
ครัง้หนึง่จริศกัดิเ์คยถามเพือ่นทีไ่มเชือ่วาพระเจามจีริง
วาเคยมสีกัเสีย้ววนิาทไีหมทีเ่คยคดิวา พระเจาจรงิ

คุณจิรศักดิ์ประหลาดใจเมื่อยินคำตอบวา “แนนอน!”
เพือ่นคนนัน้บอกวา “เมือ่หลายปกอนผมเกอืบเชือ่วาพระเจามี
จรงิ เมือ่ลกูคนแรกของผมเกดิมา ขณะทีผ่มเฝาดเูขา มนษุยตวั
กระจดิรดิกบันิว้มอืเลก็ๆ ทีน่อนกระดกุกระดกิ กลอกตาไปมาบน
เตยีงเดก็ เปนภาพทีต่ดิตาผมอยหูลายเดอืน มองลกูทไีรกท็ำให
นกึเสมอวา พระเจาตองมจีริง”

1. สรรพสิง่ทัง้ปวงเกดิขึน้เองไมไดตองมผีอูอกแบบ
สราง

รางกายมนุษยตองมีผูออกแบบสราง นักวิทยาศาสตร
กลาววา แตละคนมสีมองซึง่สามารถเกบ็และจดจำภาพไดหลาย
พนัภาพ สมองรจูกัรวบรวมขอมลูเพือ่การแกปญหา สมองรซูึง้
ถงึความงดงาม ความเขาใจตนเอง และมพีฒันาการสคูวามเปน
เลศิ มกีารสงกระแสไฟฟาจากสมองไปยงักลามเนือ้ทกุสวนใน
รางกายเราเพือ่คอยควบคมุการเคลือ่นไหว

ดวยความฉลาดของมนัสมองมนษุยทำใหเกดิการคดิสราง
และสัง่ใหคอมพวิเตอรทำงานจากกระแสไฟฟาทีเ่ขาไปในเครือ่ง

ไมนาแปลกใจเลยที่พระธรรมบทสดุดีสรุปวา มนุษยจึง
ประกาศกองถงึพระผสูรางผทูรงมหศัจรรยวา

“ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองคเพราะพระองคทรง
กระทำใหขาพระองคแปลกประหลาดอยางนากลวั พระราชกจิ
ของพระองคอศัจรรย พระองคทรงทราบขาพระองคด”ี  สดดุี
139:14

เราไมตองไปไหนไกลเพือ่คนหา “พระราชกจิ” ของพระเจา
การออกแบบสมองที่ซับซอนของมนุษยและอวัยวะอื่นๆ ของ
รางกายคนเราเปน “พระราชกิจ” ขององคพระผูเปนเจานัก
ออกแบบมอืฉมงัไมมผีใูดเทยีบได

เครือ่งปมน้ำหรอืเครือ่งดดูของเหลวใดๆ ทีส่รางดวยฝมอื
มนษุยไมสามารถเทยีบไดกบัการทำงานของหวัใจมนษุยไดเลย
ไมมเีครอืขายคอมพวิเตอรแบบไหนทีจ่ะเหมอืนระบบประสาท
ของเรา ไมมรีะบบโทรทศันไหนทีม่ปีระสทิธภิาพใหทัง้ภาพและ
เสยีงเหมอืนหแูละตาของเรา ไมมรีะบบเครือ่งปรบัอากาศรอน
เยน็ยีห่อใดเหมอืนจมกู ปอด และผวิหนงัของเรา ความซบัซอน
ในรางกายมนษุยบงบอกวาตองมผีสูราง ทานผนูัน้กค็อื พระเจา

อวยัวะทกุสวนในรางกายของมนษุยทำงานสมัพนัธกนัอยาง
เปนระบบที่สมบูรณแบบ ไมวาจะเปนปอด หัวใจ ประสาท
กลามเนือ้ ตางทำงานสลบัซับซอนสมัพนัธกนัไดอยางเหลอืเชือ่

พระเจา
มีจริง
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หากใครคดิวารางกายของคนเราเกดิขึน้
มาโดยบังเอิญ ใหดูความเปนไปไดจากการ
เปรยีบเทยีบตอไปนี ้โดยใชเหรยีญเขยีนตวัเลข
หนึง่ถงึสบิตามลำดบั นำเหรยีญทัง้สบิมาเขยา
รวมกันในกระเปา หลังจากเขยาทุกครั้ง ให
หยิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญแลวใสคืนทุกครั้งกอน
หยิบเหรียญตอไป มีโอกาศและความนา
จะเปน ที่ทานจะหยิบเหรียญสิบครั้ง แลวได
เหรียญที่เรียงตามลำดับเลขหนึ่งถึงสิบสักกี่
ครัง้?  คำตอบตามหลกัคณติศาสตรคอื ความ
นาจะเปนมีเพียงหนึ่งในหมื่นลานเทานั้น

คราวนีล้องพจิารณาโอกาสและความนา
จะเปนวาจะมีมากนอยเพียงใด หากเรานำ
ลำไส  สมอง หวัใจ ตบั เสนเลอืดแดง เสนเลอืด
ดำ ไต ห ู ตา และฟนออกมา แลวใสกลบัเขาที่
เดมิใหถกูทีอ่กีครัง้โดยใหอวยัวะแตละอยางเริม่
ทำงานตามหนาทีพ่รอมๆ กนัในเวลาเดยีวกนั?

คำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดในการ
สรางมนษุยคอื

“แลวพระเจาตรสัวา ‘ใหเราสรางมนษุย
ตามฉายาตามอยางของเรา’... ดงันัน้ พระเจาจงึ
ทรงสรางมนษุยขึน้ตามพระฉายาของพระองค
ตามพระฉายาของพระเจานัน้พระองคทรงสราง
มนุษยขึ้นและไดทรงสรางใหเปนชายและ
หญงิ”  ปฐมกาล 1:26, 27

ชายหญิงคูแรกเกิดขึ้นมาเองไมได ใน
พระครสิตธรรมคมัภรีประกาศยนืยนัวา พระเจา
ทรงเปนผสูรางเราใหเปนไปตามพระฉายาของ
พระองค พระองคทรงคดิและทำใหเรามชีวีติ

 2. สรรพสิง่ทัง้ปวงตองมผีสูรางขึน้มา
หลักฐานการสรางของพระเจาไมใชแค

รางกายของเราเทานั้น แตแผกระจายไปถึง
ทองฟา ทานอาจเห็นทางชางเผือกของกลุม
ดวงอาทิตยนับพันลานกลุมสวางขาวโพลน
ทอดยาวตลอดแนวทองฟา ความจรงิแลวกลมุ
ดวงอาทติยหนึง่ (ประกอบดวยดวงอาทติยหนึง่
ดวงพรอมดาวบรวิารดวงอาทติยหนึง่กลมุ) เปน
เพยีงกลมุเดยีวในหลายพนัลานกลมุ และกลมุ
ดวงอาทิตยนับพันลานกลุมนี้อยูในทางชาง
เผอืกเพยีงเสนเดยีว และทางชางเผอืกเพยีงเสน
เดียวเปนเพียงเสนหนึ่งในหลายรอยพันลาน
เสนในกาแลคซี่ ซึ่งเรามองไดจากกลองดูดาว
บนแผนดินโลกที่มองเขาไปในหวงอวกาศ

ไมนาแปลกใจที่พระธรรมสดุดีจึงกลาววา ดวง
ดาวบนทองฟาตางประกาศกองอยางยนิดปีรดีาถงึองค
พระผทูรงสรางทีท่รงเกยีรตพิระองคนี้

“ฟาสวรรคประกาศพระสริขิองพระเจาและภาค
พืน้ฟาสำแดงพระหตัถกจิของพระองค  วนัสงถอยคำให
แกวนั และคนืแจงความรใูหแกคนื วาจาไมม ี ถอยคำก็
ไมม ี และไมมใีครไดยนิเสยีงฟา”  สดุด ี19:1-3

เราจะสรปุไดอยางไร เมือ่มองไปทีก่ารออกแบบ
ทีย่ากจะอธบิายและความใหญโตมโหฬารของจกัรวาล
ที่เกิดขึ้น?

“ในปฐมกาลพระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและ
แผนดนิ”   ปฐมกาล 1:1

“(พระเจา) พระองคทรงดำรงอยูกอนสรรพสิ่ง
ทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเปนระเบียบอยูโดย
พระองค”   โคโลส ี1:17

สรรพสิง่ทัง้ปวงทีไ่ดรบัการสรางขึน้เปนหลกัฐาน
การเนรมิตของพระเจาพระผูทรงสรางที่ยิ่งใหญไร
ขอบเขต พดูงายๆ คอื “พระเจาในปฐมกาล” ซึง่เปน
คำตอบในความมหศัจรรยของชวีติทีอ่งคพระผเูปนเจา
ทรงเปนผสูรางสรรพสิง่

ปจจุบนัความคดิของนกัวทิยาศาสตรผมีูชือ่เสยีง
หลายคนเชื่อวาพระเจามีจริง ครั้งหนึ่ง ดร.อารเธอร
คอมพตนั ผไูดรบัรางวลัโนเบลสาขาฟสกิสไดใหขอคดิ
เกีย่วกบัพระธรรมในพระครสิตธรรมคมัภรีวา

เมือ่ตระหนกัถงึอจัฉริยภาพสดุยอดในการสราง
จักรวาลหรือมนุษย ขาพเจาเริ่มเชื่อทันที ความจริง
ก็คือ ที่ใดมีการสรางที่นั่นยอมแสดงถึงอัจฉริยภาพ
พระเจา การไขจกัรวาลเปนหลกัฐานจรงิทีง่ดงามทีส่ดุ
สำหรบัคำพดูทีว่า “พระเจาแหงปฐมกาล”

พระคริสตธรรมคัมภีรไมไดพิสูจนวาพระเจามี
จริง แตประกาศถึงการดำรงอยูจริงของพระองค
ดร.อารเธอร คอนคลนิ นกัชวีวทิยาผมูชีือ่เสยีงกลาววา
“สิ่งมีชีวิตไมไดเกิดจากความบังเอิญ เหมือนเลม
หนงัสอืพจนานกุรมทีไ่มไดเกดิจากการระเบดิโรงพมิพ”

เรารวูามนษุยเกดิขึน้เองไมได เราอาจสรางหรอื
คิดคนหรือประกอบสิ่งตางๆ เขาดวยกัน แตเราไม
สามารถจะสรางสิ่งมีชีวิตจากการขีดเขียนได ไมวา
จะเปนเพยีงการวาดยอดหญาหรอืเขยีดตวัเลก็ๆ สดุ
หรอืดอกไมทีแ่สนจะธรรมดาทีส่ดุเพือ่ใหเกดิเปนสิง่มี
ชวีติขึน้มา สิง่ตาง  ๆรอบตวัเราจงึประกาศกองวา พระเจา
ทรงเปนผูออกแบบ ผูสราง ผูทำขึ้น ในที่สุดคำตอบ
ทีเ่ชือ่ถอืไดของการกำเนดิจกัรวาลโลกและมนษุยคอื
พระเจา
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3. พระเจาเสดจ็มาสรางมติรกบัทกุคน
พระเจาผูทรงสรางสวรรคใหเจิดจรัสดวยหมูดาว

ผทูรงสรางจกัรวาล เปนองคเดยีวกบัผทูรงสรางมติรภาพ
ทีใ่กลชดิกบัมนษุย พระองคทรงสนทนากบัโมเสสสองตอ
สองวา “พระเจาเคยตรสัสนทนากบัโมเสส.... เหมอืนมติร
สหายสนทนากัน” (อพยพ 33:11) และพระเจาจะทรง
สนทนากับทานสองตอสองจนกลายเปนมิตรของทาน
พระเยซทูรงสญัญากบัผตูดิตามพระองควา “ทานกจ็ะเปน
มติรสหายของเรา” (ยอหน 15:14)

การที่มนุษยแสวงหาศาสนาเปนเรื่องที่เปนไปตาม
ธรรมชาติ เราทั้งหลายจึงคลุกคลีกับความคิดอานของ
พระเจาเสมอ จะเหน็ไดวาไมมสีตัวชนดิใดทีร่จูกัสรางแทน
บชูาเพือ่นมสัการพระเจา ทีใ่ดกต็ามทีท่านพบมนษุยทาน
จะพบคนเหลานัน้นมสัการพระหรอืส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ีน่ัน่ เปน
สัญชาตญานในสวนลึกแหงกนบึ้งหัวใจของมนุษยทุก
คนที่คอยเฝากราบไหวนมัสการ มีความรูสึกอยากเปน
มติรกบัพระเจา ดงันัน้เมือ่ใดทีเ่ราเขาหาพระองคตามทีใ่จ
เราปรารถนา เมือ่นัน้กแ็สดงวาเราเขาใจความปรารถนา
ของตนเองและไมสงสยัถงึการมอียจูริงของพระองค

ในชวงทศวรรษ 1990 ในประเทศรสัเซยีเมือ่ครัง้เปน
สหภาพโซเวียตเดิมมีผูไมเชื่อวาพระเจามีจริง นับลานๆ
คนไดละทิง้ลทัธเิดมิและหนัเขาหาพระองค ศาสตราจารย
ในมหาวทิยาลยัทีเ่ซนต ปเตอรเบริก เสนอบทความแสดง
ความคดิเหน็ของกลมุผกูลบัใจมาเชือ่พระเจาวา

“ผมไดพบความหมายของชวีติจากการทำวจิยัตาม
หลักวิทยาศาสตรแตก็ใหความมั่นใจอะไรไมไดเลย นัก
วิทยาศาสตรรอบๆ ตัวผมรูสึกเชนนั้นเหมือนกัน ในการ
ศกึษาดาราศาสตรเมือ่มองจกัรวาลอนักวางใหญ ผมกย็ิง่
พบความวางเปลาในจิตวิญญาณ รูสึกวานี่ควรมีความ
หมายบางอยาง เมือ่ผมอานพระครสิตธรรมคมัภรีทีท่าน
ใหมา ความวางเปลาของผมไดรบัการเตมิเตม็ เมือ่พบวา
พระคมัภรีเปนหนึง่เดยีวทีเ่พิม่ความมัน่ใจใหกบัจติวญิญาณ
ของตวัเอง ผมรับเอาพระเยซใูหเปนพระผชูวยลบบาปของ
ตนเอง และพบสนัตสิขุและความพงึพอใจทีแ่ทจรงิในชวีติ”

ครสิตชนเชือ่พระเจาเพราะเขาพบวาพระองคเปนผู
ตอบสนองความตองการที่อยูลึกสุดในหัวใจ พระองคผู
ทำใหครสิตชนมคีวามชืน่ชมยนิดอียางแทจรงิ ชวยใหเรา
มมีมุมองทีแ่ปลกใหม ความหมายใหม แรงดลบนัดาลใจ
ใหม และความยนิดปีรีดาแบบใหม

พระเจาทรงชวยเราในการเผชิญความยากลำบาก
และความขัดแยงโดยทรงคอยนำทาง และชวยเราอยาง
แนนอน หากเรามีสัมพันธสนิทกับพระองค คริสตชน

นับลานๆ คนกลาวเปนคำพยานวาเขายอม
ทำทุกอยางเพื่อจะไมกลับไปใชชีวิตเกาที่ไมมี
พระเจาอกีตอไป

สิ่งมหัศจรรยที่ยิ่งใหญที่สุดคือ พระเจา
ผูทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง ผูทรงสามารถออก
แบบ สรางและรักษาจักรวาลอันกวางใหญ
ไพศาลนี้ไว ถึงกระนั้นก็ตามพระองคทรงสน
พระทัยในการสรางมิตรภาพกับมนุษยทุกคน
เปนการสวนตวัดวย   ไมวาจะเปนชายหรอืหญงิ
หรือเด็กๆ กษัตริยดาวิดของประเทศอิสราเอล
โบราณรสูกึประหลาดใจในเรือ่งนีจ้งึเขยีนไววา

“เมื่อขาพระองคมองดูฟาสวรรคอันเปน
ฝพระหตัถของพระองค ดวงจนัทรและดวงดาว
ซึง่พระองคไดทรงสถาปนาไว มนษุยเปนผใูดเลา
ซึง่พระองคทรงระลกึถงึเขา?”  สดดุ ี8:3, 4

พระผูทรงสรางของเรา “ทรงสนพระทัย”
ความเปนไปของเราแตละคนเปนราวกบัวาทาน
เปนสิง่มชีวีติหนึง่เดยีวทีพ่ระองคทรงสรางขึน้มา
ในโลก

ดงันัน้เราจงึเชือ่วาพระเจามจีริงเพราะ
1) พระองคทรงออกแบบสรางมนษุยทีม่ี

รางกายซบัซอน พระองคทรงทราบรายละเอยีด
ทกุอยางทีเ่กีย่วกบัเรา

2) ในใจเราเรารองหาพระเจาดวยความ
กระวนกระวายและเมือ่พบพระองคแลว ความ
สขุใจจงึเกดิขึน้

3) การคนพบพระเจา ทำใหพระองคได
เติมส่ิงที่เราโหยหาทุกอยางใหเต็มบริบูรณ
จนเปนที่พอใจ!

บทที ่1 พระเจามจีริง - 7
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4. พระองคเปนพระเจาแบบไหน?
เหตผุลเดยีวเทานัน้ทีพ่ระเจาทรงเปดเผยพระองคตอส่ิงมี

ชีวิตที่พระองคทรงสรางก็คือ ความรูสึกของพอที่ตองการให
ลกูรจูกั ในพระครสิตธรรมคมัภรีพระเจาตรสัไวเพือ่ใหเรารวูา
พระองคเปนใครและทรงเปนอยางไร

พระเจาทรงสรางชายและหญงิโดยใชอะไรเปนตนแบบ?
“พระเจาจงึทรงสรางมนษุยขึน้ตามพระฉายาของพระองค

ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสรางมนษุยขึน้และ
ไดทรงสรางใหเปนชายและหญงิ”  ปฐมกาล 1:27

เพราะวาเราถกูสรางขึน้ตามพระฉายาของพระเจา ความ
สามารถของเราในการสนองตอบและความรูสึก ความ
สามารถในการจำและความหวงั ความสามารถในการคดิใคร
ครวญและวเิคราะหลวนมาจากพระองคทัง้สิน้

คณุสมบตัพิเิศษเฉพาะของพระองคคอือะไร?
“พระเจาคอืความรกั”  1 ยอหน 4:8
พระเจาทรงมอบความรักในพระทัยของพระองคใหแก

มนุษย ไมมีสิ่งใดที่พระองคทรงไดทำคิดจะทำเพียงเพื่อ
ประโยชนของพระองค มคีวามรกัทีเ่สยีสละเทานัน้ทีพ่ระเจา
ทรงมอบใหเรา

5. พระเยซทูรงเปดเผยวาพระเจาทรงเปนอยางไร
ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีการกลาวซ้ำแลวซ้ำเลาวา

พระองคทรงเปนพระบดิา
“เราทุกคนมิไดมีบิดาคนเดียวดอกหรือ? พระเจาองค

เดยีวไดทรงสรางเรามใิชหรอื?”  มาลาค ี2:10
ภาพของพอบางคนทีเ่ราเหน็ในทกุวนันีอ้าจไมเปนอยาง

ที่นึกคิด บางคนเปนพอที่ละเลย บางก็เปนพอที่กระทำการ
ทารณุตอครอบครวั แตพระเจาไมเปนอยางนัน้  ยิง่ไปกวานัน้
พระองคทรงเปนพระบดิาทีเ่อาใจใส และมคีวามละเอยีดออน
ทรงเปนพระบดิาผทูรงพรอมทีจ่ะเลนกบัลกูๆ ของพระองคทรง
เปนพระบดิาทีท่ำใหเดก็ๆ ตดิใจนทิานสนกุ ทีพ่ระองคทรงเลา
ใหลกูฟงกอนนอน

พระบิดาที่รักยิ่งของเราทรงมีพระประสงคไมเพียงเผย
แพรพระธรรมของพระองคผานทางพระคริสตธรรมคัมภีร
เทานัน้ พระองคทรงตระหนกัดวีา หากพระองคทรงเปนมนษุย
ธรรมดาอยรูวมกบัเรา   พระธรรมของพระองคจะเปนรปูธรรม
ชดัเจนไดอยางไร หากพระองคเปนเพยีงใครคนหนึง่ทีเ่ราไดยนิ
หรอืไดอานจากหนงัสอืเทานัน้ ดงันัน้ พระเจาจงึตดัสนิพระทยั
เสดจ็มายงัโลกของเราในรางของคนจรงิๆ ผมูนีามวา พระเยซู

“(พระเยซู) ทรงเปนพระฉายของ
พระเจาผซูึง่ไมประจกัษแกตา” โคโลส ี1:15

เมื่อทานเห็นพระเยซู ก็เทากับทาน
ไดเหน็พระเจา   พระองคเสดจ็มาอยใูนระดบัเดยีวกบัเรา เปน
อยางเรา ดงันัน้พระองคทรงสามารถสอนเราถงึวธิกีารดำเนนิ
ชวีติใหมคีวามสขุ และทำใหเราเหน็วาทีจ่รงิแลวพระเจาทรง
เปนอยางไร ทรงเปนพระเจาทีม่องเหน็ได  พระเยซตูรสัวา “ใคร
กต็ามทีเ่หน็ในเรากจ็ะเหน็ในพระบดิา” (ยอหน 14:9)

ขณะทีท่านอานเรือ่งราวของพระเยซใูนหนงัสอืพระธรรม
พระกิตติคุณสี่เลมแรกในพระคัมภีรพันธสัญญาใหม ทาน
จะเหน็ภาพการพรรณนาถงึพระบดิาบนสวรรคของเราไดอยาง
นาชื่นชมเปนยิ่งนัก ชาวประมงที่ทิ้งแหเพื่อติดตามพระเยซู
และกลุมเด็กเล็กๆ ที่ไดรับพระพรของพระองค พระเยซูทรง
ปลอบโยนคนบาปที่ทุกขเวทนาที่สุด และทรงจัดการกับ
คนหนาซือ่ใจคดทีค่ดิวาตนเองมคีวามชอบธรรม พระองคทรง
สามารถรักษาไดทุกโรค ตั้งแตคนตาบอดสนิทจนกระทั่ง
คนเปนโรคเรื้อน พระเยซูทรงแสดงออกใหเห็นวาพระเจาคือ
ความรกั! พระองคทรงทราบถงึความตองการของมนษุยอยาง
ทีไ่มมใีครทำได!

การเปดเผยถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัพระเจาบนไมกางเขนเปน
พระราชกจิสดุทายอนัทรงเกยีรตขิองพระเยซู

“เพราะวาพระเจาทรงรกัโลก จนไดทรงประทานพระบตุร
องคเดยีวของพระองค  เพือ่ทกุคนทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไม
พนิาศ แตมชีวีตินรินัดร”  ยอหน 3:16

การที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม  ไมเพียงเพื่อใหเรา
ทัง้หลายมชีวีติทีด่ขีึน้ในขณะนีเ้ทานัน้ แตพระองคยงัทรงมอบ
ชวีตินรินัดรแกเราดวย ประชาชาตปิระหลาดใจ มคีวามหวงั
และความฝนเกี่ยวกับพระเจามาหลายชั่วอายุคน เขาเห็น
ถึงพระหัตถกิจของพระองคในฟาสวรรคหรือความงามใน
ธรรมชาต ิและบนไมกางเขนทีพ่ระเยซทูรงเปดเผยใหผอูืน่เหน็
เฉพาะพระพกัตรของพระองคอยางแทจรงิวาพระองคทรงเปน
ความรกั รกัทีอ่มตะนรินัดร!

ทานพบพระเจาแลวในตอนนีเ้หมอืนอยางทีพ่ระเยซทูรง
เปดเผยเรือ่งราวของพระองค การพบดงักลาวทำใหโดยสวนตวั
ทานเกิดความมั่นใจจริงๆ วา “องคพระบิดา ขาพระองครัก
พระองค!”
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พระเจามจีรงิหรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่1 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว  ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่1

1. อานบทเรยีนบทที ่ 1 ตอนที ่ 1 จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาถกู
___ การออกแบบสรรีะรางกายของมนษุยเปนหลกัฐานวามผีสูราง
___ รางกายของมนษุยเปนผลมาจากการววิฒันาการเปนเวลานบัลานๆ ป
___ การออกแบบรางกายของมนุษยชี้ใหเห็นวาผูออกแบบมีฝมือการสรางเปนเลิศ

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขดานซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม 
คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

2. ถ. ผ. ดวงดาวบนทองฟาเปนผลงานจากพระหตัถของพระเจา
ถ. ผ. จกัรวาลเกดิขึน้มาจากผลของการระเบดิขึน้มาเอง
ถ. ผ. พระเจาทรงเปนนกัออกแบบชัน้ยอดและเปนผสูรางจกัรวาล
ถ. ผ. นกัวทิยาศาสตรผเูกงกาจจำนวนมากเชือ่วาพระเจามจีริง

3. ถ. ผ. พระเจาลงมาเกดิเปนมนษุยเพือ่จะมคีวามสมัพนัธกบัเรา

4. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมนษุยตามพระฉายาของพระองค
ถ. ผ. พระลกัษณะประจำตวัของพระเจาคอื ความรกั

5. ถ. ผ. พระเจาทรงดแูลเอาใจใส เปนพระบดิาผรูบัรแูละหวงใย
ถ. ผ. พระเจาเขามาในโลกของเรา เกดิเปนมนษุย
ถ. ผ. พระเยซเูปนเพยีงมนษุยคนหนึง่ ไมใชพระเจา
ถ. ผ. พระเยซคูอืพระเจา ผเูปดเผยใหเรามองเหน็ได
ถ. ผ. พระเยซสูิน้พระชนมเพือ่มอบชวีตินรินัดรใหแกเรา

คำถามชวนคดิ
บทเรยีน พบแลว ชวยใหทานเขาใจและเชือ่วาพระเจามจีริงหรอืไม
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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กลมุกบฏทีล่อืชือ่ไดจมเรอืบาวนตีข้ององักฤษ และสิน้
สดุลงดวยการตัง้รกรากอยกูบัหญงิพืน้เมอืงบนเกาะพทิเครน ซึง่
ตัง้อยโูดดเดีย่วในมหาสมทุรแปซฟิคตอนใต ทัง้กลมุมกีะลาสเีรอื
ชาวองักฤษเกาคน ชายชาวตาฮติหิกคน หญงิชาวตาฮติสิบิคน
และหญงิสาวอายสุบิหาหนึง่คน กะลาสเีรอืคนหนึง่รจูกัวธิหีมกั
สรุา ซึง่ตอมาไดกลายเปนสาเหตกุารดืม่สรุาเมามายและปญหา
การชกตอยของชาวเกาะกลมุนี ้ทัง้ชายหญงิทีร่นุแรงมากขึน้

หลงัจากนัน้ไมนาน อเลก็ซานเดอร สมธิ ตนแบบของชาย
ทัง้หมดทีร่อดชวีติมาถงึเกาะนี ้ ไดเริม่อานพระครสิตธรรมคมัภรี
ทีเ่ขาหยบิจากลิน้ชกับนเรอืและสอนคนอืน่ๆ ในทีส่ดุไมเพยีงแต
ชวีติของเขาเทานัน้ทีเ่ปลีย่นไป ทกุชวีติบนเกาะแหงนีไ้ดเปลีย่น
ตามเขาเชนกัน

ชาวเกาะแยกตวัจากโลกภายนอกอยางสิน้เชงิ จนกระทัง่
ป ค.ศ. 1808 เรือโทปาซของอเมริกามาเยือนเกาะแหงนั้น ลูก
เรอืพบวาสงัคมบนเกาะมแีตความเจรญิรงุเรอืง ไมมเีหลา ไมมี
เรือนจำ ไมมีคดีอาชญากรรม แนนอนวาพระคัมภีรไดเปลี่ยน
สภาพนรกบนเกาะนี้ ใหกลายเปนแผนดินโลกตนแบบตาม
พระทยัของพระเจาจวบจนทกุวนันี้

พระเจายังทรงตรัสกับมนุษยทุกชาติทุกภาษาผานทาง
หนาหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรอยูหรือไม? พระองคยังทรง
ทำเชนนัน้แนนอน ขณะทีก่ำลงัเขยีนบทเรยีนอยนูี ้ผมไดเหลอืบ
ไป เหน็กระดาษคำตอบของนกัเรยีนในชัน้เรยีนพระครสิตธรรมคมัภรี
คนหนึ่ง เขียนเปนบรรทัดสุดทายวา “ฉันเดินทางผิด ฉันเปน
นกัโทษประหารในคกุรฐัยทูาร แตหลงัจากทีฉ่นัศกึษาพระครสิต
ธรรมคมัภรี เดีย๋วนีช้วีติฉนัมจีดุมงุหมายและฉนัพบรกัใหม”

พระคริสตธรรมคัมภีรมีอานุภาพในการเปลี่ยนชีวิตความ
เปนอยขูองชาวโลกไดจริง ใครกต็ามเมือ่เริม่ศกึษาพระธรรมอยาง
จริงจงั ชวีติความเปนอยขูองเขาจะเปลีย่นจากหนามอืเปนหลงั
มืออยางแนนอน

1. พระเจาตรสักบัเราดวยพระครสิตธรรมคมัภรี
หลงัจากพระเจาทรงสรางอาดมัและเอวา ชายหญงิคแูรก

ของโลก พระองคทรงสนทนากบัเขาแบบสองตอสอง แตหลงัจาก
ทีเ่ขาทัง้คทูำบาปแลว เมือ่พระเจาเสดจ็มาเยีย่ม เกดิอะไรขึน้กบั
พวกเขา?

“แลวชายและภรรยาของเขาไดยินเสียงพระเจาเสด็จ
ดำเนนิอยใูนสวน เขาทัง้สองไดหลบไปซอนตวัอยใูนหมตูนไมใน
สวนนัน้”  ปฐมกาล 3:8

บาปเสีย้มสอนไมใหมนษุยตดิตามกบัพระเจาแบบสองตอ
สอง

พระ
ครสิต
ธรรม
คมัภรี
เชือ่

ถอืได
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หลงัจากทีโ่ลกแปดเปอนไปดวยบาป   พระเจาทรงตดิตอ
กบัมนษุยชาตอิยางไร?

“แทจริงพระเจามไิดทรงกระทำอะไรเลย โดยมไิดเปดเผย
ความลี้ลับใหแกผูรับใชของพระองค คือผูเผยพระวจนะ”
อาโมส  3:7

แมในชวงชวีติทีม่ดืมนของเรา   พระเจากย็งัทรงสถติอยู
กับเราเสมอ พระองคทรงใหคำตอบแกชีวิตที่ยิ่งใหญของเรา
ผานทางผเูผยพระวจนะหรอืบุคคลทีพ่ระเจาทรงโปรดใหเขยีน
เรือ่งราวของพระองค

2. ใครเปนผเูขยีนพระครสิตธรรมคมัภรี?
ขณะทีบ่รรดาผเูผยพระวจนะยงัมชีวีติอย ูเขาจะประกาศ

ขาวของพระเจาดวยการพดูหรอืเขยีน เมือ่พวกเขาเสยีชวีติไป
งานเขยีนเหลานัน้ยงัคงอย ูพระเจาทรงใหมกีารรวบรวม งาน
เขยีนเหลานัน้ไวเปนรปูเลมเรยีกวา พระครสิตธรรมคมัภรี

เราจะเชื่อถือการเขียนของบรรดาผูเผยพระวจนะได
อยางไร?

“ทานทั้งหลายตองเขาใจขอนี้กอน คือผูหนึ่งผูใดจะตี
ความหมายคำของผูเผยพระวจนะในพระคัมภีรเอาเองไมได
เพราะวาคำของผเูผยพระวจนะนัน้ ไมไดมาจากความประสงค
ของมนุษยเลย แตมนุษยกลาวคำซึ่งมาจากพระเจา ตามที่
พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงดลใจเขา” 2 เปโตร 1:20, 21

ผูเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรไมไดเขียนขาวสารขึ้นเอง
ตามความคดิหรอืตามความตองการของพวกเขา แตไดรบัการ
ดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจา พระคริสตธรรม
คมัภรีเปนหนงัสอืทีพ่ระเจาทรงเปนเจาของ

ในพระคริสตธรรมคัมภีรพระเจาตรัสถึงพระองคและ
พระประสงคเพือ่เผาพนัธมุนษุยเปนการประมวลความคดิของ
พระองคในอดตี เปดเผยอนาคต และบอกถงึวธิกีารแกปญหา
ความชัว่รายจนกระทัง่การพบสนัตสิขุบนโลกของเรา

พระครสิตธรรมคมัภรีทัง้เลมเปนขาวสารจากพระเจา?
“พระคมัภรีทกุตอนไดรบัการดลใจจากพระเจาและเปน

ประโยชนในการสอน การตักเตือนวากลาว การแกไขสิ่งผิด
และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจาจะมี
ความสามารถและพรักพรอมเพื่อการดีทุกอยาง”  2 ทิโมธี
3:16, 17

พระคมัภรีอนัศกัดิส์ทิธิม์ผีลตอมนษุยอยางลกึซึง้เพราะ
พระครสิตธรรมคมัภรี  “ทัง้เลม” เปน “ลมปราณของพระเจา”
เปนชิน้งานทีเ่กดิจากการดลใจ   เปนหนงัสอืของพระเจา   เปน
ขาวสารโดยตรงจากพระองคซึง่ทำใหบรรดาผเูผยพระวจนะได
เห็นหรือไดยินเปนภาษามนุษย

หากทานอยากรูเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมด ขอให
อานพระคมัภรีศกัดิส์ทิธิเ์ลมนีช้วีติของทานจะเปลีย่น   เมือ่ทาน
อานดวยแรงอธษิฐานมากเทาใด ทานกจ็ะยิง่พบสนัตสิขุในใจ
ทานมากเทานั้น

เชนเดยีวกนั หากทานอญัเชญิพระวญิญาณบรสิทุธิม์า
ประทบัขณะเมือ่อานพระคมัภรี  ทานจะไดรบัการดลใจใหเขา
ใจการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งจะสงผลทำใหชีวิตของ
ทานเปลี่ยนไป เหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให
ผเูผยพระวจนะเขยีนพระคมัภรี

3. ความเปนหนึง่เดยีวของพระคมัภรี
ในความเปนจรงิแลวพระครสิตธรรมคมัภรีเปนหองสมดุ

ของหนงัสอืจำนวน 66 เลม พระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ 39 เลม
เขยีนขึน้ในชวงเวลาประมาณป 1450 ถงึ 400 กอน ครสิตกาล
และพันธสัญญาใหมอีก 27 เลม เขียนขึ้นระหวางปคริสต
ศกัราช 50 ถงึ 100

ผูเผยพระวจนะโมเสสเริ่มเขียนหนังสือหาเลมแรกของ
พระครสิตธรรมคมัภรี ชวง 1400 ป กอนครสิตกาล อคัรสาวก
ยอหนเขียนพระธรรมวิวรณซึ่งเปนเลมสุดทายในพระคริสต
ธรรมคมัภรีราวปครสิตศกัราช 95 ดงันัน้การเขยีนทัง้หมดใช
เวลาประมาณ 1500 ป ในการเขยีนพระครสิตธรรมคมัภรีทัง้
หมดและมผีเูผยพระวจนะอยางนอยอกีสามสบิแปดคน ทีม่วีถิี
ชีวิตแตกตางกันที่ผูไดรับการดลใจใหเขียนหนังสือแตละเลม
ขึน้มา บางคนเปนนกัธรุกจิทำการคา คนเลีย้งแกะ ชาวประมง
ทหาร แพทย ผูนำศาสนา กษัตริย ซึ่งมีวัฒนธรรมและหลัก
ปรัชญาทีแ่ตกตางกนัอยางสิน้เชงิ

นีค่อืเรือ่งราวทีม่หศัจรรยหนงัสอื 66 เลม หรอืบทเรยีน
1,189 บท หรอืพระธรรม 31,173 ขอ จากหลากหลายคนเขยีน
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แตมเีนือ้หากลมกลนืกนัอยางสมบรูณแบบทีไ่ดรบัการรวมเลม
เปนพระคมัภรีและมกีารใชสืบตอกนัมาจวบจนปจจบุนั

สมมติมีชายคนหนึ่งเคาะประตูและเขามาในบานตาม
คำเชญิของทาน เขาวางแผนหนิออนรปูรางแปลกแตกตางกนั
ทีพ่ืน้หองนัง่เลน จากนัน้เดนิออกไปอยางเงยีบๆ ตอมามคีนอกี
ประมาณ 40 คน ทยอยเดนิตามเขามาทลีะคน และทำอยาง
เดียวกับคนแรก ดวยการเรียงแผนหินออนตามหมายเลขที่
กำกบัไว

เมือ่คนสดุทายเดนิออกไป ทานตองประหลาดใจทีเ่หน็
รปูแกะสลกัหนิออนงามสงาตัง้อย ู  ตอมาทานทราบอกีวาสวน
ใหญ   “ชางแกะสลกัเหลานัน้” ไมเคยพบหนากนัมากอน   พวก
เขามาจากที่ตางๆ กัน บางมาจากอเมริกาใต จีน รัสเซีย
แอฟรกิา และประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก แลวทานจะสรปุวาอยางไร?
เสมอืนหนึง่วามคีนวางแปลนรปูแกะสลกัหนิออนนัน้ไวอยาง
เรยีบงาย และแจกจายชิน้งานใหแตละคนแกะสลกัเฉพาะสวน
ของตนใหถูกตอง

พระครสิตธรรมคมัภรีเปรยีบเสมอืนการนำขาวสารทีแ่ต
ละคนไดรบัมาปะตดิปะตอกลายเปนเลมเดยีวกนั   เหมอืนการ
ปนรปูแกะสลกัหนิออนทีส่มบรูณแบบ ซึง่พระเจาทรงวางแผน
เตรยีมไวลวงหนาแลว การรวมเลมพระวจนะอนันาอศัจรรยนี้
เปนหลกัฐานอยางดวีา ถงึแมมนษุยเปนผเูขยีน แตการเขยีน
ของเขาลวนเกดิจากการดลใจของพระเจา

4. ทานสามารถเชือ่มัน่ในพระคมัภรีได
(1) การเกบ็รกัษาพระคมัภรีใหคงอยจูนถงึปจจบุนัเปน

เรือ่งนาอศัจรรยใจ ในยคุแรก พระครสิตธรรมคมัภรีตนฉบบั
ทัง้เลมเปนลายมอืเขยีน และใชเวลานานกวาจะมกีารตพีมิพ
มีการคัดลอกและแจกจายสำเนาตนฉบับที่เปนลายมือเขียน
จวบจนปจจุบันสำเนาฉบับทั้งเลม หรือบางสวนที่เขียนดวย
ลายมอืยงัมใีหเหน็หลายพนัชดุ

ในป ค.ศ. 1947  มกีารคนพบพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
ภาษาฮีบรูซึ่งมีอายุยอนอดีตไปตั้งแต 150 ถึง 200 ป กอน
คริสตกาล ณ บริเวณใกลทะเลเด็ดซี (ทะเลตาย) เปนที่นา
ประหลาดใจที่มวนหนังสืออายุราวสองพันปมีเนื้อหาความ
จริงตรงกับเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีรพันธสัญญาเดิมที่
จัดพิมพในปจจุบัน นับเปนหลักฐานอันทรงพลังที่บอกวา
พระวจนะของพระเจาเปนทีน่าเชือ่ถอืเพยีงใด

การเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรพันธสัญญาใหมของ
อคัรสาวกในยคุแรก มกัเขยีนเปนจดหมายสงไปยงัครสิตจกัร
ตามเมืองตางๆ ที่ตั้งขึ้นหลังการสิ้นพระชนมและฟนคืนพระ
ชนมของพระเยซ ูไดมกีารเปดการแสดงพระครสิตธรรมคมัภรี
พนัสญัญาใหมซึง่เปนลายมอืเขยีนทัง้เลมหรอืบางบทรวมกนั
มากกวา 4,500 ฉบบั ในพพิธิภณัฑและหองสมดุใหญๆ  ใน
ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา บางฉบับมีการบันทึกไวตั้งแต
สมยัครสิตศตวรรษทีส่อง หากเราเปรยีบเทยีบตนฉบบัคดัลอก

ลายมือเขียนในยุคแรกๆ เหลานี้กับพระคริสตธรรมคมัภรีใน
ยคุปจจบุนั จะเหน็วาพระธรรมพนัธสญัญาใหมยงัคงใจความ
สำคัญๆ ไวเหมือนเมื่อครั้งที่เขียนในครั้งแรกอยางไมเปลี่ยน
แปลง

ทกุวนันีม้กีารแปลพระครสิตธรรมคมัภรีบางบทหรอืทัง้เลม
เปนภาษาพื้นเมืองและภาษาตางๆ มากกวา 2,060 ภาษา
นับเปนหนังสือขายดีที่สุดในโลก ซึ่งมียอดจำหนายรวมกัน
มากกวา 150 ลานเลม

(2) ความถกูตองแมนยำทางประวตัศิาสตรของพระครสิต
ธรรมคัมภีรเปนเรื่องนาทึ่ง นักโบราณคดียืนยันหนักแนนวา
พระคริสตธรรมคัมภีรนั้นถูกตอง นักประวัติศาสตรคนพบ
แผนจารึกดินและอนุสาวรียหินซึ่งไขปริศนาของชื่อ สถานที่
และเหตกุารณตางๆ ไดเปนอยางด ี  ซึง่กอนหนานีเ้ราสามารถ
รไูดจากพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้

มตีวัอยางในพระธรรมปฐมกาล 11:31 อบัราฮมัและ
ครอบครวัของเขา “เดนิทาง ออกจากเมอืงเออรของ
ชาวเคลเดยี จะเขาไปใน(แผนดนิ)คานาอนั” และ
เพราะมเีพยีงพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้ทีก่ลาว
ถงึเมอืงเออร ในขณะทีน่กัวชิาการมัน่ใจวาไม
เคยมีชื่อเมืองเออรมากอน จนกระทั่งนัก
โบราณคดพีบวาทีฐ่านของเสาหอคอยโบสถ
ในอริกัตอนใต มเีขยีนชือ่เมอืงเออรเปนตวั
อกัษรรปูล่ิมของชาวบาบโิลนโบราณ ตอ
มามกีารเปดเผยวาในสมยันัน้เมอืงเออร
เปนเมืองหลวงที่มีความเจริญรุงเรือง
มาก แตนกัประวตัศิาสตรมไิดตระหนกั
ถงึความโดดเดนของเมอืงนี ้  จงึมเีพยีง
พระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้ทีย่งัคงชือ่
เมืองนี้อยูจน กระทั่งนักโบราณคดีได
ใชพลัว่ไขความจรงิแทในเรือ่งนี ้  เมอืง
เออรเปนเพยีงหนึง่ในตวัอยางอกีมาก
มายที่นักโบราณคดียืนยันความถูก
ตองของพระครสิตธรรมคมัภรี

(3) คำทำนายที่ แมนยำใน
พระคริสตธรรมคัมภีรเกิดขึ้นจริง
แสดงวาทานสามารถเชือ่ถอืได   พระ
คริสตธรรมคัมภีรทำนายเหตุการณ
ในอนาคตไดอยางแมนยำ ซึง่เกดิขึน้
จริงตอหนาตอตาเราในปจจุบัน
ทานสามารถตรวจสอบคำทำนายที่
ตืน่เตนเหลานีไ้ดในบทตอไป

บทที ่2 พระครสิตธรรมคมัภรีเชือ่ถอืได  - 11

พบแลว



5. วธิเีขาใจพระครสิตธรรมคมัภรี
ขณะทีอ่านพระธรรมของพระเจา ใหยดึหลกัสำคญัเหลา

นี้ไวในใจ
(1) ศึกษาพระคัมภีรดวยจิตอธิษฐาน หากทานเขาถึง

พระครสิตธรรมคมัภรีดวยหวัใจและจติใจทีเ่ปดกวางโดยการ
อธษิฐาน ทานจะไดตดิตอกบัพระเยซเูปนการสวนตวั (ยอหน
16:13-14)

(2) อานพระธรรมทุกวัน การศึกษาพระคริสตธรรม
คมัภรีทกุวนัเปนกญุแจสำคญัทำใหเกดิพลงัในการดำเนนิชวีติ
(โรม 1:16)

(3) ขณะที่อานพระคริสตธรรมคัมภีร จงฟงในสิ่งที่
พระธรรมเขยีน ดวยการตัง้คำถามวา ผเูขยีนพระครสิตธรรม
คัมภีรตองการที่จะบอกอะไร? ความหมายแกนแทของ
พระธรรมที่เราเขาใจสามารถนำมาปรับใชในชีวิตประจำวัน
ของเราไดอยางไร

(4) ศกึษาพระธรรมตามหวัขอเรือ่ง  ดวยการเปรยีบเทยีบ
พระธรรมดวยพระธรรม พระเยซูทรงใชวีธีนี้ในการพิสูจนวา
พระองคคอืพระเมสสยิาห

“เริม่ตนตัง้แตโมเสสและบรรดาผเูผยพระวจนะทัง้หมด
แลวพระองคทรงอธิบายพระคัมภีรที่เล็งถึงพระองคทุกขอให
เขาฟง”  ลกูา 24:27

การหยิบยกพระธรรมทุกขอที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะมาอธิบาย จะทำใหเรามีมุมมองหลายมิติที่
สมบรูณ

(5) ศึกษาธรรมเพื่อใหมีพลังในการดำเนินชีวิตเพื่อ
พระครสิต พระวจนะของพระเจาใน ฮบีร ู4:12 กลาววา คมยิง่
กวาดาบสองคมใดๆ นั่นใหความหมายมากยิ่งกวาทุกคำใน
กระดาษทัง้แผน   พระวจนะเปนอาวธุทีม่ชีวีติอยใูนมอืเราเพือ่
ใชตอสกูับการทดลองใจใหทำบาป

(6) สนทนากับพระเจาผานทางพระธรรมของพระองค
ผทูีเ่ขาใจพระครสิตธรรมคมัภรีอยางถองแท จะเตม็ใจประพฤติ
ตามทีพ่ระคมัธรรมสอนไว (ยอหน 7:17) เพราะสิง่นีไ้มไดมา
จากความคดิของมนษุยหรอืมาจากคำสอนของครสิตจกัแหง
ใดแหงหนึ่ง

6. พระคริสตธรรมคัมภีรสามารถเปลี่ยนชีวิตของ
ทานได

“การคลีค่ลายพระวจนะของพระองคใหความสวาง ทัง้ให
ความเขาใจแกคนรนูอย”  สดุด ี119:130

การศกึษาพระครสิตธรรมคมัภรีกอใหเกดิ  “ความเขาใจ”
ทีเ่ขมแขง็สามารถทำใหทานเอาชนะอปุนสิยัทีไ่มด ีและพฒันา
ชีวิตใหเปนคนที่สมบูรณแบบทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ
ศลีธรรมและจติวญิญาณ

พระครสิตธรรมคมัภรีจะสมัผสัถงึความรสูกึในหวัใจของ
มนษุย ไมวาจะเปนเรือ่งการกำเนดิชวีติ ความรกัการแตงงาน
ความเปนพอเปนแมและความตาย โดยลกัษณะของพระธรรม
สามารถรักษาบาดแผลสวนที่ลึกที่สุด ความบาปและการ
ทนทุกขทรมานของมนุษย

พระวจนะของพระเจาไมไดเปนเพยีง
หนังสือเพื่อเผาพันธุใดเผาพันธุหนึ่ง หรือ
คนอายรุนุใดรนุหนึง่โดยเฉพาะ  ประชาชาติ
ใดประชาชาติหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเทานั้น
ถึงแมมีการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรจากคนในตะวันออก
แตก็เหมาะกับประชาชนในซีกโลกตะวันตกดวยเชนกัน
พระคริสตธรรมคัมภีรเขาถึงกระทอมธรรมดาจนถึงคฤหาสน
ผมูัง่คัง่ เดก็ๆ หลงรกันทิานเรือ่งราวตืน่เตนในพระธรรม   ความ
เปนพระเอกในพระครสิตธรรมคมัภรีเปนแรงบนัดาลใจใหแก
เยาวชน คนเจ็บปวย ผูมีชีวิตโดดเดี่ยวและคนชราเพราะวา
พระครสิตธรรมคมัภรีคอยปลอบใจ ใหความหวงัทีจ่ะมชีวีติทีด่ขีึน้

เพราะพระเจาทรงกระทำราชกิจของพระองคผาน
พระครสิตธรรมคมัภรี จงึทำใหพระธรรมมอีานภุาพมากมาย
สามารถเปลีย่นจติมนษุยทีห่ยาบกระดาง ใหเปนออนโยนและ
เตมิเตม็ดวยรกั เราจงึเหน็พระครสิตธรรมคมัภรีเปลีย่นโจรและ
คนตดิยาเสพตดิ กลายเปนนกัเทศนผปูระกาศศาสนาอยางเอา
จริงเอาจงั

เราเห็นพระคริสตธรรมคัมภีรเปลี่ยนคนโกหก คนโกง
มาเปนครูที่ถือความสัตยซื่อเปนที่ตั้ง นอกจากนี้เรายังเห็น
พระครสิตธรรมคมัภรียบัยัง่ผทูีจ่ะฆาตวัตาย ใหมชีวีติเริม่ตน
ใหมดวยความหวัง พระคริสตธรรมคัมภีรโปรยความรักทาม
กลางศัตรู พระวจนะเปลี่ยนความเยอหยิ่งเปนคนออนนอม
ถอมตน เปลี่ยนความเห็นแกตัวเปนความเมตตา ทำใหเรา
เขมแข็งบนความออนแอ หนุนใจบนความสิ้นหวัง ปลอบ
ประโลมใจบนความโศกเศรา ใหคำแนะนำบนความไมแน
นอน พบความผอนคลายบนความเหนือ่ยใจ พระครสิตธรรม
คัมภีรแสดงใหชายหญิงเห็นถึงวิธีการใชชีวิตอยางกลาหาญ
และเผชญิความตายอยางไมเกรงกลวั

พระครสิตธรรมคมัภรีหนงัสอืของพระเจาสามารถเปลีย่น
ชวีติของทาน หากทานยงัคงศกึษาบทเรยีน พบแลว อยาง
ตอเนื่องทานจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมตองเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรใหเรา? พระเยซู
ตรสัวา

“แตการทีบ่นัทกึเหตกุารณเหลานีไ้ว กเ็พือ่พวกทานจะได
เชือ่วา พระเยซเูปนพระครสิตพระบตุรของพระเจา และเมือ่
มีความเชื่อแลวทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค”
ยอหน 20:31

เหตุผลยิ่งใหญที่สุดที่เราควรคุนเคยกับพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์คือ การที่หนังสือเลมนี้อัดแนนไปดวยเรื่องราวของ
พระเยซคูรสิต และความมัน่ใจในชวีตินรินัดร  เมือ่ดพูระครสิต
ผานทางพระคริสตธรรมคัมภีรทั้งเลม ในที่สุดหนังสือเลมนี้
จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ใหเหมือนพระฉายาของพระองคมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้ทำไมไมเริ่มคนหาฤทธานุภาพจาก
พระธรรมของพระองคใหพบเสยีตัง้แตตอนนี ้เพือ่ทานจะมชีวีติ
ทีเ่หมอืนพระฉายาขององคพระเยซมูากขึน้?
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58 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่2

หนงัสอืโบราณทีน่าเชือ่ถอื
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่2 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว  ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่2

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขดานซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม 
คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

1. ถ. ผ. กอนความบาปเขามาในโลก พระเจาสนทนากบัอาดมัและเอวาสองตอสอง
ถ. ผ. หลงัจากความบาปเขามาในโลก พระเจาตรสัแกมนษุยผานทางผเูผยพระวจนะ

2 ถ. ผ. ถอยคำขาวสารของพระเจาทีต่รสัผานทางผเูผยพระวจนะไดรบัการรวบรวมเปนหนงัสอืเรยีกวา
พระครสิตธรรมคมัภรีหรอืพระคมัภรีไบเบลิ

ถ. ผ. ผเูผยพระวจนะผเูขยีนพระครสิตธรรมคมัภรีไดรบัการดลใจจากพระวญิญาณของพระเจา
ถ. ผ. พระครสิตธรรมคมัภรีเพยีงบางตอนเทานัน้ทีไ่ดรบัการดลใจจากพระวญิญาณของพระเจา
ถ. ผ. พลงัอำนาจของพระครสิตธรรมคมัภรีอยทูีค่วามเกาแกของหนงัสอืเลมนี้

3 ถ. ผ. พระครสิตธรรมคมัภรีเขยีนขึน้ระหวาง ค.ศ. 200 และ ค.ศ. 1500
ถ. ผ. เนือ้หาทีส่อดคลองกนัของพระครสิตธรรมคมัภรีเปนหลกัฐานวาพระเจาทรงดลใจผเูผยพระวจนะ

ใหเขียนหนังสือเลมนี้

4 ถ. ผ. ประวตัศิาสตรในพระครสิตธรรมคมัภรีไมถกูตอง
ถ. ผ. การทีค่ำพยากรณในพระครสิตธรรมคมัภรีสำเรจ็ตามนัน้ พสิจูนใหเหน็วาเปนหนงัสอืทีเ่ชือ่ถอืได

5. อานบทเรยีน พบแลว ตอนที ่5 จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
___ เพือ่ความเขาใจพระครสิตธรรมคมัภรีมากขึน้ เราจะตองศกึษาดวยการอธษิฐานอยางจรงิจงั
___ การเปรยีบเทยีบสิง่ทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีกลาวถงึแตละเรือ่ง แตละหวัขอ ทำใหเราไดเหน็มมุมองทีส่อดคลองกนั
___ ขณะทีศ่กึษาพระครสิตธรรมคมัภรี ควรใหพระครสิตธรรมตอบคำถามดวยตวัเอง
___ การศกึษาพระวจนะของพระเจา ชวยปกปองเราในการตอสกูบัความบาปและการทดลอง
___ เราควรยดึมัน่ในสิง่ทีเ่ชือ่ แมวาสิง่ทีเ่ชือ่จะขดัแยงกบัคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรีกต็าม

คำถามชวนคดิ
เมือ่ทราบดวีาพระครสิตธรรมคมัภรีเปลีย่นแปลงชวีติคนมากมาย และนำมาซึง่ความสขุ คำปลอบโยน คำแนะนำ ความรอดจาก
บาป และชวีตินรินัดรโดยทางพระเยซคูรสิต ทานปรารถนาจะคนหาชวีติใหมใหพบดวยการศกึษาสิง่ทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีมอบ
ใหแกทานหรือไม?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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เชาวนัใหมบางวนัใหความรสูกึ...เหมอืนอยบูนสวรรค
ทานตื่นขึ้นยืนอยางสบายอารมรณมองออกไปนอกหนาตาง
สูดอากาศบริสทุธิ์เขาเต็มปอด เห็นแสงอาทิตยสาดสองสีทอง
สะทอนเปนประกายใบไมใบหญาทกุตน เปนหวงเวลา ทีช่วีติดู
มคีา มรีาคา มกีารหวงหาอาทรเมือ่เพือ่นรกัลาจาก ไดฟงดนตรี
ทีไ่พเราะจบัใจชวนใหไหลหลง ไดรบัการสมัผสัถงึความรกัทีม่ใีห
เกนิคาดของเดก็นอย

แตเชาวนัใหมบางวนัใหความรสูกึ... เหมอืนอยบูนโลกที่
ชางมดืมนนากลวั สยดสยอง ทานตืน่ขึน้ พบขาวรายๆ พาดหวั
หนงัสอืพมิพ การประโคมขาววางระเบดิซ้ำแลวซ้ำเลา ตามดวย
เสียงรองไหโหยหวนของเด็กไรเดียงสาที่ไมรูอิโหนอิเหนตอง
กลายเปนคนพิการหรือตาบอด ไหนจะขาวฆาตกรฆาเหยื่อ
อยางตอเนื่องนับเปนรายที่สิบ ไหนจะขาวความอดอยากหรือ
สงคราม หรอืแผนดนิไหว เปนหวงเวลาทีช่วีติเหมอืนผกัปลา ไม
มรีาคาคางวด ตรีนัฟนแทงและตายเปนวาเลน ชางไมยตุธิรรม
เอาเสยีเลย

ทั้งหมดนี้หมายความวาอะไรกันแน? เราเขาใจโลกที่
สับสนใบนี้ไหม? เรามาอยูที่นี่ทำไม? ชีวิตของฉันมีคาสำหรับ
พระเจาจริงหรือ หรือฉันเปนเพียงแคฟนเฟองซี่เล็กๆ ในกลไก
ของจกัรวาลอนักวางใหญไพศาลนี?้

1. พระเจาทรงสรางโลกทีส่มบรูณแบบ
พระเจาทรงเปนพระผูสราง สถาปนิกและนักออกแบบ

ทุกสิ่ง นับตั้งแตปรากฏการณระเบิดของกลุมดาวที่เรียกวา
ซปุเปอรโนวา ไปจนถงึปกนอยๆ ของผเีสือ้

“โดยพระวจนะของพระเจา ฟาสวรรคก็ถูกสรางขึ้นมา
กับบริวารทั้งปวง ก็ดวยลมพระโอษฐของพระองค.... เพราะ
พระองคตรสั มนักเ็กดิขึน้มา พระองคทรงบญัชา มนักอ็อกมา”
สดุด ี33:6-9

เพียงพระเจาตรัสเทานั้น ทุกหนวยก็จะวิ่งเขามาทำตาม
พระประสงคของพระองค

2. สรางโลกในหกวนั
“เพราะในหกวันพระเจาทรงสรางฟาและแผนดิน ทะเล

และสรรพสิง่ซึง่มอียใูนทีเ่หลานัน้ แตในวนัทีเ่จด็ทรงพกั เพราะ
ฉะนัน้พระเจาทรงอวยพระพรวนัสะบาโต และทรงตัง้วนันัน้ไว
เปนวนับรสิทุธิ”์  อพยพ 20:11

พระผสูรางผทูรงมอีานภุาพเหนอืสรรพสิง่ เปนองคนรินัดร
พระองคทรงสามารถสรางโลกเสรจ็ในพรบิตา “ดวยลมพระโอษฐ
ของพระองค” แตเปนพระประสงคของพระองคเทานัน้ทีต่องการ
สรางโลกใหเสรจ็ในหกวนั ความจรงิแลวหกนาทหีรอืหกวนิาทกี็

ชวีติ
ของฉนั

มคีา
สำหรบั
พระเจา

จรงิ
หรอื?
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นบัวาเพยีงพอ พระธรรมปฐมกาลบททีห่นึง่ในพระครสิตธรรม
คมัภรีอธบิายถงึสิง่ตางๆ ทีพ่ระเจาทรงสรางขึน้ในแตละวนัของ
สปัดาหแหงการสราง ผลงานชิน้โบวแดงทีย่อดเยีย่มทีส่ดุทีอ่งค
พระผเูปนเจาทรงสรางในวนัทีห่กคอือะไร?

สปัดาหแหงการสราง
วนัแรก:  แสงสวางกลางวนัและกลางคนือยางตอเนือ่ง
วนัทีส่อง: บรรยากาศของโลก
วนัทีส่าม: แผนดนิแหง พชื หญา ตนไมตางๆ
วนัทีส่ี:่ ดวงอาทติยและดวงจนัทรปรากฏขึน้
วนัทีห่า: นกและปลา
วนัทีห่ก: สตัวบนบกชนดิตางๆ และมนษุย
วนัทีเ่จด็: เปนวนัหยดุ (สะบาโต)

พระเจาทรงสรางเราตามพระฉายาของพระองค ใหเรา
รูจักคิด รูจักเลือก รูจักจำ รูจักเขาใจและรูจักรัก อาดัมและ
เอวาเปนลกูทีร่กัยิง่ของพระองค

3. ความบาปเขามาในโลกทีส่มบรูณแบบแหงนี้
อาดัมและเอวามีพรอมทุกอยางที่เขาทั้งสองจะมีความ

สุขได ทั้งสองเพลิดเพลินกับการมีสุขภาพจิตและกายที่
สมบรูณ มบีาน หอมลอมดวยสวนสวยอยางไรทีต่ ิ(ปฐมกาล
2:8; 1:28-31) พระเจาทรงสญัญาใหอาดมัและเอวามลีกูดกทวี
ขึน้ มคีวามคดิสรางสรรค และพอใจในการทำหนาทีแ่ละรกัษา
สวนดวยมือทั้งสองของเขา (ปฐมกาล 1:28; 2:15) ทั้งสอง
สนทนากบัพระผสูรางแบบสองตอสอง ไมมรีองรอยความกงัวล
ความกลวั หรอืความเจบ็ปวยทีจ่ะมาทำลายวนัแหงความสขุ
ของเขาทัง้สองไดเลย

โลกกลายเปนสถานทีม่แีตความทกุขโศกเศราไปไดอยางไร?
ในพระธรรมปฐมกาล บทที ่2 และ 3 บอกถงึวธิกีารทีบ่าปมา
ในโลกของเราอยางหมดเปลอืก ขอใหทานหาโอกาสอานสอง
บทนีแ้ละนีค่ือบทสรปุยอ

หลงัจากทีพ่ระเจาทรงสรางโลกอยางสมบรูณแบบไดไม
นาน ซาตานยองเขามาในสวนเอเดน เพือ่ลอลวงใหอาดมัและ
เอวาตอตานพระผสูรางของเขา พระเจาทรงกำหนดขอบเขต
อิทธิพลของซาตานในสวนเอเดนใหอยูที่ “ตนไมแหงความ
สำนกึในความดแีละความชัว่”  เพยีงตนเดยีว โดยพระองคทรง
เตอืนมนษุยคแูรกใหถอยหางตนไมนี ้หามกนิผลจากตนนีด้วย
เพราะถากนิแลวเขาจะตาย

วนัหนึง่เอวาเดนิเลนบรเิวณตนไมตองหามนี ้ เพือ่ไมให
เสียเวลา ซาตานรีบกุลีกุจอเสนอตัวทันทีรีบบอกเอวาวา
พระเจาโกหกเธอ ดังนั้นหากเธอกินผลไม จากตนนี้แลวเธอ
จะไมตาย แตจะกลายเปนคนฉลาดเหมอืนพระเจา คอืสำนกึ
ในความดแีละความชัว่ และแลวโศกนาฏกรรมจงึเกดิกบัเอวา
กอนแลวจงึ ตามดวยอาดมั เพราะเขาทัง้สองอยแูตในความ
ดจีงึงายตอการถกูหลอกลวง ความชัว่รายตบตาเขาทัง้สอง เขา
จงึกลายเปนหนทูดลองกนิผลไมตองหามนี ้แสดงวาเขาไมเชือ่
มัน่ ไมเชือ่ฟงพระเจาอกีตอไป ความสมัพนัธจงึขาดสะบัน้ลง

พระเจาทรงมแีผนใหอาดมัและเอวา “ปกครอง” โลกของ
เรา เขาเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนฉายาเปนของพระองค
(ปฐมกาล 1:26) แตเพราะเขาทัง้สองตดัขาดความเชือ่พระองค
จงึเทากบัวาเขาเลอืกซาตานเปนผนูำชวีติใหมโดยปรยิายนัน่
เอง เขาทัง้สองจงึสญูเสยีอำนาจในการปกครองโลก ปจจบุนั
ซาตานอางตวัวาเปนผคูรอบครองโลก และพยายามทกุวถิทีาง
เพื่อใหมนุษยทั้งหลายเปนทาสของมัน

มหีลายครัง้ทีเ่ราเหน็แกตวัหรอืทารณุโหดราย ซึง่แทจรงิ
แลวเราไมอยากทำ แตทำไมเรายังประพฤติเชนนั้น? เพราะ
ศตัรชูัว่รายทีม่องไมเหน็คอยชกัจงูใหเราตกต่ำไรศลีธรรมนัน่เอง

อานพระธรรมปฐมกาล บทที ่3 ทานจะพบวาบาปทำให
อาดมัและเอวาหลบซอนตวัจากพระเจาดวยความกลวั บาปมี
ผลกระทบตอพระราชกจิการสรางทัง้หมด เหมอืนดอกไมทีม่ี
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“แลวพระองคตรัสวา ‘ใหเราสรางมนุษย
ตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบครอง.....  ให
ปกครองแผนดนิทัว่ไป....’  พระเจาจงึทรงสราง
มนุษยขึ้นตามพระฉายาของพระองค
ตามพระฉายาของพระเจานัน้ พระองคทรงสราง
มนษุยขึน้ และไดทรงสรางใหเปนชายและ
หญงิ”  ปฐมกาล 1:26, 27

พระเจาทรงตดัสนิพระทยัทีจ่ะสรางคน  แต
ละคนใหเหมอืนพระองค มเีหตมุผีล มคีวามรสูกึ
และรกัเปน ทกุคนถกูสรางขึน้ตาม “พระฉายา”
ของพระเจา โลกเตม็ไปดวยพชืพรรณตนไมและ
สัตวนานาชนิดภายในหกวัน และลำดับตอไป
พระองคทรงแนะนำผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดของพระองค จากพระธรรมปฐมกาล 2:7
พระเจาผทูรงฤทธานภุาพสรางรางของอาดมัจาก
ผงคลดีนิ เมือ่พระเจาทรงระบาย “ลมปราณแหง
ชวีติ” เขาทางจมกู มนษุยจงึกลายเปน “ผมูชีวีติ”
มนษุยมชีวีติขึน้มาตัง้แตบดันัน้พระเจาทรงตัง้ชือ่
ผชูายคนแรกวา อาดมั ซึง่มคีวามหมายธรรมดา
วา “ชาย” พระองคทรงสรางหญงิคนแรกชือ่ เอวา
แปลวา “มชีวีติ” (ปฐมกาล 2:20; 3:20) เพราะ
พระองคผทูรงเปนความรกัทรงตระหนกัถงึความ
ตองการของอาดมัทีต่องมเีพือ่น

มนุษยจึงมีชีวิตจากพระหัตถของพระเจา
อาดมัและเอวาสะทอนถงึ พระฉายาของพระองค
ความจรงิแลวพระเจาผทูรงฤทธานภุาพสามารถ
ใสคำสัง่การทำงานใหแกมนษุยเหมอืนการเขยีน
คำสัง่ใหหนุยนตเดนิเทีย่วเตรด็เตรในสวนเอเดน
ไดอยางสนุกสนาน และออกเสียงสรรเสริญ
พระองค แตพระเจาทรงปรารถนาการมีการ
ตดิตอผูกพนัธทีม่ากกวา เพราะหนุยนตสามารถ
ยิม้ไดพดูจาสภุาพไดและถงึขนาดลางจานไดแต
หนุยนตรกัไมเปน



หนาม ดนิทีแ่หงแลง การงานทีก่ลายเปนภาระตองทำ โรคภยั
ไขเจบ็ ความอจิฉารษิยา ความเปนศตัร ูความสงสยัและความ
โลภ ทำใหมนษุยพบความทกุขเวทนามากขึน้หลายเทา และ
สิง่ทีร่ายแรงทีส่ดุทีม่าพรอมกบับาปคอื ความตาย

4. ใครคอืมารผทูำใหโลกแปดเปอนไปดวยบาป?
“มนั (มาร) เปนฆาตกรตัง้แตเริม่แรกและไมไดตัง้อยู

ในสัจจะ เพราะมันไมมีสัจจะ เมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตาม
สนัดานของมนัเอง เพราะมนัเปนผมูสุา และเปนพอของการ
มสุา”  ยอหน 8:44

ตามทีอ่งคพระเยซกูลาว ซาตานเปนตนตอของบาปใน
จกัรวาล เปน “พอ” ของบาป การฆาฟนและการพดูเทจ็

ครัง้หนึง่โธมสั คารไลล นกัปรชัญาผมูชีือ่เสยีงชาวองักฤษ
เดนิกบั ราลฟ วาลโด อีเมอรสนั แถบถนนยานเสือ่มโทรมที่
สดุในกรงุลอนดอนตะวนัออก   ขณะทีเ่ดนิอยางเงยีบไปเรือ่ยๆ
เขาสงัเกตเหน็ความเลวรายรอบๆ ตวัเขา ในทีส่ดุคารไลลพดู
ขึน้วา “ตอนนีค้ณุเชือ่ในความชัว่รายแลวหรอืยงั?”

5. พระเจาทรงสรางซาตานใชหรอืไม?
ไมใช! พระเจาผูประเสริฐไมไดสรางมารราย อยางไร

ก็ตามพระคัมภีรกลาวไววา มารและเหลาทูตสวรรคที่ถูก
ซาตานหลอกลวงไมมทีีอ่ยบูนสวรรคจงึลงมายงัโลกของเรา

“ขณะนัน้เกดิสงครามขึน้ในสวรรค มคีาเอลกบับรรดา
ทตูสวรรคของทานตอสกูบัพญานาค และพญานาคกบับรวิาร
ของมนักต็อส ูแตมนัพายแพและพบวาไมมทีีอ่ยสูำหรบัพวก
มนัในสวรรคอกีตอไป พญานาคใหญตวันัน้คอืงดูกึดำบรรพ
ทีเ่ขาเรยีกกนัวามารและซาตานผลูอลวงมนษุยทัง้โลก มนัถกู
โยนลงมาทีแ่ผนดนิโลก และเหลาบรวิารของมนัถกูโยนลงมา
กบัมนัดวย”   ววิรณ 12:7-9

ซาตานเขาในแผนดนิสวรรคเปนสถานทีแ่หงแรกไดอยางไร?
“เราตัง้เจาใหอยกูบั เครบู ผพูทิกัษทีไ่ดเจมิตัง้ไว เจา

อยบูนภเูขาบรสิทุธิแ์หงพระเจา และเจาเดนิอยทูามกลางศลิา
เพลงิ เจากป็ราศจากตำหนใินวธิกีารทัง้หลายของเจา
ตัง้แตวนัทีเ่จาไดถกูสรางข้ึน มาจนพบความบาปชัว่ในตวั
เจา”  เอเสเคยีล 28:14, 15

พระเจามไิดเปนผสูรางซาตาน พระองคทรงสรางลซูเีฟอร
ใหเปนทูตสวรรคที่สมบูรณแบบ  และเปนหนึ่งในหัวหนา
ทตูสวรรคซึง่ยนืขางบลัลงักของพระองค ตอมาซาตานทำบาป
เพราะมี “ความชั่วรายสิงอยูในตน” ซาตานจึงถูกขับไลจาก
สวรรคและเสแสรงมาเปนเพือ่นของอาดมัและเอวา นีค่อืทีม่า
ทำใหซาตานกลายเปนศตัรตูวัฉกาจของมนษุย

6. ทำไมลซูเีฟอรทตูสวรรคผูสมบรูณแบบจงึทำบาป?
“เจารวงลงมาจากฟาสวรรคไดอยางไร โอ ดาวประจำ

กลางวนั เอย พอโอรสแหงพระอรณุ! เจาถกูตดัลงมายงัพืน้

ดนิ เจาผกูระทำใหบรรดาประชาชาตติกต่ำนะ! เจารำพงึใน
ใจของเจาวา “ขาจะขึน้ไปยงัฟาสวรรค เหนอืดวงดาวทัง้หลาย
ของพระเจา ขาจะตัง้พระทีน่ัง่ของขา ณ ทีส่งูนัน้ ขาจะนัง่บน
ขนุเขาชมุชนสถาน ณ ทีอ่ดุรไกล ขาจะขึน้ไปเหนอืความสงู
ของเมฆ ขาจะกระทำตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด”
อสิยาห 14:12-14

ผูที่กลายเปนซาตานเดิมชื่อวา ลูซีเฟอร ชื่อนี้มีความ
หมายวา “ดาวประจำกลางวนั” หรอื “ดาวประกายแสง” หวัใจ
ของทตูสวรรคตนนีห้ยิง่ยโสและทะเยอทะยานแทนทีจ่ะรเูสยี
สละ เมล็ดพันธุแหงความทะนงตนพองโตจนอยากขึ้นเปน
พระเจาเสยีเอง

ลซูเีฟอรทำทกุอยางเพือ่ชักจงูเหลาทตูสวรรคใหเชือ่ตาม
ซาตานแยงวาพระเจาหวงัสิง่ตอบแทนจากเหลาทตูสวรรค จงึ
กำหนดพระบัญญัติที่เขมงวดเกินไป และทรงปกครองอยาง
โหดราย ซาตานพดูจาใสรายปายสพีระองคผทูรงเปนเจาของ
บคุลกิแหงนยิามคำวา รกั

ความขดัแยงทีเ่กดิบนสวรรคคลีค่ลายไดอยางไร?
“จิตใจของเจาผยองขึ้นเพราะความงามของเจา เจา

กระทำ ใหสติปญญาของเจาเสื่อมทรามลง เพราะเห็นแก
ความงามของเจา เราเหวีย่งเจาลงทีด่นิแลว”  เอเสเคยีล 28:17

หัวใจหยิ่งผยองเปลี่ยนหัวหนาทูตสวรรคตนนี้ใหกลาย
เปนมารรายหรือซาตาน ตัวของมันและทูตสวรรคอีกหนึ่งใน
สามจากบรรดาทูตสวรรคทั้งหมดที่เห็นคลอยตามและรวม
กอกบฏ กับมัน จึงตองถูกขับไลออกจากสวรรค เพื่อใหเกิด
สนัตสิขุและความกลมเกลยีวกนับนสวรรค (ววิรณ 12:4, 7-9)

7. ใครควรรบัผดิชอบความบาป?
ทำไมพระเจาไมสรางใหมนษุยรจูกัทำแตความด?ี หาก

พระองคทำเชนนั้น เราจะไมตองพบปญหาความชั่วราย
บนโลกของเรา แตพระองคทรงมพีระประสงคใหมนษุยสามารถ
มคีวามสมัพนัธตอกนัอยางมคีวามหมาย ดงันัน้ “พระเจาทรง
สรางมนุษยตามพระฉายาของพระองค” (ปฐมกาล 1:27)
หมายความวาเรามีอิสระและรูผิดชอบ เราสามารถเลือกที่
จะรกัหรอืหนัหลงัใหพระองคกไ็ด

พระเจาทรงใหมนุษยและทูตสวรรคมีจิตวิญญาณที่มี
สามญัสำนกึ และมคีวามสามารถในการเลอืกไดอยางแทจรงิ
ทกุยคุทกุสมยั

“ทานทัง้หลายจงเลอืกเสยีในวนันีว้าทานจะปรนนบิตั ิผใูด”
โยชวูา 24:15

พระองคทรงทาทายมนษุยผมูพีระฉายาของพระองคให
เลอืกทำในสิง่ทีถ่กูตอง เพราะพลงัอำนาจแหงเหตผุลจะคอย
เตอืนสตบิอกเขาวา “ทางของพระเจาเปนทางทีด่ทีีส่ดุ” และ
จะชวยชีผ้ลของการไมเชือ่ฟงหรอืผลของบาป จงึทำใหมนษุย
คดิไดและไมหลงทำผดิ
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เฉพาะมนษุยทีม่สีามญัสำนกึในการเลอืกอยางมเีหตผุล
เทานั้นจึงจะสามารถสัมผัสความรักที่แทจริงของพระองคได
พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ะสรางแตละคนใหหยัง่รแูละซาบซึง้
ในพระลกัษณะของพระองค รกัพระองคดวยความเตม็ใจและ
แบงความรกัใหผอูืน่ตอไป พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ะแบงปน
ความรกัซึง่มากพอๆ กบัระดบัความเสีย่งทีพ่ระองคทรงรบัเอา
จากการ ใหอสิระแกเราในการเลอืก พระองคทรงทราบดวีาสกั
วันหนึ่ง มนุษยหรือทูตสวรรคที่พระองคทรงสรางขึ้นอาจ
จะเลือกปฏิเสธที่จะรับใชพระองค ซาตานเปนตนแรกใน
จกัรวาลทีเ่ลอืกทางเลอืกทีน่ากลวันัน้ โศกนาฏกรรมของความ
บาปจงึไดเริม่ขึน้จากมนั (ยอหน 8:44, 1 ยอหน 3:8)

8. ไมกางเขนสามารถขจดัความบาปได
ทำไมพระเจาไมทำลายลซูเีฟอรกอนทีเ่ชือ้บาปจะ ระบาด?

ลซูเีฟอรทาทายความยตุธิรรมในการปกครองของพระองค มนั
พดูเทจ็เกีย่วกบัพระองค หากพระองคทรงทำลายลซูเีฟอรทนัที
เหลาทตูสวรรคกจ็ะรบัใชพระองคดวยความกลวัมากกวาความ
รัก และเปนการทำลายวัตถุประสงคที่แทจริงของพระเจาใน
การสรางมนุษยขึ้นมาใหมีสามัญสำนึกในการเลือก

คนอืน่รจูรงิไดอยางไรวาทางของพระเจาเปนทางออกที่
ดีที่สุด? เพื่อเปนการตอบคำถามนี้ พระองคจึงใหซาตานมี
โอกาสทดลองใจอาดมัและเอวา

โลกกลายเปนสนามประลองยุทธระหวางบุคคลิก
ลกัษณะตามแบบอยาง พระเจาและซาตาน ใครคอืฝายถกู?
สดุทายเราจะเชือ่ใคร? ลซูเีฟอรชางหลอกลวงไดเกงอะไรขนาด
นี้ กวามนุษยจะเชื่อจนสนิทใจวาซาตานเปนความพินาศที่
ใหญหลวงจรงิๆ ตองใชเวลานานมากมายเหลอืเกนิ ในทีส่ดุ
ทกุคนเหน็พองวา “คาจางของบาปคอืความตาย” และ “ของ
ประทานจากพระเจาคอืชวีตินรินัดรในองคพระเยซคูรสิตองค
พระผเูปนเจาของเรา” (โรม 6:23)

และแลวทกุชวีติในจกัรวาลตางยอมรบัวา
“ขาแตองคพระผเูปนเจา พระเจาผทูรงฤทธานภุาพสงูสดุ

พระราชกจิของพระองคยิง่ใหญและอศัจรรย ขาแตองคพระมหา
กษัตริยของบรรดาประชาชาติ บรรดามรรคาของพระองค
ยตุธิรรมและสตัยจริง ขาแตองคพระผเูปนเจา  มใีครบางไมเกรง
กลวัพระองคและไมถวายพระเกยีรตแิดพระนามของพระองค?
เพราะพระองคผูเดียวทรงเปนผูบริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งหมด
จะมานมสัการเฉพาะพระพกัตรพระองค เพราะวาพระราชกจิ
อนัชอบธรรมของพระองคปรากฎใหเหน็แลว” ววิรณ 15:3, 4

หลังจากที่ทุกคนรูถึงบาปอันรายกาจและเห็นถึงแนว
ทางการทำลายลางของซาตานแลว อยางไรกต็ามพระเจากย็งั
ทรงสามารถขจัดซาตาน ความบาป และพวกที่ยังดื้อรั้น
ซาตานตอตานขาวประเสรฐิของพระองคอกีดวย

พระเจาทรงกงัวลใจในการแกปญหาเรือ่งบาปและความ
ทกุขทรมานพอๆ กบัทีเ่ราอยากใหพระองคทรงแกปญหา แต
พระองคยังทรงรอจนกวาจะสามารถแกปญหาไดอยางถอน
รากถอนโคน โดยยงัคงความอสิระในการเลอืกของเราไวและ
มวีธิปีองกนัไมใหความชัว่รายเกดิขึน้อกีตลอดไป

พระเจาทรงสญัญาจะทำลายลางบาป
ตลอดไป โดยการชำระลางสวรรคและโลก
ใหบริสทุธิ์ดวยไฟ “แตวาตามพระสัญญา
ของพระองคนัน้” เราจงึคอย “ทองฟาใหม
และแผนดนิโลกใหม ทีค่วามชอบธรรมจะดำรงอย”ู (2 เปโตร
3:10, 13) จะไมมบีาปในจกัรวาลนีอ้กีตอไป ผลอันเศราสลด
ของความบาปจะปรากฏชดัจนกระทัง่ การไมเชือ่ฟงพระเจา
ดเูหมอืนจะเปนทีเ่กลยีดชงัไปชัว่กลัปาวสาน

ใครคอืผมูคีวามสามารถกำจดัซาตานและความบาปให
จบสิน้ได?

“บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเชนกันอยางไร พระองค
(พระเยซคูรสิต) ทรงมสีวนเชนนัน้ดวยอยางนัน้ เพือ่โดยทาง
ความตายนัน้ พระองคจะทรงทำลายมารผมูอีำนาจแหงความ
ตาย และจะทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้น ที่ตกเปน
ทาสมาตลอดชวีติเนือ่งจากความกลวัตาย”  ฮบีรู 2:14, 15

บนไมกางเขน บรรดาทตูสวรรคและโลกทีด่งีามจะเหน็สิง่
ทีซ่าตานผเูปนนกัหลอกลวง จอมโกหกและฆาตกร ซาตานได
เผยโฉมทีแ่ทจรงิทีน่ัน่โดยการ ชกัจงูคนมาฆาพระบตุรผบูรสิทุธิ์
ของพระเจา ทัว่จกัรวาลไดเหน็บาปทีแ่สนจะไรสาระและโหด
รายเสียเหลือเกิน ไมกางเขนจะกระชากหนากากออกทำให
เหน็สิง่เลวรายของซาตานอยางชดัเจน และเมือ่พระองคทรง
ทำลายปศาจและคนบาปแลว ทัง้หมดจะรบัรวูามพีระเจาเทา
นัน้ผทูรงยตุธิรรมและถกูตอง

การสิน้พระชนมของพระเยซบูนไมกางเขนเปดเผยใหทกุ
คนทราบถงึเจตนาทีแ่ทจรงิของซาตาน (ยอหน 12:31, 32) ไม
กางเขนยงัเปดเผยสิง่ทีพ่ระครสิตวาทรงเปนผใูดดวย คอืองค
พระผชูวยใหรอดจากบาปของ โลก ณ เนนิเขากลโกธา สถานที่
องคพระเยซทูรงถกูตรงึกางเขน เปดเผยถงึ อำนาจในความ
รกั ของพระองคทีเ่กดิขึน้ ซึง่ตรงขามกบั ความรกัในอำนาจ
ของซาตานอยางสิน้เชงิ ไมสงสยัเลยวานัน่คอืความรกัขององค
พระผเูปนเจาผทูรงเสยีสละพระองคเอง พระองคทรงใชความ
รกัเปนอาวธุตอสกูบัซาตาน ตอสกูบัความบาป และตอสกูบั
ชายหญิงใจบาป

พระเยซูคริสตบนกางเขนสามารถพิสูจนใหเห็นถึงรัก
แบบไมมีเงื่อนไข ชางเปนโวหารที่ไพเราะจับใจยิ่งนัก ชนะ
ซาตานอยางราบคาบ สงครามนี้ใครควรครองโลกกันแน
พระครสิตหรอืซาตาน กางเขนเปนคำตอบใหเหน็ตลอดเวลาวา
คอืพระครสิต เทานัน้ผทูรงอยเูหนอืส่ิงอืน่ใด!

ทานไดพบความสัมพันธที่จะมอบใหแกพระผูชวยให
รอดบาปหรอืยงั พระองคคอืผทูรงยอมสิน้พระชนม เพือ่เผยถงึ
ความรักที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงของพระองคที่ไมมีผูใดเสมอ
เหมอืนได? ทานรสูกึอยางไรทีพ่ระเจาองคหนึง่เสดจ็มาในโลก
มาเปนมนษุยธรรมดา และทรงสิน้พระชนมแทนทานเพือ่ชวย
ใหทานพนจากผลของบาป? ทานคดิทีจ่ะคกุเขาเพือ่กราบและ
ขอบพระคณุพระเยซคูรสิตเดีย๋วนี ้ เชญิพระองคใหมาสถติและ
ครอบครองชวีติของทานหรอืไม?
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แบบสอบถาม พบแลว บทที ่3 - 59

พระเจาสนใจความเปนไปในชวีติฉนัจรงิหรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่3 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่3

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนอกีครัง้ จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

1. ถ. ผ.  ในการเนรมติสรางของพระเจา เพยีงพระองคตรสัฟาสวรรคกเ็กดิขึน้

อานบทเรยีน “พบแลว” บทที ่3 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
2. ___ พระเจาทรงสรางอาดมัและเอวาในวนัทีห่กของสปัดาหแหงการเนรมติสราง

___ มนษุยทกุคนไดรบัการสรางมาจากพระฉายาของพระเจาและมคีวามคลายคลงึกบัพระองค
___ พระเจาสรางรางของอาดมัมาจากน้ำ

3. ___ พระเจาทรงใหอาดมัและเอวาอาศยัอยใูนโลกทีส่มบรูณพรอมทกุอยาง
___ พระเจาทรงบอกใหอาดมัและเอวาวาการกนิผลไมจากตนไมร ูความด ีและ ความชัว่จะทำใหเขาฉลาดขึน้
___ ความบาปของอาดมัและเอวาทำใหเขาซอนตวัจากพระเจา
___ ซาตานทดลองอาดมัและเอวาใหขดัขนืไมเชือ่ฟงพระเจาผสูรางเขา
___ อาดมักนิผลไมตองหามและยืน่ใหเอวากนิดวยกนั
___ การทดลองอาดมัและเอวาจนทำใหเขาทำบาป ทำใหซาตานแยงเอาอำนาจการเปนผมูาครอบครองโลกไปจากเขาทัง้สอง

อานบทเรยีน “พบแลว” บทที ่3 สงัเกตตวัเลขดานซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ
“ถ - ถกู” หรอื “ผ - ผดิ”

4. ถ. ผ. ซาตานเปนผรูิเริม่นำความบาปเขามา

5. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมารราย
ถ. ผ. พระเจาสรางลซูเีฟอรเปนทตูสวรรคทีส่มบรูณพรอม ทตูองคนีอ้จิฉาพระเจา เมือ่เลอืกทำบาปความบาป

จงึกอเกดิขึน้จากตวัของลซูเีฟอรเอง

6. ถ. ผ. ซาตานถกูขบัไลออกจากสวรรค และเขามาในโลกทีถ่กูสรางใหมของเรา

7. ถ. ผ. พระเจาทรงสรางมนษุยใหมอีำนาจในการเลอืก หรอืเลอืกทีจ่ะไมทำบาปกไ็ด

8. ถ. ผ. พระเยซทูรงสำแดงพระลกัษณะของพระเจาทีไ่มกางเขน

คำถามชวนคดิ
ขณะนีใ้ครเปนผคูรอบครองชวีติของทาน พระครสิตหรอืซาตาน ผเูปนบอเกดิแหงความวนุวายยงุเหยงิ ความทกุขยากและความ
ตาย?
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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หลังจากที่ศาสนาจารยพูดเรื่อง “ทำไมผมจึงเชื่อ
พระเยซ”ู ชายหนมุแตงตวัภมูฐิานคนหนึง่เดนิเขามา “คำพดูของ
ทานคืนนี้ดูนาสนใจทีเดียว แตทุกอยางที่ทานพูดเกี่ยวกับ
พระเยซคูรสิตนัน้มาจากพระคมัภรีของทาน ชวยบอกผมหนอย
วา หากพระเยซูทรงเคยมีชีวิตจริงบนโลกนี้ แลวทำไมประวัติ
ศาสตรจงึไมบนัทกึเรือ่งราวของพระองคไว?”

“เปนคำถามทีด่คีรบั” อาจารยตอบ พลางหยบิหนงัสอืมา
หลายเลม “ความจรงิ...ประวตัศิาสตรพดูถงึพระเยซคูรสิตเหมอืน
กนันะครบั”

“งั้นขอผมดูหนอยครับ” ชายหนุมตอบ “ไดครับ นี่ไง
จดหมายพลนิี ่เดอะ ยงัเกอร ฉบับที ่97 ในหนงัสอืเลมที ่10 เขา
เปนผบูญัชาการทหารสมยัโรมนัทีร่ฐับิทาเนยีโบราณ ทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของเอเซียไมเนอร (เอเชียนอย) ที่เกาแก
พลนิีเ่ขยีนจดหมายถงึจกัรพรรดิโ์รมนัชือ่ ทราจนั เลาเรือ่งราวที่
เกดิขึน้ในรฐัของเขา เหน็ไหมครบั นีค่อืสิง่ทีพ่ลนิีข่อคำปรกึษา
ถงึวธิรีบัมือกลมุครสิเตยีนนกิายใหม เขาพดูถงึการขยายตวัอยาง
รวดเรว็ของครสิเตยีนและวธิกีารรองเพลงสรรเสรญิ พระครสิต
ผนูำ มกีารสงจดหมายของพลนิีเ่มือ่ประมาณป ค.ศ. 110 ซึง่ถอื
เปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
และความเชือ่พระองคไดแพรกระจายในยคุสมยัของอคัรสาวก”

ชายหนมุประหลาดใจและพดูวา “ผมอยากฟงตอครบั!”
ขณะทีอ่าจารยพลกิหนงัสอือกีเลมหนึง่ เขาเสรมิวา “ทาซทีสั

ผูเชี่ยวชาญ ดานประวัติศาสตรอีกคนหนึ่งในสมัยเดียวกับ
พลนิี ่ไดพดูไวในรายงานประจำปของเขา (เลมที ่15 บทที ่44)
ถึงความเกลียดชัง และการทารุณคริสเตียนของจักรพรรดิ์นีโร
(Nero) ซึ่งตรงกับชวงเวลาการเผากรุงโรม ทาซีทัสอธิบายวา
“ครสิเตยีน” มาจากชือ่ “พระครสิต” และในสมยัของจกัรพรรดิ์
ทเิบอรเรยีส ผสูำเรจ็ราชการแควนจเูดยีชือ่ ปอนตอิสั ปลาส ไดตรงึ
พระเยซคูรสิตผกูอตัง้ศาสนาครสิตบนไมกางเขน ซึง่เรือ่งราวนี้
สอดคลองกบัเหตกุารณ ชือ่ และสถานทีใ่นพระครสิตธรรมคมัภรี
อยางชดัเจน”

“อาจารยครับ ผมไมรูมากอนวาเรื่องนี้มีอยูในประวัติ
ศาสตรโลกดวย!” ชายหนมุอทุานขึน้

อาจารยเสริมขึ้น “ผมอยากใหคุณสังเกตวาประมาณป
ค.ศ. 180 เซลซสัเขยีนหนงัสอืโจมตคีรสิเตยีน และระบวุาถงึเวลา
แลวทีค่วามเปนครสิเตยีนไดกลายเปนพลงัทีบ่งัคบัใหเขาตองเขา
ใจ และหากทานยงัสงสยัอย ูขอใหระลกึวาพระกติตคิณุสีเ่ลม
แรกนีถ้อืเปนประวตัศิาสตรไดมากพอๆ กบัหนงัสอืทางโลกเลย
ทเีดยีว”

แผนการ
สำหรบั

ชวีติ
ของทาน
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บทที ่4 แผนการสำหรบัชีวติของทาน - 17



“เราพบคนที่โมเสสกลาวถึงในหนังสือธรรม
บญัญตั ิและคนทีพ่วกผเูผยพระวจนะกลาวถงึ คอื
เยซชูาวนาซาเรธ็บตุรโยเซฟ” ยอหน 1:45

ในการปรากฏพระองคตอหนาสาธารณชน
ครั้งแรก พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงอางถึง
คำพยากรณที่บันทึกเอกลักษณของพระองคไว
หลงัจากทีม่กีารกลาวอางจากพระคมัภรีพนัธสญัญา
เดมิ พระองคทรงประกาศวา องคพระผชูวยใหรอด
บาปของเราทรงสรางเอกลกัษณของพระองคใหเปน
ไปตามคำทำนายอยางสมบรูณ

“พระองคจึงตรัสกับสองคนนั้นวา ‘โอ คนโง
เขลาและมใีจเฉือ่ยชาในการเชือ่ถอยคำซึง่พวกผเูผย
พระวจนะกลาวไวนัน้! พระครสิตจำเปนตองทนทกุข
อยางนั้นแลวจึงเขาในพระสิริของพระองคไมใช
หรือ?’ แลวพระองคทรงอธิบาย (พระคัมภีรพันธ
สญัญาเดมิ) เลง็ถงึพระองคทกุขอใหเขาฟง เริม่ตน
ตั้งแตโมเสส และบรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหมด”
ลกูา 24:25-27

การเกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณเพิ่มความ
หนักแนนใหกับหลักฐานที่วา พระเยซูคริสตคือ
พระเมสสยิาหตามทีท่รงสญัญาไว

3. ชีวติของพระคริสตเปนจรงิตามคำพยากรณ
ใหเรามาดขูอความเกีย่วกบัคำพยากรณเหลา

นีใ้นพระครสิตธรรมพนัธสญัญาเดมิบางขอ ซึง่สำเรจ็
จริงตามคำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมที่
บนัทกึเกีย่วกบัชวีติของพระครสิต

สถานทีเ่กดิของพระองค
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“แตเจา เบธเลเฮม เอฟราธาห...จากเจาจะมี

ผหูนึง่ออกมาเพือ่เรา เปนผทูีจ่ะปกครองในอสิราเอล
ดัง้เดมิของทานมาจากสมยัเกาจากสมยัโบราณกาล”
มคีาห 5:2

สำเรจ็ตามพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“พระเยซูไดทรงบังเกิดที่บาน เบธเลเฮม

แควนยเูดยี”  มทัธวิ 2:1
พระองคทรงบงัเกดิจากหญงิพรหมจรรย
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“เพราะฉะนั้น องคพระผูเปนเจาจะประทาน

หมายสำคญัเอง ดเูถดิ หญงิสาวคนหนึง่จะตัง้ครรภ
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนาม
ของทานวา อิมมานูเอล (พระเจาสถิตอยูกับเรา)”
อสิยาห 7:14

สำเรจ็ตามพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“โยเซฟบุตรดาวิด อยากลัวที่จะรับมารียมา
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เมือ่ชายหนมุผนูีต้ระหนกัแลววา พระเยซู
คริสตทรงมีพระชนมจริง ซึ่งเปดเผยทั้งใน
ประวัติศาสตรทางโลกและทางธรรม เขาเดิน
จากไปดวยความเชือ่ม่ันวา เรือ่งราวของพระเยซู
ครสิตเปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้ใน ประวตัศิาสตรจริง

1. พระคริสตทรงพระชนมตลอดแต
นรินัดรกาล

พระเยซูคริสตมิไดเปนเพียงคนดี ผู
ประเสรฐิ   เทานัน้ พระองคทรงเปนพระเจาดวย
พระเยซทูรงกลาวอางอะไรทีพ่จิารณาแลวเหน็วา
พระองคเปนพระเจา?

“ถาพวกทานรูจักเราแลว ทานก็จะรูจัก
พระบดิาของเราดวย ตัง้แตนีไ้ป ทานกจ็ะรจูกั
พระองคและไดเหน็พระองค....คนที่ไดเหน็เรา
กไ็ดเหน็พระบดิา”  ยอหน 14:7-9

หากทานสนใจคำตอบในคำถามที่วา
“พระเจาคอืใคร? พระองคเปนอยางไร?” ขอให
ทานมองไปทีพ่ระเยซคูรสิตผทูรงประกาศวา

“เรากบัพระบดิาเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั”
ยอหน 10:30

พระเจา พระบดิาและพระเยซคูรสิตพระบตุร
ทรงดำรงอยดูวยกนัตัง้แตนรินัดรกาล (ฮบีร ู1:8)
ไมมแีมสกัเสีย้ววนิาททีีพ่ระเยซไูมเปนหนึง่เดยีวกบั
พระบดิา พระบดิาทรงแบงปนความรกั และความ
เอาใจใสใหมนษุยแตละคนเหมอืนกบัทีพ่ระเยซไูด
แสดงใหเหน็ขณะดำเนนิชวีติอยใูนโลก

2. พระคริสตทรงเปนหัวใจของ
ประวตัศิาสตรและคำพยากรณ

เนือ่งจากชวีประวตัขิองพระครสิตเปนจรงิ
ตามคำพยากรณซึ่งเขียนไว กอนที่พระองค
ประสูติ  คำทำนายในพระคริสตธรรมคัมภีร
พันธสัญญาเดิมเขียนไวลวงหนาอยางชัดเจน
ตัง้แตการดำเนนิชวีติ การสิน้พระชนมและการ
ฟนคืนพระชนมของพระเยซู พระคริสตธรรม
คัมภีรพันธสัญญาใหมเปนเรื่องราวชีวิตของ
พระองคทีเ่ปนจรงิตามคำพยากรณ

ชวงเวลา 500 ถงึ 1500 ป กอนพระครสิต
ทรงประสตู ิผเูผยพระวจนะ ในพระครสิตธรรม
คัมภีรพันธสัญญาเดิม พยากรณถึงชีวิตของ
พระเมสสยิาห ไดตรงทกุเรือ่ง

เริ่มแรกของการเสด็จเขามาในโลกของ
พระคริสต คนทั่วไปเปรียบเทียบ ชีวิตของ
พระองคกับคำพยากรณในพระคัมภีรพันธ
สญัญาเดมิไวอยางไร?



เปนภรรยาของทานเลย เพราะวา ผซูึง่ปฏสินธใิน
ครรภของเธอเปนโดยเดชพระวญิญาณบรสิทุธิ์
เธอจะใหพระกำเนดิบตุรชาย แลวจงเรยีกนามทานวา
เยซ ู(พระเจา ทรงชวยใหรอด)”  มทัธวิ 1:20-23

เชือ้สายของพระองคมาจากเผายดูาห
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“ธารพระกรจะไมขาดไปจากยดูาห ทัง้ไมถอื

ของผปูกครองจะไมขาดไปจากหวางเทาของเขา จนกวา
ชีโลหจะมา และชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟงผูนั้น”
ปฐมกาล 49:10

สำเรจ็ในพระคมภรีพนัธสญัญาใหม
“เพราะเปนทีป่ระจกัษชดัวา องคพระผเูปนเจา

ของเราทรงสบืเช้ือสายมาจากเผายดูาห”  ฮบีรู 7:14
พระองคทรงถกูทอดทิง้
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“ทานไดถกูมนษุยดหูมิน่และทอดทิง้” อสิยาห 53:3
สำเรจ็ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“พระองคเสดจ็มายงับานเมอืงของพระองค

แตชาวบานชาวเมอืงของพระองคไมตอนรบัพระองค”
ยอหน 1:11

พระองคทรงถกูทรยศและสนิจาง
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“แมวาเพ่ือนในอกของขาพระองค ผูซึ่งขา

พระองคไววางใจ ผรูบัประทานอาหารของขาพระองค
กย็กสนเทาใสขาพระองค”  สดดุ ี41:9

“แลวขาพเจาจึงพูดกับเขาวา ‘ถาทานเห็นควร
กข็อคาจางแกเรา ถาไมเหน็ควรกไ็มตอง’ แลวเขากช็ัง่
เงินสามสิบเชเขล ออกใหแกขาพเจาเปนคาจาง”
เศคารยิาห 11:12

สำเรจ็ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“เวลานัน้คนหนึง่ในสาวกสบิสองคนชือ่ยดูาสอสิ

คารโิอท ไปหาพวกหวัหนาปโุรหติบอกวา ‘ถาขาพเจา
มอบตัวเขาใหพวกทาน ทานจะใหขาพเจาเทาไหร?’
พวกเขากใ็หเงนิยดูาสสามสบิเหรยีญ”  มทัธวิ 26:14, 15

การสิน้พระชนมบนไมกางเขน
คำพยากรณในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
“เขาแทงมอืแทงเทาขาพระองค”  สดดุ ี22:16
สำเรจ็ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
“เมื่อไปถึงสถานที่แหงหนึ่งที่เรียกวากระโหลก

ศีรษะเขาก็ตรึงพระองคไวที่นั่นบนกางเขน” ลูกา
23:33 (ดใูนยอหน 20:25)

การทีพ่ระองคทรงฟนคนืจากหลมุศพ
คำพยากรณในพระคมัภรีเกา

“เพราะพระองคมไิดทรงมอบขาพระองคไว
กบัแดนผตูาย หรอืใหธรรมกิชนของพระองค
ตองเหน็ปากแดนนัน้” สดดุ ี16:10

สำเรจ็จรงิในพระครสิตธรรมคมัภรีใหม
“กษตัรยิดาวดิกท็รงลวงรเูหตกุารณนีก้อน

จงึทรงกลาว การคนืพระชนมของพระครสิตวา
พระเจาไมไดทรงละพระองคไวในแดน
คนตาย ทัง้พระกายของพระองคกไ็มทรงเปอย
เนาไป พระเยซูองคนี้พระเจาไดทรงใหคืน
พระชนมแลวซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยาน ของ
เรือ่งนี”้  กจิการของอคัรทตู 2:31, 32

หลักฐานที่แนนหนาวาชีวประวัติของ
พระเยซมูกีารเขยีนไวลวงหนาอยางมหศัจรรย
และเปนจริงทุกขอ ยืนยันวาพระเยซูทรงเปน
พระบตุรขององคพระผเูปนเจาอยางแทจรงิ

เมื่อดูจากหลักฐานที่มีแลว เราจำเปน
ตองตัดสินใจดวยจิตอธิษฐานวา ใครกันแนที่
ควรจะมาเปนองคพระผเูปนเจาในชวีติของเรา
หากทานยงัไมตดัสนิใจ ทานคดิจะมอบชวีติไว
ในพระหตัถของพระเยซคูรสิตเจาหรอืไม?

4. ชวีติเปนไปตามแผนการของพระเจา
พระเยซทูรงมพีระชนมตามแผนของพระผเูปน
เจา ซึง่กำหนดไวกอนทีพ่ระองคจะทรงบงัเกดิ
หลายรอยป การรูถึงขอเท็จจริงนี้ตลอดเวลา
ทำใหพระองคทรงไวตอการทรงนำของพระเจา
พระครสิตตรสัวา

“เราไมไดทำอะไรตามใจชอบ พระบดิาทรง
สอนเราอยางไร เราก็กลาวอยางนั้น.... เรา
ทำตามชอบพระทัยพระองคเสมอ” ยอหน
8:28, 29

พระเจาทรงมีแผนการใหพระเยซูกอนที่
พระองคจะเสด็จมาประสูติเปนมนุษย และ
พระองคไดทรงวางแผนใหมนษุยทกุคนเชนกนั
พระองคทรงหยั่งรูวิธีทำใหเราแตละคนสม
ปรารถนาและมชีวีติครบบรบิรูณ

ตลอดเวลาที่ผานมาเรวัติไมแนใจวาเขา
ควรยอมตนใหเปนไปตามแผนการของพระเจา
หรือไม เปนครั้งแรกในชีวิตของเขาที่ขอการ
ทรงนำจากพระเจา เมือ่เขาตองตดัสนิใจครัง้ใหญ
วา เขาควรจะเรยีนมหาวทิยาลยัไหนด ีเขาเริม่
อธษิฐานอยหูลายวนัและพยายามรอฟงคำตอบ
หลังจากนั้นไมนานเขาเลือก  มหาวิทยาลัย
บนทางเลือกที่สองดวยเหตุผลหลายขอที่

บทที ่4 แผนการสำหรบัชีวติของทาน - 19
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ชดัเจนกวา คาใชจายถกูกวา สถานทีใ่หญกวาและเปดสำหรบั
บุคคลทั่วไป หลังจากที่เขาเริ่มเรียนไดไมนาน เขาคุนเคย
สนิทสนมกับกลุมคริสเตียนที่ดีเยี่ยมจากกลุมผูประกาศขาว
ประเสรฐิแกนกัศกึษา ซึง่ตอมาใหหลงัสองป พวกนัน้ทำใหชีวติ
เขาเปลี่ยนไปอยางมาก ในวันนี้เมื่อเรวัติมองยอนกลับไปใน
อดตี เขาสงัเกตวาการตดัสนิใจครัง้สำคญัทกุครัง้ เขาจะขอการ
ทรงนำจากพระเจาและพระองคจะ “ทรงเปดทางใหมทัง้หมด
ใหกับชีวิตของเขา” ทานจะรูถึงแผนชีวิตของตนเองจาก
พระเจาไดอยางไร? พระองคทรงแนะนำทานไดหลายวธิคีอื

(1) แนะนำจากพระครสิตธรรมคมัภรี
ตามทีก่ลาวในพระธรรมบทสดดุ ีหนงัสอืคมูอืชวีติคอือะไร?
“พระวจนะของพระองคเปนโคมสำหรบัเทาของขาพระองค

และเปนความสวางแกมรรคาของขาพระองค”  สดดุ ี119:105
พระวจนะของพระเจาเปลีย่นจติใจของเราและใหความ

เขาใจใหม (โรม 12:2, สดดุ ี119:99) การศกึษาพระคมัภรีดวย
จิตอธิษฐานอยางสม่ำเสมอเปนวิธีที่ดีที่สุดที่ควรใหความ
สำคญัเปนอนัดบัแรก

(2) การทรงนำของพระเจา
พระเจาทรงชีแ้นะเราโดยการทรงนำของพระองคโดยตรง

สดดุ ีบทที ่23 บอกวาพระองคทรงเปนผเูลีย้งแกะทีด่ ีทรงนำพา
ฝูงแกะของพระองคไปตามหุบเขาที่อุดมดวยหญาเขียวขจี
ใหผานพนหุบเขาอันตรายอยางปลอดภัย พระองคทรงมอบ
พระธรรมที่เปนประโยชนและทรงชวยเราในทุกสถานการณ
เรามผีเูลีย้งแกะทีค่อยอยเูคยีงขางเราอยางใกลชดิ

(3) การตดิตอโดยตรงกบัพระเจาดวยใจ
พระเจาทรงนำผานทางมโนธรรมของเรา พระวญิญาณ

บริสทุธิท์ำให  “ตาใจของพวกทาน” สวางขึน้ (เอเฟซสั 1:18)
ยิง่เราฝกการสนทนากบัพระองคอยางสม่ำเสมอมากขึน้เพยีง
ใด พระองคจะยิง่ทรงนำเราไดงายมากขึน้เพยีงนัน้ พระองค
สามารถหลอหลอมใหเกดิความซาบซึง้ภายใน ความมเีหตผุล
และการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบใหเกิดขึ้นภายใน
ทำใหเหน็ชดัเจนวาเราควรทำอะไรตอไป

5. การทรงนำตางๆ ตองมคีวามสอดคลองกนั
การทีท่านจะทกึทกัวาพระเจาทรงนำชวีติทานเปนไปได

อยางแนนอน ทานเพียงโนมเอียงทำตามแรงดลใจของทาน
(สภุาษติ 16:25) ความรสูึกตางๆ ของเราตองสอดคลองกบั
พระวจนะในพระครสิตธรรมคมัภรี หากยงัไมสอดคลองกบัสาม
ขอขางตน กย็งัสรปุไมไดวาพระเจาทรงนำ

ขอใหดเูจตนเปนตวัอยาง เจตนมภีรรยาและลกูสองคนที่
นารกั แตเขากลบัเปนชกูบัหญงิอืน่ เขาบอกเพือ่นๆ ของเขาวา
“ผมอธษิฐานเกีย่วกบัเรือ่งนีแ้ละผมรสูกึวานีเ่ปนพระประสงค
ของพระผูเปนเจา” ดวยอารมณความรูสึกและ “ความฝงใจ
หลายอยาง” นำพาเจตนใหเดินทางผิดอยางชัดเจน เขานึก
ในใจวานัน่คอื “สิง่ทีพ่ระเจาทรงจดัเตรยีมให” เขาจงึพบหญงิ
คนนี้ แตเจตนไมไดมองยอนกลับไปที่ พระบัญญัติในพระ
ครสิตธรรมคมัภรีขอหามลวงประเวณ ีพระครสิตธรรมคมัภรี
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“พระบัญญัติและถอยคำพยาน”  เปน
หนังสือคูมือที่มีสิทธิ์อำนาจและเปนคำ
พิพากษาสุดทายที่ตัดสินวาการกระทำใด
ถกูตอง (อสิยาห 8:20) เราตองไมปลอยให
อารมณและสถานการณที่ลอแหลมนำพาเราใหถอยหาง
จากหลกัคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรี

6. การยอมรบัแผนการของพระเจา
เมือ่มารเขามาทดลององคพระเยซใูนปากนัดาร มนัแนะ

นำวา “หากทานเพยีงแตเพกิเฉยตอความเสยีสละอนัเจบ็ปวด
ทัง้ปวงบนไมกางเขน ทีพ่ระบดิาทรงวางแผนใหทาน เราจะให
โลกอยใูนองุมอืของทาน ใหทานมชีือ่เสยีง ทรพัยสนิเงนิทอง
และชวีติทีส่ะดวกสบาย” ซาตานยงัอางถงึพระคมัภรีเพือ่หลอก
ลอและชักนำพระเยซูใหหลงทาง แตละครั้งพระเยซูทรงยืน
หยดัตอสดูวยพระวาทะ “มพีระคมัภรีเขยีนไววา” (มทัธวิ 4:1-11)

บทเรียนที่ทรงพลังบทหนึ่งที่เราเรียนรูจากพระเยซูคือ
การยกใหเปนไปตามน้ำพระทัยของพระบิดา ถึงแมพระองค
ทรงเจบ็ปวดทนทกุขทรมานจติใจอยางแสนสาหสั แตยงัทรง
รองออกมาวา “โอพระบดิาของขาพระองค ถาเปนไปไดขอให
ถวยนีเ้ลือ่นพนไปจากขาพระองคเถดิ แตอยางไรกด็อียาใหเปน
ไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทยั
ของพระองค” (มทัธวิ 26:39) หลงัจากภารกจิรบัใชของพระองค
ผานพนไปสามป พระองคทรงใชชวีติสอดคลองตามแผนการ
ของพระบดิาทกุวนั พระวจนะของพระครสิตกอนสิน้พระชนม
ทีว่า “สำเรจ็แลว” (ยอหน 19:30) มาจากคำตรสัทีแ่ทจริงวา
“บดันีช้วีติตามแผนการขององคพระผเูปนเจาของขาพระองค
ไดเสรจ็สิน้และเปนจรงิอยางสมบรูณแลว”

หากทานเริม่ไดยนิพระสรุเสยีงขององคพระผเูปนเจาจาก
พระวจนะ จากการทรงนำและจากความประทับใจพระองค
ทานจะยอมรบัคำแนะนำของพระองคอยางสดุจติสดุใจ ทาน
จะปตยินิดใีนแผนการชวีติทีไ่ดรบัการทรงนำจากพระองค

แหลงทีม่าของรายละเอยีดและประวตัศิาสตรขางตนคอืเอกสาร
ของครสิตจกัร, เลอืกและแกไขโดย เฮนรี ่เบทเทนสนั (ลอนดอน,
สำนกัพมิพมหาวทิยาลยัออกฟอรด); โจเซฟ ฃลัเลน เอเยอร, แหลง
หนงัสอืสำหรบัประวตัศิาสตรโบสถโบราณ (นวิยอรค: บตุรของชารลส
สครปิเนอร, 1931, 1941); ออรเิจน: คอนตราเซลซมั, แปลโดย
เฮนรี ่แชดวคิ (แคมบรดิท:สำนกัพมิพของมหาวทิยาลยั, 1965);
เอฟ.เอฟ. บรคูซ, เอกสารพระคมัภรีใหม: พวกเขาเชือ่ถอืไดไหม?
พมิพครัง้ที ่5, แกไขปรบัปรงุ ครัง้ใหญ: บรษิทั วลิเลีย่ม บ.ีอเีอรดมนัซ
ตพีมิพ, 1960; และ อาร.ท.ีฟรานซ, หลกัฐานสำหรบัองคพระเยซู
(ดาวเนอร กรูฟ, อีลินอยส: สำนักพิมพอินเตอรแวซิตี้, 1986)
หนังสือสองเลมสุดทายเปนปกออนและมีจำหนายตามราน
หนงัสอืทัว่ไปอยใูนกลมุหนงัสอืศาสนา หากหนงัสอืสามเลมแรก
ไมมีในหองสมุดแถวบานทาน ผูอาศัยในอเมริกาสามารถขอให
บรรณารกัษยมืจากหองสมดุอืน่



แผนงานเพือ่ชวีติของทาน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่4 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 4

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่4 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
0. พระเยซทูรง

___ มตีวัตนในประวตัศิาสตรจริง
___ เปนบคุคลในจนิตนาการตามทีน่กัประวตัศิาสตรครสิตจกัรเปนผคูดิขึน้

1. พระเยซทูรง
___ เปนพระเจาเทานั้น
___ เปนทั้งพระเจาและมนุษย
พระเจาพระบดิาและพระเยซพูระบตุรทรงดำรงอยดูวยกนั
___ ตัง้แตนรินัดรกาล
___ ตัง้แตพระบดิาทรงสรางพระบตุร

2. คำพยากรณในพระคมัภรี
___ เกีย่วของกบัพระครสิต พสิจูนแลววาไมสามารถเชือ่ถอืได
___ นำเสนอโครงเรือ่งประวตัชิวีติของพระครสิต ความตายและการเปนขึน้จากความตาย

3. พระครสิตทรงประสตูใินหมบูานเบธเลเฮม็
___ เกดิจากหญงิพรหมจารชีือ่มารยี
___ เกดิจากหญงิคนหนึง่ทีเ่คยมบีตุรมาแลวหลายคน
พระเยซทูรง
___  ไดรบัการยอมรบัจากประชาชนชาวอสิราเอลวาเปนพระเมสสยิาห
___  ชนชาตเิดยีวกนัของพระองคปฏเิสธไมยอมรบัและถกูมติรสหายทรยศ
หลายรอยปกอนเกดิเหตกุารณ ผเูผยพระวจนะไดพยากรณไววา
___ พระเยซจูะสิน้พระชนมบนไมกางเขนและจะเปนขึน้มาจากตาย
___ พระเยซจูะตายบนไมกางเขนและจะนอนอยใูนอโุมงคฝงศพตลอดไป

4. เราสามารถทราบแผนการของพระเจาเพือ่ชวีติของเราไดโดย
___  ตรวจสอบจากความฝนทีเ่คยไดรบั
___  ดวยการศกึษาพระคมัภรี การทรงนำจากพระเจาจากสภาพการณตางๆ และพระเจาทรงตรสัสจูติใจโดยตรง

5. พระเจาทรงนำชวีติของเราโดยความประทบัใจภายใน
___ ซึง่สอดคลองกบัความจรงิในพระครสิตธรรมคมัภรี
___ เพยีงอยางเดยีวเทานัน้

6. คำถามชวนคดิ
ทานจะยนิดรีบัคำเชญิดวยพระคณุของพระเจา เพือ่จะทรงนำพาชวีติของทาน เหมอืนกบัทีพ่ระองคทรงนำชวีติของพระครสิตเมือ่
ครัง้ทีพ่ระองคมชีวีติอยใูนโลกนีไ้หม?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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มผีูพบโครงกระดูกของกะลาสีนิรนามคนหนึ่งขางที่กำบังชั่วคราว
บนเกาะเปลี่ยวตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติค เขาเขียนบันทึกชีวิตที่ถูก
ทารณุกรรมตลอดเวลาสีเ่ดอืนของเขา เมือ่ป ค.ศ. 1725 กองเรอืรบชาวดชัท
ทิ้งเขาไวบนเกาะแอสเซนชั่นในขอหาอาชญากรรม ในไมชาชีวิตเขาตกต่ำ
จนตองกนิเลอืดเตาแทนน้ำเพือ่ดบักระหาย เขาไดรบัความทรมานอยางแสน
สาหสัทางรางกาย แตสิง่ทีท่รมานยิง่กวาทีเ่ขาบนัทกึไวคอื ความผดิรายแรงที่
เขาไดทำลงไปนัน่เอง

เขาเขยีนบรรยายอยางเจบ็ปวดวา “ชางเจบ็ปวดเหลอืเกนิทีต่องถกูทอด
ทิง้และตายอยางอเนจอนาถเหมอืนคนบาปทีถ่กูสาปแชงเชนนี”้ การถกูทอด
ทิง้ทีเ่ลวรายทีส่ดุของกะลาสคีนนีค้อื ความรสูกึทีถ่กูแยกออกจากพระเจาของ
เขา ซึง่เปนสิง่ทีเ่หลอืทนจรงิๆ ในตอนจบของชวีติ

มนุษยตอสูดิ้นรนกับจิตใจที่ถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว นับตั้งแต
อาดัมและเอวา “หลบไปซอนตัวอยูในหมูตนไมในสวนนั้น ใหพนจาก
พระพักตรพระเจา” หลังจากที่ไดกินผลไมตองหาม (ปฐมกาล 3:8) เมื่อ
พระเจาเสด็จมาและเรียกเขาทั้งสอง อารมณแปลกใหมของความละอาย
ความผิดและความกลัวกระตุนใหเขาทั้งคูวิ่งหนีพระองคเปนครั้งแรก นา
เสยีดายทีใ่นปจจบุนัเราคนุเคยกบัความรสูกึนีเ้สยีจรงิๆ

อะไรเปนสาเหตทุำใหเราแยกจากพระเจา?
“แตวาความบาปชัว่ของเจาทัง้หลายไดกระทำใหเกดิการแยกระหวางเจา

กบัพระเจาของเจา และบาปของเจาทัง้หลายไดบงัพระพกัตรของพระองคเสยี
จากเจา พระองคจงึมไิดยนิ”  อสิยาห 59:2

พระเจามไิดแยกมนษุยบาปออกจากพระองคดวยเหวลกึนี ้พระองคมไิด
วิง่หนอีาดมัและเอวา พวกเขาตางหากทีว่ิง่หนจีากพระองค

1. การทำจติใจใหหายอยาก
กอนทีบ่าปจะเขามาทำลาย อาดมัและเอวาใกลชดิกบัพระผสูรางอยาง

มคีวามสขุในบานสวนเอเดนทีง่ดงาม เปนเรือ่งนาสลดใจอยางยิง่ทีเ่ขาเสยีรู
คำโกหกของซาตานที่หลอกวา พวกเขาจะฉลาดเหมือนพระองค การเสียรู
ทำใหเขาทัง้สองถกูตดัขาดจากความเชือ่พระผสูรางของเขา (ปฐมกาล 3)

หลงัจากทีอ่าดมัและเอวาถกูขบัไลออกจากสวนเอเดน เขาใชชวีติในโลก
ภายนอกอยางยากลำบาก คราวนีไ้มวาจะเปนการคลอดลกูหรอืการเตรยีมดนิ
เพือ่เพาะปลกู ทกุอยางตองแลกดวยเลอืด หยาดเหงือ่และน้ำตา ความผกูพนั
ระหวางพระเจากบัเขาขาดสะบัน้ลง มแีตความบาปทีท่ำใหเขาโลภและมแีต
ความอยาก ทีท่ำใหเขาเจบ็ปวด

เพราะวาอาดมัและเอวาไดฝาฝนกฎเปนคแูรก ดงันัน้ “ทกุคน” (เผาพนัธุ
มนุษยทั้งหมด) จึงตกอยูในบาปเดียวกันและตองพบกับความตาย ซึ่งเปน
บทลงโทษสดุทายของบาป

“เพราะเหตนุี ้บาปไดเขามาในโลกเพราะคนคนเดยีว และความตาย
กเ็กดิมาเพราะบาปนัน้ และความตายกไ็ดแผไปถงึมวลมนษุยทกุ
คนเพราะมนษุยทกุคนทำบาป”  โรม 5:12

สะพาน
สูชีวิตที่

เบกิบานใจ
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เหวลกึเพือ่ใหคนทีเ่ชือ่พระเยซหูรอืเชือ่พระเจา หรอื
เชือ่พระผชูวยใหรอดบาปใชเดนิขามไปสกูารมชีวีติ
นรินัดร

3. ความจริงสำคัญเกี่ยวกับพระเยซูเจ็ด
ประการทีท่านควรทราบ

ความจรงิทีเ่กีย่วกบัพระเยซเูจด็ประการนีจ้ะไม
พบในมนุษยในโลกคนไหน

(1) พระเยซเูสดจ็มาจากสวรรคสโูลก
พระเยซมูีจรงินานเทาไร?
“กอนอบัราฮมัเกดิ เราเปนอยแูลว!” ยอหน 8:58
พระเยซทูรงประกาศตอโลกวา “เราเอง” พระทรง

ดำรงอยตูลอดเวลาและจะดำรงอยตูลอดไป ถงึแม
พระเยซทูรงเกดิจากหญงิธรรมดา (มทัธวิ 1:22, 23)
พระองคทรงเปนพระเจาในสภาพมนษุย

ในศตวรรษที ่19 อาจารยดไวท แอล มดูี ้และ
บลิลี ่เกรแฮม เคยพดูถงึ การประสตูขิององคพระเยซู
วา “นาจะมกีารเสยีสละทีย่ิง่ใหญถวายแดพระเยซู
พระองคควรบงัเกดิในเปลเงนิ ควรมทีูตสวรรคเปน
ขาราชบรพิารคอยดแูล ควรเสวยดวยชอนทอง แต
พระผสูรางโลกและสวรรคกลบัเสดจ็มาในรางมนษุย
เกิดในรางหญา มีบิดามารดาที่ยากจนและอยูใน
สภาพแวดลอมเลวรายทีส่ดุ”

ทูตสวรรคบอกโยเซฟถึงเวลาที่องคพระเยซู
จะทรงประสตูวิา

“เธอ (มารยี) จะใหพระกำเนดิบตุรชาย แลว
จงเรยีกนามทานวา เยซ ูเพราะวาทานจะทรงชวย
ชนชาตขิองทานใหรอดจากบาปของพวกเขา”
มทัธวิ 1:21

พระเยซ ูพระผสูรางจกัรวาล (ยอหน 1:1-3, 14)
ทรงเต็มพระทัยมาในโลกของเราเพื่อชวยเราใหพน
บาปและความตาย

(2) พระเยซทูรงมชีวีติทีไ่มมบีาป
“พระเยซพูระบตุรของพระเจา....แตทรงเคยถกู

ทดลองใจเหมอืนเราทกุอยาง ถงึกระนัน้พระองคกย็งั
ปราศจากบาป”  ฮบีรู 4:14, 15

พระเจาไมใชเพยีงสิง่ทีพ่ดูกนัเพือ่ใหเราพอใจ
และพนบาป แตพระองคทรงเสด็จมายังโลกใน
สภาพมนุษยที่ไมมีบาปที่เราสัมผัสได นามวา
พระเยซู อันเปนรูปธรรมที่นาสนใจมากกวาคำ
เทศนาสั่งสอน บนโลกนี้ซาตานหรือคูตอสูที่ยิ่ง
ใหญของพระครสิตพยายามวางอุบายใหพระองค
ทำบาป เมื่อครั้งที่พระคริสตทรงอดอาหารในถิ่น
ทรุกนัดาร มารไดโจมตพีระองคอยางดเุดอืดทีส่ดุ เพือ่
หวงัทำลายความซือ่สตัยของพระเมสสยิาห (มทัธวิ
4:1-11) พระเยซทูรงคกุเขาอธษิฐานบนภเูขามะกอก
เทศกอนการตรงึกางเขน เพราะเปนการทดลองใจที่
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ขณะทีเ่ราหลงผดิ จติใจจงึรซูึง้ถงึรสชาตขิอง
ความอยากมีเพียงพระเจาพระองคเดียวเทานั้นที่
สามารถเติมเต็มความมั่นคงทางจิตใจใหกับเรา
บอยครั้งที่เราพยายามแกความอยากโดยการเดิน
ซือ้ของในหางสรรพสนิคาอยางไมยัง้มอื การแขงกนั
ทำงานอยางบาคลั่งเพื่อหวังไดเลื่อนตำแหนงใน
บริษัท การดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือการ
เที่ยวสำสอน แตในที่สุดความอยากที่เกิดขึ้นก็คือ
อาการของการคร่ำครวญหาพระเจา ซึง่ตองใหความ
รักของพระองคสถิตในชีวิตเราเทานั้นจึงจะรักษา
ความอยากนัน้ได

“พระองคทรงสำแดงวถิแีหงชวีติแกขาพระองค
ตอพระพกัตรพระองค มคีวามชืน่บานอยางเปยมลน
ในพระหตัถขวาของพระองค มคีวามเพลดิเพลนิ อยู
เปนนติย”  สดดุ ี16:11

ความเบกิบานใจทีแ่ทจรงิเกดิขึน้ไดดวยวธิเีดยีว
คอืการมสีะพานเชือ่มชองวางระหวางเราและพระเจา
ใหเปนทางเดนิขามไปอยเูฉพาะพระพกัตรพระองค

2. สะพานทอดขามเหวบาปและความตาย
ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นที่รูสึกถูกทอดทิ้ง

เพราะบาป พระทยัของพระเจาทรงปวดราวดวยเชน
กนัในวนัทีอ่าดมัและเอวาหนัหลงัใหพระองค และ
พระองคยังทรงเศราพระทยัตอความทกุขยากและ
โศกนาฏกรรมที่มนุษยตองไดรับ พระองคทรง
ปรารถนาที่จะเห็นเราสุขใจ และพยายามรักษา
บาดแผลทางอารมณใหแกเรา พระองคไมพอพระทยั
ทีไ่ดแตเฝามองมนษุยอยางนาเวทนาจากอกีฝงเหว
ดงันัน้พระองคจงึตดัสนิพระทยัยอมเปนสะพานขาม
เหวลกึแหงบาปและความตายนัน้เสยีเอง

“พระเจาทรงรกัโลกดงัน้ี คอืไดประทานพระบตุร
องคเดียวของพระองค เพื่อทุกคน ที่วางใจใน
พระบตุรนัน้จะไมพนิาศ แตมชีวีตินรินัดร เพราะวา
พระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก ไมใชเพื่อ
พพิากษาโลก แตเพือ่ชวยกโูลกใหรอดโดยพระบตุร
นัน้”  ยอหน 3:16, 17

พระผู เปนเจาทรงประทานพระบุตรหรือ
พระเยซเูปนเครือ่งสกัการะแหงบาป เปนบทลงโทษ
แหงความตาย การมีพระชนม การสิ้นพระชนม
และการฟนคนืพระชนมของพระองค สามารถทำให
คนบาปไดรับการอภัย และรอดจากบาปทั้งปวง
นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหจักรวาลเห็นพระ
กิตติคุณที่แทจริงขององคพระคริสตและตัวตนที่
แทจรงิของซาตาน การทีส่ะพานแหงองคพระครสิต
พังลงหรือการที่พระโลหิตไหลสามารถ  ดึงรั้ง
ประชาชาตใิหกลบัใจและพนจากกบัดกับาป ความ
รักของพระองคถักทอเปนเสนใยทอดยาวขาม



บบีคัน้ กดดนัจน พระเสโท (เหงือ่) ของพระองคเปน
เหมอืนโลหติเมด็ใหญไหลหยดลงถงึดนิ  (ลกูา 22:44)

พระครสิตทรงยนืหยดัตอทกุเหตกุารณ ทีม่ารทมุ
ใสพระองค แต “ยงัปราศจากบาป” เพราะวาพระเยซู
ทรงเผชญิปญหาและการทดลองใจของมนษุยทกุอยาง
ดังนั้นพระองคจึงทรงเขาใจถึงการตอสูดิ้นรนของเรา
พระองคทรงสามารถทีจ่ะ “เหน็ใจในความออนแอของ
เรา” (ฮบีร ู4:15)

ทำไมพระเยซจูำเปนตองมชีวีติทีไ่มมบีาป
“พระเจาทรงทำพระองค (พระครสิต) ผทูรงไมมี

บาปใหบาป เพราะเหน็แกเรา เพือ่เราจะไดเปนคนชอบ
ธรรมของพระเจาทางพระองค”  2 โครนิธ  5:21

เหตทุีพ่ระเยซทูรงชนะการทดลองใจและจำเปน
ตองมชีวีติทีไ่มมบีาป เพือ่ใหเราเหน็ตวัอยางการกระทำ
ทีด่ขีองพระองค และใหเราเลกิชวีติเกาทีม่บีาปนัน้เสยี
พระองคชนะการทดลองใจหมายถงึพระองคทรงยอม
ถกูตรงึกางเขนสิน้พระชนมบนไมกางเขนตามขอกลาว
หาทีค่นยดัเหยยีดใหพระองค  แมมไิดทำอะไรผดิ โดย
ที่พระองคมิไดทรงแกตัวอะไรทั้งสิ้น พระองคจึงไมมี
บาปแตมนษุยกลบันำบาปของเขาวางไวทีพ่ระองค

(3) พระเยซทูรงสิน้พระชนมเพือ่กำจดับาป ออกไป
คนทำบาปมีกี่คน?
“เพราะวาทกุคนทำบาป และเสือ่มจากพระสริิ

ของพระเจา”  โรม 3:23
บทลงโทษสำหรับบาปคืออะไร?
“เพราะวาคาจางของบาปคอืความตาย แตของ

ประทานจากพระเจา คอืชีวตินรินัดรในพระเยซคูรสิต
องคพระผเูปนเจาของเรา” โรม 6:23

ทำไมพระเยซสูิ้นพระชนม?
“จงดูพระเมษโปดกของพระเจา ผูทรงรบับาป

ของโลกไป!” (ยอหน 1:29)
เราทกุคนทำบาปและกาวสคูวามตายนรินัดร แต

พระเยซูทรงสิ้นพระชนมแทนเรา พระองคทรงรับเอา
“บาปเพื่อเรา” ทรงชำระโทษของความตายแทนเรา
การสิน้พระชนม ของพระองคประทาน ดงันัน้ “ของ
ประทานจากพระเจาคอืชวีตินรินัดรในพระเยซคูรสิต
องคพระผเูปนเจาของเรา” (โรม 6:23) พระเยซทูรงมอบ
ความสมบรูณแบบ  และชวีติทีช่อบธรรมของพระองคให
เปนของประทานแกเรา ความรกัเชนนีย้ากทีม่นษุยจะ
เขาใจ เพราะวาการสิน้พระชนมของพระองค “เราจงึอยู
อยางสงบสุขเฉพาะพระพกัตร พระเจา ทางพระเยซู
ครสิตองคพระผเูปนเจาของเรา” (โรม 5:1)

(4) พระเยซทูรงฟนจากความตาย
การสิน้พระชนมของพระเยซบูนไมกางเขน

ยังไมใชตอนจบของเรื่องอันนาอัศจรรยของ
พระองค เพราะพระองคไมอาจสิ้นพระชนมอยู
อยางนั้นหาไมแลวจะเปนพระผูชวยใหรอดบาป
ของเราไดอยางไร

“และถาพระครสิตไมไดทรงถกูชบุใหเปนขึน้
มา ความเชือ่ของพวกทานกไ็รประโยชน ทานกย็งั
คงอยใูนบาปของตน และถาอยางนัน้คนทัง้หลาย
ทีล่วงหลบัในพระครสิตกพ็นิาศไปดวย”  1 โครนิธ
15:17, 18

ศาสดาของหลายศาสนาสั่งสอนความจริง
ตามหลกัปรชัญาทีย่ิง่ใหญบางประการใหโลกรบัรู
ศาสดาเหลานัน้ไดสรางแรงบนัดาลใจในการดำเนนิ
ชีวิตแกคนนับรอยๆ ลาน แตไมมีอำนาจเหนือ
ธรรมชาติที่จะใหชีวิตแกมนุษยได เพราะทาน
เหลานัน้ตกอยภูายใตกฎของความบาปและความ
ทกุขยาก เพราะวาองคพระเยซทูรงลกุขึน้จากหลมุ
ฝงศพในวนัทีส่ามหลงัสิน้พระชนม (ลกูา 23 และ
24) พระองคทรงสญัญาอะไรไวแกเรา?

“เพราะเรามชีวีติอย ูพวกทานกจ็ะมชีวีติอยู
ดวย”  ยอหน 14:19

พระเยซูทรงพระชนมอยู พระองคทรงมี
อำนาจเหนอืความตาย ฉดุเราขึน้จากความตาย
จากนัน้มอบชวีติบรบิรูณนรินัดรใหแกเรา หากเรา
ยนิดเีชญิพระองค พระเยซกูพ็รอมเขามาสถติอยู
ในใจของทุกคน  การฟนพระชนมก็เพื่อใหเรา
สมปรารถนาในวันนี้

“นีแ่นะ เราจะอยกูบัทานทัง้หลายเสมอไป
จนกวาจะสิน้ยคุ”  มทัธวิ 28:20

มชีายหญงิจำนวนมากบนโลก กำลงัแบงปน
เรือ่งราวของพระครสิตทีท่รงชวยใหพวกเขาสามารถ
เลกิยาเสพตดิ สิง่เลวรายทีส่ดุได พระองคสามารถ
รกัษาแผลใจทีช่อกช้ำแกทกุคน

นกัศกึษาเกาของเราคนหนึง่เขยีนขอความ
ที่แสดงความซาบซึ้งนาประทับใจในกระดาษ
คำตอบแผนหนึ่งวา “ผมเปนนักดื่มเหลาตัวยง
วนัหนึง่ขณะทีเ่มาเหลา ผมเกบ็แผนโฆษณาการ
เรยีนพระคมัภรีของทานขึน้มาอาน ผมกรอกขอมลู
และสงไป ตอมาผมไดรบับทเรยีนบทแรกแหงความ
จริงของพระครสิต เมือ่ผมศกึษาพระคมัภรีไดเพยีง
ระยะหนึง่ ผมตดัสนิใจมอบจติใจใหกบัพระองค
เพราะผมสามารถหยดุเหลาไดแลว”
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พระเยซทูรงประทบัอยใูนชวีติของชายคนนี ้ทำใหเขามี
พลงัใหมในจติใจทีส่ามารถชวยเขาเอาชนะสิง่เสพตดิได และ
เพราะพระเยซทูรงเปนพระผชูวยใหรอดจากบาปผทูรงฟนขึน้
มา จงึสามารถชวยทกุคนทีข่อความชวยเหลอืจากพระองค

(5) พระเยซเูสดจ็ขึน้สวรรค
หลังการฟนพระชนมกอนที่พระองคจะเสด็จกลับไป

หาพระบิดา (กิจการของอัครทูต 1:9) พระองคทรงมอบคำ
พระสญัญาใหแกผตูดิตามของพระองควา

“อยาใหใจของพวกทานเปนทกุขเลย พวกทานวางใจใน
พระเจา จงวางใจในเราดวย ในพระนเิวศของพระบดิาเรามทีี่
อยูมากมาย ถาไมมีเราคงบอกทานแลว เพราะเราไปจัด
เตรยีมทีไ่วสำหรบัพวกทาน เมือ่....เราจะกลบัมาอกีและ
รบัทานไปอยกูบัเรา...ทีท่ีเ่ราอย”ู  ยอหน 14:1-3

(6) พระเยซทูรงทำหนาทีม่หาปโุรหติในสวรรค
พระเยซทูรงเตรยีมสถานทีบ่นสวรรคไวใหทาน
“เพราะเหตนุีพ้ระองคจงึตองเปนเหมอืนกบัพีน่องทกุอยาง

เพือ่จะไดเปน มหาปโุรหติ ผเูปยมดวยพระเมตตาและซือ่สัตย
ในการกระทำกจิตอพระเจาเพือ่ทีจ่ะลบลางบาปของประชาชน
เพราะพระองคเองไดทรงทนทกุขและถกูทดลอง พระองคจงึทรง
สามารถชวยผทูีถ่กูทดลองได”  ฮบีรู 2:17-18

พระเยซูเสด็จมาในโลกของเราเพื่อ “ทรงไถบาปให
ประชาชาต”ิ และชวยทกุคนใหพนความทกุขทรมานจากการ
เปนทาสของบาป พระองคทรงสิน้พระชนมเพือ่ชวยเรา ดงันัน้
ในทีส่ดุพระองคทรงทำลายซาตาน เพือ่ถอนรากถอนโคนตน
ตอของบาป ความทกุขทรมานและความตายอยางเดด็ขาด

พระเยซใูนฐานะมหาปโุรหติของเรา “ทรงเปนเหมอืนกบั
พีน่องทกุอยาง” ขณะนีพ้ระองคทรงปรากฏตอพระพกัตรพระ
บดิาอยางตอเนือ่ง ในฐานะคนกลางของเรา คอืองคเดยีวผทูรง
อวยพรเดก็ๆ ทรงชบุชวีติใหมใหแกหญงิทีถ่กูลวงประเวณแีละ
ทรงใหอภัยโจรที่กำลังจะตายบนไมกางเขน ขณะนี้พระองค
ทรงกำลังปฏิบัติกิจอยูบนสวรรค เพื่อคอยดูแลชวยเหลือเรา
“พระองคทรงสามารถชวยคนเหลานัน้ทีก่ำลงัถกูทดลองใจ”

(7) พระเยซจูะเสดจ็กลบัมา
กอนทีพ่ระเยซจูะเสดจ็กลบัไปสวรรค พระองคทรงสญัญา

ไวอยางไร?
“เมือ่เราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบัทานแลว เราจะกลบั

มาอกีและรบัทานไปอยกูบัเรา เพือ่วาเราอยทูีไ่หนพวกทาน
จะไดอยทูีน่ัน่ดวย”  ยอหน 14:3

เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง พระองคจะปลดปลอย
เราใหหลดุพนจากบาป ความเจบ็ปวย ความโศกเศราและความ
ตายทีร่ะบาดอยบูนดาวเคราะหดวงนี ้พระองคทรงยนิดรีบัเรา
ทัง้หลายสโูลกแหงความสขุ และชวีตินรินัดรของพระองค

4. ความรกัทีม่ัน่คง
มีเรื่องเลาเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ไตหวัน พอแมจัดงานแตง

งานแบบคลุมถุงชนใหกับชายหญิงคูหนึ่ง สามีชื่ออูหลงและ
ภรรยาชื่อ “กิมฮวย” เมื่อเสร็จส้ินพิธีสมรสอูหลงเปดผาคลุม
หนาเจาสาว เขาตกใจและขยะแขยงใบหนาของเจาสาวทีเ่ตม็
ไปดวยรอยแผลเปนจากโรคฝดาษ
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หลงัจากนัน้เปนตนมา อหูลงพยายาม
ไมยุงเกี่ยวกับภรรยาของตน สวนภรรยา
พยายามทำดทีีส่ดุเพือ่ใหสามมีคีวามสขุ เธอ
ทำงานบานอยางหนกัดวยหวงัวาสกัวนัหนึง่
สามจีะยอมรบัเธอ แตเขากย็งัคงไมแยแสและแสดงความเยน็ชา
ตอเธอ แมวาเธอจะแสดงความรกัตอสามเีธอมากเพยีงใดกต็าม

หลงัจากอยกูนิกนัมาไดสบิสองป ดวงตาของอหูลงเริม่มอง
ไมเหน็ จกัษแุพทยบอกวาถาเขาไมเปลีย่นกระจกตาใหมตาทัง้
สองขางจะบอดสนทิ แตการผาตดัตามรีาคาแพงและควิยาว

ภรรยาของเขาเริ่มรับงานทำหมวกฟางในตอนเย็นเพิ่ม
อีกหลายชั่วโมงเพื่อหารายไดเพิ่ม วันหนึ่งโรงพยาบาลแจง
วามีกระจกตาของคนที่ไดรับอุบัติเหตุ ขอใหอูหลงรีบไป
โรงพยาบาลเพือ่ผาตดัดวงตา

หลังจากอูหลงฟนจากการผาตัด เขาขอบคุณภรรยา
อยางเสยีไมไดเพราะเธอสงเงนิใหเขาใชผาตดั เมือ่เขาเหลอืบ
ไปมองภรรยาที่กมหนาอยูในพิสัยที่เขาสามารถมองเห็นได
อหูลงตองอาปากคาง เธอมองสามดีวยตาบอด ดวงตาทีว่าง
เปลา ไมมกีระจกตา บดันีเ้ธอไดรบัชยัชนะอยางทวมทนแลว
สามทีรดุตวัลงแทบเทาเธอสะอืน้ไห นบัเปนครัง้แรกในชวีติการ
แตงงานของเธอทีเ่ขากระซบิชือ่เธอวา กมิฮวย

พระเยซทูรงปรารถนาทีจ่ะมคีวามสมัพนัธอยางเดยีวกนั
นี ้กบัคนทีเ่พกิเฉยตอพระองคมานาน ทรงปรารถนาวาสกัวนั
หนึ่งพระองคจะไดยินเสียงกระซิบวา พระองคทรงเปนพระผู
ชวยใหรอดบาปของเรา พระองคทรงเต็มใจ สละไมเพียง
พระเนตรของพระองคเทานัน้ แตทรงสละพระกาย เพือ่แสดง
ความรกัมัน่คงของพระองค ความรกัของพระองคทีม่อีานภุาพ
ยิ่งใหญพระคริสต  “เสด็จมาในโลกเพื่อทรงชวยคนบาปให
รอด” (1 ทโิมธ ี1:15)

การเสียสละครั้งยิ่งใหญของพระคริสต เปนการสราง
สะพานทอดขามความเพกิเฉยของเรา เพือ่ดงึเอาความเหนิหาง
ของเรากลบัมา ทานคนพบดวยตนเองหรอืยงัวา พระองคทรง
ประสงคจะพาทานเดนิขามสะพานครอมเหวลกึเพือ่เขาสอูอม
กอดของพระองค ทานเต็มใจที่จะตอบรับและอธิษฐานตอ
พระองคหรือยังวา “พระเยซูเจาขา ขาพระองครักพระองค
ขอบพระคณุสำหรบัความเสยีสละอนัยิง่ใหญอนัเหลอืเชือ่นี ้โปรด
สถติในใจขาพระองคและชวยขาพระองคใหพนจากบาปในขณะนี้
และทรงชวยใหขาพระองครอดพนตลอดนรินัดรดวยเทอญ”

พระเยซู
เสดจ็มา  เปนองคพระผเูปนเจาในสภาพมนษุย
ทรงพระชนม    บนโลกโดยไมมบีาป
ทรงสิน้พระชนม  เพือ่บาปของเรา
ทรงฟนคนืพระชนม  เพือ่ชวยเราใหพนจากความตาย
ทรงเสดจ็ขึน้สวรรค  เพือ่เตรยีมทีอ่ยไูวสำหรบัเรา
ทรงรบัใชพระเจา  ทกุวนัในฐานะมหาปโุรหติ
กำลงัจะเสดจ็มาในไมชา  เพือ่รับเราไปอยกูบัพระองคตลอดนรินัดร
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อานบทเรยีน พบแลว บทที ่5 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว  ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่5

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่5 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X  หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. ___ ความบาปเปนเหตุทำใหมนุษยถูกแยกออกจากพระเจา

___ ความตายเกดิขึน้ทกุชวีติเนือ่งมาจากผลของความบาป
___ เราเตมิความปรารถนาของจติใจทีห่วิกระหายเนือ่งจากบาปโดยการแสวงหาพระเจาเพือ่ใหพระองคมาประทบัอยใูนชวีติ

2. ___ พระเยซเูสดจ็มาชำระโทษของความตายเพราะบาปของมนษุย เพือ่เชือ่มชองวางระหวางพระเจากบัเรา และเพือ่มอบชวีติ
นิรันดรใหแกเราทั้งหลาย

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนตามตวัเลขดานหนา  จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกูตองทีส่ดุ
3. พระเยซเูสดจ็มาในโลกของเรา

___ ในฐานะพระเจา ผทูรงดำรงอยตูลอดนรินัดรกาล เพือ่ชวยเราใหรอดพนจากบาปทัง้หลาย
___ ในฐานะทีท่รงเปนพระผสูราง พระองคไมมขีอผูกพนัใด ๆ เพราะพระองคสรางแลว
พระเยซูมีชีวิตอยูในโลกของเราในฐานะ
___ ชวีติทีไ่มมบีาปเพือ่แทนทีเ่ราทัง้หลาย
___ ชวีติทีเ่กอืบสมบรูณแบบ ถงึแมวาจะถกูซาตานทดลองใหทำบาปกต็าม
พระเยซทูรงสิน้พระชนม
___ เพือ่ความบาปผดิของมนษุยทัว่โลก
___ เพือ่ความบาปของคนชอบธรรมเทานัน้
พระเยซทูรงเปนขึน้มาจากความตาย ออกจากอโุมงคฝงศพในวนัทีส่าม
___ เหมอืนศาสดาของศาสนาอืน่ (อสิลาม พทุธ)
___ เพือ่พระองคจะสามารถมอบชวีติใหมใหแกเรา
พระเยซเูสดจ็กลบัคนืสสูวรรค
___ เพือ่ไปเตรยีมสถานทีใ่นสวรรคสำหรบัเราทัง้หลาย
___ และเราจะไมมโีอกาสไดพบพระองคอกีเลย
ขณะนีพ้ระเยซทูรงทำหนาทีเ่ปนคนกลางระหวางมนษุยกบัพระเจาบนสวรรค (เปนมหาปโุรหติ)  พระองคกำลงัจะเสดจ็กลบัมา
อีกไมนานนี้
___ เพือ่ปลดปลอยเราทัง้หลายจากการเปนทาสของความบาป
___ โดยถวายสตัวเปนเครือ่งบชูาเพือ่ไถบาปแกเรา

คำถามชวนคดิ
เพราะพระเยซไูดทรงกระทำและกำลงักระทำเพือ่เราอยางมากมาย จติใจของทานตอบสนองตอพระองคหรอืไม ดวยการทลูขอให
พระองคอภยัความบาปของทาน และขอใหพระองคเขามาในจติใจเพือ่ชวยทาน?

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

พบแลว  บทที ่ 5

แบบสอบถาม พบแลว บทที ่5 - 61



ชายชราชาวสิงคโปรคนหนึ่งใชเวลาชีวิตเกือบทั้งชีวิตในศาสนาของ
บรรพบรุษุ ตอมาเขาไดรบัเชือ่เปนครสิเตยีน มคีนถามเขาวา “คณุลิม้ครบั ศาสนา
เดมิทีเ่คยนบัถอืกบัศาสนาครสิเตยีนตางกนัอยางไร?”

นีค่อืส่ิงทีเ่กดิขึน้เมือ่มีพระครสิตเปนศนูยกลางในการดำเนนิชวีติ
“พระองค (พระเจา) ทรงรกัษาไวในศานตภิาพอนัสมบรูณ เพราะเขาวางใจ

ในพระองค”  อสิยาห 26:3
การมชีวีติครสิเตยีนทำใหเกดิสนัตสิขุอยางมัน่คงและความเปนอยทูีบ่รบิรูณ

ทางเดยีวทีค่นทัง้หลายจะพบโอกาสครัง้ทีส่องในชวีติของเขา กโ็ดยทางของพระเยซู

1. ความหมายของ...ผหูลงทางทีไ่ดรบัการชวยใหรอดจากบาป
บางครัง้แมชวีติจะมคีวามสขุทางกาย แตคนเรายงัตกอยภูายใตความตายอยู

ด ีหมายความวาจติวญิญาณของคนเรายงัตองตาย
“ทานทัง้หลาย ตายโดยการละเมดิและการบาปของทาน เมือ่กอนพวก

ทานเคยดำเนนิชวีติในการบาปนัน้ตามวถิขีองโลกนี ้ตามผคูรอบครอง ทีม่อีำนาจใน
ฟาอากาศคอืวญิญาณทีท่ำกจิอยใูนพวกคนทีไ่มเชือ่ฟงในเวลานี”้ เอเฟซสั 2:1, 2

ซาตานชกันำคนเราใหตายในจติวญิญาณ ลมลงในบาปและความไมเชือ่ฟง
แตความจรงิทีแ่สนประเสรฐิของพระวจนะทีก่ลาววา พระเจายงัทรงรกัคนทีเ่คราะห
รายเหลานี ้พระองคทรงรกัเขาขณะทีเ่ขาตายในบาป และพระองคพรอมทีจ่ะชวย
ชวีติเขาอยางเตม็ที ่ เพือ่ชวยใหพนจากสภาพทีล่ำบากนีโ้ดยไมตองเสยีคาใดๆ ทัง้สิน้

“แตพระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา พระองคทรงรกัเราโดยความรกัอนัใหญ
หลวงของพระองค ถงึแมวาเราเปนคนตายเนือ่งจากการละเมดิ พระองคยงั
ทรงทำใหมชีวีติอยรูวมกบัพระครสิต... (จนกระทัง่) พระองคจะทรงสำแดง
พระคณุอนัอดุมเหลอืลนของพระองค ดวยพระกรณุาทีม่ตีอเราในพระเยซคูรสิต”
เอเฟซสั 2:4-7

พระเจาทรงรกัเราขณะทีต่วัเราไมมคีวามนารกัแมแตนอย ขาวประเสรฐิของ
พระองคสรางเราใหมชีวีติใหมในพระครสิต เราไมสามารถเปลีย่นแปลงตวัเราได แต
พระเจาสามารถทำได เมื่อถวายชีวิตและเขาหาพระองคดวยความเชื่อ พระองค
จะทรงประทานโอกาสครั้งที่สองในชีวิตแกทานเปนของขวัญที่พระองคทรงให
เปลาๆ

2. เราตองการรอดพนจากอะไรบาง?
(1) เราตองการรอดพนจากบาป
“เพราะวาทกุคนทำบาป และเสือ่มจากพระสริขิองพระเจา”  โรม 3:23
ในความเปนจรงิแลวเรามกัดำเนนิชวีติอยางไมถกูตอง ผปูกครองทีเ่ครยีดมกัใช

ถอยคำดาทอและทำรายจติใจลกูอยางรนุแรง รถสองคนัเกอืบชนกนัเพราะคนขบั
อารมณเสยี นกัเรยีนคบัแคนใจและพดูนนิทากนั นกัธรุกจิวางแผน “ไมรวม” รายได
บางตวัเวลาเสยีภาษ ี “ทกุคนลวนทำบาปทัง้นัน้” นัน่คอืเงือ่นไขของมนษุยปถุชุน

พระครสิตธรรมคมัภรีอธบิายความหมายของบาปอยางไร?
“การอธรรมทกุอยางเปนบาป”  ยอหน 5:17
เราจำเปนตองหลุดพนจากสภาพถูกบีบบังคับและจากนิสัยไมดีตางๆ เชน

การพดูโกหก การทำรายเมือ่โกรธ ตณัหา และความขมขืน่ใจ เปนตน
“ทกุคนทีท่ำบาปกป็ระพฤตผิดิธรรมบญัญตั ิบาปเปนสิง่ทีผ่ดิธรรมบญัญตั”ิ 1

ยอหน 3:4

โอกาส
ครัง้ทีส่อง
ในชวีติ

พบแลว  บทที ่ 6

บทที ่6 โอกาสครัง้ทีส่องในชวีติ - 25



พระเยซทูรงเปนมติรทีด่สีมบูรณแบบทีเ่รา
ควรผกูมติร พระองคทรงปรารถนาจะมอบสิง่ที่
ดทีีส่ดุใหแกเรา  “โดยพระโลหติของพระครสิต”
เราไดรบัการอภยับาปในชวีติทีผ่านมา เราไดรบั
การยอมรับ ไดพลังอำนาจ เหนือบาปและได
ชวีติทีส่มบรูณแบบของพระองคทกุวนั เรารวูา
พระองคทรงพรอมเสมอเพือ่พยงุเราขึน้ทกุครัง้ที่
ลมลง ความรักของเราเพื่อพระองคก็คือ เรา
ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยูในแนวทางที่ทำให
พระองคทรงพอพระทยั

(3) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพน
จากโทษของบาปคอื ความตายนรินัดร

“เพราะวาคาจางของบาปคอื ความตาย
แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรใน
พระเยซคูรสิตองคพระผเูปนเจาของเรา” โรม 6:23

เราคือผูฝาฝนพระบัญญัติ สมควรถูก
ตัดสินใหประหารชีวิต บทลงโทษบาปของเรา
คอื ความตาย แตพระเยซทูรงสามารถชวยเรา
ใหรอดจากความตายนรินัดร ดวยการประทาน
ชีวิตนิรันดรมาแทนที่

“แตพระเจาทรงสำแดงความรักของ
พระองคแกเรา คอื ขณะทีเ่รายงัเปนคนบาปอยู
นัน้ พระครสิตสิน้พระชนมเพือ่เรา” โรม 5:8

ดวยความรกัมัน่คงของพระเยซ ู“ทรงยอม
สิน้พระชนมเพือ่เรา” โดยการทีพ่ระองคทรงสิน้
พระชนมและยอมรบัความทกุขทรมาน อนัเปน
จากผลของบาปแทนเรา แตพระองคยังทรง
อภัยโทษใหเราทุกคน จนบาปหมดสิ้นไป

(4) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพน
จากชวีติทีเ่ตม็ไปดวยความทกุขและความบาป

“ฉะนัน้ถาใครอยใูนพระครสิต เขากเ็ปน
คนทีถ่กูสรางใหมแลว สิง่สารพดัทีเ่กาๆ กล็วงไป
นีแ่นะกลายเปนสิง่ใหมทัง้นัน้” 2 โครนิธ 5:17

เราไมสามารถชวยตนเองใหรอดจากบาป
หรอืเปลีย่นนสิยัของตวัเองได เหมอืนสงิโตจะไม
สามารถเลิกความอยากเมื่อเห็นลูกแกะ (โรม
7:18) เปนธรรมดาที่ความบาปมีอำนาจมาก
กวาความตัง้ใจจรงิของเรา แตพระเยซคูรสิตทรง
สามารถประทาน “ความเขมแขง็ภายในจติใจ
ดวยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของ
พระองค” (เอเฟซสั 3:16) พระองคทรงนำเอา
คณุสมบตัทิีส่มบูรณแบบของพระองคอนัไดแก
ความรกั สนัตสิขุ ความยนิด ีความกรณุา และ
การรจูกับงัคบัตนมาแทนความบกพรองของเรา
(กาลาเทยี 5:22, 23) พระครสิต ทรงมชีวีติอยู
ในเรา จะไดรบัการฟนฟใูจและมชีวีติใหม

26 - พบแลว

ดังนั้นเราจึงปรารถนาไดรับการชวยใหรอด
พนจากบาป หรอืการลวงละเมดิพระบญัญตัขิอง
พระเจา

(2) เราตองการรอดพนจากสภาพความ
สมัพนัธกบัพระเจาทีถ่กูตดัขาด

“แตวาความบาปชั่วของเจาทั้งหลายได
กระทำใหเกิดการแยกระหวางเจากับพระเจาของ
เจา และบาปของเจาทัง้หลายไดบงัพระพกัตรของ
พระองคเสยีจากเจา”  อสิยาห 59:2

บาปที่ไมไดรับการใหอภัย ไดตัดขาดความ
สมัพนัธระหวางเรากบัพระเจา พระครสิตเสดจ็มา
ฟนฟคูวามเชือ่มัน่พระเจา แตซาตานเฝารอทำลาย
ลบัหลงั

(3) เราตองการรอดพนจากบทลงโทษจาก
บาปคอื ความตายนรินัดร

“เพราะเหตนุี ้บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ
เดยีว และความตายกเ็กดิมาเพราะบาปนัน้ และ
ความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะ
มนษุยทกุคนทำบาป”  โรม 5:12

(4) เราตองการรอดพนจากชวีติทีเ่ตม็ไปดวย
ความทกุข ความวางเปลา และความบาป สำหรบั
คนบาป ชวีติเปนถนนสายมรณะทีเ่ปนทางตนั

(5) เราตองการรอดจากโลกแหงความบาป
เราตองการหลดุพนจากโลกทีเ่ตม็ไปดวยบาปและ
ผลของบาป เชน ความทกุขเวทนา ความเจบ็ปวด
ทางจติใจ ความโดดเดีย่วอางวาง สงคราม ความ
เจบ็ปวย และความตาย

3. ใครสามารถชวยเราใหรอดพนได?
พระเยซูคริสตเทานั้นผูสามารถชวยใหเรา

รอดพนจากบาปได
(1) พระเยซสูามารถชวยเราใหรอดบาป
“แลวจงเรยีกนามทานวา เยซ ูเพราะวาทาน

จะทรงชวยชนชาติของทาน ใหรอดจากบาปของ
พวกเขา”  มทัธวิ 1:21

เพื่อนที่นับถือศาสนาฮินดูบอกเพื่อนที่เปน
ครสิเตยีนวา “ฉนัพบหลายสิง่หลายอยางในศาสนา
ฮินดู แตไมพบในศาสนาคริสต มีเพียงสิ่งหนึ่งที่
ศาสนาครสิตมแีตศาสนาฮนิดไูมม ีคอื พระผชูวย
ใหรอดบาป” ศาสนาครสิตเปนศาสนาเดยีวในโลก
ทีม่พีระผทูรงชวยใหรอดบาปสำหรบัผวูางใจพระองค

(2) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพนจาก
ความสมัพนัธระหวางเรากบัพระเจาทีข่าดสะบัน้

“พวกทานเปนคนไมมพีระครสิต...อยใูนโลก
นี้อยางไมมีความหวังและปราศจากพระเจา แต
บดันีใ้นพระเยซคูรสิต ทานทัง้หลายซึง่เมือ่กอน
อยไูกล ไดเขามาใกลโดยพระโลหติของพระครสิต”
เอเฟซสั 2:12, 13



นายแฮรอท ฮวิชส ไมมคีวามหวงัทีจ่ะเปลีย่นนสิยั
ไดอีกตอไป เขาพยายามเลิกดื่มเหลาหลายตอหลาย
ครัง้แลว รดูวีาสงครามขวดเหลากบัตวัเองทำใหภรรยา
และลกูสาวสองคนตองตกนรกทัง้เปนมานานนบัสิบป
ดังนั้นในเชาที่หนาวเย็นวันหนึ่ง เขายางเทาลงในอาง
อาบน้ำและจอปนลูกซองเขาที่ปากของตัวเอง กอน
เหนี่ยวไกปน เขาตัดสินใจวาจะอธิบายเรื่องตางๆ ให
พระเจาทรงรับรูกอน การอธิษฐานครั้งนั้นกลายเปน
คำออนวอนทีย่าวนานดวยเสยีงรองไหสะอกึสะอืน้เพือ่
ขอความชวยเหลอืจากพระองค

ในทีส่ดุพระเจาเสดจ็มาประทบัอยกูบัเขา แฮรอท
ฮิวชส สัญญากับพระคริสต ทำใหเขาพบความแข็ง
แกรงในจติใจ สามารถเลกิเหลาได กลายเปนสามแีละ
บดิาทีน่ารกัของครอบครวั และเปนหนึง่ในวฒุสิภา ของ
สหรัฐอเมริกา เขาคนพบวาพลังอำนาจการเปลี่ยน
แปลงทีย่ิง่ใหญทีส่ดุในโลกคอื พระเยซคูรสิต

(5) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพนจากโลก
แหงบาป

สีบ่ทขางหนาใน พบแลว จะอธบิายวาทำไมจงึ
เปนอยางนี้

4. เราไดรบัการชวยใหรอดดวยขัน้ตอนงายๆ
เพยีงสามขัน้คอื

ขัน้ที ่1 ทลูขอใหพระครสิตขจดัความบาปในชวีติ
ของทาน

เรามีสวนตองทำอะไรบางในการขจัดชีวิตที่เต็ม
ไปดวยบาปของตนเอง?

“เพราะฉะนัน้ทานทัง้หลายจงกลบัใจและหนัมา
หาพระเจา เพือ่ทีว่าความผดิบาปของพวกทานจะไดรบั
การลบลาง”  กจิการของอคัรทตู 3:19

อะไรทำใหคนกลับใจ?
“หรอืวาทานประมาทพระกรณุาอนัอดุม ความอด

กลัน้พระทยั และความอดทนของพระองค โดยไมรหูรอื
วาพระกรณุาคณุของพระเจานัน้ มงุจะชกันำทาน
ใหกลบัใจใหม?”  โรม 2:4

“แตบัดนี้ขาพเจามีความยินดี ไมใชเพราะพวก
ทานเสียใจแตเพราะความเสียใจนั้นทำใหทาน
กลบัใจ”  2 โครนิธ 7:9

การกลบัใจใหมคอื การรสูกึเสยีใจในชวีติบาปที่
ผานมาของเราและคดิจะไมทำบาปอกี เปนการเปลีย่น
การกระทำ นสิยัและทศันคตเิกาๆ การเสยีใจมใิชเพราะ
กลวัถกูลงโทษแตเพราะตองการทดแทน “พระกรณุาธคิณุ
ของพระเจา” ตางหากทีพ่ระองคทรงสิน้พระชนมเพือ่ไถ
บาปแทนเรา ดังนั้นการที่เราไมทำบาปก็เพราะความ
บาปทำใหพระองคทรงเจบ็ปวด

วธิทีีเ่ราไดรบัชวีติใหมจากพระครสิต
เชื่อและยอมรับพระองคในฐานะทรงเปนพระผูชวยให

รอดและองคพระผเูปนเจา
สรางความสมัพนัธสนทิกบัพระองค (การอธษิฐานและ

การอานพระคมัภรีเปนประจำเปนสิง่ทีส่ำคญัยิง่)
พระคริสตทรงทำหนาที่ผานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อ

นำเอาพระอปุนสิยัทีด่เีลศิของพระองคมาแทนทีน่สิยัทีไ่มดขีองเรา

เมือ่เรามชีวีติใหมในพระครสิต เราจะไมถกูกลาวโทษบาปทีเ่คย
ทำมาแลวและความชอบธรรมจะดำรงอยใูนชวีติแนนอน (เอเสเคยีล
33:14-16)

พระเจาทรงขจดัชวีติบาปเดมิของเราไดอยางไร?
การกลับใจและการอภัยบาปเปนของประทานที่พระเจาทรง

มอบใหเรา
“พระเจาทรงตัง้พระองค (พระครสิต) ไวทีพ่ระหตัถเบือ้งขวาของ

พระองค ใหเปนองคพระผนูำและองคพระผชูวยใหรอด เพื่อ
จะใหชนอสิราเอล กลบัใจใหมและจะทรงอภยับาปของเขาทัง้หลาย”
กจิการของอคัรทตู 5:31

เมือ่เรากลบัใจใหม พระผชูวยใหรอดผทูรงรกัจะอภยับาปใหเรา
ชำระบาปและโยนความบาปทัง้ปวงลงในหวงทะเลลกึ

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซื่อสัตยและ
เที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชำระเราใหพนจากการ
อธรรมทัง้ส้ิน” 1 ยอหน 1:9 (ดเูพิม่
เตมิในมคีาห 7:18, 19)

ไมมีบาปใดที่หนักหนาจน
พระผูชวยของเราผูทรงสิ้นพระชนม
แทนเราที่คาลวารีไมสามารถให
อภยัเราได คนทีเ่ชือ่มัน่พระเยซจูะขอ
เพยีงใหพระองคยกโทษเทานัน้ หาก
เราไมทลูขอการใหอภยัจากพระองค
การสิ้นพระชนมของพระเยซูจะไม
สามารถยกโทษใหได หากเราไมทลู
ขอ การอภัยจากพระองค จะเปน
เรือ่งนาเศราทีบ่าปของเราตอกตะปู
ลงที่พระหัตถและพระบาทของ
พระองค อยางไรกต็ามพระเยซทูรง
ปรารถนาใหทุกคนมารับการให
อภยั พระองคทรงรอนรนอยากให
ทกุคนทำเชนนัน้มากกวาทีเ่ราคดิไว

ขาวของแมที่กำลงัปวยใกล
ตาย เลด็ลอดมาเขาถงึหชูายหนมุ
คนหนึ่งที่หนีออกจากบาน ขาวนี้
ทำใหเขารูสึกผิดที่ตัดขาดความ

บทที ่6 โอกาสครัง้ทีส่องในชวีติ - 27
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เปนแมเปนลกูทิง้ เขารบีกลบับาน วิง่ขึน้ไปทีห่องแลวโผไปทีเ่ตยีง
ของมารดา น้ำตาไหลพรากขณะขอใหแมยกโทษใหเขา

แมสวมกอดเขาและกระซบิวา “ลกูเอย แมเตรยีมยกโทษ
ใหลกูตัง้นานแลว เพยีงแตรอใหลกูเอยปากเทานัน้”

หากทานหนอีอกหางจากพระเจาหรอืหากทานยงัไมรจูกั
พระองค ลองไตรตรองดูวาพระบิดาผูทรงรักเรา ในสวรรคมี
ความยนิดมีากเพยีงใดทีจ่ะตอนรบัทานกลบับาน พระองคไม
ประสงคสิ่งใดมากไปกวาการที่ทานไดรับการอภัยโทษจาก
พระองค พระองคทรงรกัทาน ทรงยอมสิน้พระชนมเพือ่ทาน
ทรงยินดีและเต็มพระทัยที่จะอภัยโทษแกทานเสมอ ดังนั้น
ขอใหทานกลับใจตามคำเชิญอันทรงเกียรติของพระองค
สารภาพบาปของทาน ขอเพยีงใหเชือ่วาพระองคทรงอภยับาป
ใหทานจรงิ เพยีงเชือ่ม่ันในพระสญัญาของพระองค

ขัน้ที ่2 รบัชวีติใหมจากพระเยซู
ในสวนของทาน การรบัชีวติใหมจากองคพระเยซคูอื การ

ทีท่านเชือ่วาพระองคทรงชวยทานรอดจากบาปจรงิ ขอใหทาน
ยอมรับอยางไมตองสงสัยเลยวา พระองคจะทรงอภัยโทษ
ชำระลางทานและขจัดชีวิตเกาที่มีบาปของทาน พระองค
จะทรงมอบและเปลี่ยนชีวิตใหมใหแทน

“แตทกุคนทีย่อมรบัพระองค คอืคนทีเ่ชือ่ในพระนามของ
พระองคนัน้ พระองคกจ็ะประทานสทิธิอ์ำนาจ (อำนาจการบงัคบั
บญัชา สทิธพิเิศษ) ใหเปนลกูของพระเจา”  ยอหน 1:12

ในฐานะบตุรของพระเจา ทานม ี“สทิธิ”์ รบัชีวติใหมจาก
พระเยซ ูตามทีก่ลาวไววาทานไมสามารถทำไดเอง เพราะสิง่
นีเ้ปนของประทานจากพระบดิา แหงสวรรคของทาน พระเยซู
ทรงมัน่คงในพระสญัญา ทรงขจดัความไมมัน่คงและขอสงสยั
ตางๆ ออกไปจนหมดสิน้

พระเจาทรงใหชวีติใหมแกเราไดอยางไร?
“พระเยซตูรสัตอบเขาวา ‘เราบอกความจรงิกบัทานวา

ถาคนใดไมไดเกิดใหม คนนั้นไมสามารถเห็นแผนดินของ
พระเจา’”  ยอหน 3:3

ตามทีพ่ระเยซตูรสัไว แทจรงิแลวผทูีก่ลบัใจหรอืคนบาป
ทีเ่ชือ่พระเยซจูะไดรบัการเกดิใหม เปนสิง่มหศัจรรยทีพ่ระเจา
เทานัน้ทรงสามารถเนรมติได พระองคทรงสญัญาวา

“เราจะใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจจุติวญิญาณใหม
ไวในเจา เราจะนำใจหนิออกไปเสยีจากเนือ้ของเจา และใหใจ
เนือ้แกเจา”  เอเสเคยีล 36:26

พระเยซูทรงเปลี่ยนความรูสึกและพฤติกรรมใหมๆ ใน
จติใจเราและทรงสถติ “ในพวกเรา” (โคโลส ี1:27) ชวีติใหมนี้
มไิดเปนเพยีงความคดิฝายจติวญิญาณทีส่วยงามเทานัน้ แต
เปนความจริงที่หนักแนนเขมแข็ง เปนการฟนคืนจากความ
ตายฝายจติวญิญาณใหเปนชวีติใหมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ

ขัน้ที ่3 มชีวีติอยเูพือ่พระเยซทูกุวนั ชวีติครสิเตยีนเปน
ชวีติทีไ่มเหน็แกตวั ผกูตดิกบัพระเยซมูติรทีร่กัยิง่ของเราทกุวนั
เราเตบิโตในชวีติใหมจากความสมัพนัธทีแ่นนแฟนระหวางเรา
กบัพระเยซ ูดวยการใชเวลาเขาสนทิอยางมคีณุคากบัพระองค
ดวยความซือ่สัตย องคพระผเูปนเจาทรงมอบขอคดิหาประการ
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เพื่อใหเราเติบโตในดานจิตวิญญาณ คือ
การศกึษาพระคมัภรี การอธษิฐาน การอทุศิ
ถวาย การมีสามัคคีธรรมและแบงปน
ประสบการณกบัพีน่องครสิเตยีนอืน่ๆ การ
มชีวีติในพระครสิตไมไดหมายความวาเราจะไมทำอะไรผดิเลย
บางครัง้เราอาจสะดดุลมและทำบาป จงทลูขอการอภยับาป
จากพระองค จากนัน้ดำเนนิชวีติทีด่งีามตอไป เราจะทราบทศิ
ทางทีแ่นนอนและรวูาพระครสิตทรงมชีวีติอยใูนจติใจของเรา

5. ความชืน่ชมยนิดใีนโอกาสครัง้ทีส่องของชวีติ
ในชวงที่ นายแฮรอท ฮิวชส เปนสมาชิกวุฒิสภาของ

สหรฐัอเมรกิา เขาไดรบัโลเกยีรตคิณุมากมาย แตสิง่ทีม่คีวาม
หมายมากทีส่ดุสำหรบัเขาเกดิขึน้หลงัจากทีเ่ขาไดทำสญัญา
กบัพระครสิตไดไมนานนกั

เย็นวันนั้นแฮรอทกำลังศึกษาพระคัมภีรตามลำพังใน
หองนัง่เลน มคีนมาสะกดิเขาเบาๆ ทีข่อศอก เมือ่เงยหนาขึน้
เขาพบลกูสาวคนเลก็สองคนในชดุนอนยาวยนือยเูงยีบๆ หลงั
จากทีม่องดลูกูๆ สกัพกัเขาสงัเกตเหน็ลกูของเขาเปลีย่นไปมาก
และเขารวูาเขาพลาดอะไรตอมอิะไรไปมากมายเพราะความ
วบิตัทิีเ่กดิจากการดืม่เหลาของเขา

แครอล ลกูคนเลก็พดูขึน้วา “คณุพอคะ หนมูาจบูราตรี
สวสัดิค์ะ”

ดวงตาของพอพรามวัไปแลวลกูเอย พอจำไดวานานมาก
จรงิๆ ทีล่กูๆ เคยอยใูนออมกอดพอแบบนี ้ตอนนีแ้ววตาทีใ่สของ
ลกูไมไดแฝงดวยความกลวัอกีตอไป ในทีส่ดุพอกก็ลบับาน

พระเยซูคริสตทรงมอบโอกาสครั้งที่สองใหพวกเราแน
นอนจริงๆ พระองคทรงทำใหคนที่สิ้นหวังที่สุดไดเริ่มตนชีวิต
ใหมในพระครสิต

พระผชูวยใหรอดบาปทรงปรารถนาเหลอืเกนิทีจ่ะใหเรา
แตละคนกลบับานในทีส่ดุ ทานรบัคำเชือ้เชญิทีเ่ตม็ไปดวยความ
รกัของพระครสิตแลวหรอืยงั? การรบัการใหอภยับาปและการ
ชำระลางจากองคพระผเูปนเจาเปนเรือ่งงายแตลกึซึง้เหมอืนการ
เปดออมแขนของทานเพือ่รับการสวมกอดจากเดก็ๆ หากทานยงั
ไมเชือ่มัน่พระครสิตในฐานะพระผชูวยใหรอดบาป ขณะนีท้าน
สามารถเชือ่ไดแลวดวยการอธษิฐานดงันี้

“ขาแตพระบดิาเจา ขาพระองคเสยีใจสำหรบัชวีติเกาที่
ผดิบาปของขาพระองค ขอขอบพระคณุสำหรบัการสงพระบตุร
ของพระองคมายังโลกเพื่อการสิ้นพระชนมแทนขาพระองค
ทัง้หลาย องคพระเยซเูจาขา ขอโปรดอภยับาปขาพระองค และ
ทรงสถติในชวีติของขาพระองค และทรงชวยขาพระองคใหพน
บาป ขาพระองคปรารถนาทีจ่ะไดรบัโอกาสครัง้ทีส่องในชวีติ
ขาพระองคปรารถนาทีจ่ะเกดิใหมอกีครัง้ และมากยิง่ไปกวานี้
ขอใหขาพระองคไดมีสัมพันธภาพกับพระองควันตอวัน
ขอขอบพระคณุสำหรบัการกระทำการอศัจรรยในขาพระองค
ในนามของพระเยซคูรสิตเจา อาเมน”

ขอใหการ พบแลว ครัง้นีเ้ปนการอศัจรรย เมือ่เขาไปหา
พระเยซ ูพระองคจะทรงชวยใหรอดบาปไดจรงิ



โอกาสครัง้ทีส่องของชวีติ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่6 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 6

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่6 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. มนษุย

___ มรีางกายทีม่ชีวีติ แตจติวญิญาณตายในความบาป
___ จติวญิญาณตายแลว และชวีติถกูสรางขึน้ใหมโดยความเชือ่ โดยพระทีแ่ตละคนนบัถอื (แตไมใชพระเยซ)ู

1.  เราจำเปนตองไดรบัความรอดพนบาป
___ โดยเชือ่พระครสิตผทูีพ่ระเจาทรงประทานลงมา

2. ___ จากความตาย เพราะละเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา ___ จากความบาปซึง่ทำใหความสมัพนัธกบัขาดสะบัน้ลง
___ จากความตายนรินัดรซึง่เปนการลงโทษเพราะความบาป ___ โดยการทำดีแกผูอื่น

3. พระเยซทูรงชวยเราใหรอดพนจากความบาปของตนเอง
___ และทรงนำเอาความสมัพนัธใกลชดิกบัพระเจากลบัคนืมา
___ และชวยเราทัง้หลายใหรอดพนจากความตายนรินัดร และโทษของการทำบาป
___ และเราไดรบัการรกัษาใหหาย ฟนกลบัคนืดงัเดมิ และมชีวีติใหม
___ เพราะเราสามารถเอาชนะความบาปไดดวยจติใจทีเ่ขมแขง็ของเราเอง
___ โดยการเปลีย่นแปลงชวีติของเราใหเปนคนใหม

4. เรามสีวนในการรบัเอาความรอดจากบาปโดย
___ กลับใจใหมและหันกลับมาหาพระเจาเพื่อขอการอภัยโทษ ___ สารภาพความผดิและละทิง้ชวีติบาปเดมิเสยี
___ พยายามทำตวัเปนคนดอียางเตม็ที่ ___ พยายามแกไขอดตีทีไ่มถกูตองใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได
พระเจาทรงมสีวนในการชวยเราใหไดรบัความรอดจากบาป
___ โดยการมอบของประทานการกลับใจใหมและใหอภัยแกความบาปผิดของเรา
___ ประทานความรอดจากบาปใหแมเราไมไดรองขอ
หนาทีข่องเราในการรบัเอาชวีติใหมจากพระเจา กโ็ดยการยอมรบัความจรงิวา
___ พระเจาไดทรงใหอภยัแกเราแลว ไดทรงชำระบาปในอดตีและประทานชวีติใหมใหแลว
___ เราสามารถไดชวีติใหมไดดวยตนเอง
พระเจาทรงมสีวนในการรบัเอาชวีติใหมของเรา
___ โดยการทำการอศัจรรยในการเกดิใหม มอบจติใจใหม เขามาประทบัในชวีติของเรา และเปลีย่นแปลงอปุนสิยัใหแกเรา
___ ประทานพระคณุมากลนเหลอืและบงัคบัใหเราทำความดี

พระครสิตทรงเปดโอกาสใหแกทกุคนไดรบัความรอดพนจากบาปและรบัชวีติใหม ทานไดพบชวีติใหมในพระครสิตแลว
หรอืยงั?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หากทานยงัไมไดรบั ทานพรอมแลวหรอืยงัทีจ่ะทลูขอใหพระครสิตทรงมอบชวีติใหมใหเดีย๋วนี?้_______________________________

ทานประสงคจะใหอธษิฐานเผือ่เพือ่ชวยใหทานดำเนนิชวีติใหมหรอืไม?_________________________________________________________________
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แพทยหญงิแพทรเิซยี และ นายแพทยเดวดิ มราเซค เศราใจมากกบั
เหตกุารณทีเ่ขาตองพบเปนประจำในชวีติการทำงาน ทัง้คเูปนกมุารแพทยรกัษา
เดก็เจบ็ไขไดปวยมากมาย เขาพบความจรงิวา เดก็บางคนฟนตวัเรว็มาก แตบาง
คนตองเจบ็หนกัปางตาย ทำไมจงึเปนอยางนี?้ ทำไม เดก็บางคนตดิยาแตบาง
คนไดเรียนตอในมหาวิทยาลัย? ทำไมเด็กบางคนกลายเปนพอแมที่ชอบดุดา
ตบตีลูกเพราะเขาฝงใจเรื่องโหดรายทารุณในวัยเด็กของเขา ขณะเด็กบาง
คนกลบักลายเปนพอแมทีด่ใีนอนาคต?

ครอบครวัมราเซคทำการวจิยัมากมายเพือ่หาคำตอบ เขาพบวา กลมุเดก็
ที่เคยชอกช้ำในอดีตแตสามารถกลายเปนผูใหญที่มีคุณภาพ เปนกลุมที่มี
คณุสมบตัทิีโ่ดดเดนสำคญัยิง่ อะไรคอืเคลด็ลบั? คำตอบคอื “เพราะเขามพีืน้ฐาน
ชวีติการมองโลกในแงดแีละมคีวามหวงั”

ความหวงัทำใหเกดิความตาง ความหวงัจะอยเูหนอืส่ิงอืน่ใด ชวยใหเรา
ชนะศตัรทูีค่อยตอตานทบัถมเสมอ

คนสิน้หวงัตองการความหวงั แตจะไดความหวงัจากทีไ่หน? ความหวงั
เปนสิง่ทีห่ายากบนโลกของเรา จนกวา เราจะพบคำพยากรณทีใ่หแงคดิดีๆ  ใน
พระคริสตธรรมคัมภีร ในหนังสือ พบแลว มีคำพยากรณที่นาทึ่ง ซึ่งทำให
หลายๆ คนมคีวามหวงัอนับรรเจดิ

1. คำพยากรณทีน่าอศัจรรยใจในพระครสิตธรรมคมัภรี
ประมาณหารอยปกอนพระเยซูประสูติ พระเจาทรงใหโลกไดเห็นภาพ

อนาคตจากคำพยากรณของผพูยากรณชือ่ดาเนยีล พระองคไดรางภาพประวตัิ
ศาสตรโลกลวงหนา 2500 ป นบัตัง้แตยคุของดาเนยีลจนถงึยคุปจจุบนั

พระเจาไดทรงกำหนดคำพยากรณนีข้ึน้เมือ่ประมาณ 2500 ป ทีแ่ลว เปน
ความฝนของกษัตริยเนบูคัดเนสซาร ทำใหพระองคกลัดกลุมพระทัยมาก
เพราะเมือ่ตืน่จากบรรทมพระองคไมสามารถจำความฝนทีส่ำคญัได หลงัจากที่
ไมมีโหรหรือหมอดูคนไหนในบาบิโลนสามารถอธิบายความฝน หรือชวยให
กษตัรยิทรงจำความฝนไดแลว ดาเนยีลเชลยหนมุชาวฮบีร ู (ยวิ) ไดปรากฏตวั
ขึน้และทลูตอกษตัรยิวา พระเจาบนสวรรคสามารถเปดเผยความฝนทีล่ีล้บัเหลา
นีไ้ด

ดาเนยีลประกาศอยางกลาหาญตอพระพกัตรกษตัรยิวา
“ขาแตพระราชา ฝาพระบาททอดพระเนตร และดเูถดิมปีฏิมากรขนาด

ใหญ ปฏมิากรนีม้ฤีทธิแ์ละสกุใสยิง่นกั ตัง้อยตูอเบือ้งพระพกัตรฝาพระบาทและ
รปูรางกน็ากลวั

เศียรของพระปฏิมากรนี้เปนทองนพคุณ อกและแขนเปนเงิน ทองและ
โคนขาเปนทองสมัฤทธิ ์ขาเปนเหลก็ เทาเปนเหลก็ปนดนิ

ขณะเมือ่พระองคทอดพระเนตร มหีนิกอนหนึง่ถกูตดัออกมามใิชดวยมอื
มนษุย กระทบปฏมิากรทีเ่ทาอนัเปนเหลก็ปนดนิ กระทำใหแตกเปนชิน้ๆ แลว
สวนเหลก็ สวนกระเบือ้ง สวนทองสมัฤทธิ ์สวนเงนิ และสวนทองคำ กแ็ตกเปน
ชิ้นๆ พรอมกัน กลายเปนเหมือนแกลบจากลานนวดขาวในฤดูรอน ลมก็พัด
พาเอาไป จงึหารองรอยไมพบเสยีเลย แตกอนหนิทีก่ระทบปฏมิากรนัน้
กลายเปนภเูขาใหญจนเตม็พภิพ”  ดาเนยีล 2:31-35

 เร่ืองราว
อนาคต
ของทาน

พบแลว  บทที ่ 7
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“และยังมีราชอาณาจักรที่สามเปนทอง
สมัฤทธิ ์ซึง่จะปกครองอยทูัว่พภิพ” ขอ 39

ทองและโคนขาเปนทองสมัฤทธิห์มายถงึ
อาณาจกัรกรกี กษตัรยิอเลก็ซานเดอรมหาราช
ทรงรบชนะชาวมเีดยีนและชาวเปอรเซยี ทำให
กรกีมรีาชอาณาจกัรทีก่วางใหญเปนอนัดบัสาม
ของโลก ซึง่อยใูนชวงการปกครองป 331 ถงึป
168 กอนครสิตกาล

ขาเปนเหล็ก
“และจะมีอาณาจักรที่สี่ (คำทำนายได

กลาวไว) แข็งแรงดั่งเหล็ก เพราะเหล็กตีสิ่ง
ทัง้หลายใหหกัและแตกเปนชิน้ๆ ราชอาณาจกัร
นั้นจะหัก และทุบสิ่งเหลานี้ดังเหล็กซึ่งทุบให
แหลก” ขอ 40

หลังจากกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช
ทรงสิ้นพระชนม อาณาจักรกรีก เริ่มออนแอ
และแยกออกเปนฝกเปนฝายแกงแยงชิงดีกัน
ในทีส่ดุป 168 กอนครสิตกาล สงครามแหงพดินา
(Pydna) “อาณาจักรเหล็ก”  ของโรมไดรับ
ชัยชนะเหนือกรีก

เมือ่ประมาณ 2000 ป กอนพระเยซทูรง
ประสูติในสมัยที่จักรพรรดิ์ซีซาร ออกัสตัส
ปกครองกรุงโรม (ลูกา 2:1) พระคริสตและ
อัครสาวกมีชีวิตในชวงที่ขาเปนเหล็ก กิบบอน
ซึง่เปนนกัประวตัศิาสตรไมสงสยัคำ ทำนายของ
ดาเนยีลทีว่า “ทอง หรอืเงนิ หรอืทองสมัฤทธิน์ัน้
อาจแทนประชาชาติและกษัตริยทั้งหลายที่
รบแพกรุงโรมซึ่งเปนราชาธิปไตยที่แข็งแกรง”
เอด็เวริด กบิบอน, ประวตัศิาสตรในยคุตกต่ำ
ของอาณาจกัรโรม (ยอหน ด ีมอลลสิและเพือ่น)
เลมที ่4 หนา 89

หากลองคดิในมมุมองของมนษุยวาดาเนยีล
มชีวีติอยใูนชวงสมยับาบโิลน เขารไูดอยางไรวา
อาณาจักรไหนจะรบชนะอาณาจักรใดใน
อนาคตอีกหลายรอยปขางหนา ขณะที่เราเอง
ไมสามารถบอกไดวาบรรยากาศตลาดหุนใน
สัปดาหหนาจะเปนอยางไร แตนี่ไมวาจะเปน
บาบโิลน มโิดเปอรเซยี กรกี โรมซึง่ทยอยเกดิขึน้
จรงิตามคำพยากรณอยางแมนยำ ราวกบัเดก็
นกัเรยีนทีเ่รยีงแถวตามคำสัง่คณุครู

พระเจาคอื ผคูรอบครองอนาคตใชหรอืไม
เราสามารถมีความหวังในแผนการอันยิ่งใหญ
ของพระองคไดหรอืไม? ขอย้ำวา ได

เทาเปนเหล็กปนดิน จะมีอาณาจักรที่
หาตอจากโรมไหม?

30 - พบแลว

หากมองอยางผานๆ ดูเหมือนวา
ปฏิมากรนี้ไมนาจะทำนายไดไกลถึงยุค
ของเราในปจจบุนั แตอยาเพิง่รบีตดัสนิ

2. การทำนายคำพยากรณ
กษัตริยเนบูคัดเนสซารทรงประทับ

ใจคำอธิบายความฝนของดาเนียลมาก
เพราะทำใหพระองคทรงเหน็สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต ไดอยางแทจรงิ คำอธบิายมวีา

“นีเ่ปนพระสบุนิพระเจาขา บดัน้ี
เหลาขาพระบาทขอกราบทูลคำ
แกพระสุบินใหพระราชาทรง
ทราบ”  ดาเนยีล 2:36
เศียรเปนทองนพคุณ
ดาเนียลทูลตอกษัตริยวา

เศยีรเปนทองนพคณุ นัน้เปน
สญัลกัษณหมายถงึอำนาจในโลกอยางไร?

“ขาแตพระราชา พระราชาจอม
ราชาทัง้หลาย ซึง่พระเจาแหงฟาสวรรคได
ทรงประทานราชอาณาจักร อานุภาพ
ฤทธิเ์ดชและศกัดิศ์ร.ี.. เศยีรทองคำนัน้
คอืฝาพระบาทเอง” พระวจนะที ่ 37, 38

ดาเนยีลทลูใหกษตัรยิทราบถงึเรือ่ง
สำคัญเกี่ยวกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญที่สุด
ในโลก “ขาแตกษัตริยเนบูคัดเนสซาร
พระสุบิน ของพระองคนั้นเปนขาว
ประเสรฐิจาก พระผเูปนเจา ทีท่รงใชเศยีร
ทองนพคณุของปฏมิากรแทนอาณาจกัร
บาบโิลน”

อกและแขนเปนเงิน ในสายตา
มนุษยมองวาบาบิโลนจะเปนอาณาจักร
ทีค่งอยตูลอดไป แตคำทำนายกลาวตอไป
วาจะเกดิอะไรขึน้?

“ตอจากฝาพระบาทไปจะมีราช
อาณาจกัรดอยกวาฝาพระบาท” ขอ 39

เพื่อใหบรรลุถึงคำพยากรณของ
พระเจา อาณาจกัรของเนบคูดัเนสซาร จงึ
พงัพนิาศ เมือ่ไซรสั นายพลชาวเปอรเซยี
สามารถโคนลมอาณาจกัรบาบโิลนไดใน
ป 539 กอนครสิตกาล ดงันัน้อกและแขน
เปนเงินนั้นจึงหมายถึง มิโดเปอรเซียซึ่ง
เปนอาณาจักรที่ยิ่งใหญอีกแหงหนึ่ง

ทองและโคนขาเปนทองสมัฤทธิ์
สวนประกอบทีเ่ปนทองสมัฤทธิ ์หมายถงึ
อะไร?



“ดงัทีฝ่าพระบาททอดพระเนตร เทาและนิว้เทาเปนดนิ
ชางหมอบาง เหลก็บาง จะเปนราชอาณาจกัรประสม แต
ความเหนียวของเหล็กจะยังอยูในนั้นบาง ดังที่ฝาพระบาท
ทอดพระเนตรเหลก็ปนดนิเหนยีว และนิว้เทาเปนเหลก็ปนดนิ
ฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบางเปราะบางฉันนั้น”
ดาเนยีล 2:41, 42

คำพยากรณกลาววา อาณาจักรที่หาจะไมเกิดขึ้นแต
จะเปนอาณาจกัรประสมของระบอบราชาธปิไตยในจกัรวรรดิ์
โรมนัทีเ่ปนเหลก็ กรงุโรมจะแตกออกเปนสบิอาณาจกัรเหมอืน
สญัลกัษณของเทาทีม่สีบินิว้

เหตกุารณเหลานีเ้กดิขึน้จรงิหรอืไม? เกดิขึน้แนนอน ชวง
ครสิตศตวรรษทีส่ีแ่ละหา กลมุชนคนปาทางเหนอืยกทพัไปที่
อาณาจักรโรมันที่กำลังเสื่อมสลายลงเรื่อยๆ จนในที่สุดเกิด
เปนเผาตางๆ สบิเผาในดนิแดนจกัรวรรดิโ์รมนัตะวนัตกมากที่
สุด สิบชนชาติที่เปนอิสระตอกันนี้สถาปนาตนในเขตยุโรป
ดังนั้นปจจุบันนิ้วเทาเปนสัญญลักษณของชนชาติใหมใน
ยโุรป ซึง่ไดเกดิขึน้จรงิตามคำพยากรณในประวตัศิาสตร

นิว้เทาสิบนิว้ - สบิเผาทีส่ำคญัๆ
ในอาณาจกัรโรมนัตะวนัตก

แองโกล แซคซอนส (Anglo-Saxons) (องักฤษ)
แฟรงค (Franks) (ฝรัง่เศส)
อลามานนี ่(Alamanni) (เยอรมนั)
ลอมบารด (Lombards) (อติาล)ี
ออสโทรโกทส (Ostrogoths) (ตอมาถกูทำลาย)
วซิโิกทส (Visigoths) (สเปน)
เบอรกนัเดีย่นส (Burgundians) (สวสิเซอรแลนด)
แวนดลัส (Vandals) (แอฟรกิาเหนอืซึง่ตอมาถกูทำลาย)
ซวู ี(Suevi) (โปรตเุกส)
ฮรีลู ี(Heruli) (หลงัจากนัน้สองสามศตวรรษไดสญูหายไป)

3. ยคุปจจบุนัทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีพยากรณไว
คำพยากรณของดาเนยีลเคยทำนายไวหรอืไมวา มคีวาม

พยายามในการรวมชนชาตยิโุรปทีแ่ตกแยกเหลานีใ้หเปนหนึง่
อาณาจกัรอกีครัง้ภายใตการปกครองของผนูำคนเดยีว?

“ดงัทีฝ่าพระบาททอดพระเนตรเหลก็ปนดนิเหนยีว ราช
อาณาจักรจะปนกันดวยการสมรส แตจะไมยึดกันแนนไวได
อยางเดยีวกบัทีเ่หลก็ไมประสมเขากบัดนิ” ดาเนยีล 2:43

มคีวามพยายามครัง้แลวครัง้เลาทีผ่มูอีำนาจตองการรวม
ชนชาติในยุโรปใหเปนหนึ่ง แตก็ทำไดเพียงชั่วคราวเทานั้น
กษัตริยนโปเลียนทรงเปนผูมีความสามารถมากที่สุดที่เกือบ
จะรวมยโุรปใหเปนหนึง่ไดสำเรจ็ แตพระองคทรงพายแพและ
หนีสงครามวอเตอรลู ยิ่งทำใหคิดถึงคำพยากรณนี้ กษัตริย
นโปเลยีนทรงรองตะโกนวา “พระเจาผทูรงฤทธานภุาพนัน้ทรง
เปนผกูำหนดเกนิกวาทีข่าพเจาจะทำอะไรได”

กษัตริยไกเซอร วิลเฮมที่สอง และ อดอฟ ฮิตเลอร
สามารถสรางกองกำลงัทหารทีท่รงอำนาจมากทีส่ดุในยคุนัน้
แตทั้งคูลมเหลวในการรวมยุโรปใหเปนหนึ่งเดียวภายใตการ
ปกครองของตนเอง เพราะอะไร? เพราะพระวจนะของพระเจา
กลาววา “อาณาจกัรจะปนกนัและจะไมยดึกนัแนนไวเปนหนึง่
เดยีว” ผลลพัธสงครามโลกสองครัง้ทีเ่กดิขึน้ยนืยนัถงึความจรงิ
วา พระเจาทรงโอบอมุอนาคตไวในพระหตัถของพระองค ใน
ทีส่ดุพระองคทรงเปนผกูำหนด  เทานีก้เ็พยีงพอแลวทีจ่ะทำให
เรามีความหวัง สันติสุขและความมั่นคงในแผนการ ของ
พระองคเพือ่การดำเนนิชวีติของเรา

4. การมองอนาคต
ในคำพยากรณของดาเนยีลมเีพยีงสวนเดยีวเทานัน้ทีย่งั

ไมเกดิขึน้
หินกอนหนึ่ง....กระทบปฏิมากรที่เทา กระทำใหแตก

เปนชิน้ๆ... แตกอนหนิ ทีก่ระทบปฏมิากรนัน้กลายเปนภเูขา
ใหญจนเตม็พภิพ มคีวามหมาย วาอยางไร?

บทที ่7 เรือ่งราวอนาคตของทาน - 31
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“และในสมยัของพระราชาเหลานัน้ (ชนชาตใิหม
ของยุโรปตะวันตก) พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรง
สถาปนาราชอาณาจกัรหนึง่ ซึง่ไมมวีนัทำลายเสยีได หรอื
ราชอำนาจนั้นจะไมตกไปแกชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนั้น
จะกระทำใหราชอาณาจักรเหลานี้แตกเปนชิ้นๆ ถึงอวสาน
และราชอาณาจกัรนัน้จะตัง้มัน่อยเูปนนติย” ดาเนยีล
2:44

“พระราชาเหลานัน้” เปนสญัลกัษณของเทาและนิว้เทา
ของปฏมิากร หมายถงึผปูกครองยโุรปสมยัใหมในยคุนี ้มหีนิ
กอนหนึ่งถูกตัดออกมามิใชดวยมือมนุษย กระทบปฏิมากร
ทำใหแตกเปนชิ้นๆ จนเต็มพื้นโลก (ขอที่ 34, 45, 45) อีก
ไมนานพระเยซูคริสตจะเสด็จลงจากสวรรค “เพื่อจัดตั้ง
อาณาจักร” ที่เต็มไปดวยความสงบและสันติสุข พระองค
จะทรงเปนศลิาของทกุยคุสมยั ทรงเปนกษตัรยิเหนอืกษตัรยิ
ทัง้ปวงและทรงครอบครองโลกนรินัดรกาล

คำพยากรณของดาเนยีลบททีส่องผานไปเรยีบรอยแลว
ยกเวนฉากสดุทาย คอื หนิทีจ่ะมากระทบปฏมิากร จากตาราง
เวลาของพระเจา ทำใหรวูาเรากำลงัจะมาถงึฉากสดุทายทีย่ิง่
ใหญนีแ้ลว คอื ฉากทีพ่ระเยซคูรสิตเสดจ็กลบัมายงัโลกของเรา
ขาแตพระเยซเูจา พระบตุรของพระเจา จบสิน้เสยีทกีบัการตอสู
ดิ้นรนที่เสียเลือดเนื้ออยางยาวนานในประวัติศาสตรมนุษย
และถึงเวลาเสียทีที่พระองคจะทรงสถาปนาอาณาจักรแหง
ความรกั และขาวประเสรฐินรินัดรของพระองค

5. ความฝนของกษตัรยิและทาน
การพยากรณนีเ้ปดเผยถงึการทรงนำของพระเจา ใหเหน็

ความเจรญิรงุเรอืงหรอืการเสือ่มถอยของประชาชาต ิพระองค
ทรงอดตี พระครสิตธรรมคมัภรีกลาวไวอยางชดัเจนวาพระองค
ทรงลวงรถูงึอนาคตดวยเชนกนั

หากพระเจาทรงชี้ชะตาของชนชาติไดแมนยำขนาดนี้
พระองคก็ยอมสามารถนำทางชีวิตเราแตละคนไดอยางแน
นอนเชนกัน พระเยซูไดทรงมอบความมั่นใจแกเราวา “ถึง
ผมของทานทัง้หลาย กท็รงนบัไวแลวทกุเสน เพราะฉะนัน้อยา
กลวัเลย” (มทัธวิ 10:30-31) ความเชือ่ซึง่เปนของประทานจาก
องคพระผเูปนเจาสามารถเปนยาแกพษิขจดัความกงัวลและ
ความกลวัตางๆ ของเราได ความหวงัทีพ่ระองคทรงดลใจใหยดึ
ไวนั้นเปนเสมือนสมอที่แนนอน และมั่นคงของจิตใจของเรา
(ฮบีร ู6:19)

ในศตวรรษที่สิบหกนักปราชญอีรัสมัสบรรยายถึงการ
เดินเรือทะเลซึ่งเขาจะตองจดจำไปตลอดชีวิตที่เหลือของเขา
เรือเกยตื้นทามกลางพายุราย คลื่นบาระห่ำเริ่มซัดเรือจนพัง
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แหลกราญ แมกะลาสียังสะพรึงกลัว ผู
โดยสารกลวัจนแทบบา สวนใหญจะตะโกน
รองขอความชวยเหลอืจากนกับญุอปุถมัภ
บาง รองเพลงสรรเสริญพระเจาบางหรือ
อธษิฐานวงิวอนดวยเสยีงอนัดงับาง

อีรัสมัสสังเกตเห็นผูโดยสารคนหนึ่งตางจากคนอื่นโดย
สิน้เชงิ “เราทกุคน ทัง้หมด” อรีสัมสัเขยีน “ยกเวนเพยีงคนเดยีว
ที่ยังคงสำรวมที่สุด นั่นคือ หญิงสาวแมลูกออนซึ่งกำลังให
นมลูกอยู เธอเปนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ไมตะโกนรอง ไม
รองไหน้ำตาซมึ หรอืไมมกีารตอรองกบัสวรรค เธอไมทำอะไร
เลยนอกจากอธษิฐานอยางเงยีบๆ ขณะทีโ่อบกอดลกูไวแนบ
แนนบนตกัของเธอ”

อรีสัมสัตระหนกัดวีา การอธษิฐานของเธอในครัง้นีเ้ปน
เพยีงการอธษิฐาน ทีเ่ธอทำอยางสม่ำเสมอในชวีติการอธษิฐาน
ของเธอเทานัน้ เธอมไิดรองขอความคมุครองพเิศษใดๆ และ
ดเูหมอืนเธอมอบความไววางใจใหกบัพระเจาเทานัน้เอง

ขณะที่เรือเริ่มจม หญิงแมลูกออนยืนพรอมอยูบนแผน
กระดาน เธอใชเสาค้ำยันเปนไมพายที่แจวพาแผนกระดาน
ของเธอเคลื่อนตัวไปตามมวลคลื่น มือหนึ่งอุมลูกอีกมือหนึ่ง
พยายามจบัไมพายแจว ความคดิสองสามอยางแลนเขามาวา
เธอจะตองรอดจากคลืน่ทีซ่ดัแรงกระหน่ำขนาดนี้

ดวยความเชื่อและความสำรวมของเธอทำใหเธอมีสติ
และไมหวั่นไหว ในที่สุดแผนกระดานนั้นพาหญิงแมลูกออน
พรอมลกูในอกเขาถงึฝงเปนคแูรก ความหวงัในพระเจาผคูวร
คาแกการวางใจ ผูทรงสามารถทำทุกสิ่งใหมีความตาง แม
กระทัง่ยามทีโ่ลกรอบๆ ตวัเราดเูหมอืนจะแตกดบั กไ็มจำเปน
ตองตะเกียกตะกายโดยลำพัง เพราะพระหัตถที่ยิ่งใหญของ
พระองคจะคอยชีน้ำและพยงุเราขึน้มา

หากทานยินยอมเขาหาพระคริสตดวยสุดจิตสุดใจ
พระองคจะทรงประทานความเชื่อแกทาน ซึ่งความเชื่อนี้
จะคอยดแูลปกปองใหทานสามารถฟนฝาพายไุดทกุครัง้ เปน
การพบสนัตสิขุอนันาอศัจรรยทีพ่ระเยซ ูทรงสญัญาไว

“เรามอบสนัตสิขุไวกบัพวกทาน สนัตสิขุของเราทีใ่หกบั
ทานนั้น...อยาใหใจของทานเปนทุกขอยากลัวเลย”
ยอหน 14:27

ทานมีสันติสุขแบบนี้แลวหรือยัง? หากทานมีแลวอยา
ลมืขอบคณุพระเยซ ูพระผชูวยใหรอดบาปของทาน หากทาน
ยังไมมี ทำไมทานไมทูลเชิญพระองคใหมาสถิตในชีวิตของ
ทานเสยีตัง้แตวนันี?้



อนาคตในวนัขางหนาของทาน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่7 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 7

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่7 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. คำพยากรณเกีย่วกบัรปูปนใหญในพระธรรมดาเนยีลบททีส่อง

___ พยากรณประวตัศิาสตรของโลกลวงหนา 2,500 ป
___ ทบทวนใหเหน็ประวตัศิาสตรโลก 2,500 ปแรก

2. ศรีษะของรปูปนหมายถงึอาณาจกัรใดของโลก
___ อสัซเีรยี ปกครองโดยกษตัรยิเนโบโปลสัซาร ___ บาบโิลน ปกครองโดยเนบคูดัเนสซาร
หนาอกและแขนของรูปปนหมายถึงอาณาจักรใดของโลก
___ อาณาจกัรมโิด – เปอรเซยี (539 ถงึป 331 กอนครสิตศกัราช)
___ อาณาจกัรอยีปิต (ป 539 ถงึป 331 กอนครสิตศกัราช)
โคนขาเปนทองสมัฤทธิห์มายถงึอาจกัรใดของโลก
___ กรซี (กอนครสิตศกัราช 331 ถงึ 168) ___ โรมนั (168 ถงึ ป 476 กอนครสิตศกัราช)
ขาของรูปปนหมายถึงอาจักรใดของโลก
___ มาซโิดเนยี (168 ปกอนครสิตศกัราช ถงึครสิตศกัราช 476)
___ โรมนั (168 ปกอนครสิตศกัราช ถงึครสิตศกัราช 476)
เทาของรปูปนทำดวยเหลก็ปนดนิเหนยีว หมายถงึอาณาจกัรใดของโลก
___ อาณาจกัรโรมแบงแยกออกมา (ครสิตศกัราช  476 จนถงึปจจุบนั)
___ อาณาจกัรทีห่าของโลกทีไ่มรจูกั ยงัมาไมถงึ

3. เหลก็ปนดนิเหนยีวซึง่เปนสวนของเทารปูปน
___ หมายถงึยโุรป “จะรวมตวักนัอกีครัง้” และกลายมาเปนมหาอำนาจของโลก
___ หมายถงึยโุรปยคุใหม “จะไมรวมตวักนัเปนหนึง่เดยีว”

4. กอนหนิทีล่อยมากระทบรปูปนและบดจนเปนผยุผง
___ หมายถงึการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระครสิต  เพือ่กอตัง้ราชอาณาจกัรของพระองค
___ หมายถงึสงครามโลกครัง้ทีส่าม

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่7 อกีครัง้ จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ “ถ - ถกู” หรอื “ผ – ผดิ”

5,   6. ถ. ผ. ถาพระเจาทรงสามารถชีน้ำความเปนไปของประเทศตางๆ ได พระองคกส็ามารถนำพาชวีติ
ของเราไดเชนกนั

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาจะทลูขอพระเยซทูรงนำพาชวีติเพือ่จะสามารถเขาเปนพลเมอืงในแผนดนิของพระเยซทูีพ่ระองคกำลงัจะเสดจ็มากอตัง้
ขึ้นหรือไม?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที ่7 - 63

พบแลว  บทที ่ 7



หลายปทีอ่ลัแมนโด วลัลาแดรส ไดรบัการปฏบิตัอิยางเลวราย เขาอยู
ในรางที่ผอมโซและพิการ เขาถูกตัดสินจำคุกสามสิบปในคุกแหงหนึ่งของ
ประเทศคิวบาในสมัยประธานาธิบดีคาสโตร เพราะเขาอธิษฐานในโบสถวัน
ครสิตมาส ผคูมุทรมานและปลอยใหเขาอดอยาก พดูจาลบหลเูขาตางๆ นานา
แตเขากย็งัคงปฏเิสธไมยอมละทิง้ความเชือ่ทีเ่ขามี

มบีางสิง่ทีท่ำใหเขาดำเนนิชวีติอยตูอไปได สิง่นัน้คอื คำมัน่สญัญาทีเ่ขา
มใีหกบัหญงิสาวคนหนึง่ทีช่ือ่มารธา เขาทัง้คพูบรกักนัในคกุ เธอประทบัใจใน
ความเชื่ออันมั่นคงของเขามาก หลังจากนั้นไมนานทั้งคูจัดพิธีแตงงานที่ลาน
สนามบรเิวณหองขงัอนัเปรอะเปอนไปดวยคราบเลอืด ตอมามคีำสัง่ยายมารธา
ไปทีไ่มอามี่

การแยกกันสรางความเจ็บปวดที่แสนสาหัส แตอัลแมนโดก็แอบเขียน
คำมัน่สญัญาสงใหคนรกัดวยลายมอืหวดัๆ ในเศษกระดาษแผนเลก็ๆ ทีม่คีนทิง้
ไว “ผมจะมาหาคณุ...ดาบปลายปนทีจ่อหลงัผมอยไูมมคีวามหมายอะไรอกีตอไป”

ดวยเหตุผลบางประการ นักโทษคนนี้วาดฝนวาทั้งคูจะสามารถกลาว
คำปฏิญาตอพระเจา และตอหนากันและกันในโบสถ สักวันหนึ่งเขาทั้งสอง
จะอยรูวมกนัอกีครัง้ “ผมจะอยกูบัคณุตลอดเวลา” เขาบอกเธอ

คำมั่นสัญญาของอัลแมนโดประคองใหเขาผานเรื่องที่ทำใหผูชายสวน
ใหญเสยีความรสูกึทกุขทรมานอยหูลายป และเปนกำลงัใจใหมารธาทำงานตอ
ไป   เธอทำงานอยางไมรเูหนด็รเูหนือ่ยเพือ่ใหสาธารณชนรบัรสูภาพทีน่าสงสาร
ของสามเีธออยางไมเคยสิน้หวงั

1. พระสญัญา
บางครัง้เราอาจถกูทดลองใจทำใหสงสยัวา จริงหรอืทีพ่ระครสิตจะเสดจ็

ลงมาจากฟาเพือ่จะไดอยรูวมกบัพระองคใหม เพราะเราแยกจากพระองคเปน
เวลานานแลว ทกุอยางจบลงดวยความสขุและเตม็ไปดวยเกยีรต ิหลงัจากทีต่อง
ผานประวตัศิาสตรอนัทารณุเกนิกวาทีจ่ะเหน็ตอนจบอนัสวยงาม มสีิง่เดยีวที่
สามารถทำใหเราอยอูยางมคีวามหวงัในหวัใจ นัน่คอื พระสญัญาการเสดจ็กลบั
มาของพระเยซู กอนที่พระองคจะอำลาจากบรรดาอัครสาวกกลับไปสูสวรรค
พระเยซทูรงประทานคำมัน่สญัญาดงันี้

“อยาใหใจของพวกทานเปนทกุขเลย พวกทานวางใจในพระเจา จงวาง
ใจในเราดวย ในพระนเิวศของพระบดิาเรามทีีอ่ยมูากมาย ถาไมมเีราคงบอก
ทานแลว เพราะเราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบัพวกทาน เมือ่เราไปจดัเตรยีมทีไ่ว
สำหรบัทานแลว เราจะกลบัมาอกี และรบัทานไปอยกูบัเรา เพือ่วาเราอยทูี่
ไหนพวกทานจะไดอยทูีน่ัน่ดวย”  ยอหน 14:1-3

กอนที่พระเยซูจะเสด็จสูสวรรค พระองคทรงใหความมั่นใจแกบรรดาผู
ตดิตามพระองควา “เราจะกลบัมา!” พระองคทรงสญัญาวาจะกลบัมาและรบั
เราทัง้หมดทีเ่ชือ่พระองคไปยงัสถานทีพ่เิศษทีพ่ระองคทรงเตรยีมไว  พระครสิต
ธรรมคมัภรีกลาวถงึการเสดจ็กลบัมาของพระองคประมาณ 2500 ครัง้ ความจรงิ
กค็อืพระเยซจูะเสดจ็กลบัมายงัโลกนีเ้ปนครัง้ทีส่อง ซึง่มคีวามแนนอน เหมอืน
กับการที่พระองคทรงมีชีวิตบนโลกเมื่อสองพันปที่แลวนั่นเอง นานมาแลว
พระเจาทรงสัญญาวา พระเมษโปดก (ลูกแกะของพระเจา) จะเสด็จมา

 เมือ่
พระเยซู
เสดจ็มา
เพือ่ทาน

พบแลว  บทที ่ 8

บทที ่8 เมือ่พระเยซเูสดจ็มาเพือ่ทาน - 33



แลว เพราะฉะนัน้ถาใครบอกทานวา “ดซู ิทานผนูัน้อยู
ในถิน่ทรุกนัดาร” อยาออกไป หรอืบอกวา ‘ดซู ิอยทูีห่อง
ชัน้ใน’ กอ็ยาเชือ่ เพราะวาฟาแลบจากทศิตะวนัออก
สองไปจนถงึทศิตะวนัตกอยางไร การเสดจ็มาของ
บตุรมนษุยกจ็ะเปนอยางนัน้”  มทัธวิ 24:25-27

เราเห็นแสงฟาแลบมาแตไกล การเสด็จมาของ
องคพระเยซจูะไมเกดิในทีล่ีล้บัหรอืตามทีเ่ราคดิขึน้เอง

(2) พระเยซูจะกลับมาอีกในรางของมนุษยจริง
หรือ?

“เมื่อพวกเขา (เหลาผูติดตามพระเยซู) กำลัง
เขมนมองดฟูา ในขณะทีพ่ระองค(พระเยซ)ู เสดจ็ขึน้ไป
มชีายสองคนสวมเสือ้ขาวมายนือยขูางๆ พวกเขา สอง
คนนัน้กลาววา ‘ชาวกาลลิเีอย’ ทำไมพวกทานถงึยนื
จองมองฟาสวรรค? พระเยซอูงคนี ้ทีท่รงรบัไปจาก
ทานทัง้หลายขึน้ไปยงัสวรรคนัน้ จะเสดจ็มาอกีใน
ลกัษณะเดยีวกบัทีท่านทัง้หลายไดเหน็พระองคเสดจ็
ไปยงัสวรรคนัน้”  กจิการของอคัรทตู 1:10-11

วนัทีพ่ระองคทรงจากโลกนีไ้ป ทตูสวรรคใหความ
มัน่ใจแกเหลาสาวกวา “พระเยซพูระองคนี”้ จะเสดจ็ขึน้
ไปบนสวรรค และไมใชใครที่ไหนที่จะเสด็จ กลับมา
พระคริสตจอมกษัตริยจะเปนองคเดียวกับพระองค
ผทูรงรกัษาคนเจบ็ไขไดปวย รกัษาคนตาบอดใหมอง
เหน็ ตรสักบัหญงิทีล่วงประเวณอียางสภุาพออนนอม
เช็ดน้ำตาผูโศกเศราและยินดีใหเด็กๆ นั่งที่ตักของ
พระองค ผูทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนที่คาลวารี
ทรงพักผอนในหลุมศพและทรงฟนขึ้นจากความตาย
ในวันที่สาม

(3) เราจะสามารถเหน็พระเยซเูมือ่พระองคเสดจ็
กลับมาใชไหม?

“นีแ่นะ พระองคเสดจ็มาพรอมกบัหมเูมฆ และ
นยันตาทกุดวงจะเหน็พระองค”   ววิรณ 1:7

ทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมจะเฝามองการ
เสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค ทุกคนที่มีชีวิต
จะเปนประจักษพยานการเสด็จกลับมาของพระเยซู
เมือ่พระองคเสดจ็มาอกีครัง้

พระเยซูตรัสดวยพระองคเองวาจะมีกี่คนที่เห็น
การเสดจ็กลบัมาของพระองค?

“เมื่อนั้นหมายสำคัญแหงบุตรมนุษยจะปรากฏ
ขึ้นในทองฟา มนุษยทุกชาติทั่วโลกจะทุกขโศก
แลวจะเห็น บุตรมนุษยเสด็จมาบนเมฆในทองฟา
ทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอยางยิ่ง” มัทธิว
24:30

มนุษยทุกคนบนโลกจะเปนประจักษพยานใน
การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระองค

(4) ใครจะมาพรอมกบัพระเยซเูมือ่พระองคเสดจ็
กลบัมา?

34 - พบแลว

พระผูชวยใหรอดบาปจะทรงรับเอาความบาปของ
เราไวและทรงใหอภยับาปแกมนษุย พระสญัญานัน้
ดเูหมอืนจะดเีกนิคาดสำหรบัหลายคนทีท่ำงานหนกั
เหน็ดเหนื่อยชั่วชีวิตที่ยาวนานบนโลกเกาแกใบนี้
แตพระเยซูเสด็จมาและสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
พระสัญญาเปนจริงดวยขาวดี ที่มากเกินกวาที่
มนุษยชาติจะจินตนาการได พระสัญญาของ
พระองคที่จะเสด็จกลับมายังโลกอีกเปนครั้งที่สอง
จะเกิดขึ้นจริงอยางแนนอน เราสามารถวางใจ
พระองคผทูรงรกัเรา วาพระองคจะเสดจ็กลบัมาและ
อยกูนัอยางพรอมหนาในหมปูระชาชาตขิองพระองค
ซึ่งพระองคไดทรงชำระคาความบาปแทนใหดวย
ราคาทีไ่มสามารถประเมนิได

ตลอดเวลาของการคมุขงัอลัแมนโด วลัลาแดรส
ยังคงแอบสงบทกลอนขอความและภาพวาดตางๆ
ใหมารธา และบางสวนไดกลายเปนงานพิมพของ
เธอในทีส่ดุ โวหารทีไ่พเราะของอลัแมนโดทำใหโลก
ตองหลงใหลและเงี่ยหูฟง รัฐบาลเริ่มกดดันให
ประธานาธิบดีคาสโตรปลอยนักโทษเหลานั้นเสีย
ประธานาธบิดแีหงฝรัง่เศสเขาแทรกแซงเปนการสวน
ตัว จนในที่สุดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1982 นาย
อลัแมนโด วลัลาแดรส ถกูสงตวักลบัโดยบนิตรงไป
ยงักรงุปารสี เขาแทบไมเชือ่ตวัเองวาไดรบัอสิรภาพ
จรงิถงึแมเครือ่งบนิจะลงจอดเรยีบรอยแลวกต็าม ใน
ทีส่ดุความหวงัอนัแรงกลาทีเ่ขามทีำใหผานพนความ
ทุกขทรมานที่ตองรอคอยนานถึงยี่สิบป อัลแมนโด
วิง่โผเขาสอูอมกอดของมารธา

สองสามเดือนตอมา ผูคนไดเห็นคูรักยืนให
คำสัตยปฏิญาณในโบสถเคนตตคีแรนน ที่ไมอามี่
อยางมคีวามสขุ ในทีส่ดุทัง้คกูลบัมาอยดูวยกนัอยาง
สมบรูณ คำสญัญาทีว่า “ผมจะมาหาคณุ” ไดกลาย
เปนจรงิ

ทานจินตนาการไดไหมวา การอยูพรอมหนา
กนันัน้ชางวเิศษอยางไร ทำใหเราเหน็พระครสิตแบบ
สองตอสอง? ขาวประเสรฐิของพระองคจะกลนืกนิ
ความโศกเศรา ความผดิหวงั ความหงดุหงดิ ความ
เจ็บปวดที่ซอนเรนในใจเรา การเสด็จกลับมาของ
พระเยซูจะทำใหเราสมปรารถนาและสมหวังในสิ่ง
ตางๆ นานาอยางนาตื่นเตนที่สุด และเราจะไดอยู
พรอมหนากนั ใกลชดิสนทิสนมกนัอยางวเิศษสดุใน
จกัรวาลตลอดไป

พระเยซูกำลังเสด็จมาในไมชา ทานสนใจที่
จะพบพระองคไหม?

2. พระเยซจูะเสดจ็มาอยางไร?
(1) พระเยซจูะเสดจ็มาอยางลบัๆ จรงิหรอื?
“นีแ่นะ เรา (พระเยซ)ู บอกพวกทานไวกอน



“เมื่อบุตรมนุษยเสด็จมาดวยพระรัศมีพรอมกับ
ทตูสวรรคทัง้หมด แลวพระองคจะประทบับนพระทีน่ัง่
อนัรงุโรจนของพระองค”   มทัธวิ 25:31

ลองจนิตนาการดวูาจะเปนอยางไร เมือ่พระองค
เสดจ็มาพรอมความรงุโรจนทีห่อมลอมไปดวย “เหลา
ทตูสวรรคทัง้หมด”

(5) เราสามารถทำนายเวลาเสด็จกลับมาที่แน
นอนของพระเยซไูดหรอืไม?

“แตไมมีใครรูเรื่องวันหรือเวลาแมแตบรรดาทูต
แหงฟาสวรรคหรือ พระบุตร มีแตพระบิดาองคเดียว
เพราะเหตนุีพ้วกทานจงเตรยีมพรอม เพราะในเวลาที่
ทานไมคิดไมฝนนั้น บุตรมนุษยจะเสด็จมา” มัทธิว
24:36, 44

ถงึแมวาทกุคนจะเหน็และไดยนิการเสดจ็กลบัมา
อนัเตม็ดวยพระรศัมขีองพระเยซ ูแตคนจำนวนมากไม
ไดเตรยีมพรอมสำหรบัการณนี ้ทานพรอมสำหรบัการ
เสดจ็กลบัมาของพระเยซแูลวหรอืยงั?

3. เมือ่พระเยซเูสด็จมาอกีครัง้ พระองคจะทำ
อะไร?

(1) พระเยซจูะทรงชวยทกุคนทีร่อคอยพระองคให
รอดพนจากบาป

“แลวพระองคจะทรงสงทูตสวรรคทั้งหลายของ
พระองคมาดวยเสียงแตรที่ดังมาก และใหรวบรวม
คนทัง้หมดทีพ่ระองคทรงเลอืกไวแลว จากทัง้สีท่ศิ ตัง้แต
ทีส่ดุฟาขางนีจ้นถงึทีส่ดุฟาขางโนน” มทัธวิ 24:31

หากทานยอมรบัพระเยซใูหเตรยีมชวีติจติใจของ
ทาน ทานจะไดตอนรบั พระองคดวยความชืน่ชมยนิดี
ในฐานะที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดบาปของทาน

(2) พระเยซทูรงใหคนชอบธรรมทีต่ายแลวทีน่อน
อยใูนหลมุฝงศพฟนคนืชวีติ

“คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค
ดวยพระดำรสัส่ัง ดวยเสยีงเรยีกของหวัหนาทตูสวรรค
และดวยเสยีงแตรของพระเจา และทกุคนทีต่ายแลว
ในพระครสิตจะเปนขึน้มากอน”  1 เธสะโลนกิา 4:16

พระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรคพรอมดวย
พระสุรเสียงอันทรงอานุภาพดังกึกกองไปทั่วโลก ทรง
เปดหลมุศพทกุหลมุในสสุานทกุแหง ทำใหคนตายจาก
ทกุยคุ ทกุสมยันบัลานๆ คนทีว่างใจพระองคกลบัเปน
ขึน้มา นบัวาเปนวนัทีน่าชืน่ชมยนิดอียางจะหาใดเทยีบได

(3) เมือ่เสดจ็กลบัมา พระเยซจูะทรงเปลีย่นแปลง
คนชอบธรรมทัง้หลาย ไมวาจะเปนผทูีต่ายแลวหรอืยงั
มชีวีติอยู

“หลงัจากนัน้พระเจาจะทรงรบัพวกเราซึง่ยงัมชีวีติ
อยูขึ้นไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะไดพบ

องคพระผเูปนเจาในฟาอากาศ อยางนัน้แหละ
เรากจ็ะอยกูบัองคพระผเูปนเจาเปนนติย” ขอ 17

เพือ่เตรยีมความเปนนรินัดร องคพระครสิต
ทรงเปลี่ยนรางกายที่เนาเปอย ของเราใหเปน
อมตะสวยงาม

“นีแ่นะ ขาพเจามคีวามล้ำลกึทีจ่ะบอกกบั
พวกทาน คือเราจะไมลวงหลับหมดทุกคน แต
จะถกูเปลีย่นใหมทกุคน ในชัว่ขณะเดยีว ใน
พรบิตาเดยีว เมือ่เปาแตรครัง้สุดทาย เพราะวา
จะมีการเปาแตร และพวกที่ตายแลวจะถูก
ทำใหเปนขึ้นโดยปราศจากความเสื่อม
สลาย แลวเราจะถกูเปลีย่นใหม เพราะวา สิง่
ทีเ่สือ่มสลายไดนีต้องสวมดวยสิง่ทีเ่สือ่มสลายไม
ได และสภาพทีต่องตายนีต้องสวมดวยสภาพทีไ่ม
ตาย”  1 โครนิธ 15:51-53

เมือ่พระเยซเูสดจ็มา “เราจะถกูเปลีย่นแปลง”
ลองคดิเพยีงวา ไมมอีกีแลวโรคไขขออกัเสบ อมัพาต
หรอืมะเรง็ โรงพยาบาลตางๆ และธรุกจิเกีย่วกบั
คนตายตองปดบรกิารหมด พระครสิตเสดจ็มาแลว

(4) เมือ่เสดจ็มาถงึพระเยซจูะทรงรบัคนชอบ
ธรรมทกุคนไปสวรรค

ขณะทีท่รงประทบัอยใูนโลก พระเยซไูดทรง
ประทานพระสัญญาดวยพระองคเองวา “เราจะ
กลบัมาอกีและรบัทานไปอยกูบัเรา” ในพระนเิวศ
ของพระบดิาของเรา (ดยูอหน 14:1-3) เปโตรพดู
ถึงมรดกของการไถบาป “ซึ่งไดเก็บรักษาไวใน
สวรรคแลวเพื่อพวกทาน” (1 เปโตร 1:4) เรา
สามารถรอคอยการสำรวจเมอืงมหศัจรรยทัง้หลาย
ของพระผเูปนเจากรงุเยรซูาเลม็ใหม และรจูกักบั
พระบดิาแหงสวรรคของเรา

(5) พระเยซูจะทรงทำลายความชั่วราย
ความทกุขทรมานตลอดไป

คนอธรรมที่ยังยืนกรานปฏิเสธพระกรุณา
คณุของพระเยซ ูเทากบัวาพวกเขาไดพพิากษาตวั
เองแลวอยางแทจริง คนเหลานี้จะรับรูถึงความ
บาปและความเฉยเมยที่เคยมี ทันทีที่จองไปที่
พระพกัตรของพระองคทีล่อยลงมาจากหมเูมฆมา
อยตูรงหนาพวกเขา ทำใหเหน็ความเจบ็ปวดอนั
เหลือทนของพวกเขา คนเหลานี้จะรองบอกกับ
ภเูขาและโขดหนิวา “จงลมทบัเราเถดิ จงซอนเรา
ไวใหพนจากพระพักตรของพระองคผูประทับอยู
บนพระทีน่ัง่ และจากพระพโิรธของพระเมษโปดก”
(วิวรณ 6:16) คนอธรรมเหลานั้นยอมตายเสีย
ดีกวาที่จะยืนอยูตอหนาพระพักตรของพระเยซู

บทที ่8 เมือ่พระเยซเูสดจ็มาเพือ่ทาน - 35
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ผทูรงทราบทกุสิง่ พวกเขารวูาเสยีงฟารองดงัสนัน่บนทองฟานัน้
เคยเปนคำออนวอนอยางสภุาพนิม่นวลใหยอมรบัพระคณุของ
พระเจา เขาเหลานั้นมัวแตเสาะหาทรัพยสมบัติเงินทองหรือ
ตำแหนงใหญโตอยางบาคลัง่ บดันีเ้ขาตระหนกัแลววาเขาได
ละเลยสิง่ทีม่คีณุคาแทจริงในชวีติของตนเอง

นี่คือการเปดเผยที่นาเศราใจ ยิ่งไปกวานั้นไมมีใครสัก
คนทีอ่ยากหลงทาง พระเจาทรงพบดวยพระองคเองวา “เราไม
พอใจในความตายของคนอธรรม” (เอเสเคยีล 33:11) พระองค
“ไมทรงประสงคใหใครพนิาศเลย แตทรงประสงคใหทกุคนกลบั
ใจใหม” (2 เปโตร 3:9) พระเยซทูรงเชญิชวนเราวา “บรรดาผู
เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให
ทานทัง้หลายไดหยดุพกั” (มทัธวิ 11:28) แตแทบไมนาเชือ่วา
บางคนไมยอมรบัคำเชือ้เชญิอนัทรงเกยีรตขิองพระองค

4. ทานพรอมสำหรบัการเสดจ็มาของพระเยซหูรอืยงั?
ในการรบัประกนัอนาคตทีท่รงเกยีรตใิหเรา พระเยซทูรง

มตีนทนุแพงมาก “ในนเิวศของพระบดิาของเรา” ตนทนุนัน้คอื
ชวีติของพระองคนัน่เอง

“พระองคทรงถวายพระองคเอง เปนเครือ่งบชูา
ครัง้เดยีวเปนพอ เพือ่จะไดทรงแบกบาปของคนจำนวนมาก
ไว แลวพระองคจะทรงปรากฏเปนครัง้ทีส่อง ไมใชเพือ่กำจดั
บาปแตเพือ่นำความรอดมาใหบรรดาผทูีร่อคอยพระองคดวย
ใจจดจอ”  ฮบีร ู9:28

พระผูชวยใหรอดจากบาป ผูทรงยอมสละพระชนม
บนไมกางเขนเพือ่กำจดับาปใหแกทานจะปรากฏ “เปนครัง้ที่
สอง” และพระองคจะทรง “นำความรอดมายงัทานทัง้หลายที่
รอคอยพระองคดวยใจจดจอ” พระครสิตทรงสละพระชนมของ
พระองคเพือ่ชวยใหเราแตละคนรอดจากบาป หากพระองค ไม
เสด็จกลับมาครั้งที่สอง การสิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็ไมมี
ความหมายอะไร พระคริสตทรงปรารถนาใหเรามีบานที่
ปลอดภยัเพือ่อาศยัตลอดนรินัดรกบัพระองค เพือ่ใหโอกาสนัน้
เกดิขึน้สกัวนัหนึง่ เราตองยนิยอมใหพระองคเปนเจาหวัใจของ
ตนเอง ในฐานะพระผชูวยใหรอดบาปและฐานะองคพระผเูปน
เจาของเราเสยีแตวนันี้

เชาวนัที ่16 สงิหาคม ค.ศ. 1945 เดก็ชายเลก็ๆ คนหนึง่วิง่
ไปยงัหมบูานซนัตงุทางเหนอืของจนี ตะโกนวาเขาเหน็เครือ่ง
บนิอยบูนทองฟา ผถูกูกกักนัทัง้หลายทีย่งัวิง่ไดตางกรกูนัออกมา
และแหงนหนาดูหมูเมฆ เปนเวลาหลายปทีเดียวที่ชายหญิง
เหลานีถ้กูกกักนั และถกูจบัแยกใหอยอูยางทกุขทรมาน การถกู
ตดัสทิธิ ์ความวติกกงัวล การทีพ่วกเขาถกูญีป่นุจบัขงัเพราะอยู
ฝายชนชาตทิีเ่ปนศตัร ูมเีพยีงสิง่เดยีวเทานัน้ทีท่ำใหคนสวนใหญ
ยงัมชีวีติอยไูด  นัน่คอื ความหวงัวาสกัวนัสงครามจะยตุิ

กลมุผถูกูกกักนัทีร่อดชวีติจำนวน 1,500 คน รสูกึเหมอืน
มไีฟผานทเีดยีว เพราะตระหนกัวาเครือ่งบนิลำนีม้าชวยพวก
เขา ขณะทีเ่สยีงเครือ่งบนิดงัขึน้เรือ่ยๆ บางคนตะโกนวา “ดนูัน่
ส ิมธีงชาตอิเมรกินั ตดิอยทูีด่านขางดวย!” และแลวในความ
งนุงงทีไ่มนาเชือ่นี ้มเีสยีงเลด็ลอดวา “ดสู ิเขาโบกมอื ใหเรา
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ดวย! คนเหลานัน้รวูาเราเปนใคร และเขา
กำลงัจะมาชวยเราแลว” ณ จดุนีก้ลมุผถูกู
กกักนัทีส่กปรกมอมแมมตืน่เตนเกนิกวาที่
จะรับไดและมีมาก กวาความเคียดแคน
ความเหนด็เหนือ่ยและการคดิถงึบาน ความสบัสนอลหมาน
เกดิขึน้ คนวิง่กนัจาละหวัน่เปนวงกลม โหรองกนัอยางสดุเสยีง
พรอมทัง้โบกไมโบกมอืไปมา

ทนัใดนัน้ฝงูชนทีก่ำลงัเหนือ่ยหอบกอ็าปากคางและจอง
มองเครือ่งบนิอยางเงยีบๆ เพราะเวลานัน้ใตทองเครือ่งบนิไดเปด
ออกและหลายคนเริม่กระโดดรมชูชพีลงมา นีค่อืส่ิงทีเ่หลอืเชือ่
การชวยชวีติพวกเขาในครัง้นีไ้มใชจะมาถงึสกัวนัหนึง่แตไดมาถงึ
แลวในวนันี ้เดีย๋วนีด้วยซ้ำ ไปเกดิขึน้ทามกลางพวกเขา!

คลื่นฝูงชนมาออกันที่ประตูสนาม ไมมีใครกลัวปน
หลายกระบอกที่จอจากหอคอยอีกตอไป หลายปแหงความ
กงัวลใจและความรสูกึโดดเดีย่วไดสญูสิน้ไปแลว พวกเขาวิง่กรู
ไปทีป่ระตเูพือ่หาพลรมทีก่ำลงัจะถงึพืน้เหลานัน้

ในที่สุดคนเหลานั้นตางกรูมาที่คายพรอมพวกทหาร ผู
บญัชาการคายยอมจำนนโดยไมมกีารตอส ูสงครามยตุจิรงิๆ
ความเปนอสิระไดมาถงึ โลกใหมเกดิขึน้อกีครัง้ ในทีส่ดุองคพระ
ผเูปนเจาของเรา พระผชูวยใหรอดบาปของเราจะเสดจ็ลงมาจาก
ฟากฟาในหมเูมฆเพือ่ชวยเรา ความโหดรายทีน่ากลวัอนัยดืยาว
ของมนุษยที่มีตอมนุษยดวยกันจบลงในที่สุด มีการจัดเลี้ยง
ฉลองกนัในวนันัน้ ตางโหรองดวยความปตยินิด ีในทีส่ดุ เรากเ็ขา
ใจวา “พระองคกำลงัเสดจ็เขามาใกลมากขึน้มากขึน้ทกุท ี เรา
สามารถเหน็บรรดาทตูสวรรคกำลงัเปาแตร เสยีงดงัขึน้เรือ่ยๆ
เมฆแหงพระสริสิวางไสวขึน้เรือ่ยๆ จนเราไมสามารถจะทนสแูสง
นั้นได แตเราก็ไมหยุดที่จะละสายตาเพราะตระหนักดีวา
“พระองคทอดพระเนตรมาทีเ่รา พระองคทรงรวูาเราเปนใคร”
เราตางปตยินิดจีนอธบิายไมได “นีค่อืองคพระผเูปนเจาของขา
พระองค พระองคกำลงัเสดจ็มาเพือ่ขาพระองค ไมใชสกัวนัหนึง่
แตเปนเวลานี ้และเดีย๋วนีจ้ริงๆ”

ทานพรอมทีจ่ะตอนรบัจอมกษตัรยิแหงขาวประเสรฐิแลว
หรอืยงั? หากทานยงัไมรสูกึเชนนัน้ ขอเชญิทานทลูเชญิพระเยซู
ครสิตดวยตวัเอง เพือ่ขอใหพระองคสถติในชวีติทานเสยีแตเดีย๋ว
นี ้การเสดจ็กลบัมายงัโลกของพระเยซสูามารถแกปญหาตางๆ
ใหกบัโลกไดฉนัใด การเสดจ็มาประทบัอยใูนหวัใจของทานยอม
ชวยใหสามารถแกปญหาตางๆ ของทานไดฉนันัน้ พระองคผทูรง
เปนผชูวยแกปญหาทีย่ิง่ใหญ พระองคสามารถชวยทานใหพน
ผิดและพนจากการถูกเผาดวยบาป ยิ่งกวานั้นทรงมอบชีวิต
นรินัดรใหแกทานดวย

การเสดจ็มาของพระเยซสูามารถเปลีย่นชวีติการตกอยใูน
บาปไดจริง เหมอืนกบัครัง้ทีพ่ระเยซเูสดจ็มาในโลก และไดมอบ
สนัตสิขุใหแกโลกของเรา ทานสามารถพึง่พงิพระเยซคูรสิตได
พระองคทรงเตรยีมทานไวสำหรบัการเสดจ็มาของพระองคและ
มอบหลกัประกนัชวีตินรินัดรอนัประเสรฐิยิง่แกทาน



บทที ่ 8 เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาเพือ่ทาน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่8 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 8

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่8 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. ___ กอนทีพ่ระเยซจูะเสดจ็ขึน้สสูวรรค  พระองคทรงสญัญาวา “เราจะกลบัมาอกี”

___ การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซกูลาวไวในพระครสิตธรรมคมัภรี  2,500 ครัง้
___ หลงัจากทีพ่ระสญัญาของพระเยซทูีจ่ะเสดจ็มาครัง้แรกสำเรจ็แลว เราสามารถมัน่ใจไดวาพระองคจะตองเสดจ็กลบัมา

ครัง้ทีส่องอยางแนนอน

2. ___ การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซไูมใชเรือ่งปดลบัแตอยางใด
___ พระเยซจูะเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องดวยรางกายจรงิ
___ ทกุคนจะไดเหน็พระเยซเูสดจ็กลบัมา
___ ทตูสวรรคจะรวมเดนิทางมาพรอมกบัพระเยซเูมือ่พระองคเสดจ็มา
___ พระครสิตธรรมคมัภรีไดกำหนดวนัทีพ่ระเยซจูะเสดจ็กลบัมาอกีครัง้ไวแลว

3. ในวนัทีพ่ระเยซจูะเสดจ็กลบัมา
___ พระองคจะรวบรวมบรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดทีร่อคอยพระองค
___ พระองคจะปลกุคนชอบธรรมทีต่ายแลวใหตืน่ขึน้จากหลมุฝงศพ
___ พระองคจะทรงเปลีย่นแปลงรางกายของบรรดาคนชอบธรรม เพือ่เขาจะไมเจบ็ปวยและตายอกีตอไป
___ พระองคจะทรงรวบรวมบรรดาคนชอบธรรมและนำเขาไปสวรรค
___ พระองคจะปลอยใหคนชอบธรรมบางคนอยใูนโลกนี้
___ คนอธรรมทีท่ีม่ชีวีิตอยใูนโลกจะถกูทำลาย

4. อานตอนที ่4 ของบทเรยีนบทที ่8 และตอบคำถามชวนคดิ ทานมคีวามรสูกึอยางไรเกีย่วกบัการเสดจ็กลบัมาของพระเยซใูนอกี
ไมนานนี้?
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

64 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่8
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เมือ่ มารโค โปโล กลบัไปยงับานเกดิทีเ่วนสิหลงัจากทีเ่ขาอยทูีโ่อเรยีนท
มาหลายป เพือ่นหลายคนคดิวาการเดนิทางไกลของเขาทำใหเขาบา เขาชอบมี
เรือ่งเหลอืเชือ่มาเลาสกูนัฟง

มารโคเดนิทางไปยงัเมอืงทีเ่ตม็ไปดวยแรเงนิและแรทอง เขาเหน็หนิดำ ทีล่กุ
ไหมได แตไมมใีครเคยไดยนิเรือ่งถานหนิ เขาเหน็เสือ้ผาซึง่ไมตดิไฟในเปลวเพลงิ
แตไมมใีครเคยไดยนิเสนดายแรใยหนิทีท่ำใหไมตดิไฟ เขาพดูเรือ่งงดูกึดำบรรพตวั
ใหญยาวสบิกาวมนษุยพรอมขากรรไกรทีข่ยายไดกวางพอจะกลนืมนษุยได ถัว่
ขนาดใหญเทาศีรษะมนุษยและมีน้ำสีขาวเหมือนนมอยูขางใน สารที่พนขึ้นมา
จากพืน้ซึง่จรงิๆ แลวทำใหตะเกยีงตดิไฟได แนนอนในสมยันัน้ยงัไมมใีครเคยเหน็
จระเข มะพราวหรอืน้ำมนัดบิ พวกเขาจงึไดแตหวัเราะกบัเรือ่งเลาเหลานัน้ หลาย
ปตอมา เมือ่มารโคกำลงัจะตาย ชายนาเลือ่มใสคนหนึง่ยนืขางๆ เตยีงเขา เซาซี้
ใหเขาลมืเรือ่งทัง้หมดทีเ่ขาเคยเลา แตมารโคยงัคงปฏเิสธวา “เรือ่งทัง้หมดเปนจรงิ
ทกุประการ จรงิๆแลวฉนัเลาเรือ่งทีฉ่นัเหน็เพยีงครึง่เดยีวดวยซ้ำ”

บรรดาผเูขยีนพระคมัภรีใหภาพรางๆ ของสวรรคซึง่เหมอืนเรือ่งของมารโคโปโล
ขางตน ในนิมิตคนทั่วไปมักเห็นเปนสิ่งรุงโรจนสวางสดใส เปนสิ่งที่แปลก
ประหลาดเพอฝนซึง่บรรดาผเูขยีนพระคมัภรีสามารถอธบิายสิง่ทีเ่หน็ไดเพยีงเศษ
เสีย้วเดยีวเทานัน้ และเราพบความทาทายเหมอืนเพือ่นของมารโคโปโล เราตอง
พยายามทีจ่ะจนิตนาการถงึ “จระเข และมะพราว” ซึง่เราไมเคยเหน็มากอน เชน
เดยีวกนั ภาพสวรรคเลอืนลางทีเ่ราเหลอืบมองในพระคมัภรีทำใหเรารวูา ทีส่วรรค
นัน้ยงัมอีะไรตอมิอะไรอกีมากมายทีม่ากกวา การนัง่บนหมเูมฆและการนัง่ดดีพณิ

1. สวรรคเปนสถานทีท่ีม่จีรงิหรอื?
ในตอนนีอ้งคพระเยซทูรงกำลงัเตรยีมสถานทีส่ำหรบัเราบนสวรรคจริงๆ
“อยาใหใจของพวกทานเปนทกุขเลย พวกทานวางใจในพระเจา จงวางใจ

ในเราดวย ในพระนเิวศของพระบดิา เรามทีีอ่ยมูากมาย ถาไมมเีราคงบอกทาน
แลว เพราะเราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบัพวกทาน เมือ่เราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบั
ทานแลว เราจะกลบัมาอกีและรบัทานไปอยกูบัเรา เพือ่วาเราอยทูีไ่หนพวกทาน
จะไดอยทูีน่ัน่ดวย”  ยอหน 14:1-3

พระองคจะเสด็จมายังโลกครั้งที่สองเพื่อพาเราไปพระนิเวศที่กำลังสราง
บนเมอืงสวรรคอนัทรงเกยีรตติามความฝนสงูสดุของเรา กรงุเยรซูาเลม็ใหม

หลังจากที่เราอยูบนสวรรคครบหนึ่งพันป องคพระคริสตทรงตั้งพระทัย
นำบานดั่งสวรรคแหงนี้ลงมายังโลกดาวเคราะหดวงนี้ของเรา เหมือนยก
กรุงเยรูซาเล็มใหมลงมายังโลกและชำระลางโลกใหบริสุทธิ์ดวยไฟ สภาพดาว
เคราะหที่เกิดขึ้นใหมนี้จะกลายเปนบานถาวรของผูที่ไดรับการชวยใหรอดบาป
ยอหนผเูขยีนพระธรรมววิรณไดใหภาพเหตกุารณตอไปอยางไร?

“และขาพเจาไดเหน็ฟาสวรรคใหมและแผนดนิโลกใหม เพราะวาฟาสวรรค
เดมิและแผนดนิโลกเดมินัน้หายไปแลว และทะเลกไ็มมอีกีตอไป และขาพเจาได
เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหมลอยลงมาจากสวรรคและจากพระเจา
นครนีเ้ตรยีมพรอมเหมอืนอยางเจาสาวทีแ่ตงตวัไวสำหรบัสาม ีขาพเจาไดยนิเสยีง
ดงัจากพระทีน่ัง่วา “นีแ่นะ ทีป่ระทบัของพระเจาอยกูบัมนษุยแลว และพระองค

บาน
ของทาน

ใน
สวรรค

พบแลว  บทที ่ 9

บทที ่9 บานของทานในสวรรค - 37



38 - พบแลว

จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเปนชนชาติของ พระองค พระเจาเอง
จะสถติกบัเขา และจะทรงเปนพระเจาของเขา” ววิรณ 21:1-3

ใครบางที่องคพระเยซูทรงสัญญาวาจะไดอยูในโลกใหมที่เปลี่ยนแปลง
แหงนีห้ลงัการชำระลางดวยไฟ?

“คนทีส่ภุาพออนโยนกเ็ปนสขุ เพราะวาเขาทัง้หลายจะไดรบัแผนดนิโลก
เปนมรดก”  มทัธวิ 5:5 (ดเูพิม่เตมิในววิรณ 21:7)

องคพระครสิตทรงสญัญาทีจ่ะปฏสิงัขรณโลกซึง่ครัง้หนึง่เคยสมบรูณ ใหงาม
เหมอืนสวนเอเดนเดมิ และคนทีเ่ชือ่ฟงพระองค “จะไดรบัแผนดนิโลกเปนมรดก”

2. เราจะมตีวัตนแทจรงิในสวรรคหรอืไม?
เมือ่องคพระเยซคูรสิตทรงปรากฏตอเหลาสาวกของพระองค พระองคทรง

อธบิายการฟนคนืพระชนมของพระองคและพระกายทีเ่ตม็ไปดวยพระรศัมวีา
อยางไร?

“จงดทูีม่อืและเทาของเราวาเปนเราเอง จงคลำตวัเราด ูเพราะวาผไีมมเีนือ้
และกระดกูเหมอืนอยางทีพ่วกเราเหน็วาเราม”ี  ลกูา 24:39

องคพระเยซทูรงมรีางกายทีแ่ทจรงิ พระองคทรงใหโธมสัสมัผสัพระองค
(ยอหน 20:27) ในโอกาสนีพ้ระเยซทูรงเดนิเขาไปในบานทีแ่ทจริง ทรงพดูคยุ
กบัผคูนจรงิๆ และทรงเสวยอาหารจรงิๆ (ลกูา 24:43)

สวรรคมใิชดนิแดนผสีางแตเปนคนจรงิๆ ซึง่มจีติวญิญาณแหงความสนกุ
สนานและผซูึง่ม ี “กายเตม็เปยมดวยพระรศัม”ี

แตเราเปนพลเมอืงแหงสวรรค และเรารอคอยผชูวยใหรอดจากสวรรค คอื
พระเยซคูรสิตองคพระผเูปนเจา พระองคจะทรงเปลีย่นแปลงรางกายอนัต่ำตอย
ของเรา ใหเหมอืนพระกายของพระองคทีเ่ตม็ดวยพระรศัม ีตามพลงัอำนาจที่
ทำใหพระองคสามารถใหทกุสิง่อยใูตอำนาจของพระองค”  ฟลปิป  3:20, 21

เราสามารถมัน่ใจไดวารางกายบนสรวงสวรรคของเราจะเปนสิง่ทีจ่บัตอง
ไดอยางแทจริงเชนเดยีวกบัพระวรกายของพระครสิตทีท่รงฟนขึน้มา

เราจะจำหนาครอบครวัและเพือ่นๆ ของเราในสวรรคไดไหม?
“เพราะวาเวลานีเ้ราเหน็สลวัๆ เหมอืนดใูนกระจก แตในเวลานัน้จะเหน็

แบบหนาตอหนา เวลานีข้าพเจารเูพยีงบางสวน แตเวลานัน้ขาพเจาจะรแูจง
เหมอืนพระองคทรงรจูกัขาพเจา”  1 โครนิธ 13:12

ในสวรรคเรา “จะรทูกุสิง่ทกุอยาง” เราจะเขาใจกนัอยางซาบซึง้มากกวา
ทีเ่ราเคยมใีนโลกปจจุบนัเสยีอกี

สาวกขององคพระเยซตูระหนกัถงึพระกายในสวรรคของพระองคทีเ่หน็ได
ชดัเจนเพราะลกัษณะตางๆ ทีค่นุเคยของพระองค (ลกูา 24:36-43) นางแมรีรู่
วาเปนพระองคทีอ่ยใูนหลมุเพราะเสยีงของพระองคทีค่นุเคยเมือ่พระองคเรยีก
ชือ่ของเธอ (ยอหน 20:14-16) สาวกสองคนทีห่มบูานเอมมาอสู จำพระองคได
แนนอนเพราะทาทางตางๆ ที่คุนเคย เมื่อเขาสังเกตเห็นวิธีที่แขกของเขา
(พระเยซ)ู ทรงหยบิขนมปง ขอพระพรและทรงหกัขนมปงสงใหเขา สาวกทัง้สอง
จงึจำพระองคไดจากทาทางของพระองค (ลกูา 24:13-35)

การไถบาปทำใหเรารสูกึขนลกุขนพองอยางแนนอน เราจะได “พบหนา
กัน” ใหมอยางพรอมหนาพรอมตากันในสวรรค ลองจินตนาการถึงความปติ
ยินดีที่จำหนาคูสมรสของทานไดโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ไมเหมือนใคร หรือการ
จำเสยีงทีค่นุเคยของลกูนอยทีท่านกลอมนอนในอดตีนานมาแลว หรอืทาทาง
ทีน่ารกัของเพือ่นบางคนทีท่านรกั เราจะมคีวามเปนนรินัดรคอยผกูมดัสิง่มคีา
ที่สุดของชีวิตใหแนบแนนยิ่งขึ้น และพัฒนามิตรภาพที่สนิทสนมนั้นใหเปน
บคุลกิภาพทีน่าหลงใหลทีส่ดุในจกัรวาล



3. เราจะทำอะไรในสวรรค?
เรามกีจิกรรมทีท่าทายมากมายบนสวรรค ลองออกแบบ

บานในฝนของทานวาจะมีหนาตาอยางไร?
“เพราะดเูถดิ เราจะสรางฟาสวรรคใหมและแผนดนิโลก

ใหม...เราสรางเยรซูาเลม็ใหเปนทีเ่ปรมปรดีิ ์และชนชาตขิองเมอืง
นัน้ใหเปนความชืน่บาน...เขาจะสรางบานและเขาอาศยัอยใูน
นัน้ เขาจะปลกูสวนองนุและกนิผลของมนั เขาจะไมสรางและ
คนอืน่เขาอาศยัอย ู เขาจะไมปลกูและคนอืน่กนิ... และผเูลอืก
สรรของเราจะใชผลงานน้ำมอืของเขานาน” อสิยาห  65:17-22

พระเยซูทรงเตรียมบานสวนตัวใหเราในนครบริสุทธิ์
เยรซูาเลม็ใหม (ยอหน 14:1-3 ววิรณ 21) พระธรรมเหลานี้
แนะนำใหเราออกแบบและสรางบานหลงัอืน่ๆ ดวย อาจเปน
บานพกัตากอากาศทีส่วยงาม ตกแตงลานสนามดวยสวนไม
ดอกจรงิ หลากชนดิอยางสมบรูณในสวรรค มใีครทราบบางวา
วทิยาการขัน้สงูแบบไหนทีจ่ะเกดิขึน้ในนครบรสิทุธิซ์ึง่เปนยคุ
แหงความเจรญิรงุเรอืงทีล่้ำยคุอยางสมบรูณแบบของพระเจา?
การคนพบตางๆ ทางวิทยาศาสตรในปจจุบันของเรา และ
มหากาพยโอดิสซีของกรีกเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ
จะกลายเปนละครของเดก็ทนัทเีมือ่เราเริม่สำรวจ “พระนเิวศ
ของพระบดิา” ของเรา

ทานรกัความสวยงามของน้ำตก ฟงเสยีงน้ำสาดซา ดทูงุ
หญารมิแมน้ำทีพ่ริว้ไหวตามลมอยางสงบ ปาฝนชกุและมวล
ดอกไมทีง่ดงามตระการตาไหม?

“เพราะวาพระเจาจะทรงเลาโลมศโิยน....พระองคจะทรง
ทำถิน่ทรุกนัดารของเธอเหมอืนสวนเอเดน และทะเลทรายของ
เธอเหมอืนอทุยานของพระเจา จะพบความชืน่บานและความ
ยนิดใีนเธอทัง้การโมทนาและเสยีงเพลง” อสิยาห 51:3

พระเจาจะทรงเปลีย่นโลกนีใ้หเปนสวนเอเดนอนับรสิทุธิ์
ไมมีหยดน้ำมัน ควันหรือสภาวะแหงแลง มีแตทะเลสาบใส
เหมอืนแกว ตนไมใหญสงาตัง้ตระหงาน ภเูขาทีย่งัไมถกูระเบดิ
ทำลาย

ไมเพียงแตความงดงามในโลกเทานั้น แตเปนความ
สามารถของเราในการซมึซบับรรยากาศเหลานัน้ไดอยางเตม็
ทีด่วย เหมอืนกบัวนัแรกทีอ่อกไปสมัผัสบรรยากาศนอกบาน
หลงัจากทีน่อนปวยหนกับนเตยีงมานาน และครัง้แรกที ่“ยีส่บิ
นาทแีหงความเปนจรงิ” ไดสาธยายใหเหน็คอืความเปนนรินัดร
ซึ่งงดงามอยางนาอศัจรรยเหลอืเกนิ ทานชืน่ชอบอะไรใหมๆ
เหลานีไ้หม? เชน การเรยีนร ูการสราง

“ที่นั่น จิตใจของบรรดาผูมีชีวิตเปนอมตะจะมุงความ
สนใจไปที่ความมหัศจรรยของการเนรมิตสราง ความล้ำลึก
ของการไถใหรอดดวยความรกัดวยความชืน่ชมยนิดอียางไมมี
สิ้นสุด......ความสามารถทั้งดานรางกายและจิตใจทุกดาน
จะไดรับการพัฒนา ความสามารถทุกดาน เพิ่มพูนมากขึ้น
จิตใจและกำลังไมเหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยลาในการมุงมั่น

ศึกษาหาความรู ที่นั่น มีแผนงานที่ยิ่งใหญที่สุดที่รออยูขาง
หนา ทำใหเกิดความสามารถที่จะไปใหถึงจุดหมายสูงสุด
เปาหมายทีย่ิง่ใหญตางๆ สำเรจ็สมใจปรารถนา และยิง่ไปกวา
นัน้สิง่ใหมๆ  ทีย่ากกวา ทาทายความสามารถในการพชิติ มี
ความชืน่ชมความมหศัจรรยใหมๆ  หยัง่รคูวามเขาใจในความ
จริงใหมๆ มีสิ่งใหมเรียกรองใหใชพลังอำนาจจิตใจ รางกาย
และจิตวิญญาณ บรรดาสิ่งที่ทรงคุณคาแหงจักรวาลอัน
มหาศาลจะเปดออกแกบรรดาคนทีพ่ระเจาไดไถไวไดศกึษา”
สงครามแหงประวตัศิาสตร โดยเอเลน จ ีไวท, หนา 677

4. ความชัว่จะคกุคามสวรรคอกีหรอืไม?
“ไมมีสิ่งใดที่เปนมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอยางนา

สะอดิสะเอยีน หรอืประพฤตกิารหลอกลวงจะเขาไปในนครนัน้
ได นอกจากพวกทีม่ชีือ่จดไวในหนงัสอืชวีติของพระเมษโปดก
เทานัน้”  ววิรณ 21:27

องคพระเยซูกำลังกำจัดบาป และผลอันชั่วรายของ
บาปอยางสมบรูณ  บาปจะไมเกดิขึน้มาอกี เมือ่พระองค “เสดจ็
มาปรากฏขึน้ เราจะเปนเหมอืนอยางพระองค” (1 ยอหน 3:2)
เราจะปฏิบัติตามขาวประเสริฐที่ล้ำเลิศแทนที่การฆา ขโมย
โกหก หรือขมขืน

“พระเจาจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ  หยดจากตาของเขา
ทัง้หลายและความตายจะไมมอีกีตอไป ความโศกเศรา การ
รองไห และการเจบ็ปวดจะไมมอีกีตอไป เพราะยคุเดมินัน้ผาน
ไปแลว”  ววิรณ 21:4

พระเจาจะทรงกำจัดความบาปและผลที่นากลัวของ
บาปใหหมดสิ้นไปอยางถาวร ในสวรรคดินแดนแหงความ
หนมุสาวชัว่นรินัดรทีไ่ถไวเปน “อมตะ” (1 โครนิธ 15:53) ไมมี
ผอูยอูาศยัคนใดทีย่งัคงทรมานจากความชรา

สวรรคไมเพยีงแตจะทำลายผลของบาป สวรรคยงัชวย
ใหเกดิผลตรงขามดวย ลองนกึภาพดวูาถาคนเหลานัน้ตองตอสู
ดิน้รนกบัความพกิารตลอดไป ชวีติจะเปนอยางไร

“แลวนยันตาของคนตาบอดจะเปดออก แลวหขูองคนหู
หนวกจะเบกิ แลวคนงอยจะกระโดดไดอยางกวาง แลวลิน้ของ
คนใบจะรองเพลงดวยความชืน่บาน”  อสิยาห 35:5, 6

5. ในสวรรคมอีะไรนาตืน่เตนทีส่ดุ?
ลองนึกภาพการไดอยูตอหนาพระพักตรพระเจาแหง

จกัรวาล
“นี่แนะ ที่ประทับของพระเจาอยูกับมนุษยแลว และ

พระองคจะประทับ กับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเปนชนชาติ
ของพระองค พระเจาเองจะสถติกบัเขาและจะทรงเปนพระเจา
ของเขา”  ววิรณ 21:3

พระเจาผทูรงฤทธานภุาพทรงสญัญาวาจะเปนมติรและ
เปนครูของเรา ชางมีความสุขอะไรเชนนี้ที่ไดนั่งอยูแทบ
พระบาทของพระองค ลองคดิดวูาถานกัดนตรไีดอยกูบันกัแตง

บทที ่9 บานของทานในสวรรค - 39

พบแลว



เพลงผูเลื่องชื่อของโลกอยางบีโทเฟนหรือโมสาทเขาจะทำ
อะไร ลองนึกภาพนักฟสิกสจะรูสึกดีใจมากเพียงใดที่ไดมี
โอกาสนั่งอยูกับนักฟสิกสชื่อกระฉอนโลกอยางอัลเบิรต
ไอนสไตน หรอืมีความหมายมากเพยีงใดสำหรบัจิตรกรทีไ่ดพดู
คยุกบัจิตรกรผมูเีชือ่เสยีงของโลกอยางไมเคลิแองเจลโลหรอื
เรมแบรนด

ผูไดรับการไถบาปแลวจะมีอภิสิทธิ์อยางไมมีที่สิ้นสุด
สนทนาพูดคุยกับนักแตงเพลง นักวิทยาศาสตรและศิลปน
ทั้งหมด พวกเขาจะสนิทสนมกับพระองคผูมีจิตและใจที่
ยิ่งใหญ ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลและความสัมพันธอันล้ำลึกนี้
จะมอียางทวมทน นำไปสกูารนมสัการพระองค

“ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษยทั้งสิ้นจะมา
นมสัการตอเรา” พระเจาตรสัไว   อสิยาห 66:23

ที่ใจกลางแผนดินสวรรคมีบัลลังกสีขาวอันยิ่งใหญของ
พระเจาตัง้อย ู  มรีงุมรกตลอมรอบ พระพกัตรของพระองคสอง
ประกายเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย เบื้องลางพระบาท
พระองคเปนทะเลแกวใสรอบทิศทาง บนพื้นผิวทะเลใสนี้
สะทอนใหเหน็ถงึพระสริขิององคพระเจา ผทูีไ่ดรบัการไถบาป
ตางชุมนุมพรอมกันเพื่อยกยองสรรเสริญพระองคดวยความ
ยนิดปีรดีา

“ผูที่องคพระผูเปนเจาทรงไถแลวจะกลับมา พวกเขา
จะเดินรองเพลงเขาเมืองศิโยน มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎ
ประดบัศรีษะพวกเขา พวกเขาเปรมปรดีิแ์ละชืน่ชมยนิดอียาง
เตม็ลน ความทกุขโศกและการถอนใจจะสญูสิน้ไป” อสิยาห
35:10  (ฉบบัอมตธรรมรวมสมยั 2007)

นีค่อืพระผเูปนเจาองคหนึง่ผทูรงกระทำความดอียางไม
รเูหนด็เหนือ่ย ดวยความซือ่สตัย อดทน ดวยพระเมตตากรณุา
ของพระองคที่มีไมสิ้นสุด และยืนหยัดตลอดไป สรรเสริญ
พระนามอนับรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิข์องพระองค

6. ทานตองอยทูีน่ัน่
พระเยซูทรงเฝารอที่จะพบทานตอหนา นี่เปนการตอบ

คำถามวาทำไมพระองคทรงเต็มพระทัยชวยทานใหรอดจาก
บาปดวยตนทุนที่แสนแพงขนาดนั้น ทานควรตัดสินใจรับ
ผลประโยชนจากของประทานนี้ ควรยึดมั่นรับเอาพระคริสต
ใหเปนองคพระผเูปนเจา และพระผชูวยใหรอดบาปของทาน
ทานตองการไดรบัการอภยัจากไมกางเขนเพราะ

“ไมมีสิ่งใดที่เปนมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอยางนา
สะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเขาไปในนคร
(เยรซูาเลม็ใหม) นัน้ได นอกจากพวกทีม่ชีื่อจดไวในหนงัสอื
ชวีติของพระเมษโปดกเทานัน้”  ววิรณ 21:27

พระเยซทูรงชวยเรา จากบาป ไมใชในบาป เราตองเขา
หาพระองคดวยฤทธิ์เดชของพระองคในตัวเราซึ่งจะแยกเรา
ออกจากมลทนิและไรศลีธรรม พระเยซทูรงเปนรหสัผานของ
เราในการเขาสอูาณาจกัรของพระองคทีก่ำลงัจะมาถงึเรว็ๆ นี้

ในใจของทานสามารถมอีาณาจกัรแหงนีเ้ริม่ตัง้แตบดันี้

40 - พบแลว

เปนตนไป เมือ่พระครสิตทรงชวยเราใหพน
บาป พระองคทรงสรางสวรรคเลก็ๆ ในใจ
เรา พระองคทรงขจัดความกังวล ความ
โกรธ ความอยาก ความกลวั และความผดิ
ทีค่อยสรางความทกุขแกเรา ความหวงัเรือ่งราวของสวรรคไม
ใชการหนีปญหาชีวิต แตชวยเราใหสรางสวรรคบนโลกนี้ให
มากขึน้ เมือ่ไมนานมานีไ้ดมกีารสำรวจทีช่ีใ้หเหน็วา “บรรดา
คนที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีชีวิตที่มีความสุขมากกวา
และมคีวามรบัผดิชอบตอคนอืน่มากกวาคนทีไ่มเชือ่”

เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรนาตื่นเตนตอชีวิตของทานมากไปกวา
การเชือ่มัน่และวางใจในองคพระเยซคูรสิตเจา ขอใหฟงเปโตร
อธบิายผลกระทบของความเชือ่ทีย่งัคงมอียนูัน้วาเปนอยางไร

“พระองคผูที่พวกทานไมเคยเห็น แตพวกทานยังรัก
พระองคอย ูแมวาขณะนีพ้วกทานไมเหน็พระองค แตพวกทาน
ยังเชื่อและชื่นชมยินดี ดวยความยินดีเปนลนพนสุด
จะพรรณนา เพราะไดรบัความรอดแหงวญิญาณจติอนัเปน
ผลจากความเชือ่ของพวกทาน” 1 เปโตร 1:8, 9

ทั้งหมดนี้รวมถึงในสวรรคดวย ทานเคยคนพบชีวิต
บรบิรูณแบบนีท้ีพ่ระครสิตทรงปรารถนามอบใหทานไหม?

ขอโปรดอยาหันหนาไปจากคำเชื้อเชิญดวยพระกรุณา
ของพระองค

“พระวญิญาณ (ทีบ่รสิทุธิ)์ และเจาสาวกลาววา “เชญิ
เสดจ็มาเถดิ!” และใหคนทีไ่ดยนิกลาวดวยวา “เชญิเสดจ็มา
เถดิ!” คนทีก่ระหายเชญิเขามา ใครทีม่ใีจปรารถนา จงมารบั
น้ำแหงชวีติโดยไมตองเสยีอะไรเลย”  ววิรณ  22:17

ในเวลานี้ พระเยซูทรงสถิตอยูกับทาน พระองคทรง
สนทนากับจิตใจทานผานทางขอความเหลานี้ พระองคทรง
เชือ้เชญิทาน “มาเถดิ มาเถดิ มาเถดิ” พระองคทรงประสงค
อยางแรงกลา และดวยความมุงมั่นเพื่อทาน หากทานยังไม
ตดัสนิใจรบัพระองค ขณะนีเ้ปนโอกาสดทีีส่ดุทีท่านจะทบทวน
คำเชญิของพระองค

ทำไมทานไมทลูพระองควา ทานยอมรบัของประทานที่
ประทานให ดวยพระกรุณาคุณของพระองคและจะมีชีวิต
นิรันดรรวมกับพระองค? ทูลพระองควาทานรักพระองค
ขอขอบพระคณุพระองคสำหรบัทกุสิง่ทกุอยางทีพ่ระองคไดทรง
ทำเพือ่ทานทัง้หมดและสิง่ทีพ่ระองคกำลงัวางแผน เพือ่ทาน
หากมีบางสิ่งบางอยางทำใหทานลำบากใจระหวางทานกับ
พระเจา โปรดวิงวอนทูลขอใหพระองคชวยทานใหเบาใจใน
เรื่องนั้น วันนี้ ขณะที่ทานไดยินพระสุรเสียง ของพระองค
ขณะที่จิตใจของทานยังตอบสนองอยูนั้น โปรดมอบตัวทาน
ใหแกองคพระผูเปนเจาจนหมดสิ้น โปรดกมศีรษะของทาน
และกลาววา “พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจาของขา
พระองค ขาพระองคเขามาหาพระองคและขอมอบทุกสิ่ง
ทกุอยางของ ขาพระองคแกพระองค ขาพระองคจะเปนของ
พระองคตลอดไป”



บทที ่ 9 บานของทานในสวรรค
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่9 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่ฃนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 9

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 9 สงัเกตตวัเลขซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ “ถ -
ถกู” หรอื “ผ – ผดิ”

5, 6. ถ. ผ. ถาพระเจาทรงสามารถชีน้ำความเปนไปของประเทศตางๆ ได พระองคกส็ามารถนำพาชวีติ

1. ถ. ผ. ขณะนีพ้ระเยซกูำลงัเตรยีมบานไวใหเราในสวรรคเปนสถานทีจ่รงิ
ถ. ผ. เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง พระองคจะทรงนำเรากลบัไปสวรรค
ถ. ผ. ในทีส่ดุแลว บรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดจะเขาไปในกรงุเยรซูาเลม็ใหม โลกทีถ่กูสรางใหมทัง้หมด

2. ถ. ผ. เราจะมรีางกายจรงิในสวรรค เหมอืนกบัรางกายของพระครสิตเมือ่ทรงเปนขึน้มาจากความตาย
ถ. ผ. หลงัจากทีพ่ระเยซเูปนขึน้มาจากความตายแลว พระองคไมมกีายจรงิ
ถ. ผ. หลงัจากการเปนขึน้มาจากความตายแลว ผเูชือ่พระเยซตูางจำรปูรางหนาตา เสยีง และกริยิาทาทาง

ของพระองคไดดี
ถ. ผ. ในสวรรค เราจะสรางความสมัพนัธทีแ่นบแนนกบัครอบครวัและมติรสหาย

จงทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่ปนจรงิเกีย่วกบัคนทีไ่ดรบัความรอดจะทำในสวรรคตามทีก่ลาวไวในพระครสิตธรรมคมัภรี
3. ___ สรางบาน

___ ปลกูสวนองนุ
___ กินอาหารที่เปนของจริง
___ ชื่นชมกับชีวิต
___ ฆาสตัวเพือ่กนิเนือ้
___ ชืน่ชมกบัความงดงาม
___ อาศยัอยใูนทะเลทรายอนัแหงแลง
___ ไดพบเหน็สิง่ใหมๆ

จงทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่ปนจรงิทีบ่อกเกีย่วกบัสวรรควาเปนอยางไร
4. ___ ไมมคีวามบาป

___ ไมมคีวามทกุขยาก
___ ไมมคีวามเจบ็ปวย
___ เจบ็ไขบางเปนครัง้คราว

5. ___ นมสัการทีพ่ระบลัลงักของพระเจา
___ พระเยซทูรงเปนมติรใกลชดิของเรา
___ รองเพลงดวยความอบอนุใจ
___ มคีวามบรสิทุธิอ์ยางจำกดั

6. อานตอนที่ 6 ของบทเรียนบทที่ 9 จากนั้นตอบคำถามชวนคิด ทานปรารถนาจะทูลใหพระคริสตเขามาในชีวิต เพื่อจะไดมี
ประสบการณสวรรคในจิตใจตั้งแตเดี่ยวนี้ และพรอมไหมที่จะเขาไปอาศัยอยูในบานที่พระเยซูกำลังเตรียมไวในสวรรค?
__________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที ่9 - 65

พบแลว  บทที ่ 9



เราตางมีความสนใจใครรูอนาคต อยากรูวาอะไรอยูเหนือขอบฟา
แตการพยากรณทีถ่กูตองยงัคงเปนเรือ่งยากทีจ่ะเขาใจ ซึง่กย็ากพอกบัการ
พยากรณวาวนัพรงุนีส้ภาพอากาศจะเปนอยางไร

อยางไรกต็ามคำพยากรณของบางคนไดรบัการพสิจูนวาถกูตองอยาง
นาประหลาด เราสามารถลวงรูอนาคตโดยพระวจนะของพระเยซูคริสต
พระองคทรงเปนผนูำทีน่าเชือ่ถอื ในบทนีเ้ราจะพจิารณาสิง่ทีพ่ระองคตรสัไว
เกีย่วกบัการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระองค และสดุทายใครเลาจะรถูงึ
วาระสดุทายของโลกไดมากกวาพระองคผทูรงสรางโลกตัง้แตแรก?

1. เครือ่งหมายตางๆ ทีบ่อกวาพระครสิตจะเสดจ็กลบัมาในยคุเรา
หลงัจากทีพ่ระเยซทูรงใหความมัน่ใจแกบรรดาสาวกของพระองควาพระองค
จะเสดจ็กลบัมาในโลกเปนครัง้ทีส่อง (มทัธวิ 23:39) คนเหลานัน้ถามพระองค
วาอยางไร?

“สาวกกราบทลูวา ‘ขอโปรดใหพวกขาพระองคทราบวาเหตกุารณเหลานี้
เกิดขึ้นเมื่อไหร และอะไรเปนหมายสำคญัวาพระองคจะเสดจ็มาและ
ยคุเกาจะสิน้สดุลง’”  มทัธวิ 24:3

พระเยซูตรัสทรงตอบดวยความชัดเจนดวยความมั่นใจ ในพระวจนะ
มัทธิวบทที่ 24 และลูกาบทที่ 21 พระองคทรงให “หมายสำคัญ” หรือ
หลกัฐานตางๆ ดวยพระองคเอง ทำใหรวูาการเสดจ็ของพระองคใกลมาถงึ
แลว คำพยากรณอื่นๆ ในพระคัมภีรไดตอเติมภาพใหเห็นรายละเอียด
เหตุการณตางๆ ของโลกซึ่งจะเกิดขึ้นกอนการเสด็จกลับมาของพระคริสต
เหมอืนอยางทีเ่ราเหน็คำพยากรณเหลานีท้ีก่ำลงัเกดิขึน้จรงิตอหนาตอตาของ
เรา คำพยากรณเหลานีช้ีใ้หเหน็วาการเสดจ็กลบัมายงัโลกของพระครสิตอยู
ใกลแคเอือ้มนีเ่อง

ใหเรามาดหูมายสำคญัสบิประการของคำพยากรณในพระครสิตธรรม
คมัภรีซึง่เกดิขึน้ตามทางทีจ่ะไปสวรรค จากนัน้ลองดคูำถามทีน่กัเดนิทางสมยั
ใหมอาจถามขณะอานเรื่องราวเหลานี้

หมายสำคญัที ่1 ความทกุขรอน ความนากลวั ความฉงนสนเทห
พระเยซทูรงทำนายชวีติทีท่นัสมยัของเราในยคุนีไ้วเมือ่หนึง่พนัเการอย

กวาปกอนไดอยางแมนยำเหมอืนรายงานขาวสดในภาคดกึ
“จะมหีมายสำคญัทีด่วงอาทติย ทีด่วงจนัทร และทีด่วงดาวทัง้หลาย

และบนแผนดินนั้น ชาติตางๆ ก็จะมีความทุกขรอนและความ
ฉงนสนเทห  เพราะเสยีงกกึกองของ ทะเลและคลืน่ มนษุยจะสลบไสลไป
เพราะความกลวั เนือ่งจากสงัหรณถงึเหตกุารณทีจ่ะเกดิข้ึนในโลก
เพราะวาบรรดาสิง่ทีม่ฤีทธานภุาพในทองฟาจะสะเทอืนสะทาน และเมือ่นัน้
พวกเขาจะเหน็บตุรมนษุยเสดจ็มาในเมฆ ดวยฤทธานภุาพและพระรศัมี
อนัยิง่ใหญ เมือ่เหตกุารณเหลานีเ้ริม่จะเกดิขึน้นัน้ จงลกุขึน้ยนืและผงกศรีษะ
ขึน้ เพราะวาการไถตวัพวกทานใกลจะมาถงึ”  ลกูา 21: 25-28

ไมมีคำอธิบายใดที่เขียนเกี่ยวกับโลกปจจุบันถูกตองไปมากกวานี้อีก
แลว ตามทีก่ลาวไววา “มนษุยจะลมลงเพราะการกอการราย และหวาดหวัน่

อกีนาน
เทาไร

พระเยซู
จะเสดจ็
กลบัมา?

พบแลว  บทที ่ 10

บทที ่10 อกีนานเทาไรพระเยซจูะเสดจ็กลบัมา? - 41



42 - พบแลว

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้บนโลก” อาวธุยทุโธปกรณที่
กกัตนุไวอยางมากมายสามารถเพือ่ทำลายโลก
ไดทั้งใบ หากผูกอการรายใชหัวรบขีปนาวุธ
นวิเคลยีรขึน้มาตอสจูะเกดิอะไรขึน้?

พระเยซทูรงใหความหวงัแกชวีติเราในยคุ
หายนะนี้ วิกฤตแหงความเลวรายที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกในปจจุบัน “ความทุกขรอนและความ
ฉงนสนเทห” เสริมใหเห็นวา การเสด็จมาของ
พระครสิต “ใกลแคเอือ้ม” จริงๆ ปจจบุนัคนเรา
มกัหงดุหงดิและหมดกำลงัใจบอยๆ “ดเูถดิ โลก
ของเรากลายเปนอะไรไปแลวนี่” แตผูที่ศึกษา
คำพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีรจะอุทาน
ดวย ความหวงัเตม็เปยมวา “ดเูถดิ พระผชูวย
กำลงัจะเสดจ็มาในโลกของเรา”

หมายสำคญัที ่2 ความภยัพบิตัขิองโลก
ภัยธรรมชาติเขามาเกี่ยวของอยางไรกับ

วาระสดุทายของโลก?
“ทั้งจะเกิดแผนดนิไหวใหญ การกัน

ดารอาหาร และโรคระบาด ในทีต่างๆ และ
จะเกิดความนาสะพรึงกลัวและหมายสำคัญ
ใหญๆ จากฟาสวรรค เชนนั้นแหละเมื่อทาน
ทัง้หลายเหน็เหตกุารณเหลานีเ้กดิขึน้ กใ็หรวูา
แผนดนิของพระเจาใกลจะมาถงึแลว” ลกูา
21:11, 31

ลองคดิถงึความอดอยากสกันดิเถดิ เปน
ไปไดอยางไรภาพเดก็ผอมพงุโรหวิโหยเหลานัน้
ยงัคงเปนขาวอย ู เปนเรือ่งตลกเหลอืเชือ่ทีโ่ลก
เสยีเงนิเสยีทองสงมนษุยไปดวงจนัทรได แตไม
สามารถเลี้ยงดูผูคนในโลกได พระเยซู ทรง
ทราบวาความอดอยากจะยงัคงมอีย ูในวาระสดุ
ทายของโลก ความเหน็แกตวัเปนนสิยัธรรมชาติ
ของมนุษยซึ่งจะเลวรายขึ้นเรื่อยๆ

แผนดนิไหวเปนอยางไร ลองดทูีส่ถติกิาร
เกิดแผนดินไหวครั้งใหญๆ ที่เกิดขี้นนับเปน
ศตวรรษแลวศตวรรษเลาตามบนัทกึเหตกุารณ
ปูมหลังของโลก (World Almanac) ประจำป
ค.ศ. 1999 จะเหน็วาในหลายรอยปทีผ่านมามี
แผนดินไหวครั้งใหญๆ เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ ใน
ศตวรรษที่ 18 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญอยาง
นอย 6 ครัง้ ในศตวรรษที ่19 เกดิขึน้อยางนอย
7 ครัง้ และมากกวา 100 ครัง้ในศตวรรษที ่20
จากขออางองิทีก่ลาวขางตนแสดงวาเราเขาใกล
ยุคนี้มากขึ้นทุกที

ตัวเลขเหลานี้ยืนยันคำพยากรณของ
พระเยซู ความอดอยากและแผนดินไหวครั้ง
ใหญเกดิถีข่ึน้เปนลำดบั แสดงวา “แผนดนิของ

พระเจาใกลจะมาถงึแลว!” ในศตวรรษที ่21 จะมี
แผนดนิไหวครัง้ใหญเกดิขึน้อกีหลายรอยครัง้ หรอื
วาจอมกษตัรยิ (พระเยซ)ู กำลงัเสดจ็มา?

หมายสำคญัที ่3 การสะสมความมัง่คัง่
การทีค่นกลมุนอยมคีวามมัง่คัง่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ

ขณะทีค่นหมมูากกลบัมคีวามยากจนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ
หมายความวาอะไร?

“ทานสะสมสมบัติไวสำหรับวาระสุดทาย”
ยากอบ 5:3

ถึงแมมีความสามารถอันแหลมคมในดาน
สภาพเศรษฐกิจ แตการณกลับเปนวาคนรวยยิ่ง
ร่ำรวยขึ้นขณะที่คนจนยิ่งจนลงเรื่อยๆ คนรวยที่มี
เงนินบัรอย พนัหรอืหมืน่ลาน นีค่อืหมายสำคญัอกี
อยางทีบ่อกเราวา “การเสดจ็มาขององคพระผเูปน
เจาใกลเขามาแลว” (ยากอบ 5:8)

หมายสำคญัที ่4 ความวนุวายของพลเมอืง
ทำไมเกิดความไมพอใจและวุนวายในหมู

คนทำงาน?
“นีแ่นะ คาจางของคนเหลานัน้ทีเ่กีย่วขาวใน

นาของพวกทาน ที่ทานฉอโกงไวนัน้ก็ฟองรองขึ้น
และเสยีงรองทกุขของคนงานเหลานัน้ทีเ่กีย่ว
ขาว กด็งัไปถงึพระกรรณขององคพระผเูปนเจาจอม
ทัพแลว ทานทั้งหลายก็ตองอดทนอยางนั้น จง
ทำใจใหดไีว เพราะการเสดจ็มาขององคพระผู
เปนเจาใกลเขามาแลว”  ยากอบ 5:4, 8

หลงัจากยากอบทำนายความมัง่คัง่ทีส่มุกอง
สูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไมสมดุลกัน เขายังทำนายตอ
อกีวา ความวนุวายของคนทำงานทีไ่มพอใจจะเกดิ
ขึน้ ความตงึเครยีดระหวาง “คนม”ี กบั “คนไมม”ี
เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ นีเ่ปนหมายสำคญัอกีอนัหนึง่วา
“การเสดจ็มาขององคพระผเูปนเจาเขามาใกลแลว”

หมายสำคญัที ่5 ศลีธรรมทีเ่สือ่มถอย
เหตุใดสายใยแหงศีลธรรมในสังคมจึงขาด

เปนชิ้นเล็กชิ้นนอยอยางที่เห็น?
“แตจงเขาใจขอนี้ คือวาระสดุทายนัน้จะ

เปนเวลาทีน่ากลวั เพราะผคูนจะเหน็แกตวั รกั
เงนิทอง โออวด หยิง่ยโส ชอบดหูมิน่ ไมเชือ่ฟงพอ
แม อกตญั ูชัว่ราย ไรมนษุยธรรม ไมใหอภยักนั
ใสรายกนั ไมยบัยัง้ชัง่ใจ ดรุาย เกลยีดชงัความดี
ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกวารัก
พระเจา ยึดถือพระเจาแตเพียงเปลือกนอก แต
ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทางนั้น จงอยาเกี่ยวของกับ
คนพวกนั้น ในขณะที่คนชั่วและคนเจาเลห
จะเลวลงกวาเกา อกีทัง้ยงัลอลวงคนอืน่และถกู
คนอืน่ลอลวงดวย”   2 ทโิมธ ี3:1-5, 13



มใีครเคยคดิทีจ่ะอธบิายโลกของเราไดถกู
ตองไปมากกวานีอ้กีไหม? ลองหยบิกลองขึน้มา
ถายภาพรอบๆ ในยุคของเราดู แลวทานจะได
ภาพวตัถนุยิมทีห่รหูราฟมุเฟอย ภาพการกระทำ
ทารณุและลวนลามเดก็ทีร่ะบาดอยางนาสะพรงึ
กลวั ภาพหนมุสาวควบคมุตนเองไมได รปูเดก็
แรกรุนฆาและทำรายผูอื่นจนพิการอยางไม
เลือกหนา ภาพถายทั้งหมดถูกแสดงไวในหอง
ศลิปเพือ่ประกาศดงัๆ วา การเสดจ็กลบัมาของ
องคพระเยซใูกลเขามาเตม็ทแีลว

หมายสำคัญที่ 6 ความลี้ลับเหนือ
ธรรมชาตแิพรกระจายไปทัว่

ทำไมเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติจึงแพร
กระจายอยางรวดเรว็?

“เพราะวาจะมีพระคริสตเทียมเท็จและ
ผูเผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้น
แสดงหมายสำคัญและการอัศจรรยที่ยิ่งใหญ
เพือ่ลอลวงแมพวกทีพ่ระเจาทรงเลอืกถาเปนได”
มทัธวิ 24:24

ขอความเหลานี้พยากรณวา ในวาระสุด
ทายจะเตม็ไปดวยสิง่อศัจรรย   หมายสำคญัและ
สิง่ลีล้บัเหนอืธรรมชาตจิอมปลอมทกุอยาง เปน
การทำงาน  ของพวกปฏปิกษของพระครสิตซึง่
สำแดงสิง่มหศัจรรยและหมายสำคญั

พวกพอมดหมอผีและพวกใชเวทมนตร
จะปรากฏในรายการวิทยุโทรทัศนตางๆ ไสย--
ศาสตร  และการสรางวตัถเุพือ่การบชูา อวดอาง
วามอีทิธฤิทธิ ์ปาฎหิารยิดลบนัดาลไดตามความ
ตองการของผูครอบครอง มีอยูทุกแหง การ
ตดิตอกบัผวีญิญาณ หรอืวญิญาณคนตาย การ
อวดเปนผูวิเศษ และสิ่งอัศจรรย จอมปลอม
เหลานีก้ำลงัเฟองฟ ูทัง้ในประเทศทางตะวนัตก
และตะวันออก สิ่งทั้งหมดนี้มีใหเห็นชัดเจน
พระเยซูเพียงผูเดียวเทานั้นที่ไดพยากรณไววา
เรากำลงัมชีวีติอยใูนชวงของ “การเสดจ็กลบัมา
ของบตุรมนษุย” (มทัธวิ 24:27)

หมายสำคญัที ่7 โลกทีต่ืน่ตวั
การตื่นตัวของแอฟริกา ตะวันออกกลาง

ยโุรปตะวนัออกและชนชาตติางๆ ในทวปีเอเชยี
หมายความวาอยางไร?

‘“ใหบรรดาประชาชาตติืน่ตวั และขึน้
มายังหุบเขาเยโฮชาฟท เพราะที่นั่นเราจะนั่ง
พพิากษาบรรดาประชาชาตทิัง้สิน้ทีอ่ยลูอมรอบ
จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึงฤดูเกี่ยวแลว....

เพราะวาความอธรรมของเขาทัง้หลาย มากมาย
นกั!’ มวลชน มวลชนในหบุเขาแหงการพพิากษา
เพราะวนัแหงพระเจาใกลเขามาแลว ในหบุ
เขาแหงการพพิากษา”  โยเอล 3:12-14

ทกุวนันีบ้างทเีราอาจเปนประจกัษพยานให
กบัเอเซยี แอฟรกิา ยโุรปตะวนัออก สหภาพโซเวยีต
เดมิ ประเทศในตะวนัออกกลาง ชนชาตทิีถ่กูปลกุ
ใหตืน่ขึน้เพือ่แสวงหาสิง่ทีด่เีพือ่ชาตขิองตนเองแพร
หลายทีส่ดุตลอดระยะเวลาในประวตัศิาสตรทีผ่าน
มา “เพราะวาวนัของพระเจาใกลเขามาแลว”

หมายสำคญัที ่8 แผนเพือ่สนัตภิาพและ
การเตรยีมทำสงคราม

เราอาศยัอยบูนโลกทีแ่ปลกประหลาด ทกุคน
เห็นพองที่จะรวมกันสรางสันติภาพ แตก็ยังเปน
ปรปกษปะทะกนัอยางเปดเผยในหลายศตวรรษ  ผู
เผยพระวจนะมคีาหและโยเอลทำนายวา เวลานัน้
ชนชาตติางๆ จะรวมประชมุเพือ่การสรางสนัตภิาพ
(มคีาห  4:1-3) ความไมเชือ่มัน่เพือ่นบานบงัคบัใหเขา
ตองเตรยีมตวัเพือ่ทำสงครามเชนกนั (โยเอล 3:9-13)

นานมาแลวที่พระคริสตธรรมคัมภีรไดให
ภาพสงครามที่ตองการสันติภาพในยุคของเรา
และประกาศวาสันติภาพที่ถาวรจะครองโลกได
กต็อเมือ่พระเยซเูสดจ็มา

หมายสำคญัที ่9 ความกาวหนาสมยัใหม
หลังจากที่ประวัติศาสตรมนุษยผานมา

หลายศตวรรษ อะไรเปนเหตุใหยุคนี้มีการขนสง
และการสื่อสารจนทำใหโลกดูใกลชิดกันมากยิ่ง
กวาเมื่อกอน?

“จนถงึวาระสดุทาย คนเปนอนัมากจะวิง่
ไปวิง่มา และความรจูะทวขีึน้” ดาเนยีล 12:4

คำพยากรณของดาเนียลจะมีมากขึ้น “จน
ถงึวาระสดุทาย” แตการทำนายนีด้เูหมอืนจะมงุไป
ทีย่คุคอมพวิเตอร ขอมลูขาวสารทกุอยางเดนิทาง
เรว็มากเหมอืนสายฟาแลบ ซึง่หากเปนสมยักอน
ตองใชเวลาถึงสองสามป กวาจะรูขอมูลถึงกัน
หมด การเปลี่ยนแปลงในชวงหาสิบปที่ผานมา
เปลีย่นแปลง เรว็กวาชวงสองพนัปกอนเสยีอกี

“คนเปนอนัมากจะวิง่ไปวิง่มา และความ
รจูะทวขีึน้” กอนป ค.ศ. 1850 มาและรถมาเปน
พาหนะทีถ่อืวาดมีากแลวในยคุนัน้ แตเดีย๋วนีเ้รา
ทำลายกำแพงเสยีง และขยายโลกทกุทศิทางดวย
เครื่องบินคอนคอรทไปจนถึงกระสวยอวกาศ ใน
ปจจุบันเกิดการสงผานขอมูลและสิ่งประดิษฐ
ใหมๆ อยางรวดเร็วประดังเขามาเหมือนน้ำทวม

บทที ่10 อกีนานเทาไรพระเยซจูะเสดจ็กลบัมา? - 43

พบแลว



ดงัคำพยากรณของดาเนยีล 12:4 และเปนหลกัฐานบงชีช้ดัวา
เรากำลงัอยใูน “ยคุสดุทาย” แลว

หมายสำคญัที ่10 การประกาศขาวประเสรฐิไปทัว่โลก
พระเยซูทรงพยากรณไววากอนที่พระองคเสด็จมา จะมีการ
ประกาศขาวประเสรฐิของพระองคไปทัว่โลก

“ขาวประเสรฐิ เรือ่งแผนดนิของพระเจานีจ้ะถกูประกาศ
ไปท่ัวโลก ใหเปนคำพยานแกบรรดาประชาชาติ แลวที่สุด
ปลายจะมาถงึ”  มทัธวิ 24:14

เปนเวลาหลายสิบปที่ครึ่งคอนโลกถูกปดอยูหลังมาน
เหลก็ มกีารปดบงัขาวประเสรฐิของพระเจา เพยีงชัว่ขามคนื
ดูเหมือนยุโรปตะวันออกสามารถเคลื่อนตัวหนีกฎเหล็กลัทธิ
คอมมวินสิตได กำแพงเบอรลนิถกูทำลาย จกัรวรรดิโ์ซเวยีตที่
ยิง่ใหญแตกแยก ทนัใดนัน้เองประมาณครึง่คอนโลกกอ็าแขน
รบัฟงขาวประเสรฐินบัตัง้แตนัน้มา

ขาวประเสรฐิกำลงัประกาศไป “ทัว่โลก” อยางไมเคยเปน
มากอนจานดาวเทียม และอินเตอรเน็ตทำใหทุกคนและทุก
ชาตสิามารถรบัขาวสารของ ครสิเตยีนไดพรอมกนั เรากำลงัอยู
ในชวงเวลานัน้ทีพ่ระเยซทูรงประกาศวา “ขาวประเสรฐิจะถกู
ประกาศไปทัว่โลก” จากนัน้ “ทีส่ดุปลายจะมาถงึ”

2. พระเยซจูะเสดจ็มาเรว็ขนาดไหน?
หลงัจากอธบิายหมายสำคญัตางๆ ทีบ่งบอกเวลากอน

การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค พระเยซูทรงสรุปหมาย
สำคญัของพระองคโดยตรสัวา

“เราบอกความจรงิกบัทานวา คนในยคุนีจ้ะไมลวงลบัไป
กอนทกุสิง่เหลานีจ้ะเกดิขึน้”  มทัธวิ 24:34

บทสรุปนี้ชัดเจน คนในยุคที่เกิดหมายสำคัญเหลานี้
จะเหน็พระเยซเูสดจ็มาในโลกเปนครัง้ทีส่องตามคำพยากรณ
อีกไมนานพระองคจะกวาดลางบาป และความทุกขออกไป
จนหมดสิน้ และจดัตัง้อาณาจกัรนรินัดรของพระองค พระองค
ทรงเตอืนวา “ไมมใีครร.ู..เรือ่งวนัหรอืเวลา” (ขอ 36)

พระครสิตทรงตรสัอกีวา
“เพราะเหตนุีพ้วกทานจงเตรยีมพรอม เพราะในเวลาทีไ่ม

คดิไมฝนนัน้ บตุรมนษุยจะเสดจ็มา”  มทัธวิ 24:44

3. พระเยซทูรงเปนความหวงัเดยีวของโลก
พระครสิตทรงเปนบคุคลสดุทาย เปนความหวงัทีด่ทีีส่ดุ

ของโลก เพราะมีเพียงพระองคเทานั้นที่สามารถจัดการกับ
ทกุสิง่ ในการทำลายลางความบาป พระเยซทูรงสิน้พระชนม
ที่เนินเขาหัวกะโหลกเพื่อเอาชนะความบาป และปลดปลอย
คนทัง้หลายทีย่อมรบัการไถบาปจากพระองค

“ผูที่ทำบาปก็มาจากมาร เพราะวามารก็ทำบาปตั้งแต
เริม่แรก พระบตุรของพระเจาไดเสดจ็มาปรากฏกเ็พราะเหตนุี้
คอืเพือ่ทรงทำลายกจิการของมาร” 1 ยอหน 3:8

พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงสรางทางออกใหกับ
โลกที่แตกละเอียดใบนี้ โดยทรงเสียสละกายและพระโลหิต
ของพระองค สักวันหนึ่งพระเยซูองคเดียวกันนี้จะทรงรักษา
ความเจ็บปวยทั้งหมดของโลกดวยการทำลายความบาป

44 - พบแลว

ขอใหทานทูลขอ และวิงวอนพระองคเสีย
แตเดี๋ยวนี้เพื่อลบความผิดบาปออกจาก
ชีวิตของทาน ทานไมตองรอจนถึงวันที่
พระองคเสด็จมาเปนครั้งที่สอง เพื่อปลด
ปลอยทานใหพนจากความผดิ จากความกงัวลและจากนสิยั
ที่ไมดี พระเยซูทรงเต็มพระทัย พรอมที่จะมอบสันติสุขของ
พระองคใหแกทานเสมอ

ขณะทีห่ญงิสาวคนหนึง่เขารวมประชมุนมสัการพระเจา
เธอรสูกึแปลก เมือ่ไดยนิขาวประเสรฐิ ขณะทีเ่ธอไดยนิเรือ่งราว
ของพระผชูวยใหรอดจะเสดจ็มาในไมชา รางกายทกุสวนเริม่
เกรง็ เธอรสูกึเชนนัน้จรงิๆ ในทีส่ดุเธอรแูลววาเธอกำลงัมองหา
ความรกั ความสขุ และสนัตสิขุในวธิทีีผ่ดิทัง้หมด แทจรงิแลว
พระเยซตูางหากทรงเปนคำตอบ

ในวันตอมาเมื่อผูเผยแพรศาสนาและเพื่อนรวมงานไป
เยีย่มเธอ เธอเลาเรือ่งราวอนัขมขืน่และชวีติทีแ่ตกสลายของเธอ
วาเธอจมปลกัอยใูนเหวลกึ ของการดืม่เหลาและหาเลีย้งชพีดวย
การเปนโสเภณ ีหลงัจากอธบิายปญหาชวีติของตนเอง เธอรองไห
สะอกึสะอืน้แลวพดูวา “เมือ่คนืกอนพระองคตรสักบัฉนัจรงิๆ”

เสียงที่สัมผัสหัวใจเธอคือพระสุรเสียงของพระเจา
พระองคกำลงัตรสัดวยความเมตตาแกเธอ ใหตดัสนิใจปลอย
วางทั้งหมดและอัญเชิญพระคริสตเขามาสถิตในใจเธอ ใน
ฐานะพระผชูวยใหรอดบาปและองคพระผเูปนเจาของเธอ และ
เธอจดจออยกูบัความหวงัการเสดจ็มาในไมชาของพระองค

หลายสปัดาหตอมา หญงิผนูีเ้ริม่สงัเกตวาเธอไมมคีวาม
กลวัและรสูกึมัน่คงปลอดภยั เธอเลกิเหลาไดอยางเดด็ขาด ดวย
การใชเวลาสนทนากบัพระเยซแูทน พระองคทรงเริม่ทำใหเธอ
หลดุจากสภาพการณทีบ่งัคบัใหชวีติตองอบัปางลง

พระเยซไูดกระทำหลายสิง่ในชวีติของหญงิผนูี ้ซึง่เธอไม
เคยอวดอางวา เปนความพยายามของตนเอง แตดวยพระคณุ
และการอภยับาปของพระครสิต ไดพสิจูนใหเหน็ถงึความแขง็
แกรง ที่อยูเหนือความละอายของเธอ เหตุการณที่โจรบนไม
กางเขนขางพระเยซมูคีวามหมายตอเธอมาก ในวาระสดุทาย
ของผรูายคนนัน้ ในหวงเวลาแหงความสิน้หวงัทำใหเขาไดหนั
ไปหาพระองคผูไรความผิดที่อยูขางๆ ทูลขอพระองควา
“พระเยซ ูขอพระองคทรงระลกึถงึขาพระองคเมือ่พระองคเสดจ็
เขาไปในแผนดนิของพระองค” (ลกูา 23:42)

พระเยซูทรงสัญญากับผูรายคนนั้นทันทีวา วันนี้ทาน
จะอยกูบัเราในเมอืงบรมสขุเกษม (ขอ 43) พระเยซอูงคเดยีว
กนันีผ้ทูรงใหอภยัพระคณุแกผรูายทีก่ำลงัจะตายคนนัน้ บดันี้
พระองคทรงพรอมทีจ่ะมอบความรอดจากบาป มอบการอภยั
ทีส่มบรูณ และสนัตสิขุในจติใจใหแกทาน ในวนันี ้ขอเชญิทาน
มาคนหา และ “พบ” พระองคดวยตวัทานเอง ทานสามารถ
ที่จะอธิษฐานเหมือนผูรายที่กำลังจะตายคนนั้นวา “พระเยซู
ขอพระองคทรงระลกึถงึขาพระองคเมือ่พระองคเสดจ็เขาไปใน
แผนดนิของพระองค” และพระองคทรงตอบวา “เราจะมาอกี
และทานจะอยูกับเราในเมืองบรมสุขเกษม”



อกีนานไหมพระเยซจูะเสดจ็กลบัมา?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่10 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 10

1. อานบทเรยีน พบแลว บทที ่10 ตอนที ่1 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาคำตอบทีถ่กูตองทกุขอ
พระเยซทูรงบอกใหทราบวามสีิง่บอกเหต ุ (หมายสำคญั) อะไรทีช่วยใหคนทัง้หลายไดรวูาพระองคใกลจะเสดจ็กลบัมาเมือ่ไร
___ มนษุยมคีวามกลวัตอสิง่ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้ในโลก
___ มนษุยจะไดรบัความทกุขยากจากการขาดแคลนอาหาร ความหวิโหย และแผนดนิไหว
___ โลกจะมพีฒันาการทีด่ขีึน้เรือ่ยๆ และจะกลายเปนโลกในฝนอนัสงบสขุ
___ มนษุยจะสะสมความมัง่คัง่ร่ำรวยมากมาย
___ ความไมพงึพอใจและความวนุวายจะเกดิขึน้กบับรรดาลกูจาง
___ เกอืบจะไมมกีารประกอบอาชญากรรมเลย
___ ศลีธรรมของคนในสงัคมเสือ่มโทรมลง
___ จะมสีิง่บอกเหต ุ (หมายสำคญั) เทยีมเทจ็และการอศัจรรยเทยีมเทจ็เกดิขึน้ (เชนพวกลทัธนิวิเอจ)
___ มกีารตืน่ตวัในเอเชยีและแอฟรกิาใหโลกไดรบัรู
___ ความรจูะทวขีึน้สงผลทำใหขาวประเสรฐิไดรบัการประกาศออกไปทัว่โลก

2. อานบทเรยีน พบแลว ตอนที ่2 ของบทที ่10 และใหทำเครือ่งหมาย X หนาคำตอบทีเ่หน็วาถกู
การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระครสิตเขามาใกลเพยีงไร?
___ ไมมใีครรเูรือ่งนีเ้ลยแมแตนอย
___ สิง่บอกเหต ุ(หมายสำคญั) บอกไวลวงหนาในพระครสิตธรรมคมัภรี แจงใหเรารวูาการเสดจ็กลบัมาของพระเยซใูกลเขามา

แลว

3.  อานตอนที ่3 ของบทเรยีน พบแลว บทที ่10
สิง่บอกเหต ุ (หมายสำคญั) ตามคำพยากรณของพระครสิตธรรมคมัภรีเกดิขึน้จรงิตามทีก่ลาวไวในยคุของเรา บงบอกวาการเสดจ็
กลบัมาของพระครสิตใกลเขามาแลว และพระเยซไูดสิน้พระชนมเพือ่ทาน และเพือ่เตรยีมทานสำหรบัการเสดจ็กลบัมาของพระองค
ทานมคีวามมงุมัน่เตรยีมตวัใหพรอมตอนรบัพระเยซแูละนำทานกลบัไปสวรรคไหม?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

สำคญัมาก
หากทานมคีวามรสูกึวาอยากเตรยีมตวัใหพรอมเพือ่การเสดจ็กลบัมาของพระเยซ ูโปรดตอบคำถามเหลานี ้และกรอกชือ่ ทีอ่ย ูเบอร
โทรศพัท หากทานยนิดใีหขอมลูแกทางโรงเรยีน เรามคีวามยนิดทีีจ่ะทำความรจูกักบัทานและนกัศกึษาทกุคนมากยิง่ขึน้

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

66 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่10

พบแลว  บทที ่ 10



ในป 1929 นายแฟรงค มอลลีส ลองเรอืไปประเทศสวสิเซอรแลนด
เขาเฝารอคอยการเดนิทางครัง้นีม้านานแลว แตการเดนิทางครัง้นีก้ลบันำเอา
ความอายมาสูเขา ทุกคืนจะมีพนักงานบริการคนหนึ่งทำหนาที่ดูแลนาย
แฟรงคในหองพกั หลงัอาหารเชาทีร่บีเรงเขาสามารถออกกำลงักายบรเิวณ
รอบๆ โตะไดนดิหนอยเทานัน้ เขารสูกึไมดทีีต่กอยใูนสภาพนีเ้พราะไมตาง
อะไรไปจากสตัวทีถ่กูคมุขงัสกัเทาไร เขาจะถกูปลอยใหนัง่ทีเ่กาอีบ้นเรอืเฉยๆ
เปนประจำ เมื่อใดที่มีคนชวนเขาไปเดินเลน พนักงานบริการจะหามดวย
เหตผุลวาเพราะเขาตองดแูลคณุแฟรงคตลอดเวลาโดยไมใหคลาดสายตา

ถงึแมนายแฟรงคจะตาบอด แตเขาเปนหนมุแลวจงึเปนเรือ่งธรรมดาที่
เขาอยากรูอยากเห็นและมีความปรารถนาเหมือนเด็กหนุมทั่วไป พนักงาน
บริการทกึทกัเองวานายแฟรงคไมสามารถดแูลตวัเองได เขาจงึดแูลเหมอืน
พสัดหุบีหอทางไปรษณยีทีต่องมเีชอืกผกูไวรอบกลอง

แตทีส่วสิเซอรแลนด ชวีติของแฟรงคเปลีย่นไปมาก ทีน่ัน่เขาเรยีนรเูรือ่ง
สนุขันำทางคนตาบอด ในทีส่ดุเขานำสนุขัพนัธเุยอรมนัเชริฟเพริด (อลัเซเชยีน)
ชือ่วา “บดัดี”้ กลบัไปทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเพือ่คอยเปนตาให

เดีย๋วนีน้ายแฟรงคมบีดัดีอ้ยขูางกาย เขาสามารถไปไหนมาไหนเมือ่ไร
กับใครก็ได ในที่สุดเขาเปนอิสระอีกครั้ง ครั้งหนึ่งผูสื่อขาวหลายคนเห็น
เหตกุารณบนถนนสีแ่ยกจอแจแหงหนึง่ในกรงุนวิยอรค บดัดีพ้านายเดนิขาม
ถนนอยางชำนชิำนาญ จากฝงหนึง่ไปอกีฝงหนึง่ของถนนทีม่รีถแลนขวกัไขว
ไปมาอยางรวดเร็ว และเพราะนายแฟรงคเชื่อมั่นบัดดี้ จึงทำใหการขาม
ถนนเปนไปดวยดี ผูสื่อขาวกลุมนั้นใหขอคิดเห็นวา ที่จริงแลวการขาม
ถนนเสนนีโ้ดยลำพงัเปนการยากมาก บางคนถงึกบัตองเรยีกแทกซีน่ัง่ขาม
ถนนไปอกีฝงดวยซ้ำ

ในสองสามหนาถัดจากนี้ เราจะเรียนรูเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผูทรงปรารถนาใหเราฝากชีวิตในพระหัตถของพระเจา มุมมองมนุษยตาม
ธรรมชาตนิัน้คอืเราทกุคนตาบอด เพราะเรามองไมเหน็สิง่แทจริงทีส่ำคญัทีส่ดุ
ชวีติทีเ่รงรบีของเราเปนกาวทีต่องย่ำใหทนัอยางบาคลัง่ แทนทีเ่ราจะใชชีวติ
ไปไหนตอไหนอยางสบายๆ แตบอยครัง้ทีเ่รากลบัตองมารบัมอืกบัยางกาวที่
บาคลัง่ อยางไรกต็ามเรากย็งัรรีอทีจ่ะฝากชวีติทัง้ชวีติของเราในพระหตัถของ
พระเจาผูทรงนำพระองคนี้ เรายังตองการขามถนนเองตามลำพัง แตสิ่งที่
พบแลว นีก้ำลงัรอคอยใหทานมาพบกค็อื ความมอีสิระและอำนาจทีแ่ทจรงิ
ซึง่พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะทรงคอยนำพาการดำเนนิชวีติใหแกเราทกุคน

1. ผแูทนของพระครสิตในโลก
เมื่อพระคริสตเสด็จขึ้นสูสวรรค พระองคไดสัญญาแกเหลาสาวกวา

พระองคจะมอบของประทานทีม่คีายิง่ ไมมสีิง่ใดเสมอเหมอืน
“อยางไรกต็ามเราจะบอกความจรงิกบัพวกทาน คอื การทีเ่ราจากไปนัน้

กเ็พือ่พวกทาน เพราะถาเราไมไป องคผชูวยกจ็ะไมเสดจ็มาหาพวกทาน แต
ถาเราไปแลว เรากจ็ะใชพระองคมาหาทาน....เมือ่พระวญิญาณแหงความ
จริงเสด็จมาแลว พระองคจะนำพวกทานไปสูความจริงทั้งมวล....
พระองคจะทรงใหเราไดรบัเกยีรต ิเพราะวาพระองคจะทรงเอาสิง่ทีเ่ปน
ของเรามาแจงแกพวกทาน”  ยอหน 16:7, 13, 14

อำนาจ
อศัจรรย

ในชวีติฉนั

พบแลว  บทที ่ 11

บทที ่11 อำนาจอศัจรรยในชวีติฉนั - 45



46 - พบแลว

ในแผนการของพระเจา พระเยซทูรงเสดจ็กลบัไปสวรรค
ในฐานะตวัแทนของเราตอหนาพระบลัลงักของพระเจา “เพือ่
ทรงปรากฏตวัตอพระพกัตรพระเจาเพือ่พวกเรา” (ฮบีร ู 9:24)
ขณะทีพ่ระองคผทูรงถกูตรงึบนไมกางเขนตรสัทลูแกตางแทน
เราบนสวรรค เรากย็งัมพีระวญิญาณบรสิทุธิผ์ทูรงเปนทีป่รึกษา
และผชูีแ้นะบนโลก เปนตวัแทนของพระเยซโูดยตรง

ขณะเมื่อพระเยซูอยูในโลกพระองคทรงคอยชวยเหลือ
พวกเราภายใตขอจำกัดของความเปนมนุษยของพระองค
พระคริสตไมสามารถเสด็จไปทุกแหงไดในเวลาเดียวกัน แต
พระวญิญาณบรสิทุธิไ์มมปีญหาดงักลาว หมายความวาเราทกุ
คนจะไดรบัการปรกึษา แนะนำเปนการสวนตวัจากพระครสิต
ทางพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นเวลาพรอมกนันัน่เอง

2. พระวญิญาณบรสิทุธิค์อืใคร?
สวนใหญเราสามารถเชื่อมโยงพระเจาพระบิดาได ใน

ฐานะที่พระองคทรงหวงใยเหมือนพอแมที่รักหวงใยบุตร
และเราสามารถมองภาพพระเยซู พระบุตรก็ทรงหวงใยเรา
เพราะพระองคทรงอยูทามกลางเราในฐานะของมนุษย
ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนนามธรรมที่เรามองไมเห็น
กระนั้นก็ตามพระคริสตธรรมคัมภีรไดใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
พระวญิญาณบรสิทุธิอ์ยางเฉพาะเจาะจงแกเราเหมอืนกนั

บคุลกิภาพ พระเยซทูรงเปนพระวญิญาณบรสิทุธิพ์รอมๆ
กบัในสภาพของมนษุยดวยเชนกนั ซึง่เปนหนึง่ในตรเีอกานภุาพ
คอื พระเจาพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาบรสิทุธิ์

“เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุก
ชาตมิาเปนสาวกของเรา จงบพัตศิมาพวกเขาในพระนามของ
พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิ”์  มทัธวิ
28:19

พระวญิญาณทรงเปนบคุลกิภาพสวนบคุคล พระวญิญาณ
ผทูรงชนัสตูรใจมนษุย (โรม 8:27) ทรงหยัง่รทูกุสิง่ (1 โครนิธ
2:10) ความรักที่มีตอเรา (โรม 15:30) เสียพระทัยเมื่อเรา
ทำบาป (เอเฟซสั 4:30) สัง่สอนเรา (เนหะมยี 9:20) และทรง
มฤีทธานภุาพนำทางชวีติแกเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสวนรวมในการเนรมิต
สรางของพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีสวนในการ
สรางโลกเชนเดยีวกบัพระบดิา และพระบตุร

“ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมติสรางฟาและแผนดนิ...
และ พระวิญญาณของพระเจาปกอยู เหนือน้ำนั้น”
ปฐมกาล 1:1, 2

3. ราชกจิของพระวญิญาณบรสิทุธิ์
(1) การเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย เมื่อพระเยซูทรง

เผชิญหนากับนิโคเดมัส  พระองคทรงเนนถึงบทบาทของ
พระวญิญาณบรสิทุธิใ์นการเปลีย่นแปลงจติใจมนษุย

“พระเยซตูรสัวา ‘เราบอกความจรงิกบัทานวา ถาใครไม
ไดเกดิจากน้ำและพระวญิญาณ คนนัน้จะเขาในดนิแดนของ
พระเจาไมได’”  ยอหน 3:5  สำเรจ็

“การเกิดจากพระวิญญาณ” นั้นหมายความถึงการที่
พระวิญญาณทรงประทานการเริ่มตนใหม มากกวาการชวย
ปรับปรงุอปุนสิยัเพยีงเลก็นอย พระวญิญาณทรงเปลีย่นจติใจ
ภายในออกมาสกูารกระทำ ใหพระสญัญาทีว่า “เราจะใหใจ
ใหมแกเจา” (เอเสเคยีล 36:26)

(2) ทำใหเราสำนกึบาปและปรารถนาจติใจทีบ่ริสทุธิ์
“เมื่อพระองค (พระวิญญาณบริสุทธิ์) เสด็จมาแลว

พระองคจะทรงทำให โลกรูแจงในเรื่องความบาป ความ
ชอบธรรม และการพพิากษา”  ยอหน 16:8

เมือ่ทานไดยนิคนอธรรมหนัเหชวีติกลบัเขามาหาพระเจา
กลายเปนสาม ีภรรยาทีซ่ือ่สตัยตอกนัและเปนผปูกครองทีค่อย
ดแูลอบรมลกูหลาน ใหระลกึเสมอวาทกุขัน้ตอนตัง้แตเริม่ตน
จนถงึขัน้สดุทาย ทัง้หมดเกดิจากการดลใจของพระวญิญาณ
บรสิทุธิน์ัน่เอง

(3) ทรงนำเราเขาสชูวีติครสิเตยีน พระครสิตทรงตรสักบั
เราโดยตรงผาน “เสยีงกระซบิ” ของพระวญิญาณ

“และเมือ่เจาหนัไปทางขวา หรอืหนัไปทางซาย หขูองเจา
จะไดยนิวจนะขางหลงัเจาวา ‘นีเ่ปนหนทาง จงเดนิในทางนี’้”
อสิยาห 30:21

ดาวเทียมนำเสนอภาพและขอเท็จจริงจากทวีปที่ไกล
ออกไปมาสจูอโทรทศันในหองนัง่เลนไดอยางไร พระวญิญาณ
บริสทุธิก์เ็ชนกนั ทรงทำหนาที ่เปนเสมอืนดาวเทยีมของพระเจา
ซึง่ถายทอดการประทบัอยดูวยของพระครสิตบนสวรรคมายงัโลก



ทำใหเราเขาใกลพระองคไดในยามที่เราตองการ
พระองคมากทีส่ดุ (ยอหน 14:15-20)

(4) ทรงชวยผานวิถีชีวิตแหงการอธิษฐาน
ของเรา

“ในทำนองเดยีวกนั พระวญิญาณกท็รงชวยเมือ่
เราออนกำลงัดวย เพราะเราไมรวูาควรจะอธษิฐาน
ขออะไรอยางไร แตพระวญิญาณทรงชวยขอ
แทนดวยการคร่ำครวญซึ่งไมอาจกลาวเปนถอย
คำ....ตามพระประสงคของพระเจา”  โรม 8:26, 27

ขณะทีเ่รากำลงัคนหาพระวจนะ  พระวญิญาณ
กท็รงอธษิฐานเพือ่เราดวย เมือ่เรารสูกึทอแท สามารถ
ทำไดเพยีงคร่ำครวญตอพระเจา พระวญิญาณจะ
ทรงขยายเสียงรองคร่ำครวญของเราใหดังขึ้น
จนทำใหเกิดพลังในคำอธิษฐานเหลานั้นเฉพาะ
พระพกัตรพระบลัลังกของพระเจาซึง่พระเยซทูรง
กำลงัชวยเหลอืเราอยู

(5) พัฒนาคุณลักษณะและอุปนิสัยแก
คริสเตียน พระวิญญาณทรงทำใหจิตวิญญาณ
สวนตวัทีว่างเปลากลบัอุดมสมบรูณ เหมอืนปยุที่
ทำใหตนไมออกดอกผลมากมาย

“สวนผลของพระวิญญาณนั้น  คือ
ความรกั ความยนิด ีสนัตสิขุ ความอดทน ความ
กรณุา ความด ีความซือ่สัตย ความสภุาพออนโยน
การรจูกับงัคบัตน...ผทูีอ่ยฝูายพระเยซคูรสิตไดตรงึ
เนื้อหนังไวที่กางเขนพรอมกับราคะและตัณหา
แลว”กาลาเทยี 5:22-24

ผลของพระวิญญาณแสดงใหเห็นวาเราได
ทาบกิง่กบัเถาองนุจรงิ คอื พระเยซ ู(ยอหน 15:5)
พระองคสามารถมอบชีวิตที่ครบบริบูรณของ
พระองคใหแกเราไดจริงๆ ดวยพระฤทธิ์เดชของ
พระวญิญาณบรสิทุธิ์

(6) ทรงเตรยีมเราใหเปนพยาน พระเยซทูรง
สญัญาวา

“พวกทานจะไดรบัพระราชทานฤทธานภุาพ
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเหนือทาน
และทานทัง้หลายจะเปนสกัขพียาน ของเรา....
จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” กิจการของอัคร
ทตู 1:8

พระวิญญาณทรงทำใหเราเต็มใจในการ
เปนพยาน เราอาจจะไมมีคำตอบทั้งหมดแต
พระวิญญาณทรงใหเรื่องที่จะบอกเลา ซึ่งจะดล
จิตใจคนที่ไดยินไดฟง แมวาเหลาอัครสาวกเคย
ประสบความลำบากในการประกาศ พระครสิตกอน
วนัเทศกาลเพน็เทคอสต แตหลงัจากพระวญิญาณ

เสด็จมา พวกเขาสรรเสริญองคพระคริสตที่ทรง
สำแดงฤทธานภุาพทำใหสามารถ “คว่ำโลก” ได
(กจิการของอคัรทตู 17:6)

4. ของประทานแหงพระวญิญาณ
พระคริสตธรรมคัมภีรทำใหเห็นลักษณะ

“ของประทาน” ทีพ่ระเจาทรงมอบให ซึง่แตกตาง
จากของประทานจากพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีม่อบ
ใหกับผู เชื่อทุกคน เพื่อใหไดชัยชนะในชีวิต
คริสเตียน และของประทานจากพระวิญญาณ
บริสทุธิท์ีใ่หมอบใหแกผเูชือ่แตละคนแตกตางกนั
เพือ่สามารถรบัใชตามทีต่นถนดั

‘“เมือ่พระองค (พระครสิต) เสดจ็ขึน้ไปสทูีส่งู
พระองคทรงนำเชลยกลุมใหญไปและประทาน
ของประทานแกมนษุย’ และพระองคเองประทาน
ใหบางคนเปนอัครทูต  บางคนเปนผูเผย
พระวจนะ บางคนเปน ผปูระกาศขาวประเสรฐิ
บางคนเปน ศษิยาภบิาลและอาจารย  เพือ่เตรยีม
ธรรมกิชนสำหรบัการปรนนบิตัแิละการเสรมิสราง
พระกายของพระครสิต”  เอเฟซสั 4:8, 11-12

ครสิตชนทกุคนไมไดรบัของประทานทัง้หมด
บางคนอาจไดของประทานมากกวาคนอื่นๆ
ขณะทีพ่ระวญิญาณ “ทรงทำสิง่เหลานีท้ัง้หมดแก
แตละคนตามชอบพระทัยพระองค” (1 โครินธ
12:11) แตพระวญิญาณทรงจดัสรรบทบาทพเิศษ
ใหแกผูเชื่อแตละคนตามแผนการของพระเจา
พระองคทรงทราบวาจะมอบของประทานให
ประชากรและครสิตจกัรของพระองคเมือ่ไรและที่
ไหนถงึจะดทีีส่ดุ

ของประทานฝายพระวิญญาณอื่นๆ ใน
พระธรรม 1 โครินธ 12:8-10 รวมทั้งสติปญญา
ความรู ความเชื่อ ของประทานในการรักษาโรค
การเผยพระวจนะ การพดูภาษาแปลกๆ (หมายถงึ
ภาษาตางๆ) และการแปลภาษาเหลานัน้ได

เปาโลบอกเราวา “แตทานทัง้หลายจงขวน
ขวายของประทานตางๆ  ทีย่ิง่ใหญกวาความรกั”
และเพิม่เตมิวา “ขาพเจาจะชีใ้หเหน็ถงึทางดทีีส่ดุ
แกทานทัง้หลาย” (1โครนิธ 12:31) บทแหงความ
รกั (1 โครนิธ 13) ซึง่พระวจนะนีเ้นนถงึ “ทางทีด่ี
ทีส่ดุ” คอื ทางแหงรกั ความรกั คอื ผลอนัดบัแรก
สดุของ พระวญิญาณ (กาลาเทยี 5:22)

ความสนใจของเราควรจะมองหาผลของ
พระวญิญาณและใหพระองคจดัสรรของประทาน
ตางๆ ของพระองคแกเรา “ตามชอบพระทัย
พระองค”  (1 โครนิธ 12:11)
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5. ความบริบูรณของพระวิญญาณในวันเทศกาล
เพน็เทคอสต

ในวนัเทศกาลเพน็เทคอสตพระวญิญาณทรงหลัง่ลงมา
อยางทวมทนเพือ่พระสญัญาของพระเยซจูะไดสำเรจ็

“แตพวกทานจะไดรับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อ
พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ เสดจ็มาเหนอืทาน และทานทัง้หลาย
จะเปนสักขีพยานของเรา... จนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”
กจิการของอคัรทตู 1:8

ในวันเพ็นเทคอสตพระวิญญาณทรงทำใหอัครสาวก
ประกาศพระวจนะเปนภาษามนษุยอยางชดัเจน “จากหลาก
หลายชนชาต”ิ (กจิการของอคัรทตู 2:3-6)

นกัศกึษาพระครสิตธรรมคมัภรีบางคนเปรยีบเทยีบการ
เสดจ็มาของพระวญิญาณเปนฝนตนฤดแูละฝนชกุปลายฤดใูน
ปาเลสไตน (โยเอล 2:23) พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงหลัง่ลงมา
เหมอืน “ฝนตนฤด”ู ในวนัเพน็เทคอสต ทำใหความเชือ่แตก
หนองอกขึ้นมาใหมและบำรุงเลี้ยงคริสตจักรที่เกิดใหมของ
ครสิเตยีน

6. ฝนปลายฤดขูองพระวญิญาณ
คำพยากรณในพระคัมภีรบอกถึงวันขางหนา เมื่อ

พระวิญญาณของพระเจาจะหลั่งลงมาเหมือนฝนใหแก
คริสตจักร ทำใหสมาชิกเปนพยานใหแกคริสตจักร (โยเอล
2:28-29) เมือ่หลายศตวรรษผานไป เรือ่งราวการชวยใหรอด
จากบาปไดกระจายไปในสวนใหญของโลก บัดนี้เปนเวลา
สำหรบั “ฝนปลายฤด”ู ทีเ่มลด็ขาวโตเตม็ทีพ่รอมเกบ็เกีย่วแลว

เรือ่งราวของโลกมาถงึจดุสดุทายแลว กอนการเสดจ็กลบั
มาครั้งที่สองของพระคริสต พระเจาจะเตรียมผูที่เชื่ออยาง
หมดจิตหมดใจใหพรอมสำหรับแผนดินสวรรคโดยการหลั่ง
พระวญิญาณลงมา ขณะนีท้านไดประสบการณจาก “ฝนตนฤด”ู
ในการเตรยีมครสิตจกัรรอรบั “ฝนปลายฤด”ู แหงพระวญิญาณ
หรอืยงั? ทกุวนันีท้านมพีระวญิญาณอยใูนชวีติอยางเตม็ลน
หรือไม? ในขณะที่ทานไดรับพระฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ
ทานยินดีใหพระเจาใชทานประกาศถึงความรักอัศจรรยและ
การเสดจ็กลบัมาในอกีไมนานนีข้องพระองคหรอืไม?

7. เงือ่นไขตางๆ เพ่ือรบัพระวญิญาณบรสิทุธิ์
ในวนัเพน็เทคอสตพระวญิญาณบรสิทุธิท์ำใหคนทีไ่ดยนิ

พระวจนะรองวา “พีน่องเอย เราจะทำอยางไรด?ี” (กจิการของ
อคัรทตู 2:37)

“เปโตรจงึกลาวกบัเขาทัง้หลายวา ‘จงกลบัใจใหมและ
รบับพัตศิมา ในพระนามของพระเยซูคริสตใหหมดทุกคน
เพื่อพระเจาจะทรงยกความผิดบาปของทานทั้งหลาย แลว
พวกทานจะไดรบัของประทานคอื พระวญิญาณบรสิทุธิ์
เพราะวาพระสญัญานัน้ตกแกทานทัง้หลายกบัลูกหลานของ
พวกทานดวย และแกทกุคนทีอ่ยไูกล คอืทกุคนทีอ่งคพระผเูปนเจา
พระเจาของเราทรงเรยีกใหมาเฝา”’  กจิการของอคัรทตู 2:38

การกลบัใจใหมหมายถงึ การหนัเหชวีติทีผ่ดิบาปมาเขา
หาพระครสิต นีค่อืเงือ่นไขการรบัของประทานพระวญิญาณ
บรสิทุธิ ์เพือ่ใหไดรบัพระวญิญาณ อยางเตม็ลน เราตองกลบั
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ใจใหมกอนเปนอันดับแรกและผูกพันชีวิต
ของเรากบัพระเจา นอกจากนีพ้ระเยซทูรง
เนนถงึความเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัติามและเชือ่
ฟง ซึง่เปนเงือ่นไขของการรบัของประทาน
พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ากพระองค (ยอหน 14:15-17)

8. ชวีติทีเ่ตม็เปยมดวยพระวญิญาณบรสิทุธิ์
กอนที่พระเยซูจะจากโลกนี้ไป พระองคทรงแนะนำผู

ตดิตามพระองควา
“อยาออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แตใหรอคอยรับตาม

พระสัญญาของพระบิดา...นั่นก็คือยอหนใหรับบัพติศมา
ดวยน้ำ แตอีกไมนานพวกทานจะไดรับบัพติศมาดวย
พระวญิญาณบรสิทุธิ”์  กจิการของอคัรทตู  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
งดงามเพราะเขาถงึแบบอยางอนัเลศิขององคพระครสิต

ขณะที่พรรณนาถึงชีวิตคริสเตียนที่ เต็มเปยมดวย
พระวญิญาณบรสิทุธิ ์ เปาโลอธษิฐานเผือ่ผเูชือ่ทกุคนดงันี้

“ขาพเจาทลูขอใหประทานความเขมแขง็ภายในจติใจ
ดวยฤทธานภุาพทีม่าทางพระวญิญาณของพระองคแก
พวกทานตามพระสริอินัอดุมของพระองค ใหพระครสิตประทบั
ในใจของทานโดยทางความเชือ่...ขอใหพระเกยีรตมิแีดพระองค
ผทูรงสามารถทำทกุสิง่ไดมากยิง่กวาทีเ่ราทลูขอ หรอืคดิ โดย
ฤทธานภุาพทีท่ำกจิอยภูายในเรา”  เอเฟซสั 3:16, 17, 20

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคอยชี้นำจิตใจของเรา ทำ
ใหสามารถทำหลายสิง่หลายอยางจนไมอาจวดัได ดวยความ
ปรารถนาใหม และความสามารถใหม เราจะสามารถกาวไป
ขางหนาไดอยางมั่นใจแทนที่จะขยับเพื่อพยายามแกปญหา
ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติเทานัน้

ความรูสึกที่เต็มเปยมดวยพระวิญญาณนี้จะไดรับการ
เตมิเตม็ใหมทกุวนัโดยการอธษิฐานและการศกึษาพระวจนะ
การอธิษฐานชวยใหเราใกลชิดพระคริสตมากขึ้น พระวจนะ
ขององคพระเจาชวยใหเรามงุไปทีห่นทางตางๆ ของพระองค
เปนการทำลายกำแพงทีก่ัน้ระหวางเรากบัพระครสิตทีค่อยกดี
กนัของประทานแหงพระวญิญาณอนัประเมนิคามไิดทีจ่ะมาสู
เรา นีค่อืวธิทีีเ่ราเตบิโต เปลีย่นนสิยัและทศันคตติางๆ ทีไ่มดใีห
กลายเปนดมีคีณุลกัษณะทีแ่ขง็แกรงมากขึน้

พระธรรมโรมบทที่ 8 อธิบายถึงชีวิตเต็มเปยมดวย
พระวญิญาณไดอยางนาตืน่เตน ขอใหทานอาน และนบัดวูา
เปาโลพูดถึง “พระวิญญาณ” พลังอำนาจเบื้องหลังชีวิต
ครสิเตยีนวามกีีค่รัง้ ทานพบชวีติเตม็เปยมดวยพระวญิญาณที่
อศัจรรยนีห้รอืยงั? ทานรสูกึถงึการมพีระวญิญาณอยใูนชวีติ
ของทานหรอืยงั? ทานไดรบัประสบการณฤทธิเ์ดชของพระองค
แลวหรอืยงั? ขอเชญิใหทานเปดใจรบัเอาพลงัอำนาจทีย่ิง่ใหญ
ทีส่ดุในจกัรวาลเสยีแตวนันี้



พลงัอนัลกึลบัในชวีติ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่11 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 11

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่11 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา  จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ เพยีง หนึง่ ขอความ
1. พระวญิญาณบรสิทุธิเ์สดจ็ลงมา

___ เปนผแูทนในโลกนีข้องพระครสิต ___ เพือ่กอตัง้อาณาจกัรบนโลกนี้

2. พระวญิญาณบรสิทุธิ์
___ เปนทตูสวรรคของพระเจา
___ เปนหนึง่ในจำนวนพระเจาพระภาค (ตรเีอกานภุาพ)
พระวญิญาณของพระเจา
___ ไมไดอยดูวยเมือ่มกีารสรางโลก ___ มสีวนรวมสำคญัในการสรางโลก

อานแตละตอนของบทเรยีนตามหมายเลข จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาถกูทีส่ดุ
3. หนาทีข่องพระวญิญาณบรสิทุธิค์อือะไร?

___ เปลี่ยนจิตใจของมนุษยโดยการเกิดใหม
___ เพื่อใหเราสำนึกในบาปที่ทำ
___ เพือ่นำเราไปยงัความจรงิของพระครสิต
___ ชวยเราใหเขาสนทิกบัพระเยซอูยางตอเนือ่ง
___ เพือ่พฒันาผลแหงความรกั ความอดทน การบงัคบัตนใหเกดิขึน้ในตวัเรา
___ ใหความชวยเหลือเมื่อเราอธิษฐาน ___ ใหพลงัในการเปนพยานเพือ่พระเยซู

4. ตอไปนีอ้ะไรเปนของประทานจากพระวญิญาณบรสิทุธิ?์
___ ความสามารถในการเปนผปูระกาศขาวประเสรฐิ ศษิยาภบิาล ครู
___ มคีณุสมบตัดิพีรอมในความรกั ความยนิดแีละมสีนัตสิขุ
ครสิเตยีนไดรบั ของประทาน อะไร?
___ ของประทานทัง้หมดของพระวญิญาณ ___ ของประทานที่พระวิญญาณทรงเลือกประทานใหเทานั้น

5, 6. พระวญิญาณทรงประทาน (หลัง่) ใหมาเมือ่ไร?
___ เตรยีมคนทัง้หลายใหพรอมสำหรบัการเสดจ็กลบัมาของพระเยซใูนวาระสดุทาย
___ ในสมยัของอคัรสาวก ในวนัเพนเทคอสตเทานัน้

7. เราไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิเ์ปนของประทานใหดวยวธิใีด?
___ เมือ่พยายามเปนคนดดีวยความสามารถของตนเองใหมากทีส่ดุ
___ ดวยการกลบัใจใหมและถวายชวีติของเราแกพระครสิตโดยการรบับัพตศิมาเปนการแสดงออก

คำถามชวนคดิ
หลงัจากทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิเ์สรมิกำลงัโดยฤทธิเ์ดชของพระองคในชวีติของเราแลวทัง้หลาย ทานปรารถนาจะเหน็หลกัฐานของ
พระวญิญาณบรสิทุธิใ์นชวีติของทานไหม? _____________________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที ่12 - 67
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ในค่ำคืนเดือนมืดสนิท พอของหนูนอยชาวสก็อต ชื่อปเตอร
มารแชล หลงทางที่ทุงหญาเปลี่ยวแหงหนึ่ง พระเจาทรงเรียกชื่อของเขา
“ปเตอร!” เมือ่เสยีงสวรรคดงัขึน้อกีครัง้หนึง่ ปเตอรหยดุกาว มองขางลางและ
พบวาอกีเพยีงกาวเดยีวเขากจ็ะตกจากโขดหนิลงในบอหนิปนูราง

จะนาอศัจรรยใจขนาดไหนหากเราไดยนิเสยีงพระเจาเรยีกชือ่เราแต
ละคน? จะดเียีย่มขนาดไหนหากพระองคทรงเปนมติรนัง่สนทนากบัเราใน
หองรบัแขกเกีย่วกบัการตอสดูิน้รนและความฝนตางๆ ของเราอยางใกลชดิ
จรงิๆ อยนูานสองนาน?

1. สามารถเขาหาพระเยซไูดตลอดเวลา
ทานเชือ่หรอืไมวาเดีย๋วนีเ้ราสามารถเขาถงึพระเยซไูดงายกวาเมือ่ครัง้

ทีพ่ระองคทรงเปนมนษุยอาศยัอยใูนโลกนี ้การมพีระครสิตในสภาพมนษุย
อาศยัอยใูนบานเมอืงเราเปนสิง่มหศัจรรยอยางแนนอน แตลองคดิถงึกลมุ
คนมหาศาลที่เบียดเสียดแยงกันเขามาเพื่อขอดูพระองคใกลๆ ลองคิด
ดคูวามตองการเวลาทีจ่ะอยกูบัพระองค จะเปนการดทีเีดยีวทีใ่นชวงชวีติ
หนึง่ทีม่โีอกาสไดสนทนาโดยตรงกบัพระองคสกัสองสามนาที

พระครสิตทรงปรารถนาทีจ่ะสรางความสมัพนัธสวนตวักบัเราทกุคน
และนี่จงึเปนเหตุผลหนึ่งที่พระองคทรงจากโลกนี้ไปเพื่อชวยเราเปนพิเศษ
บนสวรรค ทำใหพระองคทรงอยูใกลเราแตละคนไดทุกวัน และเพราะวา
พระเยซไูมไดถกูจำกดัเพยีงทีใ่ดทีห่นึง่เหมอืนเมือ่ครัง้ทีอ่ยบูนโลก แตขณะนี้
พระองคทรงประทับอยูใกลเรา และทรงนำพาชีวิตของผูมีใจปรารถนา
ทัง้หลายโดยทางพระวญิญาณบรสิทุธิ์

กอนเสดจ็สสูวรรค พระเยซทูรงใหคำสญัญาอะไรทีเ่ปนกำลงัใจแกผู
ตดิตามพระองค?

“เราจะอยกูบัทานทัง้หลายเสมอไป จนกวาจะสิน้ยคุ” มทัธวิ 28:20
พระครสิตทรงทำอะไรในสวรรคเพือ่ใหพระองคประทบั “อยกูบัทาน

เสมอไป”?
“เพราะฉะนัน้ เมือ่เรามมีหาปโุรหติยิง่ใหญผเูสดจ็ผานฟาสวรรค

แลว คอื พระเยซพูระบตุรของพระเจา ขอใหเรายดึมัน่ในหลกัความเชือ่
ทีป่ระกาศรบัไว เพราะวา เราไมมมีหาปโุรหติทีไ่มสามารถจะเหน็ใจในความ
ออนแอของเรา แตทรงเคยถกูลองใจเหมอืนเราทกุอยาง ถงึกระนัน้พระองค
กย็งัปราศจากบาป ฉะนัน้ขอใหเราเขามาถงึพระทีน่ัง่แหงพระคณุดวยความ
กลา เพือ่เราจะไดรบัพระเมตตา และจะพบพระคณุทีช่วยเราในยามตองการ”
ฮบีรู 4:14-16

โปรดจงมั่นใจวาพระเยซูทรงเปนตัวแทนของเราแตละคนบนสวรรค
“ทรงเคยถูกลองใจเหมือนเราทุกอยาง” “เห็นใจในความออนแอของเรา”
“ชวยเราในยามตองการ” ทรงเปนมหาปุโรหิตของเราซึ่งไมไดถูกตัดขาด
จากระยะทางจากสวรรค พระครสิตทรงคอยตอนรบัเราและนำเราสกูารเขา
เฝาตอพระพักตรพระเจา มินาเลาเราจึงสามารถเขาถึง “พระที่นั่งแหง
พระคณุดวยความกลา”

พระผชูวย
ใหรอด

ผปูระทบัอยู
ดวยตลอด

นรินัดร

พบแลว  บทที ่ 12
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50 - พบแลว

พระเยซทูรงอยทูีไ่หนบนสวรรค?
“เมือ่พระครสิตทรงถวายเครือ่งบชูาเพือ่ลบบาปเพยีงครัง้

เดยีวสำหรบัตลอดไปแลว พระองคกป็ระทบัเบ้ืองขวาของ
พระเจา”   ฮบีรู 10:12

พระครสิตผทูรงพระชนมอย ูผทูรงเขาใจ และทรงเปนตวั
แทนสวนตวัของเราบนพระบลัลงัก “ทรงประทบัเบือ้งขวาของ
พระเจา”

พระเยซทูรงเตรยีมพระองคอยางไรเพือ่เปนมหาปโุรหติ
ของเรา?

“เพราะเหตุนี้พระองคจึงตองเปนเหมือนกับพี่นอง
ทุกอยางเพื่อจะไดเปนมหาปุโรหิต ผูเปยมดวยความเมตตา
และความซือ่สตัย ในการกระทำกจิตอพระเจาเพือ่ทีจ่ะลบลาง
บาปของประชาชน เพราะพระองคเองไดทรงทนทกุขและถกู
ทดลอง พระองคจงึทรงสามารถชวยผทูีถ่กูทดลองได”  ฮบีรู
2:17, 18

“พี่นอง” ของเราซึ่งมีความเปนมนุษยและทรง “ถูก
ทดลอง” เหมอืนเรา ขณะนีเ้ปนมหาปโุรหติของเรา ทรงประทบั
อยเูบือ้งขวาของพระบดิา ทรง “เปนเหมอืน” เรา พระองคจงึ
ทราบความทกุขทรมานของเรา พระองคทรงหวิ กระหาย ถกู
ทดลองและเหนด็เหนือ่ย พระองคทรงทราบถงึความตองการ
ความเห็นอกเห็นใจและความเขาใจของเรา

แตเหนือสิ่งอื่นใด พระเยซูทรงเปนมหาปุโรหิตของเรา
เพราะพระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อ “รับบาป” แทนเรา
พระองคทรงชำระคาไถบาปแทนเราดวยการสิน้พระชนม เปน
ขาวอนัประเสรฐิเพือ่มนษุยทกุคน ทกุทีแ่ละทกุเวลา

ผูอำนวยการโรงเรียนสอนศาสนาของเราแหงหนึ่ง
แบงปนประสบการณใหฟงวา “เมือ่ลูกสาวคนเลก็สดุของเรา
อายไุดสามขวบ นิว้ของเธอถกูเกาอีพ้บัหนบีทำใหกระดกูแตก
เรารบีพาเธอไปหาหมอ เสยีงรองดงัแสดงถงึความเจบ็ปวดของ
เธอซึง่แทบจะฉกีหวัใจเราออกเปนชิน้ๆ เหตกุารณ นีก้นิใจลกู
วัยหาขวบอีกคนของเราอยางแรงเชนกัน หลังจากที่หมอ
ทำแผลใหนองสาวเธอเสรจ็ ผมจะไมลมืคำพดูเธอเลย พีส่าว

รองไหสะอกึสะอืน้และพดูวา “‘...คณุพอขา หนอูยากใหเปน
นิ้วของหนูแทนจังเลยคะ!”’

เมื่อมนุษยชาติถูกรุกรานดวยบาปและถูกประณามให
ตายตลอดไปเปนนติย พระเยซตูรสัวา “โอ พระบดิา อยากจะให
เปนขาพระองคเสียเอง” พระบิดาทรงใหพระเยซูทรงสมหวัง
บนไมกางเขน พระผูชวยใหรอดจากบาปของเราไดรับความ
ทุกขทรมาน ความเจ็บปวดทุกอยางเหมือนที่เราทุกคนไดรับ
แตมากกวานัน้อกี

2. ขาวประเสรฐิในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ
เมือ่คนอสิราเอลตัง้คายทีเ่ชงิเขาซนีาย พระเจาไดสัง่ให

โมเสสสรางพลบัพลาทีเ่คลือ่นยายได ใหเปนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์
เพือ่นมสัการพระองค  “จงระวงัทำสิง่เหลานีต้ามแบบอยางที่
เราแจงแกเจาบนภเูขา” (อพยพ 25:40) เกอืบ 500 ป ตอมา
ไดมีวิหารที่ทำดวยหินอันยิ่งใหญของกษัตริยซาโลมอนมา
แทนทีข่องเดมิ ซึง่ยงัคงสภาพการจดัวางตามแบบเดมิเหมอืน
พลบัพลาชัว่คราวหลงัเกาทกุประการ

เมือ่พระผเูปนเจาตรสัใหโมเสสสรางสถานนมสัการตาม
รายละเอยีดของพระองค ทรงมพีระประสงคอะไรในใจ?

“แลวใหเขาสรางสถานนมัสการถวายแกเรา เพื่อเรา
จะไดอยทูามกลางพวกเขา”  อพยพ 25:8

ความบาปเปนสาเหตุทำใหมนุษยแยกตัวจากพระผู
สรางอยางนาเสยีใจ พลบัพลาเปนวธิขีองพระเจาเพือ่แสดงวา
พระองคทรงสามารถอยทูามกลางพวกเราได พลบัพลาซึง่ตอ
มาคือ พระวิหาร กลายเปนศูนยกลางชีวิตและการนมัสการ
ศาสนพธิใีนสมยัพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ ทกุเชาเยน็ประชาชน
จะมารวมตวักนัรอบๆ สถานศกัดิส์ทิธิแ์ละสนทนากบัพระเจา
โดยการอธษิฐาน (ลกูา 1:9, 10) อางถงึพระสญัญา “ทีท่ีเ่รา
จะพบกบัเจา” (อพยพ 30:6) พระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิสอน
ขาวประเสรฐิเหมอืนกบัทีพ่ระคมัภรีพนัธสญัญาใหมสอน ทัง้
สองเลมใหภาพของพระเยซทูรงสิน้พระชนมแทนเราและชวย
เหลอืเรา เปนมหาปโุรหติในพลบัพลาบนสวรรค



3. ราชกจิในพลบัพลาของพระเยซเูพือ่เรา
ทีพ่ลบัพลาและวธินีมสัการตางๆ เปนสิง่ทีพ่ระเยซกูำลงั

ทำหนาทีอ่ยขูณะนีใ้นพลบัพลาบนสวรรคและบนโลก เพือ่ให
คณุคาและชีท้างการดำเนนิชวีติประจำวนัใหเราทกุคน

เพราะวาพลับพลาบนโลกสะทอนแบบอยางพระวิหาร
ในสวรรคซึง่ขณะนีพ้ระเยซทูรงปฏบิตักิจิอย ูพระธรรมอพยพ
บทที่ 25-40 ใหรายละเอียดพิธีนมัสการและศาสนพิธีตางๆ
มากมายของพลับพลาในปากันดารอยางละเอียดถี่ถวน
สำหรบัการสรปุยอการตกแตงพลบัพลามปีรากฏในพระคมัภรี
พนัธสญัญาใหม

“แมแตพนัธสญัญาเดมินัน้กย็งัมกีฎเกณฑตางๆ สำหรบั
ศาสนพธิแีละสำหรบัสถานนมสัการในโลก......ในหองชัน้นอก
นัน้มคีนัประทปี โตะ และขนมปงเฉพาะพระพกัตร หองนีเ้รยีก
วา วิสุทธิสถาน และขางหลังมานชั้นที่สองมีหองซึ่งเรียกวา
อภิสุทธิสถาน หองนั้นมีแทนทองคำสำหรับเผาเครื่องหอม
และมีหีบพันธสัญญาหุมดวยทองคำทุกดาน ภายในนั้น.....
มีแผนศิลาจารึกพันธสัญญา  (แลวพระองคจึงทรงจารึก
พระบญัญตัสิบิประการ (เฉลยธรรมบญัญตั ิ10:1-5) เหนอืหบี
นัน้มตีวัเครบูแหงพระสริ ิกางปกคลมุ (พระทีน่ัง่กรณุา) นัน้”
ฮบีร ู9:1-5

พลบัพลาทีส่รางขึน้มสีองหองคอื วสิทุธสิถาน (หองบรสิทุธิ)์
และ อภสิทุธสิถาน (หองบรสิทุธิท์ีส่ดุซึง่อยชูัน้ใน) มลีานดาน
หนาพลบัพลาซึง่มแีทนบชูาทองสมัฤทธิต์ัง้อยเูพือ่ใหปโุรหติใช
ประกอบศาสนพธิแีละมขีนัทองสมัฤทธิ ์ขนาดใหญใชลางมอื
ลางเทา

การทำศาสนพธิบีนแทนบชูาทองสมัฤทธิน์ัน้เปนสญัลกัษณ
หมายถึงพระเยซู ซึ่งยอมสละพระชนมของพระองคบนไม
กางเขนจงึทรงเปน “พระเมษโปดก (ลกูแกะ) ของพระเจา ผทูรง
รบับาปของโลกไป!” (ยอหน 1:29) เมือ่คนบาปทีส่ำนกึผดิมา
ทีแ่ทนบชูาเพือ่รวมประกอบพธิแีละสารภาพบาปของเขา เขา
จะไดรับการอภัยและมีการชำระลางความบาปออกไป ใน
ทำนองเดียวกัน คนบาปในทุกวันนี้ไดรับการชำระลางความ
บาปออกไปโดยพระโลหติพระเยซ ู(1 ยอหน 1:9)

ในหองแรกเรยีกวา วสิทุธสิถานมทีีต่ัง้คนัประทปีเจด็ดวง
ที่จุดไฟตลอดเวลา หมายความถึงพระเยซูผูไมเคยหยุดเปน
“ความสวางของโลก” (ยอหน 8:12) โตะวางขนมปงเฉพาะ
พระพกัตร เปนสญัลกัษณของอาหารสำหรบัรางกายของเรา
และใหกบัความหวิของจติวญิญาณ ดงันัน้ขนมปงจงึเหมอืน
เปน “อาหารแหงชีวิต” (ยอหน 6:35) แทนบูชาสำหรับเผา
เครือ่งหอม ความหมาย ของเครือ่งหอม ควนัของเครือ่งหอม
นั้นจะลอยขึ้นไปพรอมคำอธิษฐานของเราเฉพาะพระพักตร
พระเจา (ววิรณ 8:3, 4)

หองที่สองเรียกวา หองอภิสุทธิสถาน (หองชั้นในหรือ
หองบรสิทุธิท์ีส่ดุ มหีบีพนัธสญัญาหมุดวยทองคำบรสิทุธิ ์เปน
สญัลกัษณหมายถงึพระบลัลังกพระเจา เปนหองไถบาปหรอื
พระที่นั่งกรุณาซึ่งพระเยซูทรงทำหนาที่ไกลเกลี่ยชวยเหลือ
คนบาปที่ละเมิดพระบัญญัติแหงศีลธรรมของพระเจา ศิลา
จารึกพระบัญญัติสิบประการที่พระเจาทรงใหไวทั้งสองแผน
วางไวขางใตพระทีน่ัง่กรณุา เครบูทองคำแหงพระสริกิางปกขึน้
สงูปกพระทีน่ัง่กรณุาเหนอืหบีพนัธสญัญา ขางละรปู และหนั
หนาเขาหากนั แสงแหงพระสริทิีส่องระหวางเครบูทัง้สองรปูนี้
เปนสญัลกัษณแสดงถงึการประทบัอยขูองพระเจา

มานจะบังหองวิสุทธิสถาน (หองบริสุทธิ์ชั้นนอก) จาก
สายตาของประชาชน ขณะทีป่โุรหติทัง้หลายรบัใชพวกเขาอยู
ที่ลานสนาม มานที่สองจะอยูขางหนาหองอภิสุทธิสถาน
(หองบรสิทุธิท์ีส่ดุชัน้ใน) กัน้หองชัน้ในจากปโุรหติทีเ่ขามาใน
หองแรก (หองชัน้นอก) ของพลบัพลา

เมือ่องคพระเยซทูรงสิน้พระชนมบนไมกางเขน เกดิอะไร
ขึ้นกับมาน?

“นี่แนะ มานในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเปนสองทอน
ตัง้แตบนตลอดลาง”  มทัธวิ 27:51

เมือ่องคพระเยซทูรงสิน้พระชนม หองอภสิทุธสิถานถกู
เปดออก ไมมมีานกัน้ระหวางพระเจาผบูริสทุธิก์บัผมูคีวามเชือ่
อยางจรงิใจอกีตอไป พระเยซ ูมหาปโุรหติ ของเราทรงเชือ้เชญิ
เราเขาไปเฝาเฉพาะพระพกัตรพระเจา  (ฮบีร ู10:19-22) เราเขา
ไปถงึบลัลังกแหงสวรรค เพราะพระเยซทูรงเปนมหาปโุรหติ ของ
เราประทบัอยเูบือ้งขวาพระเจา ทำใหเราสามารถอยตูอพระพกัตร
พระเจา เขาถึงพระทัยของพระบิดาที่เต็มไปดวยความรัก
ดงันัน้จงึใหเรา “เขาไปใกล” ได

4. การสิน้พระชนมของพระครสิตชวยเราใหพนบาป
วิหารบนโลกเปนแบบจำลองยอสวนพระวิหารบน

สวรรค สถานทีพ่ระเยซ ูทรงรบัใชเพือ่เราในขณะนี ้พธินีมสัการ
ในวหิารบนโลกเปน “แบบจำลองและเงาของสิง่ทีอ่ยใูนสวรรค”
(ฮบีรู 8:5) แตมคีวามตางกนัอยางเหน็ไดชดั บรรดาปโุรหติผู
รับใชในวิหารแหงโลกไมสามารถยกโทษบาปได แตที่ไม
กางเขนพระเยซ ู“ทรงปรากฏครัง้เดยีวเทานัน้ในปลายยคุเพือ่
กำจดับาปใหหมดสิน้ไปโดยการถวายพระองคเองเปนเครือ่ง
บชูา” (ฮบีรู 9:26)

พระธรรมเลวนีติใินพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิไดอธบิาย
ถงึรายละเอยีดของงานภารกจิในสถานศกัดิส์ทิธิ ์พธินีีม้สีอง
สวนคือ ศาสนกิจประจำวันและศาสนกิจประจำป (คำแนะ
นำขอที ่13 กลาวถงึกจิประจำป)

ในพธิศีาสนกจิประจำวนั ปโุรหติ ถวายเครือ่งบชูาเพือ่
ทั้งสองประเภทคือ สำหรับแตละคนและเพื่อกลุมธรรมิกชน
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ทั้งหลาย หากผูใดทำบาป ผูนั้นจะนำสัตวไรตำหนิมาถวาย
เปนเครือ่งบชูา “และเขาจะเอามอืวางบนหวัของเครือ่งบชูาไถ
บาป และฆาเครือ่งบชูาไถบาปนัน้ ในทีท่ีเ่ขาถวายเครือ่งบชูา”
(เลวนีติ ิ4:29) ความผดิของคนบาปตองไดรบัการถายโอนไป
ทีส่ตัวทีไ่มมคีวามผดิโดยสารภาพบาปและวางมอืบนหวั เปน
สญัลกัษณวาพระครสิตทรงนำเอาความผดิบาปของเราไปไว
ที่คาลวารี พระองคผูไมมีบาปทรงเปนคน “บาปเพื่อเรา” (2
โครนิธ  5:21) สตัวทีใ่ชเปนเครือ่งบชูาตองถกูฆาและมกีารหลัง่
เลือดออกมา ชี้ใหเห็นถึงพระคริสตผูตองทุกขทรมานบนไม
กางเขน เปนการลงโทษขัน้สงูทีส่ดุ

5. ทำไมตองเปนเลอืด?
“ถาไมมโีลหติไหลออกมา กจ็ะไมมกีารยกโทษบาปเลย”

(ฮีบรู 9:22) สิ่งที่เกิดขึ้นในการนมัสการตามพระคัมภีรเดิม
ชี้ใหเห็นถึงการชวยใหเรารอดบาปที่ยิ่งใหญของพระคริสต
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา ทรงเสด็จเขาไปในสถาน
ศกัดิส์ทิธิ ์“ครัง้เดยีวเปนพอ จงึไดมาซึง่การไถบาปชัว่นรินัดร”
แกเรา (พระธรรมขอ 12) เมื่อพระโลหิตของพระเยซูหลั่ง
บนกางเขนเพื่อบาปของเรา “มานในพระวิหารก็ฉีกขาดออก
เปนสองทอนตัง้แตบนตลอดลาง” (มทัธวิ 27:51) เพราะการ
เสียสละของพระเยซูบนไมกางเขน จึงไมจำเปนตองมีการ
บชูายญัสตัวอกีตอไป

เมื่อพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองคลงบนไม
กางเขน พระองคทรงมอบชวีติทีเ่ชือ่ฟงอยางสมบรูณแบบของ
พระองคมารบัเอาความผดิทัง้ปวงแทนเรา เมือ่พระบดิาและ
พระบตุรทรงแยกจากกนัทีเ่นนิเขาคาลวาร ีครัง้นัน้พระบดิาทรง
เบือนพระพักตรหนีดวยความทุกขพระทัย ขณะที่พระบุตร
กท็รงสิน้พระชนมดวยหวัใจทีแ่ตกสลาย พระเจาและพระบตุร
ทรงกาวเขาไปในประวตัศิาสตรเพือ่มอบพระองครบัเอาผลของ
บาปอยางเตม็ที ่เพือ่แสดงใหเหน็วาการกระทำผดิเปนเรือ่งนา
เศราเพยีงใด พระองคทรงใหอภยัคนบาปจนหมดสิน้ พระครสิต
“ทรงทำใหเกดิสนัตภิาพโดยพระโลหติแหงกางเขนของพระองค”
(โคโลส ี1:20)

6. การเปดเผยการทรงพระชนมของพระเยซูเพื่อ
ชวยเรา

ภารกจิประจำวนัในพระวหิารบนสวรรคของพระเยซคูอื
อะไร?

“เพราะเหตนุี ้พระองคจงึทรงสามารถชวยคนทัง้หลายที่
เขามาใกลพระเจาโดยทางพระองคนัน้อยางเตม็ที ่ (ขอบเขต
หมายถงึชัว่นรินัดร) เพราะวาพระองคทรงพระชนมอยทูกุ
เวลาเพือ่ทลูขอเผือ่คนเหลานัน้”  ฮบีรู 7:25

ขณะนีพ้ระเยซ ู “ทรงพระชนม” เพือ่มอบพระโลหติและ
ถวายพระองคเปนเครื่องบูชาแกเรา พระองคทรงนำหนาที่
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อยางเตม็กำลงัเพือ่ชวยมนษุยทกุคน จาก
บาปอันนาเศราใจ บางคนเขาใจผิดวา
พระเจาไมเต็มใจอภัยบาปแกเรา ดังนั้น
ตองมีพระเยซูเปนคนกลางประทับบน
สวรรคเพื่อเฝาวิงวอนขอรองใหพระเจาทรงอภัยบาปแกเรา
ความจรงิมไิดเปนเชนนัน้ พระองคตางหากทีท่รงเตม็ใจยอมรบั
การทีพ่ระบตุรทรงถวายพระองคเปนเครือ่งบชูาดวยความยนิดี
ปรดีา

นอกจากพระครสิตทรงเปนมหาปโุรหติของเราบนสรวง
สวรรคแลว พระองคทรงมีภารกิจขอรองมนุษยที่เมินเฉยให
เหน็ขาวประเสรฐิของพระองคเปนครัง้ทีส่อง ทรงชวยคนบาป
ทีส่ิน้หวงัใหมคีวามหวงัในพระวจนะของพระองค และทรงชวย
ผมูคีวามเชือ่ทัง้หลายใหมั่งคั่งในพระวจนะของพระองคเพื่อ
ทำใหการอธษิฐานมพีลงัมากยิง่ขึน้ ขณะนีพ้ระเยซกูำลงัหลอ
หลอมชวีติเราใหสอดคลองกลมกลนืกบัจะพระบญัญตัทิัง้หมด
ของพระเจา และทรงชวยเราพัฒนาอุปนิสัยใหพรอมเสมอ
สำหรับการทดลองที่จะเกิดขึ้น พระเยซูทรงมอบชีวิตของ
พระองคแกทุกคนบนโลกนี้ตลอดไป ขณะนี้ในฐานะมหา
ปุโรหิตหรือคนกลาง “ดำรงพระชนมอยูชั่วนิรันดร” ทรงนำ
ประชาชนใหยอมรับการสิ้นพระชนมของพระองค เพื่อบาป
ของเขา แมพระองคทรงใหโลกทีพ่ายแพอยางสิน้เชงิไดคนืดกีบั
พระองคทีไ่มกางเขนแลวกต็าม พระองคไมทรงสามารถชวยเรา
ใหรอดไดนอกจากจะยนิดรีบัเอาพระคณุของพระองค การที่
มนษุยหลงทางไมใชเพราะ เขาเปนคนบาปแตเพราะเขาปฏเิสธ
ทีจ่ะรบัการใหอภยัจากพระเยซคูรสิตตางหาก

บาปทำลายความสัมพันธที่เคยใกลชิดสนิทสนมกัน
ระหวางอาดมัเอวากบัพระเจา พระเยซ ู(ทรงเปนพระเมษโปดก
หรือลูกแกะของพระเจา) ทรงสิ้นพระชนมเพื่อใหมนุษย
ทัง้หลายเปนอสิระจากบาปและเพือ่ฟนฟคูวามสมัพนัธทีห่าย
ไป ทานไดพบพระองคผเูปนมหาปโุรหติของทาน ผรูกัษาความ
สมัพนัธ (คนกลาง) ระหวางพระองคกบัเราใกลชดิและบรสิทุธิ์
ดวยกนัตลอดไปหรอืยงั?

การสิน้พระชนมดวยความเสยีสละของพระครสิตเปนสิง่
พิเศษหาใดเหมือน ราชกิจของพระคริสตบนสวรรคนั้นมีคา
ยากจะหาสิง่ใดเทยีบได พระครสิตเทานัน้ผทูรงทำใหพระเจา
สถติอยขูางกายเรา พระครสิตเทานัน้ผทูรงทำใหพระวญิญาณ
บริสุทธิ์สถิตในหัวใจเราไดอยางแทจริง พระเยซูทรงทำให
พระองควางเปลาเพือ่เตมิเตม็ใหเราทัง้หลายแทน พระองคทรง
สมควรไดรบัขอผกูพนัเชนเดยีวกนันีจ้ากเราดวย จงึขอใหรบั
เอาพระองคเปนพระผูชวยใหรอดบาปและเปนเจาเหนือชีวิต
ของทานเสยีแตบดันี้



พระผชูวยใหรอดบาปตลอดนรินัดร
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่12 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 12

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 12 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ แตละตอนมขีอความไมถกูตองเพยีงหนึง่ขอความ)
1. ___ พระเยซสูามารถเขามาในชวีติของเราโดยทางพระวญิญาณบรสิทุธิไ์ดมากกวาการทีพ่ระองคมชีวีติอยใูนโลก

___ พระเยซทูรงอยใูกลชดิกบัทกุคนเพือ่นำพาชวีติของคนทีย่นิดใีหพระองคทรงนำ
___ พระเยซทูรงทำหนาทีเ่ปนผแูทนของเราในฐานะมหาปโุรหติ อยเูบือ้งขวาพระหตัถของพระเจา
___ เพราะพระเยซทูรงถกูทดลองใจในฐานะของมนษุยคนหนึง่ ทำใหพระองคทรงสามารถชวยเราได
___ พระเยซทูรงสิน้พระชนมเพือ่คนจำนวนหนึง่เทานัน้

2. ___ พระวหิารในสมยัพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิเปนสถานทีท่ีพ่ระเจาเสดจ็ลงมาพบประชาชนอสิราเอล
___ พระวหิารในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิเกีย่วของกบัการนมสัการนอยมาก
___ พระวหิารในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิสอนขาวประเสรฐิเดยีวกนักบัส่ิงทีพ่ระคมัภรีพนัธสญัญาใหมสอน

3. ___ พธินีมสัการตางๆ ในพระวหิารสอนประชาชนเกีย่วกบัความตายของพระครสิตเพือ่บาปของเราทัง้หลาย และการรบัใชใน
ฐานะมหาปโุรหติของพระองค

___ พธิกีรรมตางๆ ในพระวหิารไมมคีวามหมายสำหรบัครสิตชนเลย

4. ___ การถวายเครือ่งบชูาตางๆ ในพระวหิารชีไ้ปทีไ่มกางเขนในวนัขางหนา
___ พระวหิารไมไดมสีิง่ใดชวยทำใหคนอสิราเอลไดรบัการอภยับาปเลย
___ พระวหิารของชาวอสิราเอลสรางขึน้มาตามแบบพระวหิารในสวรรค

5, 6. ___ พระวหิารในกรงุเยรซูาเลม็ยงัมผีามานกัน้ตัง้แตสมยัของพระครสิต
___ หนาทีข่องปโุรหติในพระวหิารเปนแบบอยางเดยีวกบัทีพ่ระครสิตทรงกระทำเพือ่เราทัง้หลาย
___ พระเยซใูนฐานะมหาปโุรหติกำลงัชำระเราทัง้หลายจากความบาปโดยพระโลหติของพระองค

คำถามชวนคดิ
พระเยซูในฐานะลูกแกะของพระเจาไดสิ้นพระชนมเพื่อความบาปของเรา ในฐานะมหาปุโรหิต พระเยซูทรงนำเราเขามาใกล
พระเจา มสีมัพนัธสนทิกบัพระองค เพราะสิง่ทีพ่ระเยซไูดกระทำเพือ่ทานแลว และสิง่ทีพ่ระองคกระทำในขณะนีแ้กทาน ทานมคีวาม
รสูกึอยางไรกบัพระเยซ?ู

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ไมมีรอยนิ้วมือไมมีอาวุธใหเห็น ไมพบฆาตกรเดินเขามาในที่ทำงาน
ของคณุหมอ ไมมใีครไดยนิเสยีงเหนีย่วไกปน แตคณุหมอนอนแผอยหูลงัโตะ
ทำงานของเขา มกีระสนุหานดัฝงในรางเขา

ดเูหมอืนเปนคดอีาชญากรรมไรรองรอยอยางสมบรูณแบบ ในตอนแรก
นกัสบืไมพบรองรอยอะไร แตแลวเขากส็งัเกตเหน็สายไฟเลก็ๆ ตดิอยกูบัทีว่าง
ดนิสอบนโตะคณุหมอและโยงไปถงึเครือ่งอดัเทปในลิน้ชกัโตะ นกัสบืพบวาที่
วางดนิสอเปนทีซ่อนของไมโครโฟนสำหรบับันทกึการสนทนาของคณุหมอกบั
คนไขที่มารบัการรกัษา

นกัสบืกรอเทปกลบัอยางรวดเรว็ และตองตกตะลงึเพราะมเีสยีงเทปของ
การเกิดอาชญากรรม นายแอนโทนี่เดินเขามาในหองทำงานและเริ่มทะเลาะ
กบัคณุหมออยางรนุแรง เสยีงปนดงัขึน้ เสยีงเทปจบลงดวยเสยีงครวญครางอนั
นากลัวของคุณหมอซึ่งกำลังนอนสิ้นลมหายใจบนพรม

มกีารบนัทกึเทปถงึรายละเอยีดทีน่ากลวั ฆาตกรคดิวาคดอีาชญากรรม
ของเขายงัคงเปนความลบัตลอดไป เขาพยายามไมทิง้รองรอยไว แตกย็งัมพียาน
ทีม่องไมเหน็เลาเรือ่งใหฟงทัง้หมดจนได

ในบทนี้เราจะเรียนรูเกี่ยวกับการพิพากษาครั้งสุดทายของพระเจา เมื่อ
มนษุยทัง้หลายจะ “ถกูพพิากษาตามการกระทำของเขาทัง้หลายทีเ่ขยีนไวใน
หนงัสอืแหงชวีตินัน้” (ววิรณ 20:12) แตจะเปนขาวรายสำหรบัคนทีย่งัไมรบัเชือ่
พระครสิตเปนพระผชูวยใหรอดบาปของเขา เพราะการพพิากษานบัเปนขาวดี
เลศิสำหรบัคนทีม่หีลกัประกนัอนัมัน่คงในพระครสิต

1. ทานสามารถเผชญิการพพิากษาโดยไมตองหวาดกลวั
ใครจะเปนผพูพิากษาโลก?
“พระบิดาไมทรงพิพากษาใคร แตทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไวกับ

พระบตุร”  ยอหน 5:22
ไมกางเขนเตรยีมพระครสิตใหกลายเปนผพูพิากษาของเราไดอยางไร?
“พระเจาไดทรงตั้งพระเยซูไวใหเปนเครื่องบูชาไถบาปโดยพระโลหิต

ของพระองค ความเชื่อจึงไดผล ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นความชอบธรรมของ
พระเจา...และเพือ่จะสำแดงในปจจบุนันีว้าพระองคทรงเปนผชูอบธรรม
และทรงใหผทูีเ่ชือ่ในพระเยซเูปนผชูอบธรรมดวย”  โรม 3:25, 26

การสิน้พระชนมบนไมกางเขนแทนเราของพระครสิต ทำใหพระองค ทรง
เปนทั้งผูพิพากษาที่เที่ยงธรรมและผูแกตางซึ่งเต็มไปดวยความเมตตา ผูทรง
สามารถอภยัความบาปผดิใหแกคนบาปทีก่ลบัใจ เมือ่จกัรวาลทีเ่ฝามองดอูยู
นัน้ตัง้คำถามวา “ผพูพิากษาทีเ่ปนกลางประกาศคนทีผ่ดิใหไมผดิได อยางไร?”
พระครสิตทรงสามารถตอบไดโดยชีไ้ปทีร่อยแผลเปนบนพระหตัถของพระองค
เพราะพระองคทรงรบัโทษความผดิบาปของเราอยางถกูตองดวยพระกายของ
พระองคแลว

หนงัสอืแหงสวรรคเกบ็บนัทกึชวีติของมนษุยทกุคน บนัทกึเหลานีจ้ะนำ
มาใชในวนัพพิากษา (ววิรณ 20:12) นีค่อืขาวรายสำหรบัคนทีค่ดิวาความบาป
และคนทำผิดในที่ลับซ่ึงเขาไดทำไวจะไมกลับมาหลอกหลอนเขาอีก แตเปน
ขาวดีสำหรับคนที่ยอมรับพระคริสตอยางจริงใจในฐานะผูทำหนาที่แกตาง

จากคนบาป
ทีท่ำผดิสู
ธรรมกิชน

ผไูดรบั
การอภยั

พบแลว  บทที ่ 13

บทที ่13 จากคนบาปทีท่ำผดิสธูรรมกิชนผไูดรบัการอภยั - 53



54 - พบแลว

บนสวรรค “พระโลหติของพระเยซพูระบตุรของ
พระองค กช็ำระเราใหปราศจากบาปทัง้สิน้”  (1
ยอหน 1:7)

พระเยซทูรงแลกเปลีย่นอะไรกบัชวีติบาป
ของเรา?

“พระเจาทรงทำพระองค (พระคริสต)
ผทูรงไมมบีาปใหบาป เพราะเหน็แกเรา เพือ่เรา
จะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค”
2  โครนิธ  5:21

ชีวิตบาปของเราถูกแลกดวยชีวิตชอบ
ธรรมทีส่มบรูณของพระครสิต เพราะชวีติไรบาป
และการสิน้พระชนมของพระเยซทูำใหพระเจา
สามารถยกโทษบาปใหและปฏบิตัติอเราเหมอืน
ไมเคยมบีาปมากอน

อะไรทำใหพระเยซูมีคุณสมบัติพรอมที่
จะเปนผแูกตางและพพิากษาเรา?

2. พระครสิตเสดจ็มาตรงเวลา
พระเยซทูรงไดรบัการเจมิดวยพระวญิญาณ

บรสิทุธิเ์มือ่ทรงรบับพัตศิมา
“เมือ่พระเยซทูรงรบับพัตศิมาแลวกเ็สดจ็

ขึ้นจากน้ำ และในทันใดนั้นฟาก็แหวกออก
และพระองคทรงเหน็พระวญิญาณของพระเจา
เสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค และ
นีแ่นะ มพีระสรุเสยีงตรสัจากฟาสวรรควา ‘ทาน
ผูนี้เปนบุตรที่รักของเรา เราชอบใจทานมาก’”
มทัธวิ 3:16, 17

หลังจากการเจิมพระคริสตดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ในการรับบัพติศมา ของ
พระองค ทำใหสาวกทัง้หลายประกาศวา

“‘เราพบพระเมสสิยาห’   (ซึ่งแปลวา
พระครสิต)”  ยอหน 1:41

บรรดาสาวกทราบดวีา เมสสยิาหเปนคำ
ในภาษาฮบีร ูและพระครสิตเปนคำในภาษากรกี
ทัง้สองคำมคีวามหมายวา “ผไูดรบัการทรงเจมิ”

ลกูา (สาวกคนหนึง่ของพระเยซ)ู บนัทกึ
ปแหงการเจิมของพระเยซูเปน พระเมสสิยาห
ในปที่สิบหาแหงรัชกาลของจกัรพรรดทิเิบรอิสั
ซซีาร (ลกูา 3:1, 2) หรอื 27 ป หลงัครสิตกาล

เมือ่ 500 กวาปกอนพระเยซเูสดจ็มา ผเูผย
พระวจนะดาเนียลไดพยากรณไววา พระเยซู
จะเสดจ็มาปรากฏและถกูเจมิเปนพระเมสสยิาห
ในป ค.ศ. 27

“เพราะฉะนั้นจงทราบและเขาใจวา นับ
ตัง้แตกาลทีถ่อยคำนัน้ออกไป ใหสรางกรงุเยรซูาเลม็
ขึ้นใหมจนถึงสมัยผูถูกเจิมไว......เปนเวลาเจ็ด
‘สปัตะ’(สปัดาห) และเปนเวลาหกสบิสองสปัตะ”
ดาเนยีล 9:25

เจ็ดสัปดาหและหกสิบสองสัปดาหรวม
เปนหกสบิเกาสปัดาหหรอื 483 วนั (7 x 69 =
483 วนั) คำพยากรณในพระครสิตธรรมคมัภรี
ที่เปนสัญลักษณนับหนึ่งวันเทากับหนึ่งป
(เอเสเคยีล 4:6; กนัดารวถิ ี14:34) ดงันัน้ 483
วันจึงเทากับ 483 ป ดาเนียลทำนายวาจะมี
คำสั่งใหสรางกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหมให
เหมอืนเดมิ และหลงัจากคำสัง่นีผ้านไป 483
ป พระเมสสยิาหจะทรงปรากฏอยางแนนอน

พระเยซูทรงปรากฏเปนพระเมสสิยาห
ตามเวลาที่กำหนดไวหรือไม?  พระราชา
อารทาเซอรซีสทรงออกกฎหมายใหสรางกรงุ
เยรูซาเล็มขึ้นใหมในป 457 กอนคริสตกาล
(เอสรา 7:7-26) เวลาไดผานไปจนครบ 483 ป
สิน้สดุลงใน ค.ศ. 27 (457 กอนครสิตกาล +
ค.ศ. 27 = 484) อยางไรก็ตามมีการออก
กฎหมายระหวางป 457 และพระครสิตทรงถกู
เจมิระหวางป ค.ศ. 27 ทำใหเวลาทัง้สองไมเตม็
ปี  ดงันัน้ระยะเวลาทีถ่กูตองจงึเปน 483 ป นัน่
เอง เวลาที่กำหนดคือ ค.ศ. 27 พระเยซูทรง
ปรากฏพรอมขาวประเสรฐิวา “เวลาไดมาถงึ
แลว” (มาระโก 1:15) การเกดิขึน้จรงิอยางแมน
ยำตามคำพยากรณในพระคริสตธรรมคัมภีร
นัน้เปนคำยนืยนัทีน่าประหลาดใจวา พระเยซู
ชาวนาซาเร็ททรงเปนพระเมสสิยาหอยางแน
นอน พระเจาเสดจ็ลงมาในโลกเปนสภาพเนือ้
หนังมนุษย

พระเยซูทรงใชเวลาในการยืนยันพันธ-
สัญญานานเทาไร?

“ทานจะทำพนัธสญัญาเขมแขง็กบัคนเปน
อนัมากอยหูนึง่ ‘สปัตะ’ (สปัดาห)” ดาเนยีล
9:27

เมือ่เราใชกฎหนึง่วนัเทากบัหนึง่ป ดงันัน้
หนึง่ “สปัดาห” เทากบัเจด็ป หมายถงึพระเยซู
ทรง “ทำพนัธสญัญาเขมแขง็” หรอืพระสญัญา
ทีพ่ระองคทรงใหกบัมนษุยตัง้แต ค.ศ. 27 ถงึ
ค.ศ. 34 นบัเปนเวลาเจด็ปตามพระวจนะขาง
ตนพอดี หลังจากที่อาดัมและเอวาทำบาป
พระเจาทรงทำพันธสัญญากับเขาทั้งสองวา
พระองคจะทรงชวยพงศพนัธมุนษุยจากบาป
โดยความตายของผหูนึง่ ทีพ่ระองคทรงสงมา
(ปฐมกาล 3:15)

ในชวงกลางสัปดาหที่เจ็ดสิบนี้มีอะไร
เกิดขึ้น?

“ทานจะกระทำใหการถวายสัตวบูชา
และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่ง ‘สัปตะ’
(หมายถงึสปัดาห)” ดาเนยีล 9:27



พระเยซทูรงถกูตรงึกางเขนในป ค.ศ. 31 คอืในชวง “ครึง่
สปัดาห” เวลาสิน้พระชนมของพระเยซ ู“มานในพระวหิารกฉ็กี
ขาดออกเปนสองทอนตั้งแตบนตลอดลาง” (มัทธิว 27:51)
เครื่องบูชาที่กำลังจะถูกฆา (เปนสัญลักษณของพระเยซู
“พระเมษโปดกของพระเจา”) ไดหลบหนีจากมือของปุโรหิต
เหตุการณนี้เปนเครื่องหมายวาพระเจาไมทรงประสงคให
มนษุยถวายสตัวบชูาอกีตอไป คำพยากรณทีส่ำเรจ็ถกูตองตรง
ตามอกัษรทกุตวัคอื พระเยซทูรง “หยดุ” การถวาย สตัวบชูา
ดงันัน้ตัง้แตพระครสิตทรงสิน้พระชนม เราตดิตอกบัพระผเูปน
เจาโดยตรงผานพระเยซ ูพระเมษโปดกของพระเจาหรอืมหา
ปโุรหติของเรา มไิดใชสตัวบชูาเหมอืนเดมิแตประการใด

3. หลกัประกนัของการยกโทษบาป
ตามคำพยากรณของดาเนยีล ทำไมพระเยซจูงึตองสิน้

พระชนม?
“ทานผูหนึ่งที่ถูกเจิมไว จะตองถูกตัดออกและจะไมมี

อะไรสำหรบัทาน” ดาเนยีล 9:26
การสิ้นพระชนมของพระเยซูที่ไมกางเขนเปนการถูก

“ตดัออก” พระองคทรงสิน้พระชนม “ไมใชเพือ่พระองค” ไมใช
ชดใชบาปของพระองคแตเพือ่ชดใชบาปใหแกโลกทัง้ใบ

เราจะรไูดอยางไรวาพระเจาทรงใหอภยับาปของเราทัง้หมด?
“คอืความชอบธรรมของพระเจา ซึง่ปรากฏโดยความเชือ่

ในพระเยซคูรสิตแกทุกคนทีเ่ชือ่...เพราะวาทกุคนทำบาป
และเสือ่มจากพระสริขิองพระเจา แตพระเจาทรงมพีระคณุ
ใหเขาเปนผชูอบธรรมโดยไมคดิมลูคาโดยทีพ่ระเยซคูรสิต
ทรงไถเขาใหพนบาปแลว พระเจาไดทรงตัง้พระเยซ ูไวใหเปน
เครือ่งบชูาไถบาป โดยพระโลหติของพระองค ความเชือ่
จงึไดผล”  โรม 3:22-25

ประเด็นสำคัญในพระวจนะเหลานี้คือเรา “ทุกคน
ทำบาป” แตเปนเพราะ  “พระคณุ” ของพระเจา มนษุยจงึ “เปน
ผูชอบธรรม” ไดมี “ความเชื่อ” ในอำนาจการลบมลทินโดย
“พระโลหติ” ของพระครสิต เมือ่เราถกูพพิากษา พระเจาทรง
ประกาศวาเราไมผดิ ความผดิบาปในอดตีของเราถกูยกออกไป
จนหมดสิน้แลว พระองคทรงประกาศใหเราเปนคนชอบธรรม
“คือความชอบธรรมของพระเจา ซึ่งปรากฏโดยความเชื่อใน
พระเยซคูรสิตแกทกุคนทีเ่ชือ่”

เราทั้งหลายพยายามทำความดีเพื่อใหตามเกณฑที่ตั้ง
ไวจนหมดแรง สามารถพบการหยุดพักที่แทจริงโดยยอมรับ
พระเมตตาของพระคริสต พระองคทรงสัญญาวา “บรรดาผู
เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะใหทาน
ทัง้หลายไดหยดุพกั” (มทัธวิ 11:28) เราทัง้หลายทีแ่บกภาระ
หนักจากความรูสึกผิด และนาละอายในอดีตที่เจ็บปวด
สามารถพบสนัตสิขุและความบรบิรูณทัง้หมดไดในพระครสิต

4. เวลาพิพากษาเริม่ขึน้แลว
ในพระธรรมดาเนยีลบททีแ่ปด ทตูสวรรคแสดงใหผพูยากรณ

เหน็ภาพกวางทีย่ิง่ใหญในอนาคต ดาเนยีลไดเหน็การขวดิกนัของ
(1) แกะผ ู (2) แพะผ ู (3) แพะผเูขาเดยีว “สวนอกีเขาหนึง่เปนเขา
เลก็  ๆงอกออกมาและใหญโตเรอืงอำนาจมาก” (ดาเนยีล 9:8, 9)
เหลานีเ้ปนสญัลกัษณแทนอาณาจกัร (1) มโิดเปอรเซยี (2) กรกี
และ (3) โรมตามลำดบั (ดาเนยีล 8:1-12, 20-26)

สวนทีส่ีข่องคำพยากรณคอือะไร?
“‘นิมิตที่เกี่ยวของกับเครื่องเผาบูชาเนืองนิตยจะอยูอีก

นานเทาใด...? ทานผนูัน้ตอบทานวา อยนูานสองพนัสามรอย
เวลาเยน็เวลาเชา (หรอืวนั) แลวสถานศกัดิส์ทิธิน์ัน้จะกลบัสู
สภาพอนัควร (ชำระ)’” ดาเนยีล 8:13, 14

ดาเนยีลลมหมดสตติอหนาทตูสวรรคทีอ่ธบิายคำพยากรณ
เวลา 2,300 วัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพระคริสตธรรมคัมภีร
บทที่แปดจบลงโดยไมมีการแปลความในสวนนั้น แตตอมา
ทตูสวรรคปรากฏขึน้อกีครัง้และกลาววา

“ขาพเจาออกมา ณ บดันี ้ เพือ่จะใหปญญาและความ
เขาใจแกทาน... เพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเขาใจ
นมิตินัน้ มเีจด็สบิ “สปัตะ” (สปัดาห) แหงปกำหนดไว (ยตุ)ิ
สำหรบัชนชาตขิองทาน และนครบรสิทุธิข์องทานเพือ่ใหเสรจ็
สิน้การทรยศ ใหบาปจบสิน้ และใหลบมลทนิ” ดาเนยีล 9:22-24

เปนทีแ่นนอน 2,300 วนันัน้เทากบั 2,300 ป โดยหนึง่
วนัเทากบัหนึง่ป (เอเสเคยีล 4:6) เจด็สบิสัปดาหหรอื 490 ป
เทากบัสวนแรกของระยะทีย่าวกวาของ 2,300 ป ระยะเวลา
ทั้งสองนั้นเริ่มเมื่อ 457 กอนคริสตกาล เมื่อเปอรเซียออก
กฎหมาย “ใหสรางกรงุเยรซูาเล็มขึน้ใหม” ลบ 490 ป ออก
จาก 2,300 ป จะเหลอื 1,810 ป บวก 1,810 ป กบั ค.ศ. 34
เมือ่ 490 ป สิน้สดุลง กจ็ะไดผลลพัธเปนป ค.ศ.1844
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เมือ่ครบ 2300 ป “สถานทีศ่กัดิส์ทิธิจ์ะกลบัสสูภาพอนัสมควร”

7 x 7 สปัดาห เทากบั 490 ป “ตดัออก” สำหรบัคนยวิ

ค.ศ. 1844กค.ศ. 457 ค.ศ. 27 ค.ศ. 31 ค.ศ. 34

3 1/2 3 1/2

7 คณู 69 สปัดาห เทากบั 483 ป
จนกวาพระเมสสยิาหจะเสดจ็มา 7 สปัดาหหรอื 7 ป



5. สถานศักดิ์สิทธิ์บนสวรรคถูกชำระคือ การ
พิพากษา

ทูตสวรรคบอกดาเนียลวาในป 1844 (จุดสิ้นสุดของ
2,300 ป)  “สถานศกัดิส์ทิธิจ์ะกลบัสสูภาพอนัควร” (ดาเนยีล
8:14) หมายความวาอะไร? ตัง้แตป ค.ศ. 70 เมือ่ทหารโรมนั
ทำลายพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ประชากรของพระเจาไมมี
พระวิหารบนโลก ดังนั้นในป 1844 มีการชำระลางสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงสถานศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรคเทานั้นที่
พระวิหารบนโลกใชเปนตนแบบและสรางจำลองขึ้นมา

คราวนี้ การชำระลางสถานศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรค
หมายความวาอะไร? อสิราเอลโบราณเรยีกวนัชำระสถานศกัดิ์
สทิธิบ์นโลกวา Yom Kippur (ยม คปิปรู) หรอืวนัแหงการไถ
บาป ซึง่เปนวนัพพิากษาชนชาตฮิบีรู

เราคนพบในบทเรยีนบที ่12 ถงึราชกจิของพระครสิตทีท่รง
กระทำเพือ่เรามสีองภาคคอื (1) กจิประจำวนัและพธิตีางๆ ทีเ่นน
งานหนาทีข่องปโุรหติทีห่องแรกหรอืวสิทุธสิถาน ในสถานศกัดิ์
สทิธิ ์ (2) กจิประจำปแีละพธิตีางๆ เนนทีห่นาทีข่องมหาปโุรหติ
ในหองชัน้ในของสถานศกัดิส์ทิธิห์รอือภสิทุธสิถาน (เลวนีติ ี16)

ในสถานศักดิ์สิทธิ์บนโลก ประชาชนสารภาพบาปของ
เขาทกุวนั เลอืดของสตัวทีถ่กูฆา ถกูนำไปประพรมทีม่มุแทน
บชูาและจะถกูนำไปในวสิทุธสิถาน (เลวนีติ ิ4 และ 6) ดงันัน้
วนัแลววนัเลา สญัลกัษณของการสารภาพบาปจะถกูนำไปไว
ทีน่ัน่ของสถานศกัดิส์ทิธิ์

ดังนั้นในวันแหงการลบบาปแตละป สถานศักดิ์สิทธิ์
จะถูกชำระจากบาปทั้งปวงที่ไดสารภาพไวตลอดปที่ผานมา
(เลวนีติ ิ16) เพือ่ใหมผีลตอการชำระลางครัง้นี ้มหาปโุรหติใช
แพะทีไ่ดรบัการถวายแลวเปนสตัวบชูา จากนัน้จงึนำเลอืดแพะ
เขาไปในอภสิทุธสิถาน (หองชัน้ใน) ประพรมเลอืดทีใ่ชชำระ
ลางนีต้อพระพกัตรทีห่บีสัญญาไมตร ี เพือ่แสดงวาพระโลหติ
ของพระเยซ ูพระผไูถบาปกำลงัจะเสดจ็มา ชำระการลงโทษ
บาปและเพื่อใหเปนสัญลักษณ เพราะฉะนั้นมหาปุโรหิตจึง
ยายบาปทีส่ารภาพแลวออกจากสถานศกัดิส์ทิธิ ์ ไปวางทีห่วั
แพะอกีตวัหนึง่ จากนัน้จงึปลอยมนัเขาไปในถิน่ทรุกนัดารเพือ่
ใหตายทีน่ัน่ (เลวนีติ ิ16:20-22)

พิธีในวันลบบาปประจำปละหนึ่งครั้ง จะเปนวันลบ
มลทนิบาปออกจากสถานศกัดิส์ทิธิ ์ประชาชนจะถอืเอาวาวนั
นั้นใหเปนวันพิพากษา เพราะคนที่ทำบาปแตปฏิเสธการ
สารภาพบาป และปฏเิสธการใหอภยับาปจากพระเจา นบัวา
เปนคนอธรรมและถกู “อเปหอิอกจากประชาชน (ของพระเจา)
ของพระองค”(เลวนีติ ิ23:29) สิง่ทีม่หาปโุรหติทรงกระทำปละ
ครั้งเปนประจำทุกป เปนเครื่องหมายชี้ไปที่พระเยซูในฐานะ
มหาปุโรหิตของเรา ทรงถวายเครื่องบูชาครั้งเดียวเปนพอ
(ฮบีร ู9:6-12) ในวนัพพิากษาทีย่ิง่ใหญนีพ้ระองคทรงลบมลทนิ
บาปทัง้หมดใหหมดไปจากสถานศกัดิส์ทิธิ ์บาปเหลานัน้เปน
บาปของคนทั้งหลายที่ยอมรับพระเยซูในฐานะพระผูชวยให
รอดจากบาปของพวกเขา ดงันัน้ขณะนีเ้มือ่เราสารภาพบาป
พระองคก็จะลบมลทินบาปของเราทันที และถูกลบออกไป
จากหนังสือแหงชีวิตตลอดกาล (กิจการอัครทูต 3:19) นี่คือ
ราชกจิการพพิากษาซึง่เริม่ขึน้ในป ค.ศ. 1844 ในปี ค.ศ. 1844
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เมื่อเวลาพิพากษาของพระเจาเริ่มขึ้นใน
สวรรค พระเยซทูรงเริม่ราชกจิ การชำระลาง
พระวิหารบนสวรรคของพระองค ขาว
ประเสรฐิ เกีย่วกบัการพพิากษาไดเริม่ปาว
ประกาศไปทัว่โลก (ววิรณ 14:6-7) บทเรยีน พบแลว ในบทตอ
ไปจะกลาวถงึขาวประเสรฐิอันเปนอมัตะ

6. เผชญิกบับนัทกึชวีติของทานในวนัพพิากษา
ตั้งแตป ค.ศ.1844 เปนตนมา พระคริสตในฐานะผู

พพิากษาทรงพจิารณา บนัทกึของคนทกุคนทีย่อมรบัพระองค
เปนองคพระผเูปนเจา และในฐานะผพูพิากษา พระเยซจูะทรง
ลบบนัทกึความบาปทัง้หมดของคนชอบธรรม ออกจากบนัทกึ
ชวีติพวกเขาบนสวรรค (กจิการของอคัรทตู 3:19)

เมือ่ใดทีช่ือ่ของทานถกูเรยีกขานในการพพิากษา หาก
ทานยอมรบัพระครสิต เปนผรูบับาปแทนตวัทาน ทานจะเผชญิ
หนากับหนังสือแหงชีวิต ทานไดอยางสบายใจ เมื่อการ
พจิารณาคนชอบธรรมสิน้สดุลง พระเยซจูะเสดจ็มาในโลกนี้
เพือ่ประทานบำเหนจ็ตอบแทนเขา (ววิรณ 22:12-14)

ทานพรอมสำหรบัการเสดจ็มาของพระเยซหูรอืยงั? หรอืยงั
มอีะไรอกีทีท่านปดบงัพระองค? ทานพรอมทีจ่ะสรางมติรภาพที่
สตัยจริงอยางเปดเผยตอพระองคหรอืยงั? พระองคผทูรงสญัญาวา

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซื่อสัตยและ
เทีย่งธรรมกจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเรา
ใหพนจากการอธรรมทัง้สิน้”  1 ยอหน 1:9

การสารภาพบาปมีความหมายงายๆ คือ การตกลงที่
จะเผชญิบาปของเราและยอมรบัการใหอภยับาปของพระองค
และรบัรถูงึความตองการฤทธิอ์ำนาจและพระคณุของพระองค

ขณะทีก่ษตัรยิ เฟรดเดรคิ วลิเลีย่ม เสดจ็เยีย่มเรอืนจำที่
พอ็ทสดมั พระองคไดรบัฟงคดเีพือ่ขอผอนผนัมากมาย นกัโทษ
ทัง้หลายมกักลาววา ผพูพิากษาลำเอยีงบาง พยานเบกิความ
เทจ็บาง หรอืทนายไมซือ่สัตยบางจงึตดัสนิจำคกุพวกเขา จาก
หองขงัหนึง่ไปยงัอกีหองขงัหนึง่ เรือ่งราวความไรมลทนิเหมอืนๆ
กนัไดรบัการเลาใหฟงตลอด

มหีองขงัหนึง่ทีน่กัโทษไมพดูอะไร กษตัรยิเฟรด เดรคิ ตรสั
ตดิตลกวา “ฉนัคดิวาเธอกบ็รสิทุธิเ์หมอืนกนันะ”

“ขาแตพระราชา ไมใชพะยะคะ” ชายคนนั้นกราบทูล
“ขาพระบาททำผดิ สมควรแลวทีจ่ะไดรบัโทษหนกั”

กษตัรยิทรงหนักลบัไปทีผ่คูุมและทรงเปลงพระสรุเสยีง
อนัดงัวา “มานีซ่แิละรบีปลอยผรูายคนนีอ้อกไป กอนทีเ่ขาจะ
ทำใหกลมุคน (ทีแ่กลงทำตวั) บริสทุธิต์องเสือ่มทรามตามไปดวย”

เราเตรยีมตวัสำหรบัการพพิากษาอยางไร?  เราจะเตรยีม
พรอมสำหรับพระเยซูที่จะเสด็จมาอยางไร? งายๆ เพียง
สารภาพความจรงิอยางซือ่สตัย ฉนัสมควรไดรบัโทษความตาย
ในบาปของฉนัเหลอืเกนิ มพีระองคหนึง่ทีท่รงรบัโทษแทนฉนั
และมอบการใหอภยัทีสุ่ดแสนประเสรฐิแกฉนั

ขอเชญิทานสญัญากบัพระครสิตตัง้แตเดีย๋วนี ้ไมวาจะเกดิ
อะไรขึน้กบัชวีติของทาน มติรภาพนีจ้ะยงัคงรกัษาไวดวยสายตาที่
มองถงึกนัอยางสตัยซือ่ และดวยหวัใจทีส่งถงึกนัดวยความจรงิใจ



จากคนบาปผดิสผูชูอบธรรมทีไ่ดรบัการอภยั พระผชูวยใหรอดบาปตลอดนรินัดร
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่13 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 13

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 13 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมขีอความถกูตองทกุขอความ)
1. การสิน้พระชนมบนไมกางเขนของพระครสิตทำใหพระองคสามารถ

___ เปนผพูพิากษาทีย่ตุธิรรม
___ เปนผลูบบาปทีม่คีวามเมตตากรณุา
___ เปนผปูระกาศวาคนทำผดิทีไ่มยอมกลบัใจ ไดรบัการอภยัแลว
___ เปนผปูระกาศวาคนทำผดิทีก่ลบัใจแลวไดรบัการอภยั
___ และเปลีย่นชวีติทีม่บีาปของเรากบัชีวติอนัชอบธรรมของพระองค

2. เมือ่พระเยซทูรงรบับพัตศิมาในป ค.ศ. 27 พระองคทรงไดรบัการ
___ ประกาศวาเปนพระบตุรของพระเจา
___ ประกาศวาทรงเปนพระเมสสยิาห
___ ประกาศวาเขามาในโลกอกีหลายปตอมา
___ ประกาศวาเสดจ็มาในโลกเหมาะสมกบัเวลา
สามปครึง่ตอมา ในป ค.ศ. 31
___ พระเยซทูรงสละพระชนมในฐานะลกูแกะของพระเจา
___ ความตายของพระเยซทูำใหการถวายเครือ่งบชูาดวยสตัวสิน้สดุลง

3. การทำใหเปนคนชอบธรรมหมายถงึ เพราะเรามคีวามเชือ่ในพระครสิต
___ พระองคทรงชำระลางบาปของเรา พระเจาทรงประกาศวาเราไมมคีวามผดิใดอกีตอไป
___ พระองคทรงประทานพระโลหติลบลางบาปทัง้หมดของเรา พระเจาทรงประกาศวาเราเปนคนชอบธรรม

4, 5. ในป ค.ศ. 1844
___ เวลาแหงการพจิารณาพพิากษาของพระเจาบนสวรรคเริม่ตนขึน้
___ พระเยซทูรงเริม่ราชกจิการชำระพระวหิารบนสวรรค ซึง่หมายถงึการพพิากษา

6, 7. ใครครวญสิง่ตอไปนี้
พระเยซทูรงสามารถใหอภยัความบาปทัง้หลายของเราไดโดยความตายบนไมกางเขนและพระองคทรงเปนผพูพิากษาเรา มเีงือ่นไข
เพยีงประการเดยีว คอื เราจะตองทลูขอการอภยับาปและรบัจติใจใหม วญิญาณใหมจากพระเยซ ูคดคีวามของทานอยใูนพระหตัถ
ของพระเยซ ูผทูรงรกัทานมากมายดวยการยอมตายแทนทานแลวหรอืยงั?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แบบสอบถาม พบแลว บทที ่13 - 69
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อนาโตล ิลวีตินิ นกัประวตัศิาสตรและนกัประพนัธชาวรสัเซยี
ถูกจองจำเวลาหลายปในคายกักกันของรัสเซียในไซบีเรีย สถานที่ซึ่ง
ดูเหมือนคำอธิษฐานวิงวอนตอพระเจาถูกแชแข็งไวที่พื้นดินอันหนาว
เหนบ็ แตเขากลบัมจีติวญิญาณทีเ่ขมแขง็ “สิง่มหศัจรรยอนัยิง่ใหญทีส่ดุ
คอืการอธษิฐาน” เขาเขยีนวา “ฉนัเพยีงสงใจถงึพระเจาและทนัใดนัน้ฉนั
รูถึงแรงขับเคลื่อนจากที่ไหนสักแหงพรั่งพรูทวมทนใจและกายของฉัน
สิง่ทีว่าคอือะไร บำบดัหรอื ไมใชเลย ไมใชจติบำบดั ไมใชการฟนฟจูติใจ
แตเปนความแข็งแกรงที่คอยชุบชีวิตจากชายชราอยางฉันผูไมมีความ
สำคญัอะไร แถมยงัเบือ่หนายชวีติอกีดวย ใหรอดพนจากบาป และพยงุ
ฉนัขึน้เหนอืโลก แรงขบัเคลือ่นนัน้มาจากภายนอกตวัฉนัซึง่ไมมแีรงขบั
เคลือ่นใดในโลกจะตานทานได”

ในบทเรยีนนีเ้ราจะใหความสนใจกบัวธิกีารอธษิฐาน ซึง่จะสราง
ความสมัพนัธกบัพระเจาใหแขง็แกรงขึน้และมชีวีติครสิเตยีนทีเ่ขมแขง็
แรงขึ้น

1. การสนทนากบัพระเจา
เราจะแนใจไดอยางไรวาพระเจาไดยนิคำอธษิฐานของเรา
“‘พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสำหรับเจาเปน

แผนงานเพือ่สวสัดภิาพ ไมใชเพือ่ทกุขภาพ เพือ่จะใหอนาคตและความ
หวงัใจแกเจา แลวเจาจะทลูขอตอเรา และมาอธษิฐานตอเรา และเรา
จะฟงเจา เจาจะแสวงหาเราและพบเราเมือ่เจาแสวงหาเราดวยสิน้สดุ
ใจของเจา’” เยเรมยี

พระเยซูทรงใหหลักประกันอะไรวาพระองคทรงฟงและตอบ
คำอธิษฐานของเรา

“เราบอกพวกทานวา  จงขอแลวจะได  จงหาแลวจะพบ จงเคาะ
แลวจะเปดใหแกทาน” ลกูา 11:9

การอธษิฐานเปนการสนทนาโตตอบ พระเยซทูรงสญัญาวา
“นีแ่นะ! เรายนืเคาะอยทูีป่ระต ูถาใครไดยนิเสยีงของเราและเปด

ประต ูเราจะเขาไปหาเขาและจะรบัประทานอาหารรวมกบัเขา และเขา
จะรบัประทานอาหารรวมกบัเรา”  ววิรณ 3:20

จะเปนไปไดไหมที่จะมีโอกาสนั่งลงและสนทนากับพระคริสต
ระหวางรบัประทานอาหารมือ้เยน็ทีแ่สนพเิศษ ประการแรกจงอธษิฐานทลู
ใหพระองคทรงทราบเรือ่งในจติใจเราทกุอยาง ประการทีส่องใหฟงอยาง
ตัง้ใจ การทีเ่ราอธษิฐานดวยสมาธหิมายถงึการทีเ่ราสนทนากบัพระเจาโดย
ตรง และการทีเ่ราอานพระวจนะของพระองคดวยใจจดใจจอ หมายถงึการ
ทีเ่ราไดสนทนากบัพระองคผานทางพระคมัภรีแตละหนานัน่เอง

การอธษิฐานเปนวถิชีวีติของครสิตชน
“จงชืน่บานอยเูสมอ จงอธษิฐานอยางสม่ำเสมอ จงขอบพระคณุ

ในทกุกรณ ีเพราะนีแ่หละเปนพระประสงคของพระเจา สำหรบัพวกทาน
ในพระเยซคูรสิต”  1 เธสะโลนกิา 5:16-18

เราจะ “อธิษฐานอยางสม่ำเสมอ” ไดอยางไร? เราตองคุกเขา
ตลอดเวลาหรอืกลาวคำชืน่ชมยนิดหีรอืวงิวอนซ้ำๆ กนัตลอดเวลาหรอื?

เคลด็ลับ
คำอธษิฐาน

ทีไ่ดรบั
คำตอบ

พบแลว  บทที ่ 14

บทที ่14 เคลด็ลบัคำอธษิฐานทีไ่ดรบั คำตอบ - 5



6 - พบแลว

ไมใชแน แตเราจะมีชีวิตที่เขาสนิทกับพระเยซูจนเรา
สามารถตดิตอสนทนากบัพระองคทางใจไดทกุเมือ่ ทกุ
เวลาและทกุสถานที่

“ไมวาจะเปนทามกลางฝูงชนตามทองถนน
ขณะทำธุรกิจ เราสามารถสงคำวิงวอนหรือทูลขอคำ
ชีแ้นะตอพระเจา......ควรเปดประตใูจตลอดเวลา และ
ทูลเชิญใหพระคริสตมาสถิตในชีวิต เหมือนพระองค
เปนแขกจากสวรรคมาเยี่ยมเยืยนจิตวิญญาณเรา”
จากหนงัสอื “เคลด็ลบัแหงความสขุ (Steps to Chris), หนา 99

ทางทีด่ทีีส่ดุทางหนึง่ทีจ่ะพฒันาความสมัพนัธ
ทีแ่นบสนทินีค้ือการเรยีนรกูารมสีมาธขิณะอธษิฐาน

“ขอการภาวนาของขาเปนสิ่งที่พอพระทัย ขา
เปรมปรดีิใ์นพระเจา”  สดุด ี104:34

ขณะที่ทานอธิษฐาน อยามัวแตเรงทูลขอตาม
รายการตางๆ แตขอใหทานรอคอย ขอใหทาน
พิจารณาใครครวญสักเล็กนอยซึ่งจะทำใหเคล็ดลับ
คำอธษิฐานทีไ่ดรบั คำตอบความสมัพนัธของทานกบั
พระเจาแนบแนนยิ่งขึ้น

“ทานทัง้หลายจงเขาใกลพระเจา แลวพระองค
จะเสดจ็เขามาใกลทาน” ยากอบ 4:8

ยิง่เราเขาใกลพระเยซมูากเทาไร เรากย็ิง่ไดรบัรู
การประทบัอยอูยางใกลชดิกบัพระองคมากขึน้เทานัน้
ดังนั้นขอใหเรารักษาความสัมพันธในการสนทนากับ
พระเยซไูว ไมตองกงัวลกบัการใชคำพดูทีส่วยหร ูเพยีง
แตเปดเผยทุกสิ่งทุกอยางดวยคำพูดที่ตรงไปตรงมา
กพ็อแลว โปรดจำไวเสมอวาพระองคทรงผานการทกุข
ทรมานจากการสิน้พระชนมเพือ่เปนมติรทีใ่กลชดิของเรา

2. วธิอีธษิฐาน
เมื่อเราอธิษฐาน อาจตองการอธิษฐานตาม

แบบอยางการอธิษฐานของพระเยซู รูปแบบการ
อธษิฐานทีพ่ระองคทรงสอนไวตามคำทลูขอของเหลา
สาวก “โปรดสอนเราอธษิฐาน”

“ขาแตพระบดิาของขาพระองคทัง้หลาย   ผสูถติ
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพ
สกัการะ ขอใหแผนดนิของพระองคมาตัง้อย ูขอใหเปน
ไปตามพระทยัของพระองค ในสวรรคเปนอยางไรกใ็ห
เปนไปอยางนั้นในแผนดินโลก ขอประทานอาหาร
ประจำวันแกพวกขาพระองคในวันนี้ และขอทรงยก
บาปผิดของพวกขาพระองค เหมือนพวกขาพระองค
ยกโทษบรรดาคนทีท่ำผดิตอขาพระองค และขออยา
ทรงนำพวกขาพระองคเขาไปในการทดลอง แตขอให
พวกขาพระองคพนจากความชั่วราย ขอใหแผนดิน
และพระฤทธานภุาพและพระเกยีรตคิณุของพระองค
จงเปนของทานทัง้หลายตลอดไป..... อาเมน” มทัธวิ
6:9-13

หากทำตามรูปแบบการอธิษฐานของพระเยซู
เราจะเขาไปหาพระเจาในฐานะที่พระองคทรงเปน
พระบิดาบนสวรรคของเรา และทูลเชิญขอใหพระทัย
ของพระองคสถิตในใจเรา เหมือนที่สำเร็จในสวรรค
เราแสวงหาพระองคเพื่อสนองความตองการทางกาย
เพือ่การใหอภยัและเพือ่ใหเกดิทศันคตกิารรจูกัใหอภยั
เราระลกึตลอดเวลาวาความสามารถในการตอตานบาป
ของเรานั้นมาจากพระเจา คำอธิษฐานของพระคริสต
จบลงดวยการสรรเสรญิพระองค

ตอมาพระเยซูทรงสอนเหลาสาวกใหทูลขอ
พระบิดา “ในนามของเรา” (ยอหน 16:23) คือคำ
อธษิฐานทีส่อดคลองกบัหลกัการตางๆ ของพระเยซ ูนี่
คอืเหตผุลวาทำไมครสิเตยีนจงึมกัปดคำอธษิฐานดวย
คำวา “ในนามของพระเยซูครสิตเจา อาเมน” อาเมนเปน
คำในภาษาคำฮบีรทูีแ่ปลวา “ขอใหเปนดงันัน้ดวยเถดิ”

ถึงแมการอธิษฐานของพระเยซูจะมีแนวทาง
การทูลขอและสูตรวิธีการอธิษฐาน แตเราจะสนทนา
กบัพระเจาไดดทีีส่ดุหากถอยคำเหลานัน้ออกมาจากใจ
ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ

เราสามารถอธษิฐานทลูขอไดทกุสิง่ พระเจาทรง
เชือ้เชญิเรารบัมาเอาการอภยับาป (1 ยอหน 1:9) การ
เพิม่พนูความเชือ่ (มาระโก 9:24) สิง่จำเปนสำหรบัชวีติ
(มทัธวิ 6:11) การรกัษาใหหายจากความทรมานและ
เจบ็ปวย (ยากอบ 5:15)  การไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิ์
(เศคารยิาห 10:1) พระเยซคูรสิตทรงใหความมัน่ใจวา
เราจะไดรบัความดแูลและทกุสิง่ทีท่ลูขอตอพระองค   ไม
มสีิง่ใดเลก็นอยเกนิจะทลูขอ

“จงละความกังวลทุกอยางของพวกทานไวกับ
พระองค เพราะวาพระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย”
1 เปโตร 5:7

พระผูชวยใหรอดบาปของเราทรงสนพระทัย
ทกุรายละเอยีดในวถิชีวีติเรา

เมือ่จิตใจของเราเขาถงึความรกั และความเชือ่
ในพระองคแลวก็จะพบวาพระทัยของพระองคนั้น
แสนอบอุน

3. อธษิฐานสวนตวั
สวนใหญเรามักจะลังเลที่จะเลาเรื่องตางๆ ให

เพื่อนฟงแมจะเปนเพื่อนสนิทที่สุดก็ตาม ดังนั้นเมื่อ
อธษิฐานเปนการสวนตวักบัพระเจาทรงประสงคใหเรา
ผอนคลายเตม็ที ่  พระองคไมทรงตองการรขูอมลูใดๆ
ฤทธานุภาพทำใหรูถึงความกลัวลึกลับ แรงผลักดันที่
ซอนไว ความไมพอใจของเราที่ถูกฝงไว แทจริงแลว
พระองคทรงรดูกีวาเราเสยีอกี จงึตองเปดใจตอพระองค
ผทูรงเปนหนึง่เดยีว ผทูรงสนทิสนมกบัเราและผทูรงรกั
ทุกคนอยางหาที่สุดมิได การรักษาจะเริ่มขึ้นตอเมื่อ
พระเยซทูรงสามารถสมัผัสบาดแผลไดเทานัน้



เมือ่อธษิฐาน พระเยซมูหาปโุรหติของเราจะทรงอยใูกล
เพือ่ชวยเหลอืทกุครัง้

“เพราะวา เราไมไดมมีหาปโุรหติทีไ่มสามารถจะเหน็ใจ
ในความออนแอของเรา แตทรงเคยถกูทดลองใจเหมอืน
เราทุกอยาง ถึงกระนั้นพระองคก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้น
ขอใหเราเขามาถงึพระทีน่ัง่แหงพระคณุดวยความกลา เพือ่เรา
จะไดรบัพระเมตตา และจะพบพระคณุทีช่วยเราในยามตอง
การ”  ฮบีร ู4:15, 16

ทานรสูกึกงัวลใจ เครยีดหรอืรสูกึผดิบางไหม? จงมอบ
สิ่งเหลานั้นแกพระเจา แลวพระองคจะทรงชวยใหเราสม
ปรารถนาทกุประการ

จำเปนตองมสีถานทีพ่เิศษเพือ่การอธษิฐานสวนตวัหรอืไม?
“สวนทานเมือ่อธษิฐานจงเขาในหองชัน้ใน และเมือ่ปด

ประตูแลว จงอธิษฐานตอพระบิดาของทานผูสถิตในที่ลี้ลับ
แลวพระบดิาของทานผทูอดพระเนตรเหน็ในทีล่ีล้บัจะประทาน
บำเหนจ็แกทาน” มทัธวิ 6:6

นอกจากครสิเตยีนทกุคนจะอธษิฐานระหวางเดนิตาม
ถนน ทำงานหรืออยูในวงสังคมที่สนุกสนานแลว เขาทุก
คนควรกำหนดเวลาอธษิฐานสวนตวัและศกึษาพระคมัภรีใน
แตละวนัดวย ขอใหทานจดัทำตารางนดัหมายเพือ่พบพระเจา
ในเวลาที่ทานสนใจและตื่นตัวที่สุด

4. การอธษิฐานในทีส่าธารณะ
การอธิษฐานรวมกับคนอื่นเปนการสรางความผูกพัน

และเปนวธิทีีด่ใีนการรบัฤทธิอ์ำนาจของพระเจา
“เพราะวามสีองสามคนประชมุกนัทีไ่หนในนามของเรา

เราจะอยทูามกลางพวกเขาทีน่ัน่” มทัธวิ 18:20
สิง่ทีย่ิง่ใหญทีส่ดุทีเ่ราสามารถทำไดในฐานะครอบครวั

เดียวกันคือการพัฒนาชีวิตการอธิษฐานรวมกัน จงแสดงให
เดก็ๆ เหน็วาเราสามารถทลูความตองการของเราตอพระองค
ไมโดยตรง พวกเขาจะตืน่เตนหากพระเจาทรงตอบสนองตอคำ
อธษิฐานซึง่เกดิขึน้อยางสม่ำเสมอในชวีติ ใหแตละครอบครวั
นมัสการและแบงปนเรื่องราวของพระองคดวยความสุขและ
ผอนคลาย

5. ความลบัเจด็ประการของการตอบรบัคำอธษิฐาน
ดวยแรงอธิษฐานของโมเสสทำใหทะเลแดงแยกออก

ดวยแรงอธษิฐานของเอลยีาหทำใหไฟลงมาจากสวรรค   ดวย
แรงอธิษฐานของดาเนียลทำใหทูตสวรรคปดปากสิงโตที่หิว
กระหาย พระครสิตธรรมคมัภรีไดบนัทกึเรือ่งราวนาตืน่เตนของ
คำอธษิฐานทีไ่ดรบัคำตอบมากมาย สิง่นีเ้ตอืนใหทราบวาการ
อธิษฐานเปนเหมือนการเคาะเรียกฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญของ
พระเจา จงพิจารณาพระสัญญาที่ยิ่งใหญของพระคริสตที่
กลาววา

“สิ่งใดที่พวกทานขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น”
ยอหน 14:14

อยางไรกต็ามผทูีอ่ธษิฐานบางคนดเูหมอืนจะไมสนใจ
ทำไมหรือ? นี่คือหลักเจ็ดประการที่จะชวยใหทานอธิษฐาน
อยางมปีระสทิธภิาพมากขึน้

(1)  เขาใกลพระครสิตเสมอ
“ถาพวกทานตดิสนทิอยกูบัเราและถอยคำของเรา

ตดิสนทิอยกูบัทานแลว ทานจะขอสิง่ใดทีท่านปรารถนา กจ็ะ
ไดสิง่นัน้” ยอหน 15:7

เมื่อเราใหความสำคัญกับพระเจาเปนอันดับแรกและ
คอยตดิตอกบัพระองค  คอยฟงคำตอบรบัการอธษิฐานนัน้กอน
จะผานเลยไป

(2) เชือ่มัน่พระเจา
“ทกุสิง่ทีท่านอธษิฐานขอดวยความเชือ่กจ็ะได” มทัธวิ

21:22
ความเชื่อหรือความศรัทธาหมายถึง เรากำลังรอการ

ตอบรบัคำอธษิฐาน จากพระบดิาบนสวรรค หากทานยงัรสูกึ
อดึอดัทีจ่ะมคีวามเชือ่ ขอใหทานจำไววาพระผชูวยใหรอดของ
เราทรงกระทำการอศัจรรยใหแกชายคนทีท่ลูขอเมือ่ส้ินหวงัดงันี้

“ขาพเจาเชื่อ และขอโปรดชวยในสวนที่ขาดอยูดวย
เถดิ!”  มาระโก 9:24

เพียงแสดงความมุงมั่นกับความเชื่อที่มีอยูจริงๆ อยา
กงัวลกบัความเชือ่ทีท่านไมมี

(3) ขอใหเปนไปตามน้ำพระทยัของพระเจา
“นีเ่ปนความมัน่ใจทีเ่รามตีอพระองค คอื ถาเราทลูขอ

สิง่ใดทีเ่ปนพระประสงคของพระองค พระองคกท็รงฟง”
1 ยอหน 5:14

โปรดระลึกไวเสมอวาพระเจาทรงมีพระประสงคที่
จะมอบสิง่ตางๆ และสอนเราดวยการอธษิฐาน ดงันัน้พระองค
ทรง “ปฏเิสธ” บางครัง้พระองคทรงกระทำใหหนัเหไปอกีทศิ
ทางหนึง่ การอธษิฐานเปน ทำใหเราไดสมัผสัพระประสงคของ
พระเจายิ่งขึ้น บันทึกสิ่งที่ทูลขออยางสม่ำเสมอและคอยดู
ผลลัพธกจ็ะชวยไดมาก

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชวยสงเราใหถึงเปาหมาย
“พระวญิญาณทรงอธษิฐานขอเพือ่ธรรมกิชนตามพระประสงค
ของพระเจา” (โรม 8:27) ขอใหจำไววาความมงุหมายของเรา
จะตรงกบัพระประสงคขององคพระผเูปนเจา เมือ่เราเหน็สิง่ที่
พระองคทรงกระทำตามทีเ่ราทลูขอ

(4)  รอคอยพระเจาดวยความอดทน
“ขาพเจาไดเพียรรอคอยพระเจา พระองคทรง

เอนพระองคลงฟงคำรองทลูของขาพเจา” สดดุี  40:1
ประเด็นสำคัญคือใหทานมีจุดศูนยรวมที่พระเจา มุง

ความสนใจไปทีก่ารตอบรบัคำอธษิฐานของพระองค  อยาเพยีง
แตรีบออนวอนทูลขออยางรวดเร็วแตกลับมองปญหาดวย

บทที ่14 เคลด็ลบัคำอธษิฐานทีไ่ดรบั คำตอบ - 7
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ความหวาดกลัว อยายอมใหความหวาดกลัวชนะทาน อยา
ทลูขอความชวยเหลอืจากพระเจาเพยีงหนึง่นาทแีลวเอาเวลา
ที่เหลือมาจมปลักกับปญหาที่วิตก จงรอคอยพระองคดวย
ความอดทนซึ่งเรามักไมมีวินัยในขอนี้

(5)  อยายดึเหนีย่วความบาปใดๆ
“ถาขาพเจาไดบมความชั่วไวในใจขาพเจา องค

พระผเูปนเจาคงไมทรงสดบั” สดุด ี66:18
ขอใหรบัรวูาบาปทำใหเกดิวงจรลดัในฤทธานภุาพของ

พระเจาอันมีผลตอการดำรงชีวิตของเรา ความบาปแยกเรา
ออกจากพระเจา (อสิยาห 59:1, 2) ทานไมสามารถทำบาป
มือหนึ่งและขอความชวยเหลือจากพระเจาอีกมือหนึ่ง การ
สารภาพบาปดวยความจริงใจและการกลับใจจะชวยแก
ปญหาเหลานี้

หากเราไมยินยอมใหพระเจาทรงนำเพื่อใหหลุดจาก
ความคดิ คำพดูและการกระทำทีช่ัว่รายแลว  คำอธษิฐานกจ็ะ
ไมบงัเกดิผล

“พวกทานขอและไมไดรับเพราะขอผิด หวังจะเอาไป
สนองความปรารถนาชัว่ของตนเอง” ยากอบ 4:3

พระเจาไม “ตอบรับ” คนใจบาปหรือคนเห็นแกตัว
ขอใหทานเปดหฟูงพระบญัญตัขิองพระเจาและพระประสงค
ของพระองค   แลวพระองคจะทรงเปดพระกรรณเพือ่สดบัฟง
คำทูลขอของทาน

“ถาผใูดไมฟงพระบญัญตั ิแมคำอธษิฐานของเขากเ็ปน
สิง่นาเกลยีดนาชงั”  สภุาษติ 28:9

(6)  ทราบถงึสิง่ทีพ่ระเจาทรงตองการ
พระเจาทรงตอบรบัคำอธษิฐานคนทีท่ลูขอการประทบั

อยูดวยของพระองคในชีวิตของเขาและประทานพลังอำนาจ
เพือ่การดำเนนิชวีติ

“คนทีห่วิและกระหายความชอบธรรมกเ็ปนสขุ เพราะ
วาพระเจาจะทรงใหอิม่” มทัธวิ 5:6

(7) อธษิฐานดวยความมงุมัน่
พระเยซไูดแสดงใหเหน็ถงึความจำเปนในการอธษิฐาน

อยางมุงมั่นของเรา โดยเลาเรื่องหญิงมายที่เพียรเฝาขอรอง
ผพูพิากษาอยางไมหยดุหยอน  จนในทีส่ดุผพูพิากษาพดูอยาง
หวัเสยีวา

“‘แตเพราะแมมายคนนี้มาทำใหขาลำบาก ขาจะให
ความยุติธรรมแกนางเพื่อไมใหนางมารบกวนใหรำคาญใจ
บอยๆ!’  และองคพระผเูปนเจาตรสัวา ‘จงฟงคำทีผ่พูพิากษา
อธรรมคนนีพ้ดู พระเจาจะไมประทานความยตุธิรรมแกคนที่
พระองคทรงเลอืกไว คอืพวกทีร่องถงึพระองคทัง้กลางวนักลาง
คนืหรอื? พระองคจะทรงอดทนไดหรอื?’”  ลกูา 18:5, 7

จงสนทนาตอพระองคเกีย่วกบัความตองการความหวงั
และความฝนของทาน  เจาะจงทลูขอ พระพรและความชวย

8 - พบแลว

จากพระองคในยามตองการ เฝารอคอย
เฝารอฟงจนทานไดรับคำตอบบางสิ่ง
บางอยางจากพระองค

6. ทตูสวรรคเฝารับใชใหผอูธษิฐานสมปรารถนา
ผเูขยีนพระธรรมสดดุ ีรองดวยความยนิดปีรีดาสำหรบั

การรับใชจากทูตสวรรคของพระเจา ที่คอยตอบคำอธิษฐาน
ของเขา

“ขาพเจาไดแสวงพระเจา และพระองคทรงตอบ
ขาพเจา และทรงชวยกูขาพเจาจากความกลัวทั้งสิ้นของ
ขาพเจา ทตูสวรรคของพระเจาไดตัง้คายลอมบรรดาผทูีเ่กรง
กลวัพระองคและชวยเขาทัง้หลายใหรอด” สดุด ี34:4-7

เมือ่เราอธษิฐาน พระเจาทรงสงทตูสวรรคมาชวยตอบ
คำอธิษฐานตางๆ ของเรา (ฮีบรู 1:14) คริสตชนทุกคนมี
ทตูสวรรคประจำตวัคอยคมุครอง

“จงระวังใหดี อยาดูหมิ่นผูเล็กนอยเหลานี้สักคนหนึ่ง
เพราะเราขอบอกทานทัง้หลายวา ทตูสวรรคของพวกเขา
คอยเฝาอยเูฉพาะพระพกัตรพระบดิาของเราผสูถติในสวรรค
เสมอ”  มทัธวิ 18:10

เพราะวาการอธษิฐานของเรา
“องคพระผเูปนเจาทรงอยใูกลแลว อยากระวนกระวาย

ในสิง่ใดๆเลย แตจงทลูพระเจาใหทรงทราบทกุสิง่ทีพ่วกทานขอ
โดยการอธษิฐานและการวงิวอน พรอมกบัการโมทนาพระคณุ
แลวสันติสขุของพระเจาที่เกินความเขาใจ จะคุมครองจิตใจ
และความคดิของทานทัง้หลายไวในพระเยซคูรสิต”  ฟลปิป
4:5-7

7. ดำเนนิชวีติตามวถิขีองครสิเตยีน
พระครสิตธรรมคมัภรีไดอธบิายวถิชีวีติครสิเตยีนอยาง

ชัดเจน ตามที่กลาวในพระธรรมเอเฟซัส 4:22-24 เขาจะ
“ละทิ้ง”  สิ่งซึ่งเปนผลจาก  “ตัณหาที่คอยลอลวง”  และ
“สวมใส” ชีวิตใหม นั่นคือ “การสรางขึ้นตามแบบขององค
พระผเูปนเจา” ในบทเรยีนบทที ่ 6 และในพระคมัภรีกลาววา
ในการเกดิใหมเราจะถกู “สราง” ใหเปนคนใหมในพระครสิต
ทีม่คีวามแตกตาง

บทนี้และอีกหกบทตอไปจะกลาวถึงวิถีชีวิตคริสเตียน
เคลด็ลบัความสขุในชวีติครสิเตยีน ความสมัพนัธทีด่กีบัพระเจา
ที่เขมแข็งขึ้นอันมีผลใหวิถีชีวิตคริสเตียนมีความแตกตาง
ดังนั้นขอใหปรับสายตาแลวเพงมองไปที่พระเยซูเสียแตวันนี้
เพื่อทานจะไดฉลองชัยชนะในตอนจบ  เมื่อสันติสุขของ
พระครสิตอนัไมมสีิง่ใดเปรยีบไดจะเขามาครอบครอง



เคลด็ลบัคำอธษิฐานทีไ่ดรบัคำตอบ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่14 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของ แตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่14

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 14 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมขีอความถกูตองทกุขอ)
1. การอธษิฐาน
___ เปนวธิสีนทนาโตตอบระหวางเรากบัพระเจา
___ คอืการทลูส่ิงทีอ่ยใูนใจของทานแกพระเจา
___ คอืการคอยฟงพระเจาตอบคำทลูขอ
___ เปนการตดิตอส่ือสารกบัพีน่องในโบสถ
___ เปนประสบการณทัว่ไปทีเ่ราตองปฏบิตัวินัละหาเวลา
___ เปนประสบการณความสมัพนัธสนทิทีเ่รามกีบัพระเจาอยางตอเนือ่ง

2. เราควรอธษิฐาน
___ เพือ่ขอการอภยับาป
___ เพือ่ขอใหมคีวามเชือ่เพิม่มากขึน้
___ เพือ่ความตองการฝายรางกายของเรา
___ ทลูทกุเรือ่งแกพระเจา
___ เพือ่ทลูขอการหลัง่ลงมาของพระวญิญาณ
___ ทลูพระเจาเฉพาะเรือ่งใหญๆ  เทานัน้
___ เพือ่ขอการรกัษาคนเจบ็ปวย
___ ทลูขอแมเรือ่งเลก็นอยทีส่ดุ

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 14 สงัเกตตวัเลขซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย  คำตอบ “ถ = ถกู”
หรอื “ผ = ผดิ”

3. ถ. ผ. เราตองอธษิฐานเพราะพระเจาจำเปนตองไดขอมูลลาสดุเกีย่วกบัตวัเรา
ถ. ผ. เราตองอธษิฐานเพราะพระเยซ ูมหาปโุรหติของเรา ทรงเหน็อกเหน็ใจ

4. ถ. ผ. การอธษิฐานรวมกบัผอูืน่เปนการรบัเอาฤทธิเ์ดชของพระเจาเปนพเิศษ
ถ. ผ. การอธษิฐานในทีชุ่มชนรวมกนัควรมคีวามยาวอยางนอยครึง่ชัว่โมง

5. ถ. ผ. คำอธษิฐานของเราไมคอยไดรบัคำตอบ
ถ. ผ. การอธษิฐานทำใหเขาสมัผัสพระประสงฃของพระเจาอยางใกลชดิมากขึน้
ถ. ผ. เมือ่อธษิฐานแลว ใหรอพระเจาทรงตอบดวยความอดทน
ถ. ผ. เราตองคอยเฝาอธษิฐานย้ำตลอดไปจนกวาจะไดรบัคำตอบจากพระเจา

6. ถ. ผ. ทตูสวรรคคอยชวยเหลอืพระเจาในการตอบคำอธษิฐานของเรา

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาจะวางชวีติใหสมัผสัใกลชดิกบัฤทธานภุาพของพระเจาโดยการอธษิฐาน หรอืไม? _________________________

พบแลว  บทที ่ 14

57 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่14



ในป ค.ศ. 1943 กองกำลังการยึดครองของญี่ปุนออกคำสั่งใหคน
อเมริกันและคนยุโรปหลายรอยคนเปน “ชนชาติฝายศัตรู” เขาไปอยูในคาย
กักกันที่เมืองชานตงในประเทศจีน ผูถูกกักกันตองอดทนกับความเบื่อหนาย
ความทอแทผดิหวงั ความแออดัและความกลวันบัเปนแรมเดอืน

ผถูกูกกักนัคนหนึง่อธบิายถงึชายผหูนึง่วา “ไมตองสงสยัเลยวาเขาเปน
คนทีท่กุคนตองการ มคีนรกัมากทีส่ดุ และเปนทีน่านบัถอืมากทีส่ดุของคนใน
คาย” คอื อาจารยอรีคิ ลดิเดลิ ผเูผยแพรศาสนาจากสกอตแลนด

ตอมาหญงิโสเภณชีาวรสัเซยีในคายหวนคดิขึน้ไดวา ลดิเดลิคอืผชูายที่
ทำอะไรตอมิอะไรใหเธอโดยไมหวงัสิง่ตอบแทน ครัง้แรกเมือ่เธอมาทีค่าย เธอ
รสูกึโดดเดีย่วและถกูดถูกูเหยยีบหยามไมมใีครคบดวย   ลดิเดลิเปนคนเดยีวที่
ยนิดชีวยทำชัน้วางของใหเธอ

ผูถูกกักกันคนอื่นหวนคิดอีกวา “เขาเปนสุภาพบุรุษและมีอารมณขัน
ทำใหระงบัอารมณรอนได”

ครัง้หนึง่ในการประชมุอยางเผด็รอนของผถูกูกกักนั ทกุคนตองการใหใคร
สกัคนทำอะไรสกัอยางเพือ่กลมุเยาวชนทีจ่ติใจวาวนุ ลดิเดลิมาพรอมคำตอบ
เขาจดัใหมกีารเลนกฬีา การแกะสลกัและมชีัน้เรยีนสำหรบัเดก็ๆ และเขาเริม่
ใชเวลาในตอนเย็นกับกลุมวัยรุนเหลานั้น

การแขงขันกีฬาโอลิมปคป 1924 ลิดเดลไดรับชัยชนะทั้งชื่อเสียงและ
เกยีรตยิศ เขาไดรบัเหรยีญทองวิง่แขง 400 เมตร และไดรบัชยัชนะในความเปน
ครสิเตยีนดวยเชนกนั เขาไดรบัการยกยองชมเชยและเปนทีก่ลาวขวญัมากทีส่ดุ
ในกลมุผถูกูกกักนัทัว่โลก

อะไรทำใหเขาเปนคนพเิศษแบบนี?้ ทานสามารถพบเคลด็ลบัของเขาได
ทกุวนัเวลา 6 โมงเชา นัน่คอืเขาเดนิยองดวยปลายเทาเงยีบๆ ผานเพือ่นๆ ที่
กำลังหลับไปยังโตะจีน เพื่อจุดตะเกียงเล็กๆ สำหรับจดบันทึกและศึกษา
พระครสิตธรรมคมัภรีของเขา ในแตละวนัอรีคิ ลดิเดลิ จะแสวงหาพระคณุและ
ความเขมแขง็ในพระวจนะของพระเจาทีม่ีอยางมากมาย

1. หนงัสือคมูอืการดำเนนิชวีติครสิเตียน
พระครสิตธรรมคมัภรีเปนหนงัสอืคมูอืสำหรบัครสิตชน ซึง่เตม็ไปดวยเรือ่ง

ราวของคนทีม่ปีระสบการณเรือ่งทาทายตางๆ เหมอืนทีเ่ราพบเจอในทกุวนันี้
การไดทราบเรือ่งราวบคุคลตางๆ ในพระครสิตธรรมคมัภรี เหน็ถงึความยนิดี
ปรดีา ความเศราโศก ปญหาและโอกาสตางๆ ของบคุคลเหลานัน้ จะชวยให
เราเปนครสิเตยีนทีเ่ตบิโตมากยิง่ขึน้

ดาวดิผเูขยีนพระธรรมสดดุใีหภาพการพึง่พาพระวจนะของพระเจา เปน
เหมอืนไฟสองทาง

“พระวจนะของพระองคเปนโคมสำหรับเทาของขาพระองค และเปน
ความสวางแกมรรคาของขาพระองค”  สดดุ ี119:105

ความสวางที่ไดรับจากพระคริสตธรรมในแตละวันสามารถทำใหเรามี
คุณภาพชีวิตและจิตวิญญาณที่เติบโตอยางชัดเจน เหนือสิ่งอื่นใดพระคริสต
ธรรมคัมภีรแสดงใหเราเห็นพระเยซูผูทรงเปนแสงสวางของโลก  ชีวิตจะมี
ความหมายกต็อเมือ่ไดรบัแสงสวางจากพระองคเทานัน้

เคลด็ลับ
แหง

ความสขุ

พบแลว  บทที ่ 15

บทที ่15 เคลด็ลบัแหงความสขุ - 9



10 - พบแลว

2. มติรภาพทีท่ำใหเปลีย่นแปลง
พระครสิตทรงมพีระประสงคใหพระครสิตธรรมคมัภรีเปนเหมอืนจดหมาย

สวนตัวจากเพื่อนสนิทที่เขียนถึงทาน
“แตเราเรยีกทานวามติรสหาย เพราะวาทกุสิง่ทีเ่ราไดยนิจากพระบดิาเรา

สำแดงแกพวกทานแลว” ยอหน 15:15
พระเยซทูรงมพีระประสงคมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหแกเรา พระวจนะของพระองค

นำเราเขาไปอยใูกลชดิกบับรรดาผทูีว่างใจและตดิสนทิอยกูบัพระเจาและยนิดรีบั
คำสัง่สอนของพระองค

“เราบอกเรือ่งนีก้บัพวกทานเพือ่ทานจะไดมสีนัตสิขุในเรา” ยอหน 16:33
ทานตองอานจดหมายที่พระองคทรงสงมาใหเพื่อใหเกิดสันติสุขและมี

ความสมัพนัธทีม่ัน่คงกบัพระครสิต พระครสิตธรรมคมัภรีคอืจดหมายสือ่สารจาก
สวรรค อยาลมืเปดจดหมายเหลานีอ้านเพราะขาวประเสรฐิทีท่านตองการใชใน
การเปลีย่นแปลงชวีติของทานอยใูนพระวจนะ

นีค่อืประจกัษพยานจากผลของพระครสิตธรรมคมัภรี “ขาพเจาตองการ
ความชวยเหลือและไดพบความชวยเหลือนั้นจากพระเยซู ทุกสิ่งทุกอยางที่
ขาพเจาตองการไดเตรยีมไวสำหรบัผหูวิกระหายฝายวญิญาณอยางขาพเจาไดพงึ
พอใจ พระครสิตธรรมคมัภรีคอืการเปดเผยพระครสิตใหขาพเจาร ูขาพเจาจงึเชือ่
พระครสิตเพราะพระองคทรงเปนพระเจาพระผชูวยใหรอดบาปของขาพเจา ขาพเจา
จงึเชือ่พระครสิตธรรมคมัภรีเพราะพบวานีค่อืเสยีงของพระเจาทีม่ตีอวญิญาณของ
ขาพเจา”  เอลเลน จ ีไวท สขุอนมยักบัความผาสกุ (The Ministry of Healing) หนา 461

3. แนวทางการดำเนนิชวีติในพระครสิตธรรมคมัภรีและพระบญัญตัิ
สบิประการ

ใหเรามาดูพระบัญญัติสิบประการสักนิดเพื่อชวยใหเขาใจวา ทำไมเขา
เหลานัน้และพระครสิตธรรมคมัภรีจงึเปนพืน้ฐานจำเปนสำหรบัการดำเนนิชวีติที่
ถกูตอง

พระบญัญตัสิบิประการแบงเปนสองสวน   สีข่อแรกเปนความสมัพนัธของ
เรากบัพระเจาและหกขอหลงัเปนความสมัพนัธของเรากบัเพือ่นมนษุย  ทัง้สบิขอ
อยใูนพระธรรมอพยพ  20:3-17

พระบญัญตัสิองขอแรกเปนความสมัพนัธของเรากบัพระเจาเกีย่ว
กบัการนมสัการพระองค

1. “หามมพีระเจาอืน่ใดนอกเหนอืจากเรา”
2. “หามทำรปูเคารพสำหรบัตน เปนรปูส่ิงใดซึง่มอียใูนฟาเบือ้งบน หรอืบน

แผนดนิเบือ้งลาง หรอืในน้ำใตแผนดนิ อยากราบไหวหรอืปรนนบิตัริปูเหลานัน้ ...”
พระบญัญตัขิอทีส่ามและขอทีส่ีเ่ปนความสมัพนัธของเรากบัพระนามของ

องคพระเจาและวนับรสิทุธิข์องพระองค
3. “หามออกพระนามพระยาหเวหพระเจาของเจาในทางทีผ่ดิ เพราะผทูี่

ใชพระนามของพระองคไปในทางทีผ่ดินัน้ พระยาหเวหจะทรงเอาโทษ”
4. “จงระลกึถงึวนัสะบาโตถอืเปนวนับรสิทุธิ ์  จงทำงานทัง้สิน้ของเจาหก

วนั แตวนัทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโตแด พระยาหเวห พระเจาของเจา..”
พระบัญญตัขิอ 5 และขอ 7 คมุครองยดึเหนีย่วความเปนครอบครวั
5. “จงใหเกยีรตแิกบดิามารดาของเจา...”
7. “หามลวงประเวณผีวัเมยีเขา”
พระบัญญตัขิอ 6, 8, 9 และขอ 10 คอยคมุภยัเราทางดานสงัคม
6. “หามฆาคน”
8. “หามลกัทรพัย”



9. “หามเปนพยานเทจ็ใสรายเพือ่นบาน”
10. “หามโลภครวัเรอืนของเพือ่นบาน   อยาโลภภรรยา

ของเพือ่นบาน....หรอืสิง่ใดๆ ซึง่เปนของของเพือ่นบาน”
พระบญัญตัสิบิประการอธบิายหนาทีข่องเราตอองคพระเจา

และหนาทีข่องเราตอผอูืน่ เปนปายบอกทางการใชชวีติครสิเตยีน

4. พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการ
อยางไร

วนัหนึง่ขณะทีพ่ระเยซทูรงกำลงัสอนประชาชน ชายหนมุ
ผูมีความกระตือรือรนมาหาพระองคและทูลถามวา “ทาน
อาจารย ขาพเจาจะตองทำความดอีะไรบาง จงึจะไดชวีตินรินัดร?”
(มทัธวิ 19:16) พระครสิตทรงทอดพระเนตรเหน็วาเขากำลงัมี
ปญหาเกีย่วกบัการเงนิ พระองคทรงแนะนำใหเขาขายและแจก
จายทรพัยสมบัตขิองตนเองและ “เชือ่ฟงพระบญัญตั”ิ   (ขอ 17)

ชายหนมุพยายามหลกีเลีย่งสิง่ทีพ่ระครสิตทรงวเิคราะห
ปญหาให โดยทลูถามวาพระบญัญตัขิอไหนทีพ่ระองคทรงกำลงัพดู
ถงึ พระเยซทูรงยกพระบญัญตัสิบิประการหลายขอ (ขอ 18, 19)

ในทีส่ดุ “ขนุนางเศรษฐหีนมุ” กห็นัหนาและเดนิหนดีวย
ความเศรา (ขอ 20-22) เขาไมเตม็ใจทำตามทีพ่ระเยซตูรสั เขา
เหน็ดวยกบัพระบญัญตัสิบิประการ แตไมเตม็ใจเชือ่ฟงเจตนา
แหงธรรมบญัญตัทิีใ่หทิง้ชวีติทีเ่หน็แกตวัของเขา

พระบญัญตัสิบิประการแสดงใหเราเหน็ขอบเขตความ
สมัพนัธทีส่มบูรณกบัพระเจาและกบัเพือ่นมนษุยทีช่วยใหชวีติ
กาวหนา พระเยซทูรงชีว้าการเชือ่ฟงเปนหนทางแหงความยนิดี
ปรีดาที่แทจริง

“ถาพวกทานประพฤตติามบญัญตัขิองเรา ทานกจ็ะตดิ
สนิทอยูกับความรักของเรา เหมือนอยางที่เราประพฤติตาม
บัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยูกับความรักของ
พระองค เราบอกสิง่เหลานีก้บัพวกทานแลว เพือ่ใหความ
ยินดีของเราอยูในทาน และใหความยินดีของทานเต็ม
เปยม”  ยอหน 15:10, 11

5. แนวทางสชูวีติมสีขุ
พระธรรมปญญาจารยเปนบันทึกเลาถึงการแสวงหา

ความสขุของกษตัรยิซาโลมอน พระองคทรงไขวควาหาความ
สุขความร่ำรวยทางโลก พระองคทรงสรางราชวังที่เลิศเลอ
ทรงปลกูไรองนุอทุยานไมดอกสวยงามและสวนผลไมรสชาตดิี
มีสาวใชหอมลอมมากมาย มีของใชทุกอยางที่คนอยากได
แตเปนเพยีงความสขุทีล่วงตาพระองค ในทีส่ดุจงึตรสัวา

“แลวขาพเจาหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือขาพเจากระทำ
และความเหน็ดเหนื่อยที่ขาพเจาทุมเทลงไปและ ดูเถิด
ทกุอยางกอ็นจิจัง คอืกนิลมกนิแลง”  ปญญาจารย 2:11

กษตัรยิซาโลมอนแสวงหาความสขุทางโลกดวยหวงัวา
จะพบความสขุทีแ่ทจริง พระองคทรงดืม่ของมนึเมา สำราญ

กับหญิงและเตนรำทำเพลง แตหลังจากเสวยสุขจนสุดทาย
ผลสรปุของพระองคคอื

“อนจิจงั! อนจิจงั! ...สารพดักอ็นจิจงั!” ปญญาจารย 12:8
ครั้งหนึ่งที่กษัตริยซาโลมอนทอดพระเนตรเห็นความ

ดขีองพระเจา โดยเปรยีบเทยีบชวีติเริม่แรกทีพ่ระองคทรงเชือ่
ฟงพระเจากบัชวีติทีห่าความสขุในบาปอยางฉาบฉวย จงึทรง
ตดัสนิวา

“จบเรื่องแลว ไดฟงกันทั้งสิ้นแลว จงยำเกรงพระเจา
และรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค เพราะนีแ่หละเปนหนาที่
ของมนษุยทัง้ปวง”  ปญญาจารย 12:13

กษตัรยิซาโลมอนทรงพบทางลดัสคูวามสขุในชวีติแหง
โลกยีของพระองค ทรงเปนลกูผชูายพอทีจ่ะยอมรบัความผดิ
พลาดของตนเอง ดังนั้นเมื่อใกลสิ้นพระชนมและเพื่อชวย
คนอืน่ใหพนผดินี ้กษตัรยิซาโลมอนทรงแนะนำตกัเตอืนดงันี้

“คนทีร่กัษาธรรมบญัญตัจิะเปนสขุ” สภุาษติ 29:18

6. พระบัญญตัสิบิประการเปนแนวทางสำคญัของ
พระคมัภรีพนัธสญัญาใหม

ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม ยากอบเปนพยานวา
“เพราะวาใครทีร่กัษาธรรมบญัญตัทิัง้หมด แตผดิอยขูอ

เดยีว คนนัน้กท็ำผดิธรรมบญัญตัทิัง้หมด เพราะวาพระองคผตูรสั
วา ‘อยาลวงประเวณผีวัเมยีเขา’ กต็รสัไวดวยวา ‘อยาฆาคน’ แม
ทานไมไดลวงประเวณีแตไดฆาคน ทานก็เปนผูละเมิดธรรม
บญัญตั ิเชนนัน้แหละ พวกทานจงพดูและทำเหมอืนอยางคนที่
จะถกูพพิากษาดวยหลกัเกณฑแหงเสรภีาพ” ยากอบ 2:10-12

ชารล สเปอรเจยีน นกัเทศนคณะแบพ็ตสีทีย่ิง่ใหญใน
ศตวรรษที่ผานมา ประกาศวา “พระบัญญัติของพระเจาคือ
กฎเกณฑสวรรคที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ มาจากสวรรค สมบูรณ
แบบ.... เปนบญัญตัทิีไ่มมากเกนิไปหรอืนอยเกนิไป แตชางเปน
ความสมบรูณแบบเปนความประเสรฐิในตวัเองเกนิพรรณนา”

จอหน เวสลี่ย หนึ่งในผูกอตั้งคริสตจักรเมโธดิสท ได
เขยีนถงึการคงอยขูองเนือ้หาในพระบญัญตัวิา  “พระบญัญตัิ
ที่มีอยูในบัญญัติสิบประการ...พระองค (พระคริสต) ไมได
นำตดิกลบัไปดวย....ทกุๆ สวนของพระบญัญตันิีต้องยงัคงอยู
ใหมนุษยในทุกยุคทุกสมัยไดถือปฏิบัติ”  หนังสือ “การเทศนา”
เลม 1 หนา 221, 222

บลิลี ่ เกรแฮม ผสูอนศาสนาซึง่ไดรบัการยกยองมากที่
สดุในโลก พจิารณาพระบญัญตัสิบิประการอยางชืน่ชมมาก
จนเขยีนเปนหนงัสอืเลมหนึง่เกีย่วกบัความสำคญัของบญัญตัิ
สบิประการลวนๆ ใหแกครสิเตยีน

7. พลังอำนาจทีท่ำใหเราเชือ่ฟงได
ถงึแมพระครสิตธรรมคมัภรีและพระบญัญตัสิบิประการ

เปนสิ่งจำเปน ไมมีเปลี่ยนแปลง และเปนคูมือสมบูรณแบบ
นำไปสูวิถีชีวิตที่เปนสุข แตจิตใจยังคงขัดแยงอยดู ีหญงิสาว
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คนหนึง่อธบิายวา “ฉนัเชือ่พระบญัญตัสิบิประการทีย่ดึเหนีย่ว
ใจฉนั แนนอนวาฉนัจะรกัษาพระบญัญตัเิพือ่นำไปสคูวามสขุ
แตฉันพยายามอยางที่สุดแลว พบวาการรักษาพระบัญญัติ
ไมใชเรือ่งงาย และฉนัเริม่เชือ่วาไมมใีครปฏบิตัไิด”

สำหรับคนที่พยายามโนมเอียงมาใชชีวิตเชื่อฟง
พระบญัญตัขิองพระเจา แตในคำตอบทีบ่อกวาพยายามอยาง
เหลือเกิน จากหัวใจที่มีมลทินบาปซ้ำแลวซ้ำเลาตอบอยาง
ทอแทวา “ฉนัไมสามารถจะปฏบิตัติามได!” ทำไม? เพราะวา

“การเอาใจใสเนื้อหนังนั้นคือ การเปนศัตรูตอพระเจา
ไมปฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา และทีจ่รงิไมสามารถ
ปฏบิตัติามได”  โรม 8:7

วตัถปุระสงคของพระบญัญตัสิบิประการคอือะไร?
“เพราะวาธรรมบญัญตันิัน้ทำใหเรารจูกับาป” โรม 3:20
บทบาทหนาที่ของธรรมบัญญัติคือ ทำใหเขาใจอยาง

ถองแทวา เราคอืคนบาปทีห่ลงทาง สิน้หวงัและตองการพระ
ผชูวยใหรอดบาป

“เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเปนผูควบคุมของเรา
จนพระคริสตเสด็จมา เพื่อเราจะถูกชำระใหชอบธรรมโดย
ความเชือ่” กาลาเทยี 3:24

พระเยซูทรงเปนคำตอบ เมื่อเราอยูใตพระบาทของ
พระองคอยางสิน้หวงั โดยความเชือ่เราสามารถรบัการใหอภยั
บาปและจะไดรับฤทธานุภาพจากพระองคดลใจใหเรา
สามารถปฏบิตัติามพระธรรมบญัญตัไิด

8. ความรกัทำใหเราเชือ่ฟงพระบญัญตัสิบิประการ
พระเยซตูรสัวาการเชือ่ฟงนัน้เปนผลมาจากความรกั
“ถาพวกทานรกัเรา ทานกจ็ะประพฤตติามบญัญตัขิอง

เรา” ยอหน 14:15
หากเรารกัองคพระผเูปนเจา กจ็ะเชือ่ฟงพระบญัญตัสิี่

ขอแรกซึง่นยิามความสมัพนัธของเรากบัพระเจา และถาเรารกั
เพือ่นมนษุย กจ็ะเชือ่ฟงพระบญัญตัหิกขอหลงัซึง่นยิามความ
สมัพนัธของเรากบัคนอืน่ๆ

คนเหยยีบย่ำพระบญัญตัสิบิประการเปนคนบาป
“ทกุคนทีท่ำบาปกป็ระพฤตผิดิธรรมบญัญตั ิบาปเปน

สิง่ทีผ่ดิธรรมบญัญตั”ิ 1 ยอหน 3:4
ขอขอบพระคณุพระเจา   เรามพีระผชูวยใหรอดซึง่เสดจ็

มาในโลกนี ้ทรงสิน้พระชนม ทรงฟนคนืพระชนม และขณะนี้
ทรงประทบัอยเูพือ่จดุประสงคเดยีวคอื

“พวกทานรอูยแูลววา พระองคทรงปรากฏเพ่ือกำจดั
บาปของเราใหหมดไป” ขอ 5

พระผูชวยใหรอดบาปทรงใหอภัยและกำจัดบาปของ
เราจนหมดสิน้ (1 ยอหน 1:9) ทรงสญัญาจะมอบความรกัของ
พระองคใหแกเรา เพือ่ใหรกัคนอืน่ตอไป จงึเปนเหมอืนยาถอน
พิษขนานใหญสำหรับชีวิตที่เห็นแกตัว

“เพราะเหตุวาความรักของพระเจาไดหลั่งเขาสู
จติใจของเรา โดยทางพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ซึง่พระองคได
ประทานใหแกเราแลว”  โรม 5:5
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ไมมใีครมคีวามสามารถรกัษาธรรม
บญัญตัขิองพระเจามาแตกำเนดิ ความรกั
ของพระองค  “ไดหลัง่ไหล........เขาสจูติใจ
ของเรา” เปนความหวงัเดยีวเทานัน้ของเรา
ทัง้หลาย

9. พระคณุของพระเจาและการรกัษาพระบญัญตัิ
การชวยใหรอดจากบาปเปนของประทาน มนุษยไม

สามารถชวยตัวเองใหรอดพนได เรารอดไดโดยความเชื่อ
เทานัน้ ไดรบัการตดัสนิใหเปนคนชอบธรรม (มสีทิธิย์นือยตูอ
พระพกัตรพระเจาได) เปนของประทานทีไ่ดรบัโดยทางความ
เชือ่ เพราะเปนพระคณุของพระเจา

“เพราะวาทานทัง้หลายไดรบัความรอดแลวดวย
พระคณุโดยทางความเชือ่ ความรอดนีไ้มไดมาจากตวัทาน
แตเปนของประทานจากพระเจา ไมใชมาจากการกระทำ
เพือ่ไมใหใครอวดได”  เอเฟซสั 2:8

ลำพงัตวัเราเองไมสามารถรกัษาพระบญัญตัเิพือ่ใหรอด
ได แตเมือ่ยอมจำนนตอพระเยซดูวยความเชือ่ กจ็ะไดรบัความ
รอดจากบาปดวยความรักของพระองคที่มีเต็มลนในจิตใจ
ผลของพระคณุ และการยอมรบัพระองคทำใหเราตดิตามและ
เชือ่ฟงพระครสิตโดยความรกัของพระองคทีห่ลัง่เขาสจูติใจของ
เรา (โรม 5:5)

อคัรทตูเปาโลเนนถงึความพยายามทีไ่รประโยชนของ
มนษุย   และชีใ้หเหน็วาเราไมไดรบัความรอดจากการประพฤติ
ตามธรรมบญัญตั ิ  แตไดรบัความรอดจากความรสูกึทีพ่ระเจา
ม ี“พระคณุ” แกเรา

“เราจะทำบาปเพราะไมอยูใตธรรมบัญญัติ แตอยูใต
พระคณุอยางนัน้หรอื? เปลาเลย!”  โรม 6:15

ทำไมหรือ? ก็เพราะวาความรักเปนแรงจูงใจใหจิตใจ
มีชีวิตที่เชื่อฟงดวยความรัก (โรม 13:10) ความรักที่มีตอ
พระครสิตทำใหเราเชือ่ฟงพระองค

“ใครทีม่บีญัญตัขิองเราและประพฤตติามบญัญตัเิหลา
นัน้ คนนัน้เปนคนทีร่กัเรา” ยอหน 14:21

อาจารยอรีคิ ลดิเดลิ อธบิายวา ในสถานการณเลวราย
ทีส่ดุ ผเูชือ่ในฤทธานภุาพของพระเจาจะสามารถมชีวีติทีเ่ชือ่
ฟงและเกดิความพอใจในสิง่นัน้ ลดิเดลิแสดงใหเหน็ถงึพระคณุ
ทรงพลงัในยามคบัขนัและหวาดกลวั ความรกัทีม่ตีอพระครสิต
จะกอตัวเปนพลังรวมกับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อใหเขาถึง “หลักความประพฤติที่เปนตามธรรมบัญญัติ”
(โรม 8:1-4) ความสมัพนัธแหงรกั การถกูตรงึกางเขนและการ
ฟนคนืพระชนมสามารถทำใหคณุภาพชวีติเกดิขึน้ได

ทานคนพบความลับนี้เพื่อตัวทานเองแลวหรือยัง?
ความรักของพระเยซูที่มีตอทานทำใหพระองคทรงยอมสิ้น
พระชนมเพื่อบาปของทาน พระองคทรงทำใหทานมีพลัง
อำนาจดวยความรกัของพระองคและ “ทรงใหพวกทานเพยีบ
พรอมดวยสิง่ดีๆ  ทกุอยาง เพือ่ทีจ่ะทำตามพระทยัของพระองค”
(ฮบีร ู13:21) ทานตอบรบัพระองคอยางไร?



58 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่15

เคลด็ลบัแหงความสขุ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่15 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 15

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 15 แตละตอนตามตวัเลขดานหนา จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตอง
ทีส่ดุ ในแตละตอน (คำแนะนำ บางตอนมขีอความถกูตองทกุขอ)
1, 2. พระครสิตธรรมคมัภรี

___ เตม็ไปดวยเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้กบัคนจำนวนมากเหมอืนเราทัง้หลาย
___ เหมอืนกบัจดหมายสวนตวัจากมติรใกลชดิ

3. พระบญัญตัสิบิประการ
___ สรปุคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรีทัง้หมด
___ หลกัการเบือ้งตนในการดำเนนิชวีติทีถ่กูตอง

    พระบญัญตัสิีข่อแรกบอกถงึ
___ ความสมัพนัธระหวางเรากบพระเจา
___ ความสมัพนัธระหวางเรากบัคนอืน่ๆ

4. พระเยซูทรงแนะนำแกเศรษฐีหนุมวา
___ พระบญัญตัสิบิประการใชไดเฉพาะในสมยัของพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิเทานัน้
___ ใหรกัษาพระบญัญตัสิบิประการ

5. ตามความคดิเหน็ของพระเยซ ูพระบญัญตัปิระทานใหมาเพือ่
___ ควบคมุเราไว
___ เสริมความสุขในการดำเนินชีวิตของเรา

6. ตามทีก่ลาวไวในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม พระบญัญตัิ
___ มคีวามสำคญัยิง่
___ ลาสมัยแลว

7, 8. จดุประสงคของพระบญัญตักิเ็พือ่
___ ชีใ้หเราเหน็ความบาปและวางเปาหมายใหกาวไปใหถงึดวยกำลงัของตนเอง
___ ชีใ้หเหน็ความบาปและนำเราเขาหาพระเยซเูพือ่ชวยใหรอดพนจากความบาป

9,10. มนษุยรอดพนจากบาปไดโดย
___ พระคณุของพระครสิต
___ รกัษาพระบญัญตัิ
มนษุยไดรบัความรอดพนจากบาปโดยพระคณุ โดยความเชือ่ในความตายและการเปนขึน้มาจากความตายของพระครสิต
___ ทำใหเปนอสิระไมตองรกัษาพระบญัญตัิ
___ ทำใหรกัพระครสิตและเชือ่ฟงพระบญัญตัขิองพระองคโดยความสำนกึดี

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาใหเขียนพระบัญญัติของพระเจาในใจทานหรือไม?

________________________________________________________________________________________________________

พบแลว  บทที ่ 15



เมื่อสองสามปที่ผานมา บางคนทำนายวาในไมชาเราจะมีเวลา
วางมากจนไมรวูาจะทำอะไรด ีลองดเูหตผุลทีเ่ชือ่ถอืไดจากคำทำนายคอื
คอมพิวเตอรที่ชวยยนเวลาทำงานจากแรมเดือนเปนแคเสี้ยววินาที หรือ
หนุยนตทีช่วยงานยากๆ ในโรงงานอตุสาหกรรมหนกั

จากเสยีงคอมพวิเตอรทำงานวดืๆ และการทำงานโดยอตัโนมติั   เรา
กลบัหายใจไมทัว่ทอง ทกุวนันีเ้วลาของเรากลบัหายไปหมด เหนอืสิง่อืน่ใด
เวลาสำหรบัครอบครวักก็ำลงัหมดลงเชนกนั สามภีรรยาพบวาเปนการยาก
เหลอืเกนิทีจ่ะหา “เวลาทีม่คีณุภาพ” ใหลกูๆ เวลาทีไ่ดอยรูวมกนัเหลอืนอย
ลงเตม็ที

ผลการศึกษาชุมชนเล็กๆ แหงหนึ่งพบวา พอใหเวลากับลูกวัย
กระเตาะโดยเฉลี่ยเพียง 37 วินาทีตอวันเทานั้น! แทบไมเหลือเวลาให
ครอบครวัหรอือยรูวมกนัเลย

เราจะทำอยางไรเพือ่ใหมเีวลาสำหรบัครอบครวัและอยรูวมกนัมากขึน้?

1. การเยยีวยาภาวะชวีติตึงเครยีด
พระเยซทูรงเขาใจปญหาความกดดนัตงึเครยีดตางๆ ของครอบครวั

และพระองคประสงคใหเราตระหนกัวา การหยดุพกัฝายจติวญิญาณเปน
คณุภาพชวีติอยางหนึง่เชนกนั

“บรรดาผูเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเรา
จะใหทานทัง้หลายไดหยดุพกั จงเอาแอกของเราแบกไว แลวเรยีนจาก
เรา เพราะวาเราสภุาพออนโยนและใจออนนอมและจติใจของพวกทาน
จะไดหยดุพกั” มทัธวิ 11:28, 29

พระครสิตธรรมคมัภรีเสนอแนะการหยดุพกัสองวธิ ีคอืการเขาหาองค
พระครสิตอยางสม่ำเสมอ ทกุวนัและทกุสปัดาห

2. การเขาสนทิกบัพระเยซทูกุวนั
ฝงูชนเรยีกรองใหพระองคสนใจตลอดเวลา แตถงึกระนัน้พระครสิต

ทรงมอบสนัตสิขุแกทกุคนรอบๆ พระองคไดอยางไร? ในแตละวนัพระองค
ทรงทมุเทเวลาใหกบัพระบดิาบนสวรรค  ในการเผชญิกบัความทาทายของ
ชวีติ พระองคทรงพึง่พงิพระบดิาตลอดเวลา (ยอหน 6:57)

หากตองการมชีวีติทีส่งบและมัน่คงเหมอืนอยางพระองค   เราตอง
พึง่พงิพระเยซตูลอดเวลาเชนกนั ตองยอมใหพระวจนะและพระวญิญาณ
บรสิทุธิข์องพระองคหลอหลอมและเตมิเตม็ชวีติของเรา ทางทีด่ทีีส่ดุคอืการ
ทุมเทเวลาอยางมีคุณภาพกับพระคริสตเพื่อตอสูอำนาจมารที่ทำใหชีวิต
ย่ำแยและแยกตวัเราออกจากครอบครวัพระองค พระเยซทูรงตรสักบัเราวา

“จงตดิสนทิอยกูบัเราและเราจะตดิสนทิอยกูบัพวกทาน.... เพราะ
วาถาแยกจากเราแลวพวกทานจะทำสิง่ใดไมไดเลย”  ยอหน 15:4, 5

สิ่งจำเปนที่สุดในการใชเวลาของเราคือ เสาะหาเวลาวางเพื่อให
อาหารแกฝายจิตวิญญาณ โดยเขาสนิทกับพระเยซูทุกวัน สิ่งจำเปนที่
สำคัญมากที่ตองเนนในความผูกพันระหวางเรากับพระคริสตคือ ราชกิจ
พระองคบนกางเขนทีส่ำเรจ็แลว เปนหนทางเดยีวทีท่ำใหเกดิการหยดุพกั
และความปลอดภยัทีแ่ทจรงิ ดไูดจากพระเยซทูรงเปลงเสยีงรองขณะทีก่ำลงั

เคลด็ลับ
การหยดุพกั

ทีส่บาย
เหมอืน

ขึน้สวรรค

พบแลว  บทที ่ 16

บทที ่16 เคลด็ลบัการหยดุพกัทีส่บายเหมอืนขึน้สวรรค - 13



14 - พบแลว

จะสิ้นพระชนมวา “สำเร็จแลว” (ยอหน
19:30) หรอือกีนยัหนึง่ ราชกจิการชวยใหเรา
รอดจากบาปของพระองคเสรจ็สมบูรณแลว

“แตความจริง พระองค (พระคริสต)
ทรงปรากฏครัง้เดยีวเทานัน้.... เพือ่กำจดั
บาปใหหมดสิน้ไปโดยการถวายพระองคเอง
เปนเครือ่งบชูา” ฮบีรู 9:26

เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนมพระองค
ทรง “กำจัดบาป” นั่นคือคำตอบที่วาทำไม
ผเูชือ่ทีส่ารภาพบาปแลวสามารถ “หยดุพกั”
ในพระราชกจิทีส่ำเรจ็แลวของพระครสิต   เรา
ไดรบัการยกบาปออกไป

ปจจุบันความรูสึกผิดมักจะอยูเบื้อง
หลงัการยางกาวในการดำเนนิชวีติของเราทีม่ี
แตความวิตกทุกขรอน แตพระเยซูทรงแก
ปญหาความผิดเพียงครั้งเดียวที่ไมกางเขน
ซึ่งมีผลตลอดไป เสียงรองวา “สำเร็จแลว”
ของพระเยซเูปนการปดผนกึพระสญัญาของ
พระองคทีว่า “เราจะใหทานหายเหนือ่ยและ
เปนสขุ” กลายเปนความจรงิ พระครสิตทรง
กระทำหนาที่ในการไถบาปเพื่อเราที่เนินเขา
คาลวารเีสรจ็สมบูรณแลว (ทติสั 2:14) ทรง
พักผอนในหลุมศพวันสะบาโต  ทรงลุกขึ้น
จากความตายในเชาวนัอาทติย เปนชยัชนะ
เหนอืบาปและความตาย ครสิตชนจะเชือ่มัน่
เรื่องการหยุดพักจากราชกิจที่เกิดขึ้นของ
พระครสิตซึง่สำเรจ็ครบถวนแลว

“เพราะฉะนัน้...กใ็หเราเขาไปใกลดวย
ใจจริง ดวยความไวใจเต็มที่....ขอใหเรายัง
คงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไวนั้น
โดยไมหวัน่ไหว เพราะวาพระองคผปูระทาน
พระสญัญานัน้ทรงซือ่สัตย” ฮบีร ู10:22, 23

เพราะวาพระองค   “ผูประทาน
พระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย” เราสามารถ
หยุดพักภายหลังไดรับการชวยใหรอดบาป
ตามพระสญัญา ความมัน่คงสนัตสิขุและการ
หยดุพกัทีเ่ราไดรบัจากพระเยซทูกุวนันัน้ไมได
เปนผลจากการกระทำของเรา แตเปนผล
จากสิง่ทีพ่ระองคทรงกระทำบนกางเขน

เพราะความรอดนั้นมีแนนอน เราจึง
พกัพงิในพระครสิตได ความแนนอนนัน้เปน
แรงจงูใจใหเราจดัสรรเวลาในแตละวนัอยกูบั
พระองค  เปนการใหอาหารใจดวยพระวจนะ
ของพระองค สูดหายใจบรรยากาศสวรรค
ดวยการอธิษฐาน การพบพระเยซูสามารถ

ขจดัภาวะตงึเครยีดใหกลายเปนสนัตสิขุและ
มีจุดหมายในชีวิต

3. การเชื่อมความสัมพันธกับ
พระเยซทูกุสปัดาห

หลงัจากทีพ่ระครสิตทรงสรางโลกใน
หกวัน (โคโลสี 1:16-17) พระองคทรงจัด
เตรียมวันหยุดพักสะบาโต เพื่อเปนโอกาส
ใหมนษุยปลูกฝงการเขาสนทิระหวางเรากบั
องคพระผเูปนเจา

“พระเจาทรงทอดพระเนตรสิง่ทัง้ปวง
ทีพ่ระองคทรงสรางไว ดสู ิทรงเหน็วาดยีิง่นกั
มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่หก ฟา
สวรรคและแผนดนิ และสรรพสิง่ทัง้สิน้ทีม่อียู
ในนัน้กถ็กูสรางเสรจ็ วนัทีเ่จด็ พระเจากเ็สรจ็
งานของพระองคทีท่รงทำมานัน้ ในวนัทีเ่จด็
นั้นก็ทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของ
พระองคทีไ่ดทรงกระทำ พระเจาจงึทรงอวย
พรวันที่เจ็ดทรงตั้งไวเปนวันบริสุทธิ์
เพราะในวนันัน้พระองคทรงหยดุพกัจากการ
งานทั้งปวงที่พระเจาทรงเนรมิตสรางและ
ทรงกระทำ” ปฐมกาล 1:31-2:3

ในฐานะพระผูสรางพระเยซู “ทรง
หยุดพัก” ในวันสะบาโตแรกกับอาดัมและ
เอวา พระองค “ทรงอวยพร” วนันัน้และ “ทรง
ตัง้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์ พระเจาทรงกำหนดให
หนึ่งรอบของสัปดาหมีเจ็ดวัน ซึ่งมิใชเพื่อ
ประโยชนของพระองคแตเพือ่อาดมัเอวาและ
เพื่อเราในปจจุบัน เพราะพระองคทรงสน
พระทัยมนุษยสองคนที่พระองคทรงสราง
อยางยิ่ง จึงทรงวางแผนใหเขาอุทิศตนเพื่อ
อยูเฉพาะพระพักตรพระเจาทุกวันที่เจ็ด
ตลอดไป ในแตละวนัสะบาโตจะเปนหนึง่วนั
ที่ ร างกายพวกเขาไดหยุดพักและจิต
วิญญาณไดรับการฟนฟูใหสดชื่นขึ้นใหม
เพราะความบาปเขามาใหโลกของเรานี่เอง
จึงยิ่งทำใหการหยุดพักวันสะบาโตเปนสิ่ง
จำเปนมากขึ้น

พระผูชวยใหรอดพระองคนี้ทรง
สัญญากับอาดัมและเอวาให “หยุดพัก”
ประมาณสองพนัปตอมา ทรงกำหนดใหเปน
พระบัญญัติแกโมเสสบนภูเขาซีนาย (1
โครนิธ 10:1-4) พระเยซทูรงเลอืกบญัญตักิาร
หยดุพกัวนัสะบาโตใหเปนหวัใจสำคญัอยาง
ยิง่ของพระบญัญตัสิบิประการ พระบญัญตัิ
ขอทีส่ีก่ลาวไวดงันี้



“จงระลึกถึงวันสะบาโต (คือวันหยุดพัก
(งาน) ถอืเปนวนับรสิทุธิ ์ จงทำงานทัง้สิน้ของเจา
หกวนั  แตวนัทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโตแดพระยาหเวห
พระเจาของเจา ในวนันัน้หามทำงานใดๆ ไมวา
เจาเอง หรอืบตุรชายบตุรหญงิของเจาหรอืทาสทาสี
ของเจาหรือสัตวใชงานของเจาหรือคนตางดาว ที่
อาศัยอยูในประตูเมืองของเจา เพราะในหกวัน
พระยาหเวหทรงสรางฟาและแผนดินทะเลและ
สรรพสิง่ซึง่มอียใูนทีเ่หลานัน้แตในวนัทีเ่จด็ทรงพกั
เพราะฉะนัน้ พระยาหเวห ทรงอวยพรวนัสะบาโต
และทรงตั้งวันนั้นไวเปนวันบริสุทธิ์”  อพยพ
20:8-11

พระเจาทรงตัง้วนัสะบาโตเปนวนัที ่“ระลกึถงึ”
พระเจาผ ู“ทรงสรางฟาสวรรคและแผนดนิ” การหยดุ
พกัวนัสะบาโตในแตละสปัดาหเปนการเชือ่มสัมพนัธ
ระหวางเรากับพระผูสราง ผูทรงอวยพรวันนี้และ
กำหนดวนันีไ้วเฉพาะตางหาก

เมือ่พระเยซมูาอาศยัอยบูนโลก   พระองคทรง
ใชโอกาสทุกอยางเพื่อธำรงความผูกพันที่มีตอ
พระบดิา พระองคทรงใชวนัหยดุพกัสะบาโตใหเปน
ประโยชนดวยการนมสัการดงัทีล่กูากลาววา

“แลวพระองคเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธที่ซึ่ง
พระองคทรงเจริญวัยขึ้น พระองคเสด็จเขาไปใน
ธรรมศาลาในวนัสะบาโตเชนเคย”  ลกูา 4:16

หากพระเยซผูทูรงเปนพระเจาในสภาพมนษุย
ทรงปรารถนาหยดุพกัเฉพาะพระพกัตรพระบดิาใน
วันสะบาโต แนนอนยิ่งกวานั้นมนุษยจำเปนตอง
ทำมากกวานั้นอีกเทาไร เมื่อพระเยซูทรงแยกเอา
กฎขอบงัคบัตามกฎของยวิเกีย่วกบัวนัสะบาโตออกไป
(มัทธิว 12:1-12) เทากับพระองคทรงชี้ใหเห็นวา
พระเจาทรงกำหนดวนัสะบาโตเพือ่ประโยชนของมนษุย

“พระองคจงึตรสักบัพวกเขาวา ‘วนัสะบาโต
นัน้ทรงตัง้ไวเพือ่มนษุย ไมไดทรงสรางมนษุยไวเพือ่
วนัสะบาโต เพราะฉะนัน้บตุรมนษุยเปนเจาเปนนาย
เหนอืวนัสะบาโตดวย’” มาระโก 2:27, 28

พระเยซูทรงใหความสำคัญวันสะบาโต แม
กระทัง่การสิน้พระชนมของพระองค ทรงสิน้พระชนม
ในวนัศกุร “วนัจดัเตรยีม และใกลจะถงึวนัสะบาโต
แลว” (ลกูา 23:54) ในขณะทีพ่ระองคทรงประกาศ
วา “สำเรจ็แลว” หมายถงึราชกจิในการเสดจ็มายงั
โลกนีข้องพระองคและการสิน้พระชนมแทนบรรดา
มนษุยสำเรจ็แลว (ยอหน 19:30; 4:34; 5:30) เปน
การเฉลิมฉลองภารกิจของพระองคที่สำเร็จแลว
พระเยซจูงึทรงหยดุพกัในอโุมงคฝงศพในวนัสะบาโต

พระครสิตทรงสรางสรรพสิง่สำเรจ็ในหกวนัและ
ทรงหยดุพกัในวนัทีเ่จด็อยางไร พระองคกไ็ดทรงกระทำ
ราชกิจการไถบาปของพระองคโดยการสิ้นพระชนม
บนกางเขนในวันที่หกแลวทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด
สำเร็จอยางนั้นเหมือนกัน

พระเยซทูรงออกจากอโุมงฝงศพเชาวนัอาทติย
เปนพระผูชวยใหรอดผูมีชัยชนะ (ลูกา 24:1-7) ทรง
ขอใหเหลาสาวกของพระองครักษาวันสะบาโต เพื่อ
พบกบัพระองคหลงัการฟนคนืพระชนม ในการกลาวถงึ
การทำลายกรงุเยรซูาเลม็ซึง่เกดิขึน้ราวสีส่บิปหลงัการ
สิน้พระชนม พระองคทรงรบัสัง่วา

“จงอธษิฐานขอใหวนัทีท่านหนนีัน้จะไมเกดิใน
ฤดหูนาวหรอืวนัสะบาโต”  มทัธวิ 24:20

พระผูชวยใหรอดของเราทรงมีพระประสงคให
เหลาสาวกและผูที่เปลี่ยนความเชื่อทั้งหลายมีโอกาส
เรียนรูสิ่งที่พระองคทรงสอนพวกเขาอยางตอเนื่อง
(ยอหน 15:15-16) ใหพวกเขารบัรทูัง้การหยดุพกัหลงั
ไดรบัการชวยใหรอดบาป และการหยดุพกัวนัสะบาโต
คนเหลานั้นไมไดทำใหพระองคผิดหวัง หลังจาก
พระคริสตสิ้นพระชนม สาวกทั้งหลายยังคงรักษา
วันสะบาโตตอเนื่อง (ดูลูกา 23:54-56; กิจการของ
อคัรทตู 13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4)

อคัรสาวกยอหนผเูปนทีร่กั ตดิตอกบัพระครสิต
ในวันสะบาโตทุกสัปดาห หลายปตอมาเขาเขียนวา
“พระวญิญาณทรงดลใจขาพเจาในวนัขององคพระผเูปน
เจา” (ววิรณ 1:10) ตามทีพ่ระเยซกูลาว “วนัขององค
พระผเูปนเจา” คอืวนัสะบาโต “เพราะวาบตุรมนษุยเปน
เจานายเหนอืวนัสะบาโต” (มทัธวิ 12:8)

ในวนัสะบาโตเราเฉลมิฉลองความสำเรจ็อนัยิง่
ใหญที่สุดขององคพระผูเปนเจาสองประการคือ การ
เนรมติสรางและการชวยเราใหรอดจากบาป การรกัษา
วนัสะบาโตจะดำเนนิตอไปจนถงึโลกหนา

“‘เพราะสวรรคใหม และแผนดนิโลกใหม ซึง่เรา
จะสราง จะยงัอยตูอหนาเราฉนัใด พระเจาตรสัดงันี.้..
พระเจาตรัสดังนี้ ‘ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต
มนษุยทัง้สิน้จะมานมสัการตอเรา’” อสิยาห 66:22, 23

4. ประโยชนของการหยดุพกัในวนัสะบาโต
มนุษยในปจจุบันตางเหยียบย่ำกันดวยการ

ดำเนินชีวิตอยางเอาเปนเอาตาย ทุกคนเริ่มออนแรง
ภายใตภาวะตึงเครียด แตละครอบครัวเริ่มแตกแยก
แตพระเจาทรงเสนอทางทีด่กีวา เพือ่ใหมวีถิชีวีติทีด่ขีึน้
คอื วนัสะบาโต

เราลองมาดูประโยชนที่เห็นอยางชัดเจนของ
การหยดุพกัวนัสะบาโต

บทที ่16 เคลด็ลบัการหยดุพกัทีส่บายเหมอืนขึน้สวรรค - 15
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(1) วันสะบาโตเปนการระลึกถึงราชกิจการสราง
การรกัษาวนันีใ้หบรสิทุธิ ์เปนการระลกึถงึพระผสูรางของ
เรา ชวงเวลาชัว่โมงบรสิทุธิเ์ปนโอกาสทีด่เียีย่มทีจ่ะสมัผสัถงึการ
หยัง่รากของเราในโลกทีพ่ระผเูปนเจาทรงสราง   ทานเดนิปาหรอื
เดนิลดัเลาะลำธารตามโขดหนิทีง่ดงามตามธรรมชาตคิรัง้สดุทาย
เมือ่ไร? วนัสะบาโตคอืวนัทีเ่ราใชเวลารวมกบัพระองคและไดลิม้
รสความมหศัจรรยของการสรางทีท่รงมอบใหแกเรา

(2) วันสะบาโตเปนวันแหงความยินดีในการ
นมัสการและสามัคคีธรรมรวมกับคริสตชนอื่นๆ การ
สรรเสริญพระผูเปนเจาดวยกันเปนกลุมเปนประโยชนแกทุก
คน   วนัสะบาโตเปนเวลาทีเ่ราไดรวมตวักนัเปนพเิศษเปนกาย
เดยีวกนัเพือ่เตมิไฟแบตเตอรีฝ่ายจติวญิญาณใหมแกทกุคน

(3) วนัสะบาโตเปนโอกาสในการแสดงออกถงึพระ
เมตตา ทานไมมีเวลาไปเยี่ยมเพื่อนบานที่ปวยชวงกลาง
สปัดาหใชหรอืไม?   เมือ่เพือ่นตองการความเหน็อกเหน็ใจจาก
ทานหลงัจากสญูเสยีสาม ี  ชวีติของเพือ่นทีโ่ศกเศราและออน
ลาจากการสูญเสียสามีสะกิดใหทานแบงปนความรักใหเธอ
บางไหม? พระเยซทูรงแนะนำวา “เพราะฉะนัน้จงึอนญุาตให
ทำการดไีดในวนัสะบาโต” (มทัธวิ 12:12) วนัสะบาโตจงึถอืเปน
โอกาสใหทานเยีย่มเยอืนเพือ่นของทานทีไ่ดรบัความทกุขโศก

(4) วนัสะบาโตเปนวนัทีค่รอบครวัใกลชดิกนัยิง่ข้ึน
เมือ่พระครสิตทรงสัง่วา “ในวนันัน้ (วนัสะบาโต) วนันัน้ หาม
ทำงานใดๆ” (อพยพ 20:10) พระองคไมสามารถจะใหใบสัง่
ยาที่ดีกวานี้แกพอที่บางานและแมที่เครียดจัดไดอีกแลว วัน
สะบาโตคอืปายตวัใหญทีเ่ขยีนวา หยดุ เพือ่ครอบครวั หยดุ
การเรงรบี หยดุสิง่เรงดวนทีส่ดุทีเ่ขามาครอบงำสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุ
วนัสะบาโตคอืวนัเดยีวทีเ่ราสามารถเอาการอธษิฐานมาแทน
ที่ความออนลา เอาเสียงหัวเราะแทนที่การทำงานหนัก เอา
ความเงยีบสงบมาแทนทีต่ารางเวลาทีย่งุเหยงิ  การหยดุพกัใน
วันสะบาโตเปนการจัดหาเวลาใหแกครอบครัว เขาสนิทกับ
พระครสิตและไขเอาพลงัฝายจติวญิญาณจากพระองค

(5) วนัสะบาโตเปนเวลาทีพ่ระเยซเูสดจ็มา...ใกล
เปนพเิศษ ความสมัพนัธทกุรปูแบบตองการเวลาทีม่คีณุภาพ
ความสมัพนัธระหวางเรากบัพระครสิตกไ็มมขีอยกเวนเชนกนั
การสละเวลาวนัทัง้วนัในแตละสปัดาห ใหพระครสิตเปนวธิยีิง่
ใหญทีค่อยรกัษาความผกูพนัของเรากบัพระองคใหแนนแฟน
และมีชีวิตชีวาอยูเสมอ วันสะบาโตทำใหเรามีโอกาสพิเศษ
เพือ่ศกึษาพระคมัภรีและอธษิฐาน เพิม่โอกาสพเิศษทีไ่ดอยกูบั
พระคริสตตามลำพังในสถานที่เงียบสงบและคอยรับฟงพระ
วจนะของพระองค

พระเยซู “ทรงอวยพรแกวันที่เจ็ด ทรงตั้งไวเปนวัน
บริสทุธิ”์ ดวยพระสญัญาวาจะทรงประทบัอยดูวย (ปฐมกาล
2:3) ทานสามารถเขาใจวาทำไมการรกัษาวนัเสารซึง่เปนวนั
ที่เจ็ดของสัปดาหที่เราถือเปนวันสะบาโตจึงมีความสำคัญ
เพราะวาเปนวนัทีพ่ระครสิตทรงแยกไวในราชกจิการสราง เพือ่
การตดิตอสือ่สารกบัเราเปนกรณพีเิศษ
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เมือ่พระเยซทูรงกำหนดวนัสะบาโต
ดูเหมือนวาพระองคทรงมีคนรุนเราอยูใน
พระทยัของพระองคดวย นัน่คอืวนัสะบาโต
เปนสิง่ทีเ่ราตองการจรงิ ในสภาพแวดลอม
ทีเ่ตม็ไปดวยภาวะความบบีคัน้เชนนี ้  เปนวนัทีเ่ราไดหยดุหนึง่
วันเพื่อการพักผอนอยางแทจริง เปนวันหนึ่งที่ไดนมัสการ
พระเจา ไดสมัผสักบัผลงานสรางของพระองค และใหความใส
ใจกบัความสมัพนัธกบัพระองคแทนการสนใจสิง่อืน่ๆ

5. การลิม้ลองการพกัผอนทีแ่สนสบายในสวรรค
เราสามารถรวบรวมประโยชนของการเชือ่มสมัพนัธกบั

พระเยซูทุกวันและทุกสัปดาหดวยคำวา การหยุดพัก คำวา
“สะบาโต” มาจากภาษาฮีบรูแปลวาการหยุดพัก ดังนั้นจึง
ไมนาประหลาดใจที่พระคริสตธรรมคัมภีรเรียกวันที่เจ็ดวา
“สะบาโตแหงการหยดุพกัสงบ” (เลวนีติ ิ23:3)

“เพราะมขีอหนึง่กลาวถงึวนัทีเ่จด็อยางนีว้า ‘ในวนัทีเ่จด็
นัน้ พระเจาทรงหยดุพกัการงานทัง้สิน้ของพระองค’ ...ฉะนัน้
จึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของ
พระองค….เพราะฉะนัน้ ขอใหเราพยายามเขาสกูารหยดุพกั
นัน้”  ฮบีร ู4:4 -11

“การหยดุพกัสะบาโต” ทำใหเรารเูปนนยัถงึความยนิดี
ปรีดาในการหยุดพักบนสวรรคตลอดนิรันดรที่เราไดรับทุก
สัปดาห การหยุดพักนี้มิไดหมายถึงการไมทำอะไรเลย แต
หมายถงึความรสูกึปลอดภยั   สนัตสิขุและความเปนอยทูีด่อีนั
เปนรากฐานชวีติทีส่มบรูณอยางแทจรงิ เราจะรซูึง้ถงึการหยดุ
พกัฝายจติวญิญาณนี ้  กต็อเมือ่เราเคยมปีระสบการณมากอน
เทานั้น นอกจากนี้คนทั้งโลกสามารถเปนพยานและเปดเผย
ประสบการณของ “การหยดุพกัหลงัไดรบัการชวยใหรอด”  และ
“การหยดุพกัวนัสะบาโต” นีไ้ด  “ถาทานไดรบัการหยดุพกัของ
พระเยซูทุกวันทุกสัปดาหโดยการสนทนากับพระองค ทาน
จะคนพบความยนิดทีีย่ิง่ใหญทีส่ดุในชวีติ”

ทานปรารถนาจะขอบพระคุณพระเยซูสำหรับการ
หยุดพักซึ่งเปนของประทานของพระองคหรือไม? ทานเคย
อยากจะขอบพระคณุพระองคสำหรบัพระสญัญาแหงการหยดุ
พกัเพือ่ชวยใหรอดหรอืไม อยากจะขอบพระคณุในแตละวนัที่
พบสิง่ทาทายในชวีติและพระสญัญาแหงการพกัผอนวนัสะบาโต
ในแตละสปัดาหทีย่ดึความสมัพนัธระหวาง ทานกบัพระองคให
แนนแฟนขึน้หรอืไม? หากทานยงัไมเคย ทานปรารถนารบัการ
ชวยใหรอดบาปจากพระองคหรือไม? ทานอยากจะทูล
พระองคไหมวา ทานปรารถนาจะรกัษาวนัสะบาโตของพระองค
ทกุสปัดาห? ทานอยากจะทลูหรอืไมวา “ขาแตพระผเูปนเจา
ขาพระองคปรารถนาที่จะพบความสุขใจในวันที่พระองคได
กำหนดไว” ทำไมทานไมสญัญาในตอนนีเ้สยีตัง้แตบดันี?้

(ทานอาจสงสยัวา ใครเปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัเสาร
วนัทีเ่จด็ของสปัดาหไปเปนวนัอาทติยวนัแรกของสปัดาห? การ
เปลีย่นแปลงนีเ้กดิขึน้เมือ่ไร? พระเจาทรงอนญุาตใหเปลีย่นใช
ไหม? คำถามเหลานีม้คีำตอบอยใูนบทเรยีนบทที ่ 21)
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พบแลว  บทที ่ 16
เคลด็ลบัแหงการพกัสงบเหมอืนสวรรค
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่16 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 16

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 16 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานบทเรยีนแตละตอนตามตวัเลขดานหนา
จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ ในแตละตอน

1, 2. ___ เราสามารถแกไขปญหาความเครยีดในแตละวนัไดอยางดเีมือ่วางใจพระเยซู
___ พระเยซทูรงแกไขปญหาความเครยีดโดยการวางใจพระบดิา

3. วนัสะบาโตกอตัง้ขึน้โดยพระครสิต
___ เมือ่มีการสรางโลก เพือ่ใหเราไดพกัผอน รบัพรและไดรบัประโยชน
___ พระเจาทรงตรสัและประทานพระบญัญตัสิบิประการแกชนชาตอิสิราเอลทีภ่เูขาซนีาย

ตามทีก่ลาวไวในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม
___ การหยดุพกัในวนัสะบาโตทกุสปัดาหทำใหมเีวลาไดอยรูวมใกลชดิกบัพระผสูราง
___ พระเยซทูรงเขารวมนมสัการเปนกจิวตัรทีท่รงปฏบิตัเิปนประจำ
___ พระเยซทูรงสอนวาวนัสะบาโตตัง้ขึน้เพือ่ประโยชนสขุของเรา
___ หลงัจากการสิน้พระชนม พระเยซทูรงพกัอยใูนอโุมงคฝงศพในวนัสะบาโต
___ พระเยซทูรงมงุหวงัวาอคัรสาวกของพระองคจะไดรบัประโยชนในการพกัผอนวนัสะบาโตหลงัจากทีพ่ระองคทรงเปนขึน้

มาจากความตายแลว
___ อคัรสาวกยอหนนมสัการพระเจาในวนัขององคพระผเูปนเจา ตามทีพ่ระเยซทูรงตรสัไววาคอื วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของ

สปัดาห

4. การรกัษาวนัสะบาโตเปนโอกาสพเิศษ
___ ไดใชเวลาอยกูบัพระเยซ ูพระผสูราง ผทูรงตัง้วนัสะบาโต
___ ไดรบัประสบการณความชืน่ชมยนิดใีนการสามคัคธีรรมและนมสัการรวมกบัพีน่องคนอืน่ๆ
___ ไดมเีวลาเยีย่มมติรสหายยามตองการความชวยเหลอื
___ เสรมิสรางความผกูพนัในครอบครวั ดวยการใชเวลาทีม่คีาอยดูวยกนัอยางพรอมหนา

โรงเรยีนมคีวามสนใจในการดำเนนิชวีติของทาน หากทานจะกรณุาตอบคำถามตอไปนีจ้กัขอบคณุยิง่
1. นีค่อืครัง้แรกทีท่านไดยนิวาวนัเสาร วนัทีเ่จด็ของสปัดาห คอืวนัสะบาโตใชหรอืไม? _________
2. ทานรจูกัใครบางทีร่กัษาวนัทีเ่จด็ของสปัดาหเปนวนัสะบาโต? _________
3. ทานเคยไปเยีย่มโบสถทีร่กัษาวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็บางหรอืไม? _________
4. ทานเคยคดิจะรกัษาวนัสะบาโตและไดสมัผสัสิง่ดงีามของการรกัษาวนัสะบาโตหรอืไม? _________

ทานอาจสงสยัวาเหตใุดครสิตชนสวนใหญรกัษาวนัอาทติย ทัง้ทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีสอนไวอยางชัดเจนวา วนัทีเ่จด็
ของสปัดาหคอืวนัสะบาโต การถอืปฏบิตันิีเ้กดิข้ึนอยางไร และเกดิข้ึนเมือ่ใด? บทเรยีน “พบแลว” บทที ่21 จะตอบคำถาม
นี้



ขณะทีแ่ลรรีก่ำลงัสนทนาอยางสนกุสนาน กนิขาวเกรยีบจบิชาญีป่นุ
ทีบ่านของคณุโกโมร ิขณะทีค่นอืน่ๆ เริม่นำพระครสิตธรรมคมัภรีออกมา พวก
เขามองแลรรีด่วยความคาดหวงั “คณุจะเริม่สอนพวกเราตอนนีเ้ลยไดไหมครบั?”
คณุโกโมรถิามอยางสภุาพ

แลรรี่เกือบสำลักน้ำชาตัวเอง เขาคิดวาการรวมตัวครั้งนี้เพื่อการสนุก
สนานเทานัน้ และคดิไมออกวาเขาจะพดูอะไรดี

อันที่จริงแลวแลรรี่สอนพระคัมภีรหลายชั้นเรียนในโรงเรียนสอนภาษา
องักฤษครสิเตยีนในประเทศญีป่นุทีเ่ขาทำงานอย ูแตตอนนัน้เขามเีวลาเตรยีม
การสอนเปนอยางด ี  สามารถดงึขอมูลจากพระครสิตธรรมคมัภรีไดอยางงาย
ดาย แตนีม่คีวามแตกตางกนั เพราะเขาไมไดเตรยีมตวัมาเพือ่การนี้

แลรรีไ่ดยนิเรือ่งราวพระครสิตธรรมคมัภรีทัง้หมดตัง้แตสมัยเดก็ โดยสวน
ตวัแลวเรือ่งเหลานัน้แทบไมมคีวามหมายตอชีวติของเขาเลย เขาทำอะไรหลาย
อยางทีร่วูาผดิในสายตาของพระเจา เมือ่เปนอยางนีเ้ขาจะเลาเรือ่งของพระองค
ใหคนอืน่ฟงไดอยางไร ในเมือ่เขาเองยงัไมรจูกัพระเจาอยางแทจรงิ?

แตคราวนีก้ารนัง่บนโซฟาลอมรอบดวยคนทีค่าดหวงัจะฟง เขากำลงัเขา
ตาจนเสยีแลว ทามกลางเวลาทีเ่ตม็ไปดวยความกลวันัน้ พระวจนะตอนหนึง่
ไดฉายแวบเขามาในใจเขา เพราะพระวญิญาณบรสิทุธิท์รงสอนเราในเวลานัน้
วาควรจะพดูอะไรตอหนาคนทัว่ไป เพือ่การเปนพยาน (ลกูา 12:12) เขาเปลง
เสยีงอธษิฐานอยางสิน้หวงัเพือ่ขอความชวยเหลอืและได เขาหวนคดิไปทีเ่รือ่ง
ราวทีค่นุหทูีส่ดุทีค่ดิออกขณะนัน้คอื เรือ่งบตุรผลาญทรพัย

 เขาอธบิายวาพระเจาทรงรกัทกุคนมากเพยีงใด ทัง้ทีค่นทัง้หลายวิง่หนี
จากพระองคไปอยางไรจดุหมาย แลรรีพ่บวาคำพดูของเขาออกมาจากใจอยาง
ตรงไปตรงมา เขาถงึอารมณ และเปนครัง้แรกในชวีติแลรรีท่ีต่ระหนกัวาพระเจา
ทรงรกัเขามากเพยีงใด

คนืนัน้แลรรีค่กุเขาลงขางเตยีงและทำสญัญาชวีติระหวางเขากบัพระเจา
ซึง่ในทีสุ่ดกก็ลายเปนจรงิ การแบงปนความรกัของพระองคเปนสิง่ทีม่ากกวา
นามธรรมทีค่นุเคย เดีย๋วนีพ้ระเจาทรงเปนความจรงิทีเ่ขารสูกึมคีวามสขุใจอยาง
ทวมทนเปนยิ่งนัก

1. พระเยซทูรงดลใจใหเราเตบิโตโดยการแบงปน
บรรดาอคัรสาวกใชเวลาสามปครึง่คลกุคลกีบัพระวจนะและภารกจิของ

พระครสิต และในทีส่ดุกถ็งึการสิน้พระชนมและการฟนคนืพระชนมของพระองค
ขณะทีพ่ระเยซเูสดจ็กลบัไปสวรรค พระองคทรงแตงตัง้ใหบรรดาอคัรสาวกของ
พระองคเปนผแูทนสวนพระองค

“พวกทานจะไดรบัพระราชทานฤทธานภุาพ เมื่อพระวิญญาณ
บริสทุธิเ์สดจ็มาเหนอืทาน และทานทัง้หลายจะเปนสกัขพียานของเรา....และ
จนถงึทีส่ดุปลายแผนดนิโลก” กจิการของอคัรทตู 1:8

เมือ่ผตูดิตามพระครสิตมอบหวัใจใหพระองคในวนัเพน็เทคอสตอยางหมด
สิน้   พระครสิตผทูรงฟนและทรงเปลีย่นแปลงการดำเนนิชวีติพวกเขาผานทางฤทธิ์
เดชของพระวญิญาณ ไมเพยีงแตพวกเขาจะเปนพยานถงึการฟนคนืพระชนมและ
การเสดจ็ขึน้บนสวรรคขององคพระครสิตดวยรางกายเทานัน้   แตฤทธิเ์ดชของการ
ฟนคนืพระชนมไดเปลีย่นแปลงวถิกีารดำเนนิชวีติแกเขาเหลานัน้ดวย

เคลด็ลับ
การเตบิโต
โดยการ
แบงปน

พบแลว  บทที ่ 17

บทที ่17 เคลด็ลบัการเตบิโตโดยการแบงปน - 17



18 - พบแลว

ในฐานะทีเ่ปนครสิตชนเราจงึเปนพยานถงึการฟนคนืพระชนมของพระเยซู
เพราะเราไดรบัฤทธิอ์ำนาจแหงการเกดิใหมของพระองคในชวีติของเรา

“พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา พระองคทรงรักเราโดยความรักอัน
ใหญหลวงของพระองค ถึงแมวาเราเปนคนตายเนื่องจากการละเมิด
พระองคยงัทรงทำใหมชีวีติอยรูวมกบัพระครสิต (พวกทานไดรบัความรอด
แลวดวยพระคณุ)   และพระองคทรงทำใหเราเปนขึน้มาดวยกนักบัพระครสิต และ
ทรงใหเรานั่งดวยกันกับพระองคในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต เพื่อวา...
พระองคจะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือลนของพระองค  ดวย
พระกรณุาทีม่ตีอเราในพระเยซคูรสิต”  เอเฟซสั 2:4-7

เราไดรับการสรางใหมีชีวิตใหมในพระคริสต เพื่อจะสามารถสำแดงถึง
“พระคณุอนัอดุมเหลอืลนของพระองค” และพระองคทรงขอใหเรานำเอาขาวดี
เกีย่วกบัการทีพ่ระองคไดทรงกระทำใหแกชวีติมนษุย ออกไปบอกเลาแกคนทัว่
โลก พระองคทรงสญัญาวาถาเราทำอยางนัน้พระองคจะอยกูบัเราทัง้หลายตลอด
ไป (มทัธวิ 28:19-20)

ครัง้หนึง่ อาจารยเอช.เอม็.เอส.รชิารด ผกูอตัง้สถานวีทิยขุองโรงเรยีนวถิี
แหงชวีติ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดเปนพยานวา

“ผมเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนที่ไดยินขาวประเสริฐของ
พระคริสต ผมเดินทางไปหลายแหงซึ่งไมเคยไดยินพระนามพระผูเปนเจาหรือ
พระครสิตมากอน จนกระทัง่โบสถของพระองคไปประกาศขาวประเสรฐิขึน้ทีน่ัน่
ผมจึงไดเห็นคนเหลานี้เปลี่ยนแปลง จากความที่เคยสกปรกเปนความสะอาด
จากความเจบ็ไขไดปวยเปนสขุภาพทีแ่ขง็แรง จากความกลวัในวญิญาณชัว่ทีเ่กดิ
ขึน้ตลอดเวลาเปนความราเรงิยนิดใีนการดำเนนิชวีติครสิตชน ผมเหน็การเปลีย่น
แปลงสถานะความเปนหญิง ผมเห็นบานคริสตชนอยางแทที่หลุดจากความ
มดืมนของพวกนอกศาสนา  ทกุแหงทีผ่มไปเยีย่มผมเหน็การดำเนนิชวีติทีเ่ปลีย่น
ไป ผมรวูา ‘ขาวประเสรฐิของพระครสิต.....เปนฤทธานภุาพของพระเจา เพือ่ให
ทกุคนทีเ่ชือ่ไดรบัความรอด’ (โรม 1:16) ผมรวูาเมือ่ใดทีค่รสิตจกัรประกาศขาว
ประเสรฐิ เมือ่นัน้การเปลีย่นแปลงจะมาแทนทีใ่นจติใจมนษุย และในบานของ
เขา จะเหน็ไดในชวีติของผทูีต่อบรบัการเรยีกรองนัน้”

พระเจาทรงใหบทบาทพเิศษแกเรามนษุยทีอ่อนแอ เราทัง้หมดมสีวนรวมใน
ภารกจิทีน่าตืน่เตนนี ้เพือ่ใหมคีวามเชือ่ความศรทัธาทีย่งัคงแขง็แกรงตอไปจงึตองมี
การแสดงออกใหผอูืน่รบัร ูขณะทีแ่ลรรีค่นพบอยางนาตืน่เตน การแบงปนในความ
เชือ่ของเราจะชวยใหมปีระสบการณสมบูรณมากยิง่ขึน้และ ทำใหเราเจรญิเตบิโต

2. แบงปนเรือ่งของพระครสิตดวยวธิกีารดำเนนิชวีติของเรา
ชายหนมุเตบิโตมาในบานทีม่แีตการทารณุ เขาใหขอสังเกตวา “ฉนัมอง

ไปทีพ่อแมซึง่เปนตวัอยางใหฉนัเหน็ภาพของพระเจาทีบ่ดิเบอืนไป ฉนัไมเคยเหน็
ตวัอยางของคนทีร่กัฉนัจรงิ” สิง่ทีค่นรอบขางตองการมากสดุคอืการเหน็ใครสกั
คนทีส่ะทอนภาพของพระเจาไดอยางสมบรูณแบบ เขาเหลานัน้ตองการใครสกั
คน “ทีม่เีนือ้หนงั” ซึง่มบีคุลกิลกัษณะเหมอืนพระเจา การเทศนาทีท่รงพลงัมาก
ทีส่ดุของเราเกดิจากการดำเนนิชวีติของเราทัง้หลาย กอนทีใ่ครจะสนใจวาทาน
รมูากนอยแคไหน เขาเหลานัน้อยากรกูอนวาทานสนใจพวกเขามากนอยเพยีงใด
เปโตรกระตนุเราวา

“จงรกัษาความประพฤตอินัดขีองพวกทานไวในหมคูนตางชาต ิ(ไมใช
ครสิตชน) เพือ่วาเมือ่พวกเขาใสรายพวกทานวาประพฤตชิัว่ พวกเขาจะไดเหน็
คณุความดขีองพวกทาน และจะไดสรรเสริญพระเจาในวนัทีพ่ระองคเสดจ็มา
เยอืน... เพราะพระเจาทรงเรยีกพวกทานเพือ่จดุประสงคนี ้ เพราะวาพระครสิต



ทรงทนทกุขเพือ่พวกทาน พระองคทรงวางแบบอยางแก
พวกทาน เพื่อทานจะไดดำเนินตามรอยพระบาทของ
พระองค” 1 เปโตร 2:12,  21

เพราะวา “พระคริสตทรงทนทุกข” เพื่อเราที่คาลวารี
เรามตีวัอยางความรกัทีเ่สยีสละอยใูกลแคเอือ้ม   ความรกัเดยีว
กันนี้ (เกิดขึ้นซ้ำกับเราเพื่อใหเราแสดงความรักแบบนั้นตอ
คนอื่นๆ) สามารถกลายเปนแรงขับเคลื่อนที่ทรงอานุภาพ
สามารถดงึผไูมมคีวามเชือ่เขามาในออมกอดพระครสิตได

3. เราแบงปนเรือ่งพระครสิตดวยวธิคีดิของเรา
เมื่อมารดักซุมโจมตีพระเยซูในถิ่นทุรกันดารดวยการ

เชญิชวนเรือ่งการกนิอาหาร ความหยิง่ยโส และความไมมัน่
ใจ พระเยซทูรงตอบโต จนประสบความสำเรจ็ โดยยกคำอาง
ในพระครสิตธรรมคมัภรี (มทัธวิ 4:4, 7, 10) พระครสิตทรง
เตรยีมตวัไวลวงหนา เพราะทรงเตมิความคดิของพระองคให
เต็มดวยพระวจนะแหงความจริงในพระคัมภีร นี่คือสงคราม
แพหรือชนะนั้นอยูที่ใจเรา

“เพราะเขาเปนเหมอืนคนทีค่อยนบัอยขูางใน”  สภุาษติ
23:7

ครสิตชนทีเ่ตบิโตจะคดิถงึแตสวรรค เขาจะมงุไปทีค่วาม
เขมแขง็ ดวยการพยายามกาวไปใหถงึ

“จงชื่นชมยินดีในองคพระผูเปนเจาทุกเวลา....แตจง
ทูลพระเจาใหทรงทราบทุกสิ่งที่พวกทานขอ โดยการ
อธษิฐาน และการวงิวอน พรอมกบัการโมทนาพระคณุ แลว
สนัตสิขุของพระเจาทีเ่กนิความเขาใจ จะคมุครองจติใจและ
ความคดิของทานทัง้หลายไวในพระเยซคูรสิต สดุทายนีพ้ี่
นองทัง้หลาย ขอจงใครคครวญดสูิง่เหลานีค้อื สิง่ทีเ่ปนจรงิ สิง่
ทีน่านบัถอื สิง่ที่ยตุธิรรม สิง่ที่บริสทุธิ ์สิง่ที่นารัก สิง่ทีค่วร
แกการสรรเสรญิ รวมทัง้ถามสีิง่ใดทีย่อดเยีย่ม สิง่ใดทีน่า
ยกยอง และพวกทานจงปฏบิตัติามสิง่ทีท่านเรยีนร.ู....แลว
พระเจาผปูระทานสนัตสิขุจะสถติกบัพวกทาน”   ฟลปิป 4:4-9

สิ่งที่หลอเลี้ยงจิตใจเรากอใหเกิดความตางในทุกสิ่ง
หากใสขยะเขาไปในใจ สิ่งที่แสดงออกมาก็เปนขยะ หากใส
พระวจนะของพระเจาเขาไปในใจสิ่งที่แสดงออกมาก็จะเปน
ชวีติตามอยางของของพระองค

4. เราแบงปนเรือ่งพระครสิตดวยวธิกีารแสดงออก
ของเรา

ในฐานะที่เปนตัวแทนพระคริสต คริสตชนควรจะ
แสดงออกอยางเหมาะสม ขอใหหลกีเลีย่งการแสดงออกแบบ
สดุขัว้ พระเจาตรสัแกครสิตชนวา

“เพื่อวาแมสามีบางคนไมเชื่อพระวจนะ แตความ
ประพฤตขิองภรรยากอ็าจจงูใจพวกเขาใหเชือ่ได...คอืเมือ่พวก
เขาไดเหน็ ความประพฤตทิีน่อบนอมและบรสิทุธิข์องพวกทาน
อยาประดบัตวัแตภายนอก ดวยการถกัผม การสวมใสเครือ่ง

ทอง หรอืการนงุหมเสือ้ผา แตจงประดบัดวยบคุลกิทีซ่อนอยู
ในใจ ดวยเครือ่งประดบัซึง่ไมรเูสือ่มสลาย คอืดวยจติ
ใจทีส่ภุาพออนโยนและจติใจทีส่งบ ซึง่เปนสิง่ล้ำคายิง่นกั
ในสายพระเนตรพระเจา เพราะวา....(ผู) ซึ่งหวังในพระเจา
กไ็ดประดบักายโดยยอมเชือ่ฟงสามขีองตน” 1 เปโตร  3:1-5

การแตงกายแบบเรียบงายและการประดับกาย เปน
เครือ่งหมายแสดงถงึความเปนเหมอืนพระครสิตอยางแทจรงิ
ตามหลกัการแลวสิง่ทีจ่ะดงึดดูใจเราไมใชการตามแฟชัน่ แต
เปนการดำเนนิชวีติในพระเยซตูางหาก

5. เราแบงปนเรือ่งพระครสิตดวยวธิปีฏบิตัขิองเรา
นกัประวตัศิาสตรชือ่ เอด็เวริด กบิบอน   บอกเราวาเมือ่

ทหารคนหนึง่ชือ่ กาลเีรยีส เกบ็ขาวของจากคายเปอรเซยี หลงั
จากยดึคายได เขาพบกระเปาหนงัเคลอืบเงามไีขมกุอยเูตม็ ตอ
มาทหารคนนีก้ลบัเลอืกเกบ็กระเปาไวใชแลวโยนไขมกุมคีาทิง้ไป

คนทั่วไปมักยึดติดกับสิ่งตื่นเตนอยางฉาบฉวยที่โลก
เสนอให แตกลับละทิ้งพระเยซู (ไขมุกราคาแพง) แยยิ่งกวา
ทหารทีป่ลนสะดมภคนนัน้เสยีอกี พระองคมไิดเปนโชคทีห่ลน
ลงใสมอืของเรา แตทรงเปนพระผชูวยใหรอดจากบาปตลอด
นรินัดร ดงัทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีเตอืนเราวา

“อยารกัโลกหรอืส่ิงของในโลก ถาใครรกัโลก ความรกั
ของพระบดิาไมไดอยใูนผนูัน้ เพราะวาทกุสิง่ทีอ่ยใูนโลก คอื
ตณัหาของเนือ้หนงั (ความอยาก) และตณัหาของตา (ความ
รักในโลก) และความทะนงในลาภยศไมไดมาจากพระบิดา
แตมาจากโลก และโลกกบัสิง่ยัว่ยวนของโลกกำลงัผานพนไป
แตคนทีป่ระพฤตติามพระทยัของพระเจาจะดำรงอยเูปนนติย”
1 ยอหน 2:15-17

ซาตานทำงานหนกัมากเพือ่ควาโลเกยีรตยิศทองคำใน
การหยบิยืน่บาปตวับอนทำลายมากทีส่ดุหรอืนสิยัทีแ่ยทีส่ดุให
แกมนุษย ทำไมนางแบบโฆษณาเหลาจึงเปนหญิงสาวสวย
ทำงานออฟฟสทีด่มูเีสนห มชีวีติสขุสบาย เราไมเคยเหน็หนงั
โฆษณาคนเมากอดขวดเหลาเดินโซซัดโซเซออกจากราน

เราจงึตองระมดัระวงัการคบคาสมาคมกบัคนทีม่กัขอ
ใหยดืหยนุหลกัการครสิเตยีนของเรา (2 โครนิธ 6:14) แนนอน
พระคริสตทรงปรารถนาใหเราพยายามชักจูงเพื่อนที่ไมใช
ครสิตชนเขาหาพระองค   ความสมัพนัธสวนตวัเปนพืน้ฐานที่
ดีในการแบงปนความเชื่อ เพียงแตใหมั่นใจวาการคบคา
สมาคมของทานจะไมดงึทานกลบัไปใชชวีติแบบเดมิอกี

ไมวาจะเปนสิ่งที่เรานำมาใชในการดำเนินชีวิตหรือ
ประเภทของสิ่งบันเทิงที่เลือกบริโภค ยอมสงผลตอชีวิตฝาย
จติวญิญาณของเราทัง้นัน้ จงึจำเปนตองมสีามญัสำนกึวาสิง่
ใดทีห่ลอเลีย้งจติใจเราอยู

“ขาพระองคจะไมตัง้สิง่ใดๆ ทีช่ัว่ชาไวตอหนาตอตาของ
ขาพระองค”  สดดุ ี101:3

บทที ่17 เคลด็ลบัการเตบิโตโดยการแบงปน - 19

พบแลว



เราควรหลอเลี้ยงจิตใจใหดีที่สุด แลวสิ่งเลวรายที่สุด
จะไมสามารถสอยเราใหตกลงมาอยรูะดบัเดยีวกนัได การยดึ
มัน่มาตรฐานสงู ไมนำเอาสิง่ไมเหมาะสมเขามาในบานและ
ในชวีติ จะไมทำใหการดำเนนิชวีติของเราไมตบีตนัแตอยางใด
ครสิตชนมอีะไรทีด่มีากมายทีท่ำใหเราดมูคีวามสขุกวาคนอืน่ๆ

“พระองคทรงสำแดงวิถีแหงชีวิตแกขาพระองค ตอ
พระพักตรพระองคมีความชื่นบานอยางเปยมลน ใน
พระหัตถขวาของพระองคมีความเพลิดเพลินอยูเปนนิตย”
สดดุ ี16:11

6. เราแบงปนพระครสิตดวยการให
ขณะที่เขาประกอบพิธีบัพติศมาแกผูมีความเชื่อใหม

อาจารยเอช.เอม็.เอส.รชิารด สงัเกตวาชายคนนัน้ยงัมธีนบตัร
พับอยางดีในกระเปาสตางคของเขา อาจารยถามวาเขาลืม
เก็บกระเปาสตางคไวที่หองแตงตัวหรือชายคนนั้นตอบวา
“กระเปาเงนิของผมและตวัผมจะรบับพัตศิมาดวยกนั”   แสดง
วาเขาเขาถงึวญิญาณแหงครสิตชนอยางแทจรงิทีว่า เงนิมไีว
เพือ่ชวยเหลอืผอูืน่ ครสิตชนเราเตบิโตไดโดยการใหและนีค่อื
เหตผุลวาทำไม พระเยซตูรสัดวยพระองคเองวา “การใหเปน
เหตใุหมคีวามสขุยิง่กวาการรบั” (กจิการของอคัรทตู 20:35)

สิ่งที่เราถวายเพื่อชวยการประกาศแผนดินพระเจาให
กาวหนา จะคงมลูคาไวตลอดนรินัดร

“อยาสะสมทรัพยสมบัติเพื่อตัวพวกทานเองไวในโลก
ทีอ่าจเปนสนมิและทีแ่มลงกนิเสยีได และทีข่โมยอาจทะลวง
ลกัเอาไปได แตจงสะสมทรพัยสมบตัเิพือ่ตวัพวกทานเอง
ไวในสวรรค.... เพราะวาทรพัยสมบัตขิองทานอยทูีไ่หน ใจ
ของทานกอ็ยทูีน่ัน่ดวย”  มทัธวิ 6:19-21

ขณะทีท่านถวาย โปรดจำวา “แผนดนิโลกกบัสรรพสิง่
ในนั้นเปนของพระเจา” (สดุดี 24:1) รวมถึงเงินและทองฃำ
(ฮักกัย 2:8) เราเปนของพระเจาเพราะพระองคทรงสรางเรา
และชวยใหพนจากบาปโดยชำระคาความบาปดวยพระโลหติ
ของพระองค (1โครนิธ  6:19-20) ทกุสิง่ทีเ่ราเปนเจาของจะเปน
ของพระเจาทัง้หมด  เพราะวาพระองคทรงเปนผู “ใหกำลงัแก
ทานทีจ่ะไดทรพัยสมบตันิี้”  (เฉลยธรรมบญัญตั ิ8:18)

พระเจาผทูรงถกูตรงึกางเขนและฟนขึน้ ทรงเชือ้เชญิเรา
ใหแบงปนทรัพยสินใหพระองคเพื่อใชในการประกาศขาว
ประเสรฐิแกผอูืน่มากเทาไร?

“‘จะฉอพระเจาหรอื? แตเจาทัง้หลายไดฉอเรา’ แตเจา
กลาววา ‘เราทัง้หลายฉอพระเจาอยางไร?’ ‘กฉ็อในเรือ่งทศางค
และเครือ่งบชูานัน่ซ.ี..พระเจาจอมโยธาตรสัวา จงนำ ทศางค
เตม็ขนาดมาไวในคลงัเพือ่วาจะมอีาหารในนเิวศของเรา จงลอง
ดเูราในเรือ่งนีด้ทูหีรอืวา เราจะเปดหนาตางในฟาสวรรคให
เจา และเทพรอยางลนไหลมาใหเจาหรอืไม’” มาลาค ี3:8-10

เงนิทศางค หรอืสบิลด เปนจำนวน “หนึง่ในสบิ” ของ
“ผลได”  ของเรา (เฉลยธรรมบญัญตั ิ14:22  ปฐมกาล 28:22)
สำหรบัชาวไรชาวนาหรอืพอคา เงนิหรอืผลติผลทีไ่ดหมายถงึ
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รายไดทีห่กัคาใชจายจากการทำธรุกจิแลว
สำหรับพนักงาน เงินรายไดหมายถึงเงิน
เดอืนทัง้หมด หลกัการถวายเงนิทศางค คอื
หลกัทางศลีธรรมเพราะถอืเปนคณุลกัษณะ
นสิยัอยางหนึง่ การไมถวายทศางคถอืเปนการ “ฉอ”  พระเจา
เงินทศางคเปนของพระเจาเพื่อนำไปสนับสนุนเฉพาะการ
ประกาศขาวประเสริฐของพระองคเทานั้น (1 โครินธ 9:14)
และเพื่อใหราชกิจของพระองคบนโลกสำเร็จและพระองค
จะเสดจ็กลบัมา (มทัธวิ 24:14)

เมื่อพระเยซูทรงอยูทามกลางพวกเรา พระองคทรง
รับรองการถวายทศางค ในสมัยของพระคัมภีรพันธสัญญา
ใหม (มทัธวิ 23:23)

เราควรถวายทรพัยอืน่ๆ มากเทาไร? การถวายเปนเรือ่ง
สวนตัวของแตละคน “จงใหตามที่เขาคิดหมายไวในใจ” (2
โครนิธ  9:5-7) ทานควรมอบใหองคพระผเูปนเจา

“จงใหเขา แลวพวกทานจะไดรบัดวยแบบยดัสัน่แนน
พนูลนเตม็หนาตกัของทาน”  ลกูา 6:38

ครัง้หนึง่ อาจารยเอช.เอม็.เอส.รชิารด เลาประสบการณ
วา

“นักพนันตัวยงคนหนึ่งเขารวมการประชุมของผมที่
เมอืงลอสแอนเจลลสี   ผมจะไมลมืเวลาทีไ่ดพดูคยุกบัเขาดาน
หลังหองประชุมนั้นเลยตามลำพัง เขายื่นธนบัตรปกหนึ่ง
จากกระเปาของเขา จำนวน 500 ดอลลารใหผมทัง้หมดพรอม
พดูวา ‘นีค่อืเงนิสบิลดกอนแรกของผม’

เขามสีขุภาพไมด ี เขาไมทำอะไรเลยนอกจากเลนการ
พนนัมาเปนเวลา 30 หรอื 40 ป ดงันัน้ผมจงึพดูวา ‘แลวคณุ
จะอยอูยางไรครบั มเีงนิพอใชหรอืไมครบั?’

เขาตอบ ‘ผมมีเหลืออยูหาหกดอลลารเทานั้น แตเงิน
กอนนีเ้ปนของพระเจาครบั’

แลวผมถามวา ‘คณุจะทำอะไรตอไป?’
‘ผมไมรู’ เขาตอบ ‘แตผมรูวาผมจะถวายสิบลดให

พระเจาแลวพระองคจะทรงดแูลผม’
“แนนอนพระเจาทรงทำเชนนั้นจริงๆ การกลับใจของ

ชายคนนั้นทำดวยความจริงใจ เขาอุทิศตนทุกวิถีทางและมี
ความสขุในชวีติครสิเตยีนของเขาและพระเจาทรงจดัหาใหเขา
จนวันสุดทายของชีวิต” พระเจาไมสัญญาที่จะใหผูเชื่อที่ซื่อ
สตัยทัง้หมดร่ำรวย แตเชือ่มัน่วาพระผสูรางของเราจะประทาน
สิง่ทีจ่ำเปนสำหรบัชวีติ

พระคริสตทรงประทานทุกสิ่งทุกอยางใหเราทั้งหลาย
บัดนี้ ขอใหพรอมใจกันถวายจิตใจทั้งหมดของเราใหกับ
พระองค แบงปนพระคริสตใหผูอื่นไดรูจักโดยการใชชีวิต
ความคดิ การมองชวีติ การประพฤตแิละการแบงปนแกผอูืน่
การถวายใหพระเจาของเรา ทำไมเราจึงไมคนหาความยินดี
โดยการแบงปนพระคริสตแกผูอื่นและเติบโตในพระคุณ
อศัจรรยของพระองค ?
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พบแลว  บทที ่ 17
เคลด็ลบัของการเตบิโตขึน้ดวยการรจูกัแบงปน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่17 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 17 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานบทเรยีนแตละตอนตามตวัเลขดานหนา
จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ ในแตละตอน
1. การแบงปนความเชือ่ทีเ่ขามตีอพระครสิต
___ ทำใหความเชือ่ของครสิตชนทีย่นิดแีบงปนเตบิโตขึน้
___ ทำไดเฉพาะครสิตชนจำนวนนอย ทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเทานัน้

2.  การแบงปนเรือ่งของพระครสิตเกดิผลมากทีส่ดุโดยการ
___ การโตแยงกบัคนทีไ่มเหน็ดวยกบัทาน
___ โดยการดำเนนิชวีติของเรา

3. เราสามารถเอาชนะการทดลองไดดทีีส่ดุเมือ่
___ เตมิความคดิดวยพระวจนะของพระเจา
___ เตมิความคดิดวยแบบแผนการดำเนนิชวีติตามคำสอนของจติวทิยา

4.  ครสิตชนสามารถเลาเรือ่งของพระครสิตไดโดย
___ แตงกายดวยเสือ้ผาพเิศษทีอ่อกแบบสำหรบัครสิตชนผมูคีวามสมบรูณดพีรอมแลว
___ แตงกายอยางสมถะ สภุาพเหมาะกบักาลเทศะ

5. สิง่ทีค่รสิตชนดแูละทำ
___ มผีลตอชีวติฝายจติวญิญาณของเรา
___ ไมมผีลกระทบตอการการใชชวีติรวมกบัพระครสิต

ทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกูตอง
6. เราควรแบงปนเรือ่งของพระครสิตไดโดยการถวายทศางค (หนึง่ในสบิ) การถวายทรพัย แกราชกจิในโลกของพระครสิต เพราะ
___ โลกและทกุสิง่ทีอ่ยใูนโลกเปนของพระเจา
___ พระเจาผทูรงสรางเรา ไดทรงประทานความสามารถใหมคีวามมัง่คัง่
___ พระเจาทรงบอกใหเราถวายทศางคและถวายทรพัยตามศรทัธา
___ พระเยซทูรงกำหนดใหเราถวายทศางค (หนึง่ในสบิ)
___ ทศางคเปนวธิทีีพ่ระเจาทรงเลอืกในการสนบัสนนุบรรดาผปูระกาศขาวประเสรฐิ เพือ่พระเยซจูะสามารถเสดจ็มาโดยเรว็
___ การถวายทรพัยอืน่ๆ กส็ามารถชวยการประกาศขาวประเสรฐิดวย

คำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาจะแบงปนเรือ่งของพระครสิต โดยการคดิ การแสดงออก การแตงกาย และโดยการสนบัสนนุดานปจจยัเพือ่การ
ประกาศขาวประเสริฐหรือไม? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________



นกัวิจัยสมัยใหมตองเจ็บปวดกับขอเท็จจริงที่บันทึกไวใน
พระครสิตธรรมคมัภรีทีส่อนวา มนษุยมอีงคประกอบรวมกนัเปนหนึง่ เรา
มกัแบงเปนรางกาย จติใจ สงัคมและจติวญิญาณ ออกจากกนั ความจรงิ
แลวทกุสวนในคนๆ หนึง่สมัพนัธกนัหมดอยางแยกกนัไมได หรอืพดูอกีนยั
หนึง่คอื อะไรทีม่ผีลตอจิตใจยอมสงผลตอรายกายดวย สิง่ใดทีเ่กดิขึน้กบั
จิตวิญญาณจะกระทบตอรางกายดวยหรือในทางกลับกัน ทุกอยางจึง
ประกอบรวมกันเปนมนุษย

ตวัอยางการวจิยัทางวทิยาศาสตรทีม่กีารควบคมุตวัแปรพบวา การ
หัวเราะดวยความยินดีและการมีความสุขจะทำใหระบบภูมิคุมกันดีขึ้น
อยางเหน็ผล ความจรงิแลวทานสามารถตอสกูบัโรคภยัไดดวยความสขุนัน่
เอง  ชีใ้หเหน็ถงึการทำงานรวมกนัของจติใจและรางกายทีใ่กลชดิกนัอยางยิง่

พระวจนะของพระเจาชีใ้หเหน็ถงึผลกระทบทีเ่ชือ่มโยงกนัอยางมนียั
สำคญัแบบนีม้าเมือ่หลายพนัปกอน แตเพิง่ไดรบัการยอมรบัทางทฤษฎทีาง
การแพทยเมือ่เรว็ๆ นีว้า

“ใจราเริงเปนยาอยางดี แตจิตใจที่หมดมานะทำใหกระดูกแหง”
สภุาษติ 17:22

ตามทีอ่คัรสาวกยอหนกลาวไว ความสขุ ความเจรญิฝายรางกาย
จิตใจมีความสัมพันธใกลชิดกับความเจริญฝายจิตวิญญาณของเรามาก
นอยเพยีงใด?

“ทานทีร่กั ขาพเจาอธษิฐานขอใหทานมสีขุภาพแขง็แรง และมี
ความสขุความเจรญิทกุอยาง ดงัทีจ่ติวญิญาณของทานกำลงัเจรญิอยนูัน้”
3 ยอหน 2

พระผสูรางมพีระประสงคใหเรา “มสีขุภาพแขง็แรง” พระวจนะของ
พระองคสามารถชวยไดดุจน้ำพุหลอเลี้ยงสุขภาพ เชนเดียวกับน้ำพุหลอ
เลีย้งชวีตินรินัดรของเรา

เพราะวาสุขภาพกาย จิตใจ จิตวิญญาณของเราจะเจริญเติบโต
ประสานกนั เปาโลจงึแนะนำใหครสิตชนตระหนกัถงึสิง่เหลานี้

“เพราะฉะนั้นเมื่อพวกทานจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไร
กต็าม จงทำเพือ่ถวายพระเกยีรตแิดพระเจา”  1 โครนิธ 10:31

ขาวประเสรฐิกลาวถงึการฟนฟทูัง้รางกายและจติวญิญาณ   วถิชีวีติ
ทีม่สีขุภาพดจีะชวยใหเราเปนครสิตชนทีม่ชีวีติชวีา

นี่คือหลักแปดประการที่ควรปฏิบัติเพื่อใหมีชีวิตที่สมบูรณและ
สุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

1. อากาศบรสิทุธิ์
อากาศบรสิทุธิเ์ปนสิง่จำเปนตลอดเวลาเพือ่ใหสขุภาพแขง็แรง ไมวา

จะหลบัหรอืตืน่ ไมวาจะเปนอากาศทีถ่ายเทไดดใีนบานหรอืทีท่ำงาน สิง่
เหลานีท้ำใหเลอืดสามารถแจกจายออกซเิจนไปยงัสวนตางๆ ของรางกาย
เราอยางพอเพยีงตลอดเวลา

ชนดิของอากาศทีท่านหายใจเขาไปนบัเปนสิง่สำคญัอยางเหน็ไดชดั
ขอควรระวัง ทานไมควรสูดหายใจเอาควันพิษ กาซเผาไหม หรือเชื้อ

เคลด็ลับ
การดำเนนิ
ชวีติใหมี
สขุภาพดี

พบแลว  บทที ่ 18
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22 - พบแลว

แบคทเีรยีในอากาศตามสถานทีอ่บั บหุรีไ่มเพยีง
แตจะทำใหอากาศเปนพิษเทานั้น แตยังเปน
นกัฆาตวัยงในปจจบุนัอกีดวย การวจิยัทางวทิยา
ศาสตรเพือ่หาสาเหตกุารเกดิโรค ไดศกึษาความ
สมัพนัธระหวางใบยาสบูกบัมะเรง็ปอด ถงุลมโปง
พองเรือ้รงั โรคหวัใจ การทีร่างกายตดิสารเสพตดิ
นโิคตนิในบหุรีท่ำใหหยดุเลกิสบูบุหรีไ่ดยากทีส่ดุ
หากแนวโนมในปจจุบันยังคงเปนเชนนี้ตอไป
เรือ่ยๆ กอนป ค.ศ. 2020 การสบูบหุรีจ่ะฆาชวีติ
คนสบิสองลานคนตอป

2. แสงแดด
ประโยชนจากแสงแดดมมีากมายคอื
1. การตากแดดสกัสบิหาถงึสามสบินาททีกุ

วันตอนเชาตรูหรือบายแกๆ ชวยการสังเคราะห
วิตามินดีและสารอาหารฮอรโมนที่สำคัญตอผิว
วติามนิดชีวยใหเลอืดผลติแคลเซีย่มและฟอสฟอรสั
เพือ่สรางกระดกูและซอมแซมมวลกระดกู

2. แสงแดดฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรค
อืน่ๆ ได

3. ดวงอาทติยใหพลงังานซึง่ตนไมสามารถ
เปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ำใหเปน
คารโบไฮเดรต.....หากปราศจากขบวนการเปลีย่น
แปลงนี ้ สตัวและมนษุยคงตองอดตาย

4. แสงแดดชวยใหคนที่ทำงานกลางคืน
ปรับตัวไดและชวยผอนคลายความหดหูวันมืด
ครึม้ในชวงฤดหูนาวทีม่าถงึ

“(คำเตอืน: แสงแดดเปนอนัตรายไดเชนกนั
การอยูกลางแดดนานเกินไปทำใหผิวหนังไหม
เสี่ยงตอการเปนมะเร็งผิวหนัง ทำใหแกเร็วและ
ทำใหตาเสยีเปนสาเหตขุองการเปนตอทีด่วงตา)”
(จาก Look Up and Live: A Guide to Health,
บทเรียนเยาวชน, ไตรมาสแรก 1993, (นำปา,
ไอดาโฮ: สมาคมสำนักพิมพแปซิฟค เพรส)
เนื้อหามีการทำใหกระชับขึ้นสวนใหญมาจากสิ่ง
พมิพเลมเดยีวกนั)

3. การพกัผอน
เราตองใหเวลารางกายในการซอมแซม

ตวัเอง รางกายตองการพกัผอนและคลายเครยีด
จากงาน ครอบครวัทีต่องรบัผิดชอบ หากไมไดพกั
ผอนเต็มที่ คนเรามักจะกระวนกระวายใจ หดหู
และโกรธเคอืงงาย ความเครยีดทำใหเจบ็ปวยเปน
สัญญาณบอกวารางกายขอรองใหเราพักผอน
สรุปงายๆ คือไมมีอะไรมาทดแทนการนอนหลับ
ตอนกลางคนืได

การเติมพลังแบตเตอรี่ฝายจิตวิญญาณ
ของเราเปนประจำทกุวนั เปนสิง่สำคญัดวยเชนกนั

ทำใหสุขภาพกายแข็งแรง การใชเวลาเพื่อ
การภาวนาอธษิฐาน การศกึษาพระครสิตธรรม
คัมภีร และการอธิษฐานทุกวันอยางตอเนื่อง
ของ คริสตชนจะเปนการรักษาทางกายเชน
เดยีวกบั จติวญิญาณ เราตองการการหยดุพกั
อยาง สม่ำเสมอจากวัฏจักรการทำงานดวย
เชนกัน ดวยการพักผอนประจำสัปดาห การ
หยดุพกัประจำปหรอืการหยดุพกัประจำครึง่ป

4. การออกกำลงักาย
การออกกำลังกายเปนสิ่งจำเปนตอ

สขุภาพ
1. การออกกำลังกายทำใหความดัน

โลหติเปนปกติ
2. การออกกำลังกายทำใหเลือดไหล

เวียนไปยังสวนตางๆ ของรางกายมากขึ้น
ทำใหรางกายอบอนุยิง่ขึน้

3. การออกกำลงักายชวยคลายเครยีด
ทั้งรางกายและอารมณ ทำใหชีวิตรูสึกดีขึ้น
โดยปกติแลวการออกกำลังกายเปนวิธีขจัด
ความกงัวลและความตงึเครยีดทีด่ทีีส่ดุ

4. การออกกำลังกายทำใหพลังงาน
กระแสไฟฟาวิง่เขาสเูซลประสาทและเซลสมอง
ซึ่งทำใหสุขภาพแข็งแรงโดยมีการกระตุน
ระบบภูมิคุมกัน เมื่อมีการออกกำลังกายที่
เหมาะสม  จิตใจจะผองใสและความคิดมี
ประสทิธภิาพและสรางสรรคมากขึน้

5. การออกกำลงักายทำใหมรีปูรางผวิ
พรรณดี

6. การออกกำลังกายทำใหกระปรี้
กระเปรามากขึ้น ทำใหรางกายและจิตใจไม
เหนือ่ยงาย

7. การออกกำลังกายทำใหสมองผลิต
สารเคมชีวยใหอารมณดแีละทนความเจบ็ปวด
ไดดขีึน้

หากทานยังไมไดออกกำลังกาย ควร
ปรกึษาแพทยและคอยๆ เริม่ตนอยางชาๆ และ
เพิม่ขึน้ทลีะเลก็ทลีะนอยเทาทีร่างกายจะทำได
ควรออกกำลงักายแบบใดกไ็ดซึง่เทยีบเทากบั
การเดนิหนึง่ไมลหรอื 1.6 กโิลเมตร ในสบิหา
นาทอียางนอยสีค่รัง้ตอสปัดาห

5. น้ำ
เพราะน้ำเปนสิ่งจำเปนตอทุกเซลของ

รางกาย เราจงึควรดืม่น้ำมากๆ
1. รางกายมีน้ำเปนสวนประกอบ

ประมาณรอยละ 70  ของน้ำหนกัตวั



2. รายกายตองการน้ำประมาณหกถึงแปด
แกวตอวันเพื่อใชในการทำงานตางๆ เชนการหมุน
เวยีนของโลหติ การกำจดัของเสยี การลำเลยีงสาร
อาหารและการยอย

3. โดยเฉลีย่คนเรามเีซลสมอง 15 ถงึ  40  พนั
ลานเซล แตละเซลจะมนี้ำเปนสวนประกอบรอยละ
70  ถงึ  85 การมนี้ำหลอเลีย้งอยางเพยีงพอทำให
เซลตืน่ตวั ไมซมึเศราและอารมณดี

4. ไมเพียงแตน้ำที่เราดื่มเทานั้นที่มีความ
สำคญั การอาบน้ำดวยน้ำเยน็ น้ำอนุทกุวนั จะชวย
ใหการหมุนเวียนดีขึ้น ทำใหรางกายและจิตใจมี
กำลงัวงัชา การอาบน้ำสามารถชวยบรรเทาเรือ่งเสน
ประสาททับซอน ซึ่งเปนสาเหตุการเจ็บปวยโดย
ทำใหระบบภมูติานทานออนแอลง การอาบน้ำยงัชวย
กำจดัของเสยีออกจากผวิหนงั และชวยลดไขไดดวย

6. การรบัประทานใหเหมาะสม
ในราชกจิการสราง พระเจาทรงสอนใหอาดมั

และเอวารูจักการรับประทานอาหารประเภทถั่ว
เมล็ดพืชและผลไม (ปฐมกาล 1:29) แตหลังจาก
อาดมัและเอวาทำบาป พชืผกักลายเปนอาหารดวย
(ปฐมกาล 3:18) หลงัจากเหตกุารณน้ำทวม พระผู
สรางทรงรวมสตัวที ่“สะอาด” และสดใหเปนอาหาร
ดวย (ปฐมกาล 7:2, 3; 9:1-6)

เนือ้สัตวมทีัง้ไขมนัอิม่ตวัและคลอเลสเตอรอล
ซึง่ทำใหเกดิความเสีย่งตอการเปนโรคความดนัโลหติ
สงู เสนโลหติในสมองแตก โรคหวัใจ โรคมะเรง็ โรค
อวน โรคเบาหวานและโรคอืน่ๆ ทกุวนันีแ้พทยและ
นกัโภชนาการทัง้หลายตางแนะนำคนทีร่บัประทาน
เนือ้สัตววา ใหรบัประทานเพยีงเลก็นอยเฉพาะเนือ้ที่
สกุไมตดิมนัและปลาเทานัน้

เพราะคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะมี
สุขภาพที่แข็งแรงกวาและมีอายุยืนยาวกวา ผู
เชี่ยวชาญดานโภชนาการกระตุนเราใหพิจารณา
กลับไปรับประทานอาหารประเภทถั่ว ธัญพืชและ
พชืผัก ผลไม

หากทานสนใจเริ่มรับประทานมังสวิรัติ
อนัดบัแรกใหแนใจวาทานเขาใจถงึวธิกีารรบัประทาน
ทีท่ำใหไดรบัสารอาหารครบถวนโดยไมรบัประทาน
เนือ้สตัว ทานควรรบัประทานผลไม ถัว่ ธญัพชื และ
ผกัประมาณ 5-6 จานตอวนั โดยเฉพาะอยางยิง่ผกั
สีเหลืองและผักสีเขียว ผลไมตระกูลสมก็มีความ
สำคัญเชนกัน รับประทานซีเรียลหรือธัญพืช
ขาวกลองแทนขาวขาว ควรรับประทานแปงและ

คารโบไฮเดรตตางๆ มากกวา 6 ถวยตอวัน ควร
รบัประทานไขมนัพชืแทนไขมนัสตัว (เนย ครมี น้ำมนั
หม ูฯลฯ) การรบัประทานตามคำแนะนำขางตนจะทำ
ใหไดรบัสารอาหารอยางเพยีงพอโดยไมตองรบัประทาน
เนือ้สตัว ผลติภณัฑจากไขและนม

สำหรับทานที่บริ โภคเนื้ อสัตวควรเลือก
รบัประทานเฉพาะเนือ้สตัวทีพ่ระครสิตธรรมคมัภรีชีว้า
“สะอาด” หรอืเหมาะกบัมนษุย   ทีพ่ระเจาทรงอนญุาต
ใหคนเรารับประทานเนื้อสัตวหลังจากเหตุการณน้ำ
ทวมโลก (ปฐมกาล 7:2-3; เลวนีติิ 11:47) พระองค
ทรงชี้ชัดวาสัตวชนิดใดบางที่สะอาดและสามารถ
รบัประทานไดและสตัวชนดิใดบางทีไ่มสะอาดไมเหมาะ
แกการรับประทาน

อานในพระธรรมเลวีนิติ บทที่ 11 และเฉลย
ธรรมบัญญัติบทที่ 14 เปนรายชื่อของนกตางๆ สัตว
และปลาที่พระองคทรงประกาศวาไมเหมาะแก
การรบัประทาน ตามบทเหลานีส้ตัวสะอาดตอง
มกีบีแยกทีเ่ทาและเคีย้วเอือ้ง ปลาทีส่ะอาดตอง
มทีัง้ครบีและเกลด็ นกแรงเหยีย่วหรอืนกทีก่นิ
สัตวที่ตายแลวเปนสัตวตองหามไมควร
รบัประทาน

จำพวกสตัวทีไ่มสะอาด
โดยเฉพาะหมูจะถูกกลาวถึง
และถกูประณามไววาเปนสตัว
มีมลทิน (เฉลยธรรมบัญญัติ
14:8) เมื่อมีการชันสูตรศพ
คนตายจะพบโรคจากพยาธติวั
จีด๊เปนอตัราทีส่งูมาก พยาธิต์วั
จี๊ดเขาสูรางกายของคนโดยการ
กนิเนือ้หมทูีม่พียาธิ ์  การวจิยัทาง
วิทยาศาสตรในปจจุบันเปดเผย
มากขึน้วา ทำไมพระเจาจงึประกาศ
วาสตัวบางชนดิไมสะอาด เหตผุล
หนึ่งคืออันตรายจากเชื้อ
โรคเชนพยาธิต์วัจีด๊ในหมู
และอีกเหตุผลหนึ่งคือ
ผลเสียจากไขมันอิ่มตัว
ที่เกิดขึ้นในระบบการ
ยอยของมนุษย
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7. การหลกีเลีย่งสิง่อนัตราย
พระคมัภรีเตอืนวาอยางไรเกีย่วกบัเครือ่งดืม่มึนเมา?
“เหลาองนุใหเกดิการเยาะเยย และสรุากใ็หเกดิเปนพาล

เกเร ผใูดยอมใหมนัพาเจิน่ไป กไ็มเปนคนฉลาด” สภุาษติ 20:1
“พวกขโมย พวกทีโ่ลภ พวกขีเ้มา พวกชอบกลาวราย

พวกฉอโกง จะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา” 1 โครินธ
6:10

เครือ่งดืม่มึนเมามผีลตอระบบรางกายดงันี้
1. ระบบภมูติานทาน เหลาทำใหความสามารถในการ

ตอสขูองเมด็เลอืดขาวลดลง   ดงันัน้เปนการเพิม่ความเสีย่งตอ
การเกดิโรคปอดบวม วณัโรค โรคตบัอกัเสบและโรคมะเรง็ตางๆ

2. ระบบตอมไรทอ เพยีงดืม่เหลาสองถงึสามแกวตอวนั
เปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการแทงลูกหรือการคลอดกอน
กำหนด

3. ระบบการไหลเวยีน เหลาเพิม่ความเสีย่งทำใหเสน
เลอืดหวัใจอดุตนั มนี้ำตาลในเลอืดลดลง มคีวามดนัโลหติและ
มไีขมนัในเลอืดสงูขึน้ ดงันัน้ทำใหมโีอกาสเปนความดนัโลหติ
สงูเพิม่ขึน้

4. ระบบการยอย เหลาทำใหกระเพาะอาหารระคาย
เคอืงและเปนสาเหตใุหมเีลอืดออกในกระเพาะอาหาร....นสิยั
การดื่มเหลาจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคตับอักเสบและโรคตับ
เรือ้รัง

เครือ่งดืม่มนึเมาทำใหเกดิคดฆีาตวัตาย เกดิอบุตัเิหตุ
เสยีชวีติจากการใชรถใชถนน การทำรายเดก็และชอบใชกำลงั
ตดัสนิปญหาในครอบครวั ซึง่มอีตัราสงูยิง่ขึน้

8. เช่ือมัน่ในฤทธานภุาพของพระเจา
สำหรับคนที่มีความหวาดกลัวหรือประพฤติผิดยากที่

จะไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการปฏิบัติตนตามคำแนะ
นำสุขภาพที่อธิบายขางตน แตสำหรับคนที่เชื่อและมอง
พระเจาในแงดจีะมคีวามเปนอยทูีด่ขีึน้ในทีส่ดุ

“จิตใจของขาเอย จงถวายสาธุการแดพระเจาและ
อยาลมืพระราชกจิอนัมพีระคณุทัง้สิน้ของพระองค ผทูรงอภยั
ความบาปผดิทัง้สิน้ของทานผทูรงรกัษาโรคทัง้ส้ินของทาน
ผูทรงไถชีวิตของทานมาจากปากแดนผูตาย ผูทรงสวม
ความรกัมัน่คงและพระกรณุาใหทาน”  สดดุ ี103:2-4

เดวิด ลารสัน (ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพจิตแหงชาติ)
ทำการวิจัยอยางกวางขวาง เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ศาสนาและสุขภาพ การศึกษาของเขาแสดงใหเห็นวา เกิด
ความสมัพนัธโดยตรงระหวางการสรางพนัธะของครสิตชนกบั
สขุภาพ เขาคอนขางประหลาดใจทีเ่รยีนรวูาคนทีเ่ขาโบสถมี
ชวีติทีย่นืยาวกวาคนทีไ่มเขาโบสถ คนเขาโบสถมอีตัราการเกดิ
โรคหวัใจ เสนเลอืดตบี ความดนัโลหติสงูและโรคอืน่ๆ นอยลง
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ลารสนัคนพบอกีวา คนทีเ่ชือ่พระเจามชีวีติ
อยูอยางบริบูรณมากกวา เพราะโอกาสที่
เกดิการซมึเศราสลดหดห ูตดิเหลา ถกูจบั
กมุคมุขงัซ้ำซากหรอืชวีติแตงงานลมเหลว
มนีอยมาก ความเชือ่มัน่ในฤทธานภุาพของพระเจานัน้สำคญั
เพราะทำใหมคีวามเปนอยทูีด่อียางแทจรงิ มสีขุภาพทีแ่ขง็แรง
และเปนชีวิตที่มีความสุข

บนพืน้ฐานขอมูลทีม่กีารศกึษามานานกวา  30 ป ของ
คริสเตียนคณะเซเวนธเดยแอดเวนตีสในรัฐแคลิฟลอรเนีย
ประมาณ 50,000 คน ผลปรากฏวาผชูายแอดเวนตสีมอีายยุนื
กวาคนทัว่ไป  8.9 ป และผหูญงิมอีายยุนืกวาคนทัว่ไป 7.5  ป
การศกึษาครสิตชนแอดเวนตสีในประเทศฮอลแลนด   นอรเวย
และโปแลนดกใ็หผลเชนเดยีวกนั นกัวจิยัหลายคนใหเหตผุล
การมีชีวิตที่ยืนของคริสตชนแอดเวนตีสวา เพราะพวกเขา
ปฏบิตัติามหลกัสขุภาพทีไ่ดกลาวไวในบทเรยีนนีเ้พยีงบางขอ
หรอืครบทัง้แปดขอ ผทูีป่ฏบิตัติามหลกัเหลานีไ้มเพยีงแตจะมี
ชวีติทีย่นืยาวกวาแตยงัมคณุภาพชวีติทีด่กีวาดวย

การนำทัศนคติในพระคริสตธรรมคัมภีรมาใชในชีวิต
และความเปนอยขูองเรานำไปสกูารปฏบิตัทิีแ่ตกตางออกไป
แสดงใหเห็นหลักฐานที่เชื่อถือไดวา ในโลกนี้ความเปน
ครสิเตยีนไดนำมาซึง่ศาสนาทีม่คีวามเปนเหตเุปนผลและตดิ
อยูกับความเปนจริงมากที่สุด ความเปนคริสเตียนนำมาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและการปฏิบัติ และสรางวิธี
ดำเนินชีวิตแบบใหม

เพราะความสัมพันธอันใกลชิดระหวางรางกายจิตใจ
และชีวิตในจิตวิญญาณของเรา คริสตชนผูอยูในพระวจนะ
พระเจาจะปฏิบัติตามหลักการใชชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ
เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระเยซ ู (1 ยอหน  3:1-3) พระครสิตไมเพยีงแตปรารถนาให
เราพรอมทีจ่ะพบกบัพระองคเมือ่พระองคเสดจ็กลบัมาเทานัน้
แตทรงปรารถนาทีจ่ะปรบัปรงุคณุภาพการดำเนนิชวีติปจจบุนั
ของเราใหดขีึน้ เราสามารถรวมมอืกบัพระองคโดยการปฎบิตัิ
ตามหลกัสขุภาพอนัเปนพืน้ฐานของพระองค

พระเยซูทรงสัญญาที่จะใหเราตัดขาดจากนิสัยที่ไม
ดผีานทาง “ฤทธานภุาพทีท่ำกจิอยภูายในเรา” (เอเฟซสั 3:20)
หากทานตองการชวยใครบางคนใหไดรับชัยชนะจากการแก
นสิยัทีไ่มดเีชน การสบูบุหรี ่หรอืการตดิเหลา คำตอบทีด่ทีีส่ดุ
ของทานมกัจะบอกวาเปนไปไมได  แตโดยฤทธานภุาพพระเจา
ซึง่ “ทำกจิภายใน” ทาน พระเจาจะทำใหทานแขง็แกรงจนได
รบัชยัชนะ พระวจนะของพระองคสญัญาวา “ขาพเจาเผชญิได
ทกุอยางโดยพระองคผทูรงเสรมิกำลงัขาพเจา” (ฟลปิป 4:13)



พบแลว  บทที ่ 18

แบบสอบถาม พบแลว บทที ่18 - 61

เคลด็ลบัของการใชชวีติเพือ่สขุภาพทีด่ี
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่18 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่18 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานวธิทีำในบทเรยีนบทที ่18 อกีครัง้ใหสงัเกต
ตวัเลขซายมอืของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย  หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ

0. ถ. ผ. สขุภาพกายและสขุภาพจติเกีย่วของดวยกนัเสมอ
ถ. ผ. ขาวประเสรฐิเปนการฟนฟทูัง้รางกายและจติวญิญาณกลบัมาดงัเดมิ
ถ. ผ. พระเจาทรงประสงคใหเรามสีขุภาพรางกายสมบรูณ

1. ถ. ผ. การสบูบุหรีท่ำใหอากาศเสยีและเปนหนึง่ของฆาตกรทีท่ำลายชวีิตคนเปนจำนวนมาก

2. ถ. ผ. แสงแดดชวยทำใหรางกายผลติวติามนิซี

3. ถ. ผ. รางกายตองไดรบัการพกัผอนเพือ่ซอมแซมสวนทีส่กึหรอ

4. ถ. ผ. การออกกำลงักายมปีระโยชนตอผทูีม่อีายตุ่ำกวา 55 ป

5. ถ. ผ. รางกายตองการน้ำวนัละ 7-8 แกว

การดืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอลล
กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีถ่กูตองทำใหประโยคสมบรูณ

6. เมือ่ครัง้ทีส่รางโลก มนษุยไดรบัอนญุาตใหรบัประทานอาหารจำพวก
___ เมลด็พชื ถัว่ และผลไม ___ เนือ้สัตวและผกั
มีการใหเพิ่มเนื้อสัตวสะอาดใหเห็นอาหารแกมนุษยเมื่อ
___ หลงัจากอาดมัและเอวาทำบาป ___ หลังจากน้ำทวมโลกแลว
พระเจาทรงหามไมใหกนิเนือ้สตัวทีไ่มสะอาด
___ เพราะเนือ้มีผลเสยีตอรางกาย ___ เปนเครือ่งไถความผดิ

7. การดืม่สุราหรอืเครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล
___ เปนผลเสยีตอระบบภมูคิมุกนัของรางกาย ฮอรโมน ระบบการไหลเวยีนและระบบการยอยอาหารในรางกาย
___ พระครสิตธรรมคมัภรีสนบัสนนุใหดืม่

8. บรรดาผทูีป่ฏบิตัติามหลกัการสขุภาพ
___ เปนทีท่ราบโดยทัว่ไปวามอีายยุนืกวาประชากรอืน่ๆ 8 ป
___ อายไุมยนื แตมสีขุภาพทีด่กีวา มชีวีติทีม่คีวามสขุมากกวา
พระครสิตทรงสนพระทยั
___ ในการไดพบกบัเราทัง้หลายเมือ่พระองคเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องเทานัน้
___ ในการปรบัปรุงคณุภาพชวีติขณะนี ้และเตรยีมตวัใหพรอมสำหรบัการกลบัมาของพระองค

คำขอเพือ่การอธษิฐาน
พระเยซทูรงสญัญาวาจะปลดปลอยเราทัง้หลายใหพนจากนสิยัทีท่ำลายสขุภาพหากทานมปีญหาตดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล หรอืตดิ
บหุรี ่หรอืมีปญหาอืน่ๆ ในชวีติทีต่องการชวยเหลอืแกไข กรณุาแจงใหโรงเรยีนทราบ เพือ่จะอธษิฐานขอใหพระเยซเูขามาใกลทาน
และชวยเหลือทานในการแกไขปญหาเหลานี้ _________________________________________________________________



  คอืจดหมายทีน่าตืน่เตนจากตวัแทนโรงเรยีนสอนพระครสิตธรรมคมัภรีใน
แอฟรกิา “เมือ่หาปกอนสถานวีทิยทุีช่ือ่วาเสยีงแหงคำพยากรณ ขอใหผมเขาเยีย่มผู
ตองขงัในเรอืนจำซึง่เปนนกัศกึษาพระคมัภรีทางจดหมาย ผมจงึยืน่เรือ่งตอพสัดแีละ
มคีำสัง่อนญุาตใหเขาเยีย่มได จากนัน้ผมเขาเยีย่มผตูองขงัคนนัน้เปนประจำเพราะเขา
ตัง้ใจเรยีนพระคมัภรีเหลอืเกนิ

หลงัจากการเยีย่มครัง้แรกผานไปหกเดอืน ผตูองขงัคนนัน้ขอรบับัพตศิมาและ
ขอเขารวมสรรเสรญิพระเจาในโบสถ พสัดจีงึจดัพธิกีารรบับัพตศิมาในเรอืนจำ โดยมี
คนเรรอนและผตูองขงัคนอืน่ๆ เปนพยานใหกบัการรบับัพตศิมาครัง้นีท้ีเ่กดิขึน้เรว็ทีส่ดุ
ทีผ่มเคยจดัมา

หลงัจากนัน้ไมนาน พีน่องรวมพระครสิตของเราคนนีพ้นโทษออกจากเรอืนจำ
เขายังคงใชเวลาอันมีคานี้ในการรับใชพระเจาเหมือนเดิม เมื่อผมถามเขาวาทำไม
ผมไดรบัคำตอบวาชวีติเขาเปลีย่นไปมากเมือ่เขาเปนประจกัษพยานใหกบัพระผชูวย
ใหรอดในศาสนาของเขา เขาไมมีความคิดของการเปนผูตองขังหรือการถูกปฏิบัติ
เยีย่งผตูองขงัอกีเลย ชายผนูีเ้ปนหนึง่ในผนูำการนมสัการ พระเจาในโบสถของเขาที่
มีสมาชิกมากมาย”

1. การรบับพัตศิมาคอือะไร?
ชวีติของผตูองขงัคนนีเ้ปลีย่นแปลงทัง้หมดเมือ่เขากลายเปนครสิตชน ทำไมเขา

จงึจำเปนตองรบับพัตศิมา? ความสำคญัและความหมายทีแ่ทจรงิของการรบับพัตศิมา
มกีลาวในพระครสิตธรรมคมัภรีอยางชดัเจน พระเยซคูรสิตทรงประกาศเมือ่ครัง้สนทนา
กบันโิคเดมสัผนูำชมุชนในสมยันัน้ทีเ่ขาไปหาพระองคในยามค่ำคนืวา

“เราบอกความจริงกับทานวา ถาผูใดไมไดเกิดใหม คนนั้นไมสามารถเห็น
แผนดินของพระเจา... ถาใครไมไดเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเขาใน
แผนดนิของพระเจาไมได”  ยอหน 3:3, 5

ตามที่พระเยซูตรัสวา เราตองเกิดจาก “น้ำและพระวิญญาณ” “เกิดจาก.....
พระวิญญาณ” เปนเครื่องบงบอกถึงการมีชีวิตจิตใจใหม เพราะวาการเขาไปใน
แผนดนิของพระเจานัน้เปนการดำรงอยแูบบใหมทัง้หมด มใิชเพยีงแคซอมแซมชวีติ
เกา แตเปนการเกดิใหมทัง้หมด จติวญิญาณทีเ่กดิใหมเปนเรือ่งสำคญั และการรบั
บัพติศมาดวยน้ำเปนพิธีกรรมภายนอกที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงขางในจิตใจเรา
นัน่เอง ตวัแทนของเราทำการรบับพัตศิมาผตูองขงัเพือ่ระลกึถงึคำสญัญาของเขาทีม่ี
ตอพระเยซูคริสต  บงบอกการเริ่มยอมรับพระวญิญาณบรสิทุธิท์ีส่ถติในเขาและ
จะแสดงออกเปนลกัษณะนสิยัของเขา

2. ทำไมจงึควรรบับัพติศมา?
การชวยใหรอดจากบาปของเรา มีการพิจารณาจากการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ

ของพระครสิตสามประการคอื
“พระคริสตวายพระชนม เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร....

และทรงถูกฝงไว.... แลววันที่สามพระองคถูกทำใหเปนขึ้นมา ตามที่เขียนไวใน
พระคมัภรี” 1 โครนิธ  15:3, 4

พระครสิตทรงทำใหการชวยใหรอดจากบาปเปนไปไดโดยการทีพ่ระองคทรงสิน้
พระชนม การถกูฝงและการฟนคนืพระชนมขึน้มาใหม

“ทานทัง้หลายไมรหูรอืวา เราผทูีไ่ดรบับัพตศิมาเขาในพระเยซคูรสิต กไ็ดรบั
บพัตศิมานัน้ เขาในการตายของพระองค? เพราะฉะนัน้ เราจงึถกูฝงไวกบั

กาวสู
ชวีติ

ครสิตชน
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พระองคแลว โดยการรบับพัตศิมาเขาในการตายนัน้ เพือ่
วาเมือ่พระบดิาทรงให  พระครสิตเปนขึน้มาจากตาย
โดยพระสริขิองพระองคแลว เรากจ็ะไดดำเนนิตามชวีติใหม
ดวยเหมอืนกนั”  โรม 6:3, 4

พระครสิตทรงสิน้พระชนมเพือ่บาปของเรา ถกูฝงและ
ฟนขึ้นจากอุโมงคฝงศพเพื่อมอบชีวิตใหมที่ชอบธรรมแกเรา
การรบับพัตศิมาแสดงวา (ในทางนัน้) เราสามารถมสีวนรวม

ในการสิน้พระชนม การถกูฝงและการฟน
คนืพระชนมของ พระเยซจูรงิ การรบั
บัพติศมาหมายความวา เราตาย
และถูกฝงไปกับชีวิตบาปเกา
พรอมกับพระคริสต และเรา
เปนขึน้มา “มชีวีติใหม” ใน
พระครสิต การสิน้พระชนม

และการฟนคนืชพีของพระครสิต
กลายเปนการตายและฟนขึ้นมา
ของเรา พระเจาสามารถทำใหเรา
ตายตอบาปเสมือนหนึ่งถูกตรึง
บนไมกางเขน พระองคทรง

ทำใหเรามีชีวิตในพระวิญญาณเสมือนหนึ่งไดฟนขึ้นจาก
ความตายแลว

การรับบัพติศมาที่แสดงออกอยางชัดเจนนี้ เปน
สญัลกัษณแสดงถงึขัน้ตอนการรบัความเชือ่   ประการแรก   เรา
จมุน้ำจนมดิเปรยีบไดกบัการตายอยใูนหลมุฝงศพทีก่ลบเรยีบ
รอยแลว สิง่นีช้ีใ้หเหน็วาเราตายไปกบัพระครสิต  ฝงการใชชวีติ
แบบเกาๆ ของเราเรยีบรอยแลว การรบับพัตศิมาเปนพธิฝีงศพ
บอกลาความบาปที่คอยครอบงำเราอยู จากนั้นจึงถูกยกขึ้น
จากน้ำโดยการรบับพัตศิมาครัง้เดยีว ซึง่เปรยีบเสมอืนคนทีถ่กู
ทำใหฟนขึน้จากหลมุศพ การทำเชนนีจ้งึกลาวไดวาคนนัน้เปน
“ถกูสรางใหม” อยางสมบรูณแบบทีพ่ระผเูปนเจาทรงรอคอย
ทีจ่ะมอบ “ชวีติใหม” ใหแกเรา

การจมุน้ำจนมดิเปนการแสดงออกถงึความหมายการ
รบับัพตศิมาอยางแทจริง  คอืการสิน้พระชนม   การถกูฝงและ
การเกดิขึน้มาอกีครัง้ “การรบับพัตศิมา” โดยการประพรมไม
ถอืเปนการแสดงสญัลกัษณของการเกดิใหมไดอยางแทจริง

การตายในพระครสิตมคีวามหมายทีแ่ทจริงอยางไร?
“เรารแูลววา คนเกาของเรานัน้ถกูตรงึไวกบัพระองคแลว

เพือ่ตวัทีบ่าปนัน้จะถกูทำลายใหสิน้ไป (หมายถงึตวับาปไมมี
พละกำลงั)  และเราจะไมเปนทาสของบาปอกีตอไป”  โรม 6:6

การรบับัพตศิมาเปนการแสดงออกภายนอกของคนที่
ตองการทำสิ่งนี้ในใจ คือการยอมจำนนทุกสิ่งทุกอยางตอ
พระคริสต หากเรายังยึดถือบางสิ่งบางอยางไวไมจำนนตอ
พระองค กเ็ทากบัยงัคงเปน “ทาสของบาป” เมือ่ไรทีย่อมจำนน
ตอพระครสิตอยางเตม็ทีแ่ลว ความตองการทำบาปของเราจะ
“ถกูทำลายสิน้ไป”

ใครทำใหเกดิการเปลีย่นแปลง?
“ขาพเจาถกูตรงึรวมกบัพระครสิตแลว ขาพเจาเองไมมี

ชีวิตอยูตอไป แตพระครสิตตางหากทีท่รงมชีวีติอยใูน
ขาพเจา  ชวีติซึง่ขาพเจาดำเนนิอยใูนรางกายขณะนี ้ขาพเจา
ดำเนนิอยโูดยความเชือ่ในพระบตุรของพระเจาผไูดทรง
รกัขาพเจา และไดทรงสละพระองคเองเพือ่ขาพเจา” กาลาเทยี
2:20

เมือ่ขาพเจาแสดงออกวาเขารวมการถกูตรงึทีไ่มกางเขน
ของพระครสิตโดยการรบับพัตศิมา หมายความวา ขาพเจาได
เชญิฤทธิอ์ำนาจเขามาในชวีติ คอืขอให  “พระครสิต....ทรงมชีวีติ
อยใูนขาพเจา”

การมอบชวีติของทานไวในพระหตัถทัง้สองของพระครสิต
ขั้นแรก ใหมองการสิ้นพระชนมของพระคริสตบนไมกางเขน
อยาคร่ำครวญถึงบาปที่คอยคุกคามทานในอดีต ใหมองที่
พระเยซู พินิจพิจารณาถึงพระสิริและความกลาหาญของ
พระครสิตบนเนนิเขาคาลวารแีลวทานจะไดรบัแรงดลใจ ทาน
จะสามารถเขาสนิทกับพระเยซู “โดยฤทธานุภาพแหงไม
กางเขน ขาพเจาขอประกาศวา ขาพเจาไดตายไปพรอมกับ
นิสัยเกาและตอบสนองตอพระเจา ขาพเจาขอยืนเคียงขาง
พระองค   นบัจากนีเ้ปนตนไปขาพเจาจะ  ‘ดำเนนิอยโูดยความ
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เชือ่ในพระบตุรพระเจา   ผไูดทรงรกัขาพเจาและไดสละพระองค
เองเพือ่ขาพเจา’”

ขณะที่สัมผัสถึงฤทธานุภาพการสิ้นพระชนมและการ
ฟนคนืพระชนมของพระครสิต เราจะเหน็คณุลกัษณะดีๆ  มาก
มายของพระองคเขามาแทนทีน่สิยัทีไ่มดใีนอดตีของเรา

“ฉะนั้นถาใครอยูในพระคริสต เขาก็เปนคนที่ถูก
สรางใหม แลวสิง่สารพดัทีเ่กาๆ กล็วงไป นีแ่นะ กลายเปน
สิง่ใหมทัง้นัน้!”  2 โครนิธ  5:17

 การรบับัพตศิมาหมายถงึ การแสดงความปรารถนาที่
จะเกาะแขนพระเยซูและพรอมดำเนินชีวิตใหมที่ดีกวา “ใน
พระครสิต” พระเยซทูรงกระทำผานจติใจเรา ซึง่เราไมสามารถ
กระทำไดเอง   การทีล่กุขึน้จากน้ำเหมอืน   “คนทีถ่กูสรางใหม”
และพระองคทรงมอบฤทธานภุาพแกเราเพือ่มชีวีติ “ใหม”

3. ทำไมพระเยซทูรงรบับัพติศมา?
โปรดจำไวเสมอวา การรับบัพติศมาไมเพียงเปน

สญัลกัษณแสดงถงึความตายแกบาปทีผ่านมาของเราเทานัน้
แตยงัแสดงใหเหน็ภาพวธิกีารชำระลางบาปของเราดวย โดย
พระเยซทูรงใชพระโลหติของพระองคชำระลางบาปใหแกเรา
ในวันเพ็นเทคอสต เปโตรบอกแกคนที่กำลังมองหาวิธีปลด
ปลอยความผิดของตนวา “จงกลับใจใหมและรับบัพติศมา”
ดงันัน้พระครสิตทรงอภยั “บาปของทาน”   (กจิการของอคัรทตู 2:38)
ในเมือ่พระเยซไูมมบีาป ทำไมพระองคจงึยอมรบับัพตศิมา?

“แลวพระเยซเูสดจ็จากแควนกาลิลี มาหายอหนที่
แมน้ำจอรแดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากทาน... ความ
ชอบธรรมใหครบถวนทกุประการ”  มทัธวิ 3:13-15

พระเยซทูรงปราศจากบาป พระองคไมจำเปนตองกลบั
ใจจากการทำผดิแตประการใด พระครสิตทรงรบับพัตศิมาดวย
เหตุผลอื่นคือ “ทำความชอบธรรมใหครบถวนทุกประการ”
พระเยซทูรงสรางแบบอยางทีด่ใีหเราผเูปนคนบาปและออนแอ
โดยทรงรับบัพติศมา พระคริสตไมเคยใหผูติดตามพระองค
ทำในสิ่งที่พระองคไมเคยกระทำ ดังนั้นเมื่อผูมีความเชื่อ
รับบัพติศมาดวยการจุมน้ำจนมิด เขาเหลานั้นกำลังเดิน
ตามพระบาทของพระองคผทูรงเปนพระอาจารย

พระครสิตทรงมอบความชอบธรรมของพระองคใหแก
เราโดยการสิน้พระชนมและการฟนคนืพระชนมของพระองค

“พระเจาทรงทำพระองคผทูรงไมมบีาปใหบาป   เพราะ
เห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทาง
พระองค”  2 โครนิธ 5:21

ในสายพระเนตรพระเจาที่ทรงเปลี่ยนคนบาปเปน
ธรรมกิชน เราเตบิโตเปนคนชอบธรรม ดงันัน้จงึมชีวีติใหมใน
พระครสิต

4. ทำไมเราควรจมุจนมดิน้ำ?
พระคริสตรับบัพติศมาโดยการจุมในน้ำจนมิด ไมใช

การประพรมน้ำ ยอหนรับบัพติศมาในแกพระองคในแมน้ำ

จอรแดน “เพราะทีน่ัน่มนี้ำมาก” (ยอหน 3:23) เมือ่พระเยซู
เขารับบัพติศมาจากยอหนนั้น พระองคทรงเดินลงไปในน้ำ
และ   “เมือ่พระเยซทูรงรบับพัตศิมาแลว (จมุลงในน้ำ) กเ็สดจ็
ขึน้จากน้ำ” (มทัธวิ 3:16)

เมื่อเราเขาใจ ความหมาย การรับบัพติศมาอยางแท
จรงิแลว เราจะระลกึถงึรปูแบบจรงิของการรบับพัตศิมาไดไม
ยากนกั คำวา “บพัตศิมา” มาจากภาษากรกี baptizo หมาย
ความวา จมหรอืจมุ (อยขูางใต)

ระหวางการเยอืนอเมรกิาในป 1737 ของอาจารยจอหน
เวสลีย่  คณะกรรมการโบสถสามสบิส่ีคนอนญุาตใหเขาใชวธิใีหม
โดย “ปฏิเสธการรับบัพติศมาลูกของนายปารคเกอร ยกเวน
จะยอมจุมมิดน้ำ” เปนขออางอิงวาบิดาของคริสตชนนิกาย
เมธอดสิต ยงัใชวธิกีารจมุมิดน้ำในการรบัผเูชือ่ใหม

จอหน คาลวนิ ผนูำการปฏริปูครสิตศาสนา กลาววา
“เปนที่แนนอนวาโบสถในสมัยโบราณบัพติศมาดวยการจุม
น้ำ”  —Institutes of the Christian Religion, Bk. 4, Chap. 15, Sec.
19. สถาบนัศาสนาครสิต   เลม  4 บทที ่ 15  สวนที ่19

ประวตัศิาสตรของครสิตจกัรยคุแรกแสดงใหเหน็ชดัเจน
วา   การรบับพัตศิมาหมายถงึ การจมุน้ำจนมดิ  ดนี สแตนเลย
จากคริสตจักรแหงอังกฤษเขียนไววา “เพราะตลอดสิบสาม
ศตวรรษแรกทีเ่กอืบทัว่โลกมกีารรบับัพตศิมา เหมอืนกบัทีเ่รา
อานในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม ซึง่เปนความหมายทีแ่ทจริง
ของคำวา ‘บพัตศิมา’ เขาเหลานัน้รบับพัตศิมาโดยการลงไปใน
น้ำ จมอยใูตน้ำ จมุมดิน้ำ”  —Institutes of the Christian Religion
สถาบนัครสิเตยีน หนา 21

การรบับพัตศิมาโดยการจมุมดิน้ำปรากฏในครสิตจกัร
หลายแหงในยโุรปและเอเซยี ทีส่รางขึน้ในชวงศตวรรษทีส่ีถ่งึ
ศตวรรษทีส่บิส่ี เชนโบสถทีเ่มอืงปซา ประเทศอติาลแีละโบสถ
เซนตจอหนซึ่งใหญที่สุดในกรุงโรม

วธิกีารประพรมดวยน้ำไมใชวธิปีฏบิตัใินการบพัตศิมา
จนกระทั่งในชวงตนศตวรรษที่สิบหา เมื่อมีการประชุมสภา
ครสิตจกัรทีเ่มอืงเรเวนนาของครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ ยอมรบั
การประพรมดวยน้ำวาเทยีบเทากบัการจมุมดิน้ำ เหตกุารณนี้
นำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในคริสตจักรวา  เราจะ
ไมทำตามที่มนุษยสอน  แตเราจะทำตามที่พระคริสตและ
อคัรสาวกของพระองคสอน

คริสเตียนที่จริงใจหลายคนยึดมั่นตามธรรมเนียมการ
รบับัพตศิมาทารก การอทุศิลกูของเขาแดพระเจา ตัง้แตยงัเปน
ทารกนัน้เปนสิง่ทีน่าสรรเสรญิยกยอง อยางไรกต็ามพระครสิต
ธรรมคมัภรีบอกไวชดัเจนเกีย่วกบัการรบับัพตศิมาวา คนนัน้
จะตองไดรับการสอนใหรูจักวิธีการชวยใหรอดจากบาปกอน
การรบับพัตศิมา (มทัธวิ 28:19, 20) โดยเขาจะตองเชือ่พระเยซู
กอนรบับัพตศิมา (กจิการของอคัรทตู 8:35-38) ตองกลบัใจ
จากบาปกอนและไดรบัการใหอภยักอนรบับัพตศิมา (กจิการ
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ของอคัรทตู 2:38) เดก็ทารกไมมคีวามสามารถพอทีจ่ะฟง กลบั
ใจและสารภาพบาป ซึง่ทัง้หมดคอื สิง่ทีจ่ะตองดำเนนิการกอน
รบับพัตศิมา

5. ทำไมการรบับพัตศิมาจงึมคีวามสำคญั?
ตามแนวทางในพระดำรสัของพระเยซ ูการรบับพัตศิมา

เปนสิง่จำเปนสำหรบัคนทีป่รารถนาจะเขาในแผนดนิสวรรค
“ถาใครไมไดเกดิจากน้ำและพระวญิญาณ คนนัน้จะเขา

ในแผนดนิของพระเจาไมได”  ยอหน 3:5
พระเยซูทรงใหขอยกเวนเพียงขอเดียวเทานั้น ผูราย

บนไมกางเขนให “เกดิในพระวญิญาณ” เปนไปไมไดทีผ่รูาย
จะลงจากไมกางเขนแลวจุมน้ำ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณการ
เปลีย่นจติใจเขา พระเยซทูรงสญัญากบัเขาวาเขาจะไดอยกูบั
พระองคในเมอืงบรมสขุเกษม (ลกูา 23:42, 43) อยางไรกด็ี
ผรูายคนนัน้ได   “เกดิจากน้ำและพระวญิญาณ” โดยการชำระ
ลางเขาดวยพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลขณะถูกตรึงบนไม
กางเขนในขณะนั้น นักบุญออกัสตินสังเกตวา “มีเพียงกรณี
เดยีวเทานัน้ทีถ่กูบนัทกึไวเกีย่วกบัการกลบัใจกอนตาย ดงันัน้
จงึไมควรมใีครทีส่ิน้หวงั และเปนเพยีงกรณเีดยีวเทานัน้ซึง่ไม
ควรมใีครนำมาอาง”

พระเยซทูรงใหคำเตอืนอยางเครงครดัดวยพระองคเองวา
“ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แตใครไมเชื่อ

(เพราะฉะนัน้จงึไมรบับพัตศิมา) จะถกูลงโทษ” มาระโก 16:16
การสิน้พระชนมทีเ่นนิเขาคาลวารขีองพระเยซ ู เปนการ

แสดงใหคนทัง้หลายไดเหน็ถงึความรกัของพระองคทีม่ตีอเรา
เราจำเปนตองตอบรบัดวยการแสดงตวัออกมาใหคนทัง้หลาย
ไดเห็น โดยการสารภาพบาปอยางไมละอาย แสดงถึงการ
ถวายตวัของเราแกพระครสิตโดยการรบับพัตศิมา ทานพรอม
เริ่มตนชีวิตใหมในพระคริสตหรือยัง? ทานรับบัพติศมาแลว
หรอืยงั? หากยงั ทำไมทานไมเตรยีมตวัรบับัพตศิมาในอนาคต
อันใกลนี้?

6. การรบับพัตศิมาเปนเพยีงจดุเริม่ตนเทานัน้
การรับบัพติศมาเปรียบเสมือนการทำสัญญาที่จะ

ดำเนนิชวีติครสิเตยีน แตการยอมรบับัพตศิมาของเราอาจไม
มผีลตลอดชวีติโดยอตัโนมตัิ

เรามกัจดังานเลีย้งฉลองตอนรบัเดก็เกดิใหม   หลงัจาก
วนัเกดิผานไป  ความตืน่เตนกล็ดนอยลงไปดวย เดก็ๆ ยงัคงตอง
รับประทานอาหารประจำวัน อาบน้ำทุกวันและสนใจความ
เปนอยขูองเขาทกุวนัเหมอืนเดมิ เหมอืนกบัการรบับพัตศิมา
เปาโลกลาวถงึประสบการณของเขาวา “ขาพเจาตายทกุวนั”
(1 โครนิธ 15:31) โดยการหนหีางความเหน็แกตวัทกุวนั เรา
กส็ามารถตอบรบัพระครสิตมากขึน้

พธิรีบัศลีบัพตศิมาเปรยีบไดกบัพธิแีตงงาน เปนการยนื
ยนัอยางเปนทางการวาความสมัพนัธทีม่หศัจรรยทีก่ำลงัเตบิ
โตไดเริม่ขึน้แลว   เราจำเปนตองมอบตวัแดองคพระครสิตทกุ
วนั   เพือ่การเตบิโตอยางสม่ำเสมอ ตอนรบัชีวติใหมทกุวนัโดย
การอธิษฐานและศึกษาพระวจนะ

7. เหตขุองความชืน่ชมยนิดี
การรับบัพติศมาทำใหเกิดความ

ยินดีอยางมากมาย เพราะเขาเหลานั้นที่
เชือ่พระครสิตไดรบัหลกัประกนัชวีตินรินัดร
แลว “ใครเชือ่และรบับพัตศิมากจ็ะรอด”   (มาระโก 16:16)   เมือ่
รบับพัตศิมา   เราอยบูนหนทางทีส่งูสงนำไปสคูวามยนิดปีรดีา
นรินัดรรวมกบัพระเจา

การรบับพัตศิมายงัเปนการฉลองความสขุกบัพระครสิต
ในปจจุบันดวย พระเยซูทรงสัญญาที่จะให ของประทาน
ประเมนิคาไมไดคอืพระวญิญาณบรสิทุธิแ์กผรูบับัพตศิมาเหลา
นัน้ (กจิการของอคัรทตู 2:38) และพระวญิญาณทรงเปนทีม่า
ของ “ผลของพระวญิญาณ” คอื “ความรกั” ซึง่เตมิชีวติดวย
“ความอดทน ความกรณุา ความด ี ความซือ่สัตย   ความสภุาพ
ออนโยนและการรจูกับงัคบัตน” (กาลาเทยี 5:22, 23)

การมพีระเยซสูถติอยใูนชวีติของเราโดยพระวญิญาณ
บรสิทุธิ ์ทำใหเกดิความรสูกึมัน่คงปลอดภยัในชวีติอยางแทจรงิ
ทั้งนี้เพราะ “พระวิญญาณที่พระเจาประทานมานั้น.....เปน
พยานรวมกบัจติวญิญาณของเราวา เราเปนลกูของพระเจา”
โรม 8:15, 16

ความสนทิสนมกบัพระเจาทีม่ัน่คงนีใ้หประโยชนตางๆ
มากมายแกเรา แตสิ่งนี้ไมไดเปนการรับรองวาชีวิตจะไมมี
ปญหา แทจริงแลวบอยครัง้ทีศ่ตัรพูยายามทำใหผทูีถ่วายตวั
แกพระองคไดรับความลำบากมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตามเมื่อ
อยูในพระหัตถของพระเจา  เราจะรูวาพระองคทรงใหมี
ประสบการณหลายอยางไมวาจะดหีรอืไมด ีเพือ่สอนและชวย
ใหเราเตบิโตในพระครสิต (ดพูระธรรมโรม 8:28)

หญงิคนหนึง่ตดัสนิใจมอบชวีติเธอใหพระครสิตโดยการ
รบับัพตศิมา แมสามเีธอขวูาจะหยาขาดจากเธอกต็าม สามไีม
ตองการมีสวนรวมในความเชื่อใหมของเธอ แตเธอยึดมั่นใน
พระเยซแูละพยายามประพฤตตินเปนภรรยาทีท่ำตวันารกัมาก
ขึน้กวาแตกอน ในบางเวลาสามนีำเรือ่งเดอืดรอนมาทีบ่าน แต
ในทีส่ดุเขากต็องพายแพตอขอโตแยงทีเ่ขาไมสามารถปฏเิสธ
ได คอืชีวติใหมทีเ่ปลีย่นแปลง เธอทำใหเขาตองยอมยกชวีติ
ของเขาทัง้หมดใหพระเจาและรบับพัตศิมาตามภรรยาของเขา
ในเวลาตอมา

การตดิสนทิกบัพระครสิต “ไมวาจะยากดมีจีน” ทำให
เราเปนภาชนะอนัทรงพลงัในพระหตัถของพระองค สามารถ
อทุศิตวั เพือ่ดำเนนิชวีติรวมกบัพระองคโดยไมมเีงือ่นไข เพราะ
พระองคไดทรงอทุศิชวีติของพระองคแลว เมือ่พระเยซทูรงชำระ
คาจางของบาปเพือ่เราบนไมกางเขน นบัเปนสทิธพิเิศษอยาง
ยิง่ทีไ่ดถวายความรกัและความภกัดขีองเราแดพระองคอยาง
เปดเผย หากทานยงัไมไดมอบชีวติใหแกพระองค   ทำไมทาน
ไมตัดสินใจ ทูลขอใหพระองคสรางชีวิตใหมใหแกทานดวย
พระวญิญาณบรสิทุธิแ์ละรบัศลีบัพตศิมาเขาอยใูนพระครสิต
เสยีแตวนันี้
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พบแลว  บทที ่ 19
กาวสชูวีติครสิตชน
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่19 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่19 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานวธิทีำในบทเรยีนบทที ่19 อกีครัง้ใหสงัเกต
ตวัเลขซายมอืของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1. ___ การรบับัพตศิมาเปนการแสดงออกภายนอกถงึการเปลีย่นแปลงภายใน

___ การ “เกดิใหมในพระวญิญาณ” คอืการเปลีย่นแปลงภายในจติใจและความคดิ
___ ตามคำสอนของพระเยซนูัน้ การเกดิใหมจะตองเกดิจากน้ำและพระวญิญาณ ซึง่เปนเงือ่นไขในการเขาไปสแูผนดนิของ

พระเจา

2. ___ การรบับพัตศิมา เปนการแสดงออกวาเรามคีวามเชือ่ในความตาย การฝง และการเปนขึน้มาจากความตายของพระเยซู
เพือ่ความบาปของเรา

___ การรบับพัตศิมาทางกาย เปนสิง่แสดงออกใหเหน็ถงึขัน้ตอนหนึง่ในการกลบัใจใหม
___ เมือ่มกีารบพัตศิมาแสดงออกวาไดฝงความบาปไวใตน้ำกบัพระครสิตแลว และพระองคไดฝงชวีติบาปของเรา
___ การลกุขึน้มาจากน้ำหลงัจากบพัตศิมาแลว เปนสญัลกัษณการเปนขึน้มาสชูวีติใหมในพระครสิต
___ การบพัตศิมาดวยการพรมน้ำ ไมสามารถเปนเครือ่งหมายแสดงถงึการตาย ฝงและเปนขึน้มาจากความตายได
___ การบพัตศิมาภายนอกเปนสญัลกัษณการเปลีย่นแปลงภายในทีเ่กดิขึน้ในชวีติของบคุคลผนูัน้
___ ในการบพัตศิมา เราไดแสดงออกถงึความปรารถนายดึมัน่ เขาอยใูกลชดิกบัพระเยซ ูและดำเนนิชวีติใหมทีด่กีวารวมกบั

พระองค

กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีท่ำใหประโยคคำถามถกูตองสมบรูณ
3. พระเยซทูรงรบับัพตศิมา

___ เพือ่เปนแบบอยางทีด่แีกเรา ___  เพือ่แสดงออกถงึการสารภาพความผดิของพระองค

4. พระเยซทูรงรบับัพตศิมา
___ ดวยการจมุลงในน้ำ ___ โดยการประพรมดวยน้ำ
เปนเวลากวาหนึง่พนัปหลงัสมยัของพระครสิต ครสิตจกัรของครสิเตยีนได
___ ประกอบพธิบีพัตศิมาดวยการจมุในน้ำ ___ บพัตศิมาดวยการประพรมน้ำ

5. ตามทีพ่ระเยซทูรงสอนไว บรรดาผจูะเขาแผนดนิสวรรคได
___ เลอืกจะรบับัพตศิมาหรอืไมกไ็ด ___ จำเปนตองรบับัพตศิมา
บคุคลทีร่บัเชือ่พระเยซขูณะเจบ็ปวย กลบัใจใหมและสารภาพความบาปของเขา แตไมสามารถรบับพัตศิมาได
___ จะไดรบัความรอด ___ จะไมไดรบัความรอด

6.  การรบับพัตศิมาเปนสญัลกัษณวา
___ บคุคลนัน้เริม่มคีวามสมัพนัธสนทิกบัพระเยซู ___ เปนจดุสงูสดุของการเขาสมัพนัธสนทิกบัพระครสิต

7. อานบทเรยีนตอนที ่7 อกีครัง้ จากนัน้พจิารณาคำถามชวนคดิ ทกุคนมโีอกาสเหมอืนกบัขนัทชีาวเอธโิอเปย (กจิการของ
อคัรทตู 8:26-40) ในการรบัเชือ่พระครสิต รบับพัตศิมา ไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิแ์ละมผีลของพระวญิญาณ ไดเปนบตุร
ของพระเจา และดำเนนิชวีติกาวไปสคูวามบรบิรูณ
หากทานไดรบับัพตศิมาแลว บพัตศิมาของทานตรงตามคำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรีหรอืไม? _____
ทานปรารถนาจะทำตามแบบอยางของพระเยซแูละรบับัพตศิมาเหมอืนพระองคไหม? _____



ชวงตนทศวรรษ 1960 แอนดรวูจากประเทศฮอลแลนดไดลกัลอบนำ
พระครสิตธรรมคมัภรีจำนวนหนึง่ขึน้รถของเขาเพือ่ขามแดนประเทศโรมาเนยีและ
ผานดานคอมมวินสิต เขาพกัทีโ่รงแรมและเริม่อธษิฐานทลูขอพระเจาใหพระคมัภรี
ทีต่ดิตวัมานัน้ไดตกอยใูนมอืของกลมุครสิเตยีนทีช่อบธรรมเพือ่ใหเกดิประโยชนเตม็ที่

ชวงสุดสัปดาหนั้น แอนดรูวไดพบเจาหนาที่โรงแรมเพื่อถามหาโบสถใน
ละแวกนั้น

เจาหนาทีค่นนัน้มองเขาดวยความประหลาดใจเลก็นอยและตอบวา “ทีน่ีม่ี
โบสถเพยีงไมกีแ่หงเทานัน้ และคณุอาจจะไมเขาใจภาษาทีเ่ขาใชพดูกนัดวยนะครบั”

แอนดรวูตอบวา “คณุอาจจะยงัไมทราบวา ครสิตชนเราพดูภาษาทีเ่ปน
ภาษาสากลนะครบั”

เจาหนาทีค่นนัน้ถามขึน้ “หรอืครบั ภาษาอะไรกนัครบั?”
“เขาเรยีกวาภาษา อากาเป ครบั” แอนดรวูตอบ
เจาหนาทีค่นนัน้ไมเคยไดยนิภาษานีม้ากอน แตแอนดรวูกไ็ดใหความมัน่

ใจแกเขาวา “เปนภาษาทีไ่พเราะเพราะพริง้ทีส่ดุในโลกเลยทเีดยีวนะครบั”
แอนดรวูไดรจูกักลมุคนจากโบสถหลายแหงในบรเิวณนัน้ เขาจงึนดัเวลาเพือ่

เขาพบประธานและเลขาธกิารของครสิตจกัรนกิายตาง  ๆโชคไมเขาขางเอาเสยีเลย ถงึ
แมวาทัง้แอนดรวูและกลมุคณะโบสถจะรภูาษาแถบยโุรปหลายภาษากต็าม แตเขากย็งั
พดูกนัไมรเูรือ่งอยดู ีดงันัน้พวกเขาจงึไดแตจองหนาจองตากนั แอนดรวูอตุสาหนำของ
มคีาเดนิทางฝาอนัตรายมาหลายกโิลเมตร แตดเูหมอืนเขาไมมทีางรไูดเลยวา กลมุ
ผนูำเหลานัน้เปนพีน่องครสิตชนทีแ่ทจริง หรอืเปนคนสงขาวใหรฐับาลกนัแน

ในทีส่ดุเขาสะดดุตาพระครสิตธรรมคมัภรีภาษาโรมาเนยีซีง่วางอยบูนโตะ
ในหองทำงาน แอนดรวูจงึหยบิพระคมัภรีภาษาดชัทออกจากกระเปาของเขา เปด
และพลกิไปทีพ่ระธรรม 1 โครนิธ 16:20 เขาชีไ้ปทีพ่ระวจนะเลมทีก่ลมุคณะโบสถ
จะสามารถจำได ทนัใดนัน้ใบหนาของกลมุพีน่องเริม่เปลงประกาย เขาเหลานัน้
ไดพลกิพระครสิตธรรมคมัภรีภาษาโรมาเนยีดวยความรวดเรว็ไปทีพ่ระธรรมเลม
เดยีวกนั บทเดยีวกนั ขอเดยีวกนัและอานวา “พีน่องทกุคนฝากคำทกัทายมายงั
ทาน จงทกัทายกนัดวยธรรมเนยีมจบูอนับรสิทุธิ”์ สมาชกิโบสถเหลานัน้สงยิม้ให
แอนดรวูอยางอบอนุ และหนึง่ในพวกเขาไดมองไปทีพ่ระคมัภรีของแอนดรวูแลว
พบพระวจนะสภุาษติ 25:25 แอนดรวูไดอานพระวจนะนัน้   “ขาวดจีากเมอืงไกล
ก็เหมือนน้ำเย็นที่ใหแกคนกระหาย”

เวลาผานไปครึง่ชัว่โมงพวกเขาคยุกนัและแบงปนกนัดวยการเปดพระวจนะ
ในพระครสิตธรรมคมัภรีภาษาโรมาเนยีของกลมุสมาชกิโบสถสลบักบัพระคมัภรี
ภาษาดชัทของแอนดรวู การรวมสามคัคธีรรมทีอ่ตุสาหขามดานวฒันธรรมตางๆ
ทำใหพวกเขามคีวามสขุมากจนกระทัง่หวัเราะทัง้น้ำตา

คราวนีแ้อนดรวูรแูลววาเขาไดพบพีน่องในพระครสิตของเขาแลว จงึพากลมุ
สมาชกิโบสถไปดพูระคมัภรีทีเ่ขานำมา ชาวรเูมเนยีรสูกึซึง้ใจและดใีจอยางทวมทน
ทีไ่ดเหน็พระคมัภรีเหลานัน้ พวกเขาเขาสวมกอดแอนดรวูดวยความรกัทีอ่บอนุ

เยน็วนันัน้ทีโ่รงแรม เจาหนาทีค่นเดมิไดมาหาแอนดรวูแลวพดูวา “คณุครบั
ผมไปหาศพัทคำวา “อากาเป” ในพจนานกุรม ไมเหน็มเีลยครบั นัน่เปนเพยีงคำใน
ภาษากรกีทีใ่ชสำหรบั ‘ความรกั’ ครบั”

แอนดรวูตอบ “นัน่แหละ ใชเลย...ผมใชภาษารกันัน่แหละพดูตลอดบาย
นีค้รบั”

เคลด็ลับ
การเตบิโต
ดวยการ
เขารวม
สามคัคี
ธรรม

พบแลว  บทที ่ 20

บทที ่20 เคลด็ลบัการเตบิโตดวยการเขารวมสามคัคธีรรม - 29



30 - พบแลว

ทานพบภาษาทีไ่พเราะและสวยงามนัน้แลวหรอืยงั? ในบทนีท้านจะไดเรยีนรู
ถงึวธิทีีพ่ระเจาทรงนำเราเขาสอูอมกอดความรกัอนัยิง่ใหญของพระองค

1. ครสิตจกัรทีส่รางข้ึนเพือ่สามคัคธีรรม
พระเยซทูรงตัง้ครสิตจกัรขึน้มาเพือ่สนองความทีจ่ำเปนขัน้พืน้ฐานในการบำรงุ

เลีย้งและเกือ้กลูมนษุย เราทกุคนลวนมคีวามตองการทัง้สิน้ ครสิตจกัรจงึถกูตัง้ขึน้มา
เพือ่การนี ้ ครสิตจกัรเปนสถานทีเ่ราเขารวมสามคัคธีรรมและชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั
พระครสิตธรรมคมัภรีเปดเผยถงึครสิตจกัรของอคัรสาวกทีเ่คลือ่นไปดวยพลงั นำพา
ชายและหญิงใหเขามามีสวนรวมสามัคคีธรรมดวยความชื่นชมยินดีที่ขยายออกไป
จนถงึพระองคพระผทูรงฤทธานภุาพ

“เขาทัง้หลายอทุศิตวัเพือ่ฟงคำสอนของบรรดาอคัรทตูและรวมสามคัคธีรรม
รวมทัง้หกัขนมปงและอธษิฐาน.....องคพระผเูปนเจากโ็ปรดใหคนทัง้หลายทีก่ำลงัจะรอด
เพิม่จำนวนเขามามากยิง่ขึน้ทกุๆวนั”  กจิการของอคัรทตู 2:42, 47

“สิง่ทีเ่ราไดเหน็และไดยนินัน้เรากป็ระกาศใหพวกทานรดูวย เพือ่ทานจะไดมี
สามคัคธีรรมกบัเราและเรากม็สีามคัคธีรรมกบัพระบดิา และกบัพระเยซคูรสิตพระบตุร
ของพระองค และเราเขียนขอความเหลานี้ เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะไดเต็ม
เปยม” 1 ยอหน 1:3, 4

ชุมนุมชนที่หัวใจของทุกคนผูกพันกันโดยความสนิทสนมกับพระเยซู และ
ระหวางพีน่อง ไดมสีวนรวมใน “ความชืน่ชมยนิด”ี จนเตม็เปยม คนเหลานีพ้ดูภาษา
เดยีวกนั คอืภาษาแหงความรกั

คริสตชนกลายเปนสวนหนึ่งของครอบครัวพระคริสตที่ขยายตัวกวางขึ้น เขา
ทัง้หลายเปนเสมอืนพีน่องในพระครสิตเพราะทกุคนมจีติวญิญาณทีม่าจากเทอืกเถา
เหลากอเดยีวกนั ยิง่ความเชือ่อันเปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกนัขยายออกไปกวางขวางเทาไร
ความแข็งแกรงในหมูคริสตชนของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น

สมาชกิของครสิตจกัรตางๆ  ทีบ่รรดาอคัรสาวกของพระเยซจูดัตัง้ขึน้ไดรวมตวั
กนั โดยมคีวามเชือ่ทีเ่หมอืนกนั มคีวามรกัพระเจาองคเดยีวกนั มคีวามปรารถนาที่
จะรับใชและประกาศพระคุณของพระองคใหแกชาวโลกไดรับรูเหมือนกัน การรวม
สามัคคีธรรมยึดเหนี่ยวกันอยางแนนแฟนเปนเหตุผลหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให
ชนกลมุนอยทีไ่รพลงัอำนาจ ถกูกดขีข่มเหงสารพดั กลายมาเปนคนทีส่ามารถเปลีย่น
โลกจากหนามอืเปนหลงัมอืได

2. ครสิตจกัรทีพ่ระครสิตทรงเปนผกูอตัง้
พระครสิตมคีรสิตจกัรหรอืไม  หรอืการคดิจดัตัง้องคกรทางศาสนาเปนเพยีงการ

กอสรางของมนษุยเทานัน้? พระเยซทูรงตอบวา
“บนศลิานี ้เราจะสรางครสิตจกัรของเราไว และพลงัแหงความตายจะมชียัตอ

ครสิตจกัรไมได”  มทัธวิ 16:18
พระเยซทูรงเปนศลิากอนแรก ทรงเปนศลิาหวัมมุของครสิตจกัร กลมุใดบางที่

เปนรากฐานทีก่อรางสรางขึน้?
“ทานทั้งหลายถูกกอรางสรางขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครฑูตและบรรดา

ผเูผยพระวจนะ มพีระเยซคูรสิตเปนศลิาหวัมมุ” เอเฟซสั 2:20
เมือ่มีการประกาศขาวประเสรฐิ พระเจาทรงประสบความสำเรจ็ในสิง่ใด?
“โปรดใหคนทัง้หลายทีก่ำลงัจะรอด เพิม่จำนวนเขามาในโบสถมากยิง่ขึน้ทกุๆ

วนั”  กจิการของอครทตู 2:47
เมือ่พระเยซทูรงสรางครสิตจกัร  พระองคทรงสญัญาวา   “พลงัแหงความตายจะมี

ชยัตอครสิตจกัรไมได” (มทัธวิ 16:18) และครสิตจกัรของครสิเตยีนจะคงอยตูอไป แทจริง
แลวคริสตจักรมีศัตรูที่มีอำนาจยิ่งใหญมากตั้งแตจักรพรรดิ์โรมันไปจนถึงเผด็จการ
คอมมวินสิต แตดวยการเสยีสละชวีติของผพูลชีพีทำใหครสิตจกัรยงัคงเตบิโตอยางตอเนือ่ง
และแขง็แกรง เมือ่ครสิตชนคนใดคนหนึง่ถกูกดขีข่มเหงจากอำนาจใดกต็าม โดยการถกู



เผาทัง้เปนหรอืถกูโยนใหเปนเหยือ่สิงโต ครสิตชน คนอืน่ๆ ยงั
คงยืนหยัดในความเชื่อของตนและลุกขึ้นมาตอสูแทนผูยอม
พลชีพีเหลานัน้ ผทูีส่งสยัในความเชือ่ของครสิตชน ไดพยายาม
หาเหตผุลทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะขจดัโบสถครสิเตยีนไปใหพนทาง แตความ
เชือ่ทีเ่ปนความจรงิของครสิตชนทีป่รากฏขึน้สามารถอธบิายได
อยางชดัเจน สามารถโนมนาวจติใจคนไดมากกวาอำนาจทาง
โลกใดๆ แมในยคุวทิยาการสมยัใหมกต็าม

หนึง่ในความทาทายทีย่ิง่ใหญของครสิตจกัรไดมาถงึใน
เวลาไมนานนกั หลงัจากทีค่รสิตจกัรไดรบัการยอมรบัใหเปน
ศาสนาอยางเปนทางการของจกัรวรรดิโ์รมนั ครสิตจกัรไดเจรญิ
รงุเรอืงดานทรพัยสนิขึน้เปนลำดบัจนในทีส่ดุกต็กอยใูนสภาพ
เสือ่มโทรม ดเูหมอืนวาในยุคมดืครสิตจกัรไดตายฝายจติวญิญาณ
ไปเสยีแลว แตพระเจาทรงปกปกษรกัษาบรรดาผมูคีวามเชือ่
ทีซ่ือ่สัตยและกลาหาญคนสำคญัๆ ไว ซึง่ในภาวะลำบาก สิน้หวงั
และเปลาเปลีย่ว พระองคยงัทรงทำใหเขาเหลานัน้กลบักลาย
เปนดาวจรสัแสงโชตชิวงขึน้มาอกีครัง้ในคนืเดอืนมดื

อัครทูตเปาโลไดเปรียบเทียบความสัมพันธของพระผู
เปนเจากบัครสิตจกัรของพระองคเปนเสมอืนสามดีแูลปกปอง
ภรรยาของตน (เอเฟซสั 5:23-25) ครสิตจกัรเปนครอบครวั ซึง่
สมาชกิแตละคนจะมสีามคัคธีรรมรวมกบัธรรมกิชนคนอืน่ๆ และ
คอยชวยเหลอืกนัและกนัเพือ่ใหมคีวามเปนอยทูีด่ ี(เอเฟซสั 2:19)

นอกจากนีเ้ปาโลเปรยีบครสิตจกัรเปนกายทีม่ชีวีติและ
พระครสิตทรงเปนศรีษะของกายนัน้ (โคโลส ี1:18)

เมือ่เรารบับพัตศิมาหมายความวาเราเปดเผยความเชือ่
ทีม่ตีอพระเยซแูละเปนสมาชกิของ “กาย” นีห้รอืครสิตจกัร

“เราทัง้หลายไดรบับพัติศมา ในพระวญิญาณองคเดยีว
เขาเปนกายเดยีวกนั...” 1 โครนิธ 12:13

พระธรรมววิรณใหเหน็ภาพพระครสิตทรงฟนพระชนม
และเดินอยูทามกลางคริสตจักรทั้งหลายของพระองค เพื่อ
แสดงถงึความสนพระทยัตอครสิตจกัรเหลานัน้ (ววิรณ 1:20,
12, 13) พระองคไมเคยทอดทิง้ประชากรของพระองค แมใน
อนาคตพระองคกจ็ะไมกระทำเชนนัน้

3. ครสิตจกัรทีม่จีดุมงุหมาย
การเขารวมนมัสการและรวมกิจกรรมในโบสถถือเปน

เรือ่งสำคญั เราตองการแรงสนบัสนนุจากคนอืน่ทีจ่ะชวยกนั
รกัษาความเชือ่ของเราใหคงอยแูละเตบิโต   ครสิตจกัรมหีนาที่
สำคญัสามประการคอื

(1) ครสิตจกัรปกปกษรกัษาความจรงิ
“ครสิตจกัรของพระเจาผทูรงพระชนม เปนหลกัและเปน

รากฐานแหงความจรงิ” (1 ทโิมธ ี 3:15)
ครสิตจกัรจะสงเสรมิสนบัสนนุและรกัษาความจรงิของ

พระเจาใหประจักษตอโลก  และเราจำเปนตองรวบรวม
สติปญญาของผูที่มีความเชื่อทุกคนใหชวยกันมุงไปที่ความ
จรงิทีส่ำคญัตางๆ  ของพระคมัภรี

(2) ครสิตจกัรเปนตวัอยางแสดงถงึพระคณุของพระองค
ทีท่รงมแีกคนบาป การเปลีย่นแปลงตางๆ ทีพ่ระครสิตทรงทำ

ในชวีติผมูคีวามเชือ่ทัง้หลาย เปนการประกาศการทรงเรยีกให
“เขาสคูวามสวางอนัมหศัจรรยของพระองค” (1 เปโตร 2:9)

(3) ประชากรของพระเจาเปนสกัขพียานใหแกพระองค
ตอโลกทีย่ากไรแหงนี ้กอนทีพ่ระองคจะเสดจ็กลบัไปบนสวรรค
พระเยซไูดทรงสญัญากบับรรดาสาวกของพระองควา

“ทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อ
พระวญิญาณบรสิทุธิเ์สดจ็มาเหนอืทาน และทานทัง้หลายจะเปน
สกัขพียานของเราในกรงุเยรซูาเลม็ ทัว่แควนยเูดยี ทัว่แควน
สะมาเรยี และจนถงึทีส่ดุปลายแผนดนิโลก” กจิการของอคัรทตู 1:8

นบัเปนเกยีรตอิยางยิง่สำหรบัครสิตจกัรทีป่ระกาศความ
รกัอนัยิง่ใหญของพระองคใหโลกไดรบัรู

4. การจดัรปูแบบองคกรเพือ่ความแขง็แกรง
คริสตจักรที่พระเจาทรงกอตั้งขึ้นนั้น มีการจัดระบบ

ระเบียบขอบเขตงานที่ชัดเจน คนใดคนหนึ่งอาจจะเขาเปน
หรอืออกจากการเปนสมาชกิ (มทัธวิ 18:15-18) ครสิตจกัรของ
พระเจา มกีารแตงตัง้ผนูำ และมสีำนกังานใหญของโลกเชน
เดยีวกบัมสีำนกังานประจำทองถิน่   (กจิการของอคัรทตู 8:14,
14:23, 15:2, 1 ทโิมธ ี3:1-13) เมือ่มคีนรบับพัตศิมา หมายความ
วาเขาไดเขาเปนสมาชกิของครสิตจกัรและเขารวมในครอบครวั
เดยีวกนักบัพระองค   (กจิการของอคัรทตู 2:41,47)

ครสิตจกัรยงัคงดำรงอยตูอไปเพือ่หนนุใจซึง่กนัและกนั
“ขอใหเราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกัน ใหมี

ความรกั และทำความด ีอยาขาดการประชมุ เหมอืนอยางบาง
คนทำเปนนสิยั  แตจงหนนุใจกนัใหมากยิง่ขึน้ เพราะพวก
ทานกร็อูยวูาวนันัน้ใกลเขามาแลว”  ฮบีร ู10:24-25

สภาพภายในของครสิตจกัรจะเปนอยางไร   กข็ึน้อยกูบั
กลมุสมาชกิของครสิตจกัรนัน้ๆ เปรยีบเหมอืนเนือ้ในเปลอืกถัว่
นัน่เอง สมาชกิของครสิตจกัรมสีวนชวยสรางความเชือ่ใหเกดิ
ขึน้และคอยใหกำลงัใจซึง่กนัและกนั พระเจาทรงจดัครสิตจกัร
ของพระองคอยางเปนระบบระเบียบเพื่อใหประชากรของ
พระองคเขมแขง็และพรอมทีจ่ะรบัใชพระองคบนโลกนี ้ครสิตชน
ทีท่ำงานรวมกนัเปนกลมุทำใหเกดิผลงานมากกวาตางคนตาง
ทำ พจิารณาจากครสิตจกัรเซเวนธเดยแอดเวนตสีเปนตวัอยาง
คริสตจักรไดขยายงานดานการแพทยครอบคลุมไปทั่วโลก
จากรถบรกิารสขุภาพเคลือ่นทีใ่จกลางเมอืงใหญจนถงึสถาน
พยาบาลคลนีกิบนเกาะทีอ่ยไูกลออกไปในมหาสมทุรแปซฟิค
ตอนใต สถาบนัการศกึษาของครสิตจกัรหลายแหงใหความรู
เกีย่วกบัชวีติทีด่ขีึน้ในพระครสิตแกเยาวชนนบัหมืน่นบัแสนคน
นับตั้งแตมหาวิทยาลัยโลมาลินดา ผูบุกเบิกเรื่องการเปลี่ยน
หวัใจไปจนกระทัง่โรงเรยีนมชิชนันารเีลก็ๆ ทีก่ระจดักระจาย
อยทูัว่ไปในทวปีอาฟรกิา ครสิตจกัรไดจดัตัง้หนวยงานบรรเทา
ทกุขแอดราเพือ่ชวยเหลอืผอูดอยากยากไร  ชวยสงเคราะหและ
บรรเทาทุกขผูประสบภัย โบสถทองถิ่นไดจัดตั้งศูนยบริการ
ชมุชนเพือ่บรจิาคเสือ้ผา และอาหารใหแกคนยากจนและคนไร
ที่อยูอาศัย สมาชิกโบสถแอดเวนตีสไดรวมกันประกาศขาว

บทที ่20 เคลด็ลบัการเตบิโตดวยการเขารวมสามคัคธีรรม - 31
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ประเสริฐของพระเจาใหกระจายไปทั่วกวาสองรอยประเทศ
กลุมของคริสตชนที่อุทิศตนที่มีการจัดรูปแบบเทานั้นจึง
สามารถแพรกระจายไปทัว่โลกไดอยางนี้

พระครสิตและบรรดาอคัรสาวกไดเนนถงึความจำเปน
ของผเูชือ่ในการทำงานเปนทมี  (1 โครนิธ 12:21-28) ไมมสีวน
ใดของรางกายที่เหมือนกันเสียทีเดียว แตทุกสวนมีความ
สำคญัเทากนัและตองทำหนาทีส่อดคลองประสานกนัอยางลง
ตัว ถาดวงตาแยกออกจากรางกายดวงตาก็ไมสามารถมอง
เหน็ได ถามอืถกูตดัออกมอืกไ็มสามารถจะทำอะไรได ถาเรา
เปนดวงตาเปนมือหรือเปนนิ้วเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เราก็
ไมสามารถจะสะทอนใหเห็นถึงพระคริสตผานทางตัวเราได
ทัง้หมดอยางแทจรงิ ดงันัน้การทีเ่ราเปนสวนหนึง่ของครสิตจกัร
การที่เรามาโบสถเพื่อรวมกันใหเปนหนึ่งเดียวกับธรรมิกชน
อืน่ๆ จะทำใหเราเปนครสิตชนทีแ่ขง็แกรง

5. ความชืน่ชมยนิดจีากการรวมนมสัการ
ในสวนลึกของหัวใจเรายังคงเฝาถวิลหาการนมัสการ

พระเจา และหากเราไมไดไปนมสัการตามทีใ่จปรารถนาความ
รสูกึนัน้กจ็ะเหอืดแหงไปโดยปรยิาย ผเูขยีนพระธรรมสดดุรีสูกึ
อยางไรเมือ่เขาจะไดไปสถานทีม่กีารนมสัการพระเจา?

“ขาพเจายนิด ีเมือ่เขากลาวแกขาพเจาวา ‘ใหเราไปยงั
พระนเิวศพระเจาเถดิ’”   สดุด ี122:1

ดนตรีเขามามีสวนในการนมัสการพระเจาในที่ชุมนุม
ชนอยางไร?

“จงปรนนิบัติพระเจา ดวยความยินดี จงเขามาเฝา
พระองคดวยการรองเพลง”  สดดุ ี100:2

พระครสิตธรรมคมัภรีบอกเราวา การถวายทรพัยเปน
เรือ่งทีเ่หมาะสมในการนมสัการพระผเูปนเจา

“จงนำเครื่องบูชา และมายังบริเวณพระนิเวศของ
พระองค จงประดบักายดวยเครือ่งบรสิทุธิน์มสัการพระเจาใน
ความตระการแหงความศกัดิส์ทิธิข์องพระองค”   สดุด ี96:8-9

การอธิษฐานมีสวนสำคัญในการนมัสการพระผูเปน
เจาในที่ชุมนุมเชนกัน

“มาเถดิ ใหเรานมสัการและกราบลง ใหเราคกุเขาลงตอ
พระเจาผทูรงสรางพวกเรา”  สดุด ี95:6

การศกึษาพระวจนะหรอืการเทศนาเปนศนูยกลางของ
การนมัสการในพระคัมภีรพนัธสัญญาใหม ไมวาจะเปนการ
เทศนาของเปโตรในวันเทศกาลเพ็นเทคอสต ในพระธรรม
กิจการของอัครทูต บทที่ 2 นับจากการสมัยของผูปฏิรูป
ศาสนาโปรเตสแตนทจวบจนปจจุบัน การฟนฟูศาสนาครั้ง
สำคญัทกุครัง้มกีารเทศนาโดยยดึเอาพระวจนะในพระครสิต
ธรรมคมัภรีเปนหลกั ทำไมจงึเปนเชนนัน้? กเ็พราะ “พระวจนะ
ของพระเจานัน้มชีวีติและทรงพลานภุาพอยเูสมอ และคมยิง่
กวาดาบสองคมใดๆ” (ฮบีรู 4:12-13)

6. ครสิตจกัรมคีวามถกูตองอะไร?
บางคนตงิวา ครสิตจกัรเตม็ไปดวยคนทีไ่มสมบรูณแบบ

สิง่ทีช่ายคนหนึง่ชือ่เฮนรี ่วอรด บชีเชอร กลาวถงึนัน้เปนความ
จริง “โบสถไมไดเปนหองสำหรบัจัดนทิรรศการของครสิตชนที่
มชีือ่เสยีงหรอืโดดเดนแตประการใด แตโบสถเปนโรงเรยีนทีใ่ห
ความรคูวามเขาใจแกคนทีไ่มสมบรูณแบบอยางเราๆ มากกวา”
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ไมมใีครในหมเูราสมบรูณแบบฉนัใด
คริสตจักรก็ไมมีวันจะสมบูรณแบบฉันนั้น
ในคำอุปมาอุปมัยเรื่องหนึ่งของ พระเยซู
พระองคทรงเตอืนเราวา ขาวละมาน (ขาวไม
ด)ี ไดเจรญิเตบิโตปนกบัขาวสาล ี (ขาวด)ี
(มทัธวิ 13:24-30) เมือ่เราอานจดหมายของเปาโลในพระคมัภรี
พนัธสญัญาใหม เราพบวาครสิตจกัรของอคัรสาวกรนุแรกๆ กม็ี
ปญหาขดัแยงกนัอยางหนกัเชนกนั ในปจจบุนัครสิตจกัรกม็ขีอ
บกพรองทีร่นุแรงเกดิขึน้บอยๆ แตโปรดระลกึไวเสมอวา ไมมกีลมุ
สมาชกิโบสถทีบ่กพรองทีไ่หนทีจ่ะทำลายหรอืกอกวนพระองค
ผเูปนศลิาหวัมมุ  คอืพระเยซคูรสิตของเราได  ดงันัน้สำหรบั
ครสิตจกัรทัง้หลายทีบ่กพรองเราตองรวมจติรวมใจเพงมองไปที่
พระผชูวยใหรอด ผทูรงรบัใชเราทัง้หลายเปนสำคญัอนัดบัแรก
ถงึแมจะมขีอบกพรองแตครสิตจกัรกย็งัเปนของพระเจา ดงันัน้
ขอใหหมายเอาพระครสิตเปนทีต่ัง้

“พระครสิตทรงรกัครสิตจกัร และประทานพระองคเอง
เพือ่ครสิตจกัร เพือ่จะทำใหครสิตจกัรบรสิทุธิ ์โดยการชำระดวย
น้ำ และพระวจนะ เพือ่พระองคจะไดครสิตจกัรทีม่ศีกัดิศ์ร ีไม
มดีางพรอย ริว้รอย หรอืมลทนิใดๆเลย แตบรสิทุธิป์ราศจาก
ตำหน”ิ  เอเฟซสั 5:25-27

คริสตจักรมีความสำคัญตอพระเยซูมากจนกระทั่ง
พระองค “ทรงประทานพระองคเองเพื่อคริสตจักร” ทรงสิ้น
พระชนมเพื่อเราทุกคนและเพื่อคริสตจักรโดยรวม ดังนั้น
ทานควรใหความสำคัญของการเปนสมาชิกของโบสถ ทาน
เปนสมาชกิในพระกายของพระครสิตหรอืยงั?

7. เสาะหาโบสถ
พระเยซทูรงมคีนทีม่คีวามเชือ่แทในโลกของเรากีก่ลมุ?
“มกีายเดยีว และมพีระวญิญาณองคเดยีว...มอีงคพระผเูปน

เจาองคเดยีว ความเชือ่เดยีว บพัตศิมาเดยีว”  เอเฟซสั 4:4, 5
ในเมือ่พระครสิตทรงม ี“ความเชือ่เดยีว” เทานัน้ เราจะรู

ไดอยางไรวาความเชือ่ไหนคอืของแท? พระเยซทูรงใหกญุแจ
ไขปญหานี้วา

“ถาใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค
คนนัน้กจ็ะรวูาคำสอนนัน้มาจากพระเจา หรอืวาเราพดูตามใจ
ชอบเอง” ยอหน 7:17 (ดเูพ่ิมเตมิใน ยอหน 8:31, 32)

เมือ่เราอทุศิถวายตวัเพือ่ปฏบิตัติามน้ำพระทยัของพระ
เจา พระองคจะทรงชวยเราใหเหน็วาคำสอนนัน้มาจากพระเจา
หรอืเปนเพยีงขนบธรรมเนยีมประเพณขีองมนษุย องคประกอบ
สำคญัในการคนหาครสิตจกัรแท กโ็ดยการตรวจสอบวาครสิต
จกัรนัน้มคีวามจงรกัภกัดตีอพระวจนะของพระเจาหรอืไม  การ
มีสามัคคีธรรมแทที่ตั้งอยูบนพระวจนะของพระเจา ไมเพียง
ตดิตามผนูำทีม่คีวามสามารถพเิศษ หรอืตดิอยกูบัสถาบนัใหญ

ขอใหทานคนพบความจรงิจากคำชีแ้นะเหลานี ้เดนิไป
ในความแสงสวางที่พระเจาทรงเปดเผยความจริงแกทานใน
พระคริสตธรรมคัมภีร พระองคจะทำใหทานเขาใจถึงความ
ปรารถนาดขีองพระองคทีม่ตีอทานอยางแจมแจง ครสิตชนที่
เตบิโตคอืผทูีเ่ปดจติและใจยอมรบัเอาความจรงิตามทีพ่ระเจา
ทรงเปดเผยใหเหน็จากพระวจนะของพระองค
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พบแลว  บทที ่ 20
เคลด็ลบัการเตบิโตดวยการเขารวมสามคัคธีรรม
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่20 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่20 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1. พระครสิตธรรมคมัภรีเปดเผยใหเหน็ครสิตจกัรทีเ่ขมแขง็ในยคุอคัรสาวก ทีเ่รยีกรองใหคนทัง้หลายเขารวมสามคัคธีรรมรวมกบั

___ คนอื่นๆ
___ องคพระผเูปนเจา
___ พวกฟารสิี

2. ครสิตจกัรของครสิตชนตัง้อยบูนรากฐานของ
___ พระครสิต ผทูรงเปนพระศลิา
___ ยอหนผใูหรบับพัตศิมา
___ อคัรสาวกเปโตร
พระคมัภรีเปรยีบเทยีบครสิตจกัรเหมอืนกบั
___ ความสมัพนัธระหวางสามแีละภรรยา
___ ครอบครวั
___ รางกายทีม่ชีวีติ
___ คนัประทปีทองคำ

3. พระครสิตทรงกอตัง้ครสิตจกัร
___ เพราะเปนการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั เพือ่ชวยใหเรารกัษาความเชือ่ใหดำรงอยแูละเจรญิขึน้
___ เพือ่ปกปองความจรงิของพระเจาใหแกชาวโลกไดเหน็
___ เปนตวัอยางใหเหน็วาพระคณุของพระเจาสามารถเปลีย่นแปลงคนบาป
___ เพื่อชวยหนุนใจสมาชิกไดเปนพยานแกชาวโลก

4-6. พระเจาทรงกอตัง้ครสิตจกัรเปนองคกรทีม่ัน่คง
___ เพือ่สมาชกิในครสิตจกัรสามารถหนนุใจซึง่กนัและกนั
___ เพือ่สมาชกิสามารถรวมกนันมสัการโดยการศกึษาพระครสิตธรรมคมัภรี การอธษิฐานและการรองเพลงสรรเสรญิ
___ เพือ่ทำใหเหน็ภาพพจนทีส่มบรูณของครสิตจกัร
___ เพราะความรกัอนัล้ำลกึของพระองคทีม่ตีอครสิตจกัร

7. พระเยซทูรงกอตัง้
___ ความเชื่อแทมากมาย
___ ความเชือ่แทเพยีงหนึง่เดยีว
กญุแจทีพ่ระเยซทูรงมอบใหเพือ่คนหาความเชีอ่แทหนึง่เดยีว
___ ปฏบิตัติามพระประสงคของพระเจา
___ ปฏบิตัติามความเชือ่ตามศาสนาเดมิของบดิามารดา

คำถามชวนคดิ
ทานไดรับประสบการณในความชื่นชมยินดีรวมกับพี่นองคริสตชนอื่นๆ หรือยัง? _____________________________________
หมายเหต ุบทเรยีนบทที ่ 25 จะตอบคำถาม ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอื?



ในเรยีนบทที ่16 เราไดศกึษาเรือ่งการหยดุพกัในวนัสะบาโต ซึง่เปรยีบเสมอืนยา
ถอนพิษขนานเอกของชีวิตแกไขปญหาความเครียดตางๆ ของสังคมปจจุบัน เพราะวา
พระเจาทรงเขาพระทยัถงึความปรารถนาทกุอยางของเรา พระองคจงึกำหนดใหทกุวนัทีเ่จด็
ของสปัดาหเปนวนัหยดุพกัของรางกาย และฟนฟจูติใจใหสดชืน่ขึน้อกีครัง้ หลงัจากเสรจ็
สิน้ราชกจิการสรางโลกของพระองคในหกวนั พระเจา “ทรงพกัผอน” ในวนัทีเ่จด็ “ทรงอวย
พร” และ “ทรงตัง้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์ (ปฐมกาล 2:1-3)

เมือ่พระเจาประทานพระบญัญตัสิบิประการใหแกประชากรของพระองค  (อสิราเอล)
พระองคทรงบญัญตัใิหระลกึถงึวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ และถอืเปนหวัใจของพระบญัญตัขิอง
พระองค (อพยพ 20:8-11) ตามพระบญัญตันิี ้วนัสะบาโตคอื วนัทีร่ะลกึถงึฤทธิอ์ำนาจการ
สรางของพระเจา เปนวนัทีเ่ราหยดุทกุอยางเพือ่คดิถงึความสวยงาม  ความมหศัจรรยตางๆ
ในราชกจิทีพ่ระองคสรางขึน้ เปนวนัผอนคลายและเขาใกลพระผสูรางของเรา เปนวนัทีไ่ด
สำรวจผกูพนัของเรากบัพระองคทีห่ยัง่รากลกึลงเรือ่ยๆ

เมือ่พระเยซทูรงประทบัอยใูนโลก พระองคทรงรกัษาวนัสะบาโตดวย (ลกูา 4:16)
และทรงตัง้ไวเพือ่มนษุย ทรงรบัรองใหเปนประโยชนสำหรบัครสิตชน   (มาระโก 2:27-28)
มีหลายขอความในพระธรรมกิจการของอัครทูตบันทึกไวชัดเจนวา หลังจากการฟนคืน
พระชนมของพระองคอคัรสาวกของพระครสิตนมสัการในวนัสะบาโต (กจิการของอคัรทตู
13:14; 16:13; 17:2; 18:1-4, 11)

1. คำถามทีน่าฉงน
คราวนีเ้ราลองมาเขาประเดน็ทีห่ลายคนสงสยั บางครัง้กเ็ปนทีน่าจบัตาอยเูหมอืน

กันวาคริสตชนรักษาวันสะบาโตที่ตางกันอยูสองวัน ฝายหนึ่งซึ่งเปนคริสตชนสวนใหญ
วนัสะบาโตวนัอาทติยเปนวนัแรกของสปัดาห โดยพวกเขาเชือ่วาเปนวนัทีร่ะลกึถงึการฟน
พระชนมของพระครสิต สวนอกีฝายหนึง่เปนครสิตชนกลมุใหญ ซึง่มคีวามจรงิใจเหมอืนๆ
กัน เชื่อวาวันบริสุทธิ์ในพระคัมภีรที่เรียกวาวันสะบาโตคือวันที่เจ็ด และยืนยันที่จะไม
นมสัการพระเจาในวนัอาทติย

การรักษาวันไหนเปนวันสะบาโตมีความแตกตางกันจริงหรือ? เราตองถามตัวเรา
เสมอ เหมอืนคนทีจ่รงิใจและอยากรคูวามจรงิวา “สิง่นีม้คีวามหมายตอพระเยซอูยางไร?
พระองคทรงปรารถนาใหเราทำอะไร?”

กอนทีจ่ะหาคำตอบใหกบัเรือ่งนี ้  มคีวามจรงิทีส่ำคญัอกีหลายขอทีต่องการความ
ชัดเจน ใครเปนผูเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันเสาร (วันที่เจ็ดของสัปดาห) เปนวันอาทิตย
(วนัแรกของสปัดาห)? พระครสิตธรรมคมัภรีใหอำนาจในการเปลีย่นวนัอยางนัน้หรอื? ถา
ใช พระเจา พระครสิตหรอืบางทอีคัรสาวกเปนผเูปลีย่นใชหรอืไม? เราจะมาดถูงึความเปน
ไปไดทัง้หมดตอไป

2. พระเจาทรงเปลีย่นวนัใชหรอืไม?
พระเจาเคยประกาศเพือ่เปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัทีเ่จด็เปนวนัแรกของสปัดาหหรอืไม?
ครสิตชนสวนใหญยอมรบัพระบญัญตัสิบิประการเปนแนวทางทีช่ดัเจนในการดำรงชวีติ
พระบญัญตัสิบิประการเปนขาวสารสำคญัทีพ่ระเจาทรงเขยีนขึน้ดวยพระองคเองเพือ่

มอบใหแกมนษุย พระองคทรงเขยีนบนศลิาดวยนิว้พระหตัถของพระองคเอง (อพยพ 31:18)
ในพระบญัญตัขิอทีส่ีพ่ระเจาตรสัวา
“จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเปนวนับรสิทุธิ ์จงทำการงานทัง้สิน้ของเจาหกวนั แตวนั

ทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโตแดพระยาหเวหพระเจาของเจา ในวนันัน้หามทำการงานใดๆ....
เพราะในหกวันพระยาหเวหทรงสรางฟาและแผนดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยูในที่

คน
หมมูาก

ผดิ
ไดไหม?

พบแลว  บทที ่ 21

บทที ่21 คนหมมูากผดิไดไหม? - 33



34 - พบแลว

เหลานัน้ แตในวนัทีเ่จด็ทรงพกั เพราะฉะนัน้พระยาหเวหทรงอวยพรวนัสะบาโต
และทรงตัง้วนันัน้ไวเปนวนับรสิทุธิ”์   อพยพ 20:8-11

เมือ่พระองคทรงมอบพระบญัญตัสิบิประการใหแกชนชาตขิองพระองค พระเจาตรสัไว
ชดัเจนจงึไมควรจะมผีใูดแกไขพระบญัญตัทิีม่าจากพระโอษฐอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคได

“ทานทัง้หลายอยาแตงเติมถอยคำทีข่าพเจาบญัชาทานไว และอยาตดัสิง่ใด
ออก เพือ่ทานทัง้หลายจะรกัษาพระบญัญตัขิองพระยาหเวหพระเจาของทาน  ซึง่ขาพเจา
ไดบญัชาทาน”  เฉลยธรรมบญัญตั ิ4:2

พระเจาไดทรงปฏญิาณไววาจะไมแกไขพระวจนะของพระองค
“เราจะไมฝาฝนพนัธสญัญาของเรา หรอืพลิกแพลงถอยคำทีอ่อกไปจากรมิ

ฝปากของเรา” สดดุ ี89:34
พระครสิตธรรมคมัภรีมคีวามชดัเจนในตวั พระเจามไิดเปนผเูปลีย่นวนัสะบาโต

จากวันที่เจ็ดเปนวันแรกของสัปดาห

3. พระเยซทูรงเปลีย่นวนัสะบาโตหรอื?
ตามพระดำรสัของพระเยซ ูจะไมมกีารเปลีย่นแปลงพระบญัญตัสิบิประการ
“อยาคดิวาเรามาลมเลกิธรรมบญัญตัแิละคำของบรรดาผเูผยพระวจนะ เราไมได

มาลมเลกิ แตมาทำใหสมบรูณทกุประการ เราบอกความจรงิแกทานทัง้หลายวา ตราบ
ใดที่ฟาและดินดำรงอยู แมอักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่งก็จะไมสูญไปจากธรรมบัญญัติ
จนกวาสิง่ทีจ่ะตองเกดิ ไดเกดิขึน้แลว เพราะฉะนัน้ใครทำใหขอเลก็นอยเพยีงขอหนึง่ใน
พระบญัญตันิี ้มคีวามสำคญันอยลง และสอนคนอืน่ใหทำอยางนัน้ดวย คนนัน้จะไดชือ่
วาเปนผูเล็กนอยที่สุดในแผนดินสวรรค แตใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ
คนนัน้จะไดชือ่วาเปนใหญในแผนดนิสวรรค”  มทัธวิ 5:17-18

จะเหน็ไดวาในบทเรยีนบทที ่16 พระองคเสดจ็เขาไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโต
เชนเคย (ลกูา 4:16) เราพบอกีวาพระเยซทูรงประสงคใหบรรดาสาวกของพระองครกัษา
ความชืน่ชมยนิดใีนวนัสะบาโตทีแ่ทจรงิตอไป (มทัธวิ 24:20)

4. อคัรสาวกเปลีย่นวนัสะบาโตใชหรอืไม?
ยากอบ (ผนูำคนแรกของโบสถครสิเตยีนในยคุแรกๆ) ไดเขยีนเกีย่วกบัพระบญัญตัิ

สบิประการไววา
“เพราะวาใครทีร่กัษาธรรมบญัญตัทิัง้หมด แตผดิอยขูอเดยีว คนนัน้กท็ำผดิธรรม

บญัญตัทิัง้หมด เพราะวาพระองคผตูรสัวา “อยาลวงประเวณผีวัเมยีเขา” กต็รสัไวดวย
วา “อยาฆาคน” แมทานไมไดลวงประเวณแีตไดฆาคน ทานกเ็ปนผลูะเมดิธรรมบญัญตั”ิ
ยากอบ 2:10-11

ลกูา (แพทยและผเูผยแพรศาสนาในครสิตจกัรยคุแรก) รายงานไววา
“ในวนัสะบาโตเราออกจากประตเูมอืงไปยงัฝงแมน้ำ เขาใจวามทีีส่ำหรบัอธษิฐาน

เราจงึนัง่สนทนากบัพวกผหูญงิทีป่ระชมุกนัทีน่ัน่” กจิการของอคัรทตู 16:13
พระธรรมกจิการของอคัรทตูในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมไดกลาวถงึวนัสะบาโต

84 ครั้ง ซึ่งกินเวลามากกวา 14 ป ภายหลังการฟนพระชนมของพระเยซู กลาวถึง
วนัสะบาโต 2 ครัง้ ทีเ่มอืงอนัทโิอก (กจิการของอคัรทตู 13:14, 42, 44) 1 ครัง้ทีเ่มอืง
ฟลปิป (กจิการของอคัรทตู 16:13) 3 ครัง้ ทีเ่มอืงเธสะโลนกิา (กจิการของอคัรทตู 17:2, 3)
78 ครัง้ ทีเ่มอืงโครนิธ (กจิการของอคัรทตู 18:4, 11)

ยอหนอคัรสาวกคนสดุทายจากสบิสองคน เขยีนวา
“พระวญิญาณทรงดลใจขาพเจาในวนัขององคพระผเูปนเจา”  ววิรณ 1:10
ตามทีพ่ระเยซตูรสัวา วนัของพระผเูปนเจาคอืวนัสะบาโต
“เพราะวาบตุรมนษุยเปนเจานายเหนอืวนัสะบาโต”   มทัธวิ 12:8
การคนพบหลักฐานจากพระคริสตธรรมคัมภีรไดเปดเผยวา อัครสาวกมิได

พยายามเปลี่ยนวันของพระเจาจากวันที่เจ็ดเปนวันแรกของสัปดาหแตประการใด
พระคมัภรีพนัธสญัญาใหมกลาวถงึวนัแรกของสปัดาหเพยีง 8 ครัง้เทานัน้ ไมเพยีงไมมี



ขอเท็จจริงประการใดที่กลาวถึงวันแรกของสัปดาหเปนวัน
บริสุทธิ์ ยิ่งไปกวานั้นไมมีแมกระทั่งการกลาวเปนนัยใหเรา
กำหนดวนัแรกของสปัดาหเปนวนันมสัการ จากการตรวจสอบ
มพีระธรรมสำคญั 8 แหง ทีอ่างถงึเหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
วนัอาทติยวนัตนสปัดาหวา

1. พวกผูหญิงไปที่ดูอุโมงคในวันตนสัปดาห (วัน
อาทติย) (มทัธวิ 28:1)

2. “เมือ่วนัสะบาโตผานพนไปแลว”  หญงิเหลานัน้กลบั
ไปทำงานตามปกตเิชาวนัตนสปัดาห  (มาระโก 16:1, 2)

3. หลังจากพระองคทรงเปนขึ้นมารุงเชาวันอาทิตย
พระเยซูทรงปรากฏแกมารีย ชาวมักดาลา ตอนเชาวันตน
สปัดาห  (มาระโก 16:9)

4. บรรดาผตูดิตามพระครสิตตางทำงานของพวกเขาใน
เชาวนัตนสปัดาห  (ลกูา 24:1)

5. เวลาเชามดืวนัอาทติย มารยี ไปถงึอโุมงคฝงศพและ
พบวาปากอโุมงคถกูเปดออกแลว (ยอหน 20:1)

6. วนัอาทติย บรรดาสาวกปดประตหูองทีพ่วกเขาอยู
รวมกนั “เพราะกลวัพวกยวิ” (มใิชเพือ่นมสัการ) (ยอหน 20:19)

7. เปาโลขอใหสมาชิกโบสถเตรียมเงินของพวกเขาไว
ในวนัตนสปัดาห  “สะสมไวตามรายได” เพือ่นำเงนิไปชวยเหลอื
คนยากจนในกรงุเยรซูาเลม็ (1 โครนิทร 16:1, 2) ขอความดงั
กลาวไมไดกลาวถงึการประชมุทางศาสนาแตประการใด

8. กจิการของอคัรทตู  20:7 ลกูาไดพดูถงึการเทศนาใน
วนัตนสปัดาหของเปาโล เปนการประชมุเพือ่กลาวลาซึง่เกดิขึน้
โดยบงัเอญิ ทกุวนัเปาโลเทศนาเปนประจำและทานอคัรทตูได
หกัขนมปงเสมอ (กจิการของอคัรทตู 2:46)

ไมมพีระธรรมขอใดทีก่ลาววาอคัรสาวกตัง้ใจหยดุรกัษา
วนัสะบาโตไปเปนวนัอืน่ทีไ่มใชวนัทีเ่จด็ของสปัดาห อคัรสาวก
ยงักลาวดวยวาไมมกีารเปลีย่นแปลงวนัสะบาโตจากวนัทีเ่จด็
เปนวันแรกของสัปดาห จึงชี้ชัดวา ไมมีหลักฐานใดใน
พระคมัภรีพนัธสญัญาใหมทีใ่หเปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัเสาร
วันที่เจ็ดของสัปดาห ไปเปนวันอาทิตย วันแรกของสัปดาห
การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนมของ
พระเยซูและการเสียชีวิตของบรรดาอัครสาวก ดังนั้นเรา
ตองกลบัไปดปูระวตัศิาสตรอกีครัง้ เพือ่คนหาการเปลีย่นแปลง
นีเ้กดิขึน้เมือ่ใดและเกดิขึน้ไดอยางไร

5. วนัอาทติยสะบาโตมาจากไหน?
บรรดาอคัรสาวกเตอืนเราอยางตรงไปตรงมาวา ครสิตชน

บางคนจะบดิเบอืนความจรงิจากหลกัของคำสอนครสิตจกัรใน
พระคัมภีรพันธสัญญาใหม เปาโลไดกลาววา “เพราะฉะนั้น
จงตืน่ตวั” (กจิการของอคัรทตู 20:29-31) สิง่ทีเ่กดิขึน้เปนจรงิ
ตามคำพยากรณ   นกัประวตัศิาสตรทีเ่ชือ่ถอืไดบนัทกึไวชดัเจน
วา คริสตชนเริ่มหลงทางและถอยหางจากความบริสุทธิ์ตาม
แบบอยางของอคัรสาวก สำหรบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีละ
หลกัความเชือ่ทางศาสนาตางๆ ทีเ่ปาโล เปโตรและอคัรสาวก

คนอืน่ๆ ในครสิตจกัรไมเคยรบัรองไว คอยๆ คบืคลานเขามา
ในครสิตจกัรทลีะเลก็ละนอยๆ

การรักษาวันอาทิตยเปนวันสะบาโต เกิดขึ้นหลังจาก
การเขยีนพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมเสรจ็สมบรูณและบรรดา
อคัรสาวกทัง้หมดเสยีชวีติหมดรอยแลว ประวตัศิาสตรมกีาร
บนัทกึวา ในทีส่ดุครสิตชนไดเปลีย่นวนันมสัการและวนัหยดุ
พักจากวันที่เจ็ดไปเปนวันแรกของสัปดาห แนนอนผูมีความ
เชื่อไมไดหยุดการรักษาวันสะบาโตวันที่เจ็ดของสุดสัปดาห
เพยีงแตเริม่ใชวนัอาทติยเปนวนัของพระผเูปนเจานบัจากนัน้
เปนตนมา ขอเทจ็จริงของการรกัษาวนัสะบาโตวนัอาทติยได
เริ่มขึ้นครั้งแรกที่อิตาลีชวงกลางของคริสตศตวรรษที่สอง
หลังจากนั้นตอมาอีกเปนเวลานานที่คริสตชนจำนวนมาก
รกัษาวนัสะบาโตทัง้สองวนั ขณะทีค่รสิตชนบางกลมุจะรกัษา
วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของสปัดาหเพยีงวนัเดยีวเทานัน้

ในวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 321 กษัตริยคอนสแตนติน
มหาราชออกกฎหมายฝายพลเรือน วาดวยเรื่องกำหนดให
วันอาทิตยเปนวันหยุดทางการของฝายพลเรือนเปนครั้งแรก
ทกุคนในจกัรวรรดิโ์รมนั (ยกเวนชาวนา) จะมวีนัอาทติยเปน
วันหยุด จักรพรรดิ์คอนสแตนตินไดประกาศใชกฎหมาย
ดังกลาวรวม 6 ฉบับ เปนพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใชทั่ว
แผนดิน ดังนั้นจึงใชกฎหมายดังกลาวตั้งแตนั้นมาจวบ
จนปจจบุนั ในศตวรรษทีส่ีส่ภาลาโอดเิซยี (Laodicea) หาม
ครสิตชนหยดุงานในวนัสะบาโต (วนัเสาร) และขณะเดยีวกนั
ก็ชักจูงใหหยุดงานในวันอาทิตยแทนมากกวา

ประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวา การนมัสการในวัน
อาทิตยเปนขนบธรรมเนียมที่มนุษยคิดขึ้น พระคริสตธรรม
คัมภีรไมไดใหสิทธิ์เปลี่ยนวันสะบาโตวันที่เจ็ดของสัปดาห
ตามพระบญัญตัขิอส่ีของพระองค ในพระคมัภรีเพนัธสญัญา
เดมิ  ผเูผยพระวจนะดาเนยีลพยากรณไววา อำนาจแหงความ
หลอกลวงจะคดิเปลีย่นแปลงบรรดาวาระและธรรมบญัญตัใิน
ยคุของครสิตชน (ดาเนยีล 7:25)

6. ใครเปนคนเปลีย่น?
ใครเปนคนเปลีย่นวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็เปนวนัแรกของ

สปัดาหอยางเปนทางการ? ครสิตจกัรคาทอลกิยอมรบัวาไดทำเชน
นัน้ เพือ่พยายามรกัษาจกัรวรรดิโ์รมนัทีแ่ตกสลายใหคงอยตูอไป
ผนูำทางศาสนาทีเ่ขาใจความหมายวนัสะบาโตเปนอยางดไีด
ตอรองและพยายามเปลีย่นวนันมสัการจากวนัเสารเปนวนัอาทติย

หนงัสอืคำสอนพืน้ฐานของโบสถคาทอลกิมวีา
ถาม “วนัสะบาโตคอืวนัไหน?”
ตอบ “วนัเสารเปนวนัสะบาโต”
ถาม “ทำไมจงึตองมกีารเปลีย่นวนัสะบาโตจากวนัเสาร

เปนวันอาทิตย”
ตอบ “เราเปลี่ยนเปนวันอาทิตยแทนวันเสารเพราะ

คริสตจักรคาทอลิก......เปลี่ยนความบริสุทธิ์จากวันเสารเปน
วนัอาทติย”  - ปเตอร กลีแมน The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine  (พมิพเมือ่ ค.ศ. 1957)  หนา 50
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คริสตจักรคาทอลิกประกาศอยางภาคภูมิใจวามนุษย
ซึง่เปนผนูำของครสิตจกัรนีเ้ปนผเูปลีย่นวนัสะบาโต

“วนัสะบาโตวนับรสิทุธิ ์ไดถกูเปลีย่นจากวนัเสารเปนวนั
อาทติย......มไิดมคีำชีแ้นะใดๆ จากพระครสิตธรรมคมัภรี แตมา
จากเหตผุลแหงอำนาจของครสิตจกัรเทานัน้......ดวยเหตนุี ้ใครที่
คดิวาพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้ทีม่อีำนาจสงูสดุและถกูตองตาม
หลกัเหตผุลกค็วรเขาไปรวมกบัครสิตจกัรเซเวนธเดยแอดเวนตสี

แลวรกัษาวนัเสารเปนวนับรสิทุธิแ์ทน” คารดนิลั ไมดา
หวัหนาบาทหลวงแหงดทีรอยด โบสถคาทอลกิเซนต แคธร,ี
อลัโกแน, รฐัมิชแิกน, วนัที ่21 พฤษภาคม ค.ศ. 1995

7. ครสิตจกัรโปเตสแตนทบางแหงมคีวามคดิเหน็
อยางไร?

เอกสารขอสังเขปหลักขอเชื่ออยางเปนทางการหลาย
ฉบับของนิกายโปรเตสแตนท เห็นพองตองกันวา พระคริสต
ธรรมคัมภีรไมไดใหสิทธิ์อำนาจการรักษาวันอาทิตยเปนวัน
สะบาโตแตอยางใด

มารตนิ ลเูธอร ผกูอตัง้ครสิตจกัรลเูธอรแรน  (Lutheran
Church) ไดเขยีนในหนงัสอื  Augsburg Confession คำสาร
ภาพออกซเบริก, เรือ่งที ่28 ยอหนาที ่9 วา

“เขาเหลานัน้ (ครสิตจกัรโรมนัคาทอลกิ) ไดใชสทิธิบ์ดิ
เบอืนและเปลีย่นวนัสะบาโตเปนวนัอาทติย   (วนัของพระเจา)
ซึง่ผดิพระบญัญตัสิบิประการ.....ไมมตีวัอยางใดทีจ่ะกลาดไีป
กวาการเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตนี้อีกแลว (ตามที่เขาพูด)
คริสตจักรมีความยิ่งใหญ เปนอำนาจและสิทธิหนาที่ของ
ครสิตจกัรเพราะความยิง่ใหญนัน้จงึไดตดัพระบญัญตัไิปหนึง่
ขอจากสบิขอเรยีบรอยแลว”

อาโมส บนินี ่(Amos Binney) และเดเนยีล สตลี (Daniel Steele)
ศาสนาจารยแหงครสิตจกัรเมโธดสีท  (Methodist) ไดใหขอคดิวา

“เปนความจรงิทีว่า   ไมมคีำสัง่ใดเกีย่วกบัการบพัตศิมา
ใหเด็กทารกที่เชื่อถือได ...หรือการรักษาวันแรกของสัปดาห
เปนวนับรสิทุธิแ์ละศกัดิส์ทิธิใ์น ครสิตจกัรคาทอลกิ” เรือ่งยอเกีย่ว
กบัศาสนา (นวิยอรค: หนงัสอืเกีย่วกบัเมโทดสีท, 1902) หนา 180, 181

ดร.เอน็ ซมัเมอรเบลล (Dr.N. Summerbell) นกัประวตัิ
ศาสตรผูศึกษาเกี่ยวกับอัครสาวกของพระผูเปนเจาหรือ
ครสิตจกัรของครสิตชนไดกลาวไววา

“คริสตจักรโรมันคาทอลิกไดละทิ้งความเชื่อเดิมโดย
สิ้นเชิง...ไดบิดเบือนพระบัญญัติขอที่สี่โดยละทิ้งวันสะบาโต
ตามพระวจนะของพระเจา และตัง้วนัอาทติยใหเปนวนับรสิทุธิ์
แทน”  ประวตัศิาสตรจรงิของครสิตชนและโบสถของครสิตชน, หนา 417, 418
A True History of the Christian and the Christian Church, page    417 ,  418

8. สิง่ทีแ่ทจรงิคอือะไรกนัแน?
หัวขอนีท้ำใหเราเผชญิกบัคำถามทีว่า ทำไมครสิตชน

จำนวนมากยงัคงรกัษาวนัอาทติยเปนวนัสะบาโตทัง้ทีไ่มไดรบั
สทิธิอ์ำนาจจากพระคมัภรี? และสำคญัยิง่ไปกวานัน้ เราควร
จะรกัษาวนัไหนเปนวนัสะบาโต? เราควรทำตามคนทีบ่อกวา
“ฉันไมคิดวาจะมีอะไรแตกตางกันเพราะไหนๆ ฉันก็รักษา
วนัสะบาโตหนึง่วนัในเจด็วนัอยแูลว” หรอืฉันควรจะใหความ
สำคัญแกวันที่พระเยซู (พระผูสรางของเรา) ทรงกำหนดขึ้น
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ในเมือ่พระองคทรงสรางโลกของเราและเปน
วันที่พระองคทรงตั้งขึ้นในพระบัญญัติสบิ
ประการทีร่ะบวุา “วนัทีเ่จด็นัน้เปนสะบาโต”?

กรณนีีเ้ราตองพจิารณาใหละเอยีดกวา
การรกัษาวนัสะบาโตแตเพยีงผวิเผนิเสยีแลว ถาเปนดงัทีว่านี้
วนัไหนเปนวนัทีถ่กูตองตามพระคมัภรีกนัแน ประเดน็สำคญัอยู
ทีก่ารเชือ่ฟงพระเยซตูางหาก พระผสูรางของเราไดทรงกำหนด
วนัสะบาโตเปน “วนับรสิทุธิ”์ เปนเวลาสำหรบัเราและครอบครวั
ไดเขาใกลพระองคเพือ่ความมัน่คงตอพระองคและฟนฟจูติใจให
สดชืน่ขึน้อกีครัง้ การเลอืกรกัษาวนับรสิทุธิด์วยตนเองเราควรเชือ่
ใครกนัแน? จะเชือ่พระครสิต พระบตุรขององคพระผเูปนเจาหรอื
ขนบธรรมเนยีมมนษุย? ทางเลอืกชดัเจน เราจะเลอืกคำสอน
ของมนษุยหรอืพระบญัญตัขิองพระเจา เลอืกคำพดูของมนษุย
หรอืพระวจนะของพระเจา เลอืกการเปลีย่นวนัของมนษุยหรอื
พระบญัญตัขิององคพระผเูปนเจากนัแน

ดเูหมอืนเทพยากรณดาเนยีลไดเตอืนคนเหลานัน้ผซูึง่
จะ “พยายามเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและบรรดาธรรม
บัญญัติ” (ดาเนียล 7:25, NIV) “จงใจเปลี่ยนเวลาและ
พระบญัญตั”ิ (ดาเนยีล 7:25 NKJV) พระผเูปนเจาทรงเรยีก
ประชาชนของพระองคกลบัมาเชือ่ฟงพระองค พระองคทรงเชือ้
เชิญพวกเขาใหรักษาวันสะบาโตเหมือนเปนสัญลักษณแหง
ความซือ่สตัยจงรกัภกัดแีละแสดงความรกัตอพระองค

พระเยซตูรสัวา “ถาพวกทานรกัเรา ทานกจ็ะประพฤตติาม
บญัญตัขิองเรา” (ยอหน 14:15) และพระเยซทูรงสญัญาจะมอบ
ความยนิดปีรีดาอยางเตม็เปยมใหแกบรรดาผทูีร่กัพระองคอยาง
เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัติามพระบญัญตัขิองพระองค  (ยอหน 15:9-11)
เรามพีระผชูวยใหรอดทีแ่สนมหศัจรรย พระองคทรงรอนรนทีจ่ะให
เราสมัผสัความรกัของพระองคอยางบรบิรูณ หวัใจทีย่นิดเีชือ่ฟงได
เปดประตกูวางตอนรบัความรกันัน้

ณ ทีส่วนเกทเสมน ีพระครสิตไดทรงทำตามพระประสงค
ของพระบดิาอยางสมบรบิรูณ  ถงึแมวาพระองคตองเผชญิกบัไม
กางเขนและความบาปของชาวโลกทีบ่บีคัน้ชวีติของพระองค
กต็าม ดงัทีพ่ระองคไดทลูรองขอตอพระเจาวา  “ขอโปรดใหถวย
นีเ้ลือ่นไปจากพระองคดวยเถดิ” ขณะทลูตอพระบดิานัน้พระเยซู
ยอมมอบทกุอยางตามน้ำพระทยัพระเจา โดยทลูวา “แตอยาให
เปนไปตามใจปรารถนาของขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทยั
ของพระองค (พระบดิา)” (มาระโก 14:36)

พระครสิตทรงปรารถนาใหเราพบความสขุทีแ่ทจริงทีไ่ด
รับจากการถวายชีวิตของเราปฏิบัติตามน้ำพระทัยของ
พระองค นอกจากนี้พระองคทรงมีพระประสงคใหเราไดรับ
ความชืน่ชมยนิดจีากการหยดุพกัในวนัสะบาโตดวย   พระองค
ทรงปรารถนาใหเราเชือ่มัน่ในพระองคอยางเตม็กำลงั เชือ่ฟง
พระองคในรายละเอยีดทกุเรือ่งของชวีติ หากทานตอบรบัเสยีง
การทรงเรยีกของพระเจาและประพฤตติามพระบญัญตัทิัง้หมด
ของพระองค  กจ็ะไดรบัพระสญัญาของพระเยซทูีใ่หไววาความ
ยนิดขีองพระองค  “จะอยใูนทาน” และ “ความยนิดขีองทาน”
จะ “เตม็เปยม” (ยอหน 15:11)
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พบแลว  บทที ่ 21
คนหมมูากผดิไดไหม?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่21 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่21 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1, 2. เมือ่พระเจาประทานพระบญัญตัสิบิประการทีภ่เูขาซนีาย พระบญัญตัขิอทีส่ีพ่ระองคทรงเขยีนวา เราควรรกัษาวนัไหนเปน
       วนัหยดุพกัและนมสัการประจำสปัดาห

___ วนัที ่6 (วนัศกุร) เปนวนัสะบาโต ___ วนัที ่7 (วนัเสาร) เปนวนัสะบาโต
___ วนัตนสปัดาห (วนัอาทติย) เปนวนัสะบาโต
พระเจาทรงตรสัวาพระองคจะเปลีย่นแปลงพระบญัญตัขิองพระองค
___ บางครัง้บางคราว ___ ไมเปลีย่น ___ เมือ่เราทลูขอพระองค

3. ตามคำสอนของพระเยซ ูพระบญัญตัสิบิประการ
___ ไมมกีารเปลีย่นแปลงแมอกัษรหนึง่ๆ หรอืขดีหนึง่ๆ
___ สามารถเปลีย่นแปลงไดโดยครสิตจกัรออกกฎแกไข
พระเยซทูรงปฏบิตัเิปนประจำ
___ เขานมสัการในธรรมศาลา ___ ทำงานในรานชางไม

4. พระธรรมกจิการของอคัรทตูไดกลาวถงึการนมสัการของอคัรสาวก
___ ในวนัสะบาโต 84 ครัง้ ___ ในวนัอาทติย 84 ครัง้
พระเยซทูรงแจงใหเราทราบวาวนัขององคพระผเูปนเจาคอื
___ วนัสะบาโต ___ วนัตนสปัดาห

5. การเปลีย่นแปลงวนันมสัการจากวนัเสาร วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ของสปัดาห เปนวนัอาทติย วนัตนสปัดาหเกดิขึน้เมือ่
___ หลงัจากสมยัของอคัรสาวก ___ โดยอคัรสาวกคนหนึง่

กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกู
5. ___ การยอมรบัวนัอาทติย วนัตนสปัดาหเปนวนัพกัผอน เพือ่ถวายเกยีรตแิกการเปนขึน้มาจากความตายของพระครสิต ไม

ไดรบัอำนาจใหกระทำการดงักลาวจากพระคมัภรี

5. ___ พระครสิตธรรมคมัภรีและเอกสารทางประวตัศิาสตรเปดเผยใหเหน็วาวนัอาทติย เปนวนัตนสปัดาห และวนัสะบาโตคอื
วนัทีเ่จด็ของสปัดาห ตรงกบัวนัเสาร

6, 7. ___ เอกสารทางการของครสิตจกัรโรมนัคาธอลกิ และครสิตจกัรโปรเตสแตนทสำคญัหลายนกิาย ตางเหน็พองกนัในขอเทจ็
จรงินีว้า

___ ประเดน็สำคญัคอื ขาพเจาควรเชือ่ฟงใคร พระครสิตหรอืคำสอนของมนษุย
___ บรรดาผทูีร่กัพระเยซจูะมคีวามปรารถนารกัษาวนัสะบาโต วนัเดยีวกบัทีพ่ระองคทรงเคยปฏบิตัิ

โปรดกาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีแ่สดงถงึความปรารถนาของทาน
___ ขาพเจารกัพระผชูวยใหรอดอยางมากมาย จงึตดัสนิใจจะตดิตามพระองคทกุอยางและกระทำตามทีพ่ระองคทรงบอก

ใหขาพเจาปฏบิตัิ
___ ขาพเจาจะเริม่รกัษาวนัสะบาโตวนัทีเ่จด็ เพือ่เปนเครือ่งหมายแสดงใหเหน็วาขาพเจารกัพระองคและปรารถนาจะมอบ

ถวายชวีติใหพระองคทรงดแูลตลอดไป
___ ขาพเจาอาจมปีญหาในการรกัษาวนัสะบาโต โปรดอธษิฐานเผือ่ขาพเจาดวย คำขอรองใหอธษิฐานเผือ่คอื................

________________________________________________________________________________________________________



ทีใ่จกลางเมืองใหญ ขณะเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยูที่โตะในครัว
ทำการบานอยดูีๆ  ถกูลกูหลงจากแกงอนัธพาลยงิเสยีชวีติ

คณุแมยงัสาว ผอูาศยัอยชูานเมอืงคนหนึง่พบวา ลกูของเธอตดิโรค
เอดสจากการถายเลอืด

บนโลกเรามเีรือ่งเศราเกดิขึน้เรือ่งแลวเรือ่งเลา เปนสิง่ทีอ่ธบิายไมได
พระเจาอยทูีส่วนไหนของโลกทีม่แีตความทกุขทรมานและความตายทีเ่ปน
อนิจจังใบนี้? พระธรรมสดุดีกลาววา “แผนดินโลกเต็มดวยความรักมั่น
คงของพระเจา” (สดดุ ี33:5)

หากเปนความจริง ทำไมพระองคจึงไมยุติความเศราโศกและการ
ทรมานใหหมดไปเสีย?

ในพระธรรมววิรณบทที ่ 20 พระเจาทรงแสดงวธิแีละเวลาทีพ่ระองค
จะยุตความบาปและความทุกขทรมานจนหมดสิ้น

1. เปดเผยเวลาหนึง่พันป
พระธรรมววิรณบทที ่ 20 พดูถงึจดุเริม่ตนเวลา 1000 ป หลงัจาก

พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ในระหวาง “หนึง่พนัป” จะเปนชวงเวลาที่
พระเจาทรงจดัการปญหาทีเ่กดิจากผลแหงการตอสรูะหวางพระครสิตและ
ซาตาน ซึง่เกดิขึน้ตัง้แตความบาปเขามาในจกัรวาล

ฉากของเหตกุารณนีเ้ริม่ตนทีส่วรรค เมือ่ลซูเีฟอร (ซาตาน) อจิฉา
พระครสิตและเริม่ทำสงครามกบัทตูสวรรคผบูรสิทุธิบ์นสวรรค ถกูขบัไลและ
หนเีขามาในโลก เรือ่งราวดำเนนิตอไปทีส่วนเอเดนในโลก จนเวลาผานไป
อกีหลายศตวรรษจนมาทีจ่ดุสดุยอดครัง้แรก เมือ่ซาตานหลอกลอใหมนษุย
ตรงึพระครสิตทีไ่มกางเขน  (ทานสามารถทบทวนเรือ่งราวอนันาเศรานีอ้กี
ครัง้ในบทที ่3) เรือ่งราวจะดำเนนิถงึฉากสำคญัสดุทายเมือ่ส้ินสดุเวลาหนึง่
พันป เมื่อพระคริสตจะทรงชำระลางโลกที่เต็มไปดวยบาปและทรงเปนผู
ครองแทน พระธรรมววิรณบทที ่ 20 แสดงใหเหน็วา ระยะเวลาหนึง่พนัป
นัน้ถกูคัน่ดวยการฟนจากความตายสองครัง้

พระเจาจะทำใหใครฟนจากความตายครัง้แรก เมือ่เริม่ตนหนึง่พนัป?
“ใครที่มีสวนในการเปนขึ้นจากตายครั้งแรกก็เปนสุขและบริสุทธิ์

ความตายครัง้ทีส่องจะไมมอีำนาจเหนอืเขาทัง้หลาย แตเขาจะเปนปโุรหติ
ของพระเจาและของพระคริสต และจะครอบครองรวมกับพระองคหนึ่ง
พนัป”  ววิรณ 20:6

คนทีย่อมรบัพระเยซเูปนพระผชูวยใหรอดจะ “เปนสขุและบรสิทุธิ์”
และเขาจะฟนขึน้ใน “เปนขึน้จากตายครัง้แรก” หากผชูอบธรรม  “จะครอบ
ครองรวมกบั” พระครสิตเปนเวลาหนึง่พนัป คนเหลานีจ้ะตองฟนขึน้ในเมือ่
เริม่ตนหนึง่พนัป

ใครจะเปนขึน้จากความตายครัง้ทีส่อง เมือ่สิน้สดุหนึง่พนัป?
“สวนคนอื่นๆ ที่ตายไปแลวไมไดกลับมีชีวิตขึ้นอีกจนกวาจะครบ

หนึง่พนัป”  ววิรณ 20:5
“คนอืน่ๆ ทีต่ายไปแลว” หมายถงึคนอธรรมทีต่ายแลวเทานัน้ เพราะ

คนชอบธรรมที ่ “เปนสขุและบรสิทุธิ์” ฟนขึน้เมือ่เริม่ตนเวลาหนึง่พนัปแลว

พระเจา
ทรง

ยตุธิรรม
จรงิหรอื?

พบแลว  บทที ่ 22

บทที ่22 พระเจาทรงยตุธิรรมจรงิหรอื? - 37
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ดงันัน้ชวงหนึง่พนัปจงึจดุเริม่ตนและจบลง
ดวยการฟนจากความตายถงึสองครัง้คอื   การฟน
จากความตายของคนชอบธรรมทีเ่มือ่เริม่ตนหนึง่
พันป และการฟนจากความตายของคนอธรรม
หลงัจากครบหนึง่พนัปแลว

2. ฟนขึน้เมือ่พระครสิตเสดจ็กลบัมา
คนชอบธรรมฟนคนืจากความตายครัง้แรก

เมือ่พระครสิตเสดจ็มาครัง้ทีส่อง
“คือวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจาก

สวรรคดวย...เสยีงแตรของพระเจา และทกุคนที่
ตายแลวในพระครสิตจะเปนขึน้มากอน  หลงั
จากนัน้พระเจาจะทรงรบัพวกเราซึง่ยงัมชีวีติอยขูึน้
ไปในเมฆพรอมกับคนเหลานั้น และจะได
พบองคพระผเูปนเจาในฟาอากาศ  อยางนัน้
แหละ เรากจ็ะอยกูบัองคพระผเูปนเจาเปนนติย”
1 เธสะโลนกิา 4:16, 17

เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกของนี้อีกครั้ง
พระองคจะทรงรบัเอา  “ผตูายแลวในพระครสิต”  ขึน้
ไปบนสวรรคพรอมกบัคนชอบธรรมทีย่งัมชีวีติอยู
เพราะวาคนบาปยงัคงตดิอยกูบัความบาป เขาเหลา
นัน้ไมสามารถจะอยตูอพระพกัตรพระเจาได และ
เมื่อพระคริสตเสด็จกลับมา เขาจะถูกเผาผลาญ
“ดวยไฟ” (ลกูา 17:26-30) (ทานสามารถทบทวน
เหตกุารณการเสดจ็กลบัมาของพระเยซใูนบทที ่ 8)

3. ซาตานถกูจองจำอยใูนโลกหนึง่พันป
เมือ่หนึง่พนัปเริม่ขึน้ คนชอบธรรมทัง้หมด

ไปสวรรคและคนอธรรมทัง้หมดตายอยใูนโลก ใน
ชวงหนึง่พนัปนีเ้กดิอะไรขึน้บนโลกของเรา?

“ขาพเจาเหน็ทตูสวรรคองคหนึง่ลงมาจาก
สวรรค ทานถอืลูกกญุแจของบาดาลลกึ และถอืโซ
เสนใหญในมอืของทาน และทานจบัพญานาคที่
เปนงดูกึดำบรรพ ผซูึง่เปนมารและซาตาน แลวมดั
มนัไวหนึง่พนัป แลวโยนมนัลงไปในบาดาลลกึนัน้
ใสกญุแจและประทบัตราไว เพือ่ไมใหมนัลอลวง
ประชาชาติตางๆไดอีกตอไป จนครบหนี่งพันป
หลงัจากนัน้จะตองปลอยมนัออกมาชัว่ระยะเวลา
หนึง่”  ววิรณ 20:1-3

เมือ่พระเยซเูสดจ็มา ซาตานจะถกูจองจำ
ในระหวางหนึ่งพันปนั้นมันจะถูกขังไวที่ใด?
คำวา “บาดาล” หรอื “Abyss” ในภาษากรกีแปล
วา “ลึกมาก” หรือ “อเวจี” ในปฐมกาล 1:2
พระคัมภีรพันธสัญญาเดิมของกรีกใชคำวา
“Abyss” อธบิายถงึโลกทีย่งัไมพฒันาซึง่อยใูนชวง
กอนการสรางโลก ดงันัน้โลกของเรากค็อื บาดาล
ทีพ่ระเจาทรงขงัซาตาน

พระครสิตธรรมคมัภรีบรรยายถงึซาตาน
ทีถ่กูลามดวย “โซตรวนใหญ” เปนโซจรงิใชหรอื
ไม? ในทีน่ีไ้มใชจรงิ เปนเพยีงสญัลกัษณหมาย
ถงึสถานการณ ตลอดหนึง่พนัป ซาตานตองการ
หลอกลวงคนเปนอยางมาก แตจะไมมใีครให
มนัหลอกลวง เพราะคนชอบธรรมทัง้หมดขึน้ไป
สวรรคแลว และคนอธรรมทัง้หมดตาย กลายเปน
ดนิไปหมดแลว ซาตานไมสามารถหลอกหรอื
ลอลวงใครไดอกีตอไป มนัจะทองไปในโลกทีว่าง
เปลานี ้ใหหวนคดิถงึเรือ่งราวทีป่วดราวใจและ
ความทกุขโศกทีม่นัไดกอขึน้

4. คนชอบธรรมพพิากษาคนอธรรม
ระหวางหนึ่งพันปเปนเวลาแหงการ

พจิารณาพพิากษาดวย   เราตองระลกึไวเสมอ
วาหลกัของการพพิากษาประกอบดวยขัน้ตอน
หลกัสีป่ระการคอื

(1) การพิจารณาพิพากษาคนชอบ
ธรรมลวงหนา กอนการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของ
พระครสิต

(2) การมอบบำเหน็จแกคนชอบธรรม
เมือ่พระครสิตเสดจ็มาครัง้ทีส่อง

(3) การพพิากษาคนอธรรมในระหวาง
หนึง่พนัป

(4) บำเหนจ็ทีจ่ะมอบใหแกซาตานและ
คนอธรรมเมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันป (ทานสามารถ
ทบทวนขัน้ตอนที ่ 1 และ 2  ของการพพิากษา
พิจารณากอนการพิพากษา และบำเหน็จที่
มอบใหแกคนชอบธรรม ในบทเรยีนบทที ่ 13)
ในบทนี้เราจะศึกษาขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อ
ใหทราบถึงบำเหน็จของคนอธรรม

เราไดเห็นภาพเมื่อพระคริสตเสด็จมา
เปนครัง้ทีส่อง คนชอบธรรมทีต่ายจะฟนคนืชพี
จะถกูรบัไปสวรรคพรอมกบัคนชอบธรรมซึง่ยงั
มีชีวิตอยู คนเหลานี้จะเขาไปอยูในบานบน
สวรรคเปนเวลาหนึ่งพันป ในชวงหนึ่งพันป
คนชอบธรรมเหลานีจ้ะทำอะไรบนสวรรค?

“ทานไมรหูรอืวา ธรรมกิชน (ผไูดรบั
การชวยใหรอด) จะพพิากษาโลก... ทานไม
รหูรอืวาเราจะพพิากษาพวกทตูสวรรค”  1
โครนิธ  6:2-3

“ขาพเจาเหน็บลัลงักหลายบลัลงัก
และผทูีน่ัง่อยบูนนัน้ไดรบัมอบอำนาจใน
การพพิากษา  ขาพเจาเหน็ดวงวญิญาณของ
คนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะ เพราะการเปน
พยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของ
พระเจา... เขาทัง้หลายกลบัมชีวีติขึน้อกี



และครอบครองรวมกบัพระครสิตเปนเวลาหนึง่พนัป”
ววิรณ 20:4

ในชวงเวลาหนึง่พนัป คนชอบธรรมจะไดทบทวนดคูน
อธรรมและทตูสวรรคทีห่ลงทำบาปรวมกบัซาตานหวัหนาของ
พวกเขา นีค่อืสิง่ทีเ่หมาะสมและยตุธิรรมทีส่ดุ สำหรบับรรดา
ผทูีไ่ดพลชีพีเพือ่พระครสิต ผไูดรบัชัยชนะการตอสกูบัซาตาน
และบรรดาผทูีไ่ดตอสเูพือ่ขาวประเสรฐิ ผมูรีอยแผลจากการตอสู
ไดมโีอกาสตรวจสอบและเขาใจการพพิากษาคนชัว่ของพระเจา

พระเจาทรงเมตตาใหโอกาสแกมนษุยผไูดรบัการไถได
ตรวจสอบวิธีการพิพากษาคนอธรรมของพระองค เราอาจมี
คำถามมากมาย เชน “ทำไมลงุ ปา นา อา ของเราจงึไมไดอยู
ทีน่ี?่ ดเูหมอืนเขาเปนคนดนีะ” เมือ่ไดอานจากบนัทกึและการ
พพิากษาคนตาย พวกเขา  “กถ็กูพพิากษาตามการกระทำของ
เขาทั้งหลายที่เขียนไวในหนังสือเหลานั้น” (วิวรณ 20:12)
เราจะเห็นการพิพากษามนุษยของพระเจาดวยตนเองวา
พระองคทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรมกับทุกคน เราจะเห็น
พระวญิญาณบรสิทุธิท์ีท่รงใหโอกาสแกมนษุยครัง้แลวครัง้เลา
เพือ่ใหยอมมอบใจแกพระเจา เมือ่นัน้เราจะไดเหน็ถอยคำแหง
การตดัสนิอนัยตุธิรรมอยางชดัเจนแจมแจง

5. เมือ่ครบหนึง่พนัปซาตานไดรบัการปลดปลอย
เมือ่ครบหนึง่พนัป พระครสิตธรรมคมัภรีกลาวไววา
“ขาพเจาไดเห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม

เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค และจากพระเจา นครนี้เตรียม
พรอม เหมอืนอยางเจาสาวทีแ่ตงตวัไวสำหรบัสาม”ี ววิรณ 21:2

นครที่งดงามมหัศจรรยที่เราไดอาศัยตลอดหนึ่งพันป
บดันีเ้ปนนครบรสิทุธิ ์ มพีระครสิตและบรรดาคนทีไ่ดรบัการไถบาป
จากพระองคทัง้หมด จะเลือ่นลอยลงมาจากสวรรคสโูลกของเรา

เมือ่สิน้สดุหนึง่พนัปซาตานจะทำอะไร?
“เมือ่ครบหนึง่พนัปแลว ซาตานจะถกูปลอยออกจากคกุ

ทีข่งัมนั และมนัจะออกไปลอลวงประชาชาตติางๆทัง้สีท่ศิของ
แผนดนิโลก... ใหมาชมุนมุกนัเพือ่เขาสสูงคราม จำนวนของ
เขาทั้งหลายเหมือนอยางเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายก
ขบวนออกไปทัว่แผนดนิโลก และลอมกองทพัของพวกธรรมกิชน
และนครอนัเปนทีร่กันัน้ไว”  ววิรณ 20:7-9

เมือ่เวลาหนึง่พนัปสิน้สดุลง (ขอ 5) คนชัว่จะฟนขึน้มา
จากความตายครั้งที่สอง เมื่อคนชอบธรรมจะลงมาในโลกนี้
พรอมกบันครบรสิทุธิ ์คนอธรรมฟนคนืชพีขึน้มา “ซาตานจะถกู
ปลอยออกไป” (ขอ 3) ซาตานจะนำเอาบรรดาคนชัว่ คนอธรรม
มเีปาหมายเพือ่มงุทำลายคนชอบธรรม มนัจะไมยอมเสยีเวลา
แมแตนอย พวกเขาจดัเตรยีมกองทพัใหญโตทนัท ีเพือ่เขาโจม
ตนีครบรสิทุธิ ์คนอธรรมจะเขาลอมนครเยรซูาเลม็ใหม (ขอ 9)
พวกเขาไดสมัผัสความนากลวัของการถกูตดัขาดจากจากพระเจา
และจะหลงหายตลอดไปเปนนติย

6. ฉากการพพิากษาครัง้สดุทาย
นีค่อืโอกาสครัง้แรกทีม่นษุยทัง้หมดตัง้แตโลกถกูสราง

ขึน้มา ไดมาพบหนากนั พระเยซทูรงนำฝายบตุรทัง้หลายของ
พระผูเจาที่ไดรับการไถบาปเรียบรอยแลว ผูอาศัยอยูในนคร
สวนซาตานเปนผูนำกลุมคนอธรรมซึ่งอยูนอกกำแพงนคร
วกิฤตการณเริม่ขึน้ ขณะนัน้ พระผจูะเปนเจาทรงพพิากษาโดยใช
มาตรการขัน้สดุทายและคนอธรรมจะไดรบัการพพิากษาลงโทษ

“แลวขาพเจาเหน็พระทีน่ัง่ใหญสขีาว และเหน็พระองค
ผปูระทบับนพระทีน่ัง่นัน้... ขาพเจายงัเหน็บรรดาคนตาย ทัง้
คนใหญโตและคนเล็กนอยยืนอยูหนาพระที่นั่งนั้น แลว….
คนตายกถ็กูพพิากษาตามการกระทำของเขาทัง้หลายทีเ่ขยีน
ไวในหนงัสอืเหลานัน้”  ววิรณ 20:11, 12

ขณะที่คนอธรรมยืนตอหนาบัลลังกพิพากษา การ
กระทำของเขาทั้งหมดที่บันทึกในหนังสือแหงชีวิตไดถูกเปด
ออกตอหนา จากบันทึกนี้จะมีเรื่องราวในสวรรค เรื่องของ
พระเยซ ูผพูพิากษาผชูอบธรรม และเรือ่งราวทัง้หมดทีเ่กีย่วกบั
การทีพ่ระองคไดทรงกระทำตอคนมนษุยผถูลำไปในความบาป
ทัง้ชายหญงิและบรรดาทตูสวรรค

จักรวาลทั้งหมดเริ่มเฝาดูดวยความสนใจอยางยิ่ง
พระเยซทูรงยนืตอหนาพระบลัลังกของพระเจา ทรงใหทกุคนได
เขาใจภารกจิการไถบาปของพระองค พระองคทรงเปดเผยให
เห็นถึงการเสด็จมาเพื่อหาและชวยมนุษยที่หลงหายใหรอด
พระองคเสดจ็มาในโลกเกดิเปนมนษุย มชีวีติทีป่ราศจากบาป
ตองตอสกูบัการทดลองตาง ๆ   ในทีส่ดุทรงสละพระชนมบนไม
กางเขน และเปนมหาปุโรหิตของเราในสวรรค ในที่สุด เมื่อ

บทที ่22 พระเจาทรงยตุธิรรมจรงิหรอื? - 39

พบแลว

การเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระครสิตคนชอบธรรมถกูรบั
ขึน้ไปสวรรคคนอธรรมถกูทำลาย

คนชอบธรรมอยูบนสวรรคพิพากษาคนอธรรม คนอธรรม
ตายอยบูนโลกทีถ่กูทิง้ราง

กรงุเยรซูาเลม็ใหมลอยลงมาบนโลกพรอมกบัพระครสิตและ
คนชอบธรรม คนอธรรมยกกองทพัลอมกรงุเยรซูาเลม็ใหม
คนอธรรมถูกพิพากษาและถูกทำลายดวยไฟ โลกใหมถูก
สรางขึน้

คนชอบธรรมทีต่ายฟนขึน้การฟนคนืชพีครัง้ทีห่นึง่

ซาตานถกูจองจำในโลกอยางโดดเดีย่วไมมใีครใหหลอกลวง

1000 ป คนอธรรมทีต่ายฟนขึน้การฟนคนืชพีครัง้ทีส่อง



พระครสิตทรงกาวออกมาขางหนาดวยความรนัทดในพระทยั
แกบรรดาผทูีป่ฏเิสธไมยอมรบัเอาพระคณุของพระองค ทกุชวีติ
ในจักรวาลจะยอมรับรูการตัดสินและความจำเปนในการ
พพิากษาครัง้สดุทายของพระเจา

“เพราะวาเราทุกคนตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษา
ของพระเจา  เพราะมคีำเขยีนไวในพระคมัภรีวา องคพระผเูปน
เจาตรสัวา “เรามชีวีติอยตูราบใด ทกุคนจะคกุเขากราบเราและ
ทกุลิน้จะสรรเสรญิ”  โรม 14:10-11

“พระเยซูคริสต....ทรงยอมเชื่อฟงจนถึงความมรณา
กระทั่งมรณาบนกางเขน!.... เพื่อที่วาเพราะพระนามของ
พระเยซนูัน้ ทกุชวีติในสวรรค บนแผนดนิโลก...จะคกุเขาลง
กราบพระองค.... และเพือ่ทีว่าทกุลิน้จะยอมรบัวาพระเยซู
ครสิตทรงเปนองคพระผเูปนเจา  เปนการถวายพระเกยีรตแิด
พระเจาพระบดิา”  ฟลปิป 2:5-11

 ตั้งแตความบาปเกิดขึ้นมา ซาตานไดใสรายปายสี
พระอปุนสิยัของพระเจา กลาวหาพระองควาไมยตุธิรรม แต
บดันีท้กุคำถามไดรบัคำตอบหมดสิน้อยางไมมขีอสงสยั บดันี้
ทุกชีวิตในจักรวาลตางไดรับรูวา พระเยซูหรือพระเมษโปดก
ของพระผูเปนเจาทรงเปนผูสมควรไดรับความรักและการ
นมสัการจากเรา บดันีแ้ผนการและพระประสงคทั้งหมดของ
พระเจาไดรบัการเปดเผยอยางครบถวน  รวมทัง้พระอปุนสิยั
ของพระเจากไ็ดรบัการพสิจูนดวย

ไมเพยีงผทูีร่อดเทานัน้ แมแตซาตานและบรวิารทัง้หมด
ของมนัยอมสารภาพวา ทางของมนัเปนทางผดิ และทางของ
พระเจายตุธิรรมและเปนความจรงิ ทกุชวีติเหน็วาความชัว่ราย
และการเหน็แกตวันำไปสคูวามทกุขยาก ความไมรจูกัพอและ
ไมควรคาทีจ่ะคงอยตูอไป

7. อวสานของความบาป
แมวาซาตานและคนอธรรมทั้งหลายจะยอมรับวาวิถี

ทางของพระเจาถกูตอง   แตจติใจของพวกเขาไมเปลีย่นแปลง
ลักษณะนิสัยของความชั่วรายของพวกเขายังคงอยูตอไป
หลังจากการประกาศคำพิพากษา คนอธรรมเหลานั้นตอง
พบกบัโชคชะตาทีน่าสลดใจ

“พวกเขายกขบวนออกไปทัว่แผนดนิโลก  และลอมกอง
ทพัของพวกธรรมกิชนและนครอนัเปนทีร่กันัน้ไว  แตไฟลงมา
จากสวรรคเผาผลาญคนเหลานั้น สวนมารที่ลอลวงเขาทั้ง
หลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน... แลวความตาย
และแดนคนตายกถ็กูโยนลงไปในบงึไฟ บงึไฟนีแ่หละคอืความ
ตายครั้งที่สอง และถาพบวาใครไมมีชื่อจดไวในหนังสือแหง
ชวีติ เขากจ็ะถกูโยนลงไปในบงึไฟ”   ววิรณ 20:9-15

ในการพิพากษาครั้งสุดทาย ไฟนิรันดรของพระเจา
จะทำลายลางความบาปและคนอธรรมทีย่งัคงดือ้รัน้ยดึตดิอยู
ในบาป ซาตานและคนทีห่ลงผดิทัง้หมดจะพนิาศไปใน “การ
ตายครัง้ทีส่อง” ซึง่เปนความตายนรินัดรทีไ่มฟนขึน้มาอกี การ
กบฏของพวกเขาจะทำใหไมเหมาะกับความสุขแท คนเหลา
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นั้นจะถูกทำลายพรอมกับซาตานและ
บริวารของมัน ไฟจากสวรรคจะชำระลาง
โลกทีถ่กูความบาปปกคลมุไปทัว่อยางสิน้
เชิง ในที่สุดพระเจาทรงชำระลางจักรวาล
ไมใหเหลือรองรอยความบาปอีกตอไป ไมตองหวาดกลัวสิ่ง
ชั่วรายของมารอีกตอไป ในที่สุดมหากาพยการตอสูระหวาง
ความดีและความชั่ว ระหวางพระคริสตและซาตานก็ถึงกาล
อวสาน พระครสิตทรงมชียัชนะ มานแหงเวทลีะครเรือ่งราวของ
ความบาปอนัแสนยาวนานไดปดฉากลงแลว และโลกใหมแหง
สงาราศปีรากฏขึน้ ความรงุเรอืงกาวหนาดำรงอยอูยางไรขดี
จำกดัตลอดไปชัว่กาลนาน

8. การชำระลางและสรางโลกใหม
จากเถาถานเปนจลุ จากการชำระลางโลกครัง้สดุทาย

พระเจาจะสรางโลกใหม
“และขาพเจาเห็นฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม

เพราะวาฟาสวรรคเดิมและแผนดินโลกเดิมนั้นหายไปแลว...
และขาพเจาไดเหน็นครบรสิทุธิ ์คอืนครเยรซูาเลม็ใหมลอยลง
มาจากสวรรคและจากพระเจา.....” นีแ่นะ ทีป่ระทบัของพระเจา
อยูกับมนุษยแลว และพระองคจะประทับกับเขาทั้งหลาย
พวกเขาจะเปนชนชาตขิองพระองค   พระเจาเองจะสถติกบัเขา
และจะทรงเปนพระเจาของเขา พระเจาจะทรงเชด็น้ำตาทกุๆ
หยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไมมีอีกตอไป
ความโศกเศรา การรองไห และการเจบ็ปวดจะไมมอีกีตอไป
เพราะยุคเดิมนั้นผานไปแลว.... เราสรางทุกสิ่งขึ้นใหม!”
ววิรณ 21:1-5

โลกไดรับการฟนฟูใหสวยงามดังเดิม ใหเปนบาน
สำหรบัผไูดรบัการไถบาปแลวชัว่กาลนาน เปนโลกทีไ่มมคีวาม
เหน็แกตวั ไมมคีวามเจบ็ปวยและไมมคีวามทกุขโศก เราจะมี
โอกาสออกไปสำรวจจกัรวาลทัง้หมด   ไดพฒันาความสมัพนัธ
ที่แสนมหัศจรรยตลอดไปและจะไดนั่งแทบพระบาทพระเยซู
เพือ่ฟง เรยีนรแูละรกั (สำหรบัคำอธบิายทัง้หมดของโลกใหม
นี ้ทานสามารถหาอานไดในบทเรยีนบทที ่ 9)

ในวันนั้นทานวางแผนหรือยังวาจะอยูที่ไหน? ทาน
ตัดสินใจหรือยังวาจะอยูกับพระคริสตในเพื่อจะรอดพนจาก
สิ่งชั่วรายตลอดไป? หรือทานจะอยูภายนอกนครโดยไมมี
พระครสิตและจะตองพนิาศตลอดกาล?

หากทานฝากชีวิตของทานในพระหัตถของพระเยซู
ทานจะไมตองพบความนาสะพรึงกลัวของผูที่อยูนอกนครที่
ตองพนิาศไปตลอดกาล ไมวาชวีตินีท้านจะตองพบกบัสิง่ตางๆ
มากมายสักเพียงใดก็ตาม หากทานฝากชีวิตไวในพระหัตถ
ของพระองคในขณะนี้ ทานสามารถเขาไปอยูในนครกับ
พระครสิตและไดรบัความรอด   หากทานยงัไมตดัสนิใจจงมอบ
จิตใจแกพระเยซเูสยีแตวันนี ้และพระองคจะทรงใหความรกั
และการอภัยบาปลอมรอบชีวิตของทานไว นี่เปนโอกาสของ
ทานแลว คอืวนัแหงความความรอดของทาน



แบบสอบถาม พบแลว บทที ่22 - 65

พบแลว  บทที ่ 22
พระเจาทรงยตุธิรรมจรงิหรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่22 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่22 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ แตละขอความมคีำตอบผดิเพยีงขอเดยีว
1. คนชอบธรรม ที ่ “เปนสขุและบรสิทุธิ”์ เปนขึน้มาจากความตายเมือ่

___ เริม่ตนเวลา 1,000 ป ___ หลงัครบกำหนด 1,000 ป
คนอธรรมจะเปนขึ้นมาจากความตายเมื่อ
___ เริม่ตนเวลา 1,000 ป ___ หลงัครบกำหนด 1,000 ป

2. เวลา 1,000 ป เริม่ตนเมือ่
___ พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องแลว ___ ในป ค.ศ. 2010
เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง คนชอบธรรมทีย่งัมชีวีติอยจูะ
___ ถกูรบัขึน้ไปในทองฟาเพือ่พบกบัพระเยซู
___ ถกูประหารดวยพระรศัมแีหงการเสดจ็มาของพระเยซู
เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง “คนทีต่ายแลวในพระครสิต” จะ
___ เปนขึน้มา จากนัน้ถกูรบัขึน้ไปสวรรคพรอมกบัคนชอบธรรมทีย่งัมชีวีติอยู
___ นอนอยใูนหลมุฝงศพตอไป ___ ไดรบัการเปลีย่นแปลงใหม ไมมบีาปและไมตาย (เปนอมตะ)
เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง คนอธรรมทีม่ชีวีติอยู
___ ถกูทำลายดวยแสงสวางจาของพระรศัมี
___ ยอมรบัเชือ่พระครสิตและถกูรบัไปสวรรค

3. ทำไมระหวาง 1,000 ป ซาตานจงึไมมใีครใหมนัทดลองได?
___ มนัจะถกูจองจำอยใูนโลก ___ คนชอบธรรมไปอยสูวรรคแลว
___ คนอธรรมตายหมด ___ คนอธรรมอยใูนบงึไฟนรก

4. ในระหวาง 1,000 ปในสวรรค คนชอบธรรมจะทำอะไร?
___ พพิากษาคนอธรรม ___ สรางพระวหิาร

5. หลงัจากครบ 1,000 ป คนกลมุไหนจะไดเปนขึน้มาจากความตาย?
___ คนอธรรมทีต่ายแลว ___ คนชอบธรรมทีต่ายแลว
หลงัจากสิน้สดุเวลา 1,000 ป สิง่ใดหรอืใครจะเขามาในโลกคอื
___ กรงุเยรซูาเลม็ใหม ___ ซาตาน ___ คนทีร่อดแลว ___ พระครสิต

6. เมือ่กรงุเยรซูาเลม็ใหมลงมาในโลกและบรรดาผอูาศยัอยใูนนัน้อยพูรอมหนา ใครจะเปนผบูอกวาซาตานไดกระทำผดิและ
พระเจาทรงยตุธิรรม?
___ คนทีร่อดพนบาปแลว ___ คนทีห่ลงหายไปจากพระเจา
___ ทตูสวรรค ___ ซาตาน ___ ไมถกูทัง้สีข่อ

7, 8. หลงัจากครบกำหนด 1,000 ป พระครสิตจะเสดจ็มาชำระโลกนีด้วยไฟ เพือ่สรางโลกนีใ้หมเพือ่คนชอบธรรมทีไ่ดรบัการไถให
รอดแลวอาศยัถาวรตลอดไป ทานอยากจะอยทูีไ่หน?

___ อยใูนนครรวมกบัพระครสิตและบรรดาคนชอบธรรมทีไ่ดรบัความรอดแลวตลอดไปเปนนติย
___ อยนูอกนคร ไมมพีระครสิตและหลงหายตลอดไปเปนนติย



การลั่นไกปนอยางสิ้นคิดดังขึ้นเมื่อนักเรียนคนหนึ่งเดินเขาไป
โรงเรียนและฆาเพื่อนรวมชั้นเรียนของเขาหลายคน ชายที่เคียดแคนจาก
การถกูไลออกจากงานหวนกลบัไปทีท่ำงานเดมิแลวยงินายจางเกาเสยีชวีติ
แมผลักรถตกทะเลสาบทำใหลกูสองคนทีน่ัง่ในรถจมน้ำตาย

อยางนอยสองทวปีหลายพนัคนถกูฆาตายจากการฆาลางเผาพนัธุ
เหตุผลเพราะการทะเลาะเบาะแวงของคนตางชนชาติที่ยืดเยื้อนานนับ
ศตวรรษ ไมวาจะเปนชายหญงิเดก็หรอืไมเวนแมแตทารกถกูยงิทิง้ ตดัเปน
ทอนๆ เฆีย่นตแีละถกูขมขนื

มกีารประทวงอยางหนกัจากหลายฝายเมือ่มีการตดัสนิประหารชวีติ
ฆาตกรโหดทีฆ่าคนอยางปาเถือ่นเหลานี ้หรอืฆาตกรทีเ่ลอืดเยน็ ผปูระทวง
บอกวา การทำอยางนีเ้ปนพวก “นอกศาสนา” ไรมนษุยธรรม เขาถามวา
ฆาตกรเหลานีไ้มสามารถไถถอนความผดิไดเชยีวหรอื?

เราควรตัดสินประหารชีวิตฆาตกรโหดพวกนี้ดวยวิธีใดจึงจะมี
มนุษยธรรมมากที่สุด? ดวยเกาอี้ไฟฟา? บางคนคิดวาการฉีดยาพิษเขา
กระแสเลอืดจะทำใหเจบ็ปวดนอยทีส่ดุ แตสำหรบัคนอืน่ๆ ยงัคงคดิวาการ
แขวนคอจะทำใหชวีติจบลงไดเรว็กวา

แตการโตเถียงรุนแรงในเรื่องการประหารชีวิตเหลานี้  มีทางเลือก
หนึ่งที่ไมมีใครพิจารณาถึงนั่นคือ ไมมีใครเสนอใหฆาตกรเลือดเย็นที่ฆา
ผอูืน่อยางเหีย้มโหดตองชดใชชวีติดวยการถกูทรมานจนตายตกไปตามกนั
ไมมใีครเสนอใหประหารฆาตกรเหลานีด้วยการนำตวัไปเผาไฟใหตายอยางชาๆ

แตครสิตชนทีจ่ริงใจหลายคนยอมรบัวาพระบดิาบนสวรรคของเรา
จะทำในสิง่ทีเ่ลวรายกวานีเ้สยีอกี  ครสิตชนเหลานีบ้อกวาคนอธรรมควรถกู
ทรมานเพือ่ชดใชคาความบาปของพวกเขา และบอกอกีวา แดนประหาร
ของพระเจานัน้เปนสถานทีค่นบาปถกูทรมานอยางไมมทีีส่ิน้สดุ

ถาอยางนั้น ความจริงแลวมีอะไรจะเกิดขึ้นกับคนอธรรม? ชะตา
ชวีติของเขาจะเขากบัความรกั ความยตุธิรรมของพระเจาไดอยางไร? ให
เราหาคำตอบจากพระครสิตธรรมคมัภรี

1. ความตรอมใจครัง้สุดทายของพระเยซู
เปนเวลา 6,000 ป ทีพ่ระเจาวงิวอนชายหญงิทัง้หลาย
“พระเจาตรัสวา เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมพอใจในความตาย

ของคนอธรรม แตพอใจในการทีค่นอธรรมหนัจากทางของเขาและมชีวีติ
อย”ู  เอเสเคยีล 33:11

ไมกางเขนเปดเผยใหถงึความปรารถนาของพระเจาทีต่องการชวย
เหลอืมนษุยทีต่กเปนทาสของความบาป เมือ่พระเยซทูรงรองออกมาบนไม
กางเขนวา “พระบดิาเจาขา ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไมรวูากำลงั
ทำอะไร” พระองคทรงเปดเผยความรสูกึอนัแสนเจบ็ปวดรวดราวในพระทยั
ของพระองค (ลูกา 23:34) หลังจากนั้นพระเยซูทรงสละพระชนมของ
พระองคบนไมกางเขน บางคนเชือ่วาพระองคทรงสิน้พระชนมดวยพระทยั
ทีแ่ตกสลาย (ยอหน 19:30 และ 34)

ถงึแมจะเหน็ความรกัอนัอศัจรรยยิง่ใหญของพระเจาทีแ่สดงออกมา
แลวกต็าม คนจำนวนมากกย็งัไมยอมเขาหาพระเยซ ูตราบใดทีค่วามบาป

นรก
คอือะไร
อยทูีไ่หน

พบแลว  บทที ่ 23
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ยงัครอบครองโลกนีต้อไป ตราบนัน้มนษุยจะตองเผชญิกบัทกุข
ทรมานทีท่วคีณูอยางตอเนือ่ง ดงันัน้ ความบาปตองถกูทำลาย
ใหหมดไป พระเจาทรงวางแผนทำลายบาปใหหมดไปอยางไร?

“แตวนัขององคพระผเูปนเจานัน้ จะมาถงึ.... ฟาจะหาย
ลบัไปดวยเสยีงดงักกึกอง และโลกธาตจุะสลายไปดวยไฟ
และแผนดนิกบัส่ิงสารพัดทีอ่ยบูนนัน้ จะถกูเผาจนหมด
สิน้”  2 เปโตร 3:10

ในที่สุดพระเจาจะทรงชำระลางจักรวาลที่ชั่วรายและ
ทำลายบาปจนหมดสิ้น คนที่ยังยืนกรานทำบาปตอไปจะถูก
ทำลายดวยไฟที่เตรียมไวทำลายมารราย ทูตบริวารของมัน
และความบาปใหหมดไปจากโลกนี้ นับวาเปนชวงที่พระเยซู
ทรงเปนทกุขในพระทยัอยางสดุแสนทีต่องเหน็ไฟเผาไหมคนที่
พระองคทรงสิน้พระชนมเพือ่ชวยเขาใหรอดแลว

2. นรกจะเผาไหมเมือ่ไรและทีไ่หน?
มีขอโตแยงแนวความคิดที่เกิดขึ้นเสมอวา ขณะนี้

พระเจายงัไมมไีฟเผาใน “นรก” ทีค่นบาปทีต่ายแลวตองลงไป
ในนัน้ นรกเกดิขึน้เมือ่โลกกลายเปนบงึไฟ พระเจาทรงรอคอย
การตัดสินคนอธรรมซึ่งจะสำเร็จในวันพิพากษาสุดทายเมื่อ
ครบ 1000  ป แลว  (ววิรณ 20:9-15)

“องคพระผเูปนเจาจงึทรงทราบวา จะชวยคนทีย่ำเกรง
พระเจาพนจากการทดลองไดอยางไร   และทรงทราบวธิกีกัขงั
คนชัว่ไวใหรบัโทษเมือ่วนัพพิากษา” 2 เปโตร 2:9

พระองคทรงชำระโลกของเราดวยไฟบรสิทุธิ์
“ฟาและแผนดินในปจจุบัน ก็เก็บรักษาไวสำหรับไฟ

ถกูเกบ็ไวจนกวาจะถงึวันพพิากษาและวนัหายนะของบรรดา
อธรรม”  2 เปโตร  3:7

พระเจาไมเคยมีแผนใหมนุษยคนใดตองจบชีวิตในไฟ
นรก แตเมื่อคนเราไมยอมหยุดติดตามซาตานและยึดติดใน
บาป ในทีส่ดุเขาเหลานัน้กต็องรบัผลจากทางทีเ่ขาเลอืกเอง

“แลวพระองคจะตรสักบัพวกทีอ่ยเูบือ้งซายพระหตัถของ
พระองควา ‘พวกทานผถูกูแชงสาบจงถอยไปจากเราและเขา
ไปอยใูนไฟทีไ่หมอยเูปนนติย ซึง่เตรียมไวสำหรบัมารราย
และบรวิารของมนั’”  มทัธวิ 25:41

ตามพระดำรสัของพระเยซ ูนรกจะเผาไหมเมือ่ใด?
“ฉะนัน้เขาเกบ็ขาวละมานเผาไฟเสยีอยางไร   เมือ่เวลา

สิน้ยคุ (โลก, ฉบบัคงิสเจมส) กจ็ะเปนอยางนัน้ บตุรมนษุย
จะใชบรรดาทูตสวรรคของทานออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่
ทำใหหลงผดิ และพวกผทูีท่ำชัว่ไปจากแผนดนิของทาน
และจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลง ที่นั่นจะมีการรองไห
ขบเขีย้วเคีย้วฟน”  มทัธวิ 13:40-42

ขาวละมานซึง่หมายถงึ คนชัว่จะไมถกูเผาจนกวาจะถงึ
วาระสดุทายของโลก กอนจะทำการตดัสนิ ทัง้จกัรวาลตองมัน่
ใจวาพระเจาทรงปฏิบัติตอมนุษยทุกคนดวยความยุติธรรม
เหมอืนรายละเอยีดในบทเรยีนบทที ่22 ในความขดัแยงอนัยิง่
ใหญระหวางพระคริสตกับซาตาน มารไดพยายามพิสูจนให
จักรวาลไดเห็นวาวิถีทางของบาปนั้นเปนทางที่ดีกวา แต

พระเยซทูรงแสดงใหเหน็วา การเชือ่ฟงเปนกญุแจนำไปสชูวีติ
ทีน่าพงึใจมากกวา

เมือ่ครบ 1000 ป การเปดเผยทีแ่สดงออกใหเหน็นีจ้ะสิน้
สุดลง เมื่อมีการพิพากษาซาตาน ทูตบริวารของมันและ
คนอธรรม หลังจากหนังสือบันทึกเปดออกเพื่อดูการกระทำ
ของแตละคนในอดีตซึ่งเปนสวนหนึ่งในความสงครามฝาย
จติวญิญาณทีย่ิง่ใหญนี ้พระเจาจะโยนซาตาน ความตายและ
หลมุฝงศพรวมทัง้ทกุคนที ่“ไมมชีือ่จดไวในหนงัสอืแหงชวีติ...
ลงไปในบงึไฟ” (ววิรณ 20:14-15) ตามทีบ่นัทกึไวในพระวจนะ
ขอตอไป ววิรณ 21:1 กลาววาหลงัจากทีพ่ระเจาทรงชำระลาง
บาปในโลกนีด้วยไฟแลว พระองคจะสราง “ฟาสวรรคใหมและ
แผนดินโลกใหม”

3. นรกจะถกูเผาไหมนานเทาใด?
มผีเูชือ่พระเจาจำนวนมากยอมรบัวา คำสอนทีบ่อกวา

ไฟนรกไหมตลอดไปเปนนิตย ทำใหคนที่อยูในนั้นตองถูก
ทรมานตลอดไป ใหเรามาศึกษาเนื้อหาของขอพระธรรมที่
กลาวถงึวธิทีีพ่ระเจาทรงปฏบิตัติอความบาปและคนบาป

“พระองคจะลงโทษสนองคนทีไ่มรจูกัพระเจา และคนที่
ไมดำเนนิชวีติตามขาวประเสรฐิเรือ่งของพระเยซอูงคพระผเูปน
เจาของเรา คนเหลานัน้จะไดรบัโทษ อนัเปนความพนิาศ
นรินัดรและพรากจากพระพกัตรขององคพระผเูปนเจา และ
จากพระสริแิหงพระกำลงัของพระองค”  2 เธสะโลนกิา 1:8, 9

โปรดสังเกตวา “ความพินาศนิรันดร” ไมเหมือนกับ
“การทรมานนรินัดร” ความพนิาศนรินัดรคอื การตายนรินัดร
นัน่เอง อคัรสาวกเปโตรพดูถงึวนัพพิากษาและ “หายนะของ
คนอธรรม” (2 เปโตร 3:7)

ตามทีพ่ระเยซตูรสัวา “จติวญิญาณและกาย” สามารถ
ทำลายในนรกได (มัทธิว 10:28) ในคำเทศนาบนภูเขาของ
พระองค พระเยซตูรสัเกีย่วกบัประตคูบัและทางแคบ “นำไปสู
ชวีติ” สวนถนนกวาง “นำไปถงึความพนิาศ”  (มทัธวิ 7:13, 14)
พระธรรมยอหน 3:16 พระเยซูทรงอธิบายวาพระเจา “ได
ประทานพระบตุรองคเดยีวของพระองค” เพือ่ทกุคนทีว่างใจใน
พระบตุรนัน้จะ “ไมพนิาศ แตมชีวีตินรินัดร” พระเยซทูรงชีใ้ห
เหน็ความแตกตางระหวางชวีตินรินัดรและความตาย ไมใชเผา
ไหมเปนนิตย จึงสรุปไดวานรกมีวันสิ้นสุดแนนอน ผลก็คือ
ความตายและความพนิาศของคนอธรรมจะสิน้สดุลง

ในพระคริสตธรรมคัมภีรมีขอพระธรรมตลอดทั้งเลม
กลาวไวอยางชัดเจนวาคนอธรรมจะถูกทำลาย “คนอธรรม
จะถกูตดัออกไปเสยี” (สดดุ ี 37:28) พวกเขา “จะถกูทำลาย”
(2 เปโตร 2:12) “เขาอนัตรธานไปเหมอืนควนั” (สดดุ ี37:20)
ไฟเผาผลานเหลอืแตขีเ้ถา (มาลาค ี 4:1-3) “คาจางแหงบาป
คอืความตาย” ในนรกไมใชชวีตินรินัดร “แตของประทานจาก
พระเจาคอืชีวตินรินัดร” (โรม 6:23)

การลงโทษครัง้สดุทายในนรกเพือ่ทำลายความบาปให
หมดไปจากจกัรวาลไมใหเหลอือะไรไว เปนการยากยิง่เมือ่นกึ
ถงึภาพของพระครสิตผทูรงรองไหตอชะตากรรมของเยรซูาเลม็



และอภัยคนที่ตรึงพระองคจนสิ้นพระชนม จากนั้นพระองค
จะเฝาทนดูความทุกขทรมานของบรรดาคนที่ถูกตัดสินให
พนิาศตอหนาตอตาตลอดไปไดหรอื

นรกมเีวลาสิน้สดุแนนอน เมือ่ครบเวลา 1,000 ป พระเจา
ทรงปลอยไฟลงมาจากทองฟาเพือ่กำจดัซาตาน บรวิารของมนั
ความบาปและคนทีย่งัยดึมัน่อยใูนบาป “ไฟ” จะ “ลงมาจาก
สวรรค” เผาผลาญคนเหลานัน้ (ววิรณ 20:9)

พระเยซตูรสัวา “ไฟทีไ่มมวีนัดบั” (มทัธวิ 3:12) ไมมอีะไร
จะดบัเปลวเพลงินัน้ไดจนกวาจะทำลายลางจนหมดสิน้

พระเจาทรงสญัญาวาเมือ่เสรจ็จากการชำระลางดวยไฟ
แลว พระองคจะทรงสราง “โลกใหม” ที ่ “สิง่เกากอนนัน้จะไม
จำกันหรือนึกไดอีก” และ “จะไมไดยินเสียงรองไหและเสียง
ครวญครางอกี”   (อสิยาห 65:16-19)

ชางเปนวันที่วิเศษอะไรอยางนี้ ทุกอยางที่ทำใหหัวใจ
ตองหมดสิ้นไป พระเจาจะทรงลบบาดแผลบาปออกจากใจ
ทกุดวงและความสขุของเราจะสมบรูณ

4.  คำวา “เปนนติย”  ในพระครสิตธรรมคมัภรี
พระธรรมมทัธวิ 25:41 พระเยซตูรสัถงึ “ไฟทีไ่หมอยเูปน

นิตย ซึ่งเตรียมไวสำหรับมารรายและบริวารของมัน” คำวา
“เปนนติย” ในทีน่ีห้มายถงึในนรกใชไหม? ยดูาหบทที ่ 7 พดู
ถงึเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราห “เปนตวัอยางของการรบัโทษ
ในไฟนิรันดร” ชัดเจนวาไมไดหมายถึงไฟกำลังเผาไหมอยู
แตเปน ความพนิาศตางหากทีเ่ปนดำรงอยนูติย

พระธรรม 2 เปโตร 2:6 กลาวถงึไฟไหมอยเูปนนติยอกี
ครัง้อยางชดัเจนวาพระเจา “ทรงพพิากษาเมอืงโสโดมและเมอืง
โกโมราหโดยการเผาจนเปนเถาถานและทำใหเห็นเปน
ตวัอยางวาอะไรจะเกดิขึน้กบัคนไมมพีระเจา”  คนไมมพีระเจา
ในเมอืงโสโดมและเมอืงโกโมราหไมตองทกุขทรมานอกีตอไป
เพราะกลายเปนเถาถานไปนานแลว และกเ็ชนเดยีวกนัคำวา
“นิรันดร” ในที่นี้หมายถึงพินาศอยางถาวร นิรันดรหมายถึง
บทโทษถาวรไมใชการทำโทษ (ทีเ่ปนนรินัดร)

เพราะพระธรรมวิวรณใชภาษาสัญลักษณพรรณนา
ทำใหบางยอหนาเกดิการเขาใจผดิ   ตวัอยางเชน ววิรณ 14:11
พดูถงึการหลงผดิ “และควนัแหงการทรมานของเขาจะพงุขึน้
ตลอดไปเปนนติย”  สิง่นีฟ้งดเูหมอืนการทรมานอยางไมสิน้สดุ
ใหพระคมัภรีตคีวามดวยพระคมัภรีเองจะดกีวา

พระธรรมอพยพ  21:6  (ฉบบัแปล 2006) กลาวถงึการเจาะ
หขูองทาส เปนเครือ่งหมายการรบัใชเจานายของเขา “ตลอดไป”

ในฉบับแปล 1971 แปลวา “จนกวาชีวิตจะหาไม”
หมายถึงนานเทาที่ทาสจะมีชีวิตอยู โยนาหอยูในทองปลา
ใหญสามวันสามคืน (มัทธิว 12:40) แตกลาววาเขาอยูที่นั่น
“ตลอดไป” (โยนาห 2:6) ไมตองสงสยัวาสามวนัในทีแ่คบมดื
ดเูหมอืนการอยตูลอดไปนัน่เอง
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ดังนั้นเราตองทำความเขาใจใหดีวาพระคริสตธรรม
คัมภีรใชภาษาสัญลักษณและรอยกรองเมื่อใดและอยางไร
ควนัลอยจากบงึไฟขึน้ไปตลอดเวลา คอืวธิกีารอธบิายใหเหน็
ภาพความพินาศนิรันดรอยางชัดแจง วิวรณ 21:8 บอกเรา
อยางอยางชัดเจนวาบึงไฟซึ่งเผาดวยไฟและกำมะถัน คือ
“ความตายครั้งที่สอง” นรกมีวันสิ้นสุด คนอธรรมถูกทำลาย
จนหมดสิ้น

5. ทำไมตองมนีรก?
ในปฐมกาลพระเจาทรงสรางโลกที่สมบูรณ แตความ

บาปที่เขามากอใหเกิดหายนะ ความเสื่อมสลายและความ
ตาย หากเย็นวันไหนทานกลับบานและพบวาบานถูกปลน
ทำลายเสยีหาย ทานจะปลอยใหอยสูภาพอยางนัน้ตลอดไป
หรือ? คงไมปลอยไวแนนอน ทานตองทำความสะอาดเช็ด
ถูตั้งแตบนจนถึงลางทิ้งเครื่องใชไมสอยที่ซอมไมไดไปเสีย
พระเจาทรงทำอยางเดยีวกนั พระองคจะทรงดแูลซากปรกัหกั
พงัและมลพษิบาปเพยีงครัง้เดยีวและเพือ่ตลอดไป และสราง
โลกใหมขึน้มาแทนที ่พระเจาจะทรงชำระโลกใหบรสิทุธิด์วยไฟ
เพือ่เตรยีมโลกสมบรูณแบบใหผทูีร่อดบาปไดอาศยัตลอดไป

แตพระองคยงัทรงพบปญหาหนกัเพราะความบาปไม
เพยีงทำใหโลกภายนอกเสยีหายเทานัน้ แตยงัทำใหมนษุยตดิ
เชื้อบาปไปดวย บาปไดทำลายความสัมพันธระหวางเรากับ
พระองคและกับเพื่อนมนุษย สังคมมนุษยตองเผชิญกับ
หายนะทีเ่กดิขึน้ การทำรายเดก็ ขบวนการกอการราย หนงัสอื
ลามกและเปนพษิมะเรง็ในจติวญิญาณอยางตอเนือ่ง สกัวนัหนึง่
พระเจาจะทรงทำลายความบาปใหหมดสิน้ เพราะความบาป
ทำลายมนษุยใหพนิาศไปดวย ภาวะวกิฤตของพระผเูปนเจา
คอื จะกำจดัไวรสับาปทีอ่นัตรายถงึตายใหออกจากโลกกอน
ทีจ่ะระบาดไปทัว่ไดอยางไร โดยทีไ่มใหมผีลกระทบตอมนษุย
ที่ไดรับผลของบาปเหมือนกัน? คำตอบของพระองคคือการ
ยอมใหเชือ้ไวรสับาปเขาสพูระกายของพระองคเองและยอมให
มนัทำลายจนสิน้พระชนมบนไมกางเขน ผลทีเ่กดิขึน้คอื

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซือ่สัตยและ
เทีย่งธรรมกจ็ะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเรา
ใหพนจากการอธรรมทัง้สิน้” 1 ยอหน 1:9

พระเจาทรงเสนอคำตอบเพื่อแกปญหาบาปใหแกทุก
คนโดยไมคดิมลูคา ความจรงิทีน่าเศราคอื มคีนไมยอมรกัษา
บางคนกลบัตอตานโดยหนัไปยดึตดิกบัโรคบาป แตพระเจาไม
บังคับใหมนุษยเลือกชีวิตนิรันดรของพระองค ในที่สุดเขา
เหลานั้นจะถูกเชื้อโรคบาปกัดกินไปหากยัง เหตุผลที่แทจริง
ของนรกคอื

44 - พบแลว

“เพราะเมือ่เราเรยีก เจาไมตอบ เมือ่
เราพดู เจาไมฟง แตเจาไดกระทำสิง่ทีช่ัว่
รายในสายตาของเรา และเลอืกสิง่ทีเ่ราไม
ปตยินิดดีวย”  อสิยาห 65:12

หากคนอธรรมเลอืกตดัขาดพระเยซ ู  เขากจ็ะพบความ
ตายนรินัดร

6. คาของการหลงผดิมมีากเทาไร?
ถงึแมวพระครสิตธรรมคมัภรีไมไดบอกวาไฟนรกจะทำ

ใหทรมานอยางไร แตก็แงมใหเราเห็นความนากลัวเมื่อตอง
สญูหายไปตลอดวาเปนอยางไร เมือ่คนอธรรมจะพลาดชวีติ
นิรันดร ชางนากลัวอะไรเชนนี้ที่ปลอยใหความยินดีในชีวิต
นรินัดรของพระเจาหลดุมอืไป  ซึง่พวกเขายงัไมเคยไดสมัผัสได
ความรัก ความผูกพันธุที่สมบูรณกับพระองคซึ่งจะดำรงอยู
ตลอดไป

เมื่อพระคริสตทรงถูกตรึงที่ไมกางเขนเพราะบาปของ
ชาวโลกที่แยกพระองคออกจากพระบิดา พระองคคงไดรับ
ประสพความทกุขทรมานจากการถกูแยกออกซึง่อาจตองเปน
ไปอยางนัน้ตลอดนรินัดร ขณะทีค่นอธรรม มองไปยงัอนาคต
ที่มืดดำเบื้องหนา เขาจะเห็นแตความพินาศนิรันดรเทานั้น
พวกเขาตองตายดวยความสิน้หวงัเมือ่ตองฟนคนืชพีครัง้ทีส่อง
ขณะเดยีวกนัพวกเขาจะเหน็ผลของการผลกัไสพระครสิตครัง้
แลวครัง้เลาของเขา ขณะทีพ่ระองคทรงเขามาใกลเพือ่เชือ้เชญิ
เขาดวยความรัก สุดทายแลวเขาทั้งหลายจะคุกเขาลงและ
สำนกึถงึความยตุธิรรมของพระเจาและความรกัของพระองค
(ฟลปิป 2:10, 11)

ไมนาสงสยัทีผ่เูขยีนพระครสิตธรรมคมัภรีเรงเราใหเรา
รบีเลอืกและเรยีกหาองคพระครสิตโดยเรว็

“อยารับพระคุณของพระเจาโดยไมเกิดประโยชน
เพราะวาพระองคตรสัวา ‘ในเวลาโปรดปรานเราไดฟงเจา ใน
วันแหงความรอดเราไดชวยเจา’ นี่แนะ บัดนี้ เปนเวลา
แหงความโปรดปราน นี่แนะ บดันี ้ เปนวันแหงความรอด”
2  โครนิธ 6:1-2

ไมมอีะไรจะนาเศราไปกวานีอ้กีแลว ทีบ่างคนยอมทิง้
พระเยซผูทูรงเสยีสละอยางใหญหลวงและเลอืกหนทางชวีติที่
นำไปสูการหลงหาย ทางเลือกที่อยูตรงหนาเราชัดเจนยิ่ง
ระหวาง ความพนิาศนรินัดร คอื การถกูแยกจาก พระพกัตร
พระเจา และทางเลอืกการไดเปนมติรนรินัดรกบั พระครสิตที่
จะเติมความปรารถนาสวนลึกที่สุดของเราใหเต็ม ทานเลือก
ทางใดเพือ่ตวัเอง? ทำไมไมคนหาปลายทางแหงชวีติของทาน
ในพระครสิตเสยีแตวนันี?้



66 - แบบสอบถาม พบแลว บทที ่23

พบแลว  บทที ่ 23
นรกคอือะไร อยไูหน?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่23 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 23 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ (แตละขอความมคีำตอบผดิหนึง่ขอ)

1. พระเยซทูรงขอรองบรรดาคนบาปทัง้หลายใหรบัเชือ่พระองคและรบัความรอดเปนเวลากวา 6,000  ป
___ โดยเชญิชวนผานผเูผยพระวจนะในพระครสิตธรรมคมัภรี
___ ผานทางนอสตราดามสุ (นกัทำนาย) ___ เสยีงรองดวยหวัใจแตกสลายจากไมกางเขน
การทำลายคนบาปในนรก คอืบรรดาคนทีพ่ระเยซปูรารถนาไถเขาใหรอด
___ จะทำใหเปนทีพ่อพระทยัของพระครสิตและพระบดิา
___ จะเปนเวลาทีพ่ระครสิตทรงเจบ็ปวดพระทยัอยางทีส่ดุ

2. ไฟนรกอยทูีไ่หน?
___ อยบูนโลกนี ้ เมือ่สิน้สดุเวลาทีพ่ระเจาชำระนีแ้ลว
___ อยูในหองทรมานลึกลับของซาตาน
จำนวนประชากรในนรกปจจุบันนี้มีเทาไร
___ ไมมเีลยแมแตคนเดยีว ___ มีจำนวนหลายลานคน
ไฟนรกจะเผาไหมเมือ่ไร?
___ เมือ่ครบ 1,000 ปแลว หลงัจากคนอธรรมถกูพพิากษา
___ ในขณะนีก้ำลงัเผาไหมอยู

3, 4. คนอธรรมจะไดรบัการลงโทษดวยวธิไีหน?
___ การทำลายลางหมดสิน้ตลอดเปนนติย ___ การลงโทษในนรกตลอดไปไมมทีีส่ิน้สดุ
ไฟนรกจะเผาไหมนานเทาไร?
___ ตลอดไปชัว่นติยนรินัดร
___ จนกระทัง่ซาตาน ทตูของมนัและคนอธรรมถกูเผาทำลายเปนจณุ
___ จนกระทัง่โลกนีไ้ดรบัการชำระลางบาป เพือ่จะเปนทีอ่าศยัของบรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดแลว

5. พระเจาประสงคใหมนีรกอยใูนแผนการไถใหรอดของพระองคกเ็พือ่
___ เพือ่ผทูีพ่ระองคชวยใหรอดบาปแลวมทีีอ่าศยัทีส่มบูรณ อยอูาศยัตลอดไป
___ เพือ่ทำใหมนษุยหวาดกลวั ใหหนักลบัมาทำความดี
___ เพือ่ทำลายความบาป เพราะบาปทำลายมนษุย

6. คำถามชวนคดิ ความบาปไดทำลายโลกทีส่มบรูณของพระเจา พระเยซสูิน้พระชนมบนไมกางเขนเพือ่นำโลกกลบัคนืจาก
ซาตาน เพือ่ชำระลางสิง่ชัว่รายและบาป และเพือ่ลบลางบาปและความตายใหหมดไป เรามทีางเลอืกสองทาง คอื การถกูทำลาย
พนิาศไปตลอดนรินัดร หรอืมีชวีตินรินัดรกบัพระครสิต พระครสิตจะทรงเสยีพระทยัอยางทีส่ดุทีเ่หน็บรรดาคนทีพ่ระองคปรารถนา
จะชวยใหรอดตองถกูทำลายตลอดไป ทานปรารถนาจะนำเอาความสขุมาสพูระทยัของพระเยซดูวยการอยใูนกลมุของคนทีร่อดพน
การลงโทษนี้หรือไม?

หากทานมคีำถามเกีย่วกบัเวลา 1,000 ป ทีก่ลาวถงึในบทเรยีนกอนหนานี ้หรอืเกีย่วกบัการลงโทษคนอธรรมทีก่ลาวไวใน
บทนี ้หรอืหลงัจากทีท่านไดศกึษาบทเรยีนบทตอไป เกีย่วกบัสภาพของมนษุยหลงัจากตาย โรงเรยีนฯ ยนิดตีอบคำถามเหลานีด้วย
คำตอบจากพระครสิตธรรมคมัภรี เรายนิดตีอบคำถาม หากทานประสงคจะทราบเรือ่งราวเกีย่วกบัความจรงิในพระครสิตธรรมคมัภรี
โปรดสงจดหมายไปยงัโรงเรยีน เรายนิดรีบัใชทาน



เมือ่เดก็ๆ ถามประโยคแรกวา “ความตายแปลวาอะไร?” เราตองชะงกั
เราอาจพดูไมออกหรอืมวัแตคดิถงึคนรกัทีจ่ากไป เปนทีท่ราบกนัดวีาความตาย
เปนศตัรกูบัทกุคนทกุแหง

อะไรคอืคำตอบของคำถามทีต่อบยากนี?้ หลงัคนเราตายไปแลวจะมชีวีติ
ตอไปอีกหรอืไม? เราจะมโีอกาสไดเหน็คนรกัทีต่ายไปแลวอกีไหม?

1. เผชญิความตายอยางกลาหาญ
ความรสูกึนีเ้กดิขึน้กบัทกุคน เมือ่เพือ่นหรอืคนทีเ่รารกัจากไป รสูกึใจหาย

หดห ู เหงา ยิง่เมือ่เหลอืบมองจดุจบของชวีติกใ็หรสูกึเปลาเปลีย่วเหลอืเกนิ
ความจรงิแลวความตายเปนเรือ่งสำคญัตอความรสูกึ เราจะเรยีนรคูวาม

จรงิวาเมือ่เราตายแลวจะเกดิอะไรขึน้ไดจากไหน? นบัเปนโอกาสดทีีร่าชกจิบาง
สวนของพระคริสตบนโลกคือ “ทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้นที่ตกเปน
ทาสมาตลอดชวีติเนือ่งจากความกลวัตาย” (ฮบีรู 2:15) ในพระครสิตธรรมคมัภรี
พระเยซทูรงปลอบประโลมและตอบคำถามทัง้หมดของเราเกีย่วกบัความตาย
และชวีติในอนาคตอยางชดัเจน

2. วธิทีีพ่ระเจาทรงสรางเรา
เพือ่ใหเขาใจขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัความตายในพระคมัภรี ขอใหเราเริม่จาก

วธิทีีพ่ระผสูรางทรงสรางเราขึน้มา
“พระเจาทรงปนมนษุย (ภาษาฮบีร-ูอาดมั) ดวยผงคลดีนิ (ฮบีร-ูอดามาห)”

ปฐมกาล 2:7
พระเจาพระผสูรางทรงสรางอาดมัจาก “ผงคลดีนิ”   ใหเขามรีปูแบบสมอง

พรอมที่จะคิด เลือดพรอมที่จะไหลเวียนในเสนเลือดแลว เพียงพระองคทรง
ระบายลมปราณ “ลมปราณแหงชวีติ” เขาทางจมกูของเขา อาดมัจงึ “มชีวีติ”
ใหสงัเกตวาในพระคมัภรีไมไดบอกวาอาดมัไดรบัชวีติแตจะพดูวา “มนษุยจงึเปน
ผมูชีวีติ” พระเจาทรงระบายลมปราณเขาสอูาดมั   ชวีติจงึเริม่ขึน้จากพระเจา
การรวมกนัของรางกายและ “ลมปราณแหงชวีติ” ทำใหอาดมั  “มชีวีติ” ดงันัน้
เราอาจเขยีนสมการมนษุยไดดงันี้

“ผงคลดีนิ” + “ลมปราณแหงชวีติ” = “ผ ู(จติวิญญาณ) มชีวีติ”
รางไรชวีติ + ลมปราณจากพระเจา = ผมูชีวีติ
เราแตละคนมีรางกายและความคิดเปนเหตุเปนผล ตราบเทาที่เรายัง

หายใจอย ู เราจะเปนมนษุยทีม่ชีวีติหรอืผมูชีวีติ

3. เมือ่คนเราตายเกดิอะไรขึน้?
พระธรรมปฐมกาล 2:7 อธบิายถงึความตายคอืสิง่ทีต่รงกนัขามกบัการ

เนรมติสราง
“ผงคลกีลบัไปเปนดนิอยางเดมิ และจติวญิญาณ(ลมปราณแหงชวีติ)

กลบัไปสพูระเจาผปูระทานใหมานัน้”  ปญญาจารย 12:7
พระครสิตธรรมคมัภรีใชคำฮบีรบูอยครัง้สลบักนัไปมาวา “ลมปราณ” หรอื

“จติวญิญาณ” เมือ่คนเราตายรางกายกลายเปน “ผงคลดีนิ” และ “จติวญิญาณ”
หรอื “ลมปราณแหงชวีติ” จะกลบัคนืสพูระเจา เกดิอะไรขึน้กบัชีวติ?

ตายแลว
ไปไหน?

พบแลว  บทที ่ 24
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46 - พบแลว

“พระเจาตรสัวา เรามชีวีติอยแูนฉนั
ใด....ชีวิตทั้งส้ินเปนของเรา.....ชีวิตใด
ทำบาปกจ็ะตาย”  เอเสเคยีล 18:3-4

ชวีติตาย ขณะนีช้วีติไมเปนอมตะแลว
ชวีติตายได

สมการจาก ปฐมกาล 2:7 เมือ่พระเจา
ทรงสรางเรากลับผกผันไปสูสภาพเดิมใน
ความตาย

“ผงคลดีนิ” — “ลมปราณแหงชวีติ”
= “ชวีติทีต่าย”
รางไรชวีติ —  ลมปราณจากพระเจา
= ผทูีต่าย
ความตายคอืชวีติทีห่ยดุชะงกั รางกาย

จะกลับเปนผงคลีดิน สวนลมปราณหรือ
จติวญิญาณจะกลบัไปหาพระเจา เราคอืผมูี
ชีวิตและเมื่อตายแลวเหลือเพียงซากศพ
เทานัน้ ดงันัน้คนตายจะไมรบัรอูะไรเลย เมือ่
พระเจาทรงเอาลมปราณแหงชีวิตคืน เรา
กต็าย แตใหศกึษาตอไปในบทเรยีนนีถ้งึเรือ่ง
การมคีวามหวงัในพระครสิต

4. คนตายจะรอูะไรบาง?
หลังจากความตาย สมองก็สลายตัว

ไมรบัรไูมเขาใจหรอืจำอะไรไมไดเลย
“ความรกัของเขาไมนอยกวาความชงั

และความอจิฉาของเขาไดสาปสญูไปตามกนั
นานแลว....” ปญญาจารย 9:6

การตายจะไมรับรูอะไรเลยดังนั้นเขา
จะไมรวูามอีะไรเกดิขึน้บาง เขาจะไมสามารถ
ตดิตอกบัผมูชีวีติไดอยางแนนอน

“เพราะวาคนเปนยอมรูวาเขาเอง
คงจะตาย แตคนตายแลวกไ็มรอูะไรเลย”
ปญญาจารย 9:5

ความตายเหมือนการหลับโดยไมฝน
ความจริงแลวในพระคริสตธรรมคัมภีรเรียก
ความตายวา “การหลบั” 54 ครัง้ พระเยซทูรง
สอนดวยวาความตายเหมือนการหลับ
พระองคตรสัแกเหลาสาวกของพระองควา

“‘ลาซารัสสหายของพวกเราหลับ
ไปแลว แตเรากำลงัจะไปปลกุใหเขาตืน่พวก
สาวกทลูวา ‘องคพระผเูปนเจา ถาเขาหลบัอยู
เขากจ็ะมอีาการดขีึน้’ พระเยซตูรสัถงึการตาย
ของลาซารสั แตพวกสาวกคดิวาพระองคตรสั
ถึงการนอนหลับพักผอน ดังนั้นพระเยซูจึง

ตรสักบัพวกเขาตรงๆ วา ‘ลาซารสัตายแลว’”
ยอหน 11:11-14

กอนพระเยซจูะเสดจ็ไปถงึ ลาซารสัตาย
ไปแลวสีว่นั แตเมือ่พระเยซเูสดจ็ไปทีอ่โุมงคฝง
ศพ พระองคไดพสิจูนใหเหน็วาสำหรบัพระองค
การปลุกคนตายใหลุกขึ้นมาเหมือนเราปลุก
เพื่อนที่กำลังหลับอยูเปนเรื่องงาย เปนความ
รสูกึทีด่ยีิง่ทีร่วูาคนทีเ่รารกั “นอนหลบั” พกัผอน
อยางสงบในพระเยซู อุโมงคแหงความตายที่
สักวันเราจะตองผานเขาไปนั้นเปนเพียงการ
หลบัทีเ่งยีบสงบและมสีนัตสิขุ

5. พระเจาทรงลมืคนทีห่ลบัในความ
ตายหรอืเปลา?

การหลับของความตายยังไมใชตอน
จบของเรื่อง ณ ที่หลุมฝงศพพระเยซูตรัสกับ
มารธา พีส่าวลาซาลสัวา

“เราเปนชวีติและการเปนขึน้จากตาย
คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแมวาเขา
จะตายไป” ยอหน 11:25

เขาเหลานั้นซึ่งตาย “ในพระคริสต”
หลับอยูในหลุมฝงศพแตยังมีอนาคตสดใส
พระผอูงคผนูบัเสนผมบนศรีษะของเราไดครบ
ทกุเสนจะไมลมื เราอาจตายและกลบัสธูลุดีนิ
แตบันทึกสวนตัวของเรายังคงชัดเจนใน
พระทัยพระเจา เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา
พระองคจะปลุกคนชอบธรรมที่ตายแลวจาก
การหลับของเขา เหมือนอยางที่พระองคทรง
เรยีกลาซารสั

“พี่นองทั้งหลาย เราไมอยากใหทาน
ขาดความเขาใจเรือ่งคนทีล่วงหลบัไปแลว
เพือ่ทานจะไมเปนทกุขโศกเศรา  อยาง
คนอืน่ๆทีไ่มมหีวงั....คอืวาองคพระผเูปนเจา
จะเสดจ็มาจากสวรรคดวยพระดำรสัสัง่ ดวย
เสยีงเรยีกของหวัหนาทตูสวรรคและดวยเสยีง
แตรของพระเจา และทุกคนที่ตายแลวใน
พระครสิตจะเปนขึน้มากอน หลงัจากนัน้
พระเจาจะทรงรบัพวกเราซึง่ยงัมชีวีติอยขูึน้ไป
ในเมฆพรอมกบัคนเหลานัน้ และจะไดพบองค
พระผูเปนเจาในฟาอากาศ อยางนั้น
แหละ เราจะอยกูบัองคพระผเูปนเจาเปน
นติย เพราะฉะนัน้จงหนนุใจกนัดวยถอย
คำเหลานีเ้ถดิ” 1 เธสะโลนกิา 4:13, 16-18



ในวันฟนคืนชีพของเรา การนอนอยูใน
อโุมงคแหงความตายดเูหมอืนเปนการหลบัเพยีง
งบีเดยีว คนตายจะไมรบัรเูวลาทีผ่านไป เขาเหลา
นัน้ทีย่อมรบัพระครสิตเปนพระผชูวยใหรอดบาป
จะถกูปลกุใหตืน่โดยพระสรุเสยีงอนัมหศัจรรยของ
พระองคเมือ่เสดจ็ลงมาในโลก

นอกจากความหวังของการฟนจากความ
ตายแลว ยงัมอีกีความหวงัหนึง่คอื ทีจ่ะอยใูนบาน
แหงสวรรคทีพ่ระเจา “จะทรงเชด็น้ำตาทกุๆ หยด
จากตาของเขาทัง้หลาย และความตายจะไมมอีกี
ตอไป ความเศราโศก การรองไห และการเจบ็ปวด
จะไมมีอีกตอไป” (วิวรณ 21:4) บรรดาผูที่รัก
พระเจาจะไมเกรงกลัวความตาย เปนชีวิตที่เติม
เตม็ดวยพระเจาองคนรินัดร พระเยซทูรงถอื “ลกู
กญุแจทัง้หลายแหงความตาย” (ววิรณ 1:18) การ
ไมมีพระคริสต ความตายจะเปนถนนเสนเดียว
ทำใหจบลงทีก่ารลมืเลอืน แตในพระครสิตจะมแีต
ความหวงัสวางสดใส

6. ขณะนีเ้ราเปนอมตะใชหรอืไม?
เมื่อพระเจาทรงสรางอาดัมและเอวา เขา

ถกูสรางใหมชีวีติทีเ่สือ่มสลายไดคอื ตายได ตราบ
ใดทีเ่ขาทัง้สองเชือ่ฟงพระประสงคของพระเจาเขา
จะไมตาย แตเมือ่อาดมัและเอวาทำบาป เขาจงึ
สญูเสยีสทิธิใ์นชวีติและการไมเชือ่ฟงจงึทำใหเกดิ
ความตาย บาปของเขาแพรไปยังมนุษยทุกคน
เพราะเราทุกคนทำบาปเราจึงมีชีวิตที่เสื่อมสาย
หรอืสมควรตาย (โรม 5:12) และไมมกีารบอกเปน
นัยในพระคริสตธรรมคัมภีรวาหลังความตาย
มนษุยจะรสูกึตวัเลย

พระคริสตธรรมคัมภีรไมเคยกลาวแมแต
ครั้งเดียววา ชีวิตจึงไมเสื่อมสายหรือไมรูจักตาย
ภาษาฮบีรูและกรกีมคีำวา “ชวีติ” “จติวญิญาณ”
“ลมปราณ” ในพระคมัภรี 1,700 ครัง้ แตไมมแีม
แตครัง้เดยีวทีจ่ะอางถงึชวีติหรอืจติวญิญาณหรอื
ลมปราณที่ไมตาย ในขณะนี้มีเพียงพระเจา
พระองคเดยีวผทูรงเปนอมตะเพยีงพระองคเดยีว

“องคพระผเูปนเจา….เพยีงผเูดยีวทีเ่ปน
องคอมตะ”  1 ทโิมธ ี 6:15, 16

พระคริสตธรรมคัมภีรชี้ชัดวาชีวิตนี้คนเรา
เสือ่มสลายไดทีจ่ะตองตาย ตายได แตเมือ่พระเยซู
เสดจ็กลบัมา ลกัษณะตามธรรมชาตขิองเราจะได
รับการเปลี่ยนแปลงใหมหมด

“นี่แนะ ขาพเจามีความล้ำลึกที่จะบอกกับ
พวกทาน คอืเราจะไมลวงหลบัหมดทกุคน แต
จะถกูเปลีย่นใหมทกุคน ในชัว่ขณะเดยีว ในพรบิ
ตาเดยีว เมือ่เปาแตรครัง้สดุทาย  เพราะวาจะมี
การเปาแตร และพวกทีต่ายแลวจะถกูทำใหเปน
ขึน้โดยปราศจากความเสือ่มสลาย แลวเราจะถกู
เปลีย่นใหม เพราะวา สิง่ทีเ่สือ่มสลายไดนีต้องสวม
ดวยสิง่ทีเ่สือ่มสลายไมได และสภาพทีต่องตายนี้
ตองสวมดวยสภาพทีไ่มตาย เมือ่สิง่ทีเ่สือ่มสลาย
ไดนีส้วมดวยสิง่ทีเ่สือ่มสลายไมไดและสภาพทีต่อง
ตายนีส้วมดวยสภาพทีไ่มตาย เมือ่นัน้พระวจนะทีเ่ขยีน
ไวจะสำเรจ็วา ‘ความตายกถ็กูกลนืเขาในชยัชนะแลว’”
1 โครนิธ  15:51-53

ในฐานะของความเปนมนุษยเราทุกคนมี
ชวีติทีต่องตาย แตหลกัประกนัของครสิเตยีนคอืเรา
จะมีชีวิตไมเสื่อมสลาย ชีวิตที่ไมตายเมื่อพระเยซู
เสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ความแนนอนของพระสญัญา
แหงความเปนอมตะแสดงใหเห็นแลวเมื่อพระเยซู
ทรงเปดหลมุฝงศพของพระองคออกและ

“ทำลายความตายใหสญูสิน้ และ…..ทรง
ทำใหชวีติและสภาพอมตะปรากฏชดัโดยทาง
ขาวประเสรฐิ”  2 ทโิมธ ี1:10

ทัศนะของพระเจาที่มีตอชะตากรรมของ
มนษุยชดัเจน คอื คนทีป่ฏเิสธพระครสิตและยดึมัน่
ในบาปของเขาจะตายตลอดไปเปนนติย สวนคนที่
ยนิดรีบัพระองคเปนพระผชูวยใหรอดบาปจะมชีวีติ
ไมตายซึง่เปนของประทานจากพระเยซู

7. เผชญิกบัการสญูเสยีคนรกั
เมือ่ตองผจญกบัความตาย เปนธรรมดาที่

ความกลัวจะเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดการ
ตกใจ เสยีใจอยางสดุขดีเมือ่ตองสญูเสยีคนทีร่กัไป
ทำใหรสูกึวาเหว สิน้หวงั เกดิความรสูกึสญูเสยีทีเ่กนิ
กวาจะรับได คำตอบเดียวเทานั้นที่จะผอนคลาย
ความทกุขทรมานอนัเกดิจากการสญูเสยีคนทีร่กัได
กโ็ดยการปลอบประโลมจากพระครสิต โปรดจำไว
เสมอวาคนที่ทานรักของทานกำลังหลับอยูและพัก
ผอนในพระครสิต ซึง่จะตืน่ขึน้ในเมือ่มกีาร “ฟนคนื
ชพี” ในวนัทีพ่ระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง

พระเจากำลังวางแผนเพื่อการรวมตัวที่ยอด
เยีย่มทีส่ดุ พอแมจะดใีจมากทีเ่ดก็ๆ กลบัมาหา สามี
และภรรยาจะสวมกอดกนั การพลดัพรากทีโ่หดราย
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ของชีวิตจะจบสิ้น “ความตายก็ถูกกลืนเขาในชัยชนะแลว”
(1โครนิธ 15:54)

บางคนคิดถึงคนรักที่ตายแลวอยางมาก จึงหันไปพึ่ง
การเขาทรงเจาเขาผ ี (ลทัธนิวิเอจในสหรฐัอเมรกิาอางวาพวก
เขาสามารถทำได) ในการตดิตอกบัผตูาย พระครสิตธรรมคมัภรี
เตอืนเราใหหลกีเลีย่งสิง่เหลานีเ้พือ่หยดุยัง้ความทกุขโศกเศรา

“เมื่อพวกเขาทั้งหลายกลาวแกพวกทานวาจงปรึกษา
กับคนทรงและพอมดแมมด ผูรองเสียงจอกแจกและเสียง
พมึพำ ไมควรทีป่ระชาชนจะปรกึษากบัพระเจาของเขาหรอื?
ควรเขาจะไปปรกึษาคนตายเพือ่คนเปนหรอื?”  อสิยาห 8:19

เปนความจรงิหรอื เพราะเหตใุด? พระครสิตธรรมคมัภรี
เปดเผยชัดเจนวาคนที่ตายแลวไมรูสึกตัว คำตอบที่แทจริงที่
จะหยดุความโศกเศราไดคอืการปลอบโยนจากพระเยซคูรสิต
การสนทนาสือ่สารกบัพระองคเปนวธิทีีถ่กูตอง ชวยใหเราแกไข
ความทกุขทรมานใจทีเ่กดิขึน้ไดดขีึน้ โปรดจำไวเสมอวา การ
รสูกึตวัครัง้ตอไปจะเกดิขึน้แกคนทีน่อนหลบัในพระครสิต คอื
จะไดยินเสียงปลุกใหตื่นจากความตายเมื่อพระองคเสด็จมา
ครัง้ทีส่อง!

8. เผชญิความตายอยางกลาหาญ
ความตายขโมยทกุสิง่ทกุอยางจากเรา แตสิง่หนึง่ทีม่นั

เอาไปไมไดคือ พระคริสต พระองคทรงสามารถนำทุกสิ่ง
ทกุอยางกลบัคนืมารวมกนัไดอกี   ความตายจะไมครอบครอง
โลกนีต้ลอดไป มารราย คนอธรรม ความตายและแดนคนตาย
จะพนิาศสิน้ใน   “บงึไฟ” และ “บงึไฟนีแ้หละคอืความตายครัง้
ทีส่อง” (ววิรณ 20:14)

ตอไปนี้คือคำแนะนำงายๆ สี่ขอเพื่อการเผชิญความ
ตายอยางกลาหาญ

(1) ดำเนนิในชวีติแหงความเชือ่ม่ันดวยความหวงัใจใน
พระคริสต จะทำใหทานเตรียมตัวพรอมเสมอสำหรับความ
ตายทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดเวลา

(2) เชือ่ฟงและประพฤตติามพระบญัญตัขิองพระครสิต
โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธ  แลวทานจะ
เตรยีมตวัพรอมสำหรบัการมชีวีติครัง้ทีส่องทีจ่ะไมตายอกีตอไป

(3) คดิอยเูสมอวาความตายคอืการงบีหลบั พระสรุเสยีง
ของพระเยซจูะปลกุทานใหตืน่เมือ่พระองคเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง

(4) ชืน่ชมและมัน่ใจในหลกัประกนัการเขาอาศยัอยใูน
สวรรคทีพ่ระเยซทูรงมอบให เพือ่จะไดอยรูวมกบัพระองคตลอด
นิจนิรันดร
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ความจรงิของพระครสิตธรรมคมัภรี
ชวยปลดปลอยทกุคนใหพนจากความกลวั
เรือ่งความตาย เพราะพระธรรมเหลานีเ้ปด
เผยใหเหน็ถงึพระเยซผูทูรงชนะความตาย
เมือ่พระองคสถติในชวีติเรา จะทรงทำใหจติใจเราทวมทนดวย
สนัตสิขุ

“เรามอบสันติสุขไวกับพวกทาน สันติสุขของเราที่ให
กับทานนั้น.... อยาใหใจของทานเปนทุกข อยากลัวเลย”
ยอหน 14:27

พระเยซทูรงทำใหเราหยดุความโศกเศราจากการสญูเสยี
คนรักได พระองคทรงเดินผาน “หุบเขาเงาแหงความตาย”
จงึทรงเขาใจถงึคนืทีเ่ราตองผานไปใหได

“บตุรทัง้หลายมเีลอืดและเนือ้เชนกนัอยางไร พระองค
กท็รงมสีวนเชนนัน้ดวยอยางนัน้ เพือ่โดยทางความตายนัน้
พระองคจะทรงทำลายมารผมูอีำนาจแหงความตาย และจะ
ทรงปลดปลอยบรรดาคนเหลานั้นที่ตกเปนทาสมา
ตลอดชวีติเนือ่งจากความกลวัตาย”    ฮบีรู 2:14, 15

นายแพทย เจมส ซิมสัน แพทยผูมีชื่อเสียงในดาน
วิสัญญี (การใหยาสลบ) เปนผูมีประสบการณการสูญเสียที่
โหดรายเมือ่ลกูคนแรกของเขาเสยีชวีติลง เขาเสยีใจอยางยิง่ที่
สดุเหมอืนพอแมคนอืน่ๆ แตในทีส่ดุเขาคนพบความหวงัในวถิี
ทาง จงึแกะสลกัพระดำรสัทีพ่ระเยซตูรสัถงึการเปนขึน้มาจาก
ความตายบนหลมุฝงศพลกูรกัของเขาวา “ถงึอยางไร  เรากย็งั
มชีวีติอย”ู

ขอความนี้ครอบคลุมปญหาของเรื่องความตายได
ทัง้หมด บางครัง้ความทกุขโศกเศราอาจดเูหมอืนทกุสิง่มดืมน
ไปหมด ถงึกระนัน้กต็ามพระเยซยูงัทรงพระชนมอย ูหวัใจของ
เราอาจแตกสลาย ถงึอยางไรกต็าม พระเยซยูงัทรงพระชนมอยู

เรามีความหวังในชีวิตหลังความตายในพระคริสต
พระองคทรงเปน “ชีวิตและการเปนขึ้นจากตาย” (ยอหน
11:25)   พระองคทรงสญัญาวา “แตพวกทานจะเหน็เราเพราะ
เรามชีวีติอย”ู (ยอหน 14:19) พระครสิตเปนความหวงัเดยีว
สำหรับชีวิตหลังความตาย พระองคจะทรงมอบความเปน
อมตะใหแกเรา จะไมอยใูตเงาแหงความตายอกีตอไปเพราะเรา
มีชีวิตนิรันดร ในชวงชีวิตที่มืดมิดที่สุดของทาน ทานเคยคน
พบความหวงัอนัยิง่ใหญนีไ้หม? หากทานยงัไมรบัพระเยซเูปน
พระผชูวยใหรอดจากบาป ทานจะยอมรบัเชือ่พระองคเดีย๋วนี้
หรือไม?
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พบแลว  บทที ่ 24
ตายแลวไปไหน?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่24 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่24 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
1, 2. ผมูชีวีติ (soul หรอื วญิญาณ จติวญิญาณ) คอือะไร? (กาเครือ่งหมายไดสองขอ)

___ ผงคลดีนิ รวมเขากบัลมหายใจแหงชวีติ
___ สิง่/ผมูชีวีติ
___ สวนทีไ่มตายของคน

3. “วญิญาณ” (spirit) ทีก่ลบัไปสพูระเจาหลงัจากตายแลวคอือะไร? (กาเครือ่งหมายไดหนึง่ขอ)
___ ลมหายใจแหงชีวิต
___ จติวญิญาณ (The soul)
มอีะไรเกดิขึน้กบัมนษุยเมือ่ตายแลว (กาเครือ่งหมายไดสามขอ)
___ ลมหายใจของเขากลบัคนืไปสพูระเจา
___ รางกายไปสวรรค
___ รางกายกลบัไปเปนดนิ
___ เขาเปนคนทีต่ายแลว ไมรสูกึตวั

4. สภาพของคนทีต่ายแลวเปนอยางไร? คนตายแลว
___ ไมรอูะไรเลย
___ ถาคนนัน้เคยมชีวีติชัว่ราย จะเสยีใจและวาเหว
___ ถาคนนัน้เคยมชีวีติทีช่อบธรรม จะมคีวามสขุและชืน่ชมยนิดี
___ ตกอยใูนสภาพเหมอืนคนนอนหลบัไมรสูกึอะไรเลย

5. กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกูทีส่ดุ
___ พระเยซคูอืผทูรงเปนขึน้มาจากความตายและเปนชวีติของบรรดาผทูีเ่ชือ่พระองค
___ คนตายแลวเหมอืนนอนหลบัในหลมุฝงศพ กำลงัรอคอยการเรยีกของพระเยซ ูผทูรงประทานชวีติ
___ เมือ่พระเยซเูสดจ็มา บรรดาคนทีต่ายแลวในพระองคจะฟนขึน้มามชีวีติใหม

6. ___ ในชวีตินี ้  ชวีติของมนษุยเปนอมตะ (ไมตาย) ไมไดตกอยใูตอำนาจของความตาย
___ ในชวีตินี ้ชวีติของมนษุยตองตาย ตกอยใูตอำนาจของความตาย
___ เมือ่พระเยซเูสดจ็มา บรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดแลวจะเปนขึน้มาจากความตายและรบัสภาพชวีติไมตาย

7. ___  พระครสิตธรรมคมัภรีเตอืนวาใหระวงัการลอลวงของคนทีอ่างวาสามารถตดิตอกบัวญิญาณคนตายได

8. ___  เพราะเรามคีวามหวงัในการเปนขึน้มาจากความตายโดยพระเยซ ูเมือ่พระองคเสดจ็กลบัมา จงึทำใหสามารถเผชญิหนา
       กบัความตายไดโดยไมตองหวาดกลวั
___ หลงัจากตายแลว มพีระเยซทูรงเปนความหวงัเดยีวของเรา

คำถามชวนคดิ
ทานรบัเอาพระเยซเูปนพระผชูวยใหรอดของทานแลวหรอืยงั?
_______________________________________________________________________________________________________



พระเจาทรงประทานขาวพเิศษแกมนษุยตามความตองการในแตละ
ยคุสมยั เชน ทรงประทานถอยคำเพือ่ชวยอาดมัและเอวาหลงัความบาปเขามา
ทำลายโลก หรือขาวที่มาในโลกกอนเกิดวิบัติน้ำทวมโลก หรือขาวสำหรับ
คนอสิราเอลเมือ่ถกูคกุคามจากประเทศอสัซีเรยีหรอืบาบโิลน พระเยซเูสดจ็มา
พรอมขาวพเิศษในสมยัของพระองค และพระองคทรงมขีาวพเิศษสำหรบัยคุของ
เราดวย พระธรรมววิรณบทที ่12 และ 14 สรปุขาวพเิศษของพระเจาสำหรบัเรา
ในปจจุบนั เราจะศกึษารวมกนัในบทเรยีน “พบแลว” บทนี้

1. ครสิตจกัรทีพ่ระเยซทูรงสถาปนาขึน้
ชวีติและการสอนของพระเยซไูดกอใหเกดิความเปนหนึง่เดยีวกนัในความ

เชือ่และมสีามคัคธีรรมทีใ่กลชดิในครสิตจกัรสมยัของอคัรสาวกทีพ่ระองคทรงจดั
ตัง้ขึน้ อคัรสาวกสรางความสมัพนัธสนทิกบัพระครสิตผทูรงฟนจากความตาย
อคัรทตูเปาโลใหเหน็ภาพความผกูพนัใกลชดิเหมอืนคสูมรส

“เพราะวาขาพเจาหมัน้ทานไวกบัสามคีนเดยีว เพือ่ถวายพวกทานใหเปน
หญงิพรหมจารบีรสิทุธิแ์ดพระครสิต”  2 โครนิธ 11:2

ตามทีเ่ปาโลกลาวไวนี ้ครสิตจกัรเปรยีบไดกบัหญงิบรสิทุธิ ์ เปนเจาสาว
ของพระครสิต เปนสญัลกัษณของครสิตจกัรอนัเปนทีร่กัของพระองค

ในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมใชคำอุปมาเชนเดียวกัน ในการอธิบาย
อสิราเอลซึง่เปนชนชาตทิีพ่ระองคทรงเลอืก พระเจาตรสัแกคนอสิราเอลวา   “เจา
รกัเราเหมอืนเจาเปนเจาสาว” (เยเรมยี 2:2 ฉบบัอมตธรรมรวมสมยั) และ “เพราะ
เราเปนสามขีองเจา” (เยเรมยี 3:14 ฉบบัอมตธรรมรวมสมยั)

ในพระธรรมววิรณเปรยีบครสิตจกัรเหมอืนผหูญงิดวยวา
“มหีมายสำคญัยิง่ใหญอยางหนึง่ปรากฏในสวรรค คอืผหูญงิคนหนึง่สวม

ดวงอาทติยเปนเสือ้ผา และมดีวงจนัทรอยใูตเทาของนาง บนศรีษะของนางมี
มงกฎุทีเ่ปนดาวสบิสองดวง”  ววิรณ 12:1

(1) หญงินัน้ “สวมดวงอาทติยเปนอาภรณ” ชีใ้หเหน็วาครสิตจกัรสอง
แสงเหมอืนแสงอาทติยเวลากลางวนั   เพราะสวมอาภรณแหงพระสงาศแีหงการ
สถติอยดูวยของพระครสิต   พระเยซทูรง “เปนความสวางแหงโลก” (ยอหน 8:12)
ที่ฉายแสงใหสมาชิกในคริสตจักร ทำใหเขาเหลานั้นก็กลายเปน “ความสวาง
แหงโลก” (มทัธวิ 5:14)

(2) หญงินัน้ม ี“ดวงจนัทรอยใูตเทาของนาง” ดวงจนัทรหมายถงึการ
เปนสื่อสะทอนขาวประเสริฐแหงการเสียสละของพระคริสตและพิธีตางๆ ของ
ชนชาตขิองพระเจาในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ ดวงจนัทรอย ู“ใตเทาของนาง”
หมายถงึ แสงสะทอนขาวประเสรฐิซึง่พระราชกจิของพระครสิตเขามาแทนที่

(3) หญงินัน้ม ี “มงกฎุดาวสบิสองดวงบนศรีษะของนาง” ดวงดาว
หมายถงึ อคัรสาวกสบิสองคนไดอยางลงตวั บรรดาชายผมูปีญญาเปนพยานให
แกพระเยซผูสูองสวางเจดิจามาจนถงึทกุวนันี้

ยอหนอธบิายลกัษณะของหญงิไดอยางชดัเจน หมายถงึการเปลีย่นจาก
ชนชาตใินพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิของพระเจามาเปนครสิตจกัรของครสิตชน
ในพระคมัภรีพนัธสญัญาใหมซึง่พระเยซทูรงสถาปนาขึน้ ดวงอาทติย ดวงจนัทร
และดวงดาว อธบิายบคุลกิลกัษณะของหญงิผนูี ้ทีเ่นนถงึพนัธกจิของครสิตจกัร
ของครสิเตยีนทีแ่บงปนแสงสวางแหงขาวประเสรฐิ

ครสิตจกัร
แทของ
พระเจา
ยงัมอียู
หรอืไม?

พบแลว  บทที ่ 25

บทที ่25 ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอืไม? - 49
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2. เรือ่งราวความพายแพของซาตาน
การปรากฏของผหูญงิทำใหเกดิเวทลีะครทีย่ิง่ใหญ
“หญิงนั้นมีครรภ และรองดวยความทรมานเพราะเจ็บครรภ แลวหมาย

สำคญัอกีอยางหนึง่กป็รากฏในสวรรค นีแ่นะมพีญานาคสแีดงตวัใหญตวัหนึง่ มนั
มเีจด็หวัและสบิเขา และบนหวัทัง้เจด็มมีงกฎุเจด็อนั และหางของพญานาคตวดัดวง
ดาวหนึง่สวนสามในทองฟา แลวทิง้ลงมาบนแผนดนิโลก และพญานาคตวันัน้กย็นื
อยขูางหนาหญงิทีก่ำลงัจะคลอดบตุร เพือ่จะกนิบตุรของนางทนัททีีบ่ตุรนัน้คลอด
ออกมา แลวนางก็คลอดบุตรชาย ผูที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดดวย
คทาเหลก็ แตบตุรของนางถกูนำตวัไปเฝาพระเจายงัพระทีน่ัง่ของพระองค”   ววิรณ
12:2-5

ตวัละครเอกสำคญัในละครนีค้อื
(1) ผหูญงิ ซึง่อธบิายแลววาหมายถงึครสิตจกัรของพระเจา
(2) บตุรชาย ซึง่เกดิจากหญงิผนูี ้ “ถกูนำตวัไปเฝาพระผเูปนเจายงัพระทีน่ัง่

ของพระองค” และสกัวนัหนึง่จะ “ครอบครองประชาชาตทิัง้หมด” พระเยซคูรสิตคอื
บุตรชายคนเดียวเทานั้นที่เกิดในโลกนี้ที่นำขึ้นเขาเฝาพระเจา ณ พระที่นั่งของ
พระองค และสกัวนัหนึง่จะทรงครอบครองประชาชาตทิัง้หมด

(3) พญานาค หมายถงึ มารหรอืซาตาน
“ขณะนัน้เกดิสงครามขึน้ในสวรรค มคีาเอลกบับรรดาทตูสวรรคของทานตอสู

กบัพญานาค และพญานาคกบับรวิารของมนักต็อส ูแตมนัพายแพและพบวาไมมี
ที่อยูสำหรับพวกมันในสวรรคอีกตอไป พญานาคตวัใหญนัน้คืองูดึกดำบรรพ
ที่เขาเรียกกันวามารหรือซาตาน ผูลอลวงมนุษยทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่
แผนดนิโลก และเหลาบรวิารของมนัถกูโยนลงมากบัมนัดวย”  ววิรณ 12:7-9

ภาพชดัเจนขึน้อกีครัง้และทำใหเราเขาใจในสญัลกัษณตางๆ เมือ่มารและ
บรวิารของมนั “ไมมทีีอ่ยใูนสวรรค” มนัจงึ “ถกูโยนลงมาบนโลก” เมือ่พระเยซทูรง
บงัเกดิในโลก  มารพยายามฆาพระเยซ ู(บตุรชาย) ทนัททีีพ่ระองคทรงประสตู ิแต
มารพลาดโอกาส พระเยซทูรง “ถกูนำไปเขาเฝา” ทีพ่ระทีน่ัง่ของพระเจา

จากนัน้ตอมา ซาตานจงึคดิทำลายครสิตจกัรของครสิตชนทีพ่ระครสิตทรงจดั
ตัง้ขึน้ อคัรสาวกยอหนผเูขยีนพระธรรมววิรณไดเหน็สวนหนึง่ของสงครามขบัเคีย่ว
กนัระหวางพระครสิตและซาตานบนโลก ขณะทีส่งครามทีถ่งึจดุสดุยอดเมือ่มกีาร
ตรงึพระครสิตบนไมกางเขน ยอหนไดยนิเสยีงรองจากสวรรควา

“บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจาของเรา และสิทธิ
อำนาจของพระครสิตของพระองคมาถงึแลว เพราะวาผกูลาวหาพีน่องของเรา ถกู
โยนลงไปแลว คอืผทูีก่ลาวหาพวกเขาเฉพาะพระพกัตรพระเจาของเราทัง้กลางวนั
และกลางคนืนัน้”  ววิรณ 12:10 (เปรยีบเทยีบกบัยอหน 12:31, และลกูา10:18)

พระเยซทูรงมชียัชนะเดด็ขาดเหนอืซาตานทีไ่มกางเขน จากนัน้พระองค
ทรงยนืยนัถงึแผน “การชวยใหรอดจากบาป” ทีแ่นนอน และทรงจดัเตรยีม “ฤทธิเ์ดช”
เพือ่ตอสกูบัเลหกลของซาตาน ใหมคีวามมัน่ใจวาจะไดเขาไปส ู“แผนดนิของพระเจา”
และ “สทิธอิำนาจ” ของพระผชูวยใหรอด ยนืยนัความเปนมหาปโุรหติและกษตัรยิ
ของเรา

“บดันีค้วามรอด....มาถงึแลว” เปนการประกาศวาเวลาแหงเกยีรตยิศใน
ประวตัศิาสตรกำลงัจะมาถงึแลว การประสตูขิองพระครสิต พระผชูวยใหรอดจาก
บาปของโลกเกดิขึน้แลว (ขอที ่ 5) ถงึแมตองพบการทดลองอนัเลวรายของซาตาน
แตพระเยซูยังทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาป ทรงสิ้นพระชนมและทรงเปนขึ้นมาจาก
ตาย เปนชยัชนะเหนอืความบาปและความตาย (ชอ 10) ซาตานจงึพายแพตลอด
กาล (ขอ 7-9) ไมกางเขนเปนการขยายใหเหน็ถงึฤทธานภุาพอยางเตม็ทีข่องพระองค

การประกาศ “บดันีค้วามรอด....มาถงึแลว” ไมเพยีงแตยอหนเทานัน้จกัรวาล
กส็นใจดวย



“เพราะเหตนุีจ้งรืน่เรงิยนิดเีถดิ สวรรคและบรรดาผทูีอ่ยู
ในสวรรค แตวบิตัจิะมแีกแผนดนิโลกและทะเล เพราะวามาร
ไดลงมาหาเจาทัง้หลาย!  ดวยความเดอืดดาลอยางยิง่  เพราะ
มนัรวูาเวลาของมนัมนีอย”  ววิรณ 12:12

สวรรคทัง้หมดฉลองชยัชนะของพระเยซ ู  พระครสิตทรง
ทำลายคำกลาวอางสิทธิ์ทุกอยางของซาตานซึ่งครั้งหนึ่งเคย
เกิดขึ้นในสวรรค และบัดนี้มันเปนผูพายแพ สูญเสียสิทธิ
ทกุอยางในโลกตลอดไป

3. ครสิตจกัรของครสิตชนขดัแยงกบัซาตาน
กอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค   พระองคทรงกอตั้ง

คริสตจักรของคริสตชน (ใชผูหญิงเปนสัญลักษณ) การสิ้น
พระชนมบนไมกางเขนของพระครสิตทำใหครสิตจกัรมอีำนาจ
เอาชนะซาตานได

“พวกเขา (คริสตจักรของคริสตชน) ชนะพญามาร
(ซาตาน) ดวยพระโลหติของพระเมษโปดก และดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง และพวกเขาไมไดรกัตวักลวัตาย” ววิรณ 12:11

บัดนี้พระคริสตทรงสามารถมอบฤทธิ์อำนาจ อันเปน
ผลแหงชัยชนะของพระองคแกคริสตจักร พระเยซูทรงชนะ
เหนือซาตานบนไมกางเขนอยางเด็ดขาดและขณะนี้พระเยซู
ยงัคงมชีนะตอไปโดยครสิตจกัรพระองค  ลกัษณะสามประการ
ทีท่ำใหครสิตจกัรมชียัชนะตลอดหลายครสิตศตวรรษทีผ่านมาคอื

(1) “พวกเขาชนะพญามาร (ซาตาน) ดวยพระโลหติ
ของพระเมษโปดก” พระเยซทูรงถกูรบัไปทีพ่ระทีน่ัง่ของพระเจา
ดังนั้นพระองคจึงสามารถทำใหพระโลหิตของพระองคชำระ
ชวีติของบรรดาผตูดิตามพระองค   พระองคสามารถลบบนัทกึ
ความบาปและชวยเราใหรอดจากบาปโดยพระโลหิตของ
พระองคทีไ่หลออกมา (1 ยอหน 1:7) และทรงประทานฤทธิ์
อำนาจแกเราในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่เขมแข็งทุกวัน

(2) “พวกเขาไมไดรักตัวกลัวตาย” “พระโลหิตของ
พระเมษโปดก” ทำใหเขาทั้งหลายเต็มใจตายเพื่อเห็นแก
ราชกจิพระครสิต พวกเขาจงึไม “กลวัความตาย” พระเจาทรง
ไดรับการทรมานอยางใหญหลวง ดังนั้นคริสตชนผูเสียสละ
เหลานีก้พ็รอมยนิดทีนทกุขและตาย แมกระทัง่เดก็กย็งัรจูกัเสยี
สละและยอมตายเหมอืนกนั มเีรือ่งเลาเกีย่วกบัคณุแมครสิตชน
คนหนึ่งซึ่งถูกโยนเปนเหยื่อใหสิงโตในสนามกีฬาในกรุงโรม
สาเหตเุพราะความจงรกัภกัดขีองเธอทีม่ตีอพระครสิต   เธอไม
ยอมถอนคำพดูวาเธอไมใชครสิเตยีน ลกูสาววยัรนุของเธอเหน็
ภาพทีโ่หดรายนัน้   แตแทนทีเ่ธอจะกลวัแลวหนัหลงักลบั เปลา
เลย ในใจเธอรสูกึถงึความเสยีสละอนัใหญหลวง ขณะทีส่งิโต
เขาจโูจมแมของเธอ เธอยนืขึน้และรองวา “ฉนักเ็ปนครสิตชน
ดวยเหมือนกัน” เจาหนาที่แหงกรุงโรมจึงจับเธอตรงนั้นและ
โยนเธอใหสัตวปาที่หิวกระหายเหลานั้นกินดวยเชนกัน

(3) “เขาทัง้หลายชนะ (ซาตาน) .....ดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง” ไมใชคำพดูของเขา แตเปนคำพดูการเปน

พยาน คอืพยานในการดำเนนิชวีติของพวกเขา เปนพยานให
เหน็ถงึฤทธิอ์ำนาจของพระเยซแูละขาวประเสรฐิของพระองค
ในยุคมืดมนที่สุดของคริสตชน กองทัพธรรมของคริสตชน
ผูนำยุคแรกสมัยหลังยุคอัครสาวกจนถึงสมัยนักปฏิรูปคริสต
จกัรโปแตสแตนท (กลมุครสิตชนผไูมยอมรบัคำสอนของครสิต
จักรแหงโรม) ไดรับชัยชนะจากการทุมทำลายที่เลวรายที่สุด
ของมาร ดวยวธิงีายๆ ตรงไปตรงมา   ดวยการเคลือ่นไหวเปน
พยานดวยการดำเนนิชวีติของพวกเขา

ววิรณ 12:11 ใหเหน็ภาพชยัชนะของครสิตจกัรซึง่เตม็
ไปดวยผูมีชัยชนะ ไดแก อัครสาวก ผูพลีชีพเพื่อความเชื่อ
นักปฏิรูปและชาวคริสตชนผูซื่อสัตยคนอื่นๆ คำพยานดวย
ความเมตตา ความกลาหาญ ความซือ่สัตยและการมชียัชนะ
ของพวกเขาเสยีงดงัแผดกองผานมานบัหลายศตวรรษจนกอ
ใหโลกเกดิความเคลือ่นไหว

เพราะซาตานลมเหลวในการทำลายพระบุตรของ
พระเจาเมื่อพระองคประทับอยูบนโลก  จึงหาหนทางที่จะ
ทำลายครสิตจกัรของพระครสิต

“เมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นวามันถูกโยนลงไปที่แผนดิน
โลกแลว มันก็ไลตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น แตพระเจา
ประทานปกของนกอินทรีใหญสองปกแกหญิงคนนั้นเพื่อวา
นางจะบินเขาไปในถิ่น ทุรกันดารใหพนหนางูตัวนั้น ไปยัง
สถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะไดรับการเลี้ยงดูตลอดหนึ่งวาระ
สองวาระ และครึง่วาระ งตูวันัน้กพ็นน้ำออกจากปากเหมอืน
อยางแมน้ำไหลตามหญงิคนนัน้ เพือ่จะทำใหนางถกูน้ำซดัไป
แตแผนดนิชวยหญงิคนนัน้ไว โดยแยกออกเปนชองแลวกลนื
น้ำทีพ่ญานาคพนออกจากปาก”   ววิรณ 12:13-16

ดังคำพยากรณที่กลาววา ในยุคมืดของคริสตชน
ซาตาน “พนน้ำ” แหงการกดขีข่มเหงออก “จากปาก” ครสิตจกัร
“ถูกน้ำซัดไป” ซาตานตองการทำลายอำนาจการทรงนำของ
พระครสิตโดยการทำลายลางครสิตจกัร ดวยกลอบุายชัว่รายที่
ซาตานจะคิดได พญานาคคือ ซาตานนั่นเอง แตอยาลืมวา
ซาตานใชสถาบันตางๆ ของมนุษยใหมีบทบาทเหมือน
พญานาคโจมตปีระชากรของพระเจา  มนัใชกษตัรยิเฮโรดแหง
โรมหาทางทำลายและประหารพระกุมารเยซูทันทีหลังจาก
พระองคทรงประสูติ มันใชความอิจฉาพระคริสตของพวก
ผูนำศาสนารบกวนพระผูชวยใหรอด จนในที่สุดซาตาน
มั่นใจที่สามารถประหารพระองคบนไมกางเขนสำเร็จ แต
ชัยชนะของซาตานกลับกลายเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญกวาของ
พระครสิตไปเสยี

ซาตานโกรธแคนที่พายแพตอไมกางเขน มันจึงเบน
ความโกรธไปที่คริสตจักรของพระเยซู ในชวงเวลาหลาย
ศตวรรษหลงัจากการตรงึพระครสิตบนไมกางเขน มหีลายพนั
คนเสียชีวิตในสนามกีฬาในกรุงโรม ที่จัตุรัสของเมืองหลาย
แหง ในคกุใตดนิ และทีห่ลบซอนกลางทะเลทราย

บทที ่25 ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอืไม? - 51

พบแลว



ตอนแรกอำนาจการเมอืงทางโลกรเิริม่การกดขีข่มเหง
แตหลังจากการตายของอัครสาวกทั้งหลาย การกดขี่ขมเหง
คอยๆ เปลีย่นไปเปนครสิตจกัรขมเหงครสิตชนดวยกนัเอง ใน
ชวงศตวรรษทีส่อง สามถงึศตวรรษทีส่ี ่เริม่มกีารขยายคำสอน
ทีพ่ระครสิตและอคัรสาวกสัง่สอนไว ผนูำทีล่ะทิง้ความเชือ่บาง
คนรเิริม่ใหมกีารกดขีข่มเหงครสิตชนทีย่นืยนัรกัษาความเชือ่ที่
บรสิทุธิใ์นพระคมัภรีพนัธสญัญาใหม

นกัวชิาการหลายคนคาดวา ผทูีส่ตัยซือ่ตอศาสนาตอง
จบชวีติลงถงึประมาณ 50 ลานคน ในความพยายามของมาร
เพือ่ทำลายครสิตจกัรใหราบคาบ มารจงึพน “น้ำ” แหงการกดขี่
ขมเหง “เพือ่จะทำใหนาง (ครสิตจกัร) ถกูน้ำซดัไป” “แตโลก
ชวยนางไวโดย......กลืนแมน้ำ” แหงการกดขี่ขมเหงและ
คำสอนผดินัน้เสยี

ในชวงเกดิการขมเหงในยคุกลาง ครสิตจกัรแทจริงได
ถอนตัวออกจากการเปนผูนำนอกรีตและหลบหนีไปอยูใน
“สถานทีส่งบเงยีบทีเ่ตรยีมไว  (เพือ่นาง) โดยพระเจาทรงเลีย้ง
ดูนางอยางปลอดภัยเปนเวลาหนึ่งพันสองรอยหกสิบวัน”
(ววิรณ 12:6) คำพยากรณนีส้ำเรจ็จรงิระหวาง 1,260 ป ของ
การขมเหง เริม่จาก ค.ศ. 538 ถงึ ค.ศ. 1798 (คำพยากรณใน
พระครสิตธรรมคมัภรีใชสญัลกัษณแทน หนึง่วนัเทากบัหนึง่ป
ดพูระธรรมเอเสเคยีล 4:6)

ในชวงยุคมืดหลายศตวรรษ คริสตชนที่สัตยซื่อตาม
คำสอนของพระครสิตธรรมคมัภรี  ไดลีภ้ยัตามทีต่างๆ เทาที่
จะหาไดเชน ในหุบเขาวาลเดนเซียนทางทิศตะวันตกของ
อติาล ี  และทางตะวนัออกของฝรัง่เศส  และในโบสถของพวก
เซลตกิบนเกาะองักฤษหลายแหง

4. ครสิตจกัรของพระเจาในปจจบุนั
เรื่องราวของคริสตจักรแทของพระคริสตตั้งแต ค.ศ.

1798 ดำเนินมาจนถึงสมัยของเรา พญานาคยังคงโกรธ
ประชาชาตขิองพระผเูปนเจาเหมอืนเดมิ มหาสงครามทีม่อง
ไมเหน็ยงัคงดำเนนิตอไป ความจรงิแลวซาตานวางแผนจะโจม
ตคีรสิตจกัรครัง้ยิง่ใหญทีส่ดุเพยีงกอนการเสดจ็กลบัมาครัง้ที่
สองของพระเยซู

“แลวพญานาค (มาร) กโ็กรธแคนหญงินัน้ (ครสิตจกัร
ของพระเจา) มนัจงึออกไปทำสงครามกบัพงศพนัธทุีเ่หลอือยู
ของนาง คอื คนทัง้หลายทีร่กัษาพระบญัญตัขิองพระเจาและ
ยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู   ววิรณ 12:17

คำพยากรณนี้ชี้มาที่ยุคของเรา ซาตานโกรธแคน
จงึทำสงครามกบั “พงศพนัธ”ุ “ทีเ่หลอื” ของนางคอืประชากร
ในยุคปจจุบันของพระเจา โปรดสังเกตลักษณะสำคัญของ
ครสิตชนเหลานี้

(1) ผเูช่ือยคุสดุทาย “ยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู
ดวยการยึดมั่นในหลักขอเชื่ออันบริสุทธิ์ในพระวจนะของ
พระเจาอยางแรงกลา พวกเขาเปนพยานใหแกพระเยซโูดยการ
ดำเนนิชวีติครสิเตยีนทีเ่ตม็ลนดวยพลงั
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(2) ครสิตชนในวาระสดุทายเปน
กลุมชนตามคำพยากรณ การรับ
“คำพยานของพระเยซูคริสต” ทำใหยอหน
เขยีนพระธรรมววิรณ (ววิรณ 1:1-3) กลมุ
ผเูชือ่สดุทายจะไดรบัของประทานเหมอืนกนัคอื เปนพยานโดย
ผเูชือ่ทีไ่ดรบัของประทานทีเ่หมอืนกนั คอื คำพยานจากพระเจา
โดยผสูือ่ขาวในโลกนี ้ของประทานในการเทศนาพยากรณเนน
ใหเห็นถึงการเปดเผยของพระเจา เพื่อการทำพันธกิจการ
ประกาศขาวประเสรฐิและจดุหมายปลายทางแหงชวีติของเขา

(3) ครสิตชนในวาระสดุทายไดรบัการกลาวขานวา
เปน “คนทัง้หลายทีร่กัษาพระบญัญตัขิองพระเจา” พวก
เขาไมเพียงแตปกปองความสมบูรณของพระบัญญัติสิบ
ประการเทานั้น แตประพฤติตามดวย ความรักของพระเจา
ทำใหหวัใจเขาเชือ่ฟงอยางเบกิบาน (โรม 5:5, 13:8-10)

คริสตชนในวาระสุดทายเหลานี้ทำตามแบบอยาง
พระครสิตและครสิตจกัรยคุแรกทีป่ระพฤตติามพระบญัญตัขิอง
พระเจา ดวยเหตนุีย้ัว่ยใุหพญานาคศตัรขูองเขาโกรธเคอืงอยาง
ยิง่ มารจงึทำสงครามกบั “พงศพนัธ”ุ “ทีเ่หลอื” ของนางนัน้
เพราะพวกเขายดึถอืคำพยานทีค่วามรกัของพระเจาไดสรางขึน้
ใหกลายเปนสาวกทีเ่ชือ่ฟง ดงัทีพ่ระเยซทูรงตรสัวา

“ถาพวกทานรกัเรา ทานกจ็ะประพฤตติามบญัญตัขิอง
เรา”  ยอหน 14:15

เปนไปไดทีก่ารดำเนนิชวีติของครสิตชนในวาระสดุทาย
จะรกัพระเจาอยางสดุจติสดุใจและรกัเพือ่นบานเหมอืนรกัตวั
เองตามทีพ่ระครสิตตรสัไว คณุคาเหลานี ้ คอื การรกัพระเจา
และการรักเพื่อนบาน เปนขอสรุปใหญของพระบัญญัติสิบ
ประการของพระเจา  (มทัธวิ 22:35-40)

พระบัญญัติขอที่สี่ใหเรารักษาวันเสาร (วันที่เจ็ดของ
สัปดาห) เปนวันสะบาโต เพราะความรักในพระเยซูจึงสลัก
พระบญัญตัสิบิประการไวในจติใจ ครสิตชนในวาระสดุทายจงึ
เปนผรูกัษาวนัสะบาโตทีแ่ทจรงิของพระเจา

ในพระธรรมววิรณบทที ่12 และ 14:6-15   วนัสะบาโต
เปนหัวใจของขาวสารสุดทายของพระเจาที่มีตอประชากร
ของพระองค แหลงขุมทรัพยแหงสวรรคทั้งหมดเรียงรายไว
ใหคริสตชนยุคสุดทายไดรับรู ซึ่งบรรยายไวในบทเหลานี้
พระผูชวยใหรอดผูทรงพระชนมเสด็จมาเปนมิตรสหายพวก
เขาอยางสม่ำเสมอ และพระวญิญาณบรสิทุธิท์รง “เสรมิกำลงั
ดวยฤทธิอ์ำนาจในตวัเรา” คำสญัญานัน้แนนอน เขาจะชนะ
ซาตาน “โดยพระโลหิตของพระเมษโปดกและดวยคำพยาน
ของพวกเขาเอง” (ววิรณ 12:11)

ทานปรารถนาที่จะเปนหนึ่งในคริสตชนในยุคสุดทาย
ที่ “รักษาพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือคำพยานของ
พระเยซ”ู หรอืไม? เหตใุดจงึไมตดัสนิใจเสยีแตเดีย๋วนี?้
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พบแลว  บทที ่ 25
ครสิตจกัรแทของพระเจายงัมอียหูรอื?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่25 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่25 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ (มคีำตอบมากกวาหนึง่ขอ)
1. ในพระธรรมววิรณบทที ่ 12 หญงิทีส่วมดวงอาทติยเปนเสือ้ผา หมายถงึ

___ ครสิตจกัรของครสิตชน
___ รฐัอสิราเอลของคนยวิ

2. บตุรทีห่ญงิคนนีใ้หกำเนดิคอื
___ พระครสิต
___ มารราย
พญานาคทีพ่ยายามทำลายบตุรของหญงิเมือ่ครัง้ทีเ่ธอคลอดออกมาคอื
___ มารราย
___ ผนูำศาสนา
พระเยซทูรงกระทำสิง่หนึง่ ซึง่ทำใหการทำลายซาตานสกัวนัหนึง่สามารถทำได เมือ่พระองค
___ ประสตูิ
___ สิน้พระชนมบนไมกางเขน

3. ครสิตจกัรของครสิตชน สามารถเอาชนะซาตานหรอืมารรายไดโดย
___ ชำระพระโลหติของพระครสิต
___ การเปนพยานดวยการดำเนนิชวีติของเขา

4. ครสิตจกัรแทของพระเจาในยคุสดุทายของประวตัศิาสตรโลก
___ เปนพยานเพือ่พระเยซโูดยการดำเนนิชวีติอยางมคีณุคาของบรรดาครสิตชน
___ มขีองประทานในการเผยพระวจนะ
___ เปลีย่นแปลงพระบญัญตัขิองพระเจาและนมสัการในวนัอาทติย
___ รกัพระครสิตมากมายดวยการรกัษาพระบญัญตัทิกุขอของพระเจา รวมทัง้รกัษาวนัทีเ่จด็เปนวนัสะบาโต



เรมอน อมูาชานการ เกดิในวรรณะพราหมณ ผเูฒาผแูกสอนเขาตัง้แต
เดก็วา เขาเปนเทพเจา เพือ่ใหความเปนเทพของเขาเปนจรงิ เขาตองฝกโยคะ
และนั่งสมาธิ ชวงวัยรุนเรมอนเริ่มแปลกใจวา เขาจะสามารถพบพระเจาจาก
เทวรปูเทพเจาตางๆ ในวดัฮนิดทูีเ่ขาเคารพบชูาอยจูริงหรอื

เรมอนเริม่ตรวจสอบจากพระครสิตธรรมคมัภรีและการทีพ่ระครสิตทรง
อางวาพระองคเปนพระเจา เขาเลือ่มใสในความถอมตนของพระเยซ ูและคราว
นี้เรมอนไดยินวาพระเยซูอางตัววาเปนพระบุตรของพระเจา และเขาสังเกตวา
ครสิตชนทัง้หลายดมูสีนัตสิขุ ซึง่ผดิกบัการนัง่สมาธทิีเ่ขาฝกมาหลายปแตกย็งัไม
พบสนัตสิขุ อยางไรกต็าม เรมอนยงัคงตดัสนิใจทีจ่ะแสวงหาความจรงิในศาสนา
ฮนิดตูอไปดวยตนเอง

แตแลวเมือ่เขาไดชมภาพยนตรเกีย่วกบัชีวติของพระครสิต เปนครัง้แรก
ทีเ่ขาตระหนกัวาพระเยซทูรงรบัความทกุขทรมานและความกลวัเฉกเชนมนษุย
คนหนึง่ กอนหนานีเ้ขาเขาใจวาพระเยซมูฤีทธิเ์ดชเหนอืธรรมชาต ิจงึหนไีปจาก
ความเจบ็ปวดทีไ่มกางเขน แตขณะนีเ้ขายงัไมเขาใจเรือ่งไมกางเขน เขาแปลกใจวา
พระองคทรงผานการทดลองใจทีแ่สนทารณุขนาดนีเ้พือ่มนษุยคนบาปไดอยางไร

ขณะทีเ่รมอนใครครวญถงึการสิน้พระชนมของพระครสิต เขารสูกึประทบั
ใจในความรักของพระองคที่มีอยางเหลือลน จึงตัดสินใจเลิกชีวิตการอยูใน
วรรณะพราหมณและรับเชื่อพระเยซูพระผูชวยใหรอดจากบาป เรมอนบอกวา
เมือ่เปรยีบเทยีบความรกัทีเ่สยีสละของพระเยซทูำให “ทกุเรือ่งกลายเปนสิง่เลก็นอย
ไปหมด”

พราหมณหนุมผูนี้คนพบความจริงที่เปนแกนแทของคริสตศาสนา คือ
พระเยซพูระผชูวยใหรอดของโลก

1. ศาสนาใดทีช่วยใหเรารอดจากบาป?
พระเยซทูรงเปนทางนัน้ เปนหนทางเดยีวแหงการชวยใหรอดจากบาป
“ในผอูืน่ความรอดไมมเีลย เพราะวานามอืน่ซึง่ทำใหเราทัง้หลายรอดได

นัน้ ไมโปรดใหมทีามกลางมนษุยทัว่ใตฟา” กจิการของอคัรทตู 4:12
พระครสิตธรรมคมัภรีกลาวไวอยางชดัเจนวาเราหลงอยใูนบาป   ตองได

รับบทลงโทษของบาปคือความตาย (โรม 6:23) ทุกคนทำบาป (โรม 3:23)
ดงันัน้ทกุคนจงึพบกบัความตาย พระเยซคูอืผเูดยีว พระองคเดยีวผสูามารถชวย
ใหเรารอดพนจากคำแชงสาปของบาปได

“ทีจ่ะใหทกุคนทีเ่หน็พระบตุรและวางใจพระองคมชีวีตินรินัดร และเราเอง
จะใหคนนัน้เปนขึน้มาในวนัสดุทาย” ยอหน 6:40

ศาสนาแทมเีพยีงศาสนาเดยีวเทานัน้
“มอีงคพระผเูปนเจาองคเดยีว ความเชือ่เดยีว บพัตศิมาเดยีว”  เอเฟซสั 4:5

2.  พระเจาทรงมขีาวพิเศษในยคุเราหรอืไม?
ถกูตองแลว ขาวทตูสวรรคสามองคในพระธรรมววิรณ 14:6-16 ทตูสวรรค

ทัง้สามไดรบัมอบหมายใหประกาศขาวทีส่ำคญัทีส่ดุอยทูีก่ารเสดจ็กลบัมาครัง้ที่
สองของพระเยซ ู (ขอ 14-16)

(1) ขาวทตูสวรรคองคทีห่นึง่
“แลวขาพเจาเหน็ทตูสวรรคอกีองคหนึง่เหาะไปในทองฟา เพือ่ประกาศ

ขาวประเสริฐนิรันดรแกคนทั้งหลายที่อยูบนแผนดินโลก แกทุกประชาชาติ

พระเจา
มขีาว
พเิศษ

ในยคุเรา
หรอืไม?

พบแลว  บทที ่ 26

บทที ่26 พระเจามขีาวพเิศษในยคุเราหรอืไม? - 53



54 - พบแลว

ทกุเผา ทกุภาษา และทกุชนชาต ิทานประกาศเสยีงดงัวา ‘จงเกรงกลวัพระเจา และ
ถวายพระเกียรติแดพระองค เพราะถึงเวลาที่พระองคจะทรงพิพากษาแลว
จงนมสัการพระองคผทูรงสรางฟาสวรรค แผนดนิโลก ทะเล และบอน้ำพทุัง้หลาย’”
ววิรณ 14:6, 7

ถงึแมพระครสิตธรรมคมัภรีจะพรรณนาขาวสารสามเรือ่งมสีญัลกัษณเปน
ทตูสวรรคสามองค   ความจรงิแลวประชากรของพระเจาคอืผปูระกาศขาวประเสรฐิ
ไปทั่วโลก เขาไมไดประกาศขาวประเสริฐใหมแตเปน “ขาวประเสริฐนิรันดร” แก
ชาวโลก “ทกุประชาชาต ิทกุเผา ทกุภาษาและทกุชนชาต”ิ “ขาวประเสรฐินรินัดร”
ของพระครสิตเปนขาวเพือ่ชวยใหรอดบาปเหมอืนในพระคมัภรีพนัธสญัญาเดมิที่
ประชาชนยอมรบั “ดวยความเชือ่” (ฮบีร ู3:16-19; 4:2; 11:1-40) เปนคำสอนเดยีว
กบัทีพ่ระเยซทูรงประกาศดวยพระองคเอง เปนขาวประเสรฐิเชนเดยีวกบัทีอ่คัรสาวก
ประกาศ เพือ่เอาชยัชนะของโลกเพือ่พระครสิต เปนขาวประเสรฐิเดยีวทีป่ระกาศกอง
ตลอดหลายครสิตศตวรรษทีผ่านมา

ในยคุมดื ขาวประเสรฐิจากพระครสิตทีเ่รยีบงายและสามารถชวยใหรอดพน
บาปได เกือบหายไปจากคริสตจักรนานกวาหนึ่งพันป แตการปฏิรูปศาสนา
ครสิเตยีนทำใหขาวประเสรฐิกลบัมาอกีครัง้ ปจจบุนัประชากรของพระองคประกาศ
ขาวประเสรฐิไปทัว่โลก ทตูสวรรคองคแรกประกาศขาวประเสรฐิเดยีวกนั แตปรบั
ใหมใหเปนสากลเพือ่ชนทกุชาตใินยคุสดุทายกอนพระเยซจูะเสดจ็มาครัง้ทีส่อง

ผใูดทีย่อมรบัขาวประเสรฐิ “เกรงกลวัพระเจาและถวายพระเกยีรตแิดพระองค
(สะทอนใหเหน็พระลกัษณะของพระองค)” เขาแสดงใหโลกเหน็ถงึความรกัของ พระเจา
ไมใชเพยีงคำพดูเทานัน้ แตรวมถงึการดำเนนิชวีติทีไ่มหยดุนิง่ของพวกเขา เขาจะเปด
เผยถงึสิง่ทีพ่ระเจาทรงกระทำโดยมนษุยผเูตม็ลนดวยพระวญิญาณของพระครสิต

การประกาศขาวทตูสวรรคสามองคทัว่โลกจะทำเมือ่ไร? เมือ่ ชัว่โมง “การ
พพิากษา” ของพระผเูปนเจา “ไดมาถงึ” ในบทเรยีนบทที ่ 13 อธบิายวาพระเยซทูรง
เริม่การพจิารณาพพิากษาลวงหนาและหนนุใจชนชาตทิัว่โลกเริม่ในป ค.ศ. 1844
พระเยซทูรงดลใจใหประชาชนทัว่โลกเพือ่ประกาศขาวสารในพระธรรมววิรณบทที ่14

ขาวนีเ้รยีกใหเรา “จงนมสัการพระองคผทูรงสรางฟาสวรรค  (และ)  แผนดนิ
โลก” (วิวรณ 14:7) พระเจาทรงใหเรา “ระลึกถึงวันสะบาโต ถือเปนวันบริสุทธิ์”
เพราะ “ในหกวนัพระเจาทรงสรางฟาและแผนดนิ” (อพยพ 20:8-11) ในป ค.ศ. 1844
เมือ่นกัววิฒันาการนยิมชือ่ ชาลส ดารวนิ เสนอทฤษฎวีวิฒันาการ (สอนวามนษุย
เกดิมาจากสตัว) ในขณะเดยีวกนั พระเจาทรงเรยีกชนทกุชาตใิหกลบัมานมสัการ
พระผูสราง เปนเวลาเดียวกับที่ บรรดาผูประกาศขาวทูตสวรรคสามองค คนพบ
วนัทีเ่จด็วาเปนวนัสะบาโตตามพระวจนะของพระเจา และเริม่รกัษาวนันีเ้พือ่เปน
การใหเกยีรตแิดพระผสูรางแผนดนิฟาสวรรคและแผนดนิโลก

(2) ขาวทตูสวรรคองคทีส่อง
“ทูตสวรรคอกีองคหนึ่งซึ่งเปนองคทีส่องตามไปประกาศวา ‘บาบิโลนมหา

นครนั้นพังทลายแลว! พังทลายแลว นครที่ใหทุกประชาชาติดื่มเหลาองุนแหง
ราคะในการลวงประเวณขีองนาง’”   ววิรณ 14:8

ทตูสวรรคองคทีส่องเตอืนวา “บาบโิลนมหานครนัน้พงัทลายแลว”   พระธรรม
ววิรณบทที ่ 17 พยากรณถงึบาบโิลนฝายจติวญิญาณ วาเปนเหมอืนหญงิแพศยา
(ขอ 5) นางอยตูรงกนัขามกบัหญงิพรหมจารใีนพระธรรมววิรณ บทที ่ 12 ซึง่เปน
หญงิทีแ่ทนถงึโบสถครสิเตยีนทีแ่ทจริงหญงิซึง่แทนบาบโิลนคอืหญงิแพศยาซึง่ “ให
ทกุประชาชาตดิืม่เหลาองนุแหงราคะในการลวงประเวณขีองนาง” เหลาองนุแหง
หลักคำสอนศาสนาที่ไมถูกตองไดแทรกซึมผานมายังคริสตชน เหมือนการลวง
ประเวณ ีขาวทตูสวรรคองคทีส่อง เรยีกชนชาตขิองพระเจาใหคดัคานการสอนทีผ่ดิๆ
ของครสิตชนทีอ่อกนอกลนูอกทาง



บาบิโลนเปนตัวแทนการผสมผสานคริสตชนที่นอกลู
นอกทาง บาบิโลนเปนนครอันตรายเพราะคริสตจักรนี้เสนอ
ความคดิเกีย่วกบัพระเจาอยางไมถกูตอง เหมอืนภาพลอเลยีน
พระเจาทีผ่กูใจเจบ็อาฆาตแคนและโลภ หรอืเปนผเูฒาใจออน
ทีแ่สนดจีนไมเอาเรือ่งเอาราวคนทำบาป ครสิตจกัรทีเ่ขมแขง็
ตองเสนอภาพพระลกัษณะของพระเจาทกุดานอยางเหมาะสม
และแสดงวธิพีพิากษาและพระเมตตาของพระองคทีเ่ปนความ
จรงิ ใหเหน็วาพระเจาทรงเปนความรกั

พระเจาทรงเรยีกบรรดาคนทัง้หลายให “ออกมาจาก”
นครบาบโิลน (ววิรณ 18:4)   เพือ่ไมยอมรบัคำสอนพระคมัภรี
ทีไ่มถกูตอง และตดิตามคำสอนของพระครสิต

(3) ขาวทตูสวรรคองคทีส่าม
“และทตูสวรรคอกีองคหนึง่ซึง่เปนองคทีส่ามกต็ามไป

ประกาศดวยเสียงดังวา ‘ถาใครบูชาสัตวรายและรูปของมัน
และรับเครื่องหมายของมันไวที่หนาผากหรือที่มือของเขา
คนนัน้จะตองดืม่เหลาองนุแหงความกริว้ของพระเจาทีเ่ทลง ใน
ถวยแหงพระพิโรธของพระองคโดยไมเจือปนสิ่งใด.....พวกที่
บชูาสตัวรายและรปูของมนั และใครทีร่บัเครือ่งหมายซึง่เปน
ชื่อของมัน จะไมไดหยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน’ นี่
แหละคอืความทรหดอดทนทีพ่วกธรรมกิชนจะตองม ี  คอืพวก
ทีถ่อืรักษาพระบญัญตัขิองพระเจา และจงรกัภกัดตีอพระเยซ”ู
ววิรณ 14:9-12

ขาวทตูสวรรคองคทีส่ามแบงโลกเปนสองกลมุ กลมุหนึง่
อยขูางครสิตชนทีบ่ชูา “สตัวรายและรปูของมนัและรบัเครือ่ง
หมายของมนัไวทีห่นาผากหรอืทีม่อืของเขา” และอกีฝายหนึง่คอื
กลมุทีป่ฏเิสธอำนาจของสตัวราย คอื “ธรรมกิชน...ทีถ่อืรักษา
พระบญัญตัขิองพระเจาและจงรกัภกัดตีอพระเยซ”ู

ใหสังเกตทั้งสองกลุมที่ขัดแยงกันอยู ฝายที่รับเครื่อง
หมายสัตวรายคือกลุมผูนมัสการที่ประนีประนอม ชอบเอา
สะดวกและทำตามความคดิทีม่นษุยกำหนดขึน้   อกีกลมุหนึง่
“ธรรมกิชนทัง้หลาย” ทีม่คีณุสมบตัติางออกไปคอื “ทรหดอด
ทน” เชื่อฟง “พระบัญญัติของพระเจา” และ “จงรักภักดีตอ
พระเยซ”ู

หลงัจากทีข่าวทตูสวรรคทัง้สามองคประกาศไปทัว่โลก
พระเยซจูะเสดจ็มา “เกบ็เกีย่ว” ผทูีร่อดบาป

“ขาพเจาเหน็ นีแ่นะ มเีมฆสขีาวและผหูนึง่ประทบัอยู
บนเมฆนัน้ ‘เหมอืนบตุรมนษุย’ มมีงกฎุทองคำอยบูนพระเศยีร
และมเีคยีวอนัคมกรบิอยใูนพระหตัถ  และมทีตูสวรรคอกีองค
หนึง่ออกมาจากพระวหิารรองทลูพระองคผปูระทบัอยบูนเมฆ
นัน้ดวยเสยีงดงัวา ‘จงใชเคยีวของพระองคเกบ็เกีย่วเถดิ  เพราะ
ถงึเวลาเกีย่วแลว  เพราะวาผลทีต่องเกบ็เกีย่วบนแผนดนิโลก
สกุงอมแลว’ และพระองคผปูระทบัอยบูนเมฆกท็รงตวดัเคยีว
ไปบนแผนดินโลก และแผนดินโลกก็ถูกเก็บเกี่ยว”  วิวรณ
14:14-16

3.  ครสิตจกัรของพระครสิตในวาระสดุทาย
ทานเคยชืน่ชมครสิตชนสกัคนหนึง่ทีม่ัน่คงและมคีวาม

เชื่อที่เขมแข็งบางไหม เคยประหลาดใจในความเสียสละ
ความอดทน ความจงรักภักดีและความปรารถนาจะมี
ประสบการณทางจิตวิญญาณเหมือนกับของเขาบางไหม?
พระเจาทรงมอบขาวพิเศษในยุคของเราในพระธรรมวิวรณ
บทที ่14 เพราะจะทำใหไดรบัประสบการณตางๆ

ดงัทีก่ลาวไวในบทที ่25 ของบทเรยีนนี ้  พระธรรมววิรณ
12:17 ชี้ใหเห็นคริสตชนในวาระสุดทาย คือ “คนทั้งหลายที่
รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจาและยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู
พระธรรมววิรณ 14:12 อธบิายถงึคนกลมุนีว้า “พวกธรรมกิชน
ทีถ่อืรักษาพระบญัญตัขิองพระเจา   และจงรกัภกัดตีอพระเยซ”ู

ใหเราสรปุลกัษณะของครสิตชนในวาระสดุทายดงันี้
(1) คนเหลานี ้“ยดึถอืคำพยานของพระเยซ”ู ถงึแม

เมือ่ซาตานแสดงความโกรธใสพวกเขา   คนเหลานีย้งัคง “จงรกั
ภกัดตีอพระเยซ”ู ความเชือ่ของเขาไมไดมาจากตวัเขาเองแต
เปนของประทานจากพระเจา (เอเฟซัส 2:8) คริสตจักรใน
ยุคสุดทายของพระเจามองเห็นพระคริสตชัดเจนยิ่งขึ้นใน
พระอปุนสิยัทีแ่ทจริง และโดยพระคณุของพระองค และดวย
ความเชื่อ พวกเขากลายเปนบุคคลตัวอยางของพลังอำนาจ
แหงพระครสิตทีส่ถติอยดูวย

(2) คนเหลานี้ “รักษา.....ความเชื่อในพระเยซู”
(ววิรณ 14:12)   ความเชือ่ทีพ่ระเยซทูรงม ี  ความเชือ่ทีพ่ระองค
ทรงสอน ความเชือ่วาพระองคทรงพระชนม ขณะนีอ้ยใูนจติใจ
ของเขาเหลานั้นอยางเต็มลน ในสมัยกอนผูมีความเชื่อ
ทัง้หลายไมเพยีงแตจะมคีวามจรงิเทานัน้แตพวกเขา “รกัษา”
ความจริงนั้นดวยการปฏิบัติตามความจริงนั้น สำหรับเขา
เหลานั้นศาสนาคือชีวิต ความเชื่อเกี่ยวของกับการประพฤติ
และความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับเชื่อฟง แตละคนดำรงชีวิตโดย
แสดงออกถึง “ความเชื่อในพระเยซู” เขาพบวาการศึกษา
พระครสิตธรรมคมัภรีอยางเอาจรงิเอาจงัเมือ่นำมาใชในชวีติ
ประจำวัน ชวยเสริมสรางชีวิตคริสเตียนใหมีพลังมากยิ่งขึ้น
เขาพบความจริงในพระวจนะที่ยิ่งใหญเหลานี้ที่จะคอยเสริม
ความรกัและความเสยีสละแดพระครสิต ซึง่สนองตอความตอง
การทุกสิ่งที่หัวใจของมนุษยโหยหา

(3) คนเหลานี ้ “รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา” คอื
พระบญัญตัสิบิประการ พระบญัญตัแิหงศลีธรรมของพระเจา
เขาตองการรักษาพระบัญญัติทุกขอของพระเจาตามพระทัย
ของพระองคมากกวาสิง่ใด   พวกเขาแสดงความรกัตอพระเจา
และคนอืน่ๆ โดยปฏบิตัติามพระบญัญตัทิัง้หมดของพระองค
รวมทัง้พระบญัญตัขิอทีส่ี ่ทีน่ำเราใหนมสัการพระผสูราง โดย
การใหเกยีรตวินัเสาร วนัสะบาโตวนัทีเ่จด็

(4) คนเหลานีแ้บงปน “ขาวประเสรฐินรินัดร” ไปทัว่
โลก (วิวรณ 14:6) ขาวประเสริฐประกาศวา พระเยซูทรง
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สิน้พระชนมเพือ่บาปของเราและเปนขึน้มาจากความตาย เพือ่
เราจะสามารถรบัรกูารชวยใหรอดบาปจากพระองค ครสิตจกัร
ในยคุสดุทายของพระครสิตเรยีกรองชนชาตทิกุแหงออกจาก
ความสับสนทางศาสนา และสรางสัมพันธกับพระคริสตบน
พืน้ฐานความจรงิตามพระครสิตธรรมคมัภรีเทานัน้

(5) คนเหลานีไ้วตอความเรงรีบ เพราะทตูสวรรครอง
ออกมาวา “เพราะถงึเวลาเกีย่วแลว เพราะวาผลทีต่องเกบ็เกีย่ว
บนแผนดนิโลกสกุงอมแลว” (ววิรณ 14:15) แตคนนบัลานๆ
ยงัไมพบพระครสิต

(6) คนเหลานีร้อนรนในพนัธกจิทีพ่ระเจาทรงมอบ
หมาย   เพราะ “นครบาบโิลนทีย่ิง่ใหญ” ยงัเสือ่มสลายได เขา
ทั้งหลายรองบอกคนที่ยังคงสับสนในศาสนาวา “จงออกมา
จากนครนั้นเถิด ชนชาติของเราเอย” (วิวรณ 18:4) เขา
ทั้งหลายปรารถนาที่จะแบงปนความสัมพันธอันวิเศษกับ
พระครสิตและแบงปนความสขุใหแกทกุคน

ขาวสารทตูสวรรคสามองคไดเรยีกครสิตชนในวาระสดุ
ทายนบัลานๆ ดวงรวมตวักนัมากขึน้ ชีวติพวกเขานำคนเหลา
นี้เขารวมกับอัครสาวกยอหนเพื่อเชิญชวนมายังทานดวย
ความยนิดดีงันี้

“สิง่ทีเ่ราไดเหน็ไดยนินัน้เรากป็ระกาศใหพวกทานรดูวย
เพือ่ทานจะไดมสีามคัคธีรรมกบัเราและเรากม็สีามคัคธีรรมกบั
พระบดิา และกบัพระเยซคูรสิตพระบตุรของพระองค และเรา
เขยีนขอความเหลานี ้ เพือ่ความชืน่ชมยนิดขีองเราจะไดเตม็
เปยม”  1 ยอหน 1:3, 4

พระเยซทูรงเชือ้เชญิทานโดยพระวญิญาณและครสิตจกัร
ของพระองค ใหเขามาและมอบทกุสิง่ทกุอยางแดพระองค

“พระวญิญาณและเจาสาว (ครสิตจกัร) กลาววา ‘เชญิ
เสดจ็มาเถดิ!’ และใหคนทีไ่ดยนิกลาวดวยวา ‘เชญิเสดจ็มา
เถดิ!’ คนทีก่ระหายเชญิเขามา ใครทีม่ใีจปรารถนา จงมารบั
น้ำแหงชวีติโดยไมตองเสยีอะไรเลย”   ววิรณ 22:17

4. การเกบ็เกีย่วสองครัง้
ขาวทตูสวรรคทัง้สามองคจะสิน้สดุลงเมือ่พระเยซเูสดจ็

มาในโลกเพื่อเก็บเกี่ยวผูที่รอดพนจากบาปทุกคนจากทุกยุค
ทกุสมยั (ววิรณ 14:14-16) พระเยซจูะทรงรวบรวมผทูีร่อดแลว
เพื่อนำเขาไปยัง “พระนิเวศ....(ซึ่ง) มีที่อยูมากมาย” ของ
พระบดิาในสวรรค (ยอหน 14:1-3) พระองคทรงทำลายบาป
ความเจ็บปวย ความทรมานและความตายใหหมดสิ้นไป
ธรรมิกชนเริ่มตนชีวิตใหมกับพระองคอยางเปนสุข ตลอดไป
เปนนติย (ววิรณ 21:1-4)

พระเยซจูะทรง “เกบ็เกีย่ว” คนอธรรมเมือ่พระองคเสดจ็
มาดวย

“ทตูสวรรคอกีองคหนึง่กอ็อกมาจากพระวหิารในสวรรค
และทานก็มีเคียวอันคมกริบเชนกันและทูตสวรรคอีกองค
หนึ่ง......และรองเสียงดังบอกทูตสวรรคที่มีเคียวคมกริบวา
‘จงใชเคยีวคมกรบิของทานเกบ็รวบรวมพวงองนุจากเถาองนุ
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ของแผนดินโลก เพราะผลองุนนั้นสุกแลว’
ทูตสวรรคนั้นก็ตวัดเคียวไปบนแผนดินโลก
และเก็บรวบรวมเถาองุนของแผนดินโลก
และเทลงไปในบอย่ำองุนใหญแหงความ
กริว้ของพระเจา บอย่ำองนุกถ็กูย่ำภายนอกเมอืง และโลหติ
ไหลออกจากบอย่ำองนุนัน้”   ววิรณ 14:17-20

ครั้งนี้จะเปนเวลาที่นาสลดใจของความพินาศครั้งสุด
ทาย   โดยเฉพาะอยางยิง่จะเปนเหตกุารณทีน่าเศราเหลอืเกนิ
สำหรับพระคริสต  เพราะพระองคตองทำลายบรรดาคนที่
ปฏเิสธการชวยใหรอดจากบาป พระเยซ ู “ทรงอดทนกบัทาน
ไมทรงประสงคใหใครตองพินาศเลย แตทรงประสงคใหทุก
คนกลบัใจใหม” (2 เปโตร 3:9)

เมือ่พระเยซทูรงมาเกบ็เกีย่วสิง่ทีพ่ระองคทรงหวานไว
ในโลก ทานจะอยูในการเก็บเกี่ยวครั้งไหน? ทานจะยืนทาม
กลางเมลด็ขาวทีเ่หลอืงพรอมสำหรบัการเกีย่ว รวมกบัผทูีไ่ดรบั
การไถบาปเรียบรอยแลวจากทุกยุคทุกสมัยหรือไม (วิวรณ
14:13-16)? หรือทานจะอยูทามกลางองุนแหงความกริ้วที่
สกุงอมแลวรวมกบัคนทีห่ลงหาย (ววิรณ 14:17-20)?

เรือ่งราวทกุอยางไดรบัการชีแ้จงอยางชดัเจนหมดแลว
ขางหนึง่ พระเยซทูรงยนืผายพระหตัถทีม่รีอยถกูตรงึออกกวาง
เพือ่เชญิชวนทานใหยนือยขูางเดยีวกบั “ธรรมกิชนซึง่ประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือความจงรักภักดีตอ
พระเยซ”ู (ววิรณ 14:12) สวนอกีขางหนึง่เปนเพยีงเสยีงมนษุย
ธรรมดาทีค่อยชกันำวาการเชือ่ฟงพระคมัภรีและพระบญัญตัิ
ของพระเจานัน้ไมสำคญั

ครั้งหนึ่งในการประชุมการตัดสินความของปลาต
ฝงูชนเผชญิหนากบัประเดน็ทีข่ดัแยงแบบเดยีวกนันี ้ ขางหนึง่
คอืพระเยซ ูพระเจาในรางมนษุย มนษุยผเูปนพระเจา สวนอกี
ขางหนึง่คอืบารบับสันกัโทษทีช่วยเหลอืตวัเองไมได หรอืชวย
ฝงูชนผเูปนพยานภาพโศกนาฏกรรมอนันากลวั แมจะเหน็วา
อะไรถกูหรอือะไรผดิ เมือ่ปลาตผคูรองแควนยเูดยีถามฝงูชนวา
“ในสองคนนีพ้วกเจาจะใหเราปลอยคนไหน?” ฝงูชนเหลานัน้
รองประสานเปนเสยีงเดยีวกนัวา “บารบับัส!”

“อะไรนะ” ผูครองแควนยูเรียถาม “ถาอยางนั้น เรา
จะทำอยางไรกบัเยซทูีเ่รยีกวาพระครสิต?”

ฝูงชนตางตะโกนเปนเสียงเดียวกันอีกวา “ใหตรึงที่
กางเขน” ดังนั้นพระเยซูผูบริสุทธิ์จึงถูกตรึงกางเขน ขณะที่
บารบับสั ผกูระทำผดิกลบัไดรบัอสิระ (ดใูนมทัธวิ 27:20-26)

วันนี้ทานจะเลือกใครระหวางบารับบัสและพระเยซู?
ทานจะเลอืกตดิตามความคดิอานทีม่นษุยคดิขึน้ซึง่ตรงกนัขาม
กบัพระบญัญตัแิละขดัแยงกบัขาวประเสรฐินรินัดรของพระเจา
หรอื? หรอืทานปรารถนาทีจ่ะ “รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา
และจงรกัภกัดตีอพระเยซ?ู” โปรดระลกึอยเูสมอวา พระเยซคูอื
ผูทรงสัญญาวาจะสงพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแกไขปญหา
อยางของทาน มารกัษาความเจบ็ปวดทางใจทกุเรือ่งทีท่านมี
และสนองความปรารถนาทกุอยางของทาน
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พบแลว  บทที ่ 26
พระเจามขีาวพเิศษในยคุเราหรอืไม?
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่26 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่26 จากนัน้เตมิคำตอบในชองวางของกระดาษคำตอบ  อานแตละตอนอกีครัง้ สงัเกตตวัเลขซายมอื
ของแตละตอน จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วากลาวไวถกูตองทีส่ดุ
(มคีำตอบมากกวาหนึง่ขอ)

1. ในโลกมีความเชื่อศาสนาแทกีศ่าสนา?
___ หนึง่
___ สอง

2, 3. พระเจาทรงมขีาวสารพเิศษสำหรบัยคุของเรา สามารถพบไดใน
___ พระธรรมววิรณบทที ่14:6-16
___ พระธรรมทีห่ายไปของพระครสิตธรรมคมัภรี

ตามเนือ้หาในขาวสารนี ้ ในยคุสดุทายครสิตจกัรของพระเจาจะ
___ ประกาศขาวประเสรฐิตามทีบ่นัทกึไวในพระธรรมววิรณบทที ่ 14 แกชาวโลก
___ เรยีกรองใหประชากรของพระเจาตอสกูบัคำสอนเทจ็ของครสิตจกัรทีล่ะทิง้ความเชือ่
___ เรยีกรองใหสมาชกิในครสิตจกัรประกาศขาวประเสรฐิเดยีวกบัทีพ่ระเยซเูคยสัง่สอน
___ เปนครสิตจกัรทีม่งุมัน่ในการประกาศศาสนาไปทัว่โลก และรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา

4. ___ เฝารอคอยการเสดจ็กลบัมาของพระครสิตเพือ่เกบ็เกีย่วโลกนี้

อานตอนที ่4 ของบทเรยีนอกีครัง้ จากนัน้พจิารณาคำถามชวนคดิ
ทานปรารถนาอยรูวมกบับรรดาประชากรของพระเจาในยคุสดุทายนีห้รอืไม?
_______________________________________________________________________________________________________
จดุประสงคในการตดิตามพระครสิตของทานในทกุสิง่ และเชือ่ฟงพระบญัญตัขิองพระองค รวมทัง้พระบญัญตัขิอส่ี ซึง่สอนใหเรา
รกัษาวนัสะบาโตหรอืไม?
_______________________________________________________________________________________________________
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