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พื �นฐาน
พระคริสตธรรมคัมภีร์

คูม่ ือเพื�อการศึกษา
เผยความปี ติยนิ ดีและ
สันติสุขในคริ สตศาสนาที่แท้จริ ง

1.1 การดํารงพระชนม์ชีพอยูข่ องพระเจ้า
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"¼Ùé·Õè¨ÐÁÒà½éÒ¾ÃÐà¨éÒä´é¹Ñé¹ µéÍ§àª×èÍÇèÒ¾ÃÐÍ§¤ì·Ã§´ÓÃ§¾ÃÐª¹ÁìÍÂÙè
áÅÐ¾ÃÐÍ§¤ì·Ã§à»ç¹¼Ùé»ÃÐ·Ò¹ºÓàË¹ç¨ãËéá¡è·Ø¡¤¹·ÕèáÊÇ§ËÒ¾ÃÐÍ§¤ì" (ÎÔºÃÙ
11:6) à¹×éÍËÒ¢Í§º·àÃÕÂ¹¹Õé¨ÐªèÇÂãËé¼Ùé·ÕèµéÍ§¡ÒÃÁÒËÒ¾ÃÐà¨éÒ
¡èÍ¹Í×è¹¨ÐµéÍ§àª×èÍÇèÒ "¾ÃÐà¨éÒ·Ã§¾ÃÐª¹ÁìÍÂÙè"
àÃÒ¨Ö§äÁè¡Ñ§ÇÅ¡ÑºËÅÑ¡°Ò¹·ÕèÂ×¹ÂÑ¹ÈÃÑ·¸Òã¹¡ÒÃÁÕ¾ÃÐªÁ¹ìªÕ¾ÍÂÙè¢Í§¾ÃÐà¨
éÒ ¡ÒÃÊÓÃÇ¨â¤Ã§ÊÃéÒ§ÍÑ¹«Ñº«éÍ¹¢Í§ÃèÒ§¡ÒÂ (cp. Ps.139:14)
áÅÐÃÙ»áºº·Õèà´è¹ªÑ´ã¹´Í¡äÁé
¡ÒÃà¾è§¾Ô¹Ô¨¹ì¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèÒÍÑ¹ä¾ÈÒÅ¢Í§ÃÒµÃÕ¡ÒÅ·ÕèãÊ¡ÃÐ¨èÒ§
ÀÒ¾ÊÐ·éÍ¹ªÕÇÔµàËÅèÒ¹ÕéáÅÐÍ×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ·ÓãËé¤ÇÒÁàª×èÍÇèÒâÅ¡¹ÕéäÁèÁ
Õ¾ÃÐà¨éÒ¡ÅÒÂà»ç¹ÊÔè§äÁè¹èÒàª×èÍ
¡ÒÃàª×èÍÇèÒäÁèÁÕ¾ÃÐà¨éÒ´Ù¨ÐµéÍ§ãªéÈÃÑ·¸ÒÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒÃàª×èÍÇèÒÁÕ¾ÃÐà¨é
ÒÍÂÙè¨ÃÔ§ ËÒ¡¢Ò´¾ÃÐà¨éÒ¡çäÃé«Öè§ÃÐàºÕÂº ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
áÅÐ¤ÓÍ¸ÔºÒÂã¹àÃ×èÍ§¨Ñ¡ÃÇÒÅ
«Öè§ÊÔè§¹Õé¨Ö§ÊÐ·éÍ¹ÍÂÙèã¹ªÕÇÔµ¢Í§¼Ùé·ÕèäÁèàª×èÍã¹¾ÃÐà¨éÒ
àÁ×èÍà»ç¹àªè¹¹Õé¨Ö§äÁè¹èÒá»Å¡·ÕèÁ¹ØÉÂìÊèÇ¹ãËèÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍã¹¾ÃÐà¨éÒµèÒ§
¡Ñ¹ áÁéáµèã¹ÊÑ§¤Á·ÕèÇÑµ¶Ø¡ÅÒÂà»ç¹¾ÃÐà¨éÒ¡çµÒÁ
แต่ก็มีความแตกต่างกันมากระหว่างความเชื่อว่ามีพลังที่เหนือกว่า
กับความเชื่อว่าพระเจ้าจะประทานบําเหน็จตอบแทนให้แก่ผทู ้ ี่รับใช้พระองค์ ฮิบรู 11:6 กล่าวถึงประเด็นนี้วา่ เรา
"ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่
และ
พระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์"
ข้อพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเล่าในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลของพระเจ้า
ประเด็นที่มีการกล่าวกันบ่อยครั้งคือ
ความเชื่อของชนชาติยวิ ว่าพระเจ้าทรงดํารงพระชนม์อยูม่ ีไม่เท่ากับความศรัทธาต่อสิ่ งที่พระองค์ทรงให้สัญญา
ชนชาติยวิ ได้รับการบอกเล่าจากโมเสสผูน้ าํ ผูย้ ง่ิ ใหญ่ของเขาว่า "จงทราบเสี ยในวันนี้ และตรึ กตรองอยูใ่ นใจว่า
พระเยโฮวาห์เป็ นพระเจ้าในฟ้ าสวรรค์เบื้องบน และบนแผ่นดินเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดอีกไม่เลย
เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์ และพระราชบัญญัติของพระองค์" (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39, 40)
มีการกล่าวถึงประเด็นเดิมอีกว่า การที่จิตของเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยูน่ ้ นั
ไม่ได้หมายความว่าเราได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าโดยอัตโนมัติ ถ้าเราเชื่ออย่างจริ งจังว่าเรามีพระผูท้ รงสร้าง
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เราก็ควรจะ "รักษากฎเกณฑ์ และพระราชบัญญัติของพระองค์" บทเรี ยนนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายพระบัญญัติ
และวิธีปฏิบตั ิตามพระบัญญัติ เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์ เราจะยิง่ รู ้สึกศรัทธามากขึ้นว่า พระเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู:่
"ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยนิ และการได้ยนิ เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริ สต์" (โรม 10:
17)
เช่นเดียวกับในหนังสื ออิสยาห์ 43:9-12 ที่ทาํ ให้ประจักษ์วา่ ความเข้าใจในคําพยากรณ์อนาคตของพระเจ้า
ช่วยให้เรารู ้วา่ "เราเป็ นพระเจ้า" (อิสยาห์ 43:13) พระนามแห่ งพระเจ้าที่วา่ "เราเป็ นผูซ้ ่ ึ งเราเป็ น"
คือความเป็ นจริ งอันสมบูรณ์แบบ (อพยพ 3:14) อัครทูตเปาโลเดินทางมายังเมืองชื่อเบเรี ย (Berea)
ซึ่ งปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศกรี ซตอยเหนือ โดยปกติเปาโลจะประกาศข่าวประเสริ ฐ ('ข่าวดี') ของพระเจ้า
แต่แทนที่คนในเมืองจะน้อมรับคําสอนของเปาโล "เขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า
และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู ้วา่ ข้อความเหล่านั้นจะจริ งดังกล่าวหรื อไม่ เหตุฉะนั้นพวกเขามีหลายคนได้เชื่อถือ"
(กิจการของอัครทูต 17:11,12) ความเชื่อของพวกเขาเกิดจากการเปิ ดใจ และการค้นดูพระคัมภีร์อย่างมีระบบ
('ข้อความเหล่านั้น') และสมํ่าเสมอ ('ทุกวัน') การมีศรัทธาที่แท้จริ งจึงมิได้เกิดจากพระเจ้าประทานให้ในบัดดล
ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนจิตให้เกิดศรัทธา โดยไม่มีความเกี่ยวพันกับพระวจนะของพระเจ้าเลย
ไม่เช่นนั้นคงไม่มีคนเข้าร่ วมในขบวนรณรงค์ของบิลลี่แกรแฮม หรื อการชุมนุมในวันเทศกาลเพนเทคอสต์ในฐานะ
"ผูศ้ รัทธา" การค้นดูพระคัมภีร์จะต้องใช้เวลานานเท่าไรในกรณีน้ ี?
การขาดศรัทธาที่แท้จริ งในพระคัมภีร์เกิดจากความว่างเปล่า ซึ่ ง "ผูเ้ ข้ารี ต" จะพบหลังจากหันมาเชื่อในพระเจ้า
และเหตุผลที่มีคนจํานวนมากหันเหความเชื่อออกจากคําสอนของคริ สตศาสนา (Evangelical Movement)
บทเรี ยนนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสมในการค้นพระคัมภีร์ได้อย่างมีระบบ
เพื่อให้คุณเกิดความเชื่อเช่นเดียวกัน
ดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริ ฐจึงมักจะให้ความสําคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับฟังข่าวประเสริ ฐ กับการมีศรัทธาที่แท้จริ งเสมอ
ขอทรงโปรดชําระเขาให้บริ สุทธิ์ดว้ ยความจริ ง

- "ªÒÇâ¤ÃÔ¹¸ìËÅÒÂ¤¹àÁ×èÍä´é¿Ñ§à»ÒâÅáÅéÇ
¡çä´éàª×èÍ¶×ÍáÅÐÃÑººÑ¾µÔÈÁÒ" (¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ÍÑ¤Ã·Ùµ18:8)
- เรา "ฟัง ข่าวประเสริ ฐและเชื่อ" (กิจการของอัครทูต15:7)
- "เราทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั้น และท่านทั้งหลายก็ได้เชื่ออย่างนั้น" (1
โคริ นธ์15:11)
- คําเปรี ยบนั้นก็อย่างนี้ "เมล็ดพืช" นั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้า (ลูกา8:11);
มีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง (ลูกา17:6), ความเชื่อมาจากการยอมรับ
"คําที่ก่อให้เกิดความเชื่อ" (โรม10:8), "เจริ ญด้วยคําสอนแห่ งความเชื่อ
และด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น" (1 ทิโมธี4:6),
เข้าไปในใจซึ่ งเปิ ดรับความเชื่อในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ (กาลาเทีย2:2 cp. ฮีบรู 4:2)
- อัครทูตยอห์นกล่าวถึงบันทึกของพระเจ้าว่า "เขาพูดความจริ ง เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อ"
(ยอห์น 19:35) และพระวจนะของพระองค์เป็ น "ความจริ ง" (ยอห์น17:17) - ซึ่ งเราเชื่อได้
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1.2 พระเจ้าทรงมีตวั ตน

à¹×éÍËÒã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃìÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§Êè§áÅÐÂÔè§ãËè
¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¾ÃÐà¨éÒ·Ã§ÊÓá´§¾ÃÐÍ§¤ìà»ç¹àÊÁ×Í¹Á¹ØÉÂì·ÕèÁÕµÑÇµ¹¨ÃÔ§
áÅÐÊÒÁÒÃ¶¨ÑºµéÍ§ä´é ªÒÇ¤ÃÔÊàµÕÂ¹ä´éÃÑº¤ÓÊÍ¹µÑé§áµèµé¹ÇèÒ
¾ÃÐàÂ«Ù¤×Í¾ÃÐºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨éÒ ¶éÒ¾ÃÐà¨éÒäÁèÁÕµÑÇµ¹¨ÃÔ§
¡çà»ç¹ä»äÁèä´é·Õè¾ÃÐÍ§¤ì¨Ð·Ã§ÁÕ¾ÃÐºØµÃ «Öè§ÁÕ "ÃÙ»ÅÑ¡É³ìà»ç¹Á¹ØÉÂì"
(ÎÔºÃÙ 1:3) ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂÑ§ÂÒ¡·ÕèàÃÒ¨Ð¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáºººØ¤¤ÅµèÍºØ¤¤Å¡Ñº
'¾ÃÐà¨éÒ' ä´é ËÒ¡ '¾ÃÐà¨éÒ' à»ç¹à¾ÕÂ§Áâ¹·ÑÈ¹ì
ËÃ×Í¨Ôµ·ÕèÅèÍ§ÅÍÂÍÂÙèã¹¤ÇÒÁÇèÒ§à»ÅèÒà·èÒ¹Ñé¹
¨Ö§à»ç¹àÃ×èÍ§¹èÒàÈÃéÒ·ÕèÈÒÊ¹ÒÊèÇ¹ãËèÁÕá¹Ç¤Ô´àÃ×èÍ§¾ÃÐà¨éÒ·ÕèäÁèÁÕµ
ÑÇµ¹¨ÃÔ§ áÅÐäÁèÊÒÁÒÃ¶¨ÑºµéÍ§ä´é
พระเจ้าทรงความยิง่ ใหญ่หาที่สุดมิได้เหนือกว่ามนุษย์เช่นเรา
จึงไม่น่าแปลกที่มีคนจํานวนมากหยุดศรัทธาของตนเองไว้กบั คําสัญญาว่า เราจะได้เห็นพระเจ้าในที่สุด
ชนชาติอิสราเอลขาดศรัทธาที่จะมองเห็น "รู ปร่ าง" ของพระเจ้า (ยอห์น5:37)
ซึ่ งสําแดงให้ประจักษ์วา่ พระองค์ทรงมีรูปร่ างที่แท้จริ ง ศรัทธาดังกล่าวเกิดจากการได้รู้จกั พระเจ้า
และเชื่อในพระวจนะ:
"บุคคลผูใ้ ดมีใจบริ สุทธิ์ ผูน้ ้ นั เป็ นสุ ข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า" (มัทธิว5:8)
"บรรดาผูร้ ับใช้ของพระองค์ (พระเจ้า) จะนมัสการพระองค์ เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์;
และพระนามของพระองค์ (พระเจ้า - วิวรณ์3:12) จะประทับอยูท่ ี่หน้าผากเขา"
(วิวรณ์22:3,4)
ความหวังที่วเิ ศษเช่นนั้นถ้าเราเชื่ออย่างจริ งจัง ก็จะส่ งให้เกิดผลทางปฏิบตั ิในชีวติ ของเราเอง:

"¨§ÍØµÊèÒËì·Õè¨ÐÍÂÙèÍÂèÒ§Ê§º¡Ñº¤¹·Ñé§ËÅÒÂ
áÅÐÍØµÊèÒËì·Õè¨Ðä´éã¨ºÃÔÊØ·¸Ôì
«Öè§¶éÒã¨äÁèºÃÔÊØ·¸Ôì¡ç¨ÐäÁèÁÕ¼Ùéã´ä´éàËç¹Í§¤ì¾ÃÐ¼Ùéà»ç¹à¨é
ÒàÅÂ" (ÎÕºÃÙ12:14)
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เราไม่ควรสบถสาบาน เพราะ We should not swear, because
"ผูใ้ ดจะสาบานอ้างสวรรค์ ก็สาบานอ้างพระที่นง่ั ของพระเจ้า
และอ้างพระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่ นั้นด้วย" (มัทธิว23:22).
นี่คงเป็ นเรื่ องไร้สาระถ้าพระเจ้าทรงไม่มีตวั ตนจริ ง
"เราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นอยูน่ ้ นั (ปรากฏพระองค์ในรู ปของพระเยซู)
และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชาํ ระตนให้บริ สุทธิ์ดงั ที่พระองค์ทรงบริ สุทธิ์" (1 ยอห์น3:2,3)
ในช่วงชีวติ นี้เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค์นอ้ ยมาก แต่เราสามารถมองทะลุไปเบื้องหน้า
ผ่านความมืดมนอันสับสนของชีวติ ปัจจุบนั เพื่อไปพบพระเจ้าได้ในที่สุด
การได้เห็นพระวรกายของพระเจ้าย่อมทําให้เราเข้าใจพระองค์ได้ดียงิ่ ขึ้นอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
นัน่ จึงทําให้โยบปลื้มปิ ติกบั ประสบการณ์ที่เขาได้รับจากพระเจ้าในวันสุ ดท้ายของชีวติ
แม้วา่ จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก็ตาม:
"หลังจากผิวหนังของข้าถูกทําลาย (หมายถึงความตาย) ไปอย่างนี้แล้วโดยปราศจากเนื้อหนังของข้า
ข้าจะเห็นพระเจ้า: ผูซ้ ่ ึ งข้าจะได้เห็นเอง และนัยน์ตาของข้าจะได้เห็นไม่ใช่คนอื่น" (โยบ19:26,27)
และอัครทูตเปาโลร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและสับสน:
"บัดนี้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักตร์ชดั เจน" (1 โคริ นธ์13:12)
ความเข้าใจที่ถูกต้องในพระเจ้าคือหัวใจสําคัญ ที่จะทําให้เราเข้าถึงหลักคําสอนสําคัญๆในพระคัมภีร์ได้
การมีมโนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า จะทําให้ความเป็ นจริ งในพระคัมภีร์เลือนลางไป
เช่นเดียวกันกับความเท็จเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็จะนําไปสู่ ความเท็จอื่นๆต่อไปเรื่ อยๆ
ถ้าคุณอ่านแล้วเห็นว่าข้อความในหนังสื อบทนี้น่าเชื่อถือ แม้จะเป็ นเพียงบางส่ วนก็ตาม จะเกิดคําถามตามมาว่า
'คุณรู ้จกั พระเจ้าได้จริ งหรื อไม่?' ซึ่ งเราจะได้ดูจากคําสอนเกี่ยวกับพระเจ้าในพระคัมภีร์ต่อไป

1.3 พระนามและพระกิตติคุณของพระเจ้า
ถ้ามีพระเจ้าจริ ง ก็น่าจะมีเหตุผลให้เชื่อได้วา่ พระองค์จะต้องคิดหาวิธีบอกเรื่ องราวของพระองค์แก่เรา
เราเชื่อว่าพระคัมภีร์คือสื่ อที่พระเจ้าใช้สาํ แดงพระองค์ต่อมนุษย์
และพระคัมภีร์ทาํ ให้เราได้เห็นพระกิตติคุณของพระเจ้าที่สาํ แดงออกมา
นี่คือเหตุที่พระคัมภีร์บรรยายพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ น "เมล็ดพันธ์" (เปโตร1:23)
เพราะถ้าพระวจนะมีผลต่อจิตใจของเรา ทําให้มีส่ิ งก่อกําเนิดขึ้นภายในที่มีลกั ษณะของพระเจ้า (ยากอบ1:18; 2
โคริ นธ์5:17) ดังนั้นยิง่ เราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า และนําบทเรี ยนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากเท่าไร เราก็จะยิง่
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"เป็ นไปตามลักษณะพระฉายแห่ งพระบุตรของพระองค์" (โรม8:29)
ซึ่ งมีลกั ษณะอันเป็ นพระฉายที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า (โคโลสี 1:15)
มีคุณค่าในการศึกษาพระคัมภีร์ในแง่ของประวัติศาสตร์ ซึ่ งมีเหตุการณ์ต่างๆ
ให้เราได้ศึกษาและเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าทรงจัดการกับมนุษย์และชนชาติต่างๆอย่างไร
โดยจะเป็ นไปในลักษณะเช่นเดียวกันตลอด
ในหนังสื อฮีบรู ชื่อของคนเรามักจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและ/หรื อข้อมูลเฉพาะของบุคคลคนนั้น ตัวอย่าวเช่น:
'เยซู'= 'ผูช้ ่วยให้รอด' - เพราะ
"ท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยชนชาติท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา" (มัทธิว1:21)
'อับราฮัม'= 'บิดาของประชาชาติมากมาย' - "เราให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย"
(ปฐมกาล17:5)
จึงเชื่อได้วา่ พระนามและพระกิตติศพั ท์ของพระเจ้าจะทําให้เราได้ทราบข้อมูลของพระองค์มากมาย
เนื่องจากพระเจ้าทรงมีพระจริ ยาวัตรและพระประสงค์มากมายหลายด้าน จึงทําให้พระองค์ทรงมีพระนามมากเกินกว่า
1 พระนาม ซึ่ งขอแนะนําให้ศึกษาพระนามของพระเจ้าอย่างละเอียดหลังจากทําพิธีบพั ติศมาแล้ว
การแสดงความชื่นชมในพระจริ ยาวัตรของพระเจ้าผ่านทางการเรี ยกขานพระนาม
ควรจะดํารงอยูต่ ลอดชัว่ ชีวติ ที่เราได้มอบให้พระองค์ สิ่ งที่จะกล่าวต่อไปคือบทนํา
เมื่อโมเสสต้องการจะรู ้จกั พระเจ้าให้ลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น เพื่อเสริ มแรงศรัทธาในช่วงเวลาที่ประสบความทุกข์น้ นั ทูตได้
"ออกพระนามพระเจ้า: พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าผูท้ รงพระกรุ ณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริ้ วช้า
และบริ บูรณ์ดว้ ยความรักมัน่ คง และความสัตย์จริ ง ต่อมนุษย์กระทัง่ พันชัว่ อายุ ผูท้ รงโปรดยกโทษการล่วงละเมิด
การทรยศ และบาปของเขาเสี ย แต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้" (อพยพ34:5-7)
นี่เป็ นข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าทรงหยัง่ รู ้ถึงพระจริ ยวัตรของพระองค์
การมีพระจริ ยวัตรเช่นนี้เป็ นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีพระวรกายจริ ง
จึงเป็ นเรื่ องไร้สาระที่จะชี้แจงว่าจิตวิญญาณจะมีลกั ษณะซึ่ งสามารถพัฒนาได้ในมนุษย์เช่นเรา
พระเจ้าทรงเลือกพระนามเฉพาะ ที่พระองค์ตอ้ งการให้คนของพระองค์รู้จกั และจดจํา เป็ นพระนามที่เป็ นบทสรุ ป
และเป็ นส่ วนสําคัญในพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีกบั มนุษย์
ชนชาติอิสราเอลเป็ นทาสในอียปิ ต์ และต้องการให้มีการยํ้าเตือนถึงพระประสงค์ของพระเจ้า
โมเสสได้รับการบอกกล่าวให้ออกพระนามของพระเจ้าแก่ชนชาติอิสราเอล
เพื่อกระตุน้ เตือนให้พวกเขาอพยพออกจากอียปิ ต์ และเริ่ มการเดินทางไปยังดินแดนแห่ งความหวัง (cp. 1
โคริ นธ์10:1) เราเองก็เช่นกันจําเป็ นต้องเข้าใจหลักพื้นฐานเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้า ก่อนจะรับบัพติศมา
และเริ่ มการเดินทางสู่ อาณาจักรของพระเจ้า
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พระเจ้าทรงบอกกับชนชาติอิสราเอลว่าพระนามของพระองค์คือ ยาห์เวห์ (YAHWEH) แปลว่า
"เราเป็ นผูซ้ ่ ึ งเราเป็ น" หรื อถ้าให้ถูกต้องยิง่ ขึ้นต้องแปลว่า "เราจะเป็ นผูซ้ ่ ึ งเราจะเป็ น" (อพยพ3:13-15)
พระนามนี้ได้รับการขยายความเพิม่ เติมเล็กน้อยว่า: "พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า
เจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลว่าดังนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่ งบรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม
พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ... นี่แหละเป็ นนามของเราตลอดไปเป็ นนิตย์
นี่แหละเป็ นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชัว่ ชาติพนั ธ์" (อพยพ3:15)
ดังนั้นพระนามเต็มของพระเจ้าก็คือ "พระเจ้า"
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมส่ วนใหญ่เขียนเป็ นภาษาฮิบรู
การแปลเป็ นภาษาอังกฤษทําให้รายละเอียดต่างๆตกหล่นไปเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเมื่อต้องแปลคําว่า "พระเจ้า"
ในภาษาฮิบรู คําว่า "พระเจ้า" ในภาษาฮิบรู ที่ใช้กนั ทัว่ ไปคําหนึ่งคือคําว่า "อีโลฮิม" (Elohim)
หมายความว่าผูม้ ีอาํ นาจ พระนามที่พระเจ้าต้องการให้เราจดจําจึงเป็ นอนุสรณ์ของพระองค์
ยาห์เวห์ เอโลฮิม (YAHWEH ELOHIM)
หมายความว่า
ผูซ้ ่ ึ งสําแดงพระองค์ในกลุ่มของผูท้ ี่มีอาํ นาจทั้งหลาย
เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงต้องการสําแดงลักษณะและตัวตนที่แท้จริ งของพระองค์ต่อคนกลุ่มใหญ่
การเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้เราพัฒนาลักษณะของพระองค์ในตัวเราได้
ถือเป็ นการสําแดงพระองค์กบั ผูท้ ี่มีศรัทธาแรงกล้า แต่พระนามของพระเจ้าคือคําพยากรณ์ในอนาคต
เมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่มีลกั ษณะและสภาพเหมือนพระองค์ (cp. 2 เปโตร1:4)
ถ้าเราปรารถนาจะมีส่วนร่ วมในพระนามของพระเจ้า และเป็ นเหมือนพระเจ้าคือเป็ นอมตะ
เพื่อมีชีวติ อันบริ บูณณ์ดว้ ยธรรมเป็ นนิรันดร์ เราจะต้องมีส่วนร่ วมในพระนามของพระเจ้า
ซึ่ งจะทําได้ก็ดว้ ยการรับบัพติศมาในนามแห่ งพระองค์ คือพระยาห์เวห์ เอโลฮิม (มัทธิว28:19)
ซึ่ งจะทําให้เรากลายเป็ นผูส้ ื บทอด ("เมล็ดพันธุ์") ของอับราฮัม (กาลาเทีย3:27-29)
ซึ่ งได้รับคําสัญญาให้สืบมรดกนิรันดร์บนโลก (ปฐมกาล17:8; โรม4:13) - กลุ่มของ "ผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์"
("เอโลฮิม") ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่คาํ พยากรณ์เรื่ องพระนามของพระเจ้าจะเกิดสัมฤทธิผล
โดยจะอธิบายให้ละเอียดยิง่ ขึ้นในบทที่ 3.4
1.4 ทูตสวรรค์
สิ่ งที่เราได้ศึกษาไปแล้วในบทนี้คือการพิจารณาเรื่ องทูตสวรรค์:
- ดํารงอยูใ่ นสภาพร่ างกายของมนุษย์
8

- ชูพระนามของพระเจ้า
- เป็ นช่องทางให้พระวิญญาณของพระเจ้าได้กระทําตามพระประสงค์
- สอดคล้องกับพระจริ ยาวัตรและพระประสงค์ของพระเจ้า
- และเป็ นการสําแดงองค์ของพระเจ้า
เราได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 1.3 ว่าคําว่า 'พระเจ้า' ที่ใช้ในภาษาฮิบรู ทว่ั ไปคือ 'เอโลฮิม' หมายถึง 'ผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์'
ซึ่ งชูพระนามของพระเจ้า โดยเราอาจเรี ยก 'ผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์' เหล่านี้วา่ 'พระเจ้า'
เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า บรรดาสรรพสิ่ งมีชีวติ เหล่านี้คือทูตสวรรค์
บันทึกการสร้างโลกในหนังสื อปฐมกาล 1 บอกให้เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงตรัสถึงบัญญัติบางข้อเกี่ยวกับการสร้าง
"ก็เป็ นดังนั้น" ทูตสวรรค์คือผูก้ ระทําตามพระบัญญัต:ิ
"ทูตสวรรค์ ท่านผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์ ผูก้ ระทําตามพระวจนะของพระองค์ และฟังเสี ยงพระวจนะของพระองค์"
(สดุดี103:20)
จึงพอสรุ ปได้วา่ เมื่อเราอ่านเรื่ อง 'พระเจ้า' ทรงสร้างโลกนั้น งานนี้แท้จริ งทูตสวรรค์เป็ นผูท้ าํ ในหนังสื อโยบ 38:47 ก็กล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้เช่นกัน
ตรงนี้จึงนับเป็ นช่วงเวลาดีที่จะสรุ ปเหตุการณ์ต่างๆในการสร้างโลกตามที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมเรื่ องปฐมกาล 1:
วันที่ 1 "พระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง ความสว่างก๋ เกิดขึ้น" (v.3)
วันที่ 2 "พระเจ้าตรัสว่า จงมีภาคพื้น (ท้องฟ้ า ผืนกว้าง) ในระหว่างนํ้า แยกนํ้า (บนภาคพื้น) ออกจากนํ้า
(เหนือภาคพื้น) กัน ... ก็เป็ นดังนั้น" (v.6,7)
วันที่ 3 "พระเจ้าตรัสว่า นํ้าที่อยูใ่ ต้ฟ้าจงรวมอยูแ่ ห่ งเดียวกัน (ทําให้เกิดเป็ นทะเลและมหาสมุทร) ...
ที่แห้งจงปรากฏขึ้น ก็เป็ นดังนั้น" (v.9)
วันที่ 4 "พระเจ้าตรัสว่า จงมีดวงสว่างบนฟ้ า ก็เป็ นดังนั้น" (v.14,15)
วันที่ 5 "พระเจ้าตรัสว่า นําจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวติ และนกจงบินไปมา ...
และพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ที่มีชีวติ นานาชนิด" (v.20,21) - "ก็เป็ นดังนั้น"
วันที่ 6 "พระเจ้าตรัสว่า แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวติ ... สัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลาน ... และก็เป็ นดังนั้น"
(v.24)
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มนุษย์ถูกสร้างขึ้นในวันที่หกเช่นเดียวกัน "พระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา"
(ปฐมกาล1:26) เราได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกลอนนี้ไว้แล้วในบทเรี ยนที่ 1.2
ตอนนี้เราเพียงต้องการลันทึกไว้วา่ "พระเจ้า" ในที่น้ ีไม่ได้หมายถึงพระเจ้าที่มีตวั ตนจริ ง ข้อความที่กล่าวว่า
"ให้เราสร้างมนุษย์" แสดงให้เห็นว่า 'พระเจ้า' กําลังพูดถึงคนมากกว่า 1 คน คําในภาษาฮิบรู ที่แปลว่า 'พระเจ้า'
ตรงนี้คือคําว่า 'เอโลฮิม (Elohim)' หมายถึง 'ผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์' ซึ่ งหมายถึงทูตสวรรค์นนั่ เอง
การที่ที่ทูตสวรรค์ได้สร้างเราขึ้นมาโดยให้มีรูปลักษณ์เหมือนตนเองนั้นหมายความว่าทูตสวรรค์เหล่านั้นจะต้องมีรูปกา
ยเหมือนกับเรา ทูตสวรรค์จึงมีร่างที่มีตวั ตนและจับต้องได้จริ ง ซึ่ งเป็ นภาพเดียวกับพระเจ้า
คําว่า 'ภาพ' ในความหมายนี้หมายถึงมีโครงสร้างพื้นฐานทางสรี ระเหมือนกัน ในพระคัมภีร์มี 'ภาพ' อยู่ 2 ภาพ
ในความหมายนี้จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะเกิดภาพทั้งสองขึ้นพร้อมกัน
ภาพของพระเจ้า ('ภาพอันศักดิ์สิทธิ์')
ไม่บาป (สมบูรณ์แบบ) (โรม9:14; 6:23 cp. สดุดี90:2;
มัทธิว5:48; ยากอบ1:13)
ไม่ตาย คือมีชีวติ นิรันดร์ (1 ทิโมธี6:16)
เต็มไปด้วยอํานาจและพลัง (อิสยาห์40:28)
นี่คือภาพของพระเจ้าและทูตสวรรค์ ซึ่ งได้มอบให้พระเยซู หลังจากฟื้ นคืนพระชนม์ (กจ.13:34; วิวรณ์1:18;
ฮิบรู 1:3) เป็ นภาพที่เราได้รับสัญญาไว้ (ลูกา20:35,36; 2 เปโตร1:4; อิสยาห์40:28 cp.v 31)
ภาพของมนุษย์ (Human nature)
ล่อให้ทาํ บาป (ยากอบ1:13-15) โดยจิตที่คิดชัว่ ร้าย (เยเรมีย1์ 7:9;
มะระโก7:21-23)
ถูกกําหนดให้ตาย คือไม่มีชีวติ นิรัดร์ (โรม5:12,17; 1 โคริ นธ์15:22)
มีแรงจํากัด ทั้งทางสรี ระ (อิสยาห์40:30) และทางจิตใจ (เยเรมีย1์ 0:23)
นี่คือภาพที่มนุษย์ทุกคนมีไม่วา่ จะดีหรื อเลว จุดสิ้ นสุ ดของภาพนั้นก็คือความตาย (โรม6:23)
เป็ นภาพที่พระเยซูมีขณะทรงใช้ชีวติ ในโลกมนุษย์ (ฮิบรู 2:14-18; โรม8:3; ยอห์น2:25; มะระโก10:18)
โชคไม่ดีที่คาํ ว่า 'ภาพ' ในภาษาอังกฤษมีความหมายค่อนข้างกว้าง เราใช้คาํ นี้ในประโยคว่า
'จอห์นมีภาพลักษณ์ของความใจดี - เขาไม่มีภาพของความหยาบคาย แต่ฉันคิดว่าเขาค่อนข้างภูมิใจในรถยนต์ของเขา
ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนมนุษย์' นี่ไม่ใช่ความหมายของคําว่า 'ภาพ' ที่เราใช้ในบทเรี ยน
รู ปลักษณ์ของทูตสวรรค์
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ทูตสวรรค์มีฉายาเหมือนพระเจ้า จึงไม่มีบาป และไม่มีวนั ตาย โดยเห็นว่าบาปคือสิ่ งที่นาํ ไปสู่ ความตาย
(โรม6:23) ทูตสวรรค์จะต้องมีรูปร่ างสรี ระ ด้วยเหตุน้ ีเองเมื่อทูตสวรรค์ปรากฏกายบนโลก
จึงมีรูปร่ างเหมือนกับมนุษย์:
- ทูตสวรรค์มาหาอับราฮัมเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้เขาฟัง ทูตสวรรค์ถูกบรรยายไว้วา่ เป็ น "ชายสามคน"
ซึ่ งอับราฮัมปฏิบตั ิดว้ ยเหมือนเป็ นมนุษย์ เนื่องจากนัน่ คือรู ปกายภายนอกของทูตสวรรค์
"ข้าจะเอานํ้ามานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้า และพักใต้ตน้ ไม้" (ปฐก.18:4)
- ทูตสวรรค์สองคนเดินทางไปหาโลทที่เมืองโสโดม
ซึ่ งก็ได้รับการรับรองในฐานะมนุษย์จากโลทและคนในเมืองโสโดมเท่านั้น
"ฝ่ ายทูตสวรรค์สององค์น้ นั มาถึงเมืองโสโดม" โดยโลทเชิญทั้งสองมามาค้างด้วย
แต่ชายชาวเมืองโสโดมพากันมาที่เรื อน ร้องขู่โลทว่า "ชายที่เข้ามาหาเจ้าคืนนี้อยูท่ ี่ไหน?" โลทอ้อนวอนว่า
"ชายเหล่านี้ไม่ได้ทาํ อะไร" บันทึกนี้ยงั เรี ยกทูตสวรรค์วา่ "ชาย" "ชายทั้งสอง (ทูตสวรรค์) ยืน่ มือออกไป"
และช่วยเหลือโลท "และชายทั้งสองจึงพูดกับโลท ... พระเจ้าทรงใช้เรามาทําลาย" เมืองโสโดม
(ปฐมกาล19:1,5,8, 10,12, 13)
- พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซ่ ึ งกล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ยืนยันว่าทูตสวรรค์อยูใ่ นร่ างของชาย:
"อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะบางคน (เช่น อับราฮัมและโลท) ก็ได้ตอ้ นรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตวั "
(ฮิบรู 13:2)
- ยาโคบปลํ้าอยูก่ บั ชายแปลกหน้าตลอดคืน (ปฐมกาล32:24) ซึ่ งภายหลังเราจึงรู ้วา่ เป็ นทูตสวรรค์
(โฮเชยา12:4)
- ชายสองคนในชุดขาวอยูใ่ นที่ที่พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ (ลูกา24:4) และการเสด็จสู่ สวรรค์
(กิจการอัครทูต1:10) ของพระเยซู เห็นได้ชดั ว่าชายเหล่านี้คือทูตสวรรค์
- จงพิจารณานัยของข้อความที่วา่ "มาตราวัดของมนุษย์ ซึ่ งเหมือนกันกับของทูตสวรรค์" (วิวรณ์21:17)
ทูตสวรรค์ไม่ทาํ ผิดบาป
ทูตสวรรค์มีฉายาเหมือนพระเจ้า จึงไม่ตาย โดยเห็นว่าบาปคือสิ่ งที่นาํ ไปสู่ ความตาย ทูตสวรรค์จึงไม่ทาํ ผิดบาป
คําในภาษากรี กและฮิบรู ที่แปลว่า 'ทูตสวรรค์' มีความหมายว่า 'ผูน้ าํ สาร'
ทูตสวรรค์คือผูน้ าํ สารหรื อผูร้ ับใช้ของพระเจ้า และเชื่อฟังพระองค์ จึงเป็ นไปไม่ได้ที่จะคิดว่าทูตสวรรค์มีบาป
ดังนั้นคําว่า 'aggelos' ในภาษากรี ก ซึ่ งแปลว่า 'ทูตสวรรค์' ยังมีความหมายว่า 'ผูน้ าํ สาร'
ได้อีกด้วยเมื่อพูดถึงมนุษย์ เช่น ยอห์น (มัทธิว11:10) และผูน้ าํ สาร (ลูกา7:24); ผูน้ าํ สารของพระเยซู
(ลูกา9:52) และชายผูส้ อดแนมดู Jericho (ยากอบ2:25) จึงเป็ นไปได้ทีเดียวที่ 'ทูตสวรรค์'
ในความหมายว่าเป็ นผูน้ าํ สารที่เป็ นมนุษย์สามารถทําบาปได้
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ข้อความต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าทูตสวรรค์ท้ งั หมด (ไม่ใช่เฉพาะบางคนเท่านั้น) โดยปกติแล้วจะเชื่อฟังพระเจ้า
และไม่มีบาป:
"พระเจ้าทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้ าสวรรค์
และราชอาณาจักรของพระองค์ครองทุกสิ่ งอยู่
(จะไม่มีการก่อกบฎต่อพระเจ้าในสวรรค์) ข้าแต่ท่านทั้งหลาย
ผูเ้ ป็ นทูตสวรรค์ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า ท่านผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ์
ผูก้ ระทําตามพระวจนะของของพระองค์ และฟังเสี ยงพระวจนะของพระองค์
พลโยธาทั้งสิ้ นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า
คือบรรดาผูร้ ับใช้ที่กระทําตามพระทัยพระองค์" (สดุดี103:19-21)
"ทูตสวรรค์ท้ งั หลายของพระองค์จงสรรเสริ ญพระองค์
พลโยธาของพระองค์ (สดุดี148:2)

...

"ทูตสวรรค์ท้ งั ปวง ... เป็ นแต่เพียงวิญญาณผูป้ รนนิบตั ิ
ที่พระองค์ทรงส่ งไปช่วยเหลือบรรดาผูท้ ี่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรื อ?"
(ฮิบรู 1:13,14)
การใช้คาํ ว่า "ทั้งปวง" ซํ้าๆ แสดงให้เห็นว่าทูตสวรรค์ไม่ได้แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือฝ่ ายดีและฝ่ ายชัว่
สิ่ งสําคัญในการทําความเข้าใจกับภาพของทูตสวรรค์ก็คือรางวัลจากการมีศรัทธาคือการแบ่งปันภาพลักษณ์
"เขาเหล่านั้นที่สมควร ... ไม่มีการสมรสกัน ... เขาจะตายอีกไม่ได้ เพราะเขาเป็ นเหมือนทูตสวรรค์"
(ลูกา20:35,36) ประเด็นสําคัญที่ตอ้ งจับให้ได้คือ ทูตสวรรค์ไม่มีวนั ตาย: "ความตาย ...
ไม่สามารถทําอะไรทูตสวรรค์ได้" (ฮีบรู 2:16 Diaglott margin) ถ้าทูตสวรรค์ทาํ บาปได้
พวกที่สมควรได้รับรางวัลเมื่อพระเยซูทรงกลับมาก็ยงั ทําบาปได้ และเมื่อเห็นว่าบาปเป็ นสิ่ งที่นาํ ไปสู่ ความตาย
(โรม6:23) พวกนี้จึงไม่มีชีวติ นิรันดร์ ถ้าเราทําบาปได้ เราก็ตายได้
ดังนั้นการกล่าวว่าทูตสวรรค์ทาํ บาปได้จึงทําให้ชีวติ นิรันดร์ซ่ ึ งพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ไร้ความหมาย
โดยมองว่ารางวัลที่เราจะได้รับคือการมีคุณสมบัติเหมือนทูตสวรรค์ การอ้างอิงถึง "ทูตสวรรค์" (ลูกา20:35,36)
แสดงให้เห็นว่าไม่มีการแบ่งแยกทูตสวรรค์ออกเป็ นฝ่ ายดีและฝ่ ายชัว่ จะมีเพียงทูตสวรรค์เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
ถ้าทูตสวรรค์ทาํ บาปได้ พระเจ้าก็ไร้ซ่ ึ งอํานาจในการเข้ามายุง่ เกี่ยวกับชีวติ เรา และเรื่ องทางโลกอย่างชอบธรรม
โดยมองว่าพระเจ้าทรงสําแดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงงานผ่านทางทูตสวรรค์ (สดุดี103:19-21) ทูตสวรรค์คือ
'วิญญาณที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น' ในแง่ที่พระองค์ทรงทําทุกอย่างได้สาํ เร็ จด้วยจิต/อํานาจ ผ่านทางทูตสวรรค์ (สดุดี
104:4) จึงเป็ นไปไม่ได้ที่ทูตสวรรค์จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ชาวคริ สเตียนควรจะอธิฐานให้อาณาจักรของพระเจ้ามาปรากฏบนโลกทุกวัน
ให้พระประสงค์ของพระองค์สัมฤทธิผลเช่นเดียวกับที่ทาํ สําเร็ จในสวรรค์ (มัทธิว 6:10)
ถ้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าต้องต่อสู ้กบั ทูตสวรรค์ฝ่ายเลวในสวรรค์ พระประสงค์ก็ยงั คงไม่สัมฤทธิผลในสวรรค์
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และจะเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกันในอณาจักรหน้าของพระองค์
การใช้ชีวติ นิรันดร์ในโลกที่มีแต่การสู ้รบระหว่างผูม้ ีบาปกับผูเ้ ชื่อฟังเป็ นอนาคตที่ไม่สร้างแรงจูงใจเลย
แต่นนั่ ไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดถึง
แต่...?
คริ สตจักรหลายแห่ งคิดว่าทูตสวรรค์ทาํ บาปได้
และทูตสวรรค์น้ นั ยังต้องอยูร่ ับผิดชอบต่อบาปและปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลก
เราจะพูดถึงแนวคิดที่ผดิ หลักนี้อย่างละเอียดในบทเรี ยนที่ 6 ส่ วนตอนนี้เราจะเน้นประเด็นดังต่อไปนี้:- เป็ นไปได้ที่อาจจะมีการสร้างสรรพสิ่ งขึ้นมาก่อนเรา เช่นที่บนั ทึกไว้ในหนังสื อปฐมกาล 1
และเป็ นไปได้ที่ปัจจุบนั ทูตสวรรค์จะตระหนักถึง "ความดีและความชัว่ " (ปฐก. 3:5)
ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับเช่นเดียวกับเราได้รับในชีวติ
ทูตสวรรค์บางองค์ที่ได้ทาํ บาปสมัยนั้นไม่ได้รับการตัดสิ นลงโทษ แต่ท้ งั หมดนี่คือการคาดเดา
ซึ่ งจิตมนุษย์โน้มนําให้เชื่ออยูแ่ ล้ว พระคัมภีร์บอกให้เรารู ้วา่ ปัจจุบนั เราต้องการรู ้อะไร ซึ่ งก็คือไม่มีทูตสวรรค์ที่ทาํ บาป
ทูตสวรรค์ทุกอง๕เชื่อฟังคําของพระเจ้า

- äÁèÁÕ·ÙµÊÇÃÃ¤ì·Õè·ÓºÒ»ÍÂÙèã¹ÊÇÃÃ¤ì â´ÂÁÍ§ÇèÒ¾ÃÐà¨éÒÁÕ
"¾ÃÐà¹µÃºÃÔÊØ·¸Ôìà¡Ô¹¡ÇèÒ¨Ð·Í´¾ÃÐà¹µÃàËç¹¤ÇÒÁªÑèÇ" (ÎÒºÒ¡Ø¡1:13)
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊ´Ø´Õ 5:4,5 Í¸ÔºÒÂäÇéã¹ÅÑ¡É³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ÇèÒ
"¤ÇÒÁªÑèÇÃéÒÂ¨ÐäÁèÍÒÈÑÂÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐÍ§¤ì
¤¹âÍéÍÇ´¨ÐäÁèÂ×¹ÍÂÙèà©¾ÒÐ¾ÃÐà¹µÃ¢Í§¾ÃÐÍ§¤ì"
·Õè¾ÃÐµÓË¹Ñ¡ã¹ÊÇÃÃ¤ì¢Í§¾ÃÐÍ§¤ì
´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃ¤Ô´ÇèÒÁÕ·ÙµÊÇÃÃ¤ì¡èÍ¡º®µèÍ¾ÃÐà¨éÒã¹ÊÇÃÃ¤ì´Ù¨Ð¢Ñ´áÂé§¡Ñº¢éÍ¤Ç
ÒÁ¢éÒ§µé¹
- คําว่า "ทูตสวรรค์" ที่แปลจากภาษากรี กมีความหมายว่า "ผูน้ าํ สาร" และยังหมายถึงคนอีกด้วยดังที่กล่าวข้างต้น
"ผูน้ าํ สาร" ที่เป็ นมนุษย์น้ ีจึงทําบาปได้
- พวกป่ าเถื่อนมักจะเชื่อว่ามีคนบาปชัว่ ช้าที่ถูกกล่าวโทษว่าเป็ นชีวติ ด้านลบ
เช่นเดียวกับความคิดของคนนอกศาสนาเรื่ องคริ สมาส
- มีขอ้ ความในพระคัมภีร์เพียงไม่กี่ตอนที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวว่า ยังมีทูตสวรรค์ที่มีบาปอยู่
ซึ่ งจะเห็นได้จากหนังสื อเรื่ อง "ดั้นด้นหาซาตาน" ที่มีผพู ้ ิมพ์จาํ หน่าย
ข้อความเหล่านี้ไม่อาจปล่อยทิ้งไว้ให้ขดั แย้งกับความสมบูรณ์ของคําสอนในพระคัมภีร์ที่มีอยูไ่ ด้
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บทเรี ยนที่ 1: คําถาม
1. อะไรช่วยให้เราเกิดศรัทธาในพระเจ้าได้มากที่สุด?
a) การไปโบสถ์
b) การศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยการสวดอธิษฐาน
c) การพูดคุยกับพี่นอ้ งชาวคริ สเตียน
d) การมองดูธรรมชาติ
2. ข้อใดข้างล่างเป็ นคําจํากัดความของคําว่าพระเจ้าที่ถูกต้อง?
ก) เป็ นเพียงความคิดในสมองเท่านั้น
ข) เป็ นวิญญาณหนึ่งที่ล่องลอยอยูใ่ นอากาศ
ค) ไม่มีพระเจ้า
ง) เป็ นคนที่มีรูปลักษณ์ตนตนจริ ง
3. พระเจ้าคือ
ก) เอกภาพ
ข) พระเจ้าสามองค์
ค) พระเจ้าหลายๆองค์ที่รวมอยูใ่ นองค์เดียวกัน
ง) ไม่มีทางบรรยายความได้
4. พระนามของพระเจ้าที่วา่ 'ยาห์เวห์ เอโลฮิม (Yahweh Elohim)' หมายถึงอะไร?

ก) พระเจ้ าผู้ที�จะเป็ น
ข) พรเจ้ าผู้ที�จะสําแดงพระองค์ในกลุม่ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ�
ค) ผู้ยิ�งใหญ่
ง) พลัง
5. คําว่า 'ทูตสวรรค์' หมายถึงอะไร?
ก) เหมือนมนุษย์
ข) มีปีก
ค) ผู้นําสาร
ง) ผู้ชว่ ย
6. ทูตสวรรค์ทําบาปได้ หรื อไม่?
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ได้
ไม่ได้
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2.1 พระวิญญาณของพระเจ้ า: คําจํากัดความ
เนื่องจากพระเจ้ าเป็ นบุคคลที�มีตวั ตนจริ ง ซึ่งมีความรู้สกึ และอารมณ์ดงั เช่นที�บคุ คลผู้หนึ�งพึงมี
จึงเป็ นที�คาดการณ์ได้ วา่ พระองค์จะมีวิธีการที�จะแบ่งปั นพระประสงค์และความรู้สกึ ของพระองค์กั
บเรา ผู้ซงึ� เป็ นบุตรของพระองค์
รวมทังมี
� วิธีการที�จะกระทําการในชีวิตของเราในรูปแบบที�สอดคล้ องกับพระจริ ยวัตรของพระองค์
พระเจ้ าทรงกระทําทุกสิ�งเหล่านี �โดย "พระวิญญาณ" ของพระองค์ ถ้ าเราต้ องการรู้จกั พระเจ้ า
และมีสมั พันธภาพที�มีชีวิตชีวากับพระองค์ เราจําต้ องรู้วา่
"พระวิญญาณของพระเจ้ า" คืออะไรและทํางานอย่างไร
ไม่ใช่เรื� องง่ายนักที�จะให้ คําจํากัดความของคําว่า "วิญญาณ" ยกตัวอย่างเช่น
ถ้ าคุณไปร่วมงานแต่งงาน คุณอาจวิจารณ์วา่ "งานนี �มีวิญญาณของพิธีแต่งงานจริ งๆ"
ซึง� คุณหมายความว่า ในงานนันมี
� บรรยากาศที�ดี ทุกอย่างในงานก็ดดู ีไปหมด เช่น
ทุกคนที�มาร่วมงานแต่งตัวสวยงาม อาหารอร่อย ผู้คนพูดคุยกันอย่างเป็ นมิตร เจ้ าสาวดูสวยมาก
เป็ นต้ น ทุกอย่างเหล่านี �ทําให้ งานแต่งงานมี
"วิญญาณ" ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณของพระเจ้ าก็แสดงให้ เห็นถึงทุกสิ�งเกี�ยวกับพระองค์
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแปลคําว่า
"วิญญาณ" ในภาษาฮีบรูวา่ "ลมปราณ" หรื อ "ฤทธิ�เดช" ดังนัน� พระวิญญาณของพระเจ้ าก็คือ
"ลมปราณ" ของพระองค์ ซึง� ก็คือแก่นแท้ ของพระองค์ ที�สะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดของพระองค์
เราจะยกตัวอย่างให้ เห็นว่าคําว่า "วิญญาณ"
ถูกใช้ อย่างไรเมื�อกล่าวถึงความคิดหรื อความประสงค์ของใครสักคนในบทเรี ยนที� 4.3 คําว่า
วิญญาณไม่เพียงแต่พาดพิงถึงฤทธิ�เดชของพระเจ้ าเท่านัน� ดังจะเห็นได้ จากพระธรรม โรม 15:19
ที�เขียนไว้ วา่ "ฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�"
พระคัมภีร์สอนไว้ เสมอว่าความคิดของคนแสดงออกด้วยการกระทํา (สุภาษิ ต 23:7; มัทธิว 12:34)
สิ่ งสะท้ อนจากการกระทําของเราเองจะยืนยันความจริ งข้ อนี �ได้ เราคิดอะไรบางอย่าง
หลังจากนันเราก็
�
ลงมือกระทําตามที�เราคิด พระวิญญาณของพระเจ้ าก็เป็ นเช่นนัน�
หากแต่อยูใ่ นระดับที�สงู ส่งกว่า เพราะเป็ นฤทธิ�เดชที�พระองค์ทรงใช้ แสดงถึงแก่นแท้ ความประสงค์
และความมุง่ หมายของพระองค์ พระเจ้ าทรงคิดก่อนแล้ วจึงกระทํา ดังที่เขียนไว้วา่

16

“เรากะแผนงานไว้ อย่างไร ก็จะเป็ นไปอย่างนัน� และเราได้ มงุ่ หมายไว้ อย่างไร

ก็จะเกิดขึ �นอย่างนัน� ” (อิสยาห์ 14:24)
ฤทธิ�เดชของพระเจ้ า
ข้ อความหลายตอนระบุอย่างชัดเจนถึงพระวิญญาณของพระเจ้ าและฤทธิ�เดชของพระองค์
เมื�อพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้างจักรวาลนัน� "พระวิญญาณของพระเจ้ าปกอยูเ่ หนือนํ �านัน�
และพระเจ้ าตรัสว่าจงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ �น" (ปฐมกาล 1:2,3)
พระวิญญาณของพระเจ้ าเป็ นฤทธิ�เดชที�สร้ างสรรพสิ�งเช่นความสว่าง
"พระองค์ทรงกระทําให้ ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้ วยวายุของพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์แทงพญานาคที�กําลังหนีไป" (โยบ 26:13) "โดยพระวจนะของพระเจ้ า
ฟ้าสวรรค์ก็ถกู สร้ างขึ �นมากับบริวารทังปวงก็
�
ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์" (สดุดี 33:6)
พระวิญญาณของพระเจ้ าจึงถูกอธิบายว่าเป็ น
ลมปราณของพระองค์
ดํารัสของพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์
ดังนันฤทธิ
� �เดชของพระองค์จึงเป็ นเหตุให้ สรรพสิ�งสําเร็ จ
ด้ วยเหตุนี �เองที�ผ้ ทู ี�เชื�อได้ รับการบังเกิดใหม่โดยพระประสงค์ของพระเจ้ า (ยอห์น 1:13)
ซึง� คือโดยพระวิญญาณของพระองค์ (ยอห์น 3:3-5)
พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จได้ โดยการดําเนินการของพระวิญญาณ
เราได้ อา่ นบทพระคัมภีร์ที�กล่าวถึงการเนรมิตสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงไว้ วา่
"เมื�อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป มันก็ถกู สร้ างขึ �นมา
และพระองค์ก็ทรงเปลี�ยนโฉมหน้ าของพื �นดินเสียใหม่" (สดุดี 104:30)
พระวิญญาณ/ฤทธิ�เดชนี �ยังคํ �าจุนสรรพสิ�งและเป็ นวิถีทางของสิ�งที�ถกู เนรมิตสร้าง
เป็ นการง่ายที�จะคิดว่าชีวิตที�น่าเศร้ านี �ล้ มลุกคลุกคลานโดยปราศจากการคํ �าจุนจากพระวิญญาณข
องพระเจ้ า โยบ ชายผู้กลายเป็ นคนที�ออ่ นล้ ากับชีวิต ถูกเตือนให้ ระลึกถึงความจริ งข้ อนี �
โดยผู้เผยพระวจนะผู้หนึ�งที�กล่าวไว้ วา่
"ถ้ าพระองค์ทรงให้ วิญญาณของพระองค์กลับสูพ่ ระองค์และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลั
บมาหาพระองค์ เนื �อหนังทังสิ
� �นก็จะพินาศไปด้ วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็ นผงคลีดิน" (โยบ
34:14,15)
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เราจะเห็นได้ จากบทเรี ยนที� 4.3 ว่า วิญญาณที�เราและสรรพสิ�งที�มีชีวิตได้ รับนันคํ
� �าจุนชีวิตของเรา
เรามี "ลมปราณของวิญญาณแห่งชีวิต" ในตัวเรา (ปฐมกาล 7:22)
ซึง� พระเจ้ าประทานให้ ตงแต่
ั � เกิด (สดุดี 104:30; ปฐมกาล 2:7) นี่ทําให้ พระองค์ทรงเป็ น
"พระเจ้ าแห่งวิญญาณมนุษย์ทงปวง"
ั�
(กันดารวิถี 27:16; ฮีบรู 12:9)
เพราะว่าพระเจ้ าเป็ นพลังชีวิตที�คํ �าจุนสรรพสิ�งที�มีชีวิต พระวิญญาณของพระองค์จงึ อยูท่ กุ แห่งหน
กษัตริ ย์ดาวิดตระหนักว่าโดยทางพระวิญญาณ พระเจ้ าจะอยูด่ ้ วยตลอดเวลา
ไม่วา่ เขาจะเดินทางไปที�ใด และโดยทางพระวิญญาณ/ฤทธิ�เดช
พระเจ้ าทรงรู้จกั ทุกแง่มมุ ของความคิดและจิตใจของเขา
ดังนั้นพระวิญญาณคือวิธีการที�ทําให้ พระองค์อยูท
่ กุ แห่งหน
แม้ วา่ ที�ประทับของพระองค์จะอยูบ่ นสวรรค์
"เมื�อข้ าพระองค์นงั� ลงและลุกขึ �น
พระองค์ทรงประจักษ์ ในความคิดของข้ าพระองค์ได้ แต่ไกล…ข้ าพ
ระองค์จะไปไหน ให้ พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้
หรื อข้ าพระองค์จะหนีไปไหน ให้ พ้นพระพักตร์ ของพระองค์
ถ้ าข้ าพระองค์จะติดปี กแสงอรุณ
และอาศัยอยูท่ ี�สว่ นของทะเลไกลโพ้ น
แม้ ถึงที�นนั� …พระหัตถ์ของพระองค์จะนําข้ าพระองค์
และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะยึดข้ าพระองค์ไว้ " (สดุดี
139:2,7,9,10)
พระวิญญาณบริสุทธิ�
เราเห็นแล้ วว่าแนวคิดเรื� องพระวิญญาณของพระเจ้ าเป็ นแนวคิดที�กว้ าง พระองค์ทรงใช้ พระทัย
พระประสงค์ และฤทธิ�เดชมาทําให้ ความคิดของพระองค์สําเร็ จลุลว่ ง
"เช่นที�ชายคนหนึ�งคิดในใจเขา เขาก็เป็ นเช่นนัน"
� (สุภาษิ ต 23:7)
พระเจ้ าทรงเป็ นความคิดของพระองค์เอง และในความหมายนัน�
พระองค์ทรงเป็ นพระวิญญาณของพระองค์เองเช่นกัน (ยอห์น 4:24)
แม้ นี�จะไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าไม่มีตวั ตน
เพื�อเป็ นการช่วยให้ เราสามารถเผชิญกับความกว้ างไกลของพระวิญญาณของพระเจ้ า
บางครัง� เราจะอ่านพบเกี�ยวกับ "พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" ของพระองค์
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ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คําว่า "พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�"
จะถูกกล่าวถึงเป็ นการเฉพาะ ใน A.V. จะใช้ คําว่า "วิญญาณบริ สทุ ธิ�" มากกว่า
แต่โดยความหมายแล้ วต้ องแปลว่า "พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" เสมอ
ตามที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับปั จจุบนั หลายฉบับบ่งชี �ไว้ ซึง� มีความหมายเท่ากับ
"พระวิญญาณของพระเจ้ า" หรือ "พระวิญญาณของพระผู้เป็ นเจ้ า"
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และเห็นได้ ชดั จากข้อความต่างๆ เช่น กิจการของอัครทูต
บทที� 2
ที�บนั ทึกเรื� องของการที�พระเจ้ าทรงเทฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�แก่เหล่าอัครทูตในวันเพนเ
ทคอสต์
เปโตรอธิบายไว้วา่ เหตุการณ์นี �เกิดขึ �นตามคําพยากรณ์ของโยเอลผู้เผยพระวจนะและอธิบายไว้ วา่ เป็
นการเท "พระวิญญาณ (ของพระเจ้ า) ของเรา" (กิจการของอัครทูต 2:17) และในพระธรรมลูกา 4:1
บันทึกไว้ วา่ พระเยซู "ทรงประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" ได้ กลับไปจากแม่นํ �าจอร์ แดน
และในบทเดียวกันนี � พระเยซูตรัสว่า
การทีป่ ระกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�นี �เป็ นไปตามพระธรรมอิสยาห์ 61
"พระวิญญาณแห่งพระเป็ นเจ้ าทรงอยูเ่ หนือข้ าพเจ้ า" ในทังสองกรณี
�
นี(� รวมทังอี
� กหลายกรณี)
�
พระวิญญาณบริ สทุ ธิมีความหมายเดียวกับ "พระวิญญาณของพระเจ้ า"
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ลองสังเกตดูในข้ อความต่อไปนี �ว่า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�สอดคล้ องกับฤทธิ�เดชของพระเจ้ าอย่างไร
- "พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�จะเสด็จลงมาบนเธอ (นาง
มารีย์) และฤทธิ�เดชของผู้สงู สุดจะปกเธอ" (ลูกา 1:35)
"ฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�…อิทธิฤทธิ�แห่งหมายสําคั
ญและการอัศจรรย์ในฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" (โรม
15:13,19)
- "ข่าวประเสริ ฐของเราที�มาถึงท่าน…ด้ วยฤทธิ�เดชแห่งพระวิญ
ญาณบริ สทุ ธิ�" (1 เธสะโลนิกา 1:5)
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-

คําสัญญาของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�ตอ่ อัครทูตถูกกล่าวถึงว่าเ
ป็ นการ "ประกอบด้ วยฤทธิ�เดชที�มาจากเบื �องบน" (ลูกา 24:49)
- พระเยซูเองก็ทรงได้ รับ
"การทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�และด้ วยฤทธานุภ
าพ" (กิจการของอัครทูต 10:38)
เปาโลสนับสนุนคําเทศนาของตนเองด้ วยฤทธิ�เดชของพระเจ้ า
ที�ไม่มีใครปฏิเสธได้ วา่
"คําพูดและคําเทศนาของข้ าพเจ้ า…เป็ นคําซึง� ได้ แสดงพระวิญญ
าณและพระเดชานุภาพ" (1 โคริ นธ์ 2:4)

2.2 การดลใจ
เราให้ ความหมายของคําว่า "พระวิญญาณของพระเจ้า" ว่าคือ ฤทธิ�เดช ความคิด
และพระประสงค์ของพระองค์ ซึง� พระองค์ทรงสําแดงให้ เห็นโดยการกระทําของพระวิญญาณ
เราได้กล่าวถึงไปแล้ วในหัวข้ อที�ผ่านมาว่า
เราเห็นการทํางานของพระวิญญาณได้ อย่างไรในการเนรมิตสร้ าง
"พระองค์ทรงกระทําให้ ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้ วยวายุของพระองค์" (โยบ 26:13)
พระวิญญาณของพระเจ้ าปกอยูเ่ หนือนํ �าเพื�อการเนรมิตสร้ าง (ปฐมกาล 1:2) เรายังอ่านพบอีกว่า
"โดยพระวจนะของพระเจ้ า" ฟ้าสวรรค์ก็ถกู สร้ างขึ �นมา (สดุดี 33:6)
ตามที�ผ้ บู นั ทึกปฐมกาลบันทึกไว้ วา่ "พระเจ้ าตรัส" และสิ�งต่างๆ ก็ถกู สร้ างขึ �นมา ทุกอย่างก็เกิดขึ �น
พระวิญญาณของพระเจ้ าจึงสะท้ อนออกมาในรูปของพระวจนะของพระองค์
เหมือนกับที�คําพูดของเราแสดงให้ เห็นถึงความคิดและความปรารถนาของเรา ตัวจริ งของ “เรา”
อย่างถูกต้ องแม่นยํา พระเยซูทรงชี �ให้ เห็นว่า "ปากนันพู
� ดจากสิ�งที�มาจากใจ" (มัธทิว 12:34)
ถ้ าเราจะควบคุมคําพูดของเรา เราจะต้ องควบคุมความคิดของเราเสียก่อน
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นสิ�งที�สะท้ อนพระวิญญาณและความคิดของพระองค์
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เป็ นพระพรสําหรับเราที�พระวจนะของพระเจ้ าถูกบันทึกลงในพระคัมภีร์เพื�อว่าเราจะสามารถเข้ าใ
จพระวิญญาณหรื อพระทัยของพระเจ้ าได้
พระเจ้ าทรงสําแดงอัศจรรย์ของการเผยให้ เห็นพระวิญญาณของพระองค์เป็ นตัวอักษร
โดยผ่านกระบวนการที�เรี ยกว่า การดลใจ (INSPIRATION) คํานี �มาจากคําว่า “วิญญาณ” (spirit)
IN-SPIRIT-ATION
คําว่า “วิญญาณ” แปลว่า “ลมหายใจ” หรื อ การหายใจ ส่วนคําว่า “การดลใจ” แปลว่า
“ในลมหายใจ” ซึง� หมายความว่าคําพูดที�คนบันทึกไว้ ในระหว่างที�ได้ รับ “การดลใจ”
จากพระเจ้ าเป็ นคําพูดของพระวิญญาณของพระเจ้ า เปาโลให้ กําลังใจ
ทิโมธีเพื่อไม่ให้ เขายอมให้ ความคุ้นเคยที�เขามีตอ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์มาทําให้ เขาลืมความจริ งอันน่
าอัศจรรย์ที�วา่ พระคัมภีร์เป็ นคําพูดของพระวิญญาณของพระเจ้ า
และเป็ นสิ�งที�ให้ ทกุ อย่างที�เราจําเป็ นต้ องมีหากเราต้ องการรู้จกั พระเจ้าอย่างแท้ จริง
"และตังแต่
� เด็กมาแล้ ว ที�ทา่ นได้ ร้ ูพระคัมภีร์อนั ศักดิ�สิทธิ�
ซึง� สามารถสอนท่านให้ ถึงความรอดได้ โดยความเชื�อในพระเยซูคริ
สต์ พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว
การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื�อคนของพระเจ้ าจะพรักพร้ อมที�จะกระทําการดีทกุ อย่าง" (2
ทิโมธี 3:15-17)
ถ้ าหากพระคัมภีร์ที�ได้ รับการดลใจสามารถให้ ความรู้ครบถ้ วนแก่เราแล้ ว
ก็ไม่มีความจําเป็ นอะไรที�จะมี "แสงสว่างภายใน" ที�จะแสดงให้ เราเห็นความจริ งเกี�ยวกับพระเจ้า
แต่มีกี�ครัง� กันที�คนเราจะพูดถึงความรู้สกึ และประสบการณ์สว่ นตัวว่าเป็ นแหล่งความรู้เกี�ยวกับพร
ะเจ้ า
ถ้ าการยอมรับด้ วยความเชื�อในพระวจนะของพระเจ้ าที�ได้ รับการดลใจให้ บนั ทึกลงนันเป็
� นการเพียง
พอที�จะทําให้ ใครสักคนพรักพร้ อมในชีวิตคริ สเตียนแล้ วละก็
ชีวิตของเราก็ไม่จําเป็ นต้ องมีฤทธิ�เดชแห่งความชอบธรรมอื�นๆ อีก
แต่ถ้ามีก็หมายความว่าพระวจนะของพระเจ้ าไม่ได้ ทําให้ เราพรักพร้ อมอย่างที�เปาโลได้ สญ
ั ญาไว้
การถือพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ ในมือและเชื�อว่าเป็ นพระวจนะของพระวิญญาณของพระเจ้ าจริ งนัน�
ต้ องอาศัยความเชื่อมาก ชนชาติอิสราเอลสนใจว่าพระเจ้ าจะตรัสอะไรเหมือนอย่างเช่นที�
“คริ สเตียน” ทุกวันนี �สนใจ เราทุกคนจําต้ องใคร่ครวญ ฮีบรู 4:2 ซึง� กล่าวไว้ วา่
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"เพราะว่าแท้ ที�จริง เราได้ รับข่าวประเสริ ฐเช่นเดียวกับเขา
(อิสราเอล)
แต่วา่ เขาไม่ได้ รับประโยชน์จากข่าวประเสริ ฐเพราะเขาไม่เชื�อ"
แทนที�จะพัฒนาไปสู◌่ ้ ความเชื่อที�สมบูรณ์แบบในฤทธิ�เดชของพระวิญญาณ/พระวจนะของพระเจ้ าซึง� เ
ราได้ รับ การเดินทางลัดทางฝ่ ายวิญญาณดูจะน่าสนใจกว่า นัน� คือ
การให้ เหตุผลว่าฤทธิ�เดชแห่งความชอบธรรมมาถึงเราในบัดดลซึง� ทําให้ เราเป็ นที�ยอมรับของพระเ
จ้ า
แทนที�เราจะต้ องประสบกับความเจ็บปวดในการพยายามดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้ าอ
ย่างเชื�อฟั ง และยอมให้ พระวิญญาณของพระเจ้ ามีอิทธิพลอย่างแท้จริ งในหัวใจของเรา
การไม่เต็มใจที�จะยอมรับฤทธิ�เดชมหาศาลทางฝ่ ายวิญญาณซึง� มีอยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้ า
ทําให้ "คริ สเตียน" จํานวนมากตังคํ
� าถามขึ �นมาว่า
พระคัมภีร์ท้ งั หมดได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าจริ งหรื อ
พวกเขามีความเห็นว่าหลายสิ�งหลายอย่างที�เราอ่านในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นเพียงความคิดเห็น
ส่วนตัวของคนสูงอายุที�เฉลียวฉลาด แต่เปโตรตัดความเห็นพวกนันออกไปอย่
�
างได้ ผล
"และเรามีคําพยากรณ์ที�แน่นอนยิ�งกว่านันอี
� ก
จะเป็ นการดีถ้าท่านทังหลายจะถื
�
อตามคํานัน� …ท่านทังหลาย
�
ต้ องเข้ าใจข้ อนี �ก่อน
คือผู้หนึ�งผู้ใดจะตีความหมายคําของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เ
อาเองไม่ได้
เพราะว่าคําของผูเ้ ผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดจิตใจของมนุษย์
แต่มนุษย์ได้กล่าวคําซ◌ึงมาจากพระเจ้ า

ตามที�พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�ได้ ทรงดลใจเขา" (2 เปโตร 1:19-21)
เราจะต้ องเชื�อ "เหนือสิง� ใดทังหมด"
�
ว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
ผู้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์
การปั กใจเชื�ออย่างมัน� คงว่าพระคัมภีร์ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าเป็ นสิ�งที�สําคัญมาก
ผู้ที�เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์บนั ทึกทุกตัวอักษร
โดยแรงดลใจของพระวิญญาณที�พวกเขาไม่อาจต้ านทานได้
คําพูดเหล่านันจึ
� งไม่ใช่คําพูดของพวกเขาเอง พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ ง (ยอห์น 17:17)
และเป็ นประโยชน์ในการสอนและการตักเตือนว่ากล่าว (2 ทิโมธี 3:16,17)
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ไม่น่าประหลาดใจเลยว่าเหตุใดพระวจนะของพระเจ้ าจึงไม่เป็ นที�ร้ ูจกั เหตุผลก็คือ
ความจริ งเป็ นสิ�งที�น่าเจ็บปวด
เยเรมีย์ ผู้เผยพระวจนะต้ องทนทุกข์กบั การถูกต่อต้ าน
เพราะท่านเผยพระวจนะตามที�พระเจ้ าดลใจท่าน
ท่านจึงตัดสินใจที�จะไม่บนั ทึกพระวจนะที�ทา่ นได้ รับ
แต่เนื�องจากการจะบันทึกพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นไปตามนํ �าพระทัยของพระเจ้ า
ไม่ใช่ตามใจของมนุษย์ ท่านจึงถูก "นําโดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" และไม่มีทางเลือกอื�นใดในเรื� องนี �
"ข้ าพระองค์เป็ นที�ให้ เขาหัวเราะวันยังคํ�า ทุกคนเยาะเย้ ยข้ าพระองค์…ถ้ าข้ าพระองค์จะกล่าวว่า
"ข้ าพเจ้ าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีก"
ก็มีสิ�งในใจของข้ าพระองค์เหมือนไฟไหม้ อดั อยูใ่ นกระดูกของข้ าพระองค์
และข้ าพระองค์ก็ออ่ นเปลี �ยที�ต้องอัดมันไว้ และข้ าพระองค์ก็อดั ไว้ ไม่ไหว" (เยเรมีย์ 20:7,9)
ถ้ าหากคนเหล่านี �ได้ รับการดลใจเพียงครึ�งๆ กลางๆ
เราก็จะไม่ได้ รับรู้ถึงพระวจนะที�แท้ จริ งของพระเจ้ าหรื อพระวิญญาณของพระเจ้ า
ถ้าหากสิ�งที�พวกเขาบันทึกเป็ นพระวจนะของพระเจ้ าจริ งๆ แล้ วละก็
พวกเขาจะต้ องถูกครอบด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ าในช่วงที�พวกเขาได้ รับการดลใจ
ถ้ าไม่เช่นนัน� ผลงานของพวกเขาก็จะไม่ใช่พระวจนะแท้ ๆ ของพระเจ้ า
การยอมรับว่าพระวจนะของพระเจ้ าเป็ นของพระเจ้ าทังหมด
�
สร้ างแรงจูงใจให้ เรามีความต้ องการที�จะอ่านและเชื�อฟั งพระวจนะมากขึ �น
"พระดํารัสของพระองค์นนทดลองดี
ั�
แล้ ว และผู้รับใช้ ของพระองค์รักพระดํารัสนัน"
� (สดุดี 119:140)
พระธรรมทุกเล่มในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นงานของพระเจ้ าที�พระองค์ทรงกระทําผ่านพระวิญญา
ณไม่ใช่ผ่านงานเขียนของมนุษย์
ความจริ งข้ อนี �เห็นได้ โดยการพิจารณาถึงการที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวอ้ างถึ
งข้ อความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมดังนี้
- มัทธิว 2:5 เขียนไว้ วา่ "ผู้เผยพระวจนะได้ เขียนไว้ "
นัน� คือพระเจ้ าทรงเขียนผ่านทางผู้เผยพระวจนะ”
- "ซึง� พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�ได้ ตรัสไว้ โดยโอษฐ์ ของกษัตริ ย์ดาวิ
ด (กิจการของอัครทูต 1:16
คือข้ อความที�เปโตรกล่าวอ้ างจากสดุดีและฮีบรู 3:7)
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ผู้ที�เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์จงึ ไม่มีความสําคัญสําหรับคริ สเตียนในยุคแรกๆ
ความจริ งที�วา่ คําพูดของพวกเขาได้ รับการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้ าเป็ นสิ�งที�สําคัญกว่า
ฤทธิ�เดชของพระวจนะของพระเจ้ า
พระวิญญาณของพระเจ้ าไม่ได้ หมายความถึงพระทัย/พระประสงค์ของพระองค์เท่านัน�
แต่หมายรวมถึงฤทธิ�เดชที�พระองค์ทรงใช้ เพื�อเผยให้ เห็นถึงความคิดของพระองค์ด้วย
จึงเป็ นที�คาดการณ์ได้วา่ พระวจนะที�เปี� ยมด้ วยพระวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่ข้อความที�บอกถึงพระทัยข
องพระองค์ แต่ยงั มีฤทธิ�เดชอยูใ่ นพระวจนะนันด้
� วย
การเห็นคุณค่าอย่างแท้ จริ งของฤทธิ�เดชดังกล่าวน่าจะทําให้ เรากระตือรื อร้ นที�จะใช้ ประโยชน์จากฤ
ทธิ์เดชนัน� ความรู้สกึ อับอายใดๆ ที�จะใช้ ฤทธิ�เดชนันควรจะถู
�
กเอาชนะด้ วยการตระหนักว่า
การเชื�อฟั งพระวจนะของพระเจ้ าจะให้ ฤทธิ�เดชแก่เราในการกําจัดสิ�งเล็กน้ อยในชีวิตของเราออกไ
ป และมุง่ หน้ าไปสูค่ วามรอด เปาโลเขียนจากประสบการณ์มากมายของท่านว่า
"เพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่มีความละอายในเรื� องข่าวประเสริ ฐ
เพราะว่าข่าวประเสริ ฐนันเป็
� นฤทธิ�เดชของพระเจ้ า
เพื�อให้ ทกุ คนที�เชื�อได้ รับความรอด" (โรม 1:16)
ลูกา 3:17 พูดในเรื� องเดียวกันว่า
"เพราะว่าไม่มีสิ�งหนึ�งสิ�งใดซึ่งพระเจ้ าทรงกระทําไม่ได้ "
การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์และนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตของเราเป็ นขบวนการที�เกิดผล
ไม่เหมือนกับที�นกั ศาสนศาสตร์ หรื อศาสนาคริ สต์ที�ให้ "ความรู้สกึ ที�ด"ี ของคริ สตจักรหลายๆ
แห่งนําพระคัมภีร์บางบทมากล่าวอ้ าง แต่ไม่ได้ ให้ คําอธิบายหรื อมีการนํามาประยุกต์ใช้
"พระวจนะของพระเจ้ านันไม่
� ตายและทรงพลานุภาพอยูเ่ สมอ" พระดํารัสอันทรงฤทธิ�ของพระองค์"
(ฮีบรู 4:12,1:3) "พระวจนะของพระเจ้ า… ซึง� กําลังทํางานอยูภ่ ายในท่านทังหลายที
�
�เชื�อ" (1
เธสะโลนิกา 2:13)
พระเจ้ าใช้ พระวจนะของพระองค์ทํางานในจิตใจของผู้ที�เชื�ออย่างแท้ จริ งอยูท่ กุ ๆ ชัว� โมงของวัน
ข้ อความพื �นฐานของข่าวประเสริ ฐซึง� คุณกําลังศึกษาอยูน่ ี �เป็ นฤทธิ�เดชที�แท้ จริ งของพระเจ้ า
ถ้ าคุณยอมให้ทาํ เช่นนั้น
ฤทธิ�เดชของพระเจ้ าสามารถทํางานในชีวิตคุณและเปลี�ยนคุณให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า
สําแดงพระวิญญาณ/พระทัยของพระเจ้ าในชีวิต
เตรี ยมคุณสําหรับการเปลี�ยนแปลงเป็ นส่วนในสภาพของพระเจ้ า เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา (2
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เปโตร 1:4) คําสอนของเปาโลเป็ น "คําซึง� ได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ" (1 โคริ นธ์
2:4)
เราอยูท่ า่ มกลางผู้คนที�มคี วามเชื่ออย่างครึ�งๆ กลางๆ
ว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ า
แม้ วา่ พวกเขาจะอ้ างว่าพวกเขามีพนั ธะต่อพระคริ สต์
และไม่ยอมรับว่าพระองค์มีตวั ตนแม้ วา่ พวกเขาจะอ้ างว่าเชื�อในพระเจ้ า
การปฏิเสธว่าพระคัมภีร์ได้ รับการดลใจและมีฤทธิ�เดชเหนือความรู้สกึ และความเชื�อ
คือการปฏิเสธฤทธิ�เดชของพระเจ้ า 2 ทิโมธี 3:5 กล่าวไว้ วา่ "ถือศาสนาแต่เปลือกนอก
ส่วนแก่นแท้ ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ" เช่น แก่นแท้ ของคําพูดของข่าวประเสริ ฐ
โลกเยาะเย้ ยแก่นแท้ ของศาสนาคริ สต์ (คุณไม่เชื�ออย่างนันหรอกใช่
�
ไหม) เปาโล
กล่าวไว้ วา่ "คนทังหลายที
�
�กําลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื� องกางเขนเป็ นเรื� องโง่
แต่พวกเราก็กําลังจะรอดเห็นว่าเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้ า" (1 โคริ นธ์ 1:18)
เราจะไม่สามารถถือพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ ในมือด้ วยความเคารพมากยิ�งขึ �น
และอ่านด้ วยความกระตือรื อร้ นที�จะเข้ าใจและเชื�อมากยิ�งขึ �นอย่างนันหรื
� อ
หากเราจดจําทังหมดนี
�
�ไว้ ในใจ
ท่ าทีของประชากรของพระเจ้ าต่ อพระวจนะของพระองค์
การอ่านบันทึกพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างละเอียดถี่ถว้ น
แสดงให้ เห็นว่าผู้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้ ตระหนักเพียงว่าตนเองได้ รับกาารดลใจเท่านัน�
แต่ยงั ตระหนักว่าผู้เขียนท่านอื�นๆ ก็ได้ รับการดลใจด้ วย องค์พระเยซูเป็ นตัวอย่างที�ดีในเรื� องนี �
เมื�อพระองค์ทรงกล่าวอ้ างถึงบทเพลงสดุดีของกษัตริ ย์ดาวิด พระองค์กล่าวว่า "ดาวิด
โดยเดชพระวิญญาณ…" (มัทธิว 22:43) แสดงให้ เห็นว่า
พระองค์ทรงตระหนักถึงความจริ งที�วา่ คําพูดของกษัตริ ย์ดาวิดได้ รับการดลใจ พระองค์ยงั กล่าวถึง
"ข้อเขียน” ของโมเสส (ยอห์น 5:45-47) แสดงว่า พระองค์ทรงเชื�อว่าโมเสสเป็ นผู้ที�เขียน
Pentateuch คริ สเตียนที�ได้ ชื�อว่า "ช่างวิจารณ์" สงสัยว่า โมเสสเขียนหนังสือได้หรื อ
แต่ทา่ ทีของพระคริ สต์ชี �ชัดว่าไม่เห็นด้ วยกับพวกเขา พระองค์ทรงเรี ยกข้อเขียนของโมเสสว่าเป็ น
่ เดียวกันนี้อ้างว่า
“พระบัญญัติของพระเจ้ า” (มาระโก 7:8,9) คนกลุม
เนื �อเรื� องส่วนใหญ่ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมล้ วนเป็ นเทพนิยาย
แต่พระเยซูหรือเปาโลไม่เคยคิดเช่นนัน�
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พระเยซูตรัสถึงราชินีแห่งชีบาว่าเป็ นเรื� องจริ งในประวัติศาสตร์ ที่เป็ นที่ยอมรับ (มัทธิว 12:42)
พระองค์ไม่ได้ กล่าวว่า "ตามเรื� องที�ได้ เล่าถึงราชินีชีบา..”
ท่าทีของสาวกก็เป็ นเหมือนของพระผู้เป็ นเจ้ าของพวกเขา
เปโตรกล่าวว่าตามที�ทา่ นได้ ยินถ้ อยคําของพระคริ สต์นนั � ด้วยหูของตน
"มีคําพยากรณ์ที�แน่นอนยิ�งกว่านันอี
� ก (2 เปโตร 1:19-21) เปโตรเชื�อว่าจดหมายของเปาโลถือเป็ น
"พระธรรม" มากเท่ากับ "พระธรรมบทอื�นๆ"
ซึง� เป็ นคําที�ใช้ เรี ยกข้ อเขียนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และถือว่ามีอํานาจมากพอๆ
กับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ในพระธรรมกิจการของอัครทูต จดหมายต่างๆ และพระธรรมวิวรณ์ (กิจการของอัครทูต 13:51;
มัทธิว 10:14) ชี �ให้ เห็นว่าคําสอนของพระเยซู (พระกิตติคณ
ุ )
ไม่เพียงแต่ได้ รับการดลใจจากพระวิญญาณองค์เดียวกัน
แต่ยงั ได้ รับการเคารพจากผู้เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ใน 1 ทิโมธี 5:18 เปาโล
กล่าวอ้ างถึงพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 25:4 (ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม)
และพระธรรมลูกา 10:7 ว่าเป็ น "พระคัมภีร์" เปาโลชี �ว่าข่าวประเสริ ฐที�ทา่ นประกาศ
ท่านได้ รับจากพระคริ สต์ (กาลาเทีย 1:11,12; 1 โคริ นธ์ 2:13;11:23;15:3) สาวกท่านอื�นๆ
ก็ตระหนักเช่นนันด้
� วย ในพระธรรมยากอบ 4:5 กล่าวถึงคําพูดของเปาโลในพระธรรมกาลาเทีย
5:17 ว่าเป็ น "พระคัมภีร์"
พระเจ้ า "ตรัส" กับเราทางพระคริ สต์ จึงไม่มีความจําเป็ นอะไรที�จะต้ องเปิ ดเผยกันอีก (ฮีบรู 1:2)
สังเกตได้ วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ กล่าวพาดพิงถึงข้ อเขียนอื�นๆ ทีไ่ ด้ รับการดลใจ
ซึ่ งเราหาอ่านไม่ได้ (เช่น หนังสือของเยเชอร์ ข้ อเขียนของเนธาน
เอลียาห์ เปาโลถึงโคริ นธ์ และจดหมายฉบับที� 3 ของยอห์น
ที�บอกเป็ นนัยว่าได้ เขียนจดหมายถึงดิโอเทราฟั ส แต่เขาไม่เชื�อฟั ง)
เหตุใดข้ อเขียนเหล่านี �จึงไม่ถกู เก็บรักษาไว้ ให้ พวกเรา เหตุผลก็คือ
ข้ อเขียนเหล่านี �ไม่มีสว่ นเกี�ยวข้ องกับเรา
เราวางใจได้ วา่ พระเจ้ าได้ ทรงรักษาทุกสิ�งที�เกี�ยวข้ องกับเรา
มีการกล่าวอ้ างว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู ยอมรับอย่างค่อยเป็ นค่อยไปว่าได้ รับ
การดลใจ
แต่ความจริ งที�วา่ สาวกยอมรับข้ อเขียนของกันและกันว่าได้ รับการดลใจเป็ นข้ อโต้ แย้ งของการกล่า
วอ้ างดังกล่าว
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มีของประทานฝ่ ายวิญญาณที�สามารถใช้ ทดสอบได้ วา่ จดหมายและข้ อเขียนได้ รับการดลใจจริ งห
รือไม่ (1 โคริ นธ์ 14:37; 1 ยอห์น 4:1; วิวรณ์ 2:2)
หมายความว่าจดหมายที�ได้ รับการดลใจได้ รับการยอมรับโดยทันทีวา่ ได้ รับการดลใจจริ ง
ถ้ าหากมนุษย์เป็ นผู้เลือกเองว่า อะไรควรได้ รับการบันทึกลงในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ ว
พระคัมภีร์จะไม่มีอํานาจอะไรเลย

2.3 ของประทานอันเป็ นพระวิญญาณบริสุทธิ�
หลายครัง� ที�พระเจ้ าทรงใช้ ฤทธิ�เดช (“พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�”) ของพระองค์ในการติดต่อกับมนุษย์
แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของการให้ “เช็คเปล่า” เพื�อให้ มนุษย์ทําอะไรก็ได้ ตามใจชอบ
การใช้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�มกั มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเสมอ และเมื�อบรรลุจุดมุ่งหมายแล้ ว
ของประทานอันเป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�จะถูกเรี ยกคืน
เราต้ องจําไว้ วา่ พระวิญญาณของพระเจ้ ากระทําการเพื�อให้ สําเร็ จตามพระประสงค์ของพระเจ้ า
พระประสงค์ของพระองค์มกั จะยอมให้ เกิดความทุกข์ยากระยะสันๆ
� ในชีวิตมนุษย์
เพื�อให้ บรรลุพระประสงค์ของพระองค์ในระยะยาว (ดูบทเรี ยนที่ 6.1)
จึงเป็ นที�คาดการณ์ได้ วา่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�จะไม่ถกู ใช้ เพื�อบรรเทาทุกข์ให้ มนุษย์
แต่ถ้าจะมีการบรรเทาทุกข์เกิดขึ �น
ก็จะเป็ นการเกิดขึ �นเพื�อให้ บรรลุพระประสงค์ที�จะสําแดงนํ �าพระทัยของพระองค์ให้ เราได้ ร้ ู
ท่าทีของคริ สเตียนปั จจุบนั ที�มีตอ่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�เป็ นเรื� องตรงกันข้ าม
พวกเขาเชื�อว่าเป็ นเรื�องคุ้มค่าที�จะเชื�อในพระคริ สต์ เพราะว่าได้ ประโยชน์ฝ่ายเนื �อหนัง เช่น
การรักษาให้ หายป่ วย ซึง� พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะให้ ฤทธิ�เดชกระทําการ
นี�เป็ นเหตุที�ทําให้ มีผ้ คู นมากมายอ้ างตัวว่ามีฤทธิ�เดชในการรักษาให้ หายป่ วยในประเทศที�ผ้ คู นทุก
ข์ยากลําบาก เช่น ที�ยกู นั ดา โดยเฉพาะในช่วงที�ผ้ คู นทุกข์ยากมาก
และทําให้ เกิดความสงสัยขึ �นมาในเรื� องของประทานอันเป็ นพระวิญญาณ และตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
การเรี ยกร้องสิ ทธิน้ ีมกั จะประะจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่มนุษย์ตอ้ งการความช่วยเหลืออย่างยิง่

เพราะถ้ าใครกําลังมองหาประสบการณ์ที�อยูเ่ หนือโชคชะตาอยูก่ ็ยิ�งเป็ นการง่ายที�จะอ้ างว่าได้ พบบ
างสิ�งที�ตอบสนองความต้ องการนัน�
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“คริ สเตียน” มากมายในยุคนี �อ้ างว่ามีของประทานฝ่ ายวิญญาณ

แต่กลับไม่แน่ใจว่าของประทานนันๆ
� พระเจ้ าประทานให้ โดยมีพระประสงค์อย่างไร
พระเจ้ ามักจะประทานพระวิญญาณให้ เพื�อให้ บรรุลเป้าหมายพิเศษที�กําหนดไว้ ดังนัน�
ผู้ที�ได้ รับของประทานฝ่ ายวิญญาณจึงมักจะรู้อยูแ่ ก่ใจว่าจะต้ องใช้ ของประทานนันๆ
� อย่างไร
พวกเขาประสบความสําเร็ จโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่เพียงแค่ครึ�งๆ กลางๆ
ความจริ งข้ อนี �ขัดแย้ งกับความล้ มเหลวหรื อความสําเร็ จเพียงบางส่วนของการรักษาให้ หายโรคขอ
งคนที�อ้างว่ามีของประทานในการรักษาโรค
ตัวอย่างต่อไปนี้ชี �ให้ เห็นว่ามีเหตุผลและเป้าหมายเฉพาะในการที�พระเจ้ าประทานของประทานฝ่ าย
วิญญาณ ไม่มีแม้ สกั กรณีเดียวที�ของประทานฝ่ ายวิญญาณถูกประทานให้ โดยเห็นแก่ผ้ ไู ด้ รับ
หรือผู้ได้ รับสามารถใช้ ของประทานได้ ตามใจชอบ
ของประทานฝ่ ายวิญญาณถูกประทานให้ เพื�อให้ นํ �าพระทัยของพระเจ้ าสําเร็ จ ไม่ใช่ตามใจผู้ได้ รับ
(อิสยาห์ 40:13)
- ในประวัติศาสตร์ ยคุ ต้ นๆ ของอิสราเอล
พวกเขาถูกสัง่ ให้ สร้ างพลับพลาอันประณีตสําหรับวางเครื� องบูชาและสิ�งของบริ สทุ ธิ�
โดยสร้ างตามรายละเอียดที�พระเจ้ ากําหนดซึ่งจําเป็ นสําหรับการบูชาพระเจ้า
เพื�อให้ สําเร็จตามนัน� พระเจ้ าทรงประทานพระวิญญาณให้ กบั คนบางคนซึง�
"เราได้ บนั ดาลให้ เขามีจิตใจอันสามารถนัน�
ให้ เขาทําเครื� องยศบริ สทุ ธิ�สําหรับอาโรน…" (อพยพ 28:3)
- หนึ�งในคนบางคนชื�อเบซาเลล "ประกอบด้ วยพระวิญญาณของพระเจ้ า
คือให้ เขามีสติปัญญา ความเข้ าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง
จะได้ คิด…ทําเครื� องทองคํา…เจียระไนพลอยต่างๆ...ประกอบวิชาการทุกอย่าง"
(อพยพ 31:3-5)
กันดารวิถี 11:14-17 บันทึกเรื� องที�วิญญาณ/ฤทธิ์เดชที�มีอยูใ่ นตัวโมเสส
ถูกนํามาให้แก่ผ้ ใู หญ่ในอิสราเอลเพื�อให้ พวกเขาแบกภาระของชนชาติอิสราเอล
เพื�อโมเสสจะไม่ต้องทนแบกตามลําพัง ก่อนโมเสสสิ �นชีวิต
ของประทานฝ่ ายวิญญาณถูกนําไปให้ โจชัว
เพื�อเขาจะได้ นําประชากรของพระเจ้ าไปในทางที�ถกู ต้ อง (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9)
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ช่วงเวลาตังแต่
� ที�ชนชาติอิสราเอลเข้ าในแผ่นดินของพวกเขาจนถึงรัชสมัยขอ
งกษัตริ ย์เซอูล พวกเขาถูกปกครองโดยผู้วินิจฉัย และถูกโจมตีโดยศัตรู
แต่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบันทึกไว้ วา่ พระวิญญาณของพระเจ้ าสถิตอยูก่ บั ผู้วินิจฉัยบ
างคนและช่วยอิสราเอลให้ รอดพ้ นจากผู้รุกรานอย่างไร เช่น โอทนีเอล (ผู้วินิจฉัย
3:10) กิเดโอน (ผู้วินิจฉัย 6:34) และเยฟธาห์ (ผู้วินิจฉัย 11:29)
- แซมสัน ผูว้ นิ ิจฉัยอีกคนหนึ่ง ได้ รับพระวิญญาณเพื�อที่จะสามารถฆ่าสิงห์โต
(ผู้วินิจฉัย 14:5,6) ฆ่าชายชาวเมือง 30 คน (ผู้วินิจฉัย 14:19)
และทําลายเครื� องจองจําที�มือ (ผู้วินิจฉัย 15:14) “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�”
ไม่ได้สถิตอยูก่ บ
ั แซมสันอย่างต่อเนื่อง มาเพื�อให้ บรรลุเป้าหมายบางอย่าง
และจากไปเมื�อเสร็ จสิ �นภารกิจ
เห็นได้ วา่ การได้ รับของประทานอันเป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�เพื�อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ใช่
- การรับประกันความรอด
- สิ�งที�จะอยูก่ บั เราไปตลอดชีวิต
- พลังเร้ นลับที�มีอยูใ่ นตัว
- สิ�งที�ได้ รับจากการมี “ประสบการณ์สว่ นตัว”
เหตุผลเกี�ยวกับของประทานอันเป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�ยงั คงไม่ชดั เจน ผู้คนยังคงอ้ างว่า
"ได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" และในสถานประกาศพระกิตติคณ
ุ นักเทศน์ยงั ล่อผู้คนที�คิดจะ
“ยอมรับพระเยซู” ด้ วย "การได้ รับของประทานฝ่ ายวิญญาณ" คําถามคือ "ของประทานใด"
เป็ นไปไม่ได้ ที�มนุษย์จะไม่ร้ ูวา่ พวกเขาได้ ของประทานใด
แซมสันได้ รับของประทานฝ่ ายวิญญาณที�จะฆ่าสิงห์โต (ผู้วินิจฉัย 14:5,6)
ในขณะที�เขาเผชิญหน้ ากับสิงห์โตที�คํารามอยู่
เขาจะต้ องรู้แน่วา่ พระวิญญาณสถิตอยูก่ บั เขาเพื�ออะไร
ความจริ งข้ อนี �จะตรงข้ ามกับผู้คนในยุคนี �ที�อ้างว่าได้ รับพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�แต่ไม่สามารถกระทํา
การพิเศษใด หรื อแม้ แต่จะรู้วา่ ตนเองมีของประทานใด
เหตุผลสําหรับของประทานในศตวรรษแรก
พระบัญชาสุดท้ ายของพระคริ สต์คือ ให้ สาวกออกไปทัว� โลกประกาศข่าวประเสริ ฐ (มาระโก
16:15,16)
พวกเขาทําตามโดยยึดเรื� องการสิ �นพระชนม์และฟื น� คืนพระชนม์เป็ นเรื� องแรกของการประกาศ
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แต่ในขณะนันยั
� งไม่มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อย่างที่เราทราบ

พวกเขายืนประกาศเรื� องเยซูแห่งนาซาเร็ ธที�ตลาดและวิหารซึ่งเป็ นเรื� องที�ฟังดูประหลาด
เพราะเป็ นเรื� องช่างไม้ ชาวอิสราเอลที�ดีสมบูรณ์แบบ
ซึ่ งตายและฟื น� คืนชีพตามคําพยากรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
และเป็ นชายที�ขอให้ พวกเขารับศีลบัพติศมาและทําตามแบบอย่างที�เขาวางไว้
ในยุคนัน� มีคนที�พยายามจะสร้ างลัทธิของตนขึ �นมาเช่นกัน
จึงต้ องมีวิธีการที�จะประกาศให้ โลกรู้วา่ สิ�งที�คริ สเตียนประกาศเป็ นสิ�งที�มาจากพระเจ้ า
ไม่ใช่ปรัชญาของกลุม่ ชาวประมงทางเหนือของอิสราเอล
ในยุคนี �
เราใช้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซงึ� บันทึกงานและหลักคําสอนของพระเยซูเพื่อพิสจู น์วา่ ข่
าวประเสริ ฐที�เราประกาศมาจากพระเจ้ า
ในยุคที�ยงั ไม่มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
พระเจ้ าทรงอนุญาตให้ ผ้ ปู ระกาศข่าวประเสริ ฐใช้พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�เพื�อยืนยันความจริ งในสิ�งที�
พวกเขาประกาศ นี�คือ เหตุผลเฉพาะของการใช้ ของประทานในสายตาของโลก
การไม่มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทําให้ ◌้ความเชื่อของผู้เชื�อใหม่เติบโตได้ ยาก
ปั ญหามากมายที�พวกเขาเผชิญหน้ าจะไม่มีข้อยุติที�ชดั เจน และจะมีแนวทางเพียงเล็กน้ อย
ที�จะนําพวกเขาให้ เติบโตในความเชื่อในพระคริ สต์ ดังนัน�
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�จงึ ถูกประทานเพื�อนําทางผู้เชื�อในสมัยก่อนผ่านสารที่ดลใจ
จนถึงยุคที�มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บนั ทึกและเผยแพร่ สารและคําสอนของพระเยซู
เหตุผลของการประทานพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�จงึ อธิบายได้ ไม่ยาก
- "ครัน� พระองค์ (พระเยซู) เสด็จขึ �นไปสูท่ ี�สงู (สวรรค์)
พระองค์…ประทาน (พระวิญญาณ)
ของประทานแก่มนุษย์…เพื�อเตรี ยมธรรมิกชนให้ เป็ นคนที�จะรับใ
ช้ เพื�อเสริมสร้ างพระกายของพระคริ สต์ให้ จําเริ ญขึ �น" เช่น ผู้ที�เชื�อ
(เอเฟซัส 4:8,12)
- เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้ทเี่ ชื�อที�อยูท่ ี�โรม
"ข้ าพเจ้ าปรารถนาที�จะได้ พบท่านทังหลาย
�
เพื�อจะได้ นําของประทานฝ่ ายวิญญาณมาให้ แก่ทา่ นบ้ างเพื�อเสริ ม
กําลังท่านทังหลาย"
�
(โรม 1:11)
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ในส่วนที�เกี�ยวกับการใช้ ของประทานเพื�อยืนยันการประกาศข่าวประเสริ ฐ เราอ่านพบว่า
- "ข่าวประเสริ ฐของเราที�มาถึงท่านมิใช่มาด้ วยถ้ อยคําเท่านัน�
แต่ด้วยฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� และด้ วยความไว้ ใจอันเต็มเปี� ยม"
ผ่านการอัศจรรย์ต่างๆ (1 เธสะโลนิกา 1:5; 1 โคริ นธ์ 1:5,6)
- เปาโลกล่าวถึง
"สิ�งซึง� พระคริ สต์ได้ ทรงกระทําโดยทรงใช้ ข้าพเจ้ าทางคําสอนและกิจการ
เพื�อจะให้ คนต่างชาติเชื�อฟั ง คือด้ วยอิทธิฤทธิ�แห่งหมายสําคัญและการอัศจรรย์
ในฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" (โรม 15:18-19)
- ในส่วนที�เกี�ยวกับผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐ เราอ่านพบว่า
"ทังนี
� �พระเจ้ าก็ทรงเป็ นพยานด้ วย
โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ�ตา่ งๆ…และโดยข
องประทานจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" (ฮีบรู 2:4)
- การประกาศข่าวประเสริ ฐที�ไซปรัสได้ รับการสนับสนุนจากการอิทธิฤทธิ์
"ครัน� ผู้วา่ ราชการเมืองได้ เห็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ �นนันจึ
� งเชื�อถือ
และอัศจรรย์ใจด้ วยพระดํารัสสอนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า" (กิจการของอัครทูต
13:12)
การอิทธิฤทธิ์ที�เกิดขึ �นทําให้ เขาเชื�อพระดํารัสสอน ที�เมืองอิโคเนียม
"องค์พระผู้เป็ นเจ้ า…ได้ ทรงรับรองคําแห่งพระคุณของพระองค์
โดยทรงโปรดให้ ทา่ นทังสองทํ
�
าหมายสําคัญและการอัศจรรย์ได้ " (กิจการของอัครทูต 14:3)
ทังหมดนี
�
�เกิดขึ �นเนื�องจากสาวกทําตามพระบัญชาในการประกาศข่าวประเสริ ฐ
"พวกสาวกเหล่านันจึ
� งออกไปเทศนาสัง� สอนทุกแห่งทุกตําบล และพระเป็ นเจ้ าทรงร่วมงานกับเขา
และทรงสนับสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที�ประกอบนัน"
� (มาระโก 16:20)
สิ�งพิเศษในเวลาพิเศษ
ของประทานฝ่ ายวิญญาณถูกประทานให้ เพื�อกระทําสิ�งพิเศษในเวลาพิเศษ
ซึง� หมายความว่าการกล่าวอ้ างว่าการได้ รับของประทานเป็ นสิ�งที�อยูค่ กู่ บั เราไปตลอดชีวิตเป็ นการ
กล่าวอ้ างที�ผิด สาวกซึง� รวมถึงเปโตรต่างก็ "ก็ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�"
ในงานฉลองเทศกาลเพนเทคอสต์ หลังจากที�พระเยซูทรงเสด็จสูส่ วรรค์ (กิจการของอัครทูต 2:4)
และสามารถที�จะพูดภาษาต่างชาติเพื�อที�จะประกาศพระกิตติคณ
ุ ได้ ในวิธีที�ตื�นใจ
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เมื�อผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่พยายามที�จะหยุดยังพวกเขา
�
"เปโตร
ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�” จึงสามารถตอบพวกเขาได้ (กิจการของอัครทูต 4:8)
เมื�อพวกเขาถูกปลดปล่อยจากเรื อนจํา พวกเขาได้ รับของประทานที�จะประกาศข่าวประเสริ ฐต่อไป
"คนเหล่านันประกอบด้
�
วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� ได้ กล่าวพระวจนะของพระเจ้ าด้ วยใจกล้ าหาญ"
(กิจการของอัครทูต 4:31)
ผู้ที�อา่ นด้ วยความระมัดระวังจะเห็นว่า พระคัมภีร์ไม่ได้ บนั ทึกไว้ วา่
"คนเหล่านันซึ
� ง� ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�อยูแ่ ล้ ว"
พวกเขาได้รับวิญญาณเพื�อกระทําบางสิ�งโดยเฉพาะ
แต่จะต้ องได้ รับการเติมอีกครั้งเพื�อบรรลุเป้าหมายต่อไปของพระเจ้ า เปาโลก็เช่นเดียวกัน
"ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�" เมื�อท่านรับศีลบัพติศมา แต่หลายปี ต่อมาท่านต้ อง”
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�"
อีกครัง� เพื�อที�จะลงโทษชายที�กระทําการชัว� ร้ ายให้ กลายเป็ นชายตาบอด" (กิจการของอัครทูต
9:17;13:9)
เมื่อกล่าวถึงของประทานอันทรงอิทธิฤทธิ์ เปาโลเขียนไว้ วา่ ผู้ทเี่ ชื�อสมัยแรกๆ

ได้ รับของประทานฝ่ ายวิญญาณ “ตามขนาดที�พระคริ สต์ประทานให้ " (เอเฟซัส 4:7) คําว่า "ขนาด"
ในภาษากรี ก แปลว่า "สัดส่วนหรื อระดับที�จํากัด"
มีเพียงพระเยซูเท่านันที
� �มีของประทานโดยไม่มีขีดจํากัด
และทรงใช้ ได้ ตามที�พระองค์ทรงพอพระทัย" (ยอห์น 3:34)
เราจะกล่าวถึงของประทานฝ่ ายวิญญาณซึง� ถูกกล่าวอ้างในฐานะที�ถกู ครอบครองในศตวรรษแรก
ของประทานฝ่ ายวิญญาณในศตวรรษแรก
คําพยากรณ์

คําว่า "ผู้เผยพระวจนะ" ในภาษากรี กแปลว่า คนที�เปิ ดเผยพระวจนะของพระเจ้ า หมายถึง
คนที�ได้ รับการดลใจให้ พดู พระวจนะของพระเจ้ า
ซึง� หลายครัง� หมายถึงการพูดถึงสิ�งที�จะเกิดขึ �นในอนาคตด้ วย (ดู 2 เปโตร 1:19-21) คําว่า
"ผู้เผยพระวจนะ" ผู้ที�ได้ ของประทานในการพยากรณ์ “มาจากเยรูซาเล็ม จะเดินทางไปที�
อันติโอก ในจํานวนนันมี
� คนหนึ�งที�ชื�ออากาบัส
ได้ ลกุ ขึ �นแสดงโดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�วา่ จะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ�งทัว� แผ่นดินโลก
และได้ บงั เกิดขึ �นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอสั พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่า
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จะเรี� ยไรกันตามกําลัง ฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี�น้องที�อยูใ่ นแคว้ นยูเดีย” (กิจการของอัครทูต
11:27-29) คําพยากรณ์ที�เกิดขึ �นจริ งภายในไม่กี�ปีเช่นนัน�
ไม่คอ่ ยเกิดขึ �นในท่ามกลางผู้ที�กล่าวอ้ างว่าได้ รับของประทานในการพยากรณ์ทแี� ม่นยําจริ งๆ
อันที่จริ งมีเพียงคริ สตจักรในยุคแรกที�ได้ ของประทานด้ านนี �จริ งๆ
และได้ สละเวลาและเงินทองเพื�อบรรเทาความทุกข์ยากตามที�ผ้ เู ผยพระวจนะได้ เผยไว้
คริ สตจักรบางแห่งในปัจจุบนั ที�เชื�อว่า "ได้รับพระวิญญาณ" เป็ นคริ สตจักรที�เหมือนคริ สตจักรยุคแรก
การรั กษาโรค
พวกสาวกประกาศข่าวประเสริ ฐ (พระกิตติคณ
ุ ) ของแผ่นดินของพระเจ้ าบนแผ่นดินโลก
และเป็ นการเหมาะสมที�พวกเขาจะยืนยันข่าวประเสริ ฐของตนโดยการทําการอัศจรรย์ซงึ� จะทําให้ เห็
นภาพว่าเวลาที�จะมาถึงจะเป็ นเช่นเมื�อ "นัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิ ดออก
แล้ วหูของคนหูหนวกจะเบิก แล้ วคนง่อยจะกระโดด" (อิสยาห์ 35:5,6)
สภาพของแผ่นดินของพระเจ้ าดูเพิ่มเติมได้ ในบทเรี ยนที่ 5
เมื�อแผ่นดินของพระเจ้ าถูกสร้ างขึ �นบนแผ่นดินโลก คําสัญญาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ �นเพียงครึ่ ง
และจะไม่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าแผ่นดินของพระเจ้ าตังอยู
� จ่ ริ งหรื อไม่
การยื�นยันของพระเจ้ าเรื� องข่าวประเสริ ฐเกี�ยวกับแผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่สิ�งที�จะปฏิเสธได้
การรักษาโรคอย่างอัศจรรย์ซงึ� กระทําโดยผู้ทเี่ ชื�อในยุคแรกๆ
จึงปรากฏต่อสายตาของประชาชนทัว� ไป
ตัวอย่างได้ แก่การที�เปโตรรักษาคนง่อยที�ถกู หามมาวางไว้ ที�ประตูวิหารทุกเช้ า กิจการของอัครทูต
3:2 กล่าวว่าคนง่อยถูกหามมาวางไว้ ทกุ วัน เขาจึงเป็ นภาพทีค่ ้ นุ ตา
เมื�อเปโตรรักษาเขาให้ หายด้ วยฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณ
"เขาจึงกระโดดขึ �นยืนและเดินเข้ าไปในพระวิหารด้ วยกันกับเปโตรและยอห์น
เดินเต้ นโลดสรรเสริญพระเจ้ าไป คนทังปวงเห็
�
นเขาเดินและสรรเสริ ญพระเจ้ า
จึงรู้วา่ เป็ นคนนันซึ
� ง� นัง� ขอทานอยูท่ ี�ประตูงามแห่งพระวิหาร
เขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ�ง ในเหตุการณ์ที�เกิดขึ �นแก่คนนัน�
เมื�อคนง่อยที�หายนันยั
� งยึดเปโตรและยอห์นอยู่ ฝูงคนก็วิ�งไปหาท่านที�เฉลียงพระวิหารซึง� เรี ยกว่า
เฉลียงของซาโลมอนด้ วยความอัศจรรย์ใจยิ�งนัก" (กิจการของอัครทูต 3:7-11)
เปโตรจึงถือโอกาสนันประกาศเรื
�
�องการฟื น� คืนพระชนม์ของพระคริ สต์
ด้ วยเหตุการณ์ที�คนง่อยเดินได้ ซงึ� เป็ นพยานหลักฐานที�ปฏิเสธไม่ได้ และไร้ ข้อกังขา
เรามัน� ใจได้ เลยว่าประชาชนต้ องยอมรับคําพูดของเปโตรว่าเป็ นคําพูดของพระเจ้ า ประตูพระวิหาร
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"ในเวลาอธิษฐาน" (กิจการของอัครทูต 3:1) จะต้ องแน่นขนัดไปด้ วยผู้คน พอๆ
กับแหล่งช้ อปปิ ง� ในเช้ าวันเสาร์
สถานที�อย่างนี �แหละที�พระเจ้ าทรงเลือกที�จะยืนยันการประกาศข่าวประเสริ ฐด้ วยการอัศจรรย์
ในทํานองเดียวกัน กิจการของอัครทูต 5:12 เขียนไว้ วา่
"มีหมายสําคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึง� อัครทูตได้ ทําด้ วยมือของตนในหมูป่ ระชาชน"
พวกเพนเทคอสต์ที�อ้างว่ารักษาโรคได้ มักจะเกี�ยวพันกับสิ�งที�เกิดขึ �นในคริ สตจักรลับๆ
มากกว่าในคริ สตจักรที�เป็ นที�ร้ ูจกั และมักจะกระตุ้น “ผู้ทเี่ ชื�อแล้ ว”
มากกว่าประชาชนทัว� ไปให้ คาดหวังการเกิด “การอัศจรรย์”
พูดได้ วา่ นักเขียนปั จจุบนั มีประสบการณ์มากพอในการพูดคุยประเด็นนี �กับผู้ที�อ้างตัวว่าประกอบด้ ว
ยพระวิญญาณ และเห็นการอ้ างว่าประกอบด้ วยพระวิญญาณอีกด้ วย แต่จากการได้ เห็น
"การรักษา" ที�ยงั พิสจู น์ไม่ได้ มาหลายครัง� และเป็ นการรักษาที�อาการป่ วยหายไปบางส่วน
สมาชิกของคริ สตจักรเหล่านี �ยอมรับว่าการรักษายังคงดําเนินต่อไป
หลายครัง� ที�ขา้ พเจ้าได้ แสดงความปรารถนาดีตอ่ เพื�อนที�เป็ นเพนเทคอสต์วา่
"ไม่ใช่วา่ ผมไม่เต็มใจที�จะเชื�อว่าคุณจะมีฤทธิ�เดชยิ�งใหญ่นี �
แต่พระเจ้ ามักจะสําแดงให้ เราเห็นอย่างชัดเจนเสมอว่าใครที�มีและใครที�ไม่มีฤทธิ�เดชของพระองค์
จึงเป็ นการมีเหตุผลพอสมควรที�ผมจะขอให้ คณ
ุ แสดงให้ ผมเห็นความจริ ง
เพื�อว่าผมจะยอมรับคําสอนของคุณได้ มากขึ �น
เพราะในปั จจุบนั ผมคิดว่ามันไม่สอดคล้ องกับพระคัมภีร์" แต่ผมก็ไม่เคยได้ เห็น
"การแสดงถึงการประกอบด้ วยพระวิญญาณหรื อฤทธิ�เดช" เลย
ตรงกันข้ามกับทัศนคติของข้าพเจ้า
พวกยิวออร์ ธอด็อกซ์ในศตวรรษแรกปิ ดกันความคิ
�
ดเรื� องความเป็ นไปได้ ที�คริ สเตียนจะประกอบด้ ว

ยของประทานฝ่ ายวิญญาณ แต่พวกเขาก็ยอมรับว่า
"ชายผู้น้ ีทําสิ�งที�เป็ นหมายสําคัญหลายประการ" (ยอห์น 11:47) และ
"เขาได้ กระทําหมายสําคัญอันเด่น คนทังปวงที
�
�อยูใ่ นกรุงเยรูซาเล็มรู้กนั แล้ ว และเราปฏิเสธไม่ได้ "
(กิจการของอัครทูต 4:16) ผู้ที�ได้ ยินพวกสาวกพูดภาษาแปลกๆ ต่างก็พากัน "ฉงนสนเท่ห์"
(กิจการของอัครทูต 2:6)
ทุกวันนี �ไม่มีใครฉงนสนเท่ห์กนั แล้ วกับการพูดไร้ สาระของพวกเพนเทคอสต์
ความจริ งที�วา่ ผู้คนพากันทิ �ง “ลัทธิเพนเทคอสต์” ในยุคนี �
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บอกให้ ร้ ูวา่ พวกเขาไม่สามารถกระทําการอัศจรรย์ได้ จริ งๆ
ถ้ าการอัศจรรย์เพียงอย่างเดียวสามารถเป็ นที�เลืองลือไปทัว� กรุ งเยรูซาเล็มแล้ ว
จะไม่เป็ นการมีเหตุผลที�ดีหรื อที�จะลองคิดว่า
ถ้ ามีการอัศจรรย์จริ งเกิดขึ �นที�จตุรัสทราฟั ลการ์ในลอนดอน หรื อทันยาฮารูรูปาร์ คในไนโรบีแล้ ว
โลกทังใบจะต้
�
องตระหนักว่าของประทานฝ่ ายวิญญาณยังคงมีอยูใ่ นปั จจุบนั
“การรักษาโรค"
ของพวกเพนเทคอสต์เป็ นเรื� องของอารมณ์และจิตวิทยามากกว่าการอัศจรรย์ที�กระทําโดยพระวิญ
ญาณของพระเจ้า ส่วนเปโตรใช้ ของประทานในการรักษาผู้คนที�ถกู หามมาไว้ ที�ถนน
(กิจการของอัครทูต 5:15) ผู้วา่ ราชการเมืองได้ เห็นการอัศจรรย์ที�เปาโลกระทํา (กิจการของอัครทูต
13:12,13) ผู้คนที�เมือง
ลิสตราก็ได้ เห็นเช่นกัน (กิจการของอัครทูต 14:4-13)
สิ�งเหล่านี้เกิดขึ �นตามพระประสงค์และเกิดขึ �นท่ามกลางฝูงชน
ไม่มีคําอธิบายอื�นใดนอกจากการยอมรับว่าฤทธิ�เดชของพระเจ้ าถูกสําแดงโดยผู้รับใช้ ของพระเจ้ า
การที�พระคริ สต์ทรงรักษาโรคก็ให้ ผลเช่นนี �เช่นกัน "คนทังปวงก็
�
ประหลาดใจนัก
จึงสรรเสริ ญพระเจ้ าว่า "เราไม่เคยเห็นเช่นนี �เลย" (มาระโก 2:12)
ภาษา
สาวกซึง� บางคนเป็ นเพียงชาวประมงได้ รับมอบหมายให้ ทําพันธกิจยิ�งใหญ่ในการออกไปประกาศข่
าวประเสริ ฐทัว่ โลก (มาระโก 16:15,16) บางทีปฏิกิริยาแรกที�พวกเขามีก็คือ
"แต่เราพูดภาษาต่างชาติไม่ได้ " พวกเขาไม่ได้ อยูใ่ นกรณี "เราไม่เก่งภาษาตอนเราเป็ นนักเรี ยน"
ด้ วยซํ �าไป เพราะพวกเขาไม่ได้ รับการศึกษา "ท่านทังสองขาดการศึ
�
กษาและเป็ นคนสามัญ"
(กิจการของอัครทูต 4:13) และแม้ แต่ในกรณีของผู้ที�มีการศึกษา (เช่นเปาโล)
ภาษาก็ยงั เป็ นอุปสรรคอยูด่ ี เมื�อมีการรับเชื�อเกิดขึ �น
การที�พวกเขาต้ องพึง� พากันเพื�อการสัง� สอนเทศนา
(ไม่ได้ ถกู บันทึกไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่)
หมายความว่าการไม่เข้ าใจภาษาของกันและกันเป็ นปั ญหาที�ใหญ่โขอยู่
ดังนั �นเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคนี้ พวกเขาจึงได้ รับของประทานในการพูดและเข้ าใจภาษาต่างๆ
เห็นได้ชดั ว่ามีความขัดแย้งระหว่างมุมมองของ “ภาษาแปลกๆ” และมุมมองของคริ สเตียน "เกิดใหม่"
มากมายทีอ่ ธิบายเสียงแปลกๆ ที�พวกเขาทําว่าเป็ น "ภาษาแปลกๆ" แต่ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แล้ ว
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ความหมายของคําว่า
"ภาษาแปลกๆ" คือ "ภาษาต่างชาติ"
ในวันเทศกาลเพนเทคอสต์ของชาวยิวหลังจากที�พระเยซูทรงเสด็จสูส่ วรรค์ไม่นาน พวกสาวก
"ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� จึงตังต้
� นพูดภาษาอื�นๆ เขาจึงพากันมา
(การทําการอัศจรรย์ในที�สาธารณะ) และฉงนสนเท่ห์ เพราะต่างคนต่างได้ ยินเขาพูดภาษาของตัว
คนทังปวงจึ
�
งประหลาดและอัศจรรย์ใจ พูดว่า
"ดูแน่ะคนทังหลายที
�
�พดู กันนันเป็
� นชาวกาลิลีทกุ คนไม่ใช่หรื อ
เหตุไฉนเราทุกคนได้ ยินเขาพูดภาษาของบ้ านเกิดเมืองนอนของเรา เช่น
ชาวปาร์เชียและมีเดีย…เราทังหลายต่
�
างก็ได้ ยินคนเหล่านี �กล่าวถึงมหกิจของพระเจ้ าตามภาษาข
องเราเอง…เขาทังหลายจึ
�
งอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่ห์" (กิจการของอัครทูต 2:4-12)
การยํ �าเน้ นถึงความฉงนสนเท่ห์และอัศจรรย์ใจของผู้คนคงจะไม่จําเป็ นหากพวกเขาได้ ยินแค่คําพูด
ไม่ได้ ศพั ท์ของพวกที�อ้างว่าได้ รับของประทานในยุคนี �
ซึง� น่าจะทําให้ เกิดการเมินเฉยมากกว่าความอัศจรรย์ใจและเชื�อถืออันเกิดจากความเข้ าใจในคําพู
ดที�ปรากฏในกิจการของอัครทูต 2
นอกจากความหมายที�เหมือนกันของ "ภาษาแปลกๆ" และ "ภาษาต่างๆ ในกิจการของอัครทูต
2:4-11 "ภาษาแปลกๆ" ยังถูกใช้หมายความว่า "ภาษาต่างๆ"
ในอีกหลายแห่งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ในพระธรรมวิวรณ์ คําว่า "คน
เผ่าพันธุ์ ภาษา" ถูกใช้ถึง 5 ครัง� เพื�ออธิบายคําว่าประชาชาติในโลก (วิวรณ์
7:9,10:11;11:9;13:7;17:15) คําว่า "ภาษาแปลกๆ"
ในภาษากรี กปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรี ก (เรี ยกว่า
Septuagint) มีความหมายว่า ภาษาต่างๆ (ปฐมกาล10:5; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:49; ดาเนียล
1:4)
1 โคริ นธ์ 14 กล่าวถึงพระบัญชาในการใช้ ของประทานของการพูดภาษาแปลกๆ ข้ อ 21 อ้างถึง
อิสยาห์ 28:11 เกี่ยวกับของประทานนี �ที�จะถูกใช้ กบั ชาวยิว
"พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี �โดยต่างภาษาและด้ วยปากของคนต่างด้ าว" ในเบื้องต้น
พระธรรมข้ อนี �หมายถึงผู้ที�รุกรานชนชาติอิสราเอลจะพูดกับชาวยิวด้ วยภาษาที�ชาวยิวไม่ร้ ูจกั
คําว่าภาษาและปากในที�นี �หมายถึงภาษาต่างชาติ ใน 1 โคริ นธ์ 14 คําว่า “ภาษาแปลกๆ”
หมายถึง ภาษาต่างด้ าวเช่นกัน พระธรรมบทนี �เป็ นบทที�
เปาโลได้ รับการดลใจให้ เขียนถึงการใช้ ของประทานไปในทางที�ไม่ถกู ต้ องซึ่งเกิดขึ้นในคริ สตจักรสมัยแร
36

ก และทําให้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้เกี่ยวกับธรรมชาติของของประทานในการพยากรณ์และการพูดภาษาต่างๆ ข้ อ

37 เป็ นข้ อสําคัญที�สรุปความของบทนี �
"ถ้ าผู้ใดถือว่าตนเป็ นผู้เผยพระวจนะหรื ออยูฝ่ ่ ายวิญญาณ
ก็ควรยอมรับว่า
ข้ อความซึง� ข้ าพเจ้ าเขียนมาถึงท่านนันเป็
� นพระบัญญัติขององค์พร
ะผู้เป็ นเจ้ า"
หากผู้ใดอ้ างว่ามีของประทานฝ่ ายวิญญาณ
เขาจะต้ องยอมรับว่าพระบัญชาเกี�ยวกับการใช้ ของประทานได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
ผู้ที�ไม่เชื�อฟั งพระบัญชาเป็ นคนที�ยอมรับอย่างเปิ ดเผยว่าพวกเขาเห็นว่าถูกต้ องแล้ วที�จะขัดพระบัญ
ชาที�ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า ข้ อ 11-17 เขียนไว้ วา่
"แต่ถ้าข้ าพเจ้ าไม่เข้ าใจเนื �อความของภาษานันๆ
�
ข้ าพเจ้ าจะเป็ นคนต่างภาษากับคนทีพ� ูด
และคนที�พดู นันจะเป็
�
นคนต่างภาษากับข้ าพเจ้ าด้ วย
เหตุฉะนันเมื
� �อท่านทังหลายกํ
�
าลังร้ อนใจแสวงหาของประทานฝ่ าย
วิญญาณแล้ ว
ก็จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้ สามารถที�จะทําให้ คริ สตจักรจําเ
ริ ญขึ �น
เหตุฉะนันคนที
�
�พดู ภาษาแปลกๆ ได้ นนั �
ควรจะอธิษฐานขอให้ แปลได้ ด้วย
เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าอธิษฐานเป็ นภาษาแปลกๆ
ใจของข้ าพเจ้ าอธิษฐานก็จริ ง แต่ความคิดก็ไม่เป็ นประโยชน์
ถ้ าเช่นนันข้
� าพเจ้ าควรจะทําประการใด
ข้ าพเจ้ าจะอธิษฐานด้ วยใจและด้ วยความคิด
และจะร้ องเพลงด้ วยใจและด้ วยความคิด
มิฉะนันเมื
� �อท่านขอบพระคุณพระเจ้ าด้ วยใจแล้ ว
คนที�อยูใ่ นพวกที�ร้ ูไม่ถึงจะว่า "อาเมน"
เมื�อท่านโมทนาพระคุณอย่างไรได้ ในเมื�อเขาไม่เข้ าใจสิ�งที�ทา่ นพูด
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แม้ ทา่ นโมทนาพระคุณอย่างไรก็ตาม
แต่คนอื�นนันจะไม่
�
จําเริ ญขึ �น"
การพูดภาษาที�คนที�อยูใ่ นที�ประชุมไม่เข้ าใจ ก็ไร้ ประโยชน์ ผู้คนจะกล่าว "อาเมน"
อย่างจริงใจได้ อย่างไร ถ้ าการอธิษฐานนันประกอบด้
�
วยถ้ อยคําที�พวกเขาไม่เข้ าใจ คําว่า "อาเมน"
แปลว่า "ขอให้ เป็ นไปตามนัน"
� หรือ "เห็นด้ วยกับคําอธิษฐาน"
การพูดภาษาที�พี�น้องของท่านไม่เข้ าใจไม่ทําให้ พวกเขาจําเริ ญขึ �น ปอลเขียนไว้วา่
ข้ อ 19
"แต่วา่ ในคริ สตจักร ข้ าพเจ้ าพอใจที�จะพูดสักห้ าคําด้ วยความคิด
เพื�อเป็ นคติแก่คนอื�น ดีกว่าที�จะพูดหมื่นคําเป็ นภาษาแปลกๆ"
เรื่ องนี้เข้าใจได้ง่ายว่า ประโยคสันๆ
�
เกี�ยวกับพระคริ สต์ที�ใช้ ภาษาของเราดีกว่าคําเทศนาเป็ นชัว� โมงในภาษาต่างชาติหรื อ “ที�เราไม่เข้ าใจ”
ข้ อ 22
"เหตุฉะนัน� การพูดภาษาแปลกๆ จึงไม่เป็ นนิมิตแก่คนที�เชื�อ
แต่เป็ นนิมิตแก่คนที�ไม่เชื�อ แต่การเผยพระวจนะนัน�
ไม่ใช่สําหรับคนที�ไม่เชื�อ แต่สําหรับคนที�เชื�อแล้ ว"
การพูดภาษาแปลกๆ จึงใช้ สําหรับการประกาศพระกิตติคณ
ุ แต่ทกุ วันนี � การอ้ างว่าพูด
"ภาษาแปลกๆ" ได้ มักจะเกิดกับ “คนที�เชื�อ”
เวลาที�เขาอยูค่ นเดียวและเป็ นประสบการณ์สว่ นบุคคล
มีตวั อย่างของผูค้ นเหล่านั้นที่สามารถพูดภาษาในภาษาต่างชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเพื่อประกาษข่าวประเสริ ฐ

ในช่วงต้ นทศวรรษ 90 ประตูแห่งการประกาศข่าวประเสริ ฐเปิ ดกว้ างในยุโรปตะวันออก
แต่คริ สตจักรที�ทําการประกาศศาสนาต้ องแจกจ่ายเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ
พวกเขาต้ องใช้ ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ แน่นอนถ้ าพวกเขาได้ รับของประทานดังกล่าว
ข้ อ 23
"เหตุฉะนัน� ถ้ าคริ สตจักรมีการประชุมแล้ ว คนทังปวงต่
�
างก็พดู ภาษาแปลกๆ
และมีคนที�ร้ ูไม่ถึง หรื อคนที�ไม่เชื�อเข้ ามา เขาจะมิเห็นไปว่า
ท่านทังหลายคลั
�
ง� ไปแล้ วหรื อ"
ซึ่ งตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง

ชาวมุสลิมและพวกนอกรี ตเยาะหยันพฤติกรรมประหลาดของพวกที�อ้างว่ามีของประทานในการพูด
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ภาษาแปลกๆ ทัว่ ทั้งแอฟริ กาตะวันตก
แม้ แต่คริ สเตียนระดับหัวหน้ าที�ไปร่วมประชุมกับพวกเพนเทคอสต์ก็จะต้ องคิดว่าพวกเขาบ้ าคลัง� ไป
แล้ ว
ข้ อ 27
"ถ้ าผู้ใดจากพูดภาษาแปลกๆ
จงให้ พดู เพียงสองคนหรื ออย่างมากที�สดุ ก็สามคนและให้ พดู ทีละ
คน และให้ อีกคนหนึ�งแปล"
ในการประชุมนมัสการหนึ�งๆ ควรมีการพูดภาษาแปลกๆ เพียง 2-3 คน
ไม่น่าจะมีการพูดภาษาแปลกๆ มากกว่า 3 ภาษาในหมูผ่ ้ ทู ี�มาประชุม
การประชุมนันจะต้
� องขาดตอน หากประโยคที�พดู ออกมาต้ องถูกแปลความมากกว่า 2 ครัง�
ถ้ าในการเทศนาที�เซ็นทรัลลอนดอน โดยมีชาวอังกฤษ ฝรั�งเศส และเยอรมัน มาฟั ง
สิ�งทีจ่ ะเกิดขึ �นหากมีการใช้ ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ คือ
ศิษยาภิบาล: กู๊ดอีฟนิ� ง
คนพูดคนแรก: บองซัวร์ (ฝรั�งเศส)
คนพูดคนที�สอง: กูเท่น อเบนท์ (เยอรมัน)
โดยธรรมชาติแล้ วพวกเขาจะต้ องพูด “ทีละคน” ความสับสนอาจเกิดขึ �นจากการพูดในเวลาเดียวกัน
แต่เนื�องจากธรรมชาติทางอารมณ์ของ "การพูดภาษาแปลกๆ" ในปั จจุบนั
คือการที�คนพูดภาษาแปลกๆ พูดพร้ อมๆ กัน ข้าพเจ้าเคยสังเกตว่าเมื�อคนหนึ�งเริ� มพูด คนอื�นๆ
ก็จะได้ รับอิทธิพลให้พดู เช่นเดียวกัน
การพูดภาษาแปลกๆ
มักจะถูกใช้ พร้ อมกับการเผยพระวจนะเพื�อว่าข้ อความที�ได้ รับการดลใจจากพระเจ้ าจะถูกเปิ ดเผย
(โดยของประทานในการเผยพระวจนะ) เราสามารถดูตวั อย่างได้ ในกิจการของอัครทูต 19:6
ถ้ าการประชุมในลอนดอนที�มีชาวอังกฤษและฝรั�งเศส มาร่วม แล้ วผู้พดู พูดด้ วยภาษาฝรั�งเศส
ชาวอังกฤษในที�ประชุมก็จะไม่ "จําเริ ญขึ �น"
ดังนันของประทาน
�
ในการแปลก็ควรจะมีอยูใ่ นการประชุมนันด้
� วย เพื�อให้ ทกุ คนฟั งเข้ าใจ
ในตัวอย่างของเรา คือการแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็ นอังกฤษ ถ้ าผู้ฟังถามผู้พดู ด้ วยภาษาฝรั�งเศส
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ผู้พดู ก็จะไม่สามารถเข้ าใจได้ ถ้ าไม่มีคนช่วยแปล
แม้ วา่ เขาจะมีของประทานในการพูดภาษาฝรั�งเศส
ดังนันการมี
�
ของประทานในการแปลจึงจําเป็ นในกรณีนี �ด้ วย
ถ้ าไม่มีของประทานในการแปลในกรณีที�ต้องมี ก็ไม่ควรมีการใช้ ภาษาแปลกๆ
"…ให้ คนหนึ�งแปล แต่ถ้าไม่มีผ้ ใู ดแปลได้ ก็ให้ คนเหล่านันอยู
� เ่ งียบๆ ในที�ประชุม"
(1 โคริ นธ์ 14:27,28) ความจริ งที�วา่ ผู้ที�อ้างว่าพูด “ภาษาแปลกๆ” ได้ พดู “ภาษาต่างๆ”
โดยไม่มีใครเข้ าใจ และไม่มีใครแปลได้ เป็ นการขัดต่อพระบัญชาข้ างต้ น
ข้ อ 32,33
"วิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนันย่
� อมอยูใ่ นบังคับของพวกผู้เ
ผยพระวจนะ เพราะว่าพระเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ าแห่งการวุน่ วาย
แต่ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่งสันติสขุ
ตามที�ปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นคริ สตจักรแห่งธรรมิกชนนัน"
�
การประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� ไม่เกี�ยวข้ องกับการมีประสบการณ์ที�ทําให้ คนๆ
หนึ�งหลุดออกจากภาวะปกติ พระวิญญาณอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้ใช้
ไม่ใช่อํานาจที�ควบคุมให้ ทําสิ�งที�ไม่อยากทํา เป็ นการกล่าวอ้ างอย่างผิดๆ ที�วา่ ซาตานหรื อ
"วิญญาณชัว� " ครอบงํา “ผู้ที�ไม่ได้ รับความรอด” (ดูบทเรี ยนที่ 6.3)
และพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�เติมเต็มผู้ทเี่ ชื�อ แต่ฤทธิ�เดชที�กล่าวถึงใน 1 โคริ นธ์ 14:32
เกี�ยวข้ องกับการควบคุมเพื�อจุดประสงค์โดยเฉพาะของผู้ที�ประกอบด้ วยพระวิญญาณ
ไม่ใช่พลังแห่งความดีที�ตอ่ สูก้ บั พลังแห่งความชัว่ ที�อยูใ่ นตัวของมนุษย์ นอกจากนี �
ฤทธิ�เดชแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�สถิตอยูก่ บั สาวกในโอกาสพิเศษเพื�อทําสิ�งพิเศษ
ไม่ใช่สถิตอยูด่ ้ วยอย่างถาวร
ข้ อ 34
"จงให้ พวกผู้หญิงนัง� เสียในที�ประชุม
เพราะเขาไม่ได้ รับอนุญาตให้ พดู แต่ให้ เขาอยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา
เหมือนที�ธรรมบัญญัติสงั� ไว้ นน"
ั�
ในบริ บทของการใช้ของประทานฝ่ ายวิญญาณนี้
เป็ นเรื่ องปฏิเสธไม่ได้วา่ ผู้หญิงไม่ควรใช้ ของประทานในขณะที�มีการประชุมในโบสถ์

เรื� องนี �จะถูกเมินเฉยแน่นอน หากการพูดภาษาแปลกๆ ในปั จจุบนั เกิดขึ �นในที�ประชุม
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และคนในที�ประชุมได้ รับอิทธิพลทางอารมณ์ และเริ� มพูดภาษาแปลกๆ บ้ าง
ไม่วา่ ผู้หญิงหรื อเด็กก็สามารถเปล่งเสียงแปลกๆ ซึง� ถูกตีความว่าเป็ น "ภาษาแปลกๆ" ได้
การที�มีผ้ หู ญิง "พูดภาษาแปลกๆ" หรื อ "เผยพระวจนะ" ได้ ในคริ สตจักร ในยุคปั จจุบนั
ไม่สอดคล้ องกับพระบัญชาในข้ อ 34 นี � ต่อข้ อกล่าวหาว่า เปาโลเป็ นพวกเกลียดผู้หญิงนัน�
เราหาคําตอบได้ จากพระธรรมที�วา่ "ถ้ าผู้ใดถือว่าตนเป็ นผู้เผยพระวจนะ
หรืออยูฝ่ ่ ายวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้ อความซึง� ข้ าพเจ้ าเขียนมาถึงท่านนัน�
เป็ นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า" (1 โคริ นธ์ 14:37) ไม่ใช้ เปาโลโดยส่วนตัว

2.4 การเรี ยกของประทานกลับคืน
ของประทานมหัศจรรย์ของพระวิญญาณของพระเจ้ าจะถูกใช้ อีกครัง� โดยผู้ที�เชื�อเพื�อที�จะเปลี�ยนโล
กในยุคปั จจุบนั เป็ นแผ่นดินของพระเจ้ า หลังการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
ของประทานนันได้
� ชื�อว่า "ฤทธิ�เดชแห่งยุคที�จะถึง" (ฮีบรู 6:4,5) และโยเอล 2:26-29
อธิบายการเทพระวิญญาณหลังการสํานึกบาปของอิสราเอล
การที�พระเจ้ าจะทรงประทานของประทานเหล่านี �ให้ แก่ผ้ ทู ี�เชือ�
เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมาเป็ นข้ อพิสจู น์ที�เพียงพอที�จะบอกว่าไม่มีใครมีของประทานเหล่านี �ในปั จ
จุบนั คริ สเตียนที�เปิ ดกว้ างกับพระคัมภีร์และกับเหตุการณ์ของโลกยุคนี �
จะเห็นได้ วา่ พระผู้เป็ นเจ้ าจะกลับมาในไม่ช้านี � (ดูภาคผนวก 3)
คําพยากรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เขียนไว้ ชดั เจนว่า
มีการให้ ของประทานในศตวรรษแรกและในการกลับมาครัง� ที� 2 ของประทานจะถูกเรี ยกกลับคืน
"แม้ การเผยพระวจนะก็จะเสื�อมสูญไป แม้ การพูดภาษาแปลกๆ
นันก็
� จะมีเวลาเลิกกัน แม้ วิชาความรู้ก็จะเสื�อมสูญไป
เพราะความรู้ของเรานันไม่
� สมบูรณ์
และการเผยพระวจนะนันก็
� ไม่สมบูรณ์
แต่เมื�อความสมบูรณ์มาถึงแล้ ว ความบกพร่องนันก็
� จะสูญไป"
(1 โคริ นธ์ 13:8-10) ของประทานนันเป็
� น "สิ�งชัว� คราว" (G.N.B.)
ของประทานที�มีในศตวรรษแรกจะถูกเรี ยกคืน "เมื�อความสมบูรณ์มาถึงแล้ ว"
ในเวลานันของประทานจะถู
�
กมอบให้ อีกครัง� จึงไม่ใช่การกลับมาอีกครัง� ของพระคริ สต์ คําว่า
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"สมบูรณ์" ในภาษากรี กหมายความว่า "สิ�งที�เต็มเปี� ยมหรื อครบถ้ วน"
แต่ไม่ได้ หมายความว่าไร้ ความบาป
ความสมบูรณ์น้ ีจะมาแทนที�ความรู้ที�คริ สเตียนในยุคแรกมีอยูเ่ พียงบางส่วนอันเนื�องมาจากการมีข
องประทานในการพยากรณ์ พึงระลึกว่าการเผยพระวจนะคือการพูดตามการดลใจของพระเจ้ า
การบันทึกคําพูดดังกล่าวทําให้ เกิดพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ในศตวรรษแรก ผู้ที�เชื�อมักจะรู้เพียงบางส่วนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
เขาอาจจะได้ ยินการเผยพระวจนะจากผู้ใหญ่ในคริ สตจักร อาจจะรู้เค้ าโครงชีวิตของพระเยซู
และอาจจะได้ ฟังใครอ่านจดหมายสักสองสามฉบับของเปาโล
แต่เมื�อการบันทึกถ้ อยคําของพระวจนะสิ �นสุดลง
ก็ไม่มีความจําเป็ นอีกต่อไปที�จะต้ องมีของประทานในการเผยพระวจนะ
สิ�งที�สมบูรณ์และมาแทนที�พนั ธกิจของของพระทานฝ่ ายวิญญาณคือพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาใหม่
"พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า
และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว
การปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และการอบรมในทางธรรม
เพื�อคนของพระเจ้ าจะพรักพร้ อมที�จะกระทําการดีทกุ อย่าง" (2
ทิโมธี 3:16,17)
สิ�งที�สมบูรณ์หรื อครบถ้ วน คือ "พระคัมภีร์ทกุ ตอน" เมื�อ "พระคัมภีร์ทกุ ตอน"
ได้ รับการดลใจและบันทึกลงไว้ แล้ ว "ความสมบูรณ์" มาถึงแล้ ว
และของประทานนันก็
� ถกู เรี ยกกลับคืน
เอเฟซัส 4:8-14 ไขปริ ศนานี �ได้ เป็ นอย่างดี
"ครัง� พระองค์เสด็จขึ �นไปสูท่ ี�สงู
พระองค์…ประทานของประทานแก่มนุษย์…เพื�อเสริ มสร้ างพระกายของพระคริ สต์ใ
ห้จาํ เริ ญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็ นนํ �าหนึ�งใจเดียวกันในความเชื�อ
และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้ า
จนกว่าเราจะโตเป็ นผู้ใหญ่เต็มที�…เพื�อเราจะไม่เป็ นเด็กอีกต่อไป
ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้ วยลมปากแห่งคําสัง� สอนทุกอย่าง"
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ของประทานในศตวรรษแรกจะประทานให้ จนกว่าเราจะโตเป็ นผู้ใหญ่เต็มที� และใน 2 ทิโมธี 3:1617 เขียนไว้ วา่ "คนของพระเจ้ าจะพรักพร้ อม" โดยการยอมรับการชี �นําของ "พระคัมภีร์ทกุ ตอน"
โคโลสี 1:28 สอนว่า "การเป็ นผู้ใหญ่" เกิดจากการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้ า
เมื�อเรารู้พระคัมภีร์ทกุ ตอนแล้ วก็จะไม่มีข้อแก้ ตวั ใดๆ
ที�จะยกมาอ้ างว่าสับสนกับคําสัง� สอนของคริ สตจักรต่างๆ มีพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพียงหนึ�งเดียว
และเพราะ "พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ ง" (ยอห์น 17:17)
เมื�อเราศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เราจะได้ พบกับ "ความเป็ นนํ �าหนึ�งใจเดียวกันในความเชื�อ"
ซึง� เป็ นความเชื�อที�กล่าวไว้ ในเอเฟซัส 4:13 คริ สเตียนที�แท้ จริ งจะมีความเชื�อดังกล่าวและจะ
"โตเป็ นผู้ใหญ่" หรือพรักพร้ อม
เอเฟซัส 4:14 เปรี ยบการเป็ นเด็กฝ่ ายวิญญาณกับการอยูภ่ ายใต้ ของประทาน
และในส่วนของการเผยพระวจนะว่าของประทานอันททรงอิทธิฤทธิ์จะถูกเรี ยกคืนไปอย่างไร 1
โคริ นธ์ 13:11 ก็พดู เช่นเดียวกัน
การวุน่ วายอยูก่ บั การอ้ างว่ามีของประทานไม่ใช่อาการของผู้ที�เติบโตทางฝ่ ายจิตวิญญาณ
เราควรจะก้ าวไปในการรู้ซึ �งถึงพระวจนะของพระเจ้ า
ชื�นชมกับการที�พระเจ้ าทรงเผยพระองค์ให้ เรารู้จกั โดยทางพระวจนะ
และเชื�อฟั งพระวจนะด้ วยใจถ่อม
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บทเรี ยนที� 2: คําถาม
1. คําว่า " พระวิญญาณ" หมายถึง
ก) ฤทธิ�เดช
ข) บริ สทุ ธิ�
ค) ลมปราณ
ง) ฝุ่ น
�
2. พระวิญญาณบริ สทุ ธิ คือ
ก) ตัวบุคคล
ข) ฤทธิ�เดช
ค) ฤทธิ�เดชของพระเจ้ า
ง) ส่วนหนึ�งของตรี เอกานุภาพ
3. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ถกู บันทึกโดยวิธีใด
ก) มนุษย์เขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป
ข) มนุษย์เขียนในสิ�งที�เขาคิดว่าเป็ นความคิดของพระเจ้ า
ค) โดยการดลใจของพระวิญญาณของพระเจ้ า
ง) บางส่วนได้ รับการดลใจ บางส่วนไม่ได้ รับการดลใจ
4. เหตุใดพระเจ้ าจึงประทานของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณให้
ก) เพื�อสนับสนุนการประกาศข่าวประเสริ ฐด้วยวาจา
ข) เพื�อพัฒนาคริ สตจักรในยุคแรก
ค) เพื�อบังคับให้ ผ้ คู นเคร่งศาสนา
ง) เพื�อช่วยเหลือสาวกจากปัญหาส่ วนบุคคล
5. เราเรี ยนรู้ความจริ งของพระเจ้ าจากที�ใด
ก) บางส่วนจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ บางส่วนจากความคิดของเราเอง
ข) จากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� ซึง� บอกเรื� องราวต่างๆ กับเราโดยตรง
และจากการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ค) จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่านัน�
ง) จากศิษยาภิบาล/บาทหลวง
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3.1 พระสัญญาของพระเจ้ า :บทนํา
ในบทเรี ยน เรามาถึงจุดที�เข้ าใจอย่างกว้างๆ แล้ วว่า พระเจ้ าคือใคร และทรงกระทําการต่างๆ อย่างไร
เราได้ขจัดความเข้าใจผิดต่างๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ เราจะมาดูสิ�งที�พระเจ้ า

"ทรงสัญญาไว้ แก่คนทังหลายที
�
�รักพระองค์"
(ยากอบ 1:12; 2:5) โดยการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ (ยอห์น 14:15)
สิ�งที�พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมประกอบด้ วยความหวังที�แ
ท้ จริ งของคริ สเตียน เมื�อประสบกับความทุกข์ยากลําบากในชีวติ
เปาโลกล่าวถึงรางวัลในอนาคตที�ทา่ นพร้ อมจะสละทุกสิ�งเพื�อให้ ได้ มา
"บัดนี �ข้ าพระบาทต้ องมายืนให้ ฝ่าพระบาทพิจารณาพิพากษาก็เนื�องด้ วยเรื� องมีความหวังใจในพระ
สัญญา
� พวกยิวจึงฟ้อ
ซึง� พระเจ้ าได้ ตรัสแก่บรรพบุรุษของพวกข้ าพระบาทนัน� …เพราะความหวังใจอันนี…
งข้ าพระบาท" (กิจการของอัครทูต 26:6-7) ท่านได้ ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ในการประกาศ "ข่าวประเสริ ฐ
พระสัญญาซึง� ทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเรา พระเจ้ าได้ทรงให้ สําเร็ จตามนัน�
คือในการที�พระองค์ทรงให้ พระเยซูกลับคืนพระชนม์” (กิจการของอัครทูต 13:32-33)
เปาโลอธิบายว่าความเชื�อในพระสัญญาทําให้ เกิดความหวังในเรื� องการฟื น� จากความตาย
(กิจการของอัครทูต 26:6-8 เทียบ 23:8) เกิดความรู้เรื� องการเสด็จกลับมาเป็ นครัง� ที�สองของพระเยซู
เพื�อพิพากษาโลก และการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้ า (กิจการของอัครทูต 24:25; 28:20,31)
ทังหมดนี
�
�ทําลายคํากล่าวหาที�วา่
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็ นเพียงประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลและไม่ได้ กล่าวถึงเรื� อง
ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้ าไม่ได้ ตดั สินใจในบัดดลเมื�อ 2000
ปี ก่อนว่าจะให้ ชีวิตนิรันดร์ แก่เราผ่านทางองค์พระเยซู พระประสงค์นนมี
ั � มาตังแต่
� ต้น
"ด้ วยหวังว่าจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ซึง� พระเจ้ าผู้ไม่ทรงมุสาเลย
ได้ ทรงสัญญาไว้ ตงแต่
ั � ดกึ ดําบรรพ์
แต่ในเวลาที�พระองค์ทรงกําหนดไว้
ก็ได้ ทรงโปรดให้ พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้ วยการประกาศ"
(ทิตสั 1:2-3)
"ชีวิตนิรันดร์ นนได้
ั � ดํารงอยูก่ บั พระบิดาและได้ ปรากฏแก่เราทังหล
�
าย" (1ยอห์น 1:2)
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การที�พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ที�จะให้ ชีวิตนิรันดร์ แก่ประชากรของพระองค์ตงแต่
ั � ต้นทําให้ ดเู ป็ นเ
รื� องที�ไม่น่าจะเป็ นไปได้ ที�พระองค์จะทรงนิ�งเฉยอยูต่ ลอด 4000
ปี ที�ทรงติดต่อกับมนุษย์ตามที�บนั ทึกไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม จริ งๆ
แล้ วในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเต็มไปด้ วยการเผยพระวจนะและพระสัญญาที�ใ
ห้ รายละเอียดเกี�ยวกับความหวังที�พระเจ้ าได้ ทรงเตรี ยมให้ ประชากรของพระองค์
ความเข้ าใจในพระสัญญาของพระเจ้ าต่อบรรพบุรุษชาวยิว จึงสําคัญต่อความรอดของเรามาก
จนเปาโล เตือนบรรดาผู้ที�เชื�อที�อยูท่ ี�เมืองเอเฟซัสว่า ก่อนที�พวกเขาจะรู้เรื� องราวเหล่านี � พวกเขา
"เป็ นคนอยูน่ อกพระคริ สต์ ขาดจากการเป็ นพลเมืองอิสราเอล
และไม่มีสว่ นในบรรดาพันธสัญญาอันมีพระสัญญาประกอบนัน� ไม่มีที�หวัง
และอยูใ่ นโลกปราศจากพระเจ้ า" (เอเฟซัส 2:12)
แม้ วา่ พวกเขาจะเคยคิดว่าความเชื�อแบบไม่มีพระเจ้ าของพวกเขาเมื�อก่อนนันให้
� ความหวังและคว
ามรู้เกี�ยวกับพระเจ้ าอยูบ่ ้ าง
แต่นี�เป็ นเรื� องของการไม่ร้ ูพระสัญญาของพระเจ้ าในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
"ไม่มีที�หวัง และอยูใ่ นโลกปราศจากพระเจ้ า"
เปาโลให้ คําจํากัดความของความหวังของคริ สเตียนว่าเป็ น
"ความหวังใจในพระสัญญาซึง� พระเจ้ าได้ ตรัสแก่บรรพบุรุษ (ชาวยิว) ของพวกข้ าพระบาท"
(กิจการของอัครทูต 26:6)
น่าเศร้ าที�มีคริ สตจักรเพียงไม่กี�แห่งที�ยํ �าเน้ นข้ อความตอนนี �ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญ
าเดิมซึ่งควรจะกระทํา “คริ สตศาสนา”
กลายเป็ นศาสนาที�ตงอยู
ั � บ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
แม้วา่ ในสมัยนั้นจะใช้เพียงพระธรรมบางข้อจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั พระเยซูทรงเน้ นยํ้าว่า
"ถ้ าเขาไม่ฟังโมเสสและผู้เผยพระวจนะ
แม้ คนหนึ�งจะเป็ นขึ �นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื�อ" (ลูกา
16:31)
บางคนบอกว่าการเชื�อว่าพระเยซูทรงฟื น� คืนพระชนม์ก็เพียงพอแล้ ว (เทียบ ลูกา 16:30)
แต่พระเยซูตรัสว่าถ้ าไม่เข้ าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมอย่างถ่องแท้
นี�ก็เป็ นเรื� องที�ไม่น่าจะเป็ นไปได้ จริ งๆ
พระเยซูทรงชี �ว่าการที�พวกสาวกสูญเสียความเชื่อ หลังจากที�พระองค์ถกู ตรึงทีไ่ ม้ กางเขน
เกิดจากการที�พวกเขาไม่ใส่ใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
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"พระองค์ตรัสแก่สองคนนันว่
� า “โอ
คนเขลาและมีใจเฉื�อยในการเชื�อบรรดาคําซึง� พวกผู้เผยพระวจนะไ
ด้ กล่าวไว้ นั �น จําเป็ นซึง� พระคริ สต์จะต้ องทนทุกข์ทรมานอย่างนัน�
แล้ วเข้ าในพระสิริของพระองค์มิใช่หรื อ”
พระองค์จงึ ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที�เล็งถึงพระองค์ทกุ ข้อให้ เขาฟั ง
เริ�มต้ นตังแต่
� โมเสส และบรรดาผู้เผยพระวจนะ" (ลูกา 24:25-27)
พระองค์ทรงเน้ นยํ้าว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมทัง� เล่มกล่าวถึงพระองค์อย่างไร
ไม่ใช่วา่ พวกสาวกจะไม่เคยได้ ยินหรื ออ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
แต่พวกเขาไม่เข้ าใจอย่างถูกต้ อง และจึงไม่สามารถเชื�ออย่างสนิทใจ
การเข้ าใจพระวจนะของพระเจ้ าอย่างถูกต้ องแทนที�จะอ่านรู้เรื� องเพียงอย่างเดียว
จึงเป็ นสิ�งจําเป็ นต่อการพัฒนาความเชื่อที�แท้ จริ ง
พวกยิวจะเคร่งในการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (กิจการของอัครทูต 15:21)
แต่เพราะพวกเขาไม่เข้ าใจข้ อความที�อ้างถึงพระเยซูและข่าวประเสริ ฐ
พวกเขาจึงไม่เชื�ออย่างจริงจัง พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
"ถ้ าท่านทัง� หลายเชื�อโมเสส ท่านทังหลาย
�
ก็คงจะเชื�อเรา
เพราะโมเสสได้ เขียนกล่าวถึงเรา
แต่ถ้าท่านทังหลายไม่
�
เชื�อเรื� องที�โมเสสเขียนแล้ ว
ท่านจะเชื�อถ้ อยคําของเราอย่างไรได้ " (ยอห์น 5:46-47)
แม้วา่ พวกเขาอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ แต่พวกเขาก็ไม่เห็นข่าวสารที�แท้ จริ งเกี�ยวกับพระเยซู
แม้ วา่ พวกเขาจะชอบที�จะได้ รับการยืนยันเกี�ยวกับความรอด พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า
"ค้ นดูในพระคัมภีร์ (เทียบ กิจการของอัครทูต 17:11)
เพราะท่านคิดว่าในนันมี
� ชีวิตนิรันดร์
และพระคัมภีร์นนเป็
ั � นพยานให้ แก่เรา" (ยอห์น 5:39)
หลายคนรู้เรื� องราวและคําสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
แต่เป็ นเพียงความรู้ที�พวกเขาได้ มาโดยบังเอิญ
ข่าวอัศจรรย์เรื� องพระคริ สต์และข่าวประเสริ ฐเรื� องแผ่นดินของพระเจ้ ายังคงเป็ นเรื� องที�พวกเขาไม่เข้
าใจ บทเรี ยนนี �จะแสดงให้ เห็นถึงความหมายที�แท้ จริ งของพระสัญญาหลักๆ
ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
- ในสวนเอเดน
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- ต่ อโนอาห์
- ต่ ออับราฮัม
- ต่ อดาวิด
เรื� องราวข้ างต้ นนี �ปรากฏอยูใ่ นพระธรรมห้าเล่มแรกตั้งแต่ปฐมกาลเรื� อยไปจนถึงเฉลยธรรมบัญญัติ
ซึง� บันทึกไว้ โดยโมเสสและผูเ้ ผยพระวจนะในพระคริ สตธรรมคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
ซึ่ งมีองค์ประกอบสําคัญทั้งหมดของข่าวประเสริ ฐของคริ สเตียน
เปาโลอธิบายการประกาศข่าวประเสริ ฐของตนว่า
"ข้ าพระบาทไม่พดู เรื�องอื่นนอกจากเรื� องซึง� บรรดาผู้เผยพระวจนะกับโมเสสได้ กล่าวไว้วา่ จะมีขึ �น
คือว่าพระคริ สต์จะต้ องทนทุกข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนอิสราเอลและแก่
คนต่างชาติ โดยที�ทรงเป็ นผู้แรกซึง� คืนพระชนม์" (กิจการของอัครทูต 26:22-23)
และจนกระทัง� วันสุดท้ ายท่านก็ยงั คงเทศนาสัง� สอนเรื� องเดิม "ท่านจึงกล่าวแก่เขาตังแต่
� เช้ าจนเย็น
เป็ นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้ า…โดยใช้ ข้อความจากคัมภีร์ธรรมบัญญัติของโมเสส
และจากคัมภีร์ผ้ เู ผยพระวจนะเป็ นหลัก" (กิจการของอัครทูต 28:23)
ความหวังของเปาโล คริสเตียนชันเยี
� �ยม ควรจะเป็ นความหวังที�จงู ใจเราเช่นกัน
ความหวังซึง� เป็ นแสงสว่างแห่งสง่าราศีที�จดุ อยูท่ ี�ปลายทางชีวิตของท่าน
ก็ควรเป็ นแสงสว่างแห่งสง่าราศีที�จดุ อยูท่ ี�ปลายทางชีวิตของคริ สเตียนที�จริ งจังทุกคน
ด้ วยแรงจูงใจเช่นนี � เราก็สามารถที�จะมา “ค้ นดูพระคัมภีร์” กันได้

3.2

พระสัญญาในสวนเอเดน

เรื� องน่าเศร้ าของความล้มเหลวของมนุษย์ปรากฏอยูใ่ นพระธรรมปฐมกาลบทที� 3
งูถกู สาปแช่งเพราะอ้ างคําพูดของพระเจ้ าอย่างผิดๆ และล่อลวงเอวาให้ ขดั พระบัญชาของพระเจ้ า
ชายและหญิงนันก็
� ถกู ลงโทษด้ วยเหตุแห่งการไม่เชื�อฟั ง แต่ความหวังส่องแสงเรื องรองเข้ ามา
เมื�อพระเจ้ าตรัสกับงูนนว่
ั� า
"เราจะให้ เจ้ ากับหญิงนี �เป็ นศัตรูกนั
ทังพงศ์
� พนั ธุ์ของเจ้ าและพงศ์พนั ธุ์ของเขาด้ วย
พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะทําให้ หวั ของเจ้าแหลก
และเจ้ าจะทําให้ ส้นเท้ าของเขาฟกชํ �า" (ปฐมกาล 3:15)
เราจะต้ องแปลความพระธรรมบทนี �อย่างระมัดระวัง “พงศ์พนั ธุ์”
หมายถึงบุตรหลานหรื อผู้คนที�เกี�ยวข้ องกับ “พงศ์พนั ธุ์” เราจะเห็นในภายหลังว่า “พงศ์พนั ธุ์”
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ของอับราฮัมคือพระเยซู (กาลาเทีย 3:16) และถ้ าเราอยู่ "ใน" พระเยซู โดยการรับศีลบัพติศมา
เราก็เป็ นพงศ์พนั ธุ์เดียวกัน (กาลาเทีย 3:27-29) พงศ์พนั ธุ์นี �ยังหมายถึงพันธุ์ (1 เปโตร 1:23) ดังนัน�
พงศ์พนั ธุ์ที�แท้ จริ งจะต้ องมีลกั ษณะของผู้เป็ นพ่ออยูใ่ นตัวด้ วย
พงศ์พนั ธุ์ของงูจงึ ต้ องมีลกั ษณะที�เหมือนครอบครัวงู คือ
- บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้ า
- โกหก
- นําคนอื�นให้ ทําบาป
เราจะเห็นได้ จากบทเรี ยนที� 6 ว่า ไม่มีตวั บุคคลที�ลงมือกระทํา แต่ในตัวเรามี
- "ตัวเก่า" ฝ่ ายเนื �อหนัง (โรม 6:6)
- "มนุษย์" (1 โคริ นธ์ 2:14)
- "ตัวเก่า ตามตัณหาอันเป็ นที�หลอกลวง" (เอเฟซัส 4:22)
- "มนุษย์เก่ากับปฏิบตั ิ" (โคโลสี 3:9)
"มนุษย์" ที�ทําบาปนีภาย
� ในตัวเรา คือ "มาร" ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึง� คือพงศ์พนั ธุ์ของงู
พงศ์พนั ธุ์ของหญิงนันคื
� อตัวบุคคล "เจ้ า (พงศ์พนั ธุ์ของงู) จะทําให้ ส้นเท้ าของเขาแตก" (ปฐมกาล
3:15) บุคคลผูน้ ี �จะตีพงศ์พนั ธุ์ของงู ความบาป "พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะทําให้ หวั ของเจ้ าแหลก"
การตีหวั งูคือการตีให้ งตู าย เพราะสมองของมันอยูใ่ นหัว
คนที�มีความเป็ นไปได้ สงู สุดที�จะเป็ นตัวแทนพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนันคื
� อพระเยซู
"พระเยซูคริ สต์ผ้ ไู ด้ ทรงกําจัดความตาย
(และฤทธิ�เดชของความบาป-โรม 6:23) ให้ สญ
ู สิ �น
และได้ ทรงกระทําให้ ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้ งโดยข่าวปร
ะเสริฐ" (2 ทิโมธี 1:10)
"พระเจ้ าทรงใช้ พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื �อหนังที�
บาปและเพื�อไถ่บาป พระองค์ในเนื �อหนังจึงได้ ทรงปรับโทษบาป"
มารในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คือพงศ์พนั ธุ์ของงู (โรม 8:3)
พระเยซู "ได้ ทรงปรากฏ เพื�อกําจัดบาปของเราให้ หมดไป" (1
ยอห์น 3:5)
"จงเรียกนามท่านว่าเยซู (แปลว่าผู้ชว่ ยให้ รอด)
เพราะว่าท่านเป็ นผู้ที�จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้ รอดจากควา
มผิดบาปของเขา" (มัทธิว 1:21)
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พระเยซูทรง "ประสูติจากสตรี เพศ" (กาลาเทีย 4:4) โดยเป็ นบุตรของนางมารี ย ์
แม้ วา่ พระเจ้ าจะเป็ นพระบิดาของพระองค์
ในนัยนี �พระองค์ทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของหญิงโดยการทรงให้ เป็ นไปของพระเจ้ า
พงศ์พนั ธุ์ของหญิงจะต้ องถูกทําร้ ายโดยความบาปเป็ นการชัว� คราว พงศ์พนั ธุ์ของงู
"จะทําให้ ส้นเท้ าของเขาฟกชํ �า" (ปฐมกาล 3:15)
การถูกงูกดั ที�ส้นเท้ าเป็ นการได้ รับบาดเจ็บชัว� คราว
เมื�อเทียบกับการที�งถู กู ตีที�หวั ซึง� เป็ นการตีถึงตาย
การแสดงภาพพจน์หลายประการน่าจะมาจากคําพูดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เช่น “ตีงูที่หัว”
(หยุดบางอย่างอย่างสมบูรณ์) อาจจะมาจากคําพยากรณ์ที�วา่ พระเยซูจะทรงตีงทู ี�หวั
โทษของความบาปหรือพงศ์พนั ธุ์ของงู ได้ รับการอภัยให้ โดยการที�พระเยซูทรงถูกตรึงที�ไม้ กางเขน
ข้ อความที�กล่าวถึงชัยชนะของพระคริ สต์เหนือความบาปอยูใ่ นรูปของอดีตกาล
บาดแผลที�ส้นเท้ าหมายถึงการสิ �นพระชนม์ของพระเยซูเป็ นเวลา 3 วัน
การฟื น� คืนพระชนม์ของพระองค์พิสจู น์ให้ เห็นว่า บาดแผลนันเป็
� นบาดแผลชัว� คราว
เมื�อเทียบกับการตีจนถึงตายที�พระองค์หยิบยื�นให้ ความบาป
บันทึกทางประวัติศาสตร์ บ่งชี �ชัดว่าผู้ที�ถกู ตรึงกางเขนจะถูกตอกตะปูทะลุส้นเท้ าให้ ติดกับไม้ กางเข
น พระเยซูทรงได้ รับบาดแผลที�ส้นเท้ าเมื�อพระองค์ทรงสิ �นพระชนม์ อิสยาห์ 53:4-5
เขียนบรรยายไว้ วา่ พระเยซูทรง "ฟกชํ �า" เพราะถูกพระเจ้ าโบยตีบนไม้ กางเขน
สอดคล้ องกับคําพยากรณ์ในปฐมกาล 3:15 ที�วา่ พระคริ สต์จะได้ รับบาดแผลเพราะพงศ์พนั ธุ์ของงู
แต่จริ งๆ แล้ วพระเจ้ าทรงกระทําการทางมารร้ ายที�พระเยซูทรงเผชิญหน้ าด้ วย
พระองค์ทรงเป็ นผู้ที�ทําให้ พระเยซูฟกชํ �า (อิสยาห์ 53:10)
โดยการควบคุมพลังของมารร้ ายซึง� ทําให้ พระบุตรของพระองค์ฟกชํ �า
และพระเจ้ าทรงกระทําการทางประสบการณ์ชวั� ร้ ายของลูกแต่ละคนของพระองค์
ข้ อขัดแย้ งของยุคนี �
เราอาจจะตังคํ
� าถามขึ �นมาว่า "ถ้ าพระเยซูได้ ทรงทําลายความบาปและความตาย (พงศ์พนั ธุ์ของงู)
ไปแล้ ว ◌้เหตุใดมันยังอยูก่ บั เราตราบจนทุกวันนี”� คําตอบก็คือ
พระเยซูทรงทําลายอํานาจของความบาปในพระองค์เองบนไม้ กางเขน คําพยากรณ์ ในปฐมกาล
3:15 เป็ นเรื� องของความขัดแย้ งระหว่างพระเยซูและความบาป
เนื�องจากพระองค์ได้ ทรงเชื �อเชิญให้ เรามีสว่ นในชัยชนะของพระองค์
เราจึงสามารถมีชยั เหนือความบาปและความตายด้ วย
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ผู้ที�ไม่ได้ รับเชิญหรื อปฏิเสธคําเชิญก็จะยังคงพบกับความบาปและความตาย
แม้ วา่ ผู้ที�เชื�อจะต้ องพบกับความบาปและความตาย
แต่เนื�องจากพวกเขาเกี�ยวข้ องกับพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนัน� โดยการรับศีลบัพติศมา (กาลาเทีย 3:2729) พวกเขาจึงได้ รับการยกโทษความผิดบาป และรอดจากความตายซึง� เป็ นผลของความบาป
พระเยซูทรง "กําจัดความตาย" บนไม้ กางเขน (2 ทิโมธี 1:10) แล้ ว
แม้ วา่ พระประสงค์ของพระเจ้ ายังไม่สําเร็ จในโลก และผู้คนยังไม่หยุดเสียชีวิต
"เพราะว่าพระองค์จะต้ องทรงปกครองอยูก่ ่อน (ในส่วนแรกของแผ่นดินของพระเจ้ า)
จนกว่าพระองค์จะได้ ทรงปราบศัตรูทงสิ
ั � �นให้ อยูใ่ ต้ พระบาทของพระองค์
ศัตรูตวั สุดท้ ายที�พระองค์จะทรงทําลายนันก็
� คือ ความตาย" (1โคริ นธ์ 15:25,26)
เมื�อเรา “รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์” คําสัญญาต่างๆ เกี�ยวกับพระเยซูเช่นในปฐมกาล 3:15
ก็จะเป็ นคําสัญญาที�มีตอ่ เราเป็ นการส่วนตัว มิได้เป็ นเพียงส่วนที่น่าสนใจของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เท่านั้น
เป็ นคําพยากรณ์และคําสัญญาที่ให้แก่เราโดยตรง ในฐานะพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนัน�
เราจะพบกับความบาปซึง� มีชยั เหนือเราในระยะสัน�
ถ้ าพระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ เสด็จกลับมาในช่วงชีวิตของเรา
เราก็จะได้ บาดแผลฟกชํ �าที�ส้นเท้ าเช่นเดียวกันกับพระเยซู และจะตายเช่นกัน
แต่ถา้ เราเป็ นพงศ์พนั ธุ์ที่แท้ของหญิงนั้น “บาดแผล” นั้นจะเป็ นเพียงบาดแผลระยะสั้น
ผู้ที�ได้ รับศีลบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์โดยการจุม่ ลงใต้ นํ �า

ก็เข้ ามีสว่ นในความตายและเป็ นขึ �นจากความตาย เปรี ยบกับการขึ �นจากนํ �า (ดู โรม 6:3-5)
ถ้ าเราเป็ นพงศ์พนั ธุ์ที�แท้ ของหญิงนัน� ชีวิตของเราจะสะท้ อนข้ อความในปฐมกาล 3:15
จะมีความขัดแย้ งระหว่างความรู้สกึ ถูกผิดอยูใ่ นตัวเรา
เปาโลอธิบายถึงข้ อขัดแย้ งระหว่างความบาปและตัวของท่านเองที�ตอ่ สู้กนั อยูใ่ นใจท่าน (โรม
7:14-25)
หลังจากรับบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์ ความขัดแย้ งกับบาปในตัวเราจะมีมากขึ �น และมีอยูต่ ลอดชีวิต
เป็ นความขัดแย้ งที�เอาชนะยากเพราะความบาปมีพลังมาก
แต่ในอีกแง่หนึ�งก็ไม่น่าจะยากนักเพราะเราอยูใ่ นพระคริ สต์ผ้ ทู รงต่อสู้และได้ ชยั ชนะแล้ ว ใน
เอเฟซัส 5:23-32 เปรี ยบเทียบผู้ที�เชื�อเป็ นหญิงคนหนึ�ง เหมือนกับว่าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนัน�
เราก็เป็ นหญิงนันด้
� วย
ในกรณีเดียวกันกับที�พงศ์พนั ธุ์ของหญิงนันหมายถึ
�
งพระเยซูและผู้ที�พยายามจะเป็ นเหมือนพระอง
ค์ พงศ์พนั ธุ์ของงูก็หมายถึงความบาป (“มารร้าย” ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์)
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และผู้ที�แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของความบาปและงู
ผู้คนเหล่านี �ไม่สนใจพระวจนะของพระเจ้ าและถูกนําไปสูค่ วามบาปและห่างเหินจากพระเจ้ า
เช่นที�เกิดขึ �นกับอาดัมและเอวา ชนชาติยิวเป็ นพวกที�นําพระเยซูไปตรึงกางเขน
ทําให้ ส้นเท้ าของพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนันฟกชํ
�
�า พวกเขาถึงเป็ นตัวอย่างของพงศ์พนั ธุ์ของงู
ดังเช่นที�ยอห์นและพระเยซูกล่าวไว้
"ครัน� ยอห์น เห็นพวกฟาริ สีและพวกสะดูสี
(พวกที�ตดั สินตรึงกางเขนพระเยซู) พากันมาเป็ นอันมาก
เพื�อจะรับบัพติศมา ท่านจึงกล่าวแก่เขาว่า เจ้ าชาติงรู ้ าย
ใครได้ เตือนเจ้ าให้ หนีจากพระอาชญาซึง� จะมาถึงนัน"
�
(มัทธิว 3:7)
"ฝ่ ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเรา
จึงตรัสกับเขาว่า…โอชาติงรู ้ าย
เจ้ าเป็ นคนชัว� แล้ วจะพูดความดีได้ อย่างไร" (มัทธิว 12:25,34)
ในโลกนี � แม้ ในโลกของพวกเคร่งศาสนา ก็มีพวกที�เป็ นงูร้ายเช่นนี � ผู้ที�ได้ รับบัพติศมา เท่านัน�
ที�เกี�ยวข้ องกับพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนัน� นอกจากนันล้
� วนเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของงูร้าย
พระเยซูทรงปฏิบตั ิตอ่ คนที�เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของงูร้ายโดย
- เทศนาสัง� สอนพวกเขาด้ วยความรักและห่วงใยอย่างแท้ จริ ง แต่
- ไม่ยอมให้ วิธีการและความคิดของพวกเขามีอิทธิพลต่อพระองค์
และ
- สําแดงความรักของพระเจ้ าในการดําเนินชีวิตของพระองค์
แต่พวกเขาก็ยงั เกลียดชังพระองค์ พวกเขาอิจฉาที�พระองค์ทรงเชื�อฟั งพระเจ้ า
แม้ แต่ครอบครัวของพระองค์ (ยอห์น 7:5; มาระโก 3:21) และสาวก (ยอห์น 6:66)
ก็ขดั ขวางและแม้แต่บางคนถึงกับไปจากพระองค์
เปาโลได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกันเมื่อท่านรู ้สึกเสี ยใจต่อผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่งเคยยืนหยัดเคียงข้างท่าน

"ข้ าพเจ้ าได้ กลายเป็ นศัตรู ของท่ าน
เพราะข้ าพเจ้ าบอกท่ านอย่ างตรงไปตรงมาหรื อ” (กาลาเทีย
4:14-16)
ความจริ งมักจะไม่เป็ นที�นิยม
การรู้ความจริ งและอยูใ่ นความจริ งนันมั
� กจะสร้ างปั ญหาให้ กบั เราเสมอ
และยังสามารถนําเราไปสูแ่ ดนประหารได้
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"แต่ในครัง� นันผู
� ้ ที�เกิดตามธรรมดาได้ ข่มเหงผู้ที�เกิดตามพระวิญญา
ณฉันใด (โดยพระวจนะของพระเจ้ า –1
เปโตร 1:23) ปั จจุบนั นี �ก็เหมือนกันฉันนัน"
� (กาลาเทีย 4:29)
ถ้ าเราเป็ นหนึ�งเดียวกับพระคริ สต์ เราจะต้ องทนทุกข์ที�พระองค์เองก็ประสบมาแล้ ว
เพื�อว่าเราจะได้ มีสว่ นในรางวัลของพระองค์ เปาโลกล่าวไว้ วา่
"ข้ อนี �เป็ นความจริ ง คือถ้ าเราตายกับพระองค์
เราก็จะมีชีวิตอยูก่ บั พระองค์ ถ้ าเรามีความอดทน
เราก็จะได้ ครองร่วมกับพระองค์ เหตุฉะนัน�
ข้ าพเจ้ าจึงยอมทนทุกอย่าง" (2 ทิโมธี 2:10-12)
"ถ้ าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทังหลายด้
�
วย
ทุกสิ�งที�เขาจะกระทําแก่พวกท่านนัน� ก็เพราะนามของเรา" (ยอห์น
15:20,21)
- เพราะว่าเรารับบัพติศมาในนามของพระเยซู (กิจการของอัครทูต 2:38; 8:16)
เมื่อเจอข้อความเหล่านี้ เราอาจจะพูดว่า "ถ้ านัน
� เป็ นเรื� องที�เกิดขึ �นเพราะการเกี�ยวข้ องกับพระเยซู
พงศ์พนั ธุ์ของหญิงนันแล้
� ว ฉันไม่เอาด้ วยดีกว่า"
แน่นอนทีเดียวว่าเราจะไม่ต้องแบกความทุกข์ลําบากทีเ� ราไม่สามารถรับได้
การเสี ยสละตนเองนั้นกระทําเพื่อผูกพันตัวเราเข้ากับพระคริ สต์อย่างสมบูรณ์
ความเกี่ยวข้องกับพระองค์จะให้ ผลตอบแทนที� "ความทุกข์ยากลําบากใดๆ

ในปั จจุบนั ไม่มีคา่ เมื�อเทียบกับสง่าราศีที�เราจะได้ รับ"
การเสียสละชีวิตของพระองค์ชว่ ยให้ คําอธิษฐานในยามวิกฤตของชีวิตของเรามีพลังอํานาจ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เขียนไว้ วา่
"พระเจ้ าทรงสัตย์ธรรม
พระองค์จะไม่ทรงให้ ทา่ นต้ องถูกทดลองเกินกว่าที�ทา่ นจะทนได้
และเมื�อทรงทดลองท่านนัน�
พระองค์จะทรงโปรดให้ ทา่ นมีทางที�จะหลีกเลี�ยงได้ ด้วย
เพื�อท่านจะมีกําลังทนได้ " (1 โคริ นธ์ 10:13)
"เราได้ บอกเรื� องนี �แก่ทา่ น เพื�อท่านจะได้ มีสนั ติสขุ ในเรา
ในโลกนี �ท่านจะประสบความทุกข์ยาก
แต่จงชื�นใจเถิดเพราะว่าเราได้ ชนะโลกแล้ ว" (ยอห์น 16:33)
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"ถ้ าเช่นนัน� เราจะว่าอย่างไร ถ้ าพระเจ้ าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา
ใครจะขัดขวางเรา" (โรม 8:31)

3:3 พระสัญญาต่ อโนอาห์
มนุษย์กลายเป็ นคนชัว� ร้ ายมากขึ �นทุกวัน หลังยุคสมัยของอาดัมและเอวา
ศีลธรรมเสื�อมโทรมลงจนถึงจุดที�พระเจ้ าทรงตัดสินพระทัยที�จะกวาดล้ างทุกสิ�งเสีย
แต่โนอาห์และครอบครัวเป็ นส่วนที�ถกู ยกเว้ น (ปฐมกาล 6:5-8) พระเจ้ าสัง� ให้
โนอาห์ตอ่ เรื อเพื�อให้ เขาและบรรดาสัตว์ตา่ งๆ อาศัยอยูใ่ นระหว่างที�นํ �าท่วมโลก
ตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เหตุการณ์นี �เกิดขึ �นจริ ง นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์
โลกไม่ได้ ถกู ทําลายล้ าง มีเพียงคนที่ชว่ั ร้ายที่อาศัยบนโลก "บรรดาสัตว์ที�เคลื�อนไหวก็ตายสิ �น"
(ปฐมกาล 7:21) พระเยซู (มัทธิว 24:37) และเปโตร (2 เปโตร 3:6-12)
ต่างได้ เห็นการพิพากษาที�คล้ ายคลึงกับการพิพากษาในยุคของโนอาห์ซงึ� จะเกิดขึ �นเมื�อพระคริ สต์เ
สด็จกลับมาอีกครัง�
ความชัว� ร้ ายของมนุษย์ในยุคของโนอาห์ก็เหมือนกับความชัว� ร้ ายของโลกปั จจุบนั ซึง� จะถูกพิพากษ
าเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
เพราะความชัว� ร้ ายที�เพิ�มมากขึ �น จึงมีความเชื�อ แม้ ในหมูค่ ริ สเตียนว่า โลกนี �จะถูกทําลาย
ความคิดนี �แสดงให้ เห็นถึงการขาดความเข้าใจถึงข่าวที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์นํามานัน� คือ
พระเจ้ าทรงห่วงใยโลกนี � และพระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมาเพือ� ก่อตังแผ่
� นดินของพระเจ้ าบนโลก
ถ้ ามนุษย์ได้ รับอนุญาตให้ ทําลายโลกนี � คําสัญญาต่างๆ ก็ถกู ยกเลิก
หลักฐานที�ชี �ว่าแผ่นดินของพระเจ้ าจะมาตังอยู
� บ่ นโลกนี �ปรากฏอยูใ่ นบทเรี ยนที่ 4:7 และ 5
ข้ อความต่อไปนี้น่าจะเป็ นบทพิสจู น์ได้ วา่ โลกและระบบสุริยะจะไม่ถกู ทําลาย
- แผ่นดินโลกซึง� พระองค์ตงไว้
ั � เป็ นนิตย์ (สดุดี 78:69)
- แผ่นดินโลกคงเดิมอยูเ่ ป็ นนิตย์ (ปั ญญาจารย์ 1:4)
- ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ บรรดาดาว ฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ เป็ นนิจกาล
พระองค์ทรงกําหนดเขตซึง� มันข้ ามไปไม่ได้ (สดุดี 148:3-6)
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- แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้ วยความรู้เรื� องของพระเจ้ า
ดัง� นํ �าปกคลุมทะเลอยูน่ นั � (อิสยาห์ 11:9; กันดารวิถี 14:21)
เป็ นการยากที่พระเจ้าจะปล่อยให้โลกทําลายล้างตัวเอง
แล้วพระสัญญานี้ก็จะไม่สาํ เร็ จ

- พระเจ้ า ผู้ทรงสร้ างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงเป็ นแผ่นดินโลกและทํามันไว้
พระองค์มิได้ ทรงสร้ างมันไว้ ให้ ยงุ่ เหยิง
พระองค์ทรงปั น� มันไว้ ให้ มีคนอาศัย” (อิสยาห์ 45:18)
ถ้ าพระเจ้ าทรงสร้ างโลกไว้ เพื�อดูมนั ถูกทําลาย
การทรงสร้ างของพระองค์ก็ไร้ ประโยชน์
แต่ในพระธรรมปฐมกาล พระเจ้ าได้ ทําพันธสัญญาเหล่านี �กับโนอาห์
เมื�อโนอาห์เริ� มต้ นใช้ ชีวิตอีกครั้งในโลกใหม่หลังนํ �าท่วม เขาอาจจะกลัวว่าจะมีการทําลายล้ างอีกครัง�
ความกลัวนี �อาจจะเกิดขึ �นทุกครัง� ที�ฝนตก พระเจ้ าจึงทําพันธสัญญาว่า
เหตุการณ์นี �จะไม่เกิดขึ �นอีก
"นัน� แน่ะ เราเองเป็ นผู้ตงพั
ั � นธสัญญาของเราไว้ กบั เจ้า
เราจะตังพั
� นธสัญญาของเราไว้ กบั พวกเจ้ า (สังเกตดูคําว่า "เรา"
การอัศจรรย์ ของพระเจ้าในการเลือกทําพันธสัญญากับมนุษย์)
ว่าจะไม่ทําลายบรรดามนุษย์และสัตว์โดยให้ นํ �าท่วมอีก
และจะไม่ให้ มีนํ �าท่วมทําลายโลกอีกต่อไป" (ปฐมกาล 9:9-12)
พันธสัญญานี �ได้ รับการยืนยันทางรุ้งกินนํ �า
"เมื�อเราให้ มีเมฆเหนือแผ่นดิน และมีร้ ุงขึ �นที�เมฆนัน�
เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้ า
พันธสัญญาถาวรระหว่างพระเจ้ ากับบรรดาสัตว์โลกที�มีชีวิต
ซึง� อยูบ่ นแผ่นดินโลก นี�แหละเป็ นเครื� องหมายแห่งพันธสัญญา"
(ปฐมกาล 9:13-17)
เพราะพันธสัญญานี �ที�พระเจ้ าทรงกระทํากับมนุษย์และสัตว์บนโลก
โลกจึงต้ องมีมนุษย์และสัตว์อาศัยอยูต่ ลอดไป
นี�เป็ นข้ อพิสจู น์วา่ แผ่นดินของพระเจ้ าจะอยูบ่ นโลกมากกว่าอยูบ่ นสวรรค์
พันธสัญญาที�พระเจ้ ากระทํากับโนอาห์
เป็ นรากฐานของข่าวประเสริ ฐของแผ่นดินสวรรค์และชี �ให้ เห็นว่าพระเจ้ ามุ่งความสนใจมาทีโ� ลก
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และมีพระประสงค์นิรันดร์ ตอ่ โลกอย่างไร แม้ เมื�อทรงกริว� พระองค์ทรงระลึกถึงความกรุณา
(ฮาบากุก 3:2)
และความรักของพระองค์ยิ�งใหญ่ถึงขนาดที�พระองค์ทรงห่วงใยแม้ บรรดาสัตว์ที�พระองค์ทรงสร้ าง
(1 โคริ นธ์ 9:9; โยนาห์ 4:11)

3.4

พระสัญญาต่ออับราฮัม

ข่าวประเสริ ฐที�พระเยซูและสาวกสัง� สอนไม่ตา่ งไปจากสิ�งที�อยูใ่ นความเข้ าใจของอับราฮัม
ผ่านทางพระคัมภีร์ พระเจ้า "ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่อบ
ั ราฮัมล่วงหน้ า" (กาลาเทีย 3:8)
คําสัญญาเหล่านี้สําคัญมากจนเปโตรใช้ เป็ นความเริ� มต้ นและลงท้ ายคําเทศนาสัง� สอนของท่าน
(กิจการของอัครทูต 3:13,25) ถ้ าเราเข้ าใจสิ�งที�
อับราฮัมถูกสัง� สอนมา เราจะเห็นภาพข่าวประเสริ ฐของคริ สเตียน มีสิ�งบ่งชี �อื�นๆ ที�แสดงว่า
"ข่าวประเสริ ฐไม่ได้ เพิง� เริ� มต้ นในยุคของพระเยซู"
"เรานําข่าวประเสริ ฐนี �มาแจ้ งแก่ทา่ นทังหลายว่
�
าพระสัญญาซึ�
งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเรา
พระเจ้ าได้ ทรงให้ สําเร็ จตามนัน"
� (กิจการของอัครทูต 13:32,33)
- "ข่าวประเสริ ฐที�พระองค์ได้ ทรงสัญญาไว้ ลว่ งหน้ า
โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ ในพระคัมภีร์ศกั ดิ�สิทธิ�"
(โรม 1:1-2)
- "ด้ วยเหตุนี �เอง
ข่าวประเสริ ฐจึงได้ ประกาศแม้ แก่คนที�ตายไปแล้ ว" (1 เปโตร 4:6)
ผู้ที�เชื�อซึง� ได้ เสียชีวิตไปแล้ วในศตวรรษแรก
- "เพราะว่าแท้ ที�จริ ง เราได้ รับข่าวอันประเสริ ฐเช่นเดียวกับเขา"
(ฮีบรู 4:2) อิสราเอลในถิ�นทุรกันดาร
พระสัญญาต่ออับราฮัมมีใจความสําคัญ 2 ประการ
(1) พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม (ลูกหลาน) และ
(2) ดินแดนที�สญ
ั ญาต่ออับราฮัม
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มีข้อคิดเห็นเกี�ยวกับเรื� องนี �ปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
และเพื�อให้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ อธิบายตัวเอง
เราจะผนวกคําสอนของทั้งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่เข้ าด้ วยกันเพื�อเราจะเห็
นภาพของพันธสัญญาที�พระเจ้ ากระทํากับอับราฮัม
อับราฮัมอาศัยอยูท่ ี�เมืองเออร์ เมืองที�อดุ มสมบูรณ์ในประเทศอิรักในปั จจุบนั
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองนี �มีอารยธรรมสูงในสมัยของอับราฮัม มีระบบธนาคาร
ราชการ และสาธารณูปโภค อับราฮัมอาศัยอยูใ่ นเมืองนี �อย่างคนของโลก
แต่แล้ วพระเจ้ าก็ทรงตรัสเรี ยกท่านให้ ทงิ้ ชีวิตในเมืองนันและออกเดิ
�
นทางไปยังดินแดนแห่งพันธสั
ญญาโดยไม่ร้ ูคือ ดินแดนใด อยูท่ ใี� ด รู้เพียงต้ องเดินทาง 1,500 ไมล์ ไปยังดินแดนชื�อคานาอัน
หรืออิสราเอลในปั จจุบนั
หลายครัง� ในชีวิตของอับราฮัม พระเจ้ าได้ มาปรากฏแก่ทา่ น ยํ �าและขยายพระสัญญาต่อเขา
คําสัญญาเหล่านันเป็
� นรากฐานของข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์
เสียงเรี ยกที�มีไปถึงอับราฮัมก็มาถึงผู้ที�เป็ นคริ สเตียนที�แท้ จริ งเช่นกันเพื่อให้ ละทิ �งสิ�งต่างๆ
ในชีวิตและเดินหน้ าไปสูช่ ีวิตแห่งความเชื่อ ยึดถือพระสัญญาของพระเจ้ า
และมีชีวิตอยูใ่ นพระวจนะของพระองค์ เราคงนึกภาพออกว่า
อับราฮัมคงจะต้ องพิจารณาพระสัญญาของพระเจ้ าอย่างถี�ถ้วนตลอดการเดินทาง "เพราะ
อับราฮัมมีความเชื�อ ฉะนันเมื
� �อพระเจ้ าทรงเรี ยกให้ ทา่ นออกเดินทางไปยังที�ซงึ� ท่านจะรับเป็ นมรดก
ท่านได้ เชื�อฟั งและได้ เดินทางออไปโดยหารู้ไม่วา่ จะไปทางไหน" (ฮีบรู 11:8)
เมื�อเราคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้ าเป็ นครัง� แรก
เราก็ไม่ร้ ูเหมือนกันว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาของแผ่นดินของพระเจ้ าจะเป็ นอย่างไร
แต่ความเชื�อของเราในพระวจนะของพระเจ้ าควรเป็ นสิ�งที�เราเชื�อฟั งด้ วยใจร้ อนรน
อับราฮัมไม่ใช่ชายร่อนเร่ที�ไม่มีอะไรทําดีไปกว่าการเสี�ยงโชคกับคําสัญญา
ท่านมีภมู ิหลังที�ใกล้ เคียงกับเรา
สถานการณ์ซบั ซ้ อนที�ทา่ นต้ องเผชิญและทําการตัดสินใจก็เหมือนกับสถานการณ์ที�เราเผชิญหน้ า
ด้ วยเมื�อเราคิดว่าเราจะยอมรับและทําตามพระสัญญาของพระเจ้ าดีหรื อไม่ สายตาแปลกๆ
จากเพื�อนนักธุรกิจ นัยน์ตาเจ้ าเล่ห์ของเพื�อนบ้ าน (เขาเป็ นคนเคร่งศาสนา)
นี�ล้วนเป็ นสิ�งที�อบั ราฮัมก็ร้ ูจกั เช่นกัน
แรงจูงใจที�ทําให้ อบั ราฮัมก้ าวพ้ นทุกอย่างได้ จะต้ องเป็ นแรงที�ยิ�งใหญ่
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สิ�งเดียวที�เป็ นแรงจูงใจตลอดการเดินทางนานหลายปี ของท่านคือคําสัญญา
ท่านจะต้ องท่องจําและใคร่ครวญสัญญาว่ามีความหมายต่อท่านจริ งจังเพียงใด
ถ้ าเรามีความเชื่อและทําตามความเชื่อนัน� เราก็จะได้ รับเกียรติอย่างที�อบั ราฮัมได้ รับนัน�
จึงได้ ชื�อว่าเป็ นสหายของพระเจ้ า (อิสยาห์ 41:8) ได้ ความรอบรู้ของพระเจ้ า (ปฐมกาล 18:17)
และมีความหวังที�แน่นอนว่าจะได้ รับชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินของพระเจ้ า
เรายํ �าว่าข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ตงอยู
ั � บ่ นคําสัญญาที�ให้ กบั อับราฮัม
เราต้ องรู้อย่างแน่ชดั ถึงคําสัญญาที�ให้ อบั ราฮัมเพื�อที�เราจะได้ เชื�ออย่างแท้ จริ งในข่าวของคริ สเตียน
ถ้ าไม่เช่นนัน� ◌้ความเชื่อของเราจะไม่ใช่◌้ความเชื่อ
เราควรจะอ่านและทบทวนคําสนทนาระหว่างพระเจ้ าและอับราฮัม
ดินแดน
1) "เจ้ าจงออกจากเมือง ไปยังดินแดนที�เราจะบอกให้ เจ้ ารู้" (ปฐมกาล 12:1)
2) อับราฮัม "เดินทางเป็ นระยะๆ ต่อไป จนมาถึงเมืองเบธเอล (อิสราเอลตอนกลาง)
พระเจ้ าตรัสแก่อบั ราฮัมว่า "เจ้ าจงเงยหน้ าแลดูสถานที�
ตังแต่
� เจ้ าอยูน่ นไปทางทิ
ั�
ศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก
ดินแดนทังหมดที
�
�เจ้ าแลเห็นนัน�
เราจะยกให้ เจ้ าและพงศ์พนั ธุ์ของเจ้ าตลอดไปเป็ นนิตย์
จงลุกขึ �นเดินเที�ยวไปตลอดดินแดนนี � ด้ วยว่าเราจะยกดินแดนนี �ให้ เจ้ า" (ปฐมกาล
13:3,14-17)
3) พระเจ้ าทรงกระทําพันธสัญญาไว้ กบั อับราฮัมว่า
"เรามอบดินแดนนี �ให้ เชื�อสายของเจ้ าแล้ ว ตังแต่
� แม่นํ �าอียปิ ต์
ไปถึงแม่นํ �าใหญ่คือแม่นํ �ายูเฟรติส" (ปฐมกาล 15:18)
4) "เราจะให้ ดินแดนที�เจ้ าอาศัยอยูน่ ี �
คือแผ่นดินคานาอันทังสิ
� �นแก่เจ้ าและแก่เชื �อสายของเจ้ าที�จะสืบมา
�
ให้ เป็ นกรรมสิทธินิรันดร์ " (ปฐมกาล 17:8)
5) "พระสัญญาที�ประทานแก่อบั ราฮัมที�วา่ จะได้ ทงพิ
ั � ภพเป็ นมรดก" (โรม 4:13)
เราจะเห็นได้ ว่าอับราฮัมได้ รับการเผยให้ ร้ ูว่า
1) “มีดินแดนที�เราต้ องการให้ เจ้ าไป”
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2) “เจ้ าได้ เดินทางมาถึงดินแดนนี �แล้ ว เจ้ าและลูกหลานจะอาศัยอยูท่ ี�นี�ตลอดไป”
สังเกตดูด้วยว่า คําสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ ถูกบันทึกไว้ ด้วยถ้ อยคําธรรมดา
คนเขียนที�เป็ นมนุษย์ธรรมดาจะต้ องใช้ คําพูดที�ดเู อิกเกริ กกว่านี้
3) ขอบเขตของดินแดนแห่งพันธสัญญาถูกระบุไว้ อย่างชัดเจน
4) อับราฮัมจะไม่ได้ รับคําสัญญานี �ในชีวิตนี � ท่านจะต้ องเป็ น "คนแปลกหน้ า"
ในดินแดนนัน� แม้ วา่ ท่านจะได้ อาศัยอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ในภายหลัง หมายความว่า
ท่านจะสิ �นชีวิตและฟื น� ขึ �นมาเพื�อรับคําสัญญานี �
5) เปาโล ภายใต้การดลใจ
ได้ เห็นคําสัญญาที�มีตอ่ อับราฮัมในความหมายของการได้ รับแผ่นดินโลกเป็ นมรดก
พระคัมภีร์เตือนเราว่าอับราฮัมไม่ได้ รับคําสัญญานันในชั
� ว� อายุขยั ของท่าน
"เพราะความเชื�อของท่าน
ท่านได้ พํานักในแผ่นดินซึง� พระเจ้ าทรงสัญญาไว้ นนั �
คือได้ พํานักในเต็นท์เป็ นคนต่างด้ าว" (ฮีบรู 11:9)
ท่านพํานักอยูใ่ นดินแดนนันอย่
� างคนต่างด้ าว อาจจะด้ วยความรู้สกึ ไม่มนั� คง
ท่านพํานักอยูก่ บั พงศ์พนั ธุ์ของท่านในดินแดนนันคื
� ออิสอัคและยากอบ ท่าน
"ได้ ตายไปขณะที�มีความเชื�อเต็มที� และไม่ได้ รับสิ�งที�ได้ ทรงสัญญาไว้
แต่เขาก็ได้ เห็นและได้ เตรี ยมรับไว้ ตงแต่
ั � ไกล และรู้ดีวา่ เขาเป็ นคนแปลกถิ�นที�ทอ่ งเที�ยวไปในโลก
(ฮีบรู 11:13) สังเกตขันตอน
�
4 ขั �นตอนดังนี้
- รู้คําสัญญา เช่นที�เรากําลังทําอยูใ่ นบทเรี ยนนี �
- ได้ “เตรี ยมรับไว้ ” ถ้ าอับราฮัมต้ องใช้เวลาเตรี ยมรับเท่านี้
เราจะต้ องใช้เวลาเตรี ยมรับมากสักเท่าใด
- เข้ าร่วม โดยการรับบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์
(กาลาเทีย 3:27-29)
- ยอมรับต่อโลกโดยการดําเนินชีวิตของเราว่าโลกนี �ไม่ใช่บ้านของเรา
แต่เรามีชีวิตอยูใ่ นความหวังที�วา่ อนาคตนันจะมาถึ
�
งบนแผ่นดินโลก
อับราฮัมจะเป็ นวีรบุรุษและตัวอย่างที�ดีของเรา ถ้ าเราเห็นคุณค่าของสิ�งต่างๆ เหล่านัน�
อับราฮัมตระหนักถึงความจริ งที�วา่
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คําสัญญาจะสําเร็ จในอนาคตก็เมื�อตอนที�ภรรยาของท่านเสียชีวิต
และท่านต้ องซื �อส่วนหนึ�งของดินแดนพันธสัญญาเพื�อฟั งศพของนาง (กิจการของอัครทูต 7:16)
แท้ จริงแล้ ว พระเจ้ า "ไม่ทรงโปรดให้ อบั ราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี � แม้ เท่าฝ่ าเท้ าก็ไม่ได้
แต่พระองค์ทรงสัญญาไว้ วา่ จะให้ แผ่นดินนี �เป็ นกรรมสิทธิ�ของท่าน (กิจการของอัครทูต 7:5)
พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมในปั จจุบนั อาจจะรู้สกึ อย่างเดียวกันเมื�อพวกเขาซื �อหรื อเช่าที�ดินบนแผ่นดินโ
ลกซึง� ถูกสัญญาไว้ วา่ เป็ นของพวกเขาตลอดไปเป็ นนิตย์
แต่พระเจ้ าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ จะต้ องมีวนั หนึ�งที�อบั ราฮัม
และทุกคนที�ได้ รับสัญญานันจะได้
�
รับตามสัญญานัน� ฮีบรู 11:13,39,40 เขียนไว้ วา่
"คนเหล่านันได้
� ตายไปขณะที�มีความเชื�อเต็มที�
พระเจ้ าทรงจัดเตรี ยมสิ�งซึง� ประเสริ ฐยิ�งกว่านันไว้
� สําหรับเขา
เพื�อเขาทังหลายจะได้
�
รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านัน"
�
ผู้ที�เชื�ออย่างแท้ จริ งจะได้ รับรางวัลพร้ อมกันที�บลั ลังก์พิพากษาเมื�อวันสุดท้ ายมาถึง (2 ทิโมธี 4:1,8;
มัทธิว 25:31-34; 1 เปโตร 5:4) อับราฮัมและคนอื�นๆ
ที�ร้ ูพระสัญญาจะต้ องฟื น� ขึ �นมาจากความตายเพื�อรับคําพิพากษา
ถ้ าพวกเขายังไม่ได้ รับตามที�พระเจ้ าสัญญาไว้ และจะได้ รับต่อเมื�อพวกเขาฟื น� ขึ �นมาจากความตาย
เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
เราก็ต้องยอมรับอย่างไม่มีทางเลือกว่าอับราฮัมอยูใ่ นสภาพไม่ร้ ูสกึ ตัวและกําลังรอการกลับมาของ
พระคริ สต์ แต่ภาพต่างๆ ในโบสถ์วิหารทัว� ยุโรปเป็ นภาพอับราฮัมอยูใ่ นสวรรค์
และกําลังรับรางวัลตามที�พระเจ้ าให้ สําหรับชีวิตที�เต็มไปด้ วยความเชื�อ
ผู้คนนับหมื�นที�เดินทางผ่านรูปต่างๆ เหล่านันเป็
� นเวลาร้ อยๆ ปี ก็มีความคิดเช่นนัน�
คุณมีความเชื�อมากพอที�จะก้ าวลํ �าเส้ นออกมาหรื อไม่
พงศ์ พันธุ์
ตามที�ได้ อธิบายในบทเรี ยนที่ 3.2 คําสัญญาของพงศ์พนั ธุ์หมายถึงพระเยซู และผู้ที�อยู่
"ในพระคริ สต์" และได้ ชื�อว่าเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม
1) “เราจะให้ เจ้ าเป็ นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้ า
บรรดาเผ่าพันธุ์ทวั� โลกจะได้ พรเพราะเจ้ า” (ปฐมกาล 12:2,3)
2) "เราจะกระทําให้ เชื้อสายของเจ้ ามากเหมือนผงคลีดิน
ผู้ใดนับผงคลีดินได้ ก็จะนับเชื้อสายของเจ้ าได้ ดินแดนทังหมดที
�
�เจ้ าแลเห็นนี �
เราจะยกให้ เจ้ าและพงศ์พนั ธุ์ของเจ้ าต่อไปเป็ นนิตย์” (ปฐมกาล 13:15-16)
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3) “มองดูฟ้า ถ้ าเจ้ านับดาวทังหลายได้
�
ก็นบั ไปเถิด
พงศ์พนั ธุ์ของเจ้ าจะมากมายเช่นนัน� เรามอบดินแดนนี �ให้ เชื �อสายของเจ้ าแล้ ว”
(ปฐมกาล 5:18)
4) "เราจะให้ ดินแดนที�เจ้ าอาศัยอยูน่ ี �
คือแผ่นดินคานาอันทังสิ
� �นแก่เจ้ าและแก่เชื �อสายของเจ้ าที�จะสืบมา
ให้ เป็ นกรรมสิทธิ�นิรันดร์ และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา” (ปฐมกาล 17:8)
5) "เราจะทวีเชื �อสายของเจ้ าให้ มากขึ �น ดังดวงดาวในท้ องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝั� งทะเล
เชื �อสายของเจ้ าจะได้ ประตูเมืองศัตรูของเจ้ าเป็ นกรรมสิทธิ�
ประชาชนทัว� โลกจะได้ พรเพราะเชื �อสายของเจ้ า” (ปฐมกาล 22:17,18)
ความเข้ าใจของอับราฮัมในเรื� อง "พงศ์พนั ธุ์" ถูกขยายออกไปอีก
1) แรกสุด ท่านทราบว่า ท่านจะมีพงศ์พนั ธุ์มากมายเกินปกติ
และประชาชนทัว� โลกจะได้ พรเพราะเชื �อสายของท่าน
2) ต่อมา
ท่านทราบว่าท่านจะมีพงศ์พนั ธุ์ที�จะมารวบรวมประชาชาติที�จะมีชีวิตนิรันดร์
รวมทังตั
� วท่าน มาอยูท่ ี�ดินแดนที�ทา่ นเดินทางมาถึง คือ คานาอัน
3) ท่านทราบว่า พงศ์พนั ธุ์ของท่านจะมีมากมายดุจดวงดาวในท้ องฟ้า
อาจจะแปลว่า ท่านจะมีเชื �อสายมากมายในฝ่ ายวิญญาณ (ดวงดาวในท้ องฟ้า)
รวมทังฝ่� ายเนื �อหนังด้ วย (ผงคลีดิน)
4)
คําสัญญาก่อนถูกเน้ นยํ้าด้ วยการเพิ�มความมัน� ใจว่าผู้คนมากมายที�จะมีสว่ นร่วม
ในการเป็ นพงศ์พนั ธุ์สามารถที�จะมีความสัมพันธ์ สว่ นบุคคลกับพระเจ้ า
5) พงศ์พนั ธุ์จะมีชยั เหนือศัตรู
พงศ์พนั ธุ์จะนํา “พระพร” มาสูค่ นทัว� โลก ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์คําว่า "พร"
มักจะเกี�ยวข้ องกับการยกโทษความผิดบาป
ซึง� เป็ นพระพรยิ�งใหญ่ที�คนที�รักพระเจ้ าต้ องการมากกว่าสิ�งอื�นใด
"บุคคลผู้ซงึ� ได้ รับอภัยการละเมิดแล้ วก็เป็ นสุข" (สดุดี 32:1) "ถ้ วยแห่งพระพร" (1 โคริ นธ์ 10:13)
หมายถึงถ้ วยนํ �าองุน่ ซึง� เป็ นตัวแทนของโลหิตของพระคริ สต์ซงึ� ทําให้ เกิดการอภัยบาป
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พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมที�สามารถทําการอภัยโทษบาปมายังโลกคือพระเยซู พระ
คริสตธรรมคัมภีร์สนับสนุนเรื�องพระสัญญาที�มีตอ่ อับราฮัมว่า
"มิได้ ตรัสว่า "และแก่พงศ์พนั ธุ์ทงหลาย"
ั�
เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากมาย แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว
คือ "แก่พงศ์พนั ธุ์ของท่าน" ซึง� เป็ นพระคริ สต์" (กาลาเทีย 3:16)
"...พันธสัญญาซึง� พระเจ้ าได้ ทรงกระทําไว้ กบั บรรพบุรุษของท่าน
คือได้ ตรัสกับอับราฮัมว่า
"บรรดาพงศ์พนั ธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้ พรเพราะเชื �อสายของเจ้ า
ครัน� พระเจ้ าทรงโปรดให้ อภัยผู้รับใช้ ของพระองค์เป็ นขึ �นแล้ ว
จึงทรงใช้ พระองค์มายังท่านทังหลายก่
�
อน
เพื�ออวยพระพรแก่ทา่ นทังหลาย
�
โดยให้ ทกุ คนกลับจากบาปของตน" (กิจการของอัครทูต 3:25-26)
เปโตร แปลความหมายปฐมกาล 22:18 ว่า
พงศ์พนั ธุ์ = พระเยซู
พระพร = การอภัยโทษจากความบาป
คําสัญญาที�วา่ พระเยซู ผู้เป็ นพงศ์พนั ธุ์นนั � จะมีชยั เหนือศัตรู
สอดคล้ องกับชัยชนะของพระองค์เหนือความบาป
ซึง� เป็ นศัตรูตวั สําคัญของประชากรของพระเจ้ าและของพระเยซู
เข้ าร่ วมพงศ์ พันธุ์
เป็ นที�เห็นชัดว่าอับราฮัมเข้ าใจจุดใหญ่ใจความพื �นฐานข่าวประเสริ ฐ
คําสัญญานี้สําหรับอับราฮัมและพระเยซู พงศ์พนั ธุ์ของท่าน แล้ วคนอื�นๆ ล่ะ
ลูกหลานทางเนื �อหนังของอับราฮัมไม่ได้ เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของท่านโดยอัตโนมัติ (ยอห์น 8:39; โรม
9:7) เราจะต้ องมีสว่ นในพระเยซู เพื�อว่าคําสัญญาต่อพงศ์พนั ธุ์จะมีตอ่ เราด้ วย
โดยการรับบัพติศมาในพระคริ สต์ (โรม 6:3-5)
เรามักจะอ่านพบว่ารับบัพติศมาในนามของพระองค์ (กิจการของอัครทูต 2:39,8:16,10:48,19:5)
กาลาเทีย 3:27-29 จะทําให้ เราเห็นชัดขึ �น
"คนที�รับบัพติศมาเข้ าร่วมในพระคริ สต์แล้ ว
ก็จะสวมชีวิตพระคริ สต์ จะไม่เป็ นยิวหรื อกรี ก
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จะไม่เป็ นทาสหรื อไท
จะไม่เป็ นชายหริ อหญิงเพราะว่าท่านเป็ นอันหนึ�งอันเดียวกันโดยพ
ระเยซูคริ สต์ และถ้ าท่านเป็ นของพระคริ สต์แล้ ว
(โดยการรับบัพติศมา) ท่านก็เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม
คือเป็ นผู้รับมรดกตามพระสัญญา"
- นี�คือคําสัญญาของการมีชีวิตนิรันดร์ บนโลก
โดยการรับพระพรของการอภัยโทษทางพระเยซูคริ สต์
เรามีสว่ นร่วมในคําสัญญาโดยการรับบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์ผ้ ทู รงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ โรม 8:17
เรียกให้ เราเป็ น "ทายาทร่วมกับพระคริ สต์"
พระพรมาถึงคนทัว� โลกทางพงศ์พนั ธุ์
พงศ์พนั ธุ์จะกลายเป็ นคนมากมายเช่นเม็ดทรายที�ชายหาดและดวงดาวบนท้ องฟ้า
พวกเขาจะต้ องได้ รับพรก่อนจึงจะเป็ นพงศ์พนั ธุ์ ดังนัน� พงศ์พนั ธุ์
"จะบอกเล่าถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าให้ แก่คนรุ่นหลังฟั ง" (สดุดี 22:30)
เราสรุปคําสัญญาที�พระเจ้ าให้ ไว้ แก่อบั ราฮัมได้ วา่
(1) ดินแดน
อับราฮัมและพงศ์พนั ธุ์ของท่านคือพระเยซูและคนทังหลายที
�
�เข้ าร่
วมในพระองค์
จะได้ รับแผ่นดินคานาอันและแผ่นดินโลกเป็ นมรดก
และจะพํานักอยูท่ ี�นนั� ตลอดเป็ นนิตย์
ในชัว� อายุขยั อาจจะยังไม่ได้ รับ
แต่จะได้ รับในวันสุดท้ ายเมื�อพระเยซูเสด็จกลับมา
(2) พงศ์ พันธุ์
นี�หมายถึงพระเยซูในชันแรก
�
พระองค์ทรงชนะความบาป "ศัตรู"
ของมนุษย์ และพระพรแห่งการอภัยโทษบาปจึงมาถึงคนทังโลก
�
โดยการรับบัพติศมาในนามของพระเยซู เราจึงเข้ ามีสว่ นร่วมในพงศ์พนั ธุ์
ทัง� 2 เรื� องนี �ปรากฏในคําสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ผู้ที�ได้ ฟังคําเทศนาสัง� สอนนี �มักจะลงเอยด้ วยการรับบัพติศมา นี�คือวิธีที�คําสัญญามาถึงเรา
เราเข้ าใจได้ เลยว่าเหตุใดเปาโลซึง� เป็ นชายชราเผชิญหน้ ากับความตาย
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จะพูดถึงความหวังของท่านว่าเป็ น "ความหวังของอิสราเอล" (กิจการของอัครทูต 28:20)
ความหวังของคริ สเตียนที�แท้ จริ งคือความหวังดังเดิ
� มของชาวยิว พระเยซูคริ สต์วา่
"ความรอดนันมาจากพวกยิ
�
ว" (ยอห์น 4:22)
อาจจะหมายถึงว่าเราจะต้ องเป็ นยิวฝ่ ายจิตวิญญาณเพื�อจะได้ รับคําสัญญาแห่งความรอดทางพร
ะคริ สต์ซงึ� เป็ นชาวยิว
คริสเตียนในยุคแรกๆ เทศนาสั�งสอนว่า
1) "สิ�งต่างๆ เกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ า และ
2) นามของพระเยซูคริ สต์ (กิจการของอัครทูต 8:12)
มีสองสิ�งที�อบ
ั ราฮัมได้ รับคําอธิบายในหัวข้ อที�ตา่ งกันไปเล็กน้อย
1) คําสัญญาเกี�ยวกับดินแดน และ
2) คําสัญญาเกี�ยวกับพงศ์พนั ธุ์
สิ�งต่างๆ เกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ าและพระเยซู ถูกสรุ ปเรี ยกว่า "ประกาศเรื� องพระคริ สต์"
(กิจการของอัครทูต 8:5 เทียบข้ อ 12) บ่อยครัง� ที�เราจะได้ ยินว่า "พระเยซูรักคุณ
เพียงแต่พดู ว่าคุณเชื�อว่าพระองค์สิ �นพระชนม์เพื�อคุณ คุณก็ได้ รับความรอดแล้ ว" แต่คําว่า
"พระคริสต์" เป็ นคําสรุปของคําเทศนาสัง� สอนเรื� องของพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ที�จะมาถึง
ข่าวประเสริ ฐเกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ าซึง� อับราฮัมได้ รับฟั งมีสว่ นสําคัญมากในการประกาศข่า
วประเสริฐ
ในยุคต้ นๆ ที�เมืองโครินธ์ เปาโล "เข้ าไปกล่าวสนทนาในธรรมศาลาด้ วยใจกล้ า สิ �นสามเดือน
ชักชวนให้ เชื�อในสิ�งที�กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้ า" (กิจการของอัครทูต 19:8) ที�เมืองเอเฟซัส ท่าน
"เที�ยวป่ าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้ า" (กิจการของอัครทูต 20:25) และที�โรม
"ท่านจึงกล่าวแก่เขาและเป็ นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้ า และชักชวนให้ เขาเชื�อถือในพระเยซู
โดยใช้ ข้อความมาจากคัมภีร์ธรรมบัญญัติ และจากคัมภีร์ผ้ เู ผยพระวจนะ (กิจการของอัครทูต
28:23,31) ข่าวประเสริ ฐเกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ าและเกี�ยวกับพระเยซูไม่ใช่แค่คําพูดที�วา่
"จงเชื�อพระเยซู" สิ�งที�พระเจ้ าทรงสําแดงแก่อบั ราฮัมมีรายละเอียดมากกว่านัน�
และพระสัญญาที�ประทานแก่ทา่ นเป็ นพื �นฐานของข่าวประเสริ ฐ
การรับบัพติศมาเข้ าในพระเยซูทําให้ เราเข้ ามีสว่ นในพงศ์พนั ธุ์และมีสิทธิรับมรดกตามคําสัญญา
(กาลาเทีย 3:27-29) แต่การรับบัพติศมาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที�จะทําให้ เราได้ รับความรอด
เราต้ องอยูใ่ นพระคริ สต์หากเราต้ องการได้ รับมรดกตามพระสัญญาที�ประทานให้ กบั พงศ์พนั ธุ์
บัพติศมาเป็ นเพียงการเริ� มต้ น เรากําลังเข้ าสูก่ ารแข่งขันที�เราต้ องวิ�งไปข้ างหน้ า
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การเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมไม่ได้ แปลว่าเราเป็ นที�ยอมรับของพระเจ้ า
ชนชาติอิสราเอลเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมแต่ไม่ได้ หมายความว่าพวกเขาจะได้ รับความรอดโดย
ปราศจากบัพติศมาและการมอบชีวิตแก่พระคริ สต์ และทําตามแบบอย่างของอับราฮัม (โรม 9:78;4:13-14) พระเยซูกล่าวกับชาวยิวว่า "เรารู้วา่ ท่านทังหลายเป็
�
นเชื �อสายของอับราฮัม
แต่ทา่ นก็หาโอกาสที�จะฆ่าเราเสีย ถ้ าท่านทังหลายเป็
�
นบุตรของอับราฮัมแล้ ว
ท่านก็จะทําสิ�งที�อบั ราฮัมได้ กระทํา" (ยอห์น 8:37,39)
ซึง� คือการมีชีวิตในความเชื�อในพระเจ้ าและพระคริ สต์ผ้ ทู รงเป็ นพงศ์พนั ธุ์นนั � (ยอห์น 6:29)
พงศ์พนั ธุ์จะต้ องมีลกั ษณะเหมือนบรรพบุรุษ ถ้ าเราเป็ นพงศ์พนั ธุ์ที�แท้ จริ งของ
อับราฮัม เราไม่เพียงแต่ต้องรับบัพติศมา
แต่ยงั ต้ องมีความเชื่ออย่างแท้ จริงในพระสัญญาของพระเจ้ าเหมือนเช่นที�อบั ราฮัมเชื�อ
ท่านได้ ชื�อว่าเป็ น "บิดาของคนทังปวงที
�
�เชื�อ มีความเชื�อตามแบบของอับราฮัมบิดาของเราทังหลาย
�
ซึง� ท่านมีอยู"่ (โรม 4:11-12) "ฉะนัน� คนที�เชื�อนัน� แหละเป็ นบุตรของอับราฮัม" (กาลาเทีย 3:7)
◌้ความเชื่อที�แท้ จริ งจะต้ องแสดงออกมาในการกระทํา
มิฉะนันก็
� ไม่นบั เป็ นความเชื�อในสายพระเนตรของพระเจ้ า (ยากอบ 2:17)
เราแสดงความเชื�อของเราในคําสัญญาโดยการรับบัพติศมา
เพื�อคําสัญญานันจะเป็
�
นของเราโดยส่วนตัว (กาลาเทีย 3:17-19)
ท่านเชื�อในคําสัญญาของพระเจ้ าจริ งหรื อ นี�คือคําถามที�เราควรถามตัวเองตลอดชีวิตของเรา
พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
พันธสัญญาที�ประทานให้ อบั ราฮัมคือบทสรุปของข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ คําสัญญาอื�นๆ
ที�พระเจ้ ากระทําทรงกระทํากับพวกยิวในธรรมบัญญัติของโมเสส ถ้ าพวกยิวเชื�อฟั งธรรมบัญญัตินี �
พวกเขาจะได้ รับพระพรในขณะที�มีชีวิตอยูใ่ นโลกนี � (เฉลยธรรมบัญญัติ 28)
ไม่มีคําสัญญาในเรื� องของชีวิตนิรันดร์ ปรากฏในคําสัญญาหรื อพันธสัญญานี � ดังนันจะเห็
�
นได้ วา่ มี
“พันธสัญญา” สองประการดังนี �
1) กับอับราฮัมและพงศ์พนั ธุ์ของท่าน
สัญญาการอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินของพระเจ้ าเ
มื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา คําสัญญานีกระ
� ทําในสวน
เอเดนและกระทําต่อดาวิดด้ วย
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2) กับชนชาติยิวในสมัยของโมเสส
สัญญาสันติภาพและความสุขในชีวิตนี �หากพวกเขาทําตามธรรม
บัญญัติ ที�พระเจ้ าประทานให้ กบั โมเสส
พระเจ้ าทรงสัญญาการอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินของพระองค์แก่โมเสส
ซึง� จะเป็ นไปได้ ทางการเสียสละของพระเยซูเท่านัน�
การสิ �นพระชนม์บนไม้ กางเขนของพระคริ สต์จงึ ยืนยันคําสัญญาที�ประทานให้ อบั ราฮัม (กาลาเทีย
3:17;โรม 15:8 ; ดาเนียล 9:27; 2 โคริ นธ์ 1:20) พระโลหิตของพระองค์จงึ ได้ ชื�อว่า
"โลหิตแห่งพันธสัญญา" (มัทธิว 26:28) พระเยซูทรงสัง� ให้ เราดื�มนํ �าองุน่ จากถ้ วยอย่างสมํ�าเสมอ
นํ �าองุน่ ซึง� เป็ นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระองค์
เพื�อเตือนเราให้ ระลึกถึงการสิ �นพระชนม์ของพระองค์ (1 โคริ นธ์ 11:25)
"ถ้ วยนี �เป็ นสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา" (ลูกา 22:20) ไม่มีประโยชน์ที�เราจะ "หักขนมปั ง"
เพื�อระลึกถึงพระเยซูหากเราไม่เข้ าใจเรื� องราวเหล่านี �
การเสียสละของพระเยซูทําให้ การอภัยโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินพระเจ้ าเป็ นไปได้
พระองค์ทําให้ เราแน่ใจในคําสัญญาที�ประทานให้ อบั ราฮัม พระองค์
"รับประกันพันธสัญญาที�ดีกว่าเดิม" (ฮีบรู 7:22) ฮีบรู 10:9 กล่าวว่าพระเยซู
"ทรงยกเลิกระบบเดิมนันเสี
� ย เพื�อจะทรงตังระบบใหม่
�
"
หมายความว่าเมื�อพระเยซูยืนยันคําสัญญาที�ประทานให้ อบั ราฮัม
พระองค์ทรงเลิกพันธสัญญาเดิมซึง� พระเจ้ าประทานทางโมเสส
พระเยซูทรงยืนยันพันธสัญญาใหม่โดยการสิ �นพระชนม์ของพระองค์ (ฮีบรู 8:13)
แม้ วา่ พันธสัญญาที�เกี�ยวกับพระคริ สต์จะถูกกระทําขึ �น
แต่พนั ธสัญญานันจะไม่
�
เริ� มจนกว่าพระเยซูจะทรงสิ �นพระชนม์ พันธสัญญานี �จึงเป็ น
"พันธสัญญาใหม่"
พันธสัญญาเดิมที�กระทําทางโมเสสชี �ไปยังภารกิจของพระเยซูและยํ �าเน้ นความสําคัญของความเชื�
อในคําสัญญาที�เกี�ยวข้ องกับพระคริ สต์ (กาลาเทีย 3:19,21)
ความเชื�อในพระคริ สต์ยืนยันความจริ งของธรรมบัญญัติที�มอบให้ แก่โมเสส (โรม 3:31) เปาโล
กล่าวว่า "ธรรมบัญญัติจงึ ควบคุมเราไว้ จนพระคริ สต์เสด็จมา
เพื�อเราจะได้ เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื�อ" (กาลาเทีย 3:24)
ธรรมบัญญัติจงึ ยังคงถูกรักษาไว้ และเป็ นประโยชน์ให้ เราศึกษา
สิ่ งเหล่านี้ไม่ง่ายนักที่จะทําความเข้าใจในการอ่านครั้งแรก เราสามารถสรุปได้ วา่
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คําสัญญาเกี�ยวกับพระคริ สต์ที�ทรงกระทํากับอับราฮัมเป็ นพันธสัญ
ญาใหม่
คําสัญญาต่ออิสราเอลซึง� เกี�ยวข้ องกับธรรมบัญญัติที�มอบให้ โมเส
สเป็ นพันธสัญญาเดิม
การสิ �นพระชนม์ของพระคริ สต์ สิ �นสุดพันธสัญญาเดิม (โคโลสี
2:14-17) เริ� มพันธสัญญาใหม่
ด้ วยเหตุนี �สิ�งต่างๆ เช่น การถวายสิบลด การรักษาวันสะบาโต ฯลฯ ซึง� อยูใ่ นพันธสัญญาเดิม
จึงไม่จําเป็ นอีกต่อไป ดูบทเรี ยนที่ 9.5
พันธสัญญาใหม่กระทํากับชนชาติอิสราเอลเมื�อพวกเขาสํานึกบาปและยอมรับพระคริ สต์ (เยเรมีห์
31:31-32;โรม 9:26-27; เอเสเคียล 16:62; 37:26) ยิวคนใดที�ทําเช่นนัน� และรับบัพติศมา
เขาก็สามารถมีสว่ นร่วมในพันธสัญญาใหม่ (ซึง� ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็ นพวกยิว หรื อใคร กาลาเทีย
3:27-29)
การเห็นคุณค่าของสิ�งเหล่านี � ทําให้ เราตระหนักได้ ถึงความแน่นอนของคําสัญญาของพระเจ้ า
มีการกล่าวหาว่าคริ สเตียนยุคต้ นๆ ไม่ประกาศเรื� องในแง่บวก เปาโลตอบว่า
พระเจ้ ายืนยันคําสัญญาของพระองค์โดยการสิ �นพระชนม์ของพระคริ สต์
ความหวังที�พวกเขาพูดถึงไม่ใช่เรื� องที่เพียงแตะต้องแล้วผ่านไปเท่านั้น แต่เป็ นการมอบให้ อย่างถาวร
"พระเจ้ าทรงสถิตจริ งแน่ฉันใด คําของเราที�กล่าวกับท่านก็มิใช่เป็ นคํารับหรื อปฏิเสธส่งๆ
ไปแน่ฉันนัน� เพราะว่าพระบุตรของพระเจ้ าคือพระเยซูคริ สต์ ผู้ซงึ� ข้ าพเจ้ า
ได้ ประกาศแก่พวกท่านนันไม่
� ใช่จริงส่งๆ แต่โดยพระองค์นนั � ล้ วนแต่จริ งทังสิ
� �น
บรรดาพระสัญญาของพระเจ้ าก็จริ งโดยพระเยซู เพราะเหตุนี �เราจึงพูดอาเมน" (2 โคริ นธ์ 1:17-20)
นี�จะเป็ นคําตอบให้ กับคําพูดที�ว่า "ฉันคิดว่ าคงจะมีความจริ งอยู่บ้างในเรื�องนัน� "

3.5

พระสัญญาต่อดาวิด

เช่นเดียวกับอับราฮัม และคนอื�นๆ ที�ได้ รับพระสัญญาของพระเจ้ า
กษัตริ ย์ดาวิดไม่ได้ มีชีวิตที�ราบรื� น พระองค์ทรงเติบโตมาในครอบครัวใหม่ ซึง� ในอิสราเอลยุค 1000
ปี ก่อนคริ สตกาล หมายถึงการเลี �ยงแกะและทํางานตามค◌ํสัาง� ของพี�ชาย (1ซามูเอล 15-17)
ตลอดระยะเวลานัน� พระองค์เรี ยนรู้ความเชื�อในพระเจ้ าถึงระดับที�มีคนไม่มากนักจะมีได้
67

เมื�ออิสราเอลต้ องเผชิญหน้ ากับชาวฟิ ลิสเตียเพื�อนบ้ านที�ก้าวร้ าว
พวกเขาต้ องส่งคนไปต่อสู้กบั โกลิอทั ยอดทหาร ฝ่ ายที�ชนะจะปกครองอีกฝ่ ายหนึ�ง
ด้ วยความช่วยเหลือของพระเจ้ า ดาวิดฆ่าโกลิอทั ด้ วยสายสลิงและก้ อนหิน
ซึง� ทําให้ เขามีชื�อเสียงมากกว่าซาอูลกษัตริ ย์ของเขา "ความรักรุนแรงก็ดเุ ดือดเหมือนแดนคนตาย"
(บทเพลงซาโลมอน 8:6) เป็ นคําพูดที�พิสจู น์วา่ เป็ นจริ ง 20 ปี ให้ หลัง
เมื�อซาอูลไล่ลา่ ดาวิดตลอดถิ�นทุรกันดารในตอนใต้ ของอิสราเอล
เมื�อดาวิดได้ เป็ นกษัตริ ย์ พระองค์ตดั สินพระทัยที�จะสร้ างนิเวศถวายพระเจ้า คําตอบจากพระเจ้าคือ
ให้ซาโลมอน บุตรของดาวิดสร้างนิเวศถวายพระเจ้า และพระเจ้าจะทรงสร้ างอาณาจักรให้ แก่ดาวิด (2
ซามูเอล 7:4-13) และทรงประทานคําสัญญาที�คล้ ายกับที�ประทานให้ อบั ราฮัม
"เมื�อวันของเจ้ าครบแล้ ว และเจ้ านอนพักอยูก่ บั บรรพบุรุษของเจ้ า
เราจะให้ บตุ รชายคนหนึ�งของเจ้ าเกิดขึ �นสืบต่อจากเจ้ า
ผู้ซงึ� เกิดมาจากตัวเจ้ าเอง
และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาให้ อยูเ่ ป็ นนิตย์
เราจะเป็ นบิดาของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา
ถ้ าเขากระทําผิด เราจะตีสอนเขาด้ วยไม้ เรี ยวของมนุษย์
ด้ วยการเฆี�ยนแห่งบุตรมนุษย์ทงหลาย
ั�
แต่ความรักมัน� คงของเราจะไม่พรากไปจากเขาเสีย
ดังที�เราได้ พรากไปจากซาอูล ซึง� เราได้ ถอดเสียให้ พ้นหน้ าเจ้ า
ราชวงศ์ของเจ้ าและอาณาจักรของเจ้ าจะดํารงอยูต่ อ่ หน้ าเจ้ าอย่า
งมัน� คงเป็ นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้ าจะถูกสถาปนาไว้ เป็ นนิตย์”
(ข้ อ 12-16)
จากบทเรี ยนก่อนๆ เราคาดว่า "พงศ์พนั ธุ์" คือพระเยซู
คําอธิบายที�วา่ พระองค์เป็ นเป็ นบุตรของพระเจ้ า (2 ซามูเอล 7:14)
ยืนยันข้ อนี �ได้ เช่นเดียวกับส่วนต่างๆ ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
- “เราเป็ นเชื �อสายของดาวิด” พระเยซูตรัส (วิวรณ์ 22:16)
“พระเยซูคริ สต์...ผู้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์สืบเชื �อสายจากดาวิ
ด” (โรม1:3)
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- “จากเชื �อสายของดาวิด พระเจ้ าได้ ทรงโปรดให้ ผ้ ชู ว่ ยให้ รอด
คือพระเยซูเกิดขึ �นแก่ชาติอิสราเอลตามพระปฏิญาณของพระองค์
” (กิจการของอัครทูต 13:23)
- ทูตสวรรค์กล่าวแก่นางมารี ย์ถึงพระเยซูบตุ รของนางว่า
“พระเจ้ าจะทรงประทานพระที�นงั� ของดาวิด
บรรพบุรุษของท่านให้ แก่ทา่ น และแผ่นดินของท่าน
จะไม่ร้ ูจกั สิ �นสุดเลย” (ลูกา 1:32,33)
นี�คือคําสัญญาเรื� องพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดใน 2 ซามูเอล 7:13
ต่อพระเยซู

เมื�อพงศ์พนั ธุ์หมายถึงพระเยซู รายละเอียดต่างๆ ก็เด่นชัดขึ �น
-1) พงศ์ พันธุ์
“บุตรชายคนหนึ�งของเจ้ าเกิดขึ �นสืบต่อจากเจ้ าผู้ซงึ� เกิดมาจากตัวเจ้ าเอง เราจะเป็ นบิดาของเขา
และเขาจะเป็ นบุตรของเรา” (2 ซามูเอล 7:12,14) “เราจะตังบุ
� ตรชายจากร่างกายของเจ้ า
ไว้ บนบัลลังก์ของเจ้ า” (สดุดี 132:10-11) พระเยซูผ้ เู ป็ นพงศ์พนั ธุ์นนั �
จะเป็ นเชื �อสายทางเนื �อหนังของดาวิด และมีพระเจ้ าเป็ นพระบิดา
และเกิดจากครรภ์ของหญิงพรหมจารี ย์ตามบันทึกไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
มารดาของพระเยซูคือนางมารี ย์ ผู้เป็ นเชื �อสายของดาวิด (ลูกา 1:32)
แต่พระองค์ไม่มีบิดาที�เป็ นมนุษย์ พระเจ้ าทรงกระทําการอัศจรรย์
โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�เพื�อให้ นางมารี ย์ตงครรภ์
ั�
ดังนันทู
� ตสวรรค์จงึ มาแจ้ งแก่นางว่า
“บุตรที�จะเกิดมานี �และได้ เรี ยกว่าวิสทุ ธิ� และเรี ยกว่าพระบุตรของพระเจ้ า” (ลูกา 1:35)
การเกิดจากครรภ์หญิงพรหมจารี ย์เท่านันที
� �คําสัญญาต่อกษัตริ ย์ดาวิดจะสําเร็ จ
-2) นิเวศ
"เขาจะเป็ นผู้สร้ างนิเวศเพื�อนามของเรา (2 ซามูเอล 7:13)
แสดงว่าพระเยซูจะสร้ างพระนิเวศสําหรับพระเจ้ า ทังโดยนั
�
ยจริ งตามอักษรและโดยนัยฝ่ ายวิญญาณ
เอเสเคียล 40-48 อธิบายว่า พันปี แรกของแผ่นดินของพระเจ้ าหลังจากที�พระเยซูเสด็จมาบนโลก
พระนิเวศจะถูกสร้ างที�เยรูซาเล็ม
พระนิเวศน์ของพระเจ้ าคือที�ซงึ� พระองค์ทรงพอพระทัยที�จะอาศัยอยู่ อิสยาห์ 66:1-2 บอกเราว่า
พระองค์จะมาสถิตในใจของผู้ที�ถ่อมใจรับพระวจนะของพระองค์
พระเยซูทรงสร้ างพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณเพื�อให้ พระเจ้ าอาศัยอยู่
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เป็ นพระนิเวศน์ที�ประกอบด้ วยผู้เชื�อที�แท้ จริ ง
และเป็ นไปตามที�วา่ พระเยซูเป็ นศิลาหัวมุมของพระนิเวศของพระเจ้ า (1 เปโตร 2:4-8)
และของคริ สเตียนในพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ (1 เปโตร 2:5)
-3) ราชบัลลังก์
"เราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเขาให้ อยูเ่ ป็ นนิตย์
ราชวงศ์ของเจ้ าและอาณาจักรของเจ้ า และบัลลังก์ของเจ้ าจะถูกสถาปนาไว้ เป็ นนิตย์” (2 ซามูเอล
7:13,16; เทียบ อิสยาห์ 9:6-7) แผ่นดินของพระคริ สต์จะตังอยู
� บ่ นอาณาจักรอิสราเอลของดาวิด
หมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้ าที�จะมาตังอยู
� ่
จะเป็ นการสถาปนาแผ่นดินของอิสราเอลขึ �นอีกครัง� ดูบทเรี ยนที่ 5.3 เพิ่มเติม
เพื�อให้ เป็ นไปตามคําสัญญา พระคริ สต์จะต้ องครองบัลลังก์ของดาวิด
นี�จะเป็ นไปตามกฎในเยรูซาเล็ม
นี�เป็ นอีกหลักฐานหนึ�งซึง� ยืนยันว่าแผ่นดินของพระเจ้ าจะต้ องมาตังอยู
� บ่ นแผ่นดินโลกเพื�อให้ เป็ นไ
ปตามคําสัญญา
-4) อาณาจักร
“ราชวงศ์ของเจ้ าและอาณาจักรของเจ้ าจะดํารงอยูต่ อ่ หน้ าเจ้ าอย่างมัน� คงเป็ นนิตย์” (2 ซามูเอล
7:16) หมายความว่า ดาวิดจะได้ เห็นการสถาปนาอาณาจักร
นิรันดร์ ของพระคริ สต์
เป็ นคําสัญญาณทางอ้ อมว่าท่านจะฟื น� ขึ �นจากความตายเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมาเพื�อท่านจะเห็
นด้ วยตาท่านเอง ว่าอาณาจักรถูกสร้ างขึ �นแผ่กว้ างไปทัว� โลก
โดยมีพระเยซูทรงปกครองจากเยรูซาเล็ม
เราจําเป็ นต้ องเข้ าใจสิ�งที�พระเจ้ าสัญญากับดาวิด ดาวิดกล่าวว่า “พันธสัญญาเนืองนิตย์
ความอุปถัมภ์ และความปรารถนาของข้ าพเจ้ า” (2 ซามูเอล 23:5)
สิ�งนี �เกี�ยวข้ องกับความรอดของเราด้ วย
ความชื�นชมยินดีตอ่ พันธสัญญาควรเป็ นความปรารถนาของเราด้ วย
เป็ นเรื� องน่าเศร้ าที�คริ สเตียนสอนสิ�งที�ตรงข้ ามกับความจริ งอันอัศจรรย์นี �
- ถ้ าพระเยซู “ทรงมีอยูก่ ่อน” ทางกายภาพ
พระองค์ทรงมีอยูก่ ่อนที�พระองค์จะมาบังเกิด
จึงเป็ นเรื� องไร้ สาระที�พระองค์จะเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของดาวิด
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- หากแผ่นดินของพระเจ้ าอยูบ่ นสวรรค์
พระเยซูก็จะไม่สามารถสร้ างอาณาจักรอิสราเอลของดาวิดขึ �นมาใหม่
และไม่สามารถครองบัลลังก์ของดาวิด เมื�อทังหมดนี
�
�เป็ นสิง� ของในโลก
การสถาปนาขึ �นใหม่ก็ต้องเกิดขึ �นในโลกด้ วย
สําเร็ จในยุคซาโลมอนหรื อไม่
ซาโลมอนบุตรของดาวิด เติมเต็มบางส่วนของคําสัญญาที�มีตอ่ ดาวิด
ซาโลมอนสร้ างพระนิเวศถวายพระเจ้ า (1 พงศ์กษัตริ ย์ 5-8) และมีอาณาจักรที�มนั� คง ชาติตา่ งๆ
พากันส่งตัวแทนมาถวายความเคารพซาโลมอน (1 พงศ์กษัตริ ย์ 10)
และพระพรมากมายมาจากการใช้ พระนิเวศนัน�
การปกครองของซาโลมอนชี �ให้ เห็นถึงการเติมเต็มที�ยิ�งใหญ่จากคําสัญญาที�มีตอ่ ดาวิด
ซึง� จะเห็นได้ ในแผ่นดินของพระคริ สต์
บางคนบอกว่าคําสัญญาที�มีตอ่ ดาวิดนันสํ
� าเร็ จแล้ วในยุคของซาโลมอน แต่เป็ นไปไม่ได้ เพราะ
- ตามหลักฐานในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม “พงศ์พนั ธุ์”
นันคื
� อพระคริสต์ ไม่ใช่ซาโลมอน
- ดาวิดโยงคําสัญญาของพระเจ้ าที�มีตอ่ ตนเองและต่ออับราฮัมเข้ าด้ วยกัน (1
พงศาวดาร 17:27; ปฐมกาล 22:17-18)
- อาณาจักรของ “พงศ์พนั ธุ์” จะดํารงเป็ นนิตย์
ซึง� ไม่เกี�ยวกับครอบครัวที�มีอยูข่ องท่าน
- ดาวิด…“พงศ์พนั ธุ์ของข้ าพเจ้ าตังมั
� น� อยูก่ บั พระเจ้ ามิใช่หรื อ
เพราะพระองค์ทรงกระทําพันธสัญญาเนืองนิตย์กบั ข้ าพเจ้ าไว้ ” (2 ซามูเอล 23:5)
- พงศ์พนั ธุ์ของดาวิดคือพระมาซีฮา พระผู้ชว่ ยให้ รอดจากความบาป (อิสยาห์
9:6-7;22:22; เยเรมีย์ 33:5-6,15; ยอห์น 7:42) แต่ซาโลมอนได้ หนั หลังให้ พระเจ้ า (1
พงศ์กษัตริ ย์ 11:1-13; เนหะมีย์ 13:26) เพราะไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ
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บทเรี ยนที� 3: คําถาม
1. พระสัญญาใดของพระเจ้ าที�พยากรณ์ถึงการต่อสู้ระหว่างความบาปและความชอบธรรม
ก) พระสัญญาต่อโนอาห์
ข) พระสัญญาในสวนเอเดน
ค) พระสัญญาต่อดาวิด
ง) พระสัญญาต่ออับราฮัม
2. ข้ อใดต่อไปนี �ที�เป็ นความจริงในเรื�องของพระสัญญาในสวนเอเดน
ก) พงศ์พนั ธุ์ของงูคือ ลูซิเฟอร์
ข) พระคริ สต์และความชอบธรรมคือพงศ์พนั ธุ์ของหญิงนัน�
ค) พงศ์พนั ธุ์ของงูถกู ทําร้ ายชัว� คราวโดยพระคริ สต์
ง) พงศ์พนั ธุ์ของหญิงถูกทําร้ ายโดยความตายของพระคริ สต์
3. พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมจะพํานักอยูท่ ี�ใดเป็ นนิตย์
ก) บนสวรรค์
ข) ในเยรูซาเล็ม
ค) บนโลก
ง) บางคนบนสวรรค์ และบางคนบนโลก
4. ข้ อใดเป็ นพระสัญญาต่อดาวิด
ก) ราชวงศ์ของพระองค์จะปกครองเป็ นนิตย์
ข) พงศ์พนั ธุ์ของพระองค์จะมีอาณาจักรในสวรรค์
ค) พงศ์พนั ธุ์นนจะเป็
ั�
นบุตรของพระเจ้ า
ง) พงศ์พนั ธุ์นนซึ
ั � ง� คือพระเยซู อยูบ่ นสวรรค์ก่อนมาบังเกิดบนโลก
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4.1 ธรรมชาติของมนุษย์
มนุษย์สว่ นใหญ่ใช้ เวลาน้ อยมากในการใคร่ครวญถึงความตายหรื อแม้ แต่ธรรมชาติของตัวเอง
ซึง� เป็ นชนวนพื �นฐานของความตาย
การขาดการสํารวจตนเองนําไปสูก่ ารขาดความรู้เกี�ยวกับตัวเอง
และดังนันผู
� ้ คนจึงล่องไปตามกระแสชีวิตและตัดสินใจในเรื� องต่างๆ ตามใจปรารถนา มีการปฏิเสธ
- ปิ ดบังอย่างหนัก - ที�จะคํานึงถึงความจริ งที�วา่ ชีวิตนันสั
� นนั
� ก
และความตายก็มาถึงเราเร็ วเสียเหลือเกิน "ชีวิตของท่านเป็ นเช่นใดเล่า
ท่านก็เป็ นเช่นหมอกที�ปรากฏอยูเ่ พียงชัว� ครู่ แล้ วก็หายไป"
(ยากอบ 4:14) "คนเราจะต้ องตายหมดด้ วยกันทุกคน เป็ นเหมือนนํ �าที�หกบนแผ่นดิน
จะเก็บรวมกลับคืนมาอีกไม่ได้ " (2 ซามูเอล 14:14) "เหมือนหญ้ าที�งอกขึ �นใหม่ในเวลาเช้ า
(ความเยาว์วยั ) มันก็บานออกและขึ �นใหญ่ ครัน� เวลาเย็นก็ร่วงโรย และเหี�ยวไป" (สดุดี 90:5-6)
โมเสส ชายผู้ชา่ งคิด ตระหนักถึงเรื�องนี � และทูลขอพระเจ้ าว่า
"ขอพระองค์ทรงสอนให้ นบั วันของข้ าพระองค์ เพื�อข้ าพระองค์ทงหลายจะมี
ั�
จิตใจที�มีปัญญา" (สดุดี
90:12) ในช่วงชีวิตที�แสนสัน� เราจึงควรยกความมีปัญญาให้ เป็ นความสําคัญอันดับหนึ�ง
มนุษย์ตอบโต้ จดุ สุดท้ ายของความตายแตกต่างกันออกไป
บางวัฒนธรรมพยายามทําให้ การตายและพิธีฝังศพเป็ นส่วนหนึ�งของชีวิต
เพื�อลดความรู้สกึ สูญเสียและความเป็ นจุดจบ คริ สเตียนส่วนมากสรุปว่ามนุษย์มี
“วิญญาณอมตะ” หรื อมีความเป็ นอมตะภายในตัว
และเดินทางไปยังสถานที�บางแห่งเพื�อรับรางวัลหรื อโทษทัณฑ์
ความตายเป็ นปั ญหาขันพื
� �นฐานและโศกนาฎกรรมในประสบการณ์ของมนุษย์
เป็ นที�คาดการณ์ไว้วา่ มนุษย์ใช้ สมองอย่างหนักในการลดผลกระทบทางจิตใจเกี�ยวกับเรื� องนี � ดังนัน�
ทฤษฎีผิดๆ มากมายเกี�ยวกับความตายและธรรมชาติของมนุษย์จงึ ถูกสร้ างขึ �น
ทฤษฎีเหล่านี �จะต้ องนํามาทดสอบกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื�อค้ นหาความจริ ง เราควรจําไว้ วา่
คําโป้ ปดที�เกิดขึ �นเป็ นครัง� แรกและถูกบันทึกไว้ ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์คือ คําโป้ ปดของงูในสวนเอเดน
แทนที�จะพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่พระเจ้าตรัสกับมนุษย์วา่ มนุษย์จะ "ต้ องตายแน่" ถ้ าเขาทําบาป
(ปฐมกาล 2:17) งูร้ายกล่าวว่า "เจ้ าจะไม่ตายจริ งดอก" (ปฐมกาล 3:4)
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ความพยายามที�จะปฏิเสธจุดจบและผลลัพธ์ ของความตายกลายเป็ นลักษณะอย่างหนึ�งของศาส
นาเทียม สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื� องนีว่� า คําสอนผิดๆ คําสอนหนึ�ง นําไปสูค่ ําสอนผิดๆ
อีกหนึ�งคําสอน อีกคําสอนหนึ�ง และอีกคําสอนหนึ�ง
ในทางตรงข้ ามความจริ งเรื� องหนึ�งนําไปสูอ่ ีกเรื� องหนึ�ง ดังจะเห็นได้ ใน 1 โคริ นธ์ 15:13-17 เปาโล
กระโดดจากความจริ งหนึ�งไปสู่อีกความจริ งหนึ�ง (สังเกตคําว่า "ถ้ า….ถ้ า….ถ้ า")
เราต้ องพิจารณาสิ�งที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์พดู ไว้ เกี�ยวกับการเนรมิตสร้ างมนุษย์เพื�อจะได้ เข้ าใจธรร
มชาติจริงของเรา บันทึกในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นภาษาธรรมดา ซึง� ถ้ าเราดูตามตัวอักษร
เราจะไม่มีข้อสงสัยเลย ว่าเราเป็ นอย่างไรตามธรรมชาติ (ดู Digression 18
เกี�ยวกับการดูตามตัวอักษรในปฐมกาล)
"พระเจ้ าทรงปั น� มนุษย์ด้วยผงคลีดิน..เพราะเราสร้ างเจ้ ามาจากดิน เจ้ าเป็ นผงคลีดิน
และจะต้ องกลับเป็ นผงคลีดินดังเดิม" (ปฐมกาล 2:7,3:19)
ไม่มีอะไรสักนิดที�บอกว่ามนุษย์มีความเป็ นอมตะ ไม่มีสว่ นใดที�จะมีชีวิตอยูบ่ นโลกเมื�อเขาตายไป
มีข้อความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที�เน้ นยํ �าความจริ งว่ามนุษย์ประกอบด้ วยผงคลีดิน
"ข้ าพระองค์ทงหลายเป็
ั�
นดินเหนียว" (อิสยาห์ 64:8)
"มนุษย์เดิมนันกํ
� าเนิดจากดินและเป็ นมนุษย์ดิน" (1 โคริ นธ์ 15:47)
"รากฐานของเขาอยูใ่ นผงคลีดิน" (โยบ 4:19) "และมนุษย์จะกลับไปเป็ นผงคลีดิน" (โยบ 34:14-15)
อับราฮัมยอมรับว่าท่าน "เป็ นเพียงผงคลีและขี �เถ้ า" (ปฐมกาล 18:27)
ทันทีที�มนุษย์ไม่เชื�อฟั งคําบัญชาของพระเจ้ า ในสวนเอเดน พระเจ้ าทรง "ไล่ชายนันออกไป
�
อย่าปล่อยให้ เขายื�นมือไปหยิบผลต้ นไม้แห่งชีวิตมากิน แล้ วมีอายุยืนชัว� นิรันดร์ " (ปฐมกาล
3:24,22) ถ้ ามนุษย์มีความเป็ นอมตะอยู่ การไล่มนุษย์ออกไปก็ไม่จําเป็ น
ความเป็ นอมตะที�มีเงื�อนไข
สิ�งที�ถกู กล่าวซํ �าแล้ วซํ �าเล่าในข่าวประเสริ ฐคือการที�มนุษย์สามารถมีชีวิตนิรันดร์ และเป็ นอมตะได้ โ
ดยทางพระคริ สต์ นัน� คือความเป็ นอมตะเพียงประการเดียวที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์พดู ถึง
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่เคยสนับสนุนความคิดที�วา่ จะมีการทนทุกข์เป็ นนิตย์จากการทําผิด
วิธีเดียวที�จะเป็ นอมตะคือการเชื�อฟั งพระบัญชาของพระเจ้ า
ผู้ที�เชื�อฟั งพระเจ้ าจะมีความเป็ นอมตะในสภาวะที�สมบูรณ์แบบ
นัน� คือได้ รับรางวัลสําหรับความชอบธรรม
ข้ อความต่อไปนี้คงเป็ นหลักฐานเพียงพอที�แสดงว่าความเป็ นอมตะนี �มีเงื�อนไข
เราไม่ได้ ครอบครองมาโดยธรรมชาติ
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"พระเยซูคริสต์…ได้ ทรงกระทําในชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้
งโดยข่าวประเสริ ฐ" (2 ทิโมธี 1:10; 1 ยอห์น 1:2)
- "ถ้ าท่านไม่กินเนื �อและไม่ดื�มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน
ผู้ที�กินเนื �อและดื�มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์
และเราจะให้ ผ้ นู นฟื
ั � น� ขึ �นมาในวันสุดท้ าย" เพื�อมอบ “ชีวิตนิรันดร์ ” ให้ กบั เขา (ยอห์น
6:53-54) เหตุผลที�พระคริ สต์กล่าวถึงใน ยอห์น 6 ก็คือพระองค์ทรงเป็ น
"อาหารแห่งชีวิต"
และการตอบสนองที�ถกู ต้ องต่อพระองค์เท่านันที
� �จะนํามาซึง� ความหวังของความเป็ นอ
มตะ (ยอห์น 6:47,50,51,57,58)
- "พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ ให้ เราทังหลาย
�
และชีวิตนี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์" (1 ยอห์น 5:11)
ไม่มีความหวังเรื�องความเป็ นอมตะสําหรับผู้ที�ไม่ได้ อยู่ "ในพระคริ สต์"
ความเป็ นอมตะเกิดขึ �นทางพระเยซูเท่านัน� พระองค์ทรงเป็ น "เจ้ าชีวิต"
(กิจการของอัครทูต 3:15)
"แหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์ สําหรับคนทังปวงที
�
�เชื�อพระองค์" (ฮีบรู 5:9)
ความเป็ นอมตะของมนุษย์จงึ เกิดจากการกระทําของพระคริ สต์
- ผู้ที�เชื�ออย่างแท้ จริ งแสวงหาความเป็ นอมตะและจะได้ รับรางวัลเป็ นชีวิตนิรันดร์
ซึง� ไม่ได้ มีอยูใ่ นครอบครองตามธรรมชาติ (โรม 2:7; 6:23; ยอห์น 10:28)
ร่างกายอมตะของเราจะ "ต้ องสวมสภาพอมตะ" เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา (1
โคริ นธ์ 15:53) ความเป็ นอมตะเป็ นสิ�งที�สญ
ั ญาไว้ ไม่ใช่สิ�งที�เรามีในครอบครอง (1
ยอห์น 2:25)
- พระองค์ผเู้ ดียวทรงอมตะ (1 ทิโมธี 6:16)

4.2 วิญญาณ
จากที�ผ่านมา อาจจะฟังดูแปลกที่มนุษย์มี “วิญญาณอมตะ” หรื อความเป็ นอมตะภายในตัวเองตามธรรมชาติ
ขณะนี้ เราพยายามขจัดความสับสนเกี่ยวกับคําว่า “วิญญาณ”

คําในภาษาฮีบรูและภาษากรี กที�แปลว่า "วิญญาณ" ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ (“Nephesh” และ
“Psuche” ตามลําดับ) สามารถแปลได้ ดงั ต่อไปนี้
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ร่ างกาย ลมปราณ
สิ�งมีชีวิต หัวใจ
ความคิด บุคคล
ตัวเอง
คําว่า "วิญญาณ" จึงหมายถึงบุคคล ร่างกาย หรื อตัวตน คําว่า "Save Our Souls" (S.O.S)
จึงหมายความว่า "ช่วยเราให้ รอดตาย" ดังนั้น "วิญญาณ" จึงคือ "ท่าน"
หรื อทุกอย่างที�ประกอบขึ �นมาเป็ นตัวบุคคล ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับแปลใหม่ จึงมักใช้ คําว่า
"ท่าน" หรือ “บุคคล" มากกว่าใช้ คําว่า "วิญญาณ" เราเรี ยกสัตว์ที�พระเจ้ าทรงสร้ างว่า
"สัตว์ที�เคลื�อนไหว…สัตว์ที�มีชีวิต" (ปฐมกาล 1:20-21) คําฮีบรูที�แปลว่า สัตว์ที�มีชีวิตคือ
"Nephesh" ซึง� แปลว่า "วิญญาณ" เช่นกัน เช่นในปฐมกาล 2:7 "มนุษย์จงึ เป็ นผู้มีชีวิต"
มนุษย์และสัตว์จงึ เป็ น "วิญญาณ" เช่นกัน สิ�งที�แตกต่างกันคือความคิดของมนุษย์ที�สงู กว่า
มนุษย์ถกู สร้ างตามพระฉายาของพระเจ้ า (ปฐมกาล 1:26 ดูบทเรี ยนที่ 1.2)
และมนุษย์บางคนก็ถกู เรี ยกให้ ร้ ูจกั ข่าวประเสริ ฐซึง� ให้ความหวังของความเป็ นอมตะ (2 ทิโมธี 1:10)
เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติพ้นื ฐานของเราและธรรมชาติของความตาย มนุษย์และสัตว์จึงไม่แตกต่างกันเลย
"เคราะห์ของบรรดามนุษยชาติกบั เคราะห์ของสัตว์เดียรัจฉานนันเหมื
� อนกัน ฝ่ ายหนึ�งตาย
อีกฝ่ ายหนึ�งก็ตายเหมือนกัน…มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน...ทุกอย่างไปยังที�เดียวกัน
ทุกอย่างเป็ นมาจากผงคลีดิน และทุกอย่างกลับเป็ นผงคลีดินอีก" (ปั ญญาจารย์ 3:19-20)
ผู้เขียนปั ญญาจารย์ซ่ึงได้รับการดลใจทูลขอพระเจ้ าเพื่อทรงช่วยมนุษย์ให้ เห็นความจริ งนี �
"เพื�อให้เขาเห็นว่าเขาเป็ นเพียงสัตว์" (ปั ญญาจารย์ 3:18)
คนมากมายเห็นว่าความจริ งข้ อนี �ยากแก่การยอมรับ จริ งๆ
แล้ วเป็ นเหมือนความอับอายที�จะตระหนักว่า โดยธรรมชาติแล้ วเราเป็ นเพียงสัตว์
มีสญ
ั ชาตญาณของการเอาตัวรอด และอยูร่ อด พระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับแปลใหม่
แปลปั ญญาจารย์ 3:18 ว่า "พระเจ้ าทรงทดสอบมนุษย์เพื�อให้ เขาเห็นว่าเขาเป็ นเพียงสัตว์"
ผู้ที�มีใจถ่อมพอที�จะเป็ นประชากรของพระองค์จะตระหนักถึงความจริ งข้ อนี �
แต่ผ้ ทู ี�ไม่มีใจถ่อมพอจะไม่ผ่าน "การทดสอบ" นี � ปรัชญาของความเชื�อในมนุษย์มากกว่าพระเจ้ า
คือความคิดที�วา่ มนุษย์เป็ นสิ�งที�สําคัญที�สดุ และมีคา่ ที�สดุ แผ่ขยายไปทังโลกในศตวรรษที
�
� 20
เป็ นการยากที�เราจะล้ างอิทธิพลของปรัชญานี้ออกจากความคิดของเรา สดุดี 39:5 กล่าวว่า
"มนุษย์ทกุ คนดํารงอยูอ่ ย่างลมหายใจ" เยเรมีย์ 10:23 กล่าวว่า "ไม่อยูท่ ี�มนุษย์ผ้ ซู งึ� ดําเนินไป
ที�จะนําฝี ก้ าวของตนเอง"
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เรื�องพื �นฐานที�สดุ ที�เรารู้คือร่างกายของมนุษย์ จริ งๆ แล้ วร่างกายของทุก “สิ�งมีชีวิต” จะต้ องตาย
"วิญญาณ" จึงตายด้ วย ซึ่งเป็ นสิ�งที�ตรงข้ ามกับความเป็ นอมตะจริ งๆ
หนึ�งในสามของการใช้ คําที�แปลว่า "วิญญาณ"
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เกี�ยวข้ องกับความตายและการถูกทําลายของวิญญาณ ความจริ งที�วา่
"วิญญาณ" ถูกใช้ ในแง่น้ ีแสดงให้ เห็นว่ามันไม่ใช่สิ�งที�ทําลายไม่ได้ หรื อเป็ นอมตะ
- "ชีวิตใดที�ทําบาป ก็จะตาย” (เอเสเคียล 18:4)
- พระเจ้ าสามารถทําลายวิญญาณ (มัทธิว 10:28) ข้ ออื�นๆ
ที�ชี �ว่าวิญญาณถูกทําลายได้ คือ เอเสเคียล 22:27; สุภาษิ ต 6:32; เลวีนิติ
23:30
- “สิ�งที�หายใจได้ " ในเมืองฮาโซริ ถูกประหารด้ วยคมดาบ
(โยชูวา 11:11 เทียบ 10:30-39)
- "...บรรดาสิ�งที�มีชีวิตก็ตายหมดสิ �น (วิวรณ์ 16:3; สดุดี 78:50)
- ธรรมบัญญัติของโมเสสบัญญัติไว้ วา่ "บุคคล"
ที�ไม่เชื�อฟั งธรรมบัญญัติบางข้ อต้ องโทษถึงตาย (กันดารวิถี 15:27-31)
- ข้ อความที�กล่าวถึงการที�วิญญาณบีบเค้ นหรื อดักจับ
ล้ วนทําให้ เราเข้ าใจว่า วิญญาณตายได้ (สุภาษิ ต 18:7;22:25; โยบ 7:15)
- "รักษาตัวให้ คงชีวิตอยูไ่ ม่ได้ " (สดุดี 22:29)
- พระคริสต์ "เทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณา" เพื�อว่า
"วิญญาณ" หรื อชีวิตของพระองค์จะเป็ นเครื� องไถ่บาป (อิสยาห์53:10,12)
การที� "วิญญาณ" หมายถึง ตัวบุคคลหรื อร่างกาย มากกว่าสิ�งที�เป็ นอมตะภายในตัวเรา
ปรากฏอยูใ่ นข้ อความมากมาย เช่น
- "โลหิตของคน" (เยเรมีย์ 2:34)
- "ถ้ าผู้ใดกระทําความผิดในข้ อที�ได้ ยินคําในสาบาน
แต่เขาไม่ยอมให้ การเป็ นพยาน ถ้ าผู้หนึ�งผู้ใดแตะต้ องสิ�งที�เป็ นมลทิน
ถ้ าคนหนึ�งคนใดเผลอตัวกล่าวคําสาบาน" (เลวีนิติ 5:1-4)
"จิตใจของข้ าเอ๋ย..และทังสิ
� �นที�อยูภ่ ายในข้ า…จงถวายสาธุการแด่พระ
เจ้ า จิตใจของข้ าเอ๋ย…ผู้ทรงให้ ทา่ นอิ�มด้ วยของดี" (สดุดี 103:1-2,5)
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- "ผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นนจะเสี
ั�
ยชีวิต
แต่ผ้ ใู ดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา…จะได้ ชีวิตรอด" (มาระโก 8:35)
นี่เป็ นหลักฐานเพียงพอว่าวิญญาณไม่ได้ หมายถึงอะไรก็ตามที�มีอยูภ่ ายในตัวคน วิญญาณในที�นี �
(“Psuche” ในภาษากรี ก) แปลว่าชีวิตทางร่างกาย ซึ่งแปลไว้ดงั นี้
- กันดารวิถี 21:4 แสดงให้ เห็นว่ากลุม่ คนสามารถมี
"วิญญาณ" เดียว "วิญญาณ"
จึงไม่สามารถหมายถึงความเป็ นอมตะที�อยูใ่ นตัวคน

4.3 จิตวิญญาณของมนุษย์
หลายคนสับสนกับคําว่า "วิญญาณ" และ "จิตวิญญาณ"
ในบางภาษาและในการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ คําว่า "วิญญาณ" (Soul) และจิตวิญญาณ
(Spirit) มีความหมายเดียวกัน "วิญญาณ"
ซึง� หมายถึงทุกอย่างที�ประกอบเป็ นคนอาจหมายถึงจิตวิญญาณด้ วย
แต่สองคํานี้ใช้แตกต่างกันตามที�ใช้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ วิญญาณและจิตวิญญาณสามารถ
“แยกจากกันได้ อย่างเด็ดขาด” (ฮีบรู 4:12)
ในภาษาฮีบรูและกรี ก คําว่า “จิตวิญญาณ” (“Ruach” และ “Pneuma” ตามลําดับ)
สามารถแปลได้ ดงั ต่อไปนี้
ชีวิต
จิตวิญญาณ
ความคิด
ลม
ลมปราณ
เราเรียนเรื�อง "จิตวิญญาณ" ในบทเรี ยนที่ 2.1

พระเจ้ าทรงใช้ พระวิญญาณของพระองค์ในการรักษาไว้ ซงึ� สิ�งมีชีวิตรวมทังมนุ
� ษย์
พระวิญญาณของพระเจ้ าซึง� อยูใ่ นมนุษย์จงึ เป็ นพลังชีวิตของมนุษย์
"กายที�ปราศจากจิตวิญญาณนันไร้
� ชีพ" (ยากอบ 2:26) "พระเจ้ าทรงระบายลมปราณเข้ าทางจมูก
มนุษย์จงึ เป็ นผู้มีชีวิต" (ปฐมกาล 2:7) โยบพูดถึง "ลมปราณจากพระเจ้ า" ว่า "อยูใ่ นรูจมูกของข้ า"
(โยบ 27:3 เทียบ อิสยาห์ 2:22) จิตวิญญาณแห่งชีวิตที�อยูใ่ นเรา
เราได้ รับตังแต่
� เกิดและจะอยูก่ บั เราตราบเท่าที�เรามีชีวิตอยู่
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เมื�อพระวิญญาณของพระเจ้ าออกจากสิ�งใด สิ�งนันก็
� พินาศทันที พระวิญญาณนันเป็
� นพลังชีวิต
หากพระเจ้ า "ทรงให้ วิญญาณของพระองค์กลับสูพ่ ระองค์
และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลับมาหาพระองค์ เนื �อหนังทังสิ
� �นก็จะพินาศไปด้ วยกัน
และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็ นผงคลีดิน ถ้ าท่านมีความเข้ าใจ ขอจงฟั งข้ อนี � (โยบ 34:14-16)
ประโยคสุดท้ ายชี �ให้ เห็นว่ามนุษย์รับมือกับความจริ งข้ อนี �อย่างยากลําบาก
เมื�อพระเจ้ าทรงเรี ยกพระวิญญาณของพระองค์กลับคืนตอนที�เราตาย
ไม่เพียงร่างกายของเราเท่านันที
� �ตาย ทุกสิ�งที�อยูใ่ นความสํานึกของเราก็ตายไปด้ วย
ความเข้ าใจของดาวิดในเรื� องนี �ทําให้ พระองค์ไว้ วางใจในพระเจ้ ามากกว่าในมนุษย์ที�ออ่ นแอ สดุดี
146:3-5 เป็ นข้ อที�ลทั ธิบชู ามนุษย์โต้ เถียงได้ ยาก "อย่าวางใจในเจ้ านาย ในบุตรของมนุษย์
ซึง� ไม่มีความช่วยเหลืออยูใ่ นตัวเขา เมื�อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเป็ นดิน
ในอันเดียวกันนัน� ความคิดของเขาก็พินาศ คนที�ผ้ อู ปุ ถัมภ์ของเขาคือพระเจ้ าของยาโคบ ก็เป็ นสุข"
เมื�อความตายมาถึง "ผงคลีดินกลับไปเป็ นดินอย่างเดิม
และจิตวิญญาณกลับไปสูพ่ ระเจ้ าผู้ประทานให้ มานัน"
� (ปั ญญาจารย์ 12:7)
พระเจ้ าอยูท่ กุ หนทุกแห่งโดยพระวิญญาณ ในนัยนี้ "พระเจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณ" (ยอห์น 4:24)
เมื�อเราตาย เราหายใจเป็ นครัง� สุดท้ าย
ในนัยที�วา่ พระวิญญาณของพระเจ้ าที�อยูใ่ นเราออกจากเราไป
วิญญาณนันอยู
� ใ่ นพระวิญญาณของพระเจ้ า ซึง� อยูร่ อบข้ างเรา เมื�อเราตาย
"จิตวิญญาณกลับไปสูพ่ ระเจ้ า"
พระวิญญาณของพระเจ้ ายังชีวิตให้ แก่สิ�งมีชีวิตทังสิ
� �น
กระบวนการของความตายที�วา่ นี �ก็เกิดขึ �นกับสัตว์เช่นกัน
มนุษย์และสัตว์มีพลังชีวิตอย่างเดียวกันในตัว
"เคราะห์ของบรรดามนุษยชาติกบั เคราะห์ของสัตว์เดียรัจฉานนั้นเหมือนกัน ฝ่ ายหนึ�งตาย
อีกฝ่ ายหนึ�งก็ตายเหมือนกัน ทังสองมี
�
ลมหายใจอย่างเดียวกัน
และมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน" (ปั ญญาจารย์ 3:19)
ผู้เขียนปั ญญาจารย์ยงั เขียนต่อไปว่า
ไม่มีใครรู้วา่ จิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ไปที�เดียวกันหรื อไม่ (ปั ญญาจารย์ 3:21)
คําอธิบายที�วา่ มนุษย์และสัตว์มีจิตวิญญาณอย่างเดียวกันและตายเหมือนกัน
นําเรากลับไปสูก่ ารที�มนุษย์และสัตว์ซงึ� มีวิญญาณแห่งชีวิตจากพระเจ้ า
ถูกทําลายด้ วยความตายเหมือนกัน เมื�อครัง� ที�นํ �าท่วมโลก "บรรดาสัตว์ที�เคลื�อนไหวบนแผ่นดิน คือ
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นก สัตว์ใช้ งาน สัตว์ป่า กับบรรดาฝูงสัตว์เล็กๆ ที�อยูบ่ นแผ่นดิน และมนุษย์ทงปวง
ั � ก็ตายสิ �น
บรรดาสัตว์ที�มีลมหายใจเข้ าออกทางจมูก ก็ตายสิ �น สัตว์ทงปวงที
ั�
�มีชีวิตอยู่ ถูกทําลายล้ าง"
(ปฐมกาล 7:21-23) สดุดี 90:5 พูดเรื� องความตายเหมือนตอนนํ �าท่วม ปฐมกาล 7 แสดงให้ เห็นว่า
มนุษย์ก็อยูใ่ น "บรรดาสัตว์… สัตว์ทงปวงที
ั�
�มีชีวิตอยู"่
เพราะมีวิญญาณแห่งชีวิตในตัวเหมือนสัตว์ตา่ งๆ

4.4 ความตายคือการไม่ ร้ ู สึกใดๆ
จากการเรี ยนรู้เรื� อง "วิญญาณ" และ "จิตวิญญาณ" เมื�อคนตาย เขาจะไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย
พระเจ้ าจะทรงจดจําการกระทําของผู้ที�เกรงกลัวพระเจ้ า (มาลาคี 3:16; วิวรณ์ 20:12; ฮีบรู 6:10)
แต่ไม่มีที�ใดในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที�บอกว่าเราจะมีความรู้สกึ ถึงสิ�งใดๆ ขณะที�เราตาย
เป็ นการยากที�เราจะโต้ เถียงกับข้ อความดังต่อไปนี �
- -"เมื�อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเป็ นดิน
ในวันเดียวกันนันความคิ
�
ดของเขาก็พินาศ" (สดุดี 146:4)
- -"คนตายแล้ วก็ไม่ร้ ูอะไรเลย…ความรัก ความชัง
ความอิจฉาของเขาได้ สาปสูญไปตามกัน" (ปั ญญาจารย์ 9:5-6) ไม่มี
"สติปัญญาในแดนคนตาย" (ปั ญญาจารย์ 9:10) ไม่มีความคิดจึงไม่มีสติ
- โยบพูดว่า ถ้ าตาย เขาก็จะเป็ นเหมือน "อย่างกับว่าข้าพระองค์มิได้ เกิดมา" (โยบ
10:18) โยบมองความตายว่าเป็ นการไม่ร้ ู การไม่ร้ ูสกึ ตัว
� อนเราเกิดมา
และการไม่ได้ มีอยูซ่ งึ� เราเป็ นเช่นนันก่
- มนุษย์ก็ตายเหมือนกันกับสัตว์ (ปั ญญาจารย์ 3:18)
หากมนุษย์รอดเงื �อมือความตาย สัตว์ก็จะทําได้ เช่นกัน
แต่ทงพระคริ
ั�
สตธรรมคัมภีร์และวิทยาศาตร์ ก็ไม่ได้ กล่าวอะไรในเรื� องนี �
- พระเจ้ า "ทรงระลึกว่าเราเป็ นแต่ผงคลี ส่วนมนุษย์นนั �
วันเวลาของเขาเหมือนหญ้ า เขาเจริ ญขึ �นเหมือนดอกไม้ ในทุง่ นา มันสูญเสีย
และสถานที�ของมันไม่ร้ ูจกั มันอีก" (สดุดี 103:14-16)
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การที�ความตายคือการไม่ร้ ูสกึ ตัว แม้ สําหรับผู้ชอบธรรม
จะเห็นได้ จากการที�ผ้ รู ับใช้ พระเจ้ าอ้ อนวอนขอพระเจ้ าให้ พวกเขามีชีวิตที�ยืนนาน
เพราะพวกเขารู้วา่ หลังจากที�ตายแล้ ว พวกเขาจะไม่สามารถสรรเสริ ญและสาธุการพระเจ้ าได้
เฮเซคียาห์ (อิสยาห์ 38:17-19) และดาวิด (สดุดี 6:4-5;30:9;39:13 และ115:147)
เป็ นตัวอย่างที�ดีในเรื� องนี � ความตายมักจะถูกพูดถึงด้ วยคําว่า
นอนหลับหรื อพักสําหรับทังผู
� ้ ชอบธรรมและคนอธรรม (โยบ 3:11,13,17; ดาเนียล 12:13)
หลักฐานทังหมดนี
�
�ชี �ว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไม่ได้ บอกไว้ เลยว่า คนชอบธรรมจะได้ ไปสวรรค์
และรับรางวัลทันทีที�เขาเสียชีวิต
คําสอนเรื� องความตายและธรรมชาติของมนุษย์ทําให้ เรามีสนั ติสขุ หลังความชอกชํ �า
และเจ็บปวดในชีวิต หลุมศพจะเป็ นที�พกั สงบ สําหรับผู้ที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ า
ที�พกั นี �จะเป็ นที�พกั ตลอดไป พวกเขาจะไม่ฟืน� ขึ �นมา
ความหวังและความกลัวของมนุษย์จะไม่ถกู รับรู้หรื อรบกวน
ในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ มีความจริ งที�จะต้ องถูกค้ นพบ
แต่น่าเศร้ าที�มีความผิดพลาดในความคิดของมนุษย์เกี�ยวกับศาสนาอันเกิดจากการไม่เอาใจใส่พร
ะคริสตธรรมคัมภีร์
การที�มนุษย์พยายามที�จะทําให้ ความตายเป็ นจุดจบที�ร้ายแรงน้ อยลงทําให้ มนุษย์เชื�อว่า มี
"วิญญาณที�ไม่ตาย" อยูใ่ นตัว เมื�อมีการยอมรับว่ามีวิญญาณที�เป็ นอมตะอยูภ่ ายในตัวมนุษย์
ก็ต้องมีความคิดที�วา่ ตายแล้ ววิญญาณนันไปไหนหลั
�
งความตาย ทําให้ เกิดความคิดขึ �นมาอีกว่า
จะต้ องมีความแตกต่างระหว่างโชคชะตาของคนชอบธรรมและคนอธรรม
มีการสรุปว่าต้ องมีสถานที�ที� “วิญญาณอมตะที�ชอบธรรม” ไปอยู่ เรี ยกว่าสวรรค์ และที�ที�
“วิญญาณอมตะที�อธรรม” ไปอยูเ่ รี ยกว่า นรก เรารู้วา่ “วิญญาณอมตะ”
ไม่มีปรากฏตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ความคิดผิดๆ อื�นๆ วิเคราะห์ได้ วา่ มีดงั นี �
1. เราจะได้ รับรางวัลสําหรับชีวิตของเรา เมื�อเราตาย ในรูปของการที�
่ ี�ไหนสักแห่ง
“วิญญาณอมตะ” ของเราได้ ไปอยูท
2. การแบ่งแยกความชอบธรรมและอธรรมเกิดขึ �นหลังความตาย
3. รางวัลของคนชอบธรรมคือได้ ไปสวรรค์
4. ถ้ าทุกคนมี “วิญญาณอมตะ” ทุกคนจะต้ องไปสวรรค์หรื อนรก ที�ใดที�หนึ�ง
5. “วิญญาณ” อธรรมจะต้ องไปรับโทษในที�ที�เรี ยกว่า นรก
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เมื�อเราพิจารณาประเด็นต่างๆ นี � โดยละเอียด
เราจะได้ พบความจริ งมากมายในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ซึง� สําคัญต่อภาพที�แท้ จริ งของธรรมชาติของมนุษย์

4.5 การฟื � นขึน� จากความตาย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เน้นยํ �าว่า
คนชอบธรรมจะได้ รับรางวัลเมื�อฟื น� ขึ �นจากความตายในการกลับมาของพระคริ สต์ (1 เธสะโลนิกา
4:16) การฟื น� ขึ �นจากความตายของธรรมิกชน (ดูบทเรี ยนที่ 4.8)
จะเป็ นสิ�งแรกที�พระคริ สต์จะกระทํา แล้ วพระองค์จะเริ� มการตัดสิน
ถ้ าวิญญาณไปสวรรค์หลังความตายแล้ ว ก็ไม่จําเป็ นที�จะต้ องมีการฟื น� ขึ �นจากความตาย
เปาโลกล่าวว่า ถ้ าไม่มีการฟื น� ขึ �นจากความตาย ก็ไม่มีประโยชน์ที�จะเชื�อฟั งพระเจ้ า (1 โคริ นธ์
15:32) เปาโลจะไม่พดู เช่นนี �แน่ หากท่านเชื�อว่า
ท่านจะได้ รับรางวัลโดยที�วิญญาณของท่านจะได้ ไปสวรรค์ จริ งๆ
แล้ วก็คือท่านเชื�อว่ารางวัลที�จะได้ คือการฟื น� ขึ �นจากความตาย
พระคริ สต์ทรงให้ กําลังใจเราด้ วยความคาดหวังที�วา่ เราจะได้ รับรางวัลตอนที�เราฟื น� ขึ �นมาจากควา
มตาย (ลูกา 14:14)
พระคัมภีร์ ไม่เคยสอนว่ามีรูปแบบใดของสิ�งมีชีวิตนอกจากในรูปแบบของร่างกาย
ไม่วา่ จะเป็ นพระเจ้ า พระคริสต์ และมนุษย์ เมื�อพระคริ สต์กลับมาอีกครัง� พระองค์
"จะทรงเปลี�ยนแปลงกายอันตํ�าต้ อยของเราให้ เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์" (ฟิ ลิปปี
3:20,21) พระองค์ทรงมีพระกายที�เลี �ยงด้ วยพระวิญญาณแทนที�จะเลี �ยงด้ วยเลือด
และเราจะมีกายเช่นนันด้
� วย ในวันพิพากษา
เราจะได้ รับสิ�งตอบแทนสําหรับชีวิตของเราในรูปแบบของร่างกาย (2 โคริ นธ์ 5:10)
ผู้ที�มีชีวิตอย่างชาวโลกก็จะถูกทิ �งไว้ กบั ร่างกายทีไ� ม่เป็ นอมตะซึง� จะผุพงั กลายเป็ นผงคลีดิน
ผู้ที�มีชีวิตอย่างพยายามเอาชนะเนื �อหนัง "ก็จะเกี�ยวกับชีวิตนิรันดร์ จากพระวิญญาณ" (กาลาเทีย
6:8) ในรูปของการมีร่างกายที�เปี� ยมด้ วยพระวิญญาณ
มีหลักฐานปรากฏอีกว่า รางวัลผู้ชอบธรรมจะอยูใ่ นรูปของร่างกาย
เมื�อหลักฐานนี �ถูกยอมรับหมายความว่า
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ความสําคัญของการฟื น� ขึ �นจากความตายจะปรากฏให้ เห็น ร่างกายของเราสูญสิ �นไปเมื�อเราตาย
หากเรามีชีวิตนิรันดร์ ในรูปของการมีร่างกาย ความตายก็จะเป็ นเพียงการที�เราไม่ร้ ูสกึ ตัว
จนกว่าร่างกายของเราจะถูกสร้ างขึ �นใหม่ และได้ รับธรรมชาติของพระเจ้ า
1 โคริ นธ์ 15 พูดถึงรายละเอียดของการฟื น� ขึ �นจากความตาย ซึ่งควรจะอ่านอย่างถี่ถว้ น 1 โคริ นธ์
15:35-44 อธิบายว่า
เมล็ดที�หว่านลงดินจะงอกขึ �นโดยมีรูปร่ างต้ นของเมล็ดนันตามที
�
�พระเจ้ าเห็นชอบ
คนตายก็เช่นเดียวกัน จะได้ ร่างกายเป็ นรางวัลเมื�อพระคริ สต์เป็ นขึ �นจากความตาย
ร่างกายที�เน่าเปี� อยได้ ของพระองค์เปลี�ยนเป็ นร่างกายที�ไม่เน่าเปื� อย
ผู้ที�เชื�ออย่างแท้ จริ งก็จะมีสว่ นร่วมในรางวัลนี �ด้ วย (ฟิ ลิปปี 3:21) โดยการรับบัพติศมา
เรามีสว่ นร่วมในความตายและการฟื น� ขึ �นจากความตายของพระคริ สต์
และจะได้ รับรางวัลซึง� พระองค์ได้ รับจากการฟื น� ขึ �นจากความตาย (โรม 6:3-5)
การที�เราทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ ทําให้ เรามีสว่ นในรางวัลของพระองค์
"เราแบกความตายของพระเยซูไว้ ที�กายเราเสมอ เพื�อว่า "ชีวิต"
ของพระเยซูจะปรากฏในกายเราด้ วย" (2 โคริ นธ์ 4:10)
"พระองค์ผ้ ทู รงชุบให้ พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ �นมาจากความตายแล้ วนัน�
จะทรงกระทําให้ กายซึง� ต้ องตายของท่านเป็ นขึ �นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณ" (โรม 8:11)
ด้ วยความหวังนี � เรารอคอยวันที�
"กายของเราจะรอดตาย" (โรม 8:23) และเป็ นอมตะ
ความหวังที�จะได้ รางวัลนี �เป็ นที�เข้ าใจของประชากรของพระเจ้ าในยุคแรก
อับราฮัมได้ รับคําสัญญาว่า ท่านจะได้ แผ่นดินคานาอันเป็ นมรดกเป็ นนิตย์
ท่านได้ เดินทางไปมาในดินแดนนัน� (ปฐมกาล 13:17 ดูบทเรี ยนที่ 3.4)
ความเชื�อของท่านในพระสัญญาจะต้ องทําให้ ทา่ นเชื�อด้ วยว่าในอนาคต
ร่างกายของท่านจะกลับคืนมาและทําให้ เป็ นอมตะ เพื�อให้ พระสัญญานี �สําเร็ จ
โยบแสดงความเข้ าใจของท่านว่า แม้ วา่ ร่างกายของท่านจะถูกหนอนชอนไชอยูใ่ นหลุมฝั งศพ
แต่ทา่ นจะได้ รับรางวัลในแบบที�ทา่ นมีร่างกายอยู่ "พระผู้ไถ่ของข้ าทรงพระชนม์อยู่
และในทีส� ดุ พระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก
และหลังจากผิวหนังของข้ าถูกทําลายไปอย่างนี � แล้ วในเนื �อหนังของข้ า ข้าจะเห็นพระเจ้ า
ผู้ซงึ� ข้ าจะได้ เห็นเอง และนัยน์ตาของข้ าจะได้ เห็นไม่ใช่คนอื�น จิตใจในตัวข้าก็ออ่ นโหย" (โยบ
19:25-27) ความหวังของอิสยาห์คือ "ร่างกายที�ตายของข้ าจะมีชีวิต" (อิสยาห์ 26:19)
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คําพูดที�คล้ ายคลึงกันนี �ปรากฏในเรื� องความตายของลาซารัสผู้เป็ นสหายของพระเยซู
แทนที�จะปลอบโยนพี�สาวของเขาว่าวิญญาณของเขาได้ ไปสวรรค์
พระองค์กลับตรัสถึงการฟื น� ขึ �นจากความตาย "น้ องชายของเจ้ าจะฟื น� ขึ �นมาอีก"
คําตอบของมาร์ ธาแสดงให้ เห็นว่าคริ สเตียนในยุคแรกๆ
เห็นคุณค่าของการฟื น� ขึ �นมาจากความตายมากมายเท่าใด "มาร์ ธาทูลพระองค์วา่
ข้ าพระองค์ทราบแล้ วว่าเขาจะฟื น� ขึ �นมาอีกในวันสุดท้ าย" (ยอห์น 11:23-24) เช่นเดียวกับโยบ
นางไม่ได้ เข้ าใจว่าความตายเป็ นประตูที�นําไปสูช่ ีวิตแสนสุขในสวรรค์
แต่นางรอคอยการฟื น� ขึ �นจากความตาย
"ในวันสุดท้ าย" (โยบใช้ คําว่า "ในที�สดุ ") พระผู้เป็ นเจ้ าทรงสัญญาว่า
"ทุกคนที�ได้ ยินและได้ เรี ยนรู้จากพระบิดา เราจะให้ ผ้ นู นฟื
ั � น� ขึ �นมาในวันสุดท้ าย" (ยอห์น 6:45,44)

4.6 การพิพากษา
คําสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์เกี�ยวกับการพิพากษาเป็ นหนึ�งในหลักพื �นฐานของความเชื�อ
ซึง� ต้ องเข้ าใจให้ ถ่องแท้ ก่อนรับบัพติศมา (กิจการของอัครทูต 24:25; ฮีบรู 6:2) พระคัมภีร์กล่าวถึง
"วันพิพากษา" อยูบ่ อ่ ยครัง� (2 เปโตร 2:9;3:7;1 ยอห์น 4:17; ยูดา 6)
เวลาที�ผ้ ทู ี�ร้ ูจกั พระเจ้ าจะได้ รับรางวัล "เราทุกคนต้ องยืนอยูต่ อ่ หน้ าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้ า"
(2 โคริ นธ์ 5:10) เพือ� รับรางวัลสําหรับชีวิตของเราในรูปของร่างกาย
นิมิตที�ดาเนียลเห็นเกี�ยวกับการเสด็จมาของพระคริ สต์ มีบลั ลังก์นงั� พิพากษาด้ วย (ดาเนียล 7:914) และในรูปคําเปรี ยบเทียบการกลับมาของเจ้ านาย ซึง� เรี ยก
ทาสมาถามว่าพวกเขาดูแลทรัพย์สมบัติที�เขาฝากไว้ ให้ อย่างไร (มัทธิว 25:14-29)
คําอุปมาเรื� องคนจับปลา ซึง� เปรี ยบข่าวประเสริ ฐเป็ นอวนจับปลา จับคนทุกชนิด
แล้ วเลือกเอาแต่ปลาดี (มัทธิว 13:47-49) คําอธิบายก็ชดั เจนมากว่า "เมื�อถึงวันสิ �นโลก
ทูตสวรรค์จะมาและเลือกคนชัว� ออกจากคนดี"
เราสรุปได้ วา่ หลังจากที�พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จกลับมาและการฟื น� ขึ �นจากความตาย
ผู้ที�ได้ ฟังเรื� องข่าวประเสริ ฐจะมารวมกันในสถานที�แห่งหนึ�งในเวลาหนึ�ง
ทุกคนจะได้ พบกับพระคริ สต์
พระองค์จะชี �ว่าพวกเขาเป็ นที�ยอมรับให้ เข้ าแผ่นดินของพระเจ้ าหรื อไม่ ณ จุดนี �เท่านัน�
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ที�คนชอบธรธมจะได้ รับรางวัล คําอุปมาเรื� องแกะและแพะทําให้ เห็นภาพรวมทังหมดนี
�
�
"เมื�อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับทังหมู
� ท่ ตู สวรรค์ เมื�อนัน�
พระองค์จะประทับบนพระที�นงั� อันรุ่งเรื องของพระองค์ บรรดาประชาชาติตา่ งๆ
จะประชุมพร้ อมกันต่อพระพักตร์ พระองค์
และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทงหลายออกเป็
ั�
นสองพวกเหมือนอย่างผู้เลี �ยงแกะ
จะแยกแกะออกจากแพะ ส่วนฝูงแกะนันจะทรงจั
�
ดให้ อยูเ่ บื �องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
แต่ฝงู แพะนัน� จะทรงจัดให้ อยูเ่ บื �องซ้ าย
ขณะนันพระมหากษั
�
ตริ ย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที�อยูเ่ บื �องขวาพระหัตถ์ของพระองค์วา่
ท่านทังหลายที
�
�ได้ รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร
ซึง� ได้ ตระเตรี ยมไว้ สําหรับท่านทังหลาย"
�
(มัทธิว 25:31-34)
การได้ รับแผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นมรดก ตามพระสัญญาที�ให้ ไว้ กบั อับราฮัม
เป็ นรางวัลสําหรับคนชอบธรรม ซึง� จะมอบให้ หลังจากพิพากษาเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
จึงเป็ นไปไม่ได้ ที�จะได้ รับรางวัลอันเป็ นความเป็ นอมตะก่อนพระคริ สต์เสด็จกลับมา เราต้ องสรุปว่า
ระยะเวลาตังแต่
� เราตายจนถึงวันฟื น� ขึ �นมาใหม่ ผู้ที�เชื�อจะไม่ได้ อยูอ่ ย่างรู้สกึ ตัว
เพราะไม่มีสิ�งใดเป็ นอยูไ่ ด้ โดยไม่มีร่างกาย
คําสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวซํ้าอีกว่า เมื อ� พระคริ สต์กลับมา จากนั้น เราจึงได้รับรางวัล
ไม่ใช่ก่อนหน้ านัน�
- "เมื อ� พระผู้เลี �ยงผู้ยิ�งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ
ท่านทังหลายจะรั
�
บศักดิ�ศรี เป็ นมงกุฎ" (1 เปโตร 5:5 เทียบ 1:13)
- "พระเยซูคริสต์…จะทรงพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
โดยอ้ างถึงการที�พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ
และแผ่นดินของพระเจ้ า…มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็ นของข้ าพเจ้ า
ซึง� องค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้พิพากษาอันชอบธรรม
จะทรงประทานเป็ นรางวัลแก่ข้าพเจ้ าในวันนัน� " (2 ทิโมธี 4:1,8)
- ในวันสุดท้ ายที�พระมาซีฮาร์ เสด็จกลับมา
"คนเป็ นอันมากในพวกที�หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลก (เทียบ ปฐมกาล 3:19)
จะตื�นขึ �น บ้ างก็จะเข้ าสูช่ ีวิตนิรันดร์ บ้ างก็จะเข้ าสูค่ วามอับอาย" (ดาเนียล 12:2)
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- เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมาพิพากษา "ผู้ที�อยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพ…จะได้ ออกมา
บรรดาผู้ที�ได้ ประพฤติดีก็ฟืน� ขึ �นสูช่ ีวิต
บรรดาผู้ที�ได้ ประพฤติชวั� ก็จะฟื น� ขึ �นสูก่ ารพิพากษา (ยอห์น 5:25-29)
- "เราจะมาในเร็วๆ นี � และจะนําบําเหน็จของเรามาด้ วย
เพื�อตอบแทนการกระทําของทุกคน" (วิวรณ์ 22:12) เราไม่ได้ ไปสวรรค์เพื�อรับรางวัล
พระคริ สต์ทรงนํารางวัลจากสวรรค์มาให้ เรา
การที�พระเยซูนํารางวัลมากับพระองค์แปลว่ารางวัลถูกเตรี ยมให้ เราแล้ วในสวรรค์
แต่จะถูกนํามาให้ เราบนโลกเมื�อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครัง�
มรดกของแผ่นดินที�สญ
ั ญาว่าจะให้ กบั อับราฮัมคือ "ซึง� ได้ เตรี ยมไว้ บนสวรรค์เพื�อท่านทังหลาย
�
�
ซึง� เป็ นผู้ที�ฤทธิเดชของพระเจ้ าได้ ทรงคุ้มครองไว้ ด้วยความเชื�อให้ ถึงความรอด
ซึง� พร้ อมแล้ วที�จะปรากฏในวาระสุดท้ าย" ที�พระคริ สต์เสด็จมา (1 เปโตร 1:4-5)
การเห็นคุณค่าในเรื� องนี �จะทําให้ เราแปลความ ยอห์น 14:2-3 ได้ อย่างถูกต้ อง "เรา (พระเยซู)
ไปจัดเตรี ยมที�ไว้ สําหรับท่านทั้งหลาย เมื�อเราไปจัดเตรี ยมที�ไว้ สําหรับท่านแล้ ว เราจะกลับมาอีก
รับท่านไปอยูก่ บั เรา เพื�อว่าเราอยูท่ ี�ไหน ท่านทังหลายจะได้
�
อยูท่ นี� นั� " พระเยซูตรัสว่า
ที�ไหนที�พระองค์จะกลับมาอีกเพื�อนําบําเหน็จมาให้ เรา (วิวรณ์ 22:12)
พระองค์จะขึ �นครองบัลลังก์ของดาวิดในเยรูซาเล็ม "เป็ นนิตย์” พระองค์จะสถิตอยูบ่ นโลกเป็ นนิตย์
และที�ที�พระองค์อยู่ ในแผ่นดินของพระเจ้ าบนโลก เราก็จะอยูท่ ี�นนั� ด้ วย พระองค์ทรงสัญญาว่า
"จะมารับท่านไปอยูก่ บั เรา" คือ การที�พระองค์ยอมรับเราในวันพิพากษา
ความเช่นนี �ปรากฏในมัทธิว 1:20 ว่าด้ วยโยเซฟ "รับมารี ย์" เป็ นภรรยา คํานี �
จึงไม่ได้ หมายความถึงการเคลื�อนเข้ าหาพระเยซู
เพราะว่ารางวัลจะมอบให้ ในวันพิพากษาเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
คนชอบธรรมและคนอธรรมจึงไปที�เดียวกันหมดหลังความตาย นัน� คือ หลุมฝั งศพ
ไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งมีหลักฐานดังต่อไปนี้
- โยนาธานเป็ นคนชอบธรรม แต่ซาอูลเป็ นคนชัว่ ร้าย ถึงกระนั้น “มรณา ทั้งสองไม่แยกจากกัน" (2
ซามูเอล 1:23)
- ซาอูล โยนาธาน และซามูเอล ล้ วนไปอยูท่ ี�เดียวกันเมื�อพวกเขาตาย (1 ซามูเอล 28:19)
- อับราฮัมผู้ชอบธรรม "ถูกรวบรวมไปอยูก่ บั คนของท่าน” หรื อบรรพบุรุษของท่าน
เมื�อท่านสิ �นชีวิต บรรพบุรุษของท่านเป็ นพวกเคารพรูปเคารพ (ปฐมกาล 25:8;
โยชูวา 24:2)
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- คนมีสติปัญญาและคนเขลาก็พบกับความตายเดียวกัน (ปั ญญาจารย์ 2:15-16)
ทังหมดนี
�
�ขัดแย้ งกับคํากล่าวอ้ างของ “ศาสนาคริ สต์”
คําสอนที�วา่ คนชอบธรรมจะไปสวรรค์ทนั ทีหลังความตายทําลายความจําเป็ นของการฟื น� ขึ �นจากค
วามตาย และการพิพากษา
เหตุการณ์เหล่านี �อยูใ่ นแผนการของพระเจ้ าที�เตรี ยมไว้ สําหรับความรอดและอยูใ่ นข่าวประเสริ ฐ
ความคิดที�เป็ นที�นิยมคือความคิดที�วา่ เมื�อคนชอบธรรมตาย เขาได้ รับรางวัลโดยได้ ไปอยูใ่ นสวรรค์
และคนชอบธรรมคนอื�นๆ ก็จะตามกันไปพรุ่งนี � เดือนหน้ า หรื อปี หน้ า
นี�เป็ นความคิดที�ขดั แย้ งอย่างรุนแรงกับคําสอนในพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์
ที�วา่ คนชอบธรรมทุกคนจะได้ รับรางวัลพร้ อมกันหมด
- แกะและแพะถูกแยกออกจากกันทีละตัวในวันพิพากษา เมื�อการพิพากษาสิ �นสุดลง
พระคริสต์จะตรัสกับแกะที�อยูท่ างเบื �องขวาของพระองค์วา่
"ท่านทังหลายที
�
�ได้ รับพระพรจากพระบิดาของเรา
จงมารับเอาราชอาณาจักรซึง� ได้ ตระเตรี ยมไว้ สําหรับท่าน" (มัทธิว 25:34)
แกะก็รับแผ่นดินสวรรค์เป็ นมรดกในเวลาพร้ อมกัน (1 โคริ นธ์ 15:52)
- เมื�อถึงเวลา "เก็บเกี�ยว" ในเวลาที�พระคริ สต์เสด็จกลับมาและพิพากษา
คนที�ได้ ทํางานในเรื� องข่าวประเสริ ฐจะ "ชื�นชมยินดีร่วมกัน" (ยอห์น 4:35-36; เทียบ
มัทธิว 13:39)
- วิวรณ์ 11:18 อธิบาย "เวลาของคนที�ตายแล้ ว พวกเขาจะต้ องถูกพิพากษา" เป็ น
"เวลาที�พระเจ้ าจะปูนบําเหน็จให้ ผ้ รู ับใช้ ธรรมิกชน ผู้ที�ยําเกรงพระนามของพระองค์"
คือ ผู้ที�เชื�อทังหมด
�
- ฮีบรู 11
เป็ นบทที�มีรายชื�อของคนชอบธรรมในสมัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิ
ม ข้ อ 13 เขียนไว้ วา่ "คนเหล่านันได้
� ตายไป ขณะที�มีความเชื�อเต็มที�
และไม่ได้ รับสิ�งที�ได้ ทรงสัญญาไว้ "
กับอับราฮัมเกี�ยวกับความรอดโดยเข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ า (ฮีบรู 11:8-12)
เมื�อพวกเขาตาย พวกเขาไม่ได้ ไปสวรรค์ทีละคนเพื�อรับรางวัล เหตุผลปรากฏอยูใ่ น
ข้ อ 39,40 พวกเขา "ยังไม่ได้ รับสิ�งที�ได้ ทรงสัญญาไว้
เพราะพระเจ้ าทรงจัดเตรี ยมสิ�งสําคัญซึง� ประเสริ ฐยิ�งกว่านันไว้
� สําหรับเขา
เพื�อเขาทังหลายจะได้
�
รับความสมบูรณ์" การที�พวกเขาได้ รับรางวัลช้ า
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เป็ นเพราะพระเจ้ าทรงวางแผนให้ ผ้ ทู ี�สตั ย์ซื�อ "ได้ รับความสมบูรณ์"
ร่วมกันและในเวลาเดียวกันในวันพิพากษาเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา

4.7 สถานที�แห่งรางวัล : สวรรค์ หรื อโลก
ผู้ที�ร้ ูสกึ ว่าสถานที�ตงแผ่
ั � นดินของพระเจ้ าหรื อรางวัลที�สญ
ั ญาไว้ อยูท่ ี�สวรรค์ไม่ใช่บนโลก
จะต้ องหาข้ อโต้ แย้ งมาลบล้างประเด็นต่อไปนี้
- คําอธิษฐานของพระผู้เป็ นเจ้ า ทูลขอให้ แผ่นดินของพระเจ้ ามาตังอยู
� ่
(อธิษฐานขอการกลับมาของพระคริ สต์) ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็ นอย่างไรก็ให้ เป็ นไปในโลกอย่างนัน� (มัทธิว 6:10)
เราอธิษฐานขอให้ แผ่นดินสวรรค์มาตังอยู
� บ่ นโลก
เป็ นเรื� องน่าเศร้ าที�ผ้ คู นนับพันอธิษฐานด้ วยคําอธิษฐานบทนี � โดยไม่คิดไตร่ ตรอง
ขณะที่ยงั เชื�อว่าแผ่นดินของพระเจ้ าถูกสถาปนาไว้ แล้ วบนสวรรค์
และโลกใบนี �จะถูกทําลาย
ั � นสุข
- "บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นนเป็
เพราะว่าเขาจะได้ รับแผ่นดินโลกเป็ นมรดก" (มัทธิว 5:5) ไม่ใช่
"เพราะว่าวิญญาณของเขาจะได้ ไปอยูใ่ นสวรรค์" สดุดี 37
เน้ นว่ารางวัลสําหรับคนชอบธรรมอยูบ่ นโลก
ที�เดียวกันกับที�คนอธรรมเพลิดเพลินกับอํานาจชัว� คราวของตน
คนชอบธรรมจะได้ บําเหน็จเป็ นชีวิตนิรันดร์ และได้ ครอบครองแผ่นดินโลกที�ครัง� หนึ�ง
คนอธรรมครอบครอง (สดุดี 37:34-35)
"แต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้ แผ่นดินตกไปเป็ นมรดก
บรรดาผู้ที�พระองค์ทรงอํานวยพระพร จะได้ แผ่นดินเป็ นมรดก
คนชอบธรรมจะได้ แผ่นดินโลกหรื อดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็ นนิตย์หมายความว่าชี
วิตนิรันดร์ บนสวรรค์เป็ นสิ�งที�เป็ นไปไม่ได้
- "ดาวิด สิ �นชีวิตแล้ วฝั งไว้ ดาวิดไม่ได้ ขึ �นไปยังสวรรค์" (กิจการของอัครทูต
2:29,34) เปโตรอธิบายว่า
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ความหวังของเขาอยูท่ ี�การฟื น� ขึ �นจากความตายเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
(กิจการของอัครทูต 2:22-36)
- โลกเป็ นบริ เวณที�พระเจ้ าทรงดําเนินการกับมนุษย์
"ฟ้าสวรรค์เป็ นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้ า
แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้ แก่บตุ รของมนุษย์" (สดุดี 115:16)
- วิวรณ์ 5:9,10 บอกเราว่า
คนชอบธรรมจะพูดว่าอะไรเมื�อพวกเขาถูกรับไว้ ที�บลั ลังก์พิพากษา
"พระองค์ได้ ทรงโปรดให้ เขาเป็ นราชอาณาจักร และเป็ นปุโรหิตของพระเจ้ าของเรา
และพวกเขาจะได้ ครอบครองแผ่นดินโลก"
การปกครองแผ่นดินของพระเจ้ าบนโลกตามข้ อความนี �จะช่วยเราออกจากความคิด
ที�วา่ เราจะได้ ไปอยูใ่ นสวรรค์
- ดาเนียล 2 และ 7 พูดถึงการสืบทอดอํานาจทางการเมือง
ซึง� ในที�สดุ จะถูกยึดโดยแผ่นดินของพระเจ้ าเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
การสถาปนาแผ่นดินนี �จะ "อยูภ่ ายใต้สวรรค์ทงสิ
ั � �น"
และจะ "เต็ม พิภพ" (ดาเนียล 7:27; 2:35 เทียบ 44) แผ่นดินนิรันดร์ นนั �
"ถูกมอบไว้ แก่ชมุ ชนแห่งวิสทุ ธิชนขององค์ผ้ สู งู สุดนัน"
� (ดาเนียล 7:27)
รางวัลของพวกเขาคือ ชีวิตนิรันดร์
ในแผ่นดินนี �ซึง� จะตังอยู
� บ่ นแผ่นดินโลกภายใต้ สวรรค์

4.8 ความรั บผิดชอบต่ อพระเจ้ า
ถ้ ามนุษย์มี "วิญญาณอมตะ" เขาจะต้ องอยูท่ ี�ไหนสักแห่งตลอดไป
ไม่วา่ จะเป็ นสถานที�ที�เขาจะได้ รับรางวัลหรื อรับโทษ หมายความว่า
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้ า แต่เราเห็นแล้ วว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่า
โดยธรรมชาติแล้ วมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์ ไม่มีความเป็ นอมตะใดๆ อย่างไรก็ตาม
มนุษย์บางคนได้ รับข้ อเสนอของการมีชีวติ นิรันดร์ ในแผ่นดินของพระเจ้ า
ไม่ใช่วา่ ทุกคนที�มีชิวิตอยูจ่ ะฟื น� ขึ �นจากความตาย มนุษย์มีชีวติ อยูแ่ ละตายเหมือนกับสัตว์
พวกเขากลับคืนเป็ นผงคลีดิน แต่เนื�องจากจะมีการพิพากษา
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บางคนถูกลงโทษและบางคนได้ ชีวิตนิรันดร์
ดังนันจึ
� งต้ องมีการแบ่งพวกที�ฟืน� ขึ �นจากความตายเพื�อถูกทําโทษและเพื�อรับรางวัล
การที�ใครจะฟื น� ขึ �นจากความตายหรื อไม่ขึ �นอยูก่ บั ว่าพวกเขามีความรับผิดชอบต่อการพิพากษาหรื
อไม่ พื �นฐานของการพิพากษาอยูท่ ี�วา่ เราตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้ าอย่างไร
พระคริ สต์อธิบายว่า "ถ้ าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคําของเรา ผู้นนจะมี
ั � สิ�งหนึ�งพิพากษาเขา
คําที�เราได้ กล่าวแล้ วนันแหละ
�
จะพิพากษาเขาในวันสุดท้ าย" (ยอห์น 12:48)
ผู้ที�ไม่ร้ ูจกั หรื อเข้ าใจคําของพระคริ สต์ จะไม่มีโอกาสรับหรื อปฏิเสธพระองค์
จึงไม่นบั อยูใ่ นการพิพากษา "คนทังหลายที
�
�ไม่มีธรรมบัญญัติและทําบาป
จะต้ องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติ และคนทังหลายที
�
�มีธรรมบัญญัติและทําบาป
ก็จะมีโทษตามธรรมบัญญัติ" (โรม 2:12) ดังนัน� คนที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าจะพินาศเหมือนพวกสัตว์
คนที�ไม่ทําตามธรรมบัญญัติจะต้ องถูกพิพากษา
พวกเขาจะฟื น� ขึ �นมาจากความตายเพื�อรับการพิพากษา
ในสายพระเนตรของพระเจ้ า "ที�ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป" (โรม 5:13)
ั � าให้ เรารู้จกั บาปได้ "
"ผู้ที�กระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ" (1 ยอห์น 3:4) "ธรรมบัญญัตินนทํ
(โรม 3:20) การไม่ร้ ูจกั ธรรมบัญญัติของพระเจ้ า "ไม่ถือว่ามีบาป"
ดังนันพวกเขาจะไม่
�
ถกู พิพากษาหรื อฟื น� ขึ �นมาจากความตาย
คนที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าจะยังคงนอนตายอยูเ่ หมือนพวกสัตว์ "มนุษย์ ก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที�พินาศ"
(สดุดี 49:20) "ดังแกะ เขาถูกกําหนดไว้ ให้ แก่แดนผู้ตาย" (สดุดี 49:14)
การที�เรารู้วิถีทางของพระเจ้ าทําให้ เรามีความรับผิดชอบต่อพระองค์ในทุกการกระทําของเรา
และทําให้ เราฟื น� ขึ �นจากความตายเพื�อรับการพิพากษา
ไม่ใช่เพียงคนที�รับบัพติศมาหรื อคนชอบธรรมเท่านันที
� �จะฟื น� ขึ �นจากความตาย
แต่ทกุ คนที�รับผิดชอบต่อพระเจ้ าเนื่องจากรู้จกั พระองค์
- ยอห์น 15:22 พระเยซูตรัสว่า "ถ้ าเราไม่ได้ มาสัง� สอนเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป
แต่บดั นี �เขาไม่มีข้อแก้ ตวั ในเรื� องบาปของเขา" โรม 1:20-21
บอกว่าการรู้จกั พระเจ้ าทําให้ มนุษย์ "ไม่มีข้อแก้ ตวั เลย"
- "ทุกคนที�ได้ ยินได้ ฟังและได้ เรี ยนรู้จากพระบิดา
เราจะให้ ผ้ นู นฟื
ั � น� ขึ �นมาในวันสุดท้ าย" (ยอห์น 6:44-45)
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- พระเจ้ าทรงกะพริ บตาใส่การกระทําของคนที�ไม่ร้ ูจกั ทางของพระองค์
ส่วนคนที�ร้ ูจกั พระองค์ทรงเฝ้าดูและคาดหวังการตอบสนอง (กิจการของอัครทูต
17:30)
- "บ่าวนันที
� �ได้ ร้ ูใจนายและมิได้ เตรี ยมตัวไว้ มิได้ กระทําตามใจนาย
จะต้ องถูกเฆี�ยนมาก แต่ผ้ ทู ี�มิได้ ร้ ู แล้ วได้ กระทําสิ�งซึง� สมควรจะถูกเฆี�ยน
ก็จะถูกเฆี�ยนน้ อย (เช่น ยังคงนอนตายอยู)่ ผู้ใดได้ รับมาก
จะต้ องเรี ยกเอาจากผู้นนมาก
ั�
และผู้ใดได้ รับฝากไว้ มาก
ก็จะต้ องทวงเอาจากผู้นนมาก"
ั�
(ลูกา 12:47-48)
แล้ วพระเจ้ าจะทวงมากยิ�งกว่านันสั
� กเท่าใด
- เหตุฉะนัน� ผู้ใดรู้วา่ อะไรเป็ นความดีและไม่ได้ กระทํา คนนันจึ
� งมีบาป" (ยากอบ
4:17)
ความรับผิดชอบเป็ นพิเศษที�อิสราเอลมีตอ่ พระเจ้ านับจากการทรงเผยพระองค์แ
ก่พวกเขา (อาโมส 3:2)
- เพราะคําสอนเรื� องความรับผิดชอบนี �เอง
"เพราะว่าถ้ าเขาไม่ได้ ร้ ูจกั ทางชอบธรรมนันเสี
� ยเลยก็ยงั จะดีกว่าที�เขาได้ ร้ ูแล้ ว
แต่กลับหันหลังให้ พระบัญญัติอนั บริ สทุ ธิ�ที�ได้ ทรงโปรดมอบให้ แก่เขานัน� ” (2 เปโตร
2:21) ข้ อพระคัมภีร์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้ องได้ แก่ ยอห์น 9:41; 3:19; 1 ทิโมธี 1:13; โฮเชยา
4:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 1:39
ความรู้เกี�ยวกับพระเจ้ าทําให้ เราต้ องได้ รับการพิพากษา คนที�ไม่ร้ ูจกั ก็จะไม่ฟืน� ขึ �นจากความตาย
เพราะเขาจะไม่ถกู พิพากษา ความไม่ร้ ูของพวกเขาทําให้ พวกเขาเป็ นเหมือน
"สัตว์ทงหลายที
ั�
�พินาศ" (สดุดี 49:29) ไม่ใช่ผ้ ทู มี� ีชีวิตอยูจ่ ะฟื น� ขึ �นจากความตายทุกคน
- ผู้คนในบาบิโลนโบราณจะ "ไม่ลกุ ขึ �น"
หลังความตายเพราะพวกเขาไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าแท้ จริง (เยเรมีย์ 51:39; อิสยาห์ 43:17)
- อิสยาห์หนุนใจตัวเองว่า "พระเจ้ าของข้ าพระองค์ เจ้ านายอื�นๆ
นอกเหนือพระองค์ได้ ครอบครองพวกข้ าพระองค์ (พวกฟิ ลิสเตียและพวก
บาบิโลน) เขาทังหลายตายแล้
�
ว เขาจะไม่มีชีวิตอีก เขาเป็ นชาวแดนคนตาย
เจาจะไม่เป็ นขึ �นอีก ทรงกวาดอนุสรณ์ทงสิ
ั � �นของเขาเสีย" (อิสยาห์ 26:13-14)
มีการยํ �าเน้ นถึง 3 ครัง� ว่าพวกเขาจะไม่ฟืน� ขึ �นจากความตาย "จะไม่มีชีวิตอีก
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จะไม่เป็ นขึ �นอีก ทรงกวาดอนุสรณ์ทงสิ
ั � �นของเขาเสีย"
แต่อิสราเอลจะฟื น� ขึ �นจากความตายเพราะพวกเขารู้จกั พระเจ้ าที�แท้ จริ ง
"คนตายของพระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทังหลายจะลุ
�
กขึ �น" (อิสยาห์ 26:19)
- เมื�อพูดถึงอิสราเอลชนชาติของพระเจ้ า เรารู้วา่ เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
"คนเป็ นอันมากในพวกที�หลับในผงคลีดินแห่งแผ่นดินโลกจะตื�นขึ �น
บ้ างก็จะเข้ าสูช่ ีวิตนิรันดร์ บ้ างก็เข้ าสู่ความอับอาย และความขายหน้ านิรันดร์ "
(ดาเนียล 12:2) "คนเป็ นอันมาก" ไม่ใช่ทกุ คนที�เป็ น
ยิวจะฟื น� ขึ �นจากความตาย
แต่ทกุ คนที�รับผิดชอบต่อพระเจ้ าในฐานะที�เป็ นประชากรของพระเจ้ า
ผู้ที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าที�แท้ จริ ง "จะล้ มลงและไม่ลกุ ขึ �นอีกเลย"
เพราะพวกเขาไม่สามารถที�จะหา "พระวจนะของพระเจ้ า" ได้ พบ (อาโมส 8:12,14)
เราเรียนรู้ แล้ วว่ า
1.
ความรู้ในพระวจนะของพระเจ้ าทําให้ เรามีความรั บผิดชอ
บต่ อพระองค์
2.
ผู้ท� มี ีความรั บผิดชอบเท่ านัน� ที�จะฟื � นขึน� จากความตายและ
ถูกพิพากษา
3. ผู้ท� ไี ม่ ร้ ู จักพระเจ้ าจะยังคงนอนตายอยู่เหมือนกันกับสัตว์
คําอธิบายนี �ทําร้ ายความภาคภูมิใจของมนุษย์ และทําลายสิ�งที�เราอยากจะเชื�อ
ผู้คนมากมายในทุกยุคทุกสมัยที�ละเลยข่าวประเสริ ฐ
ผู้ที�ไม่สามารถเข้ าใจข้ อความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เด็กๆ
ที�ตายก่อนที�จะโตพอที�จะเห็นคุณค่าของข่าวประเสริ ฐ ไม่มีความรับผิดชอบต่อพระเจ้ า
พวกเขาจะไม่ฟืน� ขึ �นจากความตาย
นี�เป็ นสิ�งที�ตรงข้ ามกับลัทธิบชู ามนุษย์และความปรารถนารวมทังความรู
�
้ สกึ ของเรา
แต่การถ่อมใจต่อพระวจนะของพระเจ้ าและการยอมรับธรรมชาติที�แท้ จริ งของเราจะทําให้ เรายอม
รับความคิดนี �ได้ การพิเคราะห์ความจริ งตามประสบการณ์ของมนุษย์
โดยไม่ต้องอาศัยแนวทางของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็นําไปสูข่ ้ อสรุปอันเดียวกัน นัน� คือ
ไม่มีความหวังในเรื� องของชีวิตในโลกหน้ าสําหรับผู้คนเหล่านี �
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การตังคํ
� าถามกับพระเจ้ าในเรื� องนี �เป็ นเรื� องที�ไม่สามารถทําได้ "มนุษย์คือใคร
ที�จะตอบโต้ กบั พระเจ้ าได้ " (โรม 9:20) เรายอมรับความไม่เข้ าใจ
แต่เราต้ องไม่กล่าวหาพระเจ้ าไม่ยตุ ิธรรมหรื อไม่ชอบธรรม
การบอกว่าพระเจ้ าไม่ใช่พระเจ้ าที�เต็มไปด้ วยความรักหรื อว่าพระเจ้ าทําผิดพลาด
ก่อให้ เกิดความคิดน่ากลัวเกี�ยวกับพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ� พระบิดาและพระผู้สร้ าง
ว่าทรงปฏิบตั ิตอ่ สิ�งที�พระองค์ทรงสร้ างอย่างไร้ เหตุผลและไม่ยตุ ิธรรม
บันทึกของกษัตริ ย์ดาวิดที�สญ
ู เสียลูกของพระองค์เป็ นข้ อความที�จะช่วยได้ 2 ซามูเอล 12:15-24
บันทึกไว้ วา่ ดาวิดอธิษฐานวิงวอนมากเพียงไรเพื�อบุตรของพระองค์ ในขณะที�เขายังมีชีวิตอยู่
แต่ดาวิดก็ยอมรับความตายของเขา "เมื�อเด็กนันมี
� ชีวิตอยู่ เราอดอาหารและร้ องไห้ เพราะเราว่า
"ใครจะทราบได้ วา่ พระเจ้ าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้ เด็กนันมี
� ชีวิตอยูห่ รื อไม่"
แต่เมื�อเขาสิ �นชีวิตแล้ ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําให้ เด็กฟื น� ขึ �นมาอีกได้ หรื อ
เขาจะกลับมาหาเราหามิได้ " ดาวิดก็เล้ าโลมใจมเหสีของพระองค์และมีบตุ รชายอีกคนหนึ�ง
เมื�อจับหลักความรับผิดชอบต่อพระเจ้ าดังนี �แล้ ว มีหลายคนรู้สกึ ว่าไม่อยากรู้จกั กับพระเจ้ ามากขึ �น
เพื�อจะได้ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพระองค์และการพิพากษา แต่จริ งๆ
แล้ วพวกเขาก็มีความรับผิดชอบต่อพระเจ้ าไปแล้ ว
เพราะการรู้จกั พระวจนะของพระเจ้ าทําให้ พวกเขาตระหนักถึงความจริ งที�วา่
พระเจ้ าทํางานในชีวิตของพวกเขาและมอบสัมพันธภาพที�แท้ จริ งกับพระองค์ให้ พวกเขา
เราต้ องจําไว้ แสมอว่า พระเจ้ าทรง "เป็ น" ความรัก พระองค์
"ไม่ทรงประสงค์ที�จะให้ ผ้ หู นึ�งผู้ใดพินาศเลย" และ
"ได้ ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื�อทุกคนทีว� างใจในพระบุตรนันจะไม่
�
พินาศ
แต่มีชีวิตนิรันดร์ " (1 ยอห์น 4:8; 2 เปโตร 3:9; ยอห์น 3:16)
พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ให้ เราได้ อยูใ่ นแผ่นดินของพระองค์
แน่นอนที�ความรับผิดชอบจะต้ องติดมากับเกียรติและอภิสิทธิ�ดงั กล่าว
แต่ความรับผิดชอบนี �ไม่หนักหนาสาหัสนักหากเรารักพระเจ้ าจริ งๆ
เราจะเห็นคุณค่าของการมอบความรอดให้ กบั เราว่าความรอดนันไม่
� ใช่รางวัลอัตโนมัติสําหรับสิ�งที�
เราทํา แต่เป็ นความปรารถนาที�เต็มไปด้ วยความรักที�จะทําทุกสิ�งเพื�อบุตรของพระองค์
เป็ นการมอบชีวิตนิรันดร์ ที�เปี� ยมสุขให้ กบั เรา
เมื�อเราเห็นคุณค่าและได้ ยินเสียงเรี ยกของพระเจ้ าผ่านทางพระวจนะของพระองค์
เราจะตระหนักได้ วา่ ในขณะที�เราเดินผ่านผู้คน
93

พระเจ้ ากําลังเฝ้ามองดูเราอยูด่ ้ วยใจจดจ่อและกระตือรื อร้ นที�จะพบสัญญาณการตอบรับความรักข
องพระองค์จากเรา มากกว่าที�จะรอให้ เราล้ มเหลวในความรับผิดชอบของเรา
พระองค์ไม่เคยละสายตาที�เต็มไปด้ วยความรักจากเรา
ไม่มีทางที�เราจะลืมหรื อลบความรู้เกี�ยวกับพระองค์ออกไปเพื�อทําตามเนื �อหนังหรื ออิสระจากความ
รับผิดชอบต่อพระเจ้ า เราควรจะยินดีกบั ความใกล้ ชิดเป็ นพิเศษกับพระเจ้ า
และเชื�อมัน� ในความรักยิ�งใหญ่ของพระองค์ แสวงหาการรู้จกั พระองค์ให้ มากขึ �นแทนที�จะน้ อยลง
ความรักที�เรามีตอ่ วิถีทางของพระเจ้ า และความปรารถนาที�จะรู้วิถีทางนัน�
ควรจะมีมากกว่าความกลัวในความบริ สทุ ธิ�ของพระเจ้ า

4.9 นรก
ความคิดที�โดดเด่นเกี�ยวกับนรกคือ เป็ นสถานที�ที�ลงโทษ "วิญญาณอมตะ"
ทันทีหลังความตายหรื อ สถานที�รับทุกข์ทรมานสําหรับคนที�ถกู ปฏิเสธจากการพิพากษา
แต่พระคัมภีร์สอนว่านรกคือหลุมฝั งศพ สถานที�ซงึ� ทุกคนไปหลังความตาย
คําว่า "เชออล" (sheol) ในภาษาฮีบรู ซึง� แปลว่า "นรก" นันมี
� ความหมายว่า " สถานที�ที�ถกู ปิ ดล้อม"
คําว่านรก (hell) เป็ นภาษาแองกลิกนั มาจากคําว่า sheol เมื�อเราอ่านพบคําว่า นรก
เราไม่ได้ อา่ นพบคําที�แปลมาอย่างสมบูรณ์ คําว่า "helmet" (หมวก) มาจากคําว่า hell-met
หมายความว่าสิ�งที�ปกปิ ดศีรษะ ตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คําว่า นรก หรื อ สถานที�ที�ปิดล้อม
คือหลุมฝั งศพ มีหลายตัวอย่างที�แสดงว่า sheol แปลว่าหลุมฝั งศพ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับแปลใหม่หลายฉบับ ใช้ คําว่า "หลุมฝั งศพ" แทนคําว่า "นรก"
ตัวอย่างการใช้ คําว่าหลุมฝั งศพ
น่าจะลบความคิดที�วา่ นรกเป็ นสถานที�ที�เต็มไปด้ วยไฟและเครื� องทรมานสําหรับคนอธรรม
- "ขอให้ คนอธรรม เงียบเสียงไปยังแดนผู้ตาย" (สดุดี 31:17)
พวกเขาไม่ได้ สง่ เสียงหวีดร้ องด้ วยความทุกข์ทรมาน
- "พระเจ้ าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้ าพเจ้ าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย"
(สดุดี 49:15) วิญญาณหรื อร่างกายของดาวิดจะฟื น� ขึ �นจากแดนผู้ตายหรื อนรก
ความเชื�อที�วา่ นรกเป็ นสถานที�สําหรับลงโทษคนอธรรม ที�ซงึ� พวกเขาหนีออกมาไม่ได้
ไม่สอดคล้ องกับทีว� า่ คนชอบธรรมลงนรก และออกมาได้ อีก โฮเชยา 13:14 กล่าวว่า
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"เราจะไถ่เขาให้ พ้นอํานาจแดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้ พ้นความตาย"
1 โคริ นธ์ 15:55 หมายถึงการฟื น� ขึ �นจากความตายเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
ในการกลับมาอีกครัง� (ดูบทเรียนที่ 5.5)
"ความตายและแดนมรณาก็สง่ คืนคนทังหลายที
�
�อยูใ่ นแดนนัน"
� (วิวรณ์ 20:13)
สังเกตดูความสอดคล้ องของคําว่า ความตาย เช่น แดนคนตาย นรก (ดู สดุดี 6:5)
ฮันนาห์บนั ทึกไว้ ใน 1 ซามูเอล 2:6 ว่า "พระเจ้ าทรงประหารและทรงให้ มีชีวิต
พระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตายและก็นําขึ �นมา"
เมื�อคําว่า "นรก" คือคําว่าหลุมฝั งศพ หรื อแดนคนตาย
คนชอบธรรมจะรอดจากนรกเพื�อพวกเขาพื �นขึ �นมาสูช่ ีวิตนิรันดร์
จึงเป็ นไปได้ ที�จะลงนรกหรื อเข้ าสูแ่ ดนคนตายและจากมาโดยการฟื น� ขึ �นมาจากความตาย
ตัวอย่างที�เห็นได้ ชดั คือ พระเยซูผ้ ซู งึ� พระเจ้ ามิได้ "ละพระองค์ไว้ ในแดนคนตาย
ทังพระมั
�
งสะของพระองค์ ก็ไม่เปื� อยเน่าไป" (กิจการของอัครทูต 2:31)
เพราะว่าพระองค์ทรงฟื น� ขึ �นจากความตาย ร่างกายของพระองค์ไม่ได้ ถกู ละไว้ในแดนคนตาย
แปลว่า ร่างกายของพระองค์อยูท่ ี�นนั� เพียงระยะสันๆ
� คือเวลา 3 วัน ซึง� พระองค์อยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพ
การที�พระคริ สต์ลงไปยังแดนคนตาย หมายความว่า สถานที�นนไม่
ั � ได้ มีไว้ สําหรับคนอธรรมเท่านัน�
ทังคนดี
�
และคนไม่ดีตา่ งก็ไปที�แดนคนตาย หลุมฝังศพของพระเยซูถกู จัดไว้ กบั "คนอธรรม"
(อิสยาห์ 53:9) ยาโคบกล่าวว่า ท่านจะ "โศกเศร้ าถึงลูกเราจนกว่าเราจะตามลงไปยังแดนคนตาย"
(ปฐมกาล 37:35)
บัญญัติของพระเจ้ าสําหรับความบาปคือ ความตาย (โรม 6:23;8:13; ยากอบ 1:15)
ความตายคือการไม่รับรู้อะไรอีกเลย ความบาปส่งผลให้ เกิดความพินาศไม่ใช่การทนทุกข์นิรันดร์
(มัทธิว 21:41;22:17; มาระโก 12:9; ยากอบ 4:12) ตัวอย่างเช่น การที�ผ้ คู นถูกทําลายโดยนํ �าท่วม
(ลูกา 17:27,29) อิสราเอลตายในถิ�นทุรกันดาร (1 โคริ นธ์ 10:10) ในเหตุการณ์ทงสองนี
ั�
�
คนบาปตายไม่ใช่รับทุกข์ทรมานนิรันดร์
จึงเป็ นไปไม่ได้ ที�คนอธรรมจะถูกลงโทษให้ ทนทุกข์ทรมานนิรันดร์
พระเจ้ าไม่ถือว่าเป็ นบาปหรื อบันทึกไว้ ในบัญชีของเรา ถ้ าเราไม่ร้ ูพระวจนะของพระองค์ (โรม
5:13) คนที�ทําเช่นนี �จะยังคงนอนตาย
คนที�ร้ ูจกั ธรรมบัญญัติของพระเจ้ าจะฟื น� ขึ �นจากความตายและถูกพิพากษาเมื�อพระคริ สต์เสด็จมา
ถ้ าเป็ นคนอธรรม เขาจะถูกลงโทษด้ วยความตายเพราะเป็ นค่าจ้ างของความบาป ดังนัน�
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พวกเขาจะตายอีกครัง� และตายอยูอ่ ย่างนันตลอดไป
�
นี�คือความตายครัง� ทีส� องในวิวรณ์ 2:11;
20:6
โดยนัยนี้เองที�บทลงโทษสําหรับความบาปจะเป็ น "นิจนิรันดร์ " คือเป็ นความตายที�ไม่ร้ ูจบ
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 11:4 กล่าวถึงการทําลายกองทัพของฟาโรห์ในทะเลแดงว่า
เป็ นการทําลายนิรันดร์ เพราะพวกเขาจะไม่มารบกวนอิสราเอลอีกเลย
"พระองค์ทรงกระทําให้ นํ �าในทะเลแดงท่วมเขา พระเจ้ าทรงทําลายเขาทังหลายจนทุ
�
กวันนี �"
แม้ ในสมัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ผู้ที�เชื�อก็เข้ าใจว่าจะมีการฟื น� ขึ �นจากความตายในวันสุดท้ าย
ซึง� คนอธรรมที�ต้องรับผิดชอบจะต้ องกลับไปยังแดนคนตาย โยบ 21:30,32 เขียนไว้ วา่ "คนอธรรม
จะถูกนําไปในวันแห่งพระพิโรธ แต่เขาจะถูกนําไปยังหลุมศพ"
คําอุปมาเรื� องการกลับมาของพระคริ สต์ และการพิพากษากล่าวว่า คนอธรรมจะถูก "ฆ่าเสีย"
ต่อหน้ าพระคริ สต์ (ลูกา19:27)
นี�ไม่เข้ ากับความคิดที�วา่ คนอธรรมจะอยูใ่ นสภาพรู้ตวั และถูกทรมานเป็ นนิตย์
และไม่ยตุ ิธรรมที�คนเราจะต้ องถูกทรมานเป็ นนิ ตย์ เพราะทําผิดมา 70 ปี
พระเจ้ าไม่ทรงพอพระทัยกับการลงโทษคนอธรรม จึงคาดหวังได้ วา่
พระองค์จะไม่ลงโทษพวกเขาเป็ นนิตย์ (เอเสเคียล 18:23,32; 33:11 เทียบ 2 เปโตร 3:9)
คําว่า "นรก" มักจะมากับคําว่าไฟและการทรมาน
นี�ขดั แย้ งกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที�สอนเกี�ยวกับนรก "ดังแกะ" เขาถูกกําหนดไว้ ให้ แก่แดนผู้ตาย
มัจจุราชจะเป็ นเมษบาลของเขา" (สดุดี 49:14) แปลว่าหลุมฝั งศพ เป็ นสถานที�สงบ
ร่างกายของพระคริสต์อยูใ่ นหลุมศพถึง 3 วัน แต่ก็ไม่เปื� อยเน่าไป (กิจการของอัครทูต 2:31)
นี�คงเป็ นไปไม่ได้ หากแดนคนตายเต็มไปด้ วยไฟ เอเสเคียล 32:26-30
ทําให้ เราเห็นภาพของนักรบผู้ยิ�งใหญ่ของบรรดาชาติตา่ งๆ นอนสงบในหลุมศพ "ผู้แกล้ วกล้ า
ลงไปยังแดนคนตายพร้ อมกับยุทโธปกรณ์ของเขา ผู้ซงึ� มีดาบวางไว้ ใต้ ศีรษะของเขา
ท่านจะนอนอยู่ กับคนเหล่านันที
� �ถกู ฆ่า" เป็ นประเพณีที�จะฝั งนักรบกับอาวุธของพวกเขาไว้ ด้วยกัน
โดยวางศีรษะของพวกเขาไว้ บนดาบ
การที�พวกเขานอนสงบนิ�งในหลุมศพไม่ให้ ความคิดที�วา่ นรกมีไฟ สิ�งของต่างๆ ก็ไปยังนรกเดียวกัน
แสดงว่านรกไม่ใช่สถานที�ซงึ� ทรมานวิญญาณ เปโตรกล่าวกับคนอธรรมคนหนึ�งว่า
"ให้ เงินของเจ้ าพินาศไปกับตัวของเจ้ าด้ วยเถิด" (กิจการของอัครทูต 8:20)
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โยนาห์ถกู กลืนลงไปในท้ องปลา "โยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้ าของท่านจากภายในท้ องปลานันว่
� า "ข้ าพระองค์ร้องทุกข์ตอ่ พระเจ้ า
ข้ าพระองค์ร้องทูลจากท้ องของแดนคนตาย" (โยนาห์ 2:1-2)
ท้ องของปลาถูกอุปมาเป็ นท้ องของแดนคนตาย ท้ องของปลาเป็ น "ที�ถกู ปิ ดล้อม"
ซึง� เป็ นคําแปลพื �นฐานของคําว่า sheol เห็นได้ วา่ ไม่ใช่ที�ที�มีไฟ
และโยนาห์ออกมาจากท้ องของแดนคนตาย เมื�อปลาสํารอกเขาออกมา
นี�ชี �ไปยังการฟื น� ขึ �นจากความตายของพระคริ สต์ ดูมทั ธิว 12:40
อุปมาเรื� องไฟ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้ ภาพของไฟนิรันดร์ ในการแสดงให้ เห็นถึงพระพิโรธของพระเจ้ าต่อความบา
ป ซึง� มีผลทําลายคนบาปในหลุมศพอย่างสมบูรณ์ เมืองโสโดมถูกลงโทษด้ วย "ไฟนิรันดร์ " (ยูดาห์
ข้ อ 7) เพราะความชัว� ร้ ายของชาวเมือง ปั จจุบนั นี �เมืองนันเป็
� นซากปรักหักพังจมอยูใ่ ต้ เดดซี
(Dead Sea) ไม่ใช่ถกู ไฟเผาอยู่ เป็ นการจําเป็ นที�เราจะต้ องเข้ าใจคําว่า "ไฟนิรันดร์ "
เยรูซาเล็มเคยถูกขู่วา่ จะถูกเผาด้ วยไฟ
นิรันดร์ แห่งพระพิโรธของพระเจ้ าเนื�องจากความผิดบาปของอิสราเอล
"เราจะก่อไฟที�ประตูเมืองเหล่านัน� และไฟนันจะเผาผลาญราชวั
�
งทังหลายของเยรู
�
ซาเล็ม
และจะดับก็ไม่ได้ " (เยเรมีย์ 17:27)
เยรูซาเล็มถูกพยากรณ์ไว้ วา่ จะเป็ นเมืองของแผ่นดินของพระเจ้ า (อิสยาห์ 2:2-4; สดุดี 48:2)
พระเจ้ าไม่ได้ มีพระประสงค์ให้ เราแปลความตามตัวอักษร
บ้ านใหญ่ทกุ หลังในเยรูซาเล็มถูกเผาลงหมด (2 พงศ์กษัตริ ย์ 25:9) แต่ไฟไม่ได้ ไหม้ ตลอดเป็ นนิตย์
พระเจ้ าทรงลงโทษแผ่นดินแห่งเอโดมด้ วยไฟซึง� จะไม่ดบั ทังกลางคื
�
นและกลางวัน
ควันของมันจะขึ �นอยูเ่ สมอเป็ นนิตย์ มันจะถูกทิ �งร้ างอยูช่ วั� ชาติพนั ธุ์
นกทึดทือและอีกาจะอาศัยอยูท่ ี�นนั � ตําแยจะงอกในป้อมปราการของมัน" (อิสยาห์ 34:9-15)
สัตว์และต้ นไม้ จะอาศัยอยูใ่ นซากปรักหักพังของเอโดม
ไฟนิรันดร์ คงจะต้ องหมายถึงพระพิโรธของพระเจ้ าและการทําลายสถานที�นนอย่
ั � างราบคาบ
คําในภาษาฮีบรูและภาษากรี กซึง� แปลว่า "เป็ นนิตย์" หมายความว่า "ชัว� อายุ" บางครัง� หมายถึง
ไม่ร้ ูจบ เช่นชัว� อายุของอาณาจักร แต่ก็ไม่เสมอไป เอเสเคียล 32:14-15
"ป้อมปราการและหอสูงจะกลายเป็ นถํ �าตลอดไป จนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาสูเ่ รา"
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หลายครัง� ที�พระพิโรธของพระเจ้ าต่อความบาปของเยรูซาเล็มและอิสราเอลถูกเปรี ยบเป็ นไฟ
"ความกริว� และความโกรธของเราจะเทลงมาบนสถานที�นี � จะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ได้ "
(เยเรมีย์ 7:20 ตัวอย่างอื�นๆ ได้ แก่ เพลงครํ� าครวญ 4:11; 2 พงศ์กษัตริ ย์ 22:17)
ไฟเกี�ยวข้ องกับการพิพากษาของพระเจ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา "ดูเถิด
วันนันจะมาถึ
�
ง คือวันที�จะเผาไหม้ เหมือนเตาอบ เมื�อคนที�อวดดีทงสิ
ั � �น
และคนที�ประกอบการอธรรมทังหมดจะเป็
�
นเหมือนตอข้ าว วันที�จะมานันจะไหม้
�
เขาหมด" (มาลาคี
4:1) เมื�อตอข้ ามหรือร่างกายมนุษย์ถกู เขาด้ วยไฟ ก็จะกลับไปเป็ นผลคลีดิน
ไม่มีอะไรโดยเฉพาะร่างกายมนุษย์จะถูกเผาอยูเ่ ป็ นนิตย์ คําว่า "ไฟ
นิรันดร์ " ไม่ใช่การทนทุกข์นิรันดร์ ตามตัวอักษร ไฟไม่สามารถไหม้ อยูน่ ิรันดร์ ถ้ าไม่มีอะไรให้ เผา
"แดนมรณา" ก็ "ถูกผลักทิ �งลงไปในบึงไฟ" (วิวรณ์ 20:14) ดังนันแดนคนตาย
�
จึงไม่ใช่ "บึงไฟ"
ซึง� หมายถึงการถูกทําลายอย่างสิ �นเชิง ตามพระธรรมวิวรณ์ แดนคนตายจะถูกทําลายอย่างสิ �นเชิง
เพราะในตอนปลายของสหัสวรรษจะไม่มีความตายอีกต่อไป
เกเฮนนา (Gehenna)
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ มีคําในภาษากรี กสองคําที�แปลว่า
"นรก" คําว่า “hades” คือ คําว่า “sheol” ในภาษาฮีบรู “เกเฮนนา”
เป็ นชื�อของหลุมขยะนอกกรุงเยรูซาเล็มที�ใช้ เผาขยะจากในเมือง เป็ นหลุมขยะที�เมืองต่างๆ
หลายเมืองมีอยูใ่ นปั จจบัน (เช่น “สโมกกี � เมาน์เท่น” ที�มะนิลา ฟิ ลิปปิ นส์) คําว่า “เกเฮนนา”
ไม่ควรจะถูกแปลว่า "นรก" เพราะเป็ นนามเฉพาะ เกเฮนนา ในภาษาอารบิคตรงกับคําว่า "เก-เบนฮินโนม" ในภาษาฮีบรู สถานที�นี �อยูใ่ กล้ เยรูซาเล็ม (โยชูวา 15:8) ในสมัยของพระคริ สต์
ใช้ เป็ นที�ทิ �งขยะ ศพของอาชญากรจะถูกทิ �งที�หลุมขยะนัน� ซึง� มีไฟเผาอยูต่ ลอดเวลา
เกเฮนนาจึงเป็ นสัญญลักษณ์ของการถูกทําลายและถูกปฏิเสธอย่างสิ �นเชิง
สิ�งที�ถกู โยนลงไปในไฟจะอยูท่ ี�นนั� เป็ นนิตย์ ร่างกายจะถูกเผากลับคืนเป็ นผงคลีดิน
"พระเจ้ าของเรานันทรงเป็
�
นเพลิงที�เผาผลาญ" (ฮีบรู 12:29) ในวันแห่งการพิพากษา
ไฟแห่งพระพิโรธของพระองค์ตอ่ ความบาปจะเผาผลาญคนบาปจนสิ �นซากแทนที�จะปล่อยให้ พวก
เขาถูกไฟเสียและมีชีวิตรอด เมื�อครัง� ที�พระเจ้ าทรงพิพากษาอิสราเอลโดยใช้ มือของพวกบาบิโลน
เกเฮนนา เต็มไปด้ วยศพของคนบาปในหมูป่ ระชากรของพระเจ้ า (เยเรมีย์ 7:32-33)
พระเยซูทรงใช้ ความคิดในเรื� องของเกเฮนนามาใช้ ในการสัง� สอน
พระองค์มกั จะตรัสว่าผู้ที�ถกู ปฏิเสธในวันพิพากษาเมื�อพระองค์เสด็จกลับมาจะ
"ถูกทิ �งในนรกในไฟที�ไม่ร้ ูดบั ในที�นนั � ตัวหนอนก็ไม่ตาย" (มาระโก 9:43,48)
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คําว่าเกเฮนนาในความคิดของชาวยิวคือการถูกทําลายและถูกปฏิเสธ เราเห็นแล้ วว่า
ไฟนิรันดร์ เป็ นคําที�ใช้ แทนพระพิโรธของพระเจ้ าต่อความบาปและการทําลายคนบาป
โดยความตายอย่างสิ �นเชิง
คําว่า "ในที�นนั � ตัวหนอนก็ไม่ตาย" เป็ นส่วนหนึ�งของการทําลายอย่างสิ �นเชิง
เพราะในความเป็ นจริ ง ไม่มีหนอนที�ไม่ตายตามตัวอักษร
ความจริ งที�เกเฮนนาเป็ นสถานที�ที�ใช้ ลงโทษคนอธรรมในหมูป่ ระชากรของพระเจ้ า
แสดงให้ เห็นความเหมาะเจาะของการที�พระคริ สต์ใช้ ภาพของเกเฮนนาในการสัง� สอน
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บทเรี ยน 4: คําถาม
1. เกิดอะไรขึ้นหลังความตาย
ก) วิญญาณไปสวรรค์
ข) เราไม่ร้ ูสึกตัวเลย
ค) วิญญาณถูกรวบรวมไว้ ในที�ทห
ี่ นึ�ง รอคอยการพิพากษา
ง) วิญญาณชัว� ร้ ายไปนรก วิญญาณชอบธรรมไปสวรรค์
2. วิญญาณคืออะไร
ก) ส่วนที�เป็ นอมตะของตัวเรา
ข) คําที�แปลว่า "ร่างกาย บุคคล สิ�งเนรมิตสร้ าง"
ค) สิ�งเดียวกับจิตวิญญาณ
ง) สิ�งที�ไปสวรรค์หรื อนรกหลังความตาย
3. ความตายคือการอยูใ่ นสภาพไม่ร้ ูสกึ ตัวใช่หรื อไม่
ก) ไช่
ข) ไม่ใช่
4. นรกคืออะไร
ก) สถานที�สําหรับคนชัว� ร้ าย
ข) การทนทุกข์ทรมานในชีวิตนี �
ค) หลุมฝั งศพ
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5.1 คําจํากัดความแผ่นดินของพระเจ้ า
บทเรี ยนก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ ามีพระประสงค์ที�จะให้ รางวัลแก่ผ้ ท
ู ี�สตั ย์ซื�อกับพระองค์ด้วยชีวิ

ตนิรันดร์ เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา ชีวิตนิรันดร์ น้ ีจะเกิดขึ้นบนโลก
คําสัญญาของพระเจ้ าในเรื� องนี �ไม่เคยบอกเป็ นนัยเลยว่าผู้ที�สตั ย์ซื�อจะได้ ไปสวรรค์
"ข่าวประเสริฐเรื�องแผ่นดินของพระเจ้ า” (มัทธิว 4:23)
ถูกแจ้งแก่อบ
ั ราฮัมในรูปของพระสัญญาของพระเจ้ าที�จะประทานชีวิตนิรันดร์ บนโลกให้ (กาลาเทีย
3:8)
"แผ่นดินของพระเจ้ า" จะมาถึงหลังการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
แม้ วา่ พระเจ้ าจะเป็ นกษัตริ ย์ครอบครองสิ�งที�พระองค์ทรงเนรมิตสร้ างทั้งหมด
แต่พระองค์ก็ประทานอิสรภาพให้ กบั มนุษย์ในการปกครองโลกและดําเนินชีวิตของตนเองตามใจป
รารถนา ปั จจุบนั โลกจึงเต็มไปด้ วย "อาณาจักรของมนุษย์" (ดาเนียล 4:17)
เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
"ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี �ได้ กลับเป็ นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราและเป็ นของพร
ะคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็ นนิตย์" (วิวรณ์ 11:15)
พระประสงค์ของพระองค์จะสมบูรณ์ในโลกนี � พระเยซูจงึ ได้ สอนให้ เราอธิษฐานว่า
"ขอให้ แผ่นดินของพระองค์มาตังอยู
� ่ ขอให้ เป็ นไปตามนํ �าพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็ นอย่างไรก็ให้ เป็ นไปอย่างนันในแผ่
�
นดินโลก" (มัทธิว 6:10) คําว่า
"แผ่นดินของพระเจ้ า" จึงใช้ แทนไปมากับคําว่า "แผ่นดินสวรรค์" (มัทธิว 13:11; มาระโก 4:11)
เราไม่เคยพบคําว่า "แผ่นดินในสวรรค์" พระคริ สต์จะทรงสถาปนา “แผ่นดินสวรรค์"
บนโลกเมื�อพระองค์เสด็จกลับมา นํ �าพระทัยของพระเจ้ าในสวรรค์สําเร็ จโดยทูตสวรรค์ฉันใด (สดุดี
103:19-21) ก็จะเป็ นอย่างนันในแผ่
�
นดินของพระเจ้ าที�จะมาตังอยู
� ่
เมื�อโลกจะเป็ นที�อยูข่ องคนชอบธรรม ผู้ซงึ� จะ "เป็ นเหมือนทูตสวรรค์" (ลูกา 20:36)
การเข้ าสูแ่ ผ่นดินของพระเจ้ าเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมาเป็ นผลลัพธ์ สดุ ท้ ายของความบากบัน� ในชี
วิตของคริ สเตียน (มัทธิว 25:34; กิจการของอัครทูต 14:22)
จึงเป็ นเรื�องจําเป็ นที�เราจะเข้ าใจเรื�องนี �ให้ ถกู ต้ อง คําสอนของฟิ ลิปเกี�ยวกับพระคริ สต์เป็ นคําสอน
"ว่าด้ วยแผ่นดินของพระเจ้ าและพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์" (กิจการของอัครทูต 8:5,12)
ข้ อความแล้ วข้ อความเล่าที�ยํ �าเตือนเราว่า "แผ่นดินของพระ เจ้ า"
เป็ นหน้าทีห่ ลักของคําสอนของเปาโล (กิจการของอัครทูต 19:8; 20:25; 28:23,31)
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เราจําเป็ นต้ องเข้ าใจหลักคําสอนเรื� องแผ่นดินของพระเจ้ าเพราะเป็ นส่วนสําคัญของข่าวประเสริ ฐ
"เราทังหลายจํ
�
าต้ องทนความยากลําบากมากจึงจะได้ เข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ า"
(กิจการของอัครทูต 14:22)
แผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นแสงสว่างอยูท่ ี�ปลายทางชีวิตและเป็ นแรงจูงใจให้ เกิดการเสียสละในชีวิตข
องคริ สเตียนที�แท้
เนบูคดั เนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน ต้ องการจะเห็นโลกหน้ า (ดาเนียล 2)
พระองค์ได้ เห็นนิมิตเป็ นปฏิมากรขนาดใหญ่ ประกอบด้ วยโลหะหลายอย่าง ดาเนียลแปลความว่า
เศียรทองคําของปฏิมากรคือกษัตริ ย์แห่งบาบิโลน (ดาเนียล 2:38)
ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจักรด้ อยกว่ารอบๆ อิสราเอล และจบลงด้ วย"
นิ �วเท้ าเป็ นเหล็กปนดินฉันใด ราชอาณาจักรนันจึ
� งแข็งแรงบ้ างเปราะบ้ างฉันนัน"
� (ดาเนียล 2:42)
สมดุลแห่ งอํานาจในโลกนี �ถูกแบ่งแยกเป็ นของชาติตา่ งๆ บ้ างก็แข็งแกร่ง บ้ างก็ออ่ นแอ
ดาเนียลเห็นหินก้ อนหนึ�งกระทบปฏิมากรที�เท้ า ทําให้ ปฏิมากรแตกเป็ นชิ �นๆ
แต่ก้อนหินนันกลายเป็
�
นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ (ดาเนียล 2:34-35) หินก้ อนนี �คือพระเยซู (มัทธิว
21:42; กิจการของอัครทูต 4:11; เอเฟซัส 2:20; 1 เปโตร 2:4-8) “ภูเขา”
ทีพ
่ ระองค์จะทรงสร้ างไปทัว่ โลกนี �ก็คือแผ่นดินนิรันดร์ ของพระเจ้ า
ซึ่ งจะสร้างขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเป็ นครั้งที่สอง

คําพยากรณ์นี �พิสจู น์ให้ เห็นว่าแผ่นดินนันจะถู
� กสร้ างบนโลกไม่ใช่ในสวรรค์
แนวคิดหลักของบทอื่นๆ คือแผ่นดินนี้จะสร้างขึ้นจริ งอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์เท่านั้น

เปาโลพูดถึงการที�พระเยซูทรงพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
"เมื�อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏกับแผ่นดินของพระองค์" (2 ทิโมธี 4:1)
มีคาห์ 4:1 เลือกเอาความคิดของดาเนียลที�วา่ แผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นเหมือนภูเขาใหญ่
"ในยุคหลังจะเป็ นดังนี � คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้ าจะถูกสถาปนาขึ �น"
มากล่าวและอธิบายรายละเอียดของแผ่นดินของพระเจ้ าบนโลก (มีคาห์ 4:1-4)
พระเจ้ าจะทรงมอบบัลลังก์ของดาวิดในเยรูซาเล็มให้ พระเยซู "ท่านจะครอบครอง เป็ นนิตย์
และแผ่นดินของท่านจะไม่ร้ ูจกั สิ �นสุดเลย" (ลูกา 1:32,33) เมื�อพระเยซูเสด็จกลับมา
"และแผ่นดินของท่านจะไม่ร้ ูจกั สิ �นสุดเลย" เชื�อมโยงกับดาเนียล 2:44
พระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ�ง ซึง� ไม่มีวนั ทําลายเสียได้
หรื อราชอํานาจนันจะไม่
�
ตกไปแก่ชนชาติอื�น" วิวรณ์ 11:15 เขียนว่า
"ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี �ได้ กลับเป็ นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
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และเป็ นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็ นนิ ตย์"
เวลาที�วา่ นี �คือ เวลาที�พระคริ สต์จะเสด็จกลับมาเป็ นครัง� ที�สอง

5:2 แผ่ นดินนัน� ยังมิได้ สถาปนาในขณะนี �
มีหลายเสียงที�กล่าวว่าแผ่นดินของพระเจ้ าปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบไปด้ วยผู้ที�เชื�อ นัน� คือ
“คริ สตจักร” เป็ นที�แน่ใจว่าผู้ที�เชื�ออย่างแท้ จริ งได้ รับ "ความรอด"
และมีที�ที�จดั เตรี ยมไว้ ให้ ในแผ่นดินของพระเจ้ า แต่ไม่เป็ นที�สงสัยเลยว่า
เราไม่ได้ อยูใ่ นแผ่นดินนันในขณะนั
�
น� เพราะว่าพระคริ สต์ยงั มิได้ เสด็จกลับมา
เห็นได้ชดั จากสิ่ งที่เราได้ศึกษาในบทเรี ยนที่ผา่ นมาว่า "เนื �อและเลือดจะมี ส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ าไม่ได้ "
(1 โคริ นธ์ 15:50) เราเป็ น "ผู้รบั มรดกแผ่นดินซึง� พระองค์ทรงสัญญาไว้ แก่ผ้ ทู ี�รักพระองค์" (ยากอบ
2:5) เพราะการรับบัพติศมาทําให้ เราเป็ นผู้รับมรดกของพระสัญญาที�มีตอ่ อับราฮัม
ซึ่ งเป็ นพระสัญญาที�ประกอบด้ วยข่าวประเสริ ฐของแผ่นดินของพระเจ้ า (มัทธิว 4:23; กาลาเทีย
3:8,27-29) เมื�อพระสัญญาที�มีตอ่ อับราฮัมสําเร็ จในเวลาที�พระคริ สต์เสด็จกลับมา
เราก็จะได้รบั มรดกแผ่นดินของพระเจ้ า (มัทธิว 25:34; 1 โคริ นธ์ 6:9-10; 15:50; กาลาเทีย 5:21;
� งไม่ได้ เป็ นของผู้ที�เชื�อในขณะนี �
เอเฟซัส 5:5) ภาษาที่ใช้กล่าวถึงการรับมรดกในอนาคตแสดงว่าแผ่นดินนันยั
พระเยซูได้ ตรัสคําอุปมาเพื�อแก้ ข้อเข้ าใจผิดของคนที�คิดว่า
� ใ่ นทันทีทนั ใด พระองค์ตรัสว่ามีเจ้ านายองค์หนึ�งไปเมืองไกล
“แผ่นดินของพระเจ้ าจะมาตังอยู
เพื�อจะรับอํานาจมาครองแผ่นดิน แล้ วจะกลับมา” ท่านเรี ยกทาสมามอบความรับผิดชอบให้
"เมื�อท่านได้ รับอํานาจครองแผ่นดินกลับมาแล้ ว ท่านจึงเรี ยกทาสทังหลายมา"
�
และพิพากษาพวกเขา (ลูกา 19:11-27)
เจ้ านายองค์นนเปรี
ั � ยบเป็ นพระเยซูผ้ ทู รงเดินทาง “ไกล”
ไปสวรรค์เพื�อรับแผ่นดินมาครองและนํากลับมาพร้ อมพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเพื�อพิพาก
ษาโลก จึงเป็ นไปไม่ได้ ที� “ทาส” จะครอบครองแผ่นดินนันในระหว่
�
างที�เจ้ านายไม่อยู่
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงหลักฐานสนับสนุนคํากล่าวข้างต้น

- "พระเยซูตรัสว่า "ราชอํานาจของเรามิได้ เป็ นของโลกนี �" (ยอห์น 18:36)
พระองค์อาจจะกล่าวว่า "เราเป็ นกษัตริ ย์" (ยอห์น 18:37) แสดงว่า “ความเป็ นกษัตริ ย”์
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ในปัจจุบนั ของพระคริ สต์ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินของพระองค์ถกู สถาปนาขึ �น

แม้ แต่ผ้ ทู ี�สตั ย์ซื�อในศตวรรษแรกก็ยงั รอคอย "แผ่นดินของพระเจ้ า" (มาระโก 15:43)
- พระคริ สต์ตรัสกับสาวกของพระองค์วา่ พระองค์จะไม่ดื�มนํ �าองุน่ อีก
"จนวันนันมาถึ
�
ง คือวันที�เราจะดื�มกันใหม่กบั พวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา"
(มัทธิว 26:29) หมายความว่า แผ่นดินนันอยู
� ใ่ นอนาคต
ซึง� เป็ นสิ�งที�ผ้ คู นเข้ าใจกันเมื�อพระคริ สต์ทรงสัง� สอนเรื� อง
"ข่าวประเสริฐเรื�องแผ่นดินของพระเจ้ า" (ลูกา 8:1)
"ผู้ทจี� ะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้ าก็เป็ นสุข" (ลูกา 14:15)
- "จัดเตรี ยมแผ่นดินมอบให้ แก่ทา่ น
ท่านทัง� หลายจะกินและดื�มที�โต๊ ะของเราในแผ่นดินของเรา" (ลูกา 22:29-30)
- พระเยซูทรงอธิบายถึงหมายสําคัญหลายอย่างที�จะบอกถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์และตรัสว่า "เช่นนันแหละ
�
เมื�อท่านทังหลายเห็
�
นเหตุการณ์เหล่านันเกิ
� ดขึ �น
ก็ให้ ร้ ูวา่ แผ่นดินของพระเจ้ าใกล้ จะถึงแล้ ว" (ลูกา 21:31)
เป็ นเรื� องเป็ นไปไม่ได้ ที�วา่ แผ่นดินของพระเจ้ าจะตังอยู
� ก่ ่อนการเสด็จกลับมาอีกครัง�
�
าต้ องทนความยากลําบากมากจึงจะได้ เข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ า"
- "เราทังหลายจํ
(กิจการของอัครทูต 14:22)
ผู้ที�เชื�อและทนทุกข์ยากลําบากทุกคนจะอธิษฐานอย่างจริ งใจที�จะให้ แผ่นดินของพระเ
จ้ ามาตัง� อยู่ (มัทธิว 6:10)
- พระเจ้ าทรง "เรี ยกท่านให้ เข้ ามาในแผ่นดินของพระองค์" (1 เธสะโลนิกา 2:12)
เราจะต้ องแสวงหาการเข้ าสูแ่ ผ่นดินนันโดยการแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้
�
า
(มัทธิว 6:33)

5.3 แผ่ นดินของพระเจ้ าในอดีต
แผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นรางวัลในอนาคตสําหรับผู้ที�เชื�อ
เป็ นแรงจูงใจให้ พวกเขามีชีวิตที�อทุ ิศให้ กบั การมีชีวิตตามแบบอย่างของพระคริ สต์
อยูอ่ ย่างทนทุกข์ยากลําบาก
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วันเวลาของพวกเขาหมดไปกับการมีใจใคร่จะเข้ าใจและเห็นคุณค่าของแผ่นดินที�จะมาตังอยู
� ่
แผ่นดินนี �เป็ นเป้าหมายของการดิ �นรนฝ่ ายจิตวิญญาณและการประกาศถึงพระเจ้ าผู้ซงึ� พวกเขารัก
เช่นรักบิดา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์พดู ถึงรายละเอียดเกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ า
เราต้ องใช้ เวลาทังชี
� วิตทีเดียวกว่าจะค้ นพบรายละเอียดสักสองสามอย่าง
วิธีหนึ�งที�จะเข้ าใจหลักการพื �นฐานของแผ่นดินของพระเจ้ า
คือการมองเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้ าเคยมาตังอยู
� ใ่ นอดีตในรูปของชนชาติอิสราเอล
แผ่นดินนี �จะถูกสถาปนาขึ �นมาอีกครัง� เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
พระคริสตธรรมคัมภีร์บอกให้ ร้ ูเรื�องชนชาติอิสราเอลเพื�อเราจะได้ เข้ าใจอย่างกว้ างๆ
ว่าแผ่นดินของพระเจ้ าจะเป็ นอย่างไร
พระเจ้ ามักจะถูกเรี ยกว่า "กษัตริย์แห่งอิสราเอล" (อิสยาห์ 44:6 เทียบ อิสยาห์ 41:27; 43:15; สดุดี
48:2; 89:18; 149:2)
และชนชาติอิสราเอลเป็ นอาณาจักรของพระองค์โดยพันธสัญญาที�ภเู ขาซีนาย
หลังจากที�พวกเขาหนีออกจากอิยิปต์โดยการข้ ามทะเลแดง ในการรักษาพันธสัญญานี �ไว้ พวกเขา
"จะเป็ นอาณาจักร…และเป็ นชนชาติบริ สทุ ธิ�" (อพยพ 19:5,6)
"เมื�ออิสราเอลออกไปจากอียิปต์…อิสราเอลเป็ นอาณาจักรของพระองค์" (สดุดี 114:1,2)
หลังเข้ าร่วมพันธสัญญานี �
อิสราเอลเดินทางผ่านถิ�นทุรกันดารซีนายและตังหลั
� กแหล่งในดินแดนแห่งพันธสัญญา
คือคานาอัน เพราะว่าพระเจ้ าเป็ นกษัตริ ย์ของพวกเขา พวกเขาจึงถูกปกครองโดยผู้วินิจฉัย (เช่น
กิเดโอน และแซมซัน) ผู้วินิจฉัยไม่ใช่กษัตริ ย์ แต่ช้ ีนําผูบ้ ริ หารซึ่งปกครองบางส่วนของประเทศ
ไม่ใช่ทงประเทศ
ั�
พวกเขามักได้ รับการแต่งตัง� จากพระเจ้ าโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น
เพื่อนําอิสราเอลให้ สํานึกบาปและเพื�อช่วยเหลือพวกเขาจากเงือ� มือของศัตรู
เมื�อพวกอิสราเอลขอให้ กิเดโอนขึ �นเป็ นกษัตริ ย์ เขาตอบว่า "เราจะไม่ปกครองท่านทังหลาย
�
�
(ผู้วิจฉัย 8:23)
พระเจ้ าจะทรงปกครองท่านทังหลายเอง"
ผู้วินิจฉัยคนสุดท้ ายคือซามูเอล ในสมัยของเขา
พวกอิสราเอลขอให้ เขาตังพระราชาเพื
�
�อปกครองพวกเขาอย่างชาติอื�นๆ (1 ซามูเอล 8:5,6)
ตลอดช่วงประวัติศาสตร์
ประชากรที�แท้ จริ งของพระเจ้ าถูกยัว� ยวนให้ ตีคา่ สัมพันธภาพอันใกล้ ชิดกับพระเจ้ าน้ อยลง
และยอมเสียสละสัมพันธภาพนี �เพื�อจะได้ เป็ นเหมือนประชาชาติที�อยูร่ อบข้ าง
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ความยัว� ยวนนี �รุนแรงนักในโลกปั จจุบนั พระเจ้ าตรัสตอบซามูเอลว่า
"เขาทังหลายได้
�
ละทิ �งเราไม่ให้ เราเป็ นกษัตริ ย์เหนือเขา" (1 ซามูเอล 8:7)
แต่พระเจ้ าก็ทรงประทานกษัตริ ย์ให้ กบั พวกเขา กษัตริ ย์องค์แรกคือซาอูลผู้ชวั� ร้ าย ถัดมาคือ
ดาวิดผู้ชอบธรรม และมีกษัตริ ย์อื�นๆ ตามมาอีกมากมาย
กษัตริ ย์ที�มีความคิดฝ่ ายจิตวิญญาณจะตระหนักได้ วา่ อิสราเอลยังเป็ นอาณาจักรของพระเจ้ า
และพวกเขาปกครองอิสราเอลในนามของพระเจ้ าไม่ใช่ตามสิทธิของตัวเอง
ความเข้ าใจในหลักการข้ อนี �จะช่วยให้ เราเข้ าใจถึงการที�ซาโลมอน โอรสของดาวิด ขึ �นครอง
"บัลลังก์เป็ นราชาเพื�อพระเยโฮวาห์เจ้ า" (2 พงศาวดาร 9:8; 1 พงศาวดาร 28:5;29:23)
ยุคของซาโลมอนเป็ นยุคที�สงบสุขและมัง� คัง� ซึง� ชี �ให้ เห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้ าว่าจะเป็ นอย่างไร
นี�คือเหตุผลที�ทําให้ มีการเน้ นยํ �าว่าซาโลมอนเป็ นกษัตริ ย์ปกครองอิสราเอลในนามของพระเจ้ า
เช่นเดียวกับที�พระเยซูจะครองบัลลังก์ในฐานะกษัตริ ย์แห่งอิสราเอลในนามของพระเจ้ า (มัทธิว
27:37,42; ยอห์น 1:49; 12:13)
การพิพากษาของพระเจ้ า
เพราะซาโลมอนได้ หลงไปจากพระศาสนา อาณาจักรอิสราเอลจึงถูกแบ่งเป็ นสองฝ่ าย เรโหโบอัม
โอรสของซาโลมอน ปกครองเผ่ายูดาห์ เบนจามิน และครึ่ งหนึ�งของเผ่ามนัสเสห์
ส่วนเยโรโบอัมปกครองเผ่าที�เหลือสิบเผ่า อาณาจักรของชนสิบเผ่านี �มีชื�อว่าอิสราเอลหรื อเอฟราอิม
ส่วนอีกสองเผ่ามีชื�อว่ายูดาห์ ผู้คนส่วนใหญ่ของเผ่าต่างๆ
เหล่านี �เดินตามแบบอย่างที�ไม่ดีของซาโลมอน พวกเขาอ้ างว่าเชื�อในพระเจ้ าเที�ยงแท้
แต่ในขณะเดียวกันก็บชู ารูปเคารพของชนชาติรอบข้ าง
หลายครัง� ที�พระเจ้ าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์ให้ อิสราเอลสํานึกบาป แต่ไม่ได้ ผล
พระองค์จงึ ลงโทษพวกเขา
โดยขับไล่พวกเขาให้ ออกจากดินแดนอิสราเอลไปอยูใ่ นดินแดนของศัตรูคือ พวกอัสซีเรี ย
และบาบิโลน ผู้ซงึ� รุกรานอิสราเอลและจับพวกเขาไปเป็ นเชลย "พระองค์อดทนกับเขาอยูห่ ลายปี
และทรงเตือนเขาด้ วยพระวิญญาณของพระองค์ทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์
เขาก็ยงั ไม่เงี�ยหูฟัง เพราะฉะนัน�
พระองค์จงึ ทรงมอบเขาไว้ ในมือของชนชาติทงหลายแห่
ั�
งแผ่นดินนัน"
� (เนหะมีย์ 9:30)
ชนสิบเผ่าของอิสราเอลไม่เคยมีกษัตริย์ที�ชอบธรรม เยโรโบอัม อาหับ เยโฮอาช
ล้ วนถูกบันทึกในพระธรรมพงศ์กษัตริ ย์วา่ เป็ นพวกบูชารูปเคารพ กษัตริ ย์องค์สดุ ท้ าย คือ โฮเชยา
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ในรัชสมัยของพระองค์ อิสราเอลถูกครอบครองโดยอัสซีเรี ย และทังสิ
� บเผ่าถูกต้ อนไปเป็ นเชลย (2
พงศ์กษัตริ ย์ 17) จากนั้น พวกเขาไม่ได้ กลับมาอิสราเอลอีกเลย
ชนสองเผ่าแห่งยูดาห์ มีกษัตริย์ที�ชอบธรรมอยูบ่ ้ าง (เช่น เฮเซคียาห์และโยสิยาห์)
แม้ วา่ ส่วนใหญ่จะเป็ นกษัตริ ย์ไม่ชอบธรรม เพราะว่าประชาชนทําบาปครัง� แล้ วครัง� เล่า
พระเจ้ าจึงเหวี�ยงยูดาห์ทิ �งในรัชสมัยของกษัตริ ย์เศเดคียาห์ กษัตริ ย์องค์สดุ ท้ ายของยูดาห์
โดยให้ บาบิโลนยกกองทัพมาและต้ อนอิสราเอลไปเป็ นเชลย (2 พงศ์กษัตริ ย์ 25)
พวกเขาอยูท่ ี�บาบิโลน 70 ปี และกลับมาอิสราเอลภายใต้ การนําของเอสราและเนหะมีย์
พวกเขาไม่มีกษัตริ ย์ของตนเองอีกเลย แต่ถกู ปกครองโดยพวกบาบิโลน กรี ก และโรมัน
พระเยซูทรงประสูติในยุคที�โรมันปกครอง เพราะว่าอิสราเอลปฎิเสธพระเยซู
พวกเขาถูกพวกโรมันยกมารุกรานในปี ค.ศ. 70 และแตกกระสานซ่านเซ็นไปทัว� โลก เมื�อ 100
ปี ที�แล้ วมานี �เองที�พวกเขาเริ� มเดินทางกลับมา เป็ นการประกาศการกลับมาของพระคริ สต์
(ดูภาคผนวก 3)
เอเสเคียล 21:25-27 พยากรณ์จดุ จบของแผ่นดินของพระเจ้ าตามที�เห็นจากประชาชาติอิสราเอล
"ผู้อธรรมที�ลามก คือเจ้ านายอิสราเอลเอ๋ย (เศเดคียาห์)
ผู้ที�วนั กําหนดมาถึงแล้ ว…พระเจ้ าตรัสดังนี �ว่า จงปลดผ้ าโพกและถอดมงกุฎออกเสีย
(เศเดคียาห์จะพ้ นจากการเป็ นกษัตริ ย์) สิ�งต่างๆ
จะไม่คงอยูอ่ ย่างที�เคยเป็ น…เราจะกระทําให้ เป็ นที�พงั ทลาย พังทลาย พังทลาย และจะไม่มีเลย
จนกว่าผู้มีสิทธิอนั ชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้ แก่ทา่ นผู้นน"
ั�
มีข้อความมากมายที�ครํ� าครวญถึงจุดจบของแผ่นดินของพระเจ้ า (โฮเชยา 10:3;
บทเพลงครํ� าครวญ 5:16; เยเรมีห์ 14:21; ดาเนียล 8:12-14)
การเน้ นยํ �าคําว่า “พังทลาย” ถึงสามครัง� ในเอเสเคียล 21:25-27
หมายถึงการรุกรานของกษัตริ ย์เนบูคดั เนสซาร์ แห่งบาบิโลน ถ้ าเราสังกต
เราจะเห็นตัวอย่างของการที�แผ่นดินของพระเจ้ าและกษัตริ ย์ที�ปกครองอยูอ่ ย่างสอดคล้ องกัน
การล้ มล้ างกษัตริ ย์เศเดคียาห์ คือการล้ มล้ างแผ่นดินของพระเจ้ า (ดูหัวข้อที่ 5.2)
แผ่นดินของพระเจ้ าในอิสราเอลสิ �นสุดลง
"เราจะให้ ราชอาณาจักรของพงศ์พนั ธุ์อิสราเอลสิ �นสุดลงเสียที" (โฮเชยา 1:4)
"และจะไม่มจี นกว่า…" แปลว่าแผ่นดินนันจะกลั
�
บมาอีกครัง� เมื�อ "ผู้มีสิทธิ�อนั ชอบธรรมมาถึง
และจะประทานให้ แก่ผ้ นู น"
ั � พระเจ้ าจะประทานพระที�นงั� ของดาวิด
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บรรพบุรุษของท่านให้ แก่ทา่ นและแผ่นดินของท่านจะไม่ร้ ูจกั สิ �นสุดเลย" (ลูกา 1:32-33)
นี�คือเวลาที�พระสัญญาเรื� องการฟื้ นฟูแผ่นดินของพระเจ้าจะสําเร็ จ
การฟื้ นฟูอิสราเอล
ผู้เผยพระวจนะในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงการ "ฟื้ นฟู"
ของแผ่นดินของพระเจ้ า เมื�อพระมาซีฮาห์เสด็จกลับมา
สาวกของพระคริ สต์ตงตารอยคอยเวลาที
ั�
�วา่ นี � "เมื�อพวกเขามาพร้ อมหน้ ากัน
พวกเขาถามพระองค์วา่ พระองค์เจ้ าข้ า
พระองค์จะทรงตัง� ราชอาณาจักรขึ� นใหม่ให้แก่ชนอิ สราเอลในครัง� นี �หรื อ" คือ "เอเสเคียล 21:27
จะสําเร็ จในขณะนี �หรื อ" พระเยซูตรัสตอบว่า
พวกเขาจะไม่มีวนั รู้วนั เวลาที�พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครัง� หนึ�ง
แม้ วา่ ทูตสวรรค์จะบอกกับพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกอย่างแน่นอน"
(กิจการของอัครทูต 1:6-11)
การฟื้ นฟูแผ่นดินของพระเจ้ า/อิสราเอลจะเกิดขึ �นเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมาอีกครัง�
เปโตรเทศนาสัง� สอนว่าพระเจ้ าจะ "ทรงใช้ พระคริ สต์ซงึ� กําหนดไว้ แล้ วนันมาเพื
�
�อท่านทังหลาย
�
คือพระเยซู พระองค์นนสวรรค์
ั�
จะต้ องรับไว้ จนถึงวาระเมื�อสิ�งสารพัดจะตัง� ขึ� นใหม่
ตามซึง� พระเจ้ าได้ ตรัสไว้ โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริ สทุ ธิ�ของพระองค์" (กิจการของอัครทูต
3:20-21)
การเสด็จกลับมาอีกครัง� จะนํามาซึง� การสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้ าขึ �นใหม่ดงั เช่นการฟื้ นฟูแผ่นดินเ
ดิมของอิสราเอล
การฟื น� ฟูของแผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นหัวใจของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้ า
- "พระที�นงั� ก็ได้ รับการสถาปานาด้ วยความรักมัน� คง
บนนันจะมี
� ผ้ หู นึ�งนัง� อยูด่ ้ วยความซื�อสัตย์สจุ ริตในเต็นท์ของดาวิด
(ในการกลับมาครัง� ที�สอง - ลูกา 1:32,33) พิพากษา…และมีความชอบธรรม"
(อิสยาห์ 16:5)
- "ในวันนัน� เราจะยกกระท่อมของดาวิดที�ล้มลงแล้ วนันตั
� งขึ
� �นใหม่ (“บัลลังก์”
ของดาวิดในลูกา 1:32,33) และซ่อมช่องชํารุดต่างๆ เสีย และยกที�สลักหักพังขึ �น
และสร้ างเสียใหม่อย่างในสมัยโบราณกาล"
(อาโมส 9:11) ประโยคสุดท้ ายเห็นได้ชดั ว่าเป็ นภาษาที่ใช้กบั การฟื น� ฟู
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- "ลูกหลานของเขา (อิสราเอล) จะเป็ นเหมื อนสมัยก่อน
และชุมนุมของเขาจะได้ ถกู สถาปนาไว้ ตอ่ หน้ าเรา" (เยเรมีห์ 30:20)
- "พระเจ้ าจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครัง� หนึ�ง" (เศคาริ ยาห์ 2:12)
ทําให้ เมืองนันเป็
� นนครหลวงของอาณาจักรทัว่ โลกของพระองค์ (สดุดี 48:2; อิสยาห์ 2:24)
- "เราจะให้ ยดู าห์และอิสราเอลกลับสูส่ ภาพเดิม และสร้ างเขาทังหลายเสี
�
ยใหม่
อย่างที�เขาเป็ นมาแต่เดิมนัน� ที�นนั� จะได้ ยินเสียงบันเทิงและเสียงรื� นเริ ง
เราจะให้ แผ่นดินนันกลั
� บสูส่ ภาพเดิม ในสถานที�นี � จะเป็ นที�อาศัยของผู้เลี �ยงแกะ
จะมีฝงู แกะผ่านอีก" (เยเรมีย์ 33:7-13)
การกลับมาของพระคริ สต์เพื�อสถาปนาแผ่นดินนี �เป็ นความหวังที�แท้ จริ งอิสราเอล
ซึง� เรามีสว่ นร่วมด้ วยโดยการรับบัพติศมา

5:4 แผ่ นดินของพระเจ้ าในอนาคต
หัวข้อที� 1 และ 3 ของบทเรี ยนนี้ให้ ข้อมูลพอสมควรเกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ า
เราได้เห็นว่าอับราฮัมได้ รับพระสัญญาว่าชนชาติทวั� โลกจะได้ รับพระพรเพราะพงศ์พนั ธุ์ของท่าน โรม

4:13 ขยายความว่าโลกจะเป็ นมรดกของผู้ทสี� ืบพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม ยกตัวอย่างเช่น พระคริ สต์
คําพยากรณ์ที่แสดงภาพพจน์ในดาเนียล 2
อธิบายว่าพระคริ สต์จะกลับมาเหมือนอย่างก้ อนหินก้ อนเล็กในนิมิต
และแผ่นดินนันจะแผ่
�
ขยายไปทัว� โลก (สดุดี 72:8)
หมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้ าจะไม่ได้ ตงอยู
ั � เ่ ฉพาะที�เยรูซาเล็มหรื อในแผ่นดินของอิสราเอล
แม้ วา่ ดินแดนอิสราเอลจะเป็ นหัวใจของแผ่นดินของพระเจ้ า
ผู้ที�ติดตามพระคริ สต์จะเป็ น "ราชอาณาจักรและปุโรหิต และพวกเราจะได้ ครอบครองแผ่นดินโลก"
(วิวรณ์ 5:10) เราจะครอบครองเมืองต่างๆ กัน คนหนึ�งจะครอบครองสิบ อีกคนจะครอบครองห้ า
(ลูกา 19:17) พระคริ สต์จะมอบอํานาจในการครอบครองประชาชาติกบั เรา (วิวรณ์ 2:27; 2 ทิโมธี
2:12) "พระราชาองค์หนึ�ง (พระเยซู) จะครอบครองด้ วยความชอบธรรม และเจ้ านาย (ผู้ที�เชื�อ)
จะครอบครองด้ วยความยุติธรรม" (อิสยาห์ 32:1; สดุดี 45:16)
พระคริ สต์จะครอบครองบัลลังก์ที�สถาปนาขึ �นใหม่ของดาวิดสืบไปเป็ นนิตย์ (ลูกา 1:32,33)
พระองค์จะเข้ ามาในตําแหน่งปกครองของดาวิดทซึง� อยูท่ ี�กรุงเยรูซาเล็ม
พระคริสต์จะทรงปกครองจากเยรูซาเล็ม
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ที�นนั� จึงถือเป็ นนครหลวงของแผ่นดินของพระเจ้ าในอนาคต และพระนิเวศจะถูกสร้ างขึ �นที�นนั�
(เอเสเคียล 40-48) ผู้คนจะสรรเสริญพระเจ้ าจากทุกมุมโลก (มาลาคี 1:11)
พระนิเวศนี �จะเป็ นศูนย์รวมของการนมัสการของโลก ประชาชาติทงปวงจะ
ั�
"ขึ �นไปนมัสการกษัตริ ย์ปีแล้ วปี เล่า คือพระเจ้ าจอมโยธา และจะถือเทศกาลอยูเ่ พิง"
รอบพระนิเวศในเยรูซาเล็ม
(เศคาริ ยาห์ 14:16)
การเดินทางไปเยรูซาเล็มนี � ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ ในอิสยาห์ 2:2,3 ว่า "ในยุคหลังจะเป็ นดังนี � คือ
ภูเขา (แผ่นดิน - ดาเนียล 2:35,44)
แห่งพระนิเวศของพระเจ้ าจะถูกสถาปนาขึ �นให้ สงู ที�สดุ ในจําพวกภูเขาทังหลาย
�
(แผ่นดินและพระนิเวศของพระเจ้ าจะถูกยกให้ อยูส่ งู เหนือแผ่นดินของมนุษย์)
และประชาชาติทงสิ
ั � �นจะหลัง� ไหลเข้ ามาหา และชนชาติทงหลายเป็
ั�
นอันมากจะมากล่าวว่า
มาเถิดให้ เราไปยังภูเขาของพระเจ้ า ยังพระนิเวศของพระเจ้ าแห่งยาโคบ
เพื�อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากศิโยน
และพระวจนะของพระเจ้ าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม" นี�คือภาพของยุคต้ นๆ
ของแผ่นดินของพระเจ้ า เมื�อผู้คนป่ าวประกาศการครอบครองบัลลังก์ของพระคริสต์
และพวกเขาพากันไปยัง "ภูเขา" ของแผ่นดินของพระเจ้ า ซึง� จะค่อยๆ แผ่ขยายออกไปทัว� โลก
ที�นี�เราจะเห็นภาพของการนมัสการด้ วยความกระตือรื อร้ น
โศกนาฏกรรมอย่างหนึ�งของมนุษย์ในยุคนี �คือ คนส่วนใหญ่นมัสการพระเจ้ า
เพราะเหตุผลทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม หรื ออารมณ์
มากกว่าเหตุผลที�วา่ พวกเขาเข้ าใจอย่างถ่องแท้ วา่ พระเจ้ าเป็ นพระบิดาและพระผู้สร้ าง
ในแผ่นดินของพระเจ้ าจะมีความกระตือรื อร้ นที�จะเรี ยนรู้วิถีทางของพระเจ้ า
พวกเขาจะพากันมาจากทุกมุมโลกไปยังเยรูซาเล็มเพื�อที�จะเรี ยนรู้เกี�ยวกับพระเจ้ าให้ มากขึ �น
แทนที�จะมีระบบและกฎหมายมากมายที�น่าสับสนและไม่ยตุ ิธรรม
เราจะมีบญ
ั ญัติเดียวที�เป็ นสากล "พระบัญญัติและพระวจนะของพระเจ้ า"
จะมาจากพระคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็ม "ประชาชาติทงหลายจะหลั
ั�
ง� ไหลเข้ ามาหา"
บอกเป็ นนัยว่าความปรารถนาที�จะเรี ยนรู้จกั พระเจ้ า
จะกลบความขัดแย้ งระหว่างประชาชาติทงหลาย
ั�
เหมือนกับที�กลบความขัดแย้ งส่วนบุคคลของคนที�อทุ ิศชีวิตเพื�อการเรี ยนรู้ดงั กล่าว
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การที�ประชาชาติทงหลายหลั
ั�
ง� ไหลเข้ ามากรุงเยรูซาเล็ม
เป็ นภาพเหมือนของพระธรรมอิสยาห์ซงึ� เขียนไว้ วา่ พวกยิว พร้ อมกันกับพวกนอกรี ต
จะเดินทางหลัง� ไหลไปนมัสการพระเจ้ าที�เยรูซาเล็ม สอดคล้ องกับที�เขียนไว้ ในพระธรรม
เศคาริ ยาห์ 8:20-23
"ชนชาติทงหลายยั
ั�
งจะมา คือประชาชนที�อาศัยอยูใ่ นหัวเมืองอันมากมาย
ชาวเมืองหนึ�งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ�ง กล่าวว่า ให้ เราไปกันทันที (เศคาริ ยาห์
14:16 เขียนไว้ วา่ "ปี แล้ วปี เล่า")
ไปทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้ าและแสวงหาพระเจ้ าจอมโยธา ข้ าพเจ้ าก็จะไป เออ
ชนชาติทงหลายเป็
ั�
นอันมาก
และบรรดาประชาชาติที�เข้ มแข็งจะมาแสวงหาพระเจ้ าจอมโยธาในเยรูซาเล็ม
สิบคนจากประชาชาติทกุ ๆ ภาษา จะยึดชายเสื �อคลุมของยิวคนหนึ�งไว้ แล้ วกล่าวว่า
ขอให้ เราไปกับท่านทังหลายเถิ
�
ด เพราะเราได้ ยนิ ว่าพระเจ้ าทรงสถิตกับพวกท่าน"
นี�ทําให้ เราเห็นภาพว่าคนยิวจะเป็ น "หัว" ไม่ใช่ "หาง" ของบรรดาประชาชาติ
เพราะพวกเขาสํานึกบาปและเชื�อฟั ง (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13)
แผนการของพระเจ้ าในเรื� องความรอดจะเป็ นที�ประจักษ์ แก่ทกุ คน
การเพิกเฉยต่อความรอดจะสิ �นสุดลง ผู้คนจะต้ องคุยกันเรื� องนี �
ซึง� เป็ นเหตุให้ พวกเขาบอกชาวยิวว่า "เราได้ยินว่าพระเจ้ าทรงสถิตกับพวกท่าน"
บทสนทนาเต็มไปด้ วยเรื� องฝ่ ายจิตวิญญาณ ไม่ใช่เรื� องไร้ สาระเต็มสมองอย่างโลกยุคนี �
เมื�อเป็ นเช่นนี �แล้ ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า พระคริ สต์ "ทรงวินิจฉัยระหว่างบรรดาประชาชาติ
เขาทังหลายจะตี
�
ดาบของเขาให้ เป็ นผาลไถนา และหอกของเขาให้ เป็ นขอลิด
ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กนั อีก เขาจะไม่ศกึ ษายุทธศาสตร์ อีกต่อไป" (อิสยาห์ 2:4)
อํานาจอันสมบูรณ์และการปกครองที�เที�ยงธรรมของพระคริ สต์จะทําให้ ประชาชาติทงหลายเต็
ั�
มใจ
ที�จะเปลี�ยนอาวุธของเขาเป็ นอุปกรณ์การเกษตร และละทิ �งการฝึ กฝนทางยุทธศาสตร์ ทงสิ
ั � �น
"ในสมัยของท่าน ขอความชอบธรรมเจริ ญขึ �น" (สดุดี 72:7) ผู้ที�ประกอบด้ วยความรัก ความกรุณา
ความยุติธรรม ฯลฯ ในลักษณะเหมือนของพระเจ้ าจะได้ รับการเคารพ
ตรงข้ ามกับการยกย่องความหยิ�งยะโส ทะนงตน และความทะเยอทะยานในสมัยนี �
การเปลี�ยนดาบให้ เป็ นผาลไถนาเป็ นส่วนหนึ�งของการเปลี�ยนแปลงอย่างมากมายของเกษตรกรรม
ซึง� จะเกิดขึ �นในโลก ความบาปของอาดัมทําให้ แผ่นดินถูกสาปแช่ง (ปฐมกาล 3:17-19)
และมนุษย์ต้องทํางาหนักจึงจะได้ ผลจากแผ่นดิน ในแผ่นดินของพระเจ้ า "มีข้าวอุดมในแผ่นดิน
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ให้ มกั แกว่งไกวรวงอยูบ่ นยอดเขาทังหลาย
�
ขอให้ ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอน" (สดุดี 72:16)
"คนที�ไถจะทันคนที�เกี�ยว และคนที�ยา่ ํ ผลองุน่ จะทันคนที�หว่านเมล็ดองุน่ จะมีนํ �าองุน่ หยดจากภูเขา"
(อาโมส 9:13)
เกษตรกรรมแบบวิสาหกิจเช่นนั้นจะมีผลต่อผูค้ นมากมาย
ผู้คนจะกลับไปมีวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเอง
"ต่างก็นงั� อยูใ่ ต้ ซ้ มุ องุน่ และใต้ ต้นมะเดื�อของตน และจะไม่มีใครมากระทําให้ เขาสะดุ้งกลัว”
(มีคาห์ 4:4)
การเลี �ยงตนเองแบบนี �จะล้ มล้ างการเอารัดเอาเปรี ยบของระบบการจ้ างงาน
การใช้ เวลาชัว� ชีวิตทํางานเพื�อให้ คนอื�นมัง� คัง� จะเป็ นเพียงอดีต
"เขาจะสร้ างบ้ านและเข้ าอาศัยอยูใ่ นนัน� เขาจะปลูกสวนองุน่ และกินผลของมัน
เขาจะไม่สร้ างและคนอื�นเข้ าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื�นกิน
ผู้เลือกสรรของเราจะใช้ ผลงานนํ �ามือของเขานาน
เขาทังหลายจะไม่
�
ทํางานโดยเปล่าประโยชน์" (อิสยาห์ 65:21-23)
อิสยาห์ 35:1-7 กล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงของดินแดนที�ไร้ ผล ไปสูด่ ินแดนที�ยินดี และปรี ด�เิ ปรม
เพราะผู้ที�ทํางานในดินแดนนันมี
� ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณมากขึ �น
"ถิ�นทุรกันดาร…จะยินดี…ทะเลทรายจะเปรมปรี ด�ิ และผลิดอกอย่างต้ นดอกฝรั�น
มันจะเปรมปรี ดิ�ด้วยความชื�นบานและการร้ องเพลง นํ �าจะพลุง่ ขึ �นมาในป่ าดอก
และลําธารจะพลุง่ ขึ �นในทะเลทราย ทรายที�ร้อนจัดจะเป็ นสระนํ �า"
แม้ แต่ความโหดร้ ายระหว่างสัตว์ก็จะไม่เหลืออยู่ "สุนขั ป่ าและลูกแกะจะหากินอยูด่ ้ วยกัน"
และเด็กๆ จะเล่นกับงู (อิสยาห์ 65:25;11:6-8)
คําสาปแช่งต่อสัตว์และธรรมชาติลดลงฉันใด คําสาปแช่งต่อมนุษย์ก็ลดลงฉันนัน� วิวรณ์ 20:2-3
กล่าวถึงการที�พญามาร (บาปและผลของบาป) ถูก "มัด" เป็ นเวลาพันปี ช่วงอายุขยั จะเพิ�มขึ �น
หากมีใครตายตอนอายุ 100 ปี พวกเขาจะถูกนับว่าเป็ นเด็ก (อิสยาห์ 65:20)
สตรี จะคลอดบุตรด้ วยความเจ็บปวดน้ อยลง (อิสยาห์ 65:23)
"แล้ วนัยน์ตาของคนตาบอดจะเปิ ดออก แล้ วหูของคนหูหนวกจะเบิก
แล้ วคนง่อยจะกระโดดได้ อย่างกวาง และลิ �นของคนใบ้ จะร้ องเพลง" (อิสยาห์ 35:5-6)
นี�คือฤทธิ�เดชที�พวกเขาจะได้ รับ (ฮีบรู 6:5)
แผ่นดินของพระเจ้ าไม่ใช่หาดสวรรค์ที�คนชอบธรรมจะไปเพลิดเพลินเหมือนกับที�ผ้ คู นเพลิดเพลินกั
บการอาบแดดท่ามกลางธรรมชาติ
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วัตถุประสงค์หลักของแผ่นดินของพระเจ้ าคือการถวายเกียรติยศให้ กบั พระองค์
"จนกว่าพิภพจะเต็มไปด้ วยความรู้ในเรื� องพระสิริของพระเจ้ า ดังนี �ที�เต็มทะเล" (ฮาบากุก 2:14)
พระประสงค์แท้ จริงของพระเจ้ าคือ "เรามีชีวิตอยูแ่ น่ฉันใด
โลกจะเต็มไปด้ วยพระสิริของพระเจ้ าแน่" (กันดารวิถี 14:21) การถวายเกียรติให้ กบั พระเจ้ า
คือการที�ผ้ ทู ี�อาศัยอยูใ่ นโลกจะเห็นคุณค่า สรรเสริ ญ และเลียนแบบความชอบธรรมของพระองค์
เมื�อโลกกระทําเช่นนี � พระเจ้ าก็ทรงอนุญาตให้ แผ่นดินสะท้ อนความชอบธรรมออกมาด้ วย ดังนัน�
"คนใจอ่อนสุภาพจะได้ แผ่นดินตกไปเป็ นมรดก และตัวเขาปี ตียินดีในความเจริ ญอุดมสมบูรณ์"
(สดุดี 37:11) แทนที�จะเพลิดเพลินไปกับการมีชีวิตง่ายๆ "บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม
จะทรงให้ อิ�มบริบรู ณ์" (มัทธิว 5:6)
ชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินของพระเจ้ า เป็ นของหวานที�ใช้ ลอ่ ให้ คนมาเป็ นคริ สเตียน
การมีชีวิตนิรันดร์ เกือบจะเป็ นเหตุผลที�แท้ จริ งสําหรับการอยูใ่ นแผ่นดินนัน�
ซึง� คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้ า เมื�อรับบัพติศมาแล้ ว
เราควรพัฒนาความคิดในเรื� องนี �ให้ มากขึ �นอยูต่ ลอดเวลา
สําหรับผู้เขียนแล้ ว
การมีชีวิตอยูใ่ นความยินดีของความสมบูรณ์แบบกับพระเจ้ าสิบปี ก็ค้ มุ ค่าแล้ วกับความยากลําบา
กในชีวิต การได้ อยูช่ วั� นิรันดร์ เป็ นเรื� องเหลือความเข้ าใจของมนุษย์จริ งๆ
หากมองในแง่ของกายภาพ
การได้ อยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้ าเป็ นแรงจูงใจชั้นเลิศที�จะทําให้ เราชิงชังผลประโยชน์และวัตถุของโ
ลกนี � พระเยซูตรัสว่า "จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
และพระองค์จะทรงเพิ�มเติมสิ�งทังปวงเหล่
�
านี �ให้ " (มัทธิว 6:30-34)
สิ�งที�เราคิดถึงและดิ �นรนเพื�อให้ ได้ มาเทียบไม่ได้ กบั ความบริ บรู ณ์ที�จะได้ รับในแผ่นดินของพระเจ้ า
เราต้ อง "แสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้ า" เช่น สร้ างความรักในลักษณะของพระเจ้ า
หมายความว่า เราต้ องการอยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้ า เพราะความชอบธรรมจะได้ รับเกียรติ
เพราะเราต้ องการมีศีลธรรมที�สมบูรณ์แบบ
มากกว่าที�จะต้ องการหนีจากความตายและมีชีวิตสะดวกสบายนิรันดร์
บ่อยครัง� ที�ความหวังของข่าวประเสริ ฐถูกนําเสนอในแบบที�ตอบสนองความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์
แรงจูงใจของเราในการเข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ าเปลี�ยนไปทุกวัน แนวคิดที�เป็ นอุดมการณ์
คือเราต้ องจัดให้ การเรี ยนรู้ข่าวประเสริ ฐและการยอมรับข่าวประเสริ ฐ
โดยการรับบัพติศมาด้ วยความรัก และเชื�อฟั งพระเจ้ า เป็ นสิ�งสําคัญสูงสุด
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การเห็นคุณค่าความหวังที�พระเจ้ าประทานให้
และเหตุผลที�แท้ จริ งของความต้ องการที�จะเข้ าอยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้ า
จะมีมากขึ �นและสมบูรณ์มากขึ �น หลังการรับบัพติศมา

5.5

สหัสวรรษ

เมื่อมาถึงจุดนี้ในบทเรี ยนเกี่ยวกับชีวติ ในแผ่นดินของพระเจ้า ผู้อา่ นอาจจะถามว่า

"ภาพของแผ่นดินของพระเจ้ าดูจะเป็ นฝ่ ายโลกเกินไปหรื อไม่"
ผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้ าจะยังคงมีลกู หลาน (อิสยาห์ 65:23) และยังคงเสียชีวิต (อิสยาห์
65:20) ยังคงมีข้อวิวาทซึง� พระคริสต์จะต้ องพิพากษา (อิสยาห์ 2:4) และยังต้ องทํางานเลี �ยงชีพ
แม้ วา่ งานจะเบากว่างานในโลก
ทังหมดนี
�
�ดูจะห่างไกลจากพันธสัญญาที�วา่ คนชอบธรรมจะได้ รับชีวิตนิรันดร์
มีลกั ษณะของพระเจ้ า เทียบเท่าทูตสวรรค์ผ้ ซู งึ� ไม่แต่งงานหรื อมีลกู หลาน (ลูกา 20:35-36)
คําตอบก็คือส่วนแรกของแผ่นดินของพระเจ้ าจะมีระยะเวลา 1,000 ปี หรื อ “สหัสวรรษ” (วิวรณ์
20:2-7) ในเวลาช่วงนี � จะมีผ้ คู นสองจําพวกบนโลก
1 พวกปุโรหิตของพระเจ้ าคือบรรดาผู้ที�ติดตามพระคริ สต์ในชีวติ นี้
และจะได้ รับชีวิตนิรันดร์ ที�บลั ลังก์พิพากษา หมายเหตุ: “ปุโรหิต”
หมายถึงคนที� “ถูกเลือกสรร” คือผู้ทเี่ ชื�อที�แท้
2 คนธรรมดาทัว� ไปที�ไม่ร้ ูจกั ข่าวประเสริ ฐเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
พวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ าบัลลังก์พิพากษา
เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา จะมีชายสองคนอยูใ่ นทุง่ นา จะทรงรับไปคนหนึ�ง ทรงละไว้ คนหนึ�ง
(ลูกา 17:36) ผู้ที�ถกู “ละไว้ ” คือ คนในกลุม่ ข้ อ 2
เมื�อพวกปุโรหิตได้ รับลักษณะของพระเจ้ าที�บลั ลังก์พิพากษา พวกเขาจะไม่ตายหรื อมีลกู หลานอีก
คําอธิบายผู้คนในช่วงเวลานี � คือผู้คนในกลุม่ 2 ผู้ซงึ� ยังมีชีวิตอยูเ่ มื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
แต่เป็ นผู้ที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ า รางวัลของผู้ชอบธรรมคือ ได้ เป็ น "ราชอาณาจักรและปุโรหิต”
และพวกเขาจะได้ ครอบครองแผ่นดินโลก" (วิวรณ์ 5:10)
ราชอาณาจักรหรื อกษัตริ ย์จะต้ องปกครองประชากรคือผู้ที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ าเมื�อพระเยซูเสด็จกลับมา
อีกครัง� การอยู่ "ในพระคริ สต์" ทําให้ เราได้ รับรางวัลของพระองค์
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คือได้ เป็ นผู้ครอบครองแผ่นดินโลก "ผู้ใดมีชยั ชนะ
เราจะให้ ผ้ นู นมี
ั � อํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติ
และผู้นนจะบั
ั�
งคับบัญชาคนทังหลายด้
�
วยกระบองเหล็ก ตามที� เรา
ได้ รับอํานาจจากพระบิดาของเรา" (วิวรณ์ 2:26-27)
คําอุปมาของพระคริ สต์เรื� องตะลันต์เป็ นจริ งในเวลานี �
ทาสที�สตั ย์ซื�อก็จะได้ รับรางวัลเป็ นเมืองสิบเมืองหรื อห้ าเมืองเพื�อครอบครอง (ลูกา 19:12-19)
ความรู้เรื� องวิถีทางของพระเจ้ าจะไม่กระจายไปทันทีที�พระเยซูเป็ นกษัตริ ย์ที�เยรูซาเล็ม
ผู้คนจะหลัง� ไหลเข้ าไปที�เยรูเซาเล็มเพื�อหาความรู้เกี�ยวกับพระเจ้ า (อิสยาห์ 2:2,3)
และภูเขาของดาเนียล 2:35,44 ค่อยๆ แผ่ขยายไปบนแผ่นดินโลก
เป็ นหน้ าที�ของปุโรหิตที�จะกระจายความรู้เกี�ยวกับพระเจ้ าและแผ่นดินของพระองค์
เมื�อครัง� ที�อิสราเอลเป็ นแผ่นดินของพระเจ้ า หน้ าที�ของปุโรหิตคือสอนความรู้เรื� องของพระเจ้ า
(มาลาคี 2:5-7) พวกเขาถูกแต่งตังให้
� อยูใ่ นเมืองต่างๆ ทัว� อิสราเอล ในแผ่นดินของพระเจ้ า
พวกปุโรหิตของพระเจ้ าจะทําหน้ าที�แทน (วิวรณ์ 5:10)
หากพระคริ สต์ เสด็จกลับมาในวันนี�
1. คนเป็ นและคนตายที�ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ า
จะถูกรับไปอยูต่ อ่ หน้ าบัลลังก์พิพากษา
2. คนอธรรมที�ต้องรับผิดชอบ จะต้ องถูกลงโทษด้ วยความตาย
และคนชอบธรรมจะได้ ชีวิตนิรันดร์
ประชาชาติที�ตอ่ ต้ านพระคริ สต์จะถูกพิพากษาด้ วย
3. ผู้ชอบธรรมจะปกครองคนที�ยงั มีชีวิตอยูใ่ นเวลานันซึ
� ง� เป็ นพวกที�ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้ า
และสอนพวกเขาให้ ร้ ูจกั ข่าวประเสริ ฐในฐานะที�เป็ น
"ราชอาณาจักรและปุโรหิตของพระเจ้ า” (วิวรณ์ 5:10)
4. ช่วงเวลานี �จะนาน 1,000 ปี ตลอดระยะเวลานี �
ผู้ที�มีชีวิตอยูจ่ ะได้ ยินเรื� องข่าวประเสริ ฐและต้ องรับผิดชอบต่อพระเจ้ า
พวกเขาจะมีชีวิตที�ยืนยาวและมีความสุขกว่าในปั จจุบนั
5. เมื�อสิ้นสุดสหัสวรรษ จะมีการต่อต้ านพระคริ สต์และปุโรหิต
พระเจ้ าจะทําลายพวกเขา (วิวรณ์ 20:8-9)
115

6. เมื�อสิ้นสุดสหัสวรรษ คนที�ตายไปแล้ วในช่วงนัน�
จะฟื น� ขึ �นจากความตายและถูกพิพากษา (วิวรณ์ 20:5,11-15)
7. คนอธรรมจะถูกทําลายและคนชอบธรรมจะมีชีวิตนิรันดร์ เหมือนเรา
พระประสงค์ของพระเจ้ าบนโลกจะสําเร็ จ โลกจะเต็มไปด้ วยคนชอบธรรมที�เป็ นอมตะ "ยาเวห์
เอโลฮิม" พระนามของพระเจ้ า (ซึง� แปลว่า “พระองค์ผ้ ทู รงปรากฏในบรรดาผู้ยิ�งใหญ่”)
จะสมบูรณ์ ความบาปและความตายจะไม่มีบนแผ่นดินโลกอีกต่อไป
คําสัญญาที�วา่ พงศ์พนั ธุ์ของงูจะถูกทําลายโดยการถูกตีแหลกที�หวั ก็จะสําเร็ จเช่นกัน (ปฐมกาล
3:15) ตลอดสหัสวรรษนี � พระคริ สต์จะทรงปกครองอยูก่ ่อน
"จนกว่าพระองค์จะได้ ทรงปราบศัตรูทงสิ
ั � �นให้ อยูใ่ ต้ พระบาทของพระองค์
ศัตรูตวั สุดท้ ายที�พระองค์จะทรงทําลายนันคื
� อความตาย
เมื�อสิ�งสารพัดถูกปราบให้ อยูใ่ ต้ พระองค์แล้ ว
เมื�อนันองค์
� พระบุตรก็จะอยูใ่ นพระเจ้ าผู้ทรงปราบสิ�งสารพัดให้ อยูใ่ ต้ พระองค์
เพื�อพระเจ้ าจะทรงเป็ นเอกเป็ นใหญ่ในสิ�งสารพัดทังปวง"
�
(1 โคริ นธ์ 15:25-28)
นี�จะเป็ น "วาระที�สดุ บัดนันพระคริ
�
สต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้ แก่พระบิดาเจ้ า"
(1 โคริ นธ์ 15:24) เราไม่ร้ ูวา่ อะไรจะเกิดขึ �นหลังจากที�พระเจ้ า “ทรงเป็ นเอกเป็ นใหญ่
ในสิ�งสารพัดทังปวง
� ” เรารู้เพียงว่า เราจะมีชีวิตนิรันดร์
มีลกั ษณะของพระเจ้ าและมีชีวิตอยูเ่ พื�อถวายเกียรติแก่พระเจ้ าและทําสิ�งที�พระองค์ทรงพอพระทัย
เป็ นการถือวิสาสะเกินไปที�เราจะถามถึงเรื� องราวหลังสหัสวรรษ
ความเข้ าใจใน "ข่าวประเสริ ฐของแผ่นดินของพระเจ้ า" เป็ นสิ�งที�สําคัญมากสําหรับความรอด
ขอให้ ผ้ อู า่ นอ่านบทเรี ยนนี �อีกครัง� และอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตามที�ได้ อ้างอิงถึง
พระเจ้ าทรงมีพระประสงค์ให้ เราเข้ าในแผ่นดินของพระองค์และมีสว่ นในแผ่นดินนัน�
พระองค์ไม่ได้ มีพระประสงค์ที�จะสําแดงอํานาจในการเนรมิตสร้ าง
การรับบัพติศมาทําให้ เรามีสว่ นในพันธสัญญาเกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ า
เป็ นการยากที�จะเชื�อว่าแค่การรับบัพติศมาและเชื�อฟั งพระเจ้ าอยูไ่ ม่กี�ปีของชีวิต
ก็ทําให้ เราสามารถมีสง่าราศีและชีวิตนิรันดร์ ถึงกระนัน�
ความศรัทธาในความรักยิ�งใหญ่ของพระเจ้ าจะต้ องมัน� คง ไม่วา่ ปั ญหาในระยะสันๆ
�
ของเราจะเป็ นอย่างไร เราก็ไม่มีเหตุผลที�ดีในการปฏิเสธข่าวประเสริ ฐ
"ถ้ าพระเจ้ าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา ใครจะขัดขวางเรา" (โรม 8:31)
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"ความทุกข์ลําบากแห่งสมัยปั จจุบนั ไม่สมควรที�จะเอาไปเปรี ยบกับศักดิ�ศรี ที�จะเผยใ
ห้ แก่เราทังหลาย"
�
(โรม 8:18)
"การทุกข์ยากเล็กๆ น้ อยๆ ของเรา ซึง� เรารับอยูป่ ระเดี�ยวเดียวนัน�
จะทําให้ เรามีศกั ดิ�ศรี ถาวรมากหาที�เปรี ยบมิได้ " (2 โคริ นธ์ 4:17)
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บทเรี ยน 5: คําถาม
1. การสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้ าเกิดขึ �นเมื�อใด
ก) ถูกสถาปนาอยูต่ ลอดเวลา
ข) เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
ค) ในวันเพนเทคอสต์ในศตวรรษแรก
ง) ในใจของผู้ที�เชื�อเมื�อเขารับเชื�อ
2. อะไรคือสหัสวรรษ
ก) การครอบครองของพระคุณในใจเรา
ข) เวลาพันปี ที�ผ้ ทู เี่ ชื�อครอบครองในสวรรค์
ค) เวลาพันปี ที�ซาตานครอบครองโลก
ง) เวลาพันปี แรกของแผ่นดินของพระเจ้ าบนโลก
3. ผู้ที�เชื�อในปั จจุบนั นี �จะทําอะไรในยุคสหัสวรรษ
ก) ปกครองมนุษย์ที่ไม่เป็ นอมตะ
ข) ปกครองในสวรรค์
ค) เราไม่ทราบ
่ นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ�ง
ง) อาศัยอยูบ
4. ข่าวประเสริ ฐเกี�ยวกับแผ่นดินของพระเจ้ า ถูกเทศนาสัง� สอนโดย
ก) พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เท่านัน�
ข) พระเยซูและสาวกเท่านัน�
ค) ทังพระคริ
�
สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่
ง) พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเท่านัน�
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6.1 พระเจ้ าและความชั�วร้ าย
หลายนิกายในคริ สตศาสนาและศาสนาอื�นๆ เชื�อว่ามีปีศาจชื�อมารหรื อซาตาน
ซึง� เป็ นตัวก่อปั ญหาในโลกและในชีวิตของเรา รวมทังเป็
� นตัวรับผิดชอบต่อบาปที�เรากระทํา
พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไว้ชดั เจนว่าพระเจ้ าทรงมีอํานาจสูงสุด ในบทเรี ยนที่ 1.4
เราเห็นว่าทูตสวรรค์ไม่สามารถทําบาปได้ ถ้ าเราเชื�อตามนี �
ก็เป็ นไปไม่ได้ ที�จะมีอํานาจเหนือธรรมชาติในจักรวาลที�อยูฝ่ ่ ายตรงข้ ามกับพระเจ้ าผู้ทรงฤทธานุภาพ
ถ้ าเราเชื�อว่ามีอาํ นาจนั้น ก็หมายความว่าเราสงสัยในความเป็ นใหญ่ของพระเจ้ า
จึงเป็ นเรื� องที�จําเป็ นมากที�เราจะต้ องเข้ าใจอย่างถูกต้ องเกี�ยวกับมารหรื อซาตานที�วา่ นี � ฮีบรู 2:14
บอกเราว่าพระเยซูทรงทําลายมารเสีย โดยความตายของพระองค์ ถ้ าเราไม่เข้ าใจมารอย่างถูกต้อง
เราก็จะไม่เข้ าใจพระเยซูหรื อสิ�งที�พระองค์กระทํา
ในโลกของ “คริ สเตียน” จะมีความคิดที�วา่ สิ�งที�ดีนนมาจากพระเจ้
ั�
า
และสิ�งที�ไม่ดีมาจากมารหรื อซาตาน ซึ่งไม่ใช่ความคิดใหม่และไม่ได้มีแต่เพียงในหมู่คริ สเตียนเท่านั้น
แม้ แต่พวกบาบิโลนเองก็ยงั เชื�อว่ามีพระเจ้ าสององค์ คือพระเจ้ าแห่งความดีและแสงสว่าง
และพระเจ้ าแห่งความชัว� ร้ ายและความมืดมิด และทังสององค์
�
ตอ่ สู้กนั อยูเ่ รื่ อยไป เพราะว่าไซรัส
กษัตริ ย์แห่งเปอร์ ซียมีความคิดเช่นนี � พระเจ้ าจึงตรัสกับพระองค์วา่ "เราเป็ นพระเจ้ า
และไม่มีอืน� ใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้ า…เราปั น� ความสว่างและสร้ างความมืด
เราทําโชคและสร้ างความร้ าย (ฉบับแปลใหม่ ใช้ คําว่า
"ความวิบตั ิ" เราคือพระเจ้ าผู้กระทําสิ�งเหล่านีทั� ้งสิ้น" (อิสยาห์ 45:5-7,22)
พระเจ้าสร้างความสันติสุขและสร้างความชัว่ ร้ายหรื อความวิบตั ิ พระเจ้าเป็ นผูก้ ่อ ผูส้ ร้าง “ความชัว่ ร้าย” ในนัยนี้
โดยนัยนี � “ความชัว� ร้ าย” นันต่
� างจากบาป บาปคือการกระทําผิดของมนุษย์

และเข้ ามาสูโ่ ลกโดยมนุษย์ ไม่ใช่โดยพระเจ้ า (โรม 5:12)
พระเจ้ าตรัสกับกษัตริ ย์ไซรัสและชาวบาบิโลนว่า "นอกจากเราไม่มีพระเจ้ า" คําว่า
"เอล" (el) ในภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้ า” ซึง� หมายความว่า "กําลังหรื อแหล่งแห่งพลัง"
พระเจ้ ากําลังบอกเราว่าไม่มีแหล่งแห่งพลังอื�นใดนอกจากพระองค์
นี�คือเหตุผลที�ทําให้ ผ้ ทู ี�เชื�อพระเจ้ าอย่างแท้ จริ งไม่ยอมรับความคิดของการมีพลังเหนือธรรมชาติขอ
งมารหรื อปี ศาจ
พระเจ้ า : ผู้สร้ างความวิบัติ
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ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีหลายตัวอย่างที�แสดงให้ เห็นว่าพระเจ้ าทรงนํา "ความชัว่ ร้าย"
มาสูช่ ีวิตมนุษย์และโลก อาโมส 3:16 บอกว่าถ้ าภัยตกอยูใ่ นเมืองใด พระเจ้ าทรงกระทําเอง เช่น
ถ้ าแผ่นดินไหวที�เมืองใด เราจะรู้สกึ ว่า “มาร” เป็ นผู้กระทําและก่อให้เกิดความหายนะนั้น
แต่ผ้ ทู ี�เชื�ออย่างแท้ จริงจะต้ องเข้ าใจว่าพระเจ้าเป็ นผู้ที�รับผิดชอบต่อเรื� องนี � มีคาห์ 1:12 กล่าวว่า
"ภัยพิบตั ิได้ ลงมาจากพระเจ้าถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม" ในพระธรรมโยบ
เราได้ อา่ นเรื� องของโยบคนชอบธรรมผู้ซงึ� สูญเสียทุกสิ�งในชีวิต
พระธรรมโยบสอนให้ เรารู้วา่ ความชัว่ ร้ายที�เกิดขึ �นในชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ เป็ นสัดส่วนกับการเชื�อฟั ง
หรื อไม่เชื�อฟั งพระเจ้ า โยบตระหนักว่า "พระเจ้ าประทาน และพระเจ้ าทรงเอาไปเสีย" (โยบ 1:21)
เขาไม่ได้ พดู ว่า "พระเจ้ าประทาน และซาตานเอาไปเสีย" และยังพูดกับภรรยาของตนว่า
"เราจะรับสิ�งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้ า และจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรื อ" (โยบ 2:10)
ในตอนท้ายของพระธรรมนี้ เพื�อนของเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจและปลอบโยนเขา
"ด้ วยเรื� องเหตุร้ายทังสิ
� �น ซึง� พระเจ้ าทรงนํามาเหนือท่าน" (โยบ 42:11 เทียบ 19:21; 8:4)
พระเจ้ าจึงเป็ นที�มาของ "ความชัว� ร้ าย" ในแง่ที�วา่ ทรงเป็ นผู้อนุญาตให้ เกิดปั ญหาต่างๆ
ในชีวิตของเรา
"เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงตีสอนผู้ที�พระองค์ทรงรัก…ท่านทังหลายจงรั
�
บและทนเอาเถอะ…ต่อ
มาภายหลังก็จะก่อให้ เกิดความสุขสําราญแก่บรรดาคนที�ต้องทนอยูน่ นั � คือความชอบธรรมนันเอง"
�
(ฮีบรู 12:6-11)
แสดงว่าความทุกข์ยากที�พระเจ้ าประทานให้ เรานันจะนํ
� าไปสูก่ ารเติบโตทางจิตวิญญาณ
เป็ นการขัดแย้ งที�จะกล่าวว่ามารเป็ นผู้ที�ผลักดันให้ เราทําบาปและไม่ชอบธรรม
ในขณะที�กล่าวว่าพระเจ้ าทรงให้ ปัญหาเกิดขึ �นในชีวิตของเราเพื�อให้ เรา "เกิดความสุขสําราญ
คือความชอบธรรม" ความคิดในเรื� องของมารก่อให้ เกิดปั ญหา
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในข้ อความที�พดู ถึงการมอบชายคนหนึ�งให้ กบั ซาตาน
"เพื�อให้ จิตวิญญาณของเขารอด" (1 โคริ นธ์ 5:5) หรื อ "เพื�อเขาจะไม่หลูพ่ ระเกียรติพระเจ้ า" (1
ทิโมธี 1:20) ถ้ าซาตานทําให้ มนุษย์ทําบาปและมีผลกระทบในแง่ลบต่อจิตวิญญาณของมนุษย์
เหตุใดข้ อพระธรรมเหล่านี �จึงพูดถึง "ซาตาน" ในแง่บวก คําตอบก็คือ ปฏิปักษ์ "ซาตาน"
หรื อความทุกข์ยากในชีวิตสามารถก่อผลดีทางจิตวิญญาณในชีวิตของผู้ที�เชื�อในพระเจ้ า
ถ้ าเรายอมรับว่าความชัว� ร้ ายมาจากพระเจ้ า
�
เราก็สามารถที�จะอธิษฐานขอให้พระเจ้ าทรงจัดการกับปั ญหาของเรา เช่น ขจัดปั ญหานันออกไป
ถ้ าปั ญหานันไม่
� หมดไป
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เราจะรู้ได้ วา่ ปั ญหาเหล่านันมาจากพระเจ้
�
าเพื�อให้ เกิดผลดีทางจิตวิญญาณของเรา
ถ้ าเราเชื�อว่ามีสิ่งชัว่ ร้ายที่เรี ยกว่ามารหรื อซาตานทีก่ ่อปั ญหาแล้ วละก็
เราก็ไม่มีทางจะทําอะไรกับปั ญหาเหล่านันได้
� ความพิการ โรคภัย ความตายอย่างปั จจุบนั ทันด่วน
หรือความหายนะ ถือว่าเป็ นเคราะห์ร้าย ถ้ ามารคือทูตสวรรค์ที�กระทําความผิดบาปและมีอํานาจ
มันจะต้ องมีอํานาจมากกว่าเรามาก และเราไม่มีทางเลือกนอกจากยอมทนทุกข์ในเงื �อมือของมัน
แต่ในทางตรงกันข้ าม เราสบายใจได้ วา่ ภายใต้ การควบคุมของพระเจ้ า
"พระเจ้ าทรงช่วยคนที�รักพระองค์ให้ เกิดผลอันดีในทุกสิ�ง" (โรม 8:28)
ในชีวิตของผู้ที�เชื�อพระเจ้ าจึงไม่มีคําว่า "โชค" อยู่
ที�มาของบาป
บาปเกิดมาจากภายในตัวเรา เป็ นความผิดของเราเองที�เราทําบาป
แม้ จะเป็ นการดีที�จะเชื�อว่าไม่ใช่ความผิดของเราที�เราทําบาป
เพราะเราจะได้ ทําบาปได้ อย่างอิสระเสรี และโยนความผิดไปให้ มาร
ไม่ใช่สิ�งผิดปกติเลยที�คนที�ทําผิดมหันต์จะอ้ อนวอนขอความเมตตา
โดยอ้ างว่าทําไปโดยถูกผีสิงและไม่ร้ ูสกึ ตัว แต่เป็ นการถูกต้ องที�คนคนนันจะถู
� กพิพากษาลงโทษ
เราต้องจําไว้วา่ “ค่าจ้ างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) บาปนําไปสูค่ วามตาย
ถ้ าไม่ใช่ความผิดของเราที่เราทําบาป แต่เป็ นความผิดของมาร
พระเจ้ าผูท้ รงธรรมคงจะต้ องลงโทษมาร ไม่ใช่ลงโทษเรา
แต่ความจริ งที�เราถูกลงโทษเพราะบาปของเราแสดงให้เห็นว่าเราต้ องรับผิดชอบในบาปที�เราทํา
การที�เราคิดว่ามารเป็ นสิ�งที�อยูภ่ ายนอกตัวเรามากกว่าคิดว่าบาปอยูภ่ ายในตัวเรา
เป็ นความพยายามที�จะปั ดความรับผิดชอบในการทําบาปของเราให้ ออกไปพ้ นตัว
นี�เป็ นอีกตัวอย่างหนึ�งของการที�มนุษย์ไม่ยอมรับสิ�งที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเราว่ามนุษย์เป็ นค
นบาปโดยธรรมชาติ
"ไม่มีสิ�งใดภายนอก
ที�เข้ าไปภายในมนุษย์จะกระทําให้ มนุษย์เป็ นมลทินได้ …เพราะว่าจากภายในมนุษ
ย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชัว� ร้ าย การล่วงประเวณี การลักขโมย
การฆ่าคน…ความเย่อหยิ�ง ความบัดซบ
สารพัดการชัว� นี �เกิดมาจากภายในและทําให้ มนุษย์เป็ นมลทิน" (มาระโก 7:15-23)
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ความคิดที�วา่ มี
สิ�งชัว� ร้ ายจากภายนอกเข้ าไปในตัวเราทําให้ เราทําบาปเป็ นความคิดที�ขดั ต่อคําสอนของพระเยซู
จากภายใน จากใจมนุษย์ คือที�มาของความชัว� ร้ ายทัง� ปวง ในครัง� ที�นํ �าท่วมโลก
พระเจ้ าทรงดําริ ในพระทัยว่า "เค้ าความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ชวั� ตังแต่
� เด็กมา" (ปฐมกาล
8:21) เรารู้จากยากอบ 1:14 ว่า "ทุกคนก็ถกู ล่อให้ หลง
เมื�อกิเลสของตัวเองล่อและชักนําให้ กระทําตาม" เราถูกล่อลวงด้ วยกิเลสของเราเอง
ความปรารถนาอันชัว� ร้ ายของเราเอง ไม่ใช่สิ�งใดภายนอกตัวเรา
"อะไรเป็ นสาเหตุของสงคราม และอะไรเป็ นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันในพวกท่าน
มิใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือ" (ยากอบ 4:1)
เราทุกคนมีกิเลสของตัวเองอันเกิดจากความปรารถนาของเราเอง
และเป็ นความจริ งที�วา่ เราเป็ นศัตรูตวั ร้ ายของตัวเราเอง
พระธรรมโรมกล่าวถึงบาป ที�มา และวิธีเอาชนะ แต่มีการพูดถึงมารและซาตานน้ อยมาก
เปาโลไม่ได้ พดู ถึงมารหรื อซาตานในแง่ที่เป็ นที่มาของบาป "มาร"
เป็ นความคิดของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ถ้ ามารที่ทาํ ให้เราทําบาปมีตวั ตนจริ ง
มันจะต้ องถูกกล่าวถึงในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในสมัยของผู้วินิจฉัย
เมื�อครัง� ที�อิสราเอลเดินทางอยูใ่ นถิ�นทุรกันดาร พวกเขาทําบาปมากมาย
แต่พระเจ้ าไม่ได้ เตือนพวกเขาถึงพลังเหนือธรรมชาติที�เข้ าไปในตัวพวกเขา
และทําให้ พวกเขาทําบาป พระองค์สนับสนุนให้ พวกเขาเชื�อฟั งพระวจนะของพระองค์
เพื�อจะไม่ทําตามความต้ องการฝ่ ายเนื �อหนัง (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:9-10; โยชูวา 22:5)
เปาโลกล่าวว่า "ในตัวของข้ าพเจ้ าไม่มีความดีประการใดอยูเ่ ลย…เพราะว่าเจตนาดี
ข้ าพเจ้ าก็มีอยู่ แต่ซงึ� จะกระทําการดีนนั �
ข้ าพเจ้ าหาได้ กระทําไม่…ถ้ าแม้ ข้าพเจ้ ายังทําสิ�งซึง� ข้ าพเจ้ าไม่ปรารถนาจะทํา
ก็ไม่ใช่ตวั ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้กระทํา แต่บาปซึง� อยูใ่ นตัวข้ าพเจ้ านัน่ เองเป็ นผู้กระทํา" (โรม 7:18-21)
เปาโลมิได้ ตําหนิการทําบาปของท่านว่าเป็ นการกระทําของสิ�งซึง� อยูภ่ ายนอกที�ชื�อมาร
แต่กล่าวว่าธรรมชาติชวั� ร้ ายของท่านเป็ นที�มาที�แท้ จริ งของบาป "ก็ไม่ใช่ตวั ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้กระทํา
แต่บาปซึ� งอยู่ในตัวข้าพเจ้านัน่ เองเป็ นผู้กระทํา ดังนั้น ข้ าพเจ้ าจึงเห็นว่าเป็ นกฎธรรมดาอย่างหนึง�
คือเมื�อใดที�ข้าพเจ้ าตังใจจะกระทํ
�
าความดี ความชัว� ก็พร้อมที จ� ะผุดขึ� น"
ท่านเรี ยกสิ�งที�ตรงข้ ามกับฝ่ ายจิตวิญญาณว่า "บาปซึ่งอยูใ่ นตัวข้ าพเจ้ า"
บุคคลใดที่ไตร่ ตรองและใช้ความคิดทางจิตวิญญาณจะสามารถรู ้จกั ตนเองมากขึ้น สังเกตได้วา่ แม้แต่
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คริ สเตียนชั้นสู งเช่นเปาโล แม้ รับเชื�อแล้ ว ธรรมชาติในตัวก็มิได้ เปลี�ยนไป

และท่านไม่ได้ ถกู นําไปอยูใ่ นสถานะที�ทา่ นจะไม่หรื อไม่สามารถทําบาปอีก
กลุม่ ผู้ประกาศข่าวประเสริ ฐยุคปั จจุบนั อ้ างว่าพวกเขาอยูใ่ นสถานะดังกล่าว
และด้ วยเหตุนี �เปาโลจึงถูกนับว่าเป็ นพวก "ไม่ได้ รับความรอด" เพราะข้ อความในโรม 7:15-21
กษัตริ ย์ดาวิดผูช้ อบธรรมกล่าวถึงการทําบาปครัง� แล้ วครัง� เล่าของพระองค์วา่
"ข้ าพระองค์ถือกําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตังครรภ์
�
ข้าพระองค์ในบาป" (สดุดี 51:5)
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เผยให้ เห็นถึงธรรมชาติอนั ชัว� ร้ ายของมนุษย์ ถ้ าเรายอมรับ
ก็ไม่มีความจําเป็ นที�จะจินตนาการใครสักคนขึ �นมาเพื�อรับผิดชอบการทําบาปของเรา เยเรมีย์
17:9 กล่าวว่า จิตใจก็เป็ นตัวที�ชวั� ร้ าย
และหลอกลวงกว่าสิ�งใดจนเราไม่สามารถคํานวณความบาปที�มนั กระทําได้
พระเยซูก็ตรัสถึงธรรมชาติอนั ชัว� ร้ ายของมนุษย์ในมัทธิว 7:11 ส่วนปั ญญาจารย์ 9:3 กล่าวว่า
"จิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้ วยความชัว� " เอเฟซัส 4:18
กล่าวว่ามนุษย์อยูห
่ า่ งจากชีวิตซึง� มาจากพระเจ้ า "เพราะเหตุความไม่ร้ ูเท่าถึงการณ์ซงึ� อยูใ่ นตัวเขา
อันเนื�องจากใจที�แข็งกระด้ างของเขา"
กาลาเทีย 5:19 พูดถึงบาปของเราว่าเป็ น "การงานของเนือ� หนัง" คือเนื �อหนัง ตัวตน
และธรรมชาติของเราเองที�ทําให้ เราทําบาป
ไม่มีข้อพระธรรมใดที�บอกว่าบาปในตัวเราเป็ นเพราะมารเป็ นผู้เอามาใส่
แนวโน้มที่จะทําบาปเป็ นสิ่ งที่มนุษย์มีตามธรรมชาติต้ งั แต่เกิด ถือเป็ นส่ วนพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็ นมนุษย์

6.2

มารและซาตาน

บางครั้ง คําเดิมในพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะยังคงไว้เช่นเดิมโดยไม่แปล อย่างเช่นคําว่า "ซาตาน"

เป็ นคําทับศัพท์ในภาษาฮีบรูที�แปลว่า "ปรปั กษ์ " ส่วน "มาร" เป็ นคําที�แปลมาจากคําว่า "Diabolos"
ในภาษากรี กซึง� แปลว่า คนโป้ ปด ศัตรู หรื อคนส่อเสียด
ถ้ าเราเชื�อว่าซาตานและมารเป็ นสิ�งที�อยูภ่ ายนอกตัวเรา และเป็ นผู้ที�รับผิดชอบต่อบาปที�เราทํา
เมื�อใดก็ตามที�เราพบคํา 2 คํานี �ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เราจะต้ องคิดถึงสิ�งชัว� ร้ ายนี �
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ใช้ คําเหล่านี �เป็ นคําคุณศัพท์เพื�ออธิบายถึงลักษณะของคนธรรมดาทัว� ไป
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จึงเป็ นไปไม่ได้ ที�คําว่ามารและซาตานในพระ
คริสตธรรมคัมภีร์หมายถึงสิ่งชัว่ ร้ายที�อยูภ่ ายนอกตัวเรา
คําว่ า "ซาตาน" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
1 พงศ์กษัตริ ย์ 11:14 บันทึกไว้ ว้า "พระเจ้ าทรงให้ ปฏิปักษ์ (ภาษาฮีบรูคือซาตาน)
เกิดขึ �นต่อสู้ซาโลมอน คือฮาคัดคนเอโดม" 1 พงศ์กษัตริ ย์ 11:23,25 กล่าวว่า
"พระเจ้ าได้ทรงให้ ปฏิปักษ์ เกิดขึ �นต่อสู้ทา่ นอีกคนหนึ�ง คือ เรโซน…ท่านเป็ นปฏิปักษ์ ของอิสราเอล"
นี�ไม่ได้ หมายความว่าพระเจ้ าทรงให้ ผ้ ทู ี�มีพลังเหนือธรรมชาติหรื อทูตสวรรค์มาเป็ นซาตานหรื อปฏิปั
ั ซาโลมอน มัทธิว 16:22-23
กษ์ของซาโลมอน พระองค์ทรงให้ คนธรรมดามาต่อสู้กบ
ให้อีกตัวอย่างหนึ่งว่าเมื�อเปโตรพยายามอ้ อนวอนพระเยซูไม่ให้ ไปเยรูซาเล็ม และถูกตรึงกางเขน
พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า "อ้ ายซาตาน จงไปให้ พ้น เจ้ าเป็ นเครื� องกีดขวางเรา เพราะเจ้ าคิดอย่างคน
มิได้ คิดอย่างพระเจ้ า" เปโตรถูกเรี ยกว่าซาตาน พระเยซูไม่ได้ ตรัสกับทูตสวรรค์หรื อปี ศาจ
พระองค์กําลังตรัสกับเปโตร
คําว่า "ซาตาน" แปลว่าปฏิปักษ์ ดังนันคนดี
�
ๆ หรื อแม้ แต่พระเจ้ าก็เป็ นซาตานได้
ไม่จาํ เป็ นต้องมีส่ิงใดที่เป็ นบาปอยูใ่ นคําว่าซาตาน ความหมายแฝงที่เกี่ยวกับบาปซึ่งมีอยูใ่ นคําว่า “ซาตาน”
ส่ วนหนึ่งเนื่องมาจากความจริ งที่วา่ ธรรมชาติที่มีบาปของเราเป็ น “ซาตาน”
ตัวร้ ายหรื อปฏิปักษ์ ของตัวเราเอง และซาตานเป็ นคําที�โลกเรี ยกสิ�งที�เกี�ยวข้ องกับบาป
พระเจ้ าสามารถเป็ นซาตานของเราได้ ในแง่ที�วา่ พระองค์ทรงนําความทุกข์ยากลําบากมาในชีวิตของ
เรา หรื อทรงยืนขวางทางผิดบาปที�เราอยากจะเดินเข้ าหา แต่ความจริ งที่สามารถเรี ยกพระเจ้าว่า
“ซาตาน” ไม่ได้ หมายความว่าพระองค์มีบาป
พระธรรมซามูเอลและพงศาวดารและพระกิตติคณ
ุ ทัง� 4 เล่ม
กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่ใช้ คําพูดต่างกันไป 2 ซามูเอล 24:1 บันทึกไว้ วา่
�
งทรงดลใจดาวิด" 1 พงศาวดาร 21:1
"พระเจ้ า…เพื�อต่อสู้เขาทังหลายจึ
"ซาตานได้ ยืนขึ �นต่อสู้อิสราเอล และดลพระทัยให้ ดาวิดนับจํานวนอิสราเอล" ในซามูเอล
พระเจ้ าเป็ นผู้ตอ่ สู้อิสราเอล ในพงศาวดารซาตานเป็ นผู้ตอ่ สู้ สรุปก็คือพระเจ้ าทรงกระทําเสมือนเป็ น
“ซาตาน” หรื อปฏิปักษ์ ของดาวิด พระเจ้ าทรงนําความยากลําบากมาสูช่ ีวิตของโยบเช่นกัน
"พระองค์ทรงข่มเหงข้ าพระองค์ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ�ของพระองค์" (โยบ 30:21) โยบกําลังบอกว่า
“พระเจ้ าทรงกระทําเสมือนเป็ นซาตานของโยบ”
คําว่ า "มาร" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
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คําว่า “มาร” ก็เช่นกัน พระเยซูตรัสว่า "เรามิได้ เลือกเจ้ าทังหลาย
�

และหนึ�งในพวกเจ้าเป็ นซาตานดอกหรื อ" พระองค์กําลังพูดถึงยูดาส อิสคาริ โอท
ซึง� เป็ นปุถชุ นธรรมดา ไม่ใช่พดู ถึงสิ่งที่มีเขา หรื อที่เรี ยกว่าดวงวิญญาณ คําว่า "มาร"
ในที�นี �หมายถึงคนชัว� ร้ าย 1 ทิโมธี 3:11 พูดถึงภรรยาของผู้อาวุโสในคริ สตจักรว่าไม่ควรเป็ น
"คนที�ใส่ร้ายผู้อื�น" คํากรี กสําหรับคํานี �คือ "Diabolos" ซึง� ถูกแปลว่า "มาร" ในบทความอื�นๆ
เปาโลเตือนทิตสั ว่าพวกหญิงสุงอายุในเอคเคลเซียว่าไม่ควรเป็ นคน "ช่างส่อเสียด" หรื อ "มาร"
(ทิตสั 2:3) และท่านบอกทิโมธี (2 ทิโมธี 3:1,3) ว่า "ในสมัยจะสิ �นยุคนัน� มนุษย์จะใส่ร้ายกัน
(มาร)" ไม่ได้ แปลว่า มนุษย์จะกลายเป็ นสิ�งที�เหนือธรรมชาติ แต่วา่ พวกเขาจะชัว� ร้ ายมากขึ �นทุกที
จากที่กล่าวมานี้คงเห็นได้ชดั เจนว่าคําว่า “มาร” หรื อ “ซาตาน”
ไม่ได้หมายถึงทูตสวรรค์ที่ตกตํ่าหรื อสิ่ งที่มีบาปภายนอกตัวเรา

บาป ซาตาน และมาร
คําว่า "ซาตาน" หรือ "มาร"
ใช้ เป็ นคําอธิบายแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะทําบาปภายในตัวเราตามที�เราพูดถึงในบทเรี ยนที่ 6.1
สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ น “ซาตาน” หรื อปฏิปักษ์ที่สาํ คัญของเรา ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลได้เช่นกัน
และเมื่อเป็ นเช่นนั้น เราอาจใช้ คําว่า "มาร" เป็ นคําเรี ยกแทนศัตรูของเราหรื อการบิดเบือนความจริ ง

นัน่ คือลักษณะธรรมชาติของ “มนุษย์” ความสัมพันธ์ ระหว่างมารและความปรารถนาชัว� ร้ าย

บาปภายในตัวเรา เห็นได้ ชดั จากข้ อความมากมาย
"บุตรทังหลายร่
�
วมสายโลหิตกันฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็ นเช่นนันด้
� วย เพื�อโดยทางความตายนันเอง
�
พระองค์จะได้ ทรงทําลายผู้ที�มีอํานาจแห่งความตาย คือมารเสียได้ " (ฮีบรู 2:14)
มารในที�นี �รับผิดชอบความตาย "ค่าจ้ างของความบาปคือความตาย "(โรม 6:23)
บาปและมารจึงสอดคล้ องกัน ยากอบ 1:14 กล่าวว่า ความปรารถนาชัว� ร้ ายของเราหลอกล่อเราเอง
นําเราไปสูค่ วามบาปและความตาย แต่
ฮีบรู 2:14 กล่าวว่ามารนํามาซึง� ความตาย และพระเยซูร่วมมีธรรมชาติอย่างมนุษย์
เพื�อที�จะทําลายมารเสีย แต่โรม 8:3 กล่าวว่า
"พระองค์ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื �อหนังที�บาป และเพื�อไถ่บาป
พระบุตรในเนื �อหนังจึงได้ ทรงปรับโทษบาป" แสดงว่ามารและบาปในมนุษย์เป็ นเหมือนกันหมด
พระเยซูทรงถูกหลอกล่อเหมือนเรา
การไม่เข้ าใจหลักการของมารแปลว่าเรายังไม่ร้ ูซึ �งถึงธรรมชาติและการงานของพระคริ สต์อย่างถูก
ต้ อง เพราะว่าพระเยซูทรงมีธรรมชาติเหมือนมนุษย์ มี “มาร” อยูภ่ ายใน
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เราจึงมีความหวังในความรอด (ฮีบรู 2:14-18, 4:15)
โดยการเอาชนะความปรารถนาของพระองค์เอง พระเยซูจงึ ได้ สามารถทําลายมารบนไม้ กางเขน
(ฮีบรู 2:14) หากมารมีตวั ตน มันคงไม่มีชีวิตอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั ฮีบรู 9:26 บอกว่าพระคริ สต์
"กําจัดบาปให้ หมดสิ �นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็ นเครื� องบูชา
พระเยซูคริ สต์ทรงทําลายมารภายในพระองค์โดยทางความตาย โดยความตายของพระองค์
พระเยซูทรงทําลาย “ตัวแห่งบาป” เสีย (โรม 6:6) เช่นธรรมชาติของมนุษย์
"ผู้ที�กระทําบาปก็มาจากมาร (1 ยอห์น 3:8)
เพราะบาปเป็ นผลของการเปิ ดทางให้ ธรรมชาติของเรา ความปรารถนาชัว� ร้ าย (ยากอบ 1:14,15)
ซึง� พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรี ยกว่า "มาร" "พระบุตรของพระเจ้ าเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี �
คือเพื�อทรงทําลายกิจการของมาร (1 ยอห์น 3:8)
ถ้ าเราพูดถูกที�วา่ มารคือความปรารถนาชัว� ร้ ายของเรา
การงานของความปรารถนาชัว� ร้ ายก็คือบาป ใน 1 ยอห์น 3:5 กล่าวว่า "พระองค์ได้ ทรงปรากฏ
เพื�อกําจัดบาปของเราให้ หมดไป" หมายความว่า “บาปของเรา” และ “การงานของมาร”
คือสิ�งเดียวกัน ในกิจการของอัครทูต 5:3 เปโตรพูดกับอานาเนียว่า
"เหตุไฉนซาตานจึงทําให้ ใจของเจ้ าเต็มไปด้ วยการมุสา" และในข้ อ 4 เปโตรพูดอีกว่า
"มีเหตุอะไรเกิดขึ �นให้เจ้าคิ ดในใจเช่นนั้นเล่า"
การมีสิ�งไม่ดีเกิดขึ �นในใจก็คือการมีซาตานอยูเ่ ต็มหัวใจ ถ้ าเราคิดแผนการร้ าย มันก็เกิดขึ �น ภายใน
ตัวเรา ถ้ าสตรี มีครรภ์ ก็ตงครรภ์
ั�
ภายในตัวเธอไม่ใช่ข้างนอก ยากอบ 1:14,15
ใช้ภาพพจน์เดียวกันอธิบายว่า กิเลสของเราเกิ ดขึ� นและนําไปสูบ
่ าปและความตายอย่างไร สดุดี
109:6 เปรี ยบคนที�เต็มไปด้ วยบาปว่าเป็ น ”ซาตาน” ว่า
"ขอทรงตังคนอธรรมปรั
�
กปรํ าเขาและให้ ซาตานยืนอยูท่ ี�ขวามือของเขา" คือมีอํานาจเหนือเขา (เทียบ
สดุดี 110:1)
การเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคล
อย่างไรก็ตาม เราอาจจะพูดว่า "แต่มารถูกพูดถึงเหมือนกับว่ามันเป็ นคนคนหนึ�ง" ฮีบรู 2:14 บอกว่า
"ผู้ที�มีอํานาจแห่งความตาย คือ มาร" พระคริ สตธรรมคัมภีร์มกั จะใช้การเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคล
คือเปรี ยบเทียบความคิดในนามธรรมให้ เป็ นบุคคล สุภาษิ ต 9:1 พูดถึงหญิงสาวที�ชื�อว่า "ปั ญญา"
กําลังสร้ างเรื อนของเธอ และโรม 6:23 กล่าวถึงบาปว่าเป็ นผู้ทจี� ่ายค่าจ้ างเป็ นความตาย
เรื� องนี �จะกล่าวถึงอีกครัง� ใน Digression 5
มารมักจะเป็ นตัวแทนความปรารถนาชัว� ร้ ายของเราเสมอ
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แต่เราไม่สามารถมีปฏิปักษ์ ที�เป็ นนามธรรม
ความปรารถนาชัว� ร้ ายในใจมนุษย์จะเกิดขึ �นไม่ได้ ถ้าไม่มีมนุษย์ “มาร”
จึงมักถูกเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคล บาปมักจะถูกเปรี ยบเทียบว่าเป็ นนายจ้ าง (โรม 5:21; 6:6,17;
7:3) “มาร” ก็ถกู เปรียบเทียบเป็ นบุคคลเช่นกันเพราะ "มาร" ถูกกล่าวอ้ างถึงว่าเป็ น "บาป"
เปาโลพูดถึงตัวเราว่ามีคน 2 คน อยูใ่ นตัวเรา คือคนฝ่ ายเนื �อหนัง "มาร"
ซึง� ต่อสู้กบั คนฝ่ ายวิญญาณ ไม่ได้ หมายความว่า เรามีคนจริ งๆ 2 คน ต่อสู้กนั อยูใ่ นตัวเรา
ส่วนที�เป็ นบาปในตัวเราถูกเปรี ยบเทียบว่าเป็ น "คนชัว� ร้ าย" (มัทธิว 6:13)
หรื อมารในความหมายของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ คําว่า "คนชัว� ร้ าย" ในภาษากรี กถูกแปลว่า
"คนชัว� ช้ า" ใน 1 โคริ นธ์ 5:13 เมื�อคนคนหนึ�งเปิ ดทางให้ บาปหรื อ "คนชัว� ร้ าย" ในตัวเขาเอง
เขาก็กลายเป็ นคน “ชัว� ร้ าย” หรือ "มาร"
"มาร" หรื อ "ซาตาน" ในความหมายทางการเมือง
คําว่า “มาร” และ “ซาตาน” ถูกใช้ เพื�ออธิบายถึงโลกชัว� ร้ ายที่เป็ นไปด้วยบาปที�เราอาศัยอยูเ่ ช่นกัน
ระบบสังคม การเมือง และศาสนาปลอมๆ ของมนุษย์ก็ถกู เรี ยกว่า "มาร" ได้
มารและซาตานในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่มกั จะหมายถึงระบบอํานาจทางการเ
มืองและสังคมของชาวยิวและชาวโรมัน วิวรณ์ 2:10 บันทึกว่ามารจะขังผู้ที�เชื�อไว้ ในคุก
แปลว่าผู้มีอํานาจชาวโรมันจะสัง� จําคุกบรรดาผู้ที�เชื�อ วิวรณ์ 2 ยังกล่าวถึงคริ สตจักรเปอร์ กามัม
ซึง� ตังอยู
� ใ่ นที�นงั� ของซาตาน ซึง� ก็คือสถานที�ตงของที
ั�
�ทําการปกครองของชาวโรมัน
(เมืองเปอร์ กามัม) ซึ่งมีกลุ่มของผูท้ ี่เชื่ออยูท่ ี่นน่ั ด้วยเช่นกัน ถ้ าซาตานมีตวั ตน
เราก็ไม่อาจพูดได้ วา่ ซาตานมีที�นงั� ปกครองที�เมืองเปอร์ กามัม
การทําบาปเป็ นการประพฤติผิดธรรมบัญญัติ (1 ยอห์น 3:4)
แต่บาปที�รวมตัวกันเป็ นพลังทางการเมืองและสังคมต่อต้ านพระเจ้ าเป็ นพลังที�แรงกว่าบาปส่วนบุค
คล พลังที�รวมตัวกันนี �เองที�เราเปรียบเป็ นมาร
ดังนันอิ
� หร่านและกลุม่ ประเทศอิสลามจึงเรี ยกอเมริ กาว่า "ซาตานผู้ยิ�งใหญ่"
คือปฏิปักษ์ ตวั ร้ ายของพวกเขาทังในด้
� านการเมืองและศาสนา ซึ่งเป็ นวิธีที่คาํ ว่า “มาร” หรื อ “ซาตาน”
มักจะถูกใช้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
โดยสรุ ป เราควรจะศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทงั� เล่ม

แทนที�จะสรุ ปคําสอนหลักจากพระธรรมเพียงบางบทที่อา้ งถึงความเชื่อเรื� องมารและซาตานเพือ่ ทําความเ
ข้ าใจในเรื่ องนี้ บทเรียนที่ 6.1 และหัวข้อนี้
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เราควรจะอ่านทบทวนอีกครัง� อย่างระมัดระวังและด้ วยใจอธิษฐาน
สิ่ งที่เป็ นหลักคําสอนที่อธิบายไว้ในที่น้ ีจะเป็ นวิธีเดียวที่สามารถทําให้เกิดความเข้าใจอย่างมีเหตุผลของบทความทั้งหม
ดที่อา้ งถึงมารและซาตาน
คําเหล่านันอาจจะถู
�
กนํามาใช้ เป็ นคําคุณศัพท์ปกติหรื อใช้ เพื�อกล่าวถึงบาปที�อยูใ่ นตัวเราเอง

บทความที�มกั จะถูกเข้ าใจผิดและนํามาสนับสนุนความคิดที�เป็ นที�นิยมกันจะอยูใ่ น Digression

ซึ่ งใช้คู่กบั บทเรี ยนนี้
คนที�ไม่ยอมรับบทสรุปของบทเรี ยนนี �ควรตังคํ
� าถามกับตนเองว่า 1)

บาปถูกเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลใช่หรื อไม่ คําตอบก็คือใช่ 2) จริ งหรื อไม่ที� “ซาตาน”
เป็ นคําที�ใช้ เป็ นคําคุณศัพท์ได้ ด้วย คําตอบก็คือใช่ ดังนั้น
อะไรคือปั ญหาที�แท้ จริ งในการยอมรับว่าบาปถูกเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลว่าเป็ นศัตรูหรื อซาตานของเรา
โลกมักจะถูกเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลในจดหมายของยอห์นและในข่าวประเสริ ฐ (ดูวิวรณ์)
คําอะไรจะดีไปกว่า "ซาตาน" หรือ "มาร"

6.3

ปี ศาจ

ในหัวข้อที่แล้ว ถ้ าเราเชื�อว่ามารหรื อซาตานไม่มีตวั ตน เราก็ต้องยอมรับว่า ปี ศาจ

ซึง� เป็ นลูกสมุนของมารก็ไม่มีตวั ตนเช่นกัน หลายคนเชื�อว่าพระเจ้ าประทานสิ�งดีๆ ในชีวิตแก่เรา
และมารและปี ศาจทําให้ เกิดสิ�งที�ไม่ดีในชีวิต รวมทัง� นําสิ�งดีๆ ที�พระเจ้ าให้ เราไปจากเราด้ วย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงฤทธานุภาพสูงสุด
พระองค์เป็ นผู้ที�รับผิดชอบต่อทังสิ
� �งดีและไม่ดีในชีวิตของเรา
(อิสยาห์ 45:7) ดังนั้น เมื�อเราประสบความทุกข์ยาก
เราควรจะยอมรับว่าเป็ นสิ�งที�มาจากพระเจ้ าไม่ใช่มาจากมารหรื อปี ศาจ โยบตระหนักว่า
"พระเจ้ าประทาน และพระเจ้ าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้ า" (โยบ 1:21)
พระเจ้ าทรงเป็ นที�มาของฤทธานุภาพทังปวง
� (อิสยาห์ 45:5; 44:8)
พระเจ้ าทรงริ ษยาเมื�อประชากรของพระองค์เชื�อในพระอื�น เมื�อพวกเขาพูดกับพระองค์วา่
"พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ ายิ�งใหญ่และทรงฤทธานุภาพ
แต่เราเชื�อว่ายังมีพระอื�นอีกนอกจากพระองค์ แม้ วา่ พระอื�นจะไม่ทรงฤทธานุภาพเท่าพระองค์"
เราจึงไม่สามารถที�จะเชื�อว่ามีปีศาจหรื อมารนอกเหนือจากพระเจ้ า
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นี�คือความผิดพลาดทีอ่ ิสราเอลได้กระทํา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบอกให้ เรารู้วา่ อิสราเอลได้ ทําให้ พระเจ้ าไม่ทรงพอพระทั
ย โดยการหันไปเคารพในพระอื�น เราจะเห็นได้ จากพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์วา่ "ปี ศาจ"
ที�คนเชื�ออยูใ่ นทุกวันนี �ก็เหมือนพระเทียมที�อิสราเอลเชื�อในสมัยโบราณ
มารคือรู ปเคารพ
ใน 1 โคริ นธ์ เปาโลอธิบายถึงสาเหตุที�คริ สเตียนไม่ควรเชื�อหรื อเกี�ยวข้ องกับรูปเคารพ
ในยุคของพระคริสตธรรมคัมภีร์
ผู้คนเชื�อว่าปี ศาจคือพระเล็กพระน้ อยที�พวกเขาไปกราบไหว้ เพื�อให้ ชว่ ยแก้ ไขปั ญหาที�เกิดขึ �นในชีวิ
ตของพวกเขา และจึงสร้ างรูปปั น� หรื อรูปเคารพและกราบไหว้ รูปนัน� เปาโลใช้ คําว่า "ปี ศาจ" และ
"รูปเคารพ" แทนที�กนั ในจดหมายของท่าน "เครื� องบูชาที�พวกต่างชาติถวายนัน�
เขาถวายบูชาแก่พวกปี ศาจ และแก่สิ�งที�ไม่ใช่พระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าไม่ปรารถนาให้ ทา่ นมีสว่ นร่วมกับพวกปี ศาจ ถ้ ามีใครมาบอกท่านว่า
"ของนี �เขาถวายแก่รูปเคารพแล้ ว" ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่คนที�บอกนัน"
� (1 โคริ นธ์
10:20,28) รูปเคารพและปี ศาจจึงเป็ นสิ�งเดียวกัน เปาโลบอกว่า "เขาถวายบูชาแก่พวกปี ศาจ
ไม่ใช่พระเจ้ า" ปี ศาจไม่ใช่พระเจ้ า และเนื�องจากมีพระเจ้ าพระองค์เดียว
ปี ศาจจึงไม่มีอํานาจอะไรเลยและไม่ใช่แม้ แต่พระเล็กพระน้ อย ใน 1 โคริ นธ์ 8:4 กล่าวว่า
"เรื� องการกินอาหารที�เขาบูชาแก่รูปเคารพนัน� เรารู้อยูแ่ ล้ วว่า รูปนันไร้
� สาระ
และมี พระเจ้าแท้แต่องค์ เดี ยว" รูปเคารพหรื อปี ศาจไม่มีตวั ตน มีพระเจ้ าแท้ องค์เดียวในโลก ในข้ อ
5, 6 เปาโลบอกว่า
"แม้ จะมีพระมาก (มีพระมากและเจ้ ามากก็จริ ง) เหมือนที�ผ้ คู นเชื�อว่ามีภตู ผีหลายประเภท เช่น
ภูตผีประเภทหนึ�งทําให้ เราตกงาน ภูตผีอีกประเภทหนึ�งทําให้ ภรรยาทิ �งสามีไป
แต่สําหรับพวกเรานันมี
� พระเจ้ าองค์เดี ยว คือพระบิดาและสิ�งสารพัดทัง� ปวงซึง� เกิดขึ �นจากพระองค์"
เมื�อมองย้ อนไปในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เราจะพบหลักฐานมากขึ �นว่า
"ปี ศาจ" ก็คือ "รูปเคารพ" พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรี กใช้ คําว่า
"diamoman" แทนคําว่า "รูปเคารพ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 32:17 และสดุดี 106:37
ซึง� ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ใช้ คําว่า "ปี ศาจ" สดุดี 106:36-39
อธิบายความผิดพลาดของอิสราเอล และเปรี ยบเทียบรูปเคารพของคานาอันว่าเป็ นปี ศาจ
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"ท่าน (อิสราเอล) ปรนนิบตั ิรูปเคารพของเขาซึง� กลายเป็ นบ่วงสําหรับท่าน
ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรหญิงของท่าน ถวายเป็ นเครื� องสักการบูชาแก่ปีศาจ
ท่านเทโลหิตผู้ไร้ ผิดออกมา คือโลหิตบุตรชายบุตรหญิงของท่าน
ผู้ซงึ� ท่านได้ ฆ่าเป็ นเครื� องสักการบูชาแก่รูปเคารพแห่งคานาอัน"
ปี ศาจในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
แล้ วบทความในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที�พดู ถึงปี ศาจอย่างชัดเจนเล่า
สิ่ งหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจให้ชดั เจนคือ

พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้ าผู้ทรงฤทธานุภาพ
จึงเป็ นไปไม่ได้ ที�จะขัดแย้ งกันเอง ถ้ าพระคริ สตธรรมคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้ าทรงฤทธานุภาพ
และทรงทําให้ เกิดปั ญหาทุกอย่างในชีวิตเรา
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็ไม่สามารถที�จะบอกว่าปี ศาจหรื อพระเล็กพระน้ อยที�อยูฝ่ ่ ายตรงข้ามกับพระ
เจ้ าเป็ นผู้ที�ทําให้ เกิดปั ญหาในชีวิตเรา ที่สาํ คัญคําว่า “ปี ศาจ” ปรากฏอยูเ่ พียง 4
ครัง� ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและมักจะใช้ ในความหมายของการบูชารูปเคารพ
แต่ปรากฏหลายครัง� ในพระธรรมกิตติคณ
ุ
เป็ นไปได้ วา่ ภาษาในสมัยนันใช้
� คําว่าปี ศาจเป็ นคําเรี ยกสิ�งที�เขาคิดว่าทําให้ เกิดโรคภัยที�พวกเขาไม่
รู้จกั ถ้ าปี ศาจมีตวั ตน และเป็ นผู้ที�ทําให้ เกิดความเจ็บไข้ และปั ญหาในชีวิตของเราแล้ ว
เราจะต้ องพบคําว่าปี ศาจมากกว่านี �ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
การบอกว่าปี ศาจถูกขับไล่ออกจากใครก็ตามคือการที�บอกว่าคนคนนันได้
� รับการรักษาให้ หายจาก
โรคทางจิตหรื อโรคที�ไม่ทราบสาเหตุในสมัยนัน�
ผู้คนในศตวรรษแรกดูจะโยนความผิดทุกอย่างไปให้ สิ�งที�เขาจินตนาการขึ �นมาว่ามีตวั ตนชื�อ
"ปี ศาจ" ความเจ็บป่ วยทางจิตเป็ นโรคที�เกินความรู้ทางการแพทย์ในสมัยนัน�
และผู้คนเรี ยกคนป่ วยโรคนี �ว่า “ถูกผีเข้ า” ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
วิญญาณชัว� หมายถึงจิตใจที�ถกู ทรมาน (ผู้วินิจฉัย 9:23; 1 ซามูเอล 16:14; 18:10)
ในยุคพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ การถูกผีเข้ าหมายถึงความเจ็บป่ วยทางจิต
ความสัมพันธ์ ระหว่างปี ศาจและความเจ็บป่ วยปรากฏใน มัทธิว 8:16-17
"เขาพาคนผีเข้ าสิงเป็ นอันมากมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้ วยพระดํารัส
เพื�อจะให้ สําเร็จตามพระวจนะ โดยอิสยาห์ผ้ เู ผยพระวจนะที�วา่
ท่านได้ แบกความเจ็บไข้ ของเราทังหลายและหอบโรคของเราไป"
�
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ความเจ็บไข้ ของมนุษย์จงึ เป็ นเหมือนการถูกผีหรื อวิญญาณชัว� เข้ าสิง
เมื�อพวกเขาได้ รับการรักษาแล้ วคนที�ถกู ผีสิงก็กลับไปมีสติอารมณ์ดี" (มาระโก 5:15; ลูกา 8:35)
โดยนัยนี �การพูดว่าถูกผีสิงจึงเป็ นอีกวิธีหนึ�งที�จะพูดว่าคนคนนันป่
� วยทางจิต “คนที�ถกู ผีสิง”
จึงถูกกล่าวว่า “ได้ รับการรักษา” หรื อ “เยียวยา” (มัทธิว 4:24; 12:22; 17:18)
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บทเรี ยน 6 คําถาม
1. ใครรับผิดชอบปั ญหาและความทุกข์ยากของเรา
ก) พระเจ้ า
ข) โชค
ค) ซาตานผู้เต็มไปด้ วยบาป
ง) มารผู้เต็มไปด้ วยบาป
2. อะไรรับผิดชอบการที�เราถูกหลอกล่อให้ ทําบาป
ก) ธรรมชาติของมนุษย์
ข) พระเจ้ า
ค) วิญญาณชัว�
ง) ซาตานผู้เต็มไปด้ วยความบาป
3. “มาร" ที่เป็ นคํานามแปลว่าอะไร
ก) บาป
ข) งูร้าย
ค) คนส่ อเสี ยด/คนที�ใส่ร้ายคนอื�น
ง) ลูซเิ ฟอร์
4. "ซาตาน" แปลว่าอะไร
ก) คนบาป
ข) ปฏิปักษ์
ค) สัตว์
ง) ราชาแห่งปี ศาจ
5. “ซาตาน” และ “มาร” หมายถึงอะไรในเชิงเปรี ยบเทียบ
ก) บาปและสิ�งล่ อใจ
ข) พลังชั�วร้ ายนอกจักรวาล
ค) มังกร
6. คําว่า “ปี ศาจ” ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ หมายถึง
ก) ทูตสวรรค์ที�ทําบาป
ข) ความเจ็บป่ วย
ค) ภาษาในสมัยนันที
� �ใช้ เรี ยกความเจ็บป่ วยที�ผ้ คู นคิดว่าเกิดจากการกระทําของ”ปี ศาจ”
ง) วิญญาณ
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7.1

คําพยากรณ์เรื� องพระเยซูในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

บทเรี ยนที� 3 อธิบายว่า ความรอดที�พระเจ้ ามีพระประสงค์จะมอบให้ มนุษย์
เกี�ยวข้ องกับพระเยซูอย่างไร พันธสัญญาที�พระองค์กระทําต่อเอวา อับราฮัม และดาวิด
ล้ วนกล่าวถึงพระเยซูในฐานะที�เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของพวกเขา แท้ ที�จริ งแล้ ว
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมทั้งหมดพยากรณ์และชี �ไปยังพระคริ สต์เพียงผู้เดียว
ธรรมบัญญัติของโมเสสซึง� ชาวอิสราเอลต้ องปฏิบตั ิตามก่อนที�จะถึงสมัยของพระคริ สต์
ชี �ไปยังพระเยซูอย่างสมํ�าเสมอ "ธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้ จนพระคริ สต์เสด็จมา" (กาลาเทีย
3:24) ในพิธีปัสกา ลูกแกะที�ไม่มีตําหนิจะต้ องถูกฆ่า (อพยพ 12:3-6)
นี�แสดงถึงการถวายพระเยซูเป็ นเครื� องบูชา "เมษโปดกของพระเจ้ า
ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย" (ยอห์น 1:29; 1 โคริ นธ์ 5:7)
การที�สตั ว์ที�จะนํามาเป็ นเครื� องบูชาต้ องเป็ นสัตว์ที�ไร้ ตําหนิชี �ให้ เห็นถึงความสมบูรณ์แบบของพระ
คริสต์ (อพยพ 12:5; 1 เปโตร 1:19)
พระธรรมสดุดีและผู้เผยพระวจนะในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
กล่าวถึงลักษณะของพระมาซีฮาห์อย่างนับไม่ถ้วน
และอธิบายเป็ นพิเศษถึงการสิ �นพระชนม์ของพระองค์ ลัทธิยดู าปฏิเสธพระมาซีฮาห์
ที�สิ �นพระชนม์ได้ เพราะพวกเขาละเลยคําที�ผ้ เู ผยพระวจนะเผยไว้
คําพยากรณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพั

นธสัญญาเดิม
"พระเจ้ า พระเจ้ าข้ า
ไฉนทรงทอดทิ �งข้ าพระองค์เสีย" (สดุดี
22:1)

ความสําเร็ จในพระคริ สต์
เป็ นถ้อยคําของพระเยซูบนไม้กางเขน

(มัทธิว 27:46)
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"ข้ าพระองค์เป็ นดุจตัวหนอน
ชาวอิสราเอลเยาะเย้ ยพระเยซู (ลูกา 23:35,8:53)
มิใช่คนคนก็ดา่ ประชาชนก็ดหู มิ�น
คนทังปวงสั
�
น� ศีรษะเยาะเย้ ย (มัทธิว 27:39)
ผู้ที�เห็นข้ าพระองค์ก็เย้ ยหยัน
พระเยซูตรัสดังกล่าวขณะถูกตรึ งกางเขน (มัทธิว 27:43)
เขาบุ้ยปากและสัน� ศีรษะใส่ข้าพระองค์
กล่าวว่า เขามอบตัวไว้ กบั พระเจ้ า
ให้ พระองค์ชว่ ยเขาสิ ให้ พระองค์ชว่ ยเขา"
(สดุดี 22:6-8)
"ลิ �นของข้ าพระองค์ก็เกาะติดที�ขากรรไกร
บนไม้กางเขน พระองค์ตรัสว่า เรากระหายนํ �า
…เขาแทงมือแทงเท้ าข้ าพระองค์" (สดุดี
(ยอห์น 19:28)
22:15-16)
การแทงที�มือและเท้ าเป็ นวิธีการตรึงกางเขน
"เสื �อผ้ าของข้ าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน
สิ่ งนี้สาํ เร็ จตามที่บนั ทึกไว้ใน มัทธิว 27:35
ส่วนเสื �อของข้ าพระองค์นนั �
เขาก็จบั ฉลากกัน" (สดุดี 22:18)
พึงระลึกว่า สดุดี 22:22 หมายถึง พระเยซูในฮีบรู 2:12
"ข้ าพระองค์กลายเป็ นแขกแปลกหน้ าของพี� พระเยซูทรงรู้สกึ ถึงความเหินห่างที�พวกยิวและแม้
น้ อง
แต่ครอบครัวของพระองค์มีตอ่ พระองค์ (ยอห์น
และเป็ นคนต่างด้ าวของบุตรแห่งมารดาข้ า 7:3-5; มัทธิว 12:47-49) สิ่งนี้บนั ทึกไว้ใน ยอห์น
พระองค์
2:17 เช่นกัน
ความร้ อนใจในเรื�องพระนิเวศของพระองค์ไ
ด้ ทว่ มท้ นข้ าพระองค์ (สดุดี 69:8,9)
"เขาให้ ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็ นอาหาร
สิ่ งนี้เกิดขึ้นขณะพระเยซูถูกตรึ งกางเขน
ให้ นํ �าส้ มสายชูแก่ขา้ พระองค์ดื�มแก้ กระหา (มัทธิว 27:34)
ย" (สดุดี 69:21)
อิสยาห์ 53 กล่าวถึงคําพยากรณ์การสิ �นพระชนม์และฟื น� ขึ �นจากความตายของพระคริ สต์
ทุกข้อล้วนกล่าวถึงสําเร็ จอันไม่มีที่ติ
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"เหมือนแกะที�เป็ นใบ้ อยูห่ น้ าผู้ตดั ขนของมั
นฉันใด
ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนัน"
�
(อิสยาห์ 53:7)
"เขาจัดหลุมศพของท่านไว้ กบั คนอธรรม
ในความตายของท่าน
เขาจัดไว้ กบั เศรษฐี "(อิสยาห์ 53:9)

พระคริ สต์
แกะของพระเจ้ ามิได้ ทรงตอบประการใดเมื�อถูกฟ้อ
งกล่าวโทษ (มัทธิว 27:12,14)
พระเยซูถกู ตรึงกางเขนพร้ อมกับนักโทษชัว่ ร้าย
(มัทธิว 27:38) แต่ทรงถูกฝั งในอุโมงค์กบั เศรษฐี
(มัทธิว 27:57-60)

น่าอัศจรรย์ที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เตือนให้ เราระลึกว่า
"ธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะ" ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
เป็ นพื �นฐานของความเข้ าใจเกี�ยวกับพระคริ สต์ (กิจการของอัครทูต 26:22; 28:23; โรม 1:2,3;
16:25,26) พระเยซูทรงเตือนว่าถ้ าเราไม่เข้ าใจ "โมเสสและผู้เผยพระวจนะ" เราก็ไม่เข้ าใจพระองค์
(ลูกา 16:31; ยอห์น 5:46-47)
การที�ธรรมบัญญัติของโมเสสชี �ไปยังพระคริ สต์
และผู้เผยพระวจนะกล่าวเรื�องของพระองค์ควรเป็ นหลักฐานเพียงพอที�จะบอกว่าพระเยซูไม่ได้ มีตวั
ตนในรูปของร่างกายก่อนที�พระองค์จะมาประสูติ คําสอนผิดๆ
ที�วา่ พระคริ สต์อยูใ่ นรูปของร่างกายก่อนมาประสูติทําให้ คําสัญญาที�ยํ �าครัง� แล้ วครัง� เล่าว่าพระองค์
จะเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของเอวา อับราฮัม และดาวิดกลายเป็ นเรื� องเหลวไหล
หากพระองค์อยูใ่ นสวรรค์อยูแ่ ล้วในขณะที�พระเจ้ าทรงกระทําพันธสัญญา
พระเจ้ าคงไม่กระทําถูกนักที�จะสัญญากับคนเหล่านันว่
� าจะประทานพงศ์พนั ธุ์ทจี� ะเป็ นพระมาซีฮาห์ใ
�
ต ปรากฏอยูใ่ นมัทธิว 1 และลูกา
ห้ พวกเขา พระเยซูทรงเป็ นลูกหลานของคนเหล่านันตามสายโลหิ
3
พระสัญญาต่อดาวิดเกี่ยวกับพระคริ สต์ทาํ ให้พระคริ สต์ไม่สามารถมีตวั ตนอยูใ่ นขณะที�พระเจ้ ากระทําพั
นธสัญญานัน� "เราจะให้ บตุ รชายคนหนึ�งของเจ้ าเกิดขึ �นสื บต่อจากเจ้ าผู้ซงึ� เกิดมาจากตัวเจ้ าเอง
เราจะเป็ นบิดาของเขา และเขาจะเป็ นบุตรของเรา" (2 ซามูเอล 7:12,14)
พึงสังเกตว่าข้อความในที่น้ ีกล่าวถึงอนาคตกาล พระเจ้ าจะเป็ นบิดาของพระคริ สต์
จึงเป็ นไปไม่ได้ ที�พระบุตรของพระเจ้ าจะมีตวั ตนอยูแ่ ล้ วในขณะที�พระเจ้ ากระทําพันธสัญญา
ส่ วนที่วา่ เป็ นพงศ์พนั ธุ์ "ผู้ซึ�งเกิ ดมาจากตัวเจ้าเอง" หมายความว่า
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จะต้ องเป็ นคนสืบเชื �อสายจากดาวิด "พระเจ้ าทรงสาบานกับดาวิด
อันเป็ นสัจจะ…เราจะตังบุ
� ตรชายจากร่างกายของเจ้ า ไว้ บนบัลลังก์ของเจ้ า" (สดุดี 132:11)
ซาโลมอนเป็ นความสําเร็ จแรกของพันธสัญญา
แต่เนื�องจากพระองค์ทรงมีตวั ตนอยูใ่ นขณะที�กระทําพันธสัญญา (2 ซามูเอล 5:14)
พันธสัญญาที�วา่ ดาวิดจะมีผ้ สู ืบเชื้อสายซึง� จะเป็ นบุตรของพระเจ้ า จะต้ องหมายถึงพระคริ สต์
(ลูกา 1:31-33) "เราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ ดาวิด" (เยเรมีย์ 23:5) คือ พระมาซีฮาห์
อนาคตกาลที่คล้ายคลึงกันนี้ใช้ในคําพยากรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระคริ สต์ดว้ ย

"เราจะโปรดให้ บงั เกิดผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้ า (โมเสส)" (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18)
ถูกนํามากล่าวอ้ างในกิจการของอัครทูต 3:22,23 ซึง� อธิบายว่า “ผู้เผยพระวจนะ” นันคื
� อพระเยซู
"หญิงสาวพรหมจารี ยค์ นหนึ�ง (มารี ย)์ จะตังครรภ์
�
และคลอดบุตรชายคนหนึ�ง
และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล" (อิสยาห์ 7:14)
และสําเร็จเมื�อพระคริสต์ทรงมาบังเกิด (มัทธิว 1:23)

7.2 การบังเกิดอันบริ สุทธิ์
บันทึกเกี�ยวกับการตังครรภ์
�
พระเยซูและการมาบังเกิดของพระองค์
บอกเราว่าพระองค์ไม่เคยมีตวั ตนมาก่อน ผู้ที�เชื�อในคําสอนเรื� อง “ตรี เอกานุภาพ” อย่างผิดๆ
เชื�อว่ามีบุคคล 3 คนในสวรรค์ หนึ�งในสามนันหายไป
�
และมาจุติในครรภ์ของมารี ย์ เหลืออีก 2
คนไว้ ที�สวรรค์ เรารู้จากพระคัมภีร์วา่ ทุกสิ�งที�เป็ นและมีอยูร่ วมทังพระเจ้
�
า
เป็ นและมีอยูใ่ นรูปของร่างกาย ความเชื�อที�วา่ พระคริ สต์มีตวั ตนเป็ นรูปร่างอยูก่ ่อนแล้ ว
ทําให้ เราสรุปว่าพระคริ สต์ลงมาจากสวรรค์ และเข้ าไปในครรภ์ของมารี ย์
หลักศาสนศาสตร์ ที�ซบั ซ้ อนนี �ไม่ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
บันทึกเรื� องของพระคริ สต์ไม่ให้ เหตุผลอะไรเลยว่าพระองค์ละสวรรค์มาและเข้ ามาอยูใ่ นร่างกายข
องมารีย์ การขาดหลักฐานสําหรับเรื่ องนี้เป็ น “ส่วนเชื่อมโยงที่ขาดหายไป” ในการสอนเรื่ องตรี เอกานุภาพ
ทูตสวรรค์กาเบรี ยลมาปรากฏแก่มารี ย์และแจ้ งแก่นางว่า
"เธอจะตังครรภ์
�
และคลอดบุตรชาย จงตังชื
� �อบุตรนันว่
� าเยซู บุตรนันจะเป็
�
นใหญ่
และจะทรงเรี ยกว่าเป็ นบุตรของพระสูงสุด มารี ย์ทลู ทูตสวรรค์นนว่
ั� า
เหตุการณ์นนจะเป็
ั�
นไปอย่างไรได้ เพราะข้ าพเจ้ ายังหาได้ ร่วมกับชายไม่
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ทูตสวรรค์จงึ ตอบนางว่า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�จะเสด็จลงมาบนเธอ
และฤทธิ�เดชของผู้สงู สุดจะปกเธอ เหตุฉะนันบุ
� ตรที�จะเกิดมานันจะได้
�
เรี ยกว่าวิสทุ ธิ�
และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้ า" (ลูกา 1:31-35)
มีการยํ �าเน้ นถึง 2 ครัง� ว่า พระเยซูจะเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า เมื�อพระองค์มาบังเกิด
เห็นได้ ชดั ว่าบุตรของพระเจ้ าไม่มีตวั ตนมาก่อน เราสังเกตเห็นได้ จากประโยคต่างๆ
ที�ใช้ คําบอกอนาคต เช่น บุตรนันจะเป็
�
นใหญ่ ถ้ าพระเยซูมีตวั ตนอยูก่ ่อนแล้ ว
พระองค์ก็จะต้ องเป็ นใหญ่แล้ว พระเยซูทรงเป็ น “ลูกหลาน” ของดาวิด (วิวรณ์ 22:16) คําว่า
"genos" ในภาษากรี ก บอกให้ ร้ ูวา่ พระเยซู "เกิดมาจาก"
ดาวิด
การตัง� ครรภ์ พระเยซู
มารีย์สามารถตังครรภ์
�
โดยไม่ได้ มีความสัมพันธ์ กบั ดาวิด
แต่ตงครรภ์
ั�
โดยการที�พระวิญญาณปกอยูเ่ หนือนาง โยเซฟจึงไม่ใช่พอ่ ที�แท้ จริ งของพระเยซู
พระวิญญาณไม่ใช่ตวั บุคคล (ดูบทเรี ยนที่ 2) พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า
ไม่ใช่พระวิญญาณ พระเจ้ าทรงให้ พระวิญญาณปกอยูเ่ หนือมารี ย์ "เหตุฉะนัน�
บุตรที�จะเกิดมานันจะได้
�
เรี ยกว่าวิสทุ ธิ�" และ "บุตรของพระเจ้ า" (ลูกา 1:35) คําว่า "เหตุฉะนัน"
�
บอกให้ ร้ ูวา่ ถ้ าพระวิญญาณบริสทุ ธิ�ไม่ได้ ปกอยูเ่ หนือมารี ย์ นางก็จะไม่ตงครรภ์
ั�
พระเยซู
พระบุตรของพระเจ้ าก็จะไม่ได้ มาบังเกิด การที�พระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์ของมารี ย์ (ลูกา 1:31)
แสดงให้ เห็นว่าพระองค์ไม่มีตวั ตนอยูก่ ่อนนี � ถ้ าเรา "เกิด" ความคิดอะไรขึ �นมา
ความคิดนันเริ
� � มต้ นในสมองเรา พระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์มารี ย์
พระองค์บงั เกิดเป็ นตัวอ่อนเหมือนเช่นมนุษย์ธรรมดาทัว� ไป ยอห์น 3:16 บันทึกไว้ วา่
"พระบุตรองค์เดียว" ของพระเจ้ า ผู้คนนับล้ านท่องจําพระธรรมบทนี �จนขึ �นใจ
แต่ละเลยที�จะสังเกตความหมายที�ปรากฏอยู่ หากพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า
หมายความว่า พระเจ้ าจะต้ องมีอายุมากกว่าพระองค์ พระเจ้ าทรงเป็ น
"พระเจ้ าตังแต่
� นิรันดร์ กาลถึงนิรันดร์ กาล" (สดุดี 90:2) และดังนัน�
พระเยซูจงึ ไม่สามารถเป็ นพระเจ้ า (บทเรี ยนที่ 8 จะธิบายเพิ่มเติมในเรื่ องนี้)
พระเยซูทรง "บังเกิด" มาจากพระจ้ า พระองค์ไม่ได้ ถกู เนรมิตสร้ างเหมือนอาดัม
พระองค์และพระเจ้ าจึงมีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิด
"พระเจ้ าทรงให้ โลกนี �คืนดีกนั กับพระองค์โดยพระคริ สต์" (2 โคริ นธ์ 5:19)
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การที�พระคริ สต์บงั เกิดมาจากพระเจ้ า
อธิบายให้ เรารู้ถึงความรอบรู้ของพระองค์ในทางของพระเจ้ า ซึง� เป็ นพระบิดาของพระองค์
อิสยาห์ 49:5-6 มีคาํ พยากรณ์ที่กล่าวว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นความสว่างของโลก
ซึง� พระองค์ก็ทรงกระทําให้ สําเร็ จในยอห์น 8:12
พระองค์ทรงถูกอธิบายว่าเป็ นแบบที�คดั ลอกมาจาก
"พระเจ้ าผู้ทรงให้ บงั เกิดเราเพื�อเป็ นผู้รับใช้ ของพระองค์" พระเจ้ าทรงให้ บงั เกิดพระคริ สต์
โดยใช้ พระวิญญาณบริสทุ ธิ�ของพระองค์ ครรภ์ของนาง
มารี ย์เป็ นที�ที�พระเยซูมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
บทเรียนที่ 7.1 พูดถึงคําพยากรณ์ใน สดุดี 22 ซึง� กล่าวถึงความคิดของพระคริ สต์บนไม้ กางเขน
"พระองค์ทรงนําข้ าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา…ตังแต่
� คลอด ข้ าพระองค์ก็ต้องพึง� พระองค์
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าของข้ าพระเจ้ า ตังแต่
� ข้าพระองค์ยงั อยูใ่ นครรภ์มารดา" (สดุดี 22:9-10)
ในขณะทีพ่ ระองค์กาํ ลังจะตาย พระคริสต์ทรงรํ าลึกถึงที�มาของพระองค์วา่ มาจากครรภ์ของมารี ย์
มารดาของพระองค์ การที�พระคัมภีร์บนั ทึกว่ามารี ย์เป็ นมารดาของพระคริ สต์
ขจัดความคิดที�วา่ พระองค์มีตวั ตนก่อนที�จะมาบังเกิดจากครรภ์ของมารี ย์
มารี ยเ์ ป็ นปุถชุ นธรรมดา มีบิดามารดาเป็ นคนธรรมดา
และมีลกู พี�ลกู น้ องที�ให้ กําเนิดยอห์นผู้ให้ รับบัพติศมา ซึง� เป็ นปุถชุ นธรรมดาเช่นกัน (ลูกา 1:36)
การที�พวกโรมันคาธอลิกเชื�อว่ามารี ย์ไม่ใช่ปถุ ชุ นธรรมดาทําให้ เกิดความคิดที�วา่ พระคริ สต์ไม่สามา
รถเป็ นได้ ทงั � "บุตรมนุษย์" และ "บุตรของพระเจ้ า"
ซึง� เป็ นนามที�พระองค์ถกู เรี ยกในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พระองค์ทรงเป็ น
"บุตรมนุษย์" เพราะมีมารดาเป็ นปุถชุ นธรรมดา และเป็ น "บุตรของพระเจ้ า"
เพราะพระเจ้ าทรงใช้ พระวิญญาณปกอยูเ่ หนือมารี ย์ (ลูกา 1:35)
พระเจ้ าทรงเป็ นพระบิดาของพระองค์ การจัดการที�สวยงามนี �จะไม่มีผล
หากมารีย์มิใช่หญิงธรรมดา
"ใครจะเอาสิ�งสะอาดออกมาจากสิ�งไม่สะอาดได้ ไม่มีใครสักคน…มนุษย์เป็ นอะไรเล่า
เขาจึงจะสะอาดได้ หรื อเขาผู้เกิดมาโดยผู้หญิงเป็ นอะไร
เขาจึงชอบธรรมได้ …คนที�เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้ อย่างไร" (โยบ 14:4; 15:14; 25:4)
นี�คือคําตอบต่อความคิดที�วา่ การปฏิสนธิบริ สทุ ธิ�เป็ นเรื� องที�เป็ นไปได้ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านของมารี ย์หรื อพ
ระเยซู
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มารีย์ “เกิดจากผู้หญิง” มีบิดามารดาเป็ นคนธรรมดา
จึงมีความไม่สะอาดตามธรรมชาติมนุษย์ซงึ� ส่งผ่านต่อไปยังพระเยซูผ้ ทู รง "ประสูตจิ ากสตรี เพศ"
(กาลาเทีย 4:4) เนื�องจากพระเยซูทรงประสูติจากสตรี เพศ
จึงแสดงว่าพระองค์ไม่ได้ มีตวั ตนก่อนจะมาบังเกิด ในกาลาเทีย 4:4 กล่าวว่า “ประสูติจากสตรี เพศ”
เช่นกัน

พระกิตติคณ
ุ บันทึกหลายครัง� ถึงความเป็ นมนุษย์ของมารี ย์ พระคริ สต์ต้องทรงกล่าวยํ �าถึงสามครัง�
เพราะนางขาดการรับรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ (ลูกา 2:49; ยอห์น 2:4) นางไม่เข้ าใจสิ�งที�พระองค์กล่าว
(ลูกา 2:50)
นี�เป็ นเรื�องธรรมดาที�จะเกิดกับหญิงธรรมดาที�มีบตุ รเป็ นบุตรของพระเจ้ าซึ่งมีการรับรู้ฝ่ายจิตวิญญา
ณมากกว่า แม้ วา่ จะมีความเป็ นมนุษย์ในตัวด้ วย
โยเซฟอยูร่ ่วมกับมารีย์หลังจากที�พระคริ สต์ทรงบังเกิด (มัทธิว 1:25)
และมีสมั พันธภาพตามปกติของคูส่ ามีภรรยานับแต่นนั �
มัทธิว 12:46-,7 บอกให้ ร้ ูวา่ มารี ย์มีบตุ รคนอื�นๆ อีกหลังจากพระเยซูทรงบังเกิด พระเยซูทรงเป็ น
"บุตรหัวปี " ของนาง
คําสอนของคาธอลิกที�วา่ มารี ย์ยงั คงเป็ นหญิงพรหมจารี ย์และถูกรับไปอยูใ่ นสวรรค์ไม่ได้ รับการสนั
บสนุนจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์เลย ตามธรรมชาติของมนุษย์ นางจะต้ องแก่ตวั ลงและตายไป
ในยอห์น 3:13 ยังบอกเราว่า "ไม่มีผ้ ใู ดได้ ขึ �นไปสูส่ วรรค์" ความจริ งที�วา่ พระเยซูมีความเป็ นมนุษย์
(ฮีบรู 2:14-18; โรม 8:3) หมายความว่า มารดาของพระองค์ก็จะต้ องมีความเป็ นมนุษย์ด้วย

แม้วา่ พระบิดาของพระองค์จะไม่มีความเป็ นมนุษย์ก็ตาม

7.3 ที�ของพระคริสต์ ในแผนการของพระเจ้ า
พระเจ้ าไม่ได้ คิดแผนขึ �นมาอย่างกระทันหัน แต่ทรงมีแผนการที�สมบูรณ์มาตังแต่
� ปฐมกาล (ยอห์น
1:1) พระประสงค์ของพระองค์ที�จะมีพระบุตรอยูใ่ นแผนการของพระองค์ตงแต่
ั � ต้น
ดังจะเห็นได้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที�แสดงให้ เห็นถึงแง่มมุ ต่างๆ
ของแผนการแห่งความรอดในพระคริ สต์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้ เผยทางพันธสัญญา ผู้เผยพระวจนะ
และธรรมบัญญัติของโมเสสให้ เราเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคริ สต์
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พระเจ้ าได้ ทรงพิจารณาแล้ วว่าพระองค์จะทรงมีพระบุตรและดังนันพระองค์
�
จงึ ทรงสร้ างสิ�งต่างๆ
(ฮีบรู 1:1-2) เพราะพระคริ สต์ พระเจ้ าจึงได้ ทรงอนุญาตให้ มีประวัติศาสตร์ มนุษย์ (ฮีบรู 1:2)
การสําแดงพระองค์ตามที�บนั ทึกไว้ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ล้ วนกล่าวถึงพระคริ สต์
ความสําคัญและยิ�งใหญ่ของพระคริ สต์ที�มีตอ่ พระเจ้ านั้นยากที่เราจะเข้ าใจได้อย่างสมบูรณ์
พระองค์ทรงอยูใ่ นพระดําริและพระประสงค์ของพระเจ้ าตังแต่
� ปฐมกาล
แม้ วา่ พระองค์จะเพิ�งมาบังเกิดเป็ นตัวตนจากมารี ย ์ ฮีบรู 1:4-7; 13-14
เน้ นว่าพระคริ สต์ไม่ใช่ทตู สวรรค์ ในขณะที�ทรงดํารงอยูใ่ นโลก พระองค์มีสถานะตํ�ากว่าทูตสวรรค์
(ฮีบรู 2:7) แต่พระองค์ได้รับการยกย่องให้ มีพระสิริสงู เพราะว่าพระองค์เป็ น
"พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3:16)
ในพระคัมภีร์ที่เราได้เรี ยนรู ้มาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบอย่างเดียวของการมีตวั ตนคือการมีร่างกาย
พระคริ สต์จงึ ไม่มีตวั ตนในรูปของ “วิญญาณ” ก่อนที�จะมาทรงบังเกิด 1 เปโตร 1:20
สรุ ปว่าพระเจ้ าได้ ทรง "กําหนดพระคริ สต์นนไว้
ั � ก่อนทรงสร้ างโลก
แต่ทรงให้ พระคริ สต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ ายนี �"
พระเยซูทรงเป็ นศูนย์กลางของข่าวประเสริ ฐซึง� พระเจ้ า "ได้ ทรงสัญญาไว้ ลว่ งหน้ า
โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศกั ดิ�สิทธิ�
ข่าวประเสริฐนันเกี
� �ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
ผู้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ สืบเชื �อสายจากดาวิด
แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริ สทุ ธิ�นนบ่
ั � งไว้ ด้วยฤทธานุภาพ
คือโดยการเป็ นขึ �นมาจากความตายว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า" (โรม 1:1-4)
ประวัติโดยสรุ ปของพระคริ สต์ คือ
1. พระองค์อยูใ่ นพันธสัญญาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
ในแผนการของพระเจ้ า
2. บังเกิดเป็ นมนุษย์จากครรภ์วิสทุ ธิ�ในฐานะเชื �อสายของดาวิด
3. ทรงมีพระลักษณะสมบูรณ์แบบ ตลอดเวลาที�ทรงพระชนม์อยู่
4. ทรงฟื น� ขึ �นมาจากความตาย
และสาวกของพระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ในการเทศนาสัง� สอนของพวกเขา
การรู้ล่วงหน้ าของพระเจ้ า
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เราจะเข้ าใจถึงการที�พระคริ สต์อยูใ่ นพระดําริ ของพระเจ้ าตังแต่
� ปฐมกาล
ทังที
� �ยงั ไม่ได้ มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ถ้ าเราเข้ าใจถึงความจริ งที�วา่ พระเจ้ าทรงรู้ทกุ สิ� งที�จะเกิดขึ �นใน
“อนาคต” พระองค์ทรงเป็ น "สัพพัญ�ู" พระองค์ตรัสและดําริ เรื� องต่างๆ
ราวกับสิ�งเหล่านัน� มีตวั ตนอยู่ พระเจ้ าทรง "เรี ยกสิ�งของที�ยงั มิได้ มี ให้ มีขึ �น" (โรม 4:17)
พระองค์ทรง "แจ้ งตอนจบให้ ทราบตังแต่
� เริ� มต้ น
และแจ้ งถึงสิ�งที�ยงั ไม่ได้ ทําเลยให้ ทราบตังแต่
� กาลโบราณ กล่าวว่า แผนงานของเราจะยัง� ยืน
และเราจะกระทําให้ ความประสงค์ของเราสําเร็ จทังสิ
� �น" (อิสยาห์ 46:10)
พระเจ้ าสามารถที�จะพูดถึงความตายราวกับมันยังมีชีวติ อยู่
และพูดถึงมนุษย์ราวกับเขามีชีวิตอยูก่ ่อนมากําเนิด
พระวจนะของพระเจ้ าได้ กล่าวถึงพระคริ สต์ ตังแต่
� ครัง� ปฐมกาล
พระองค์ทรงอยูใ่ นประสงค์ของพระเจ้ า และเป็ นที�พอพระทัยของพระเจ้ าเสมอ ดังนัน�
พระองค์จะต้ องมาบังเกิดแน่นอน พระเจ้ าจะต้ องกระทําพระประสงค์ที�ได้ ตรัสแล้ วให้ สําเร็ จ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาษาฮีบรู
มีการใช้ คําในอดีตกาลเพื�ออธิบายอนาคตกาลซึง� พระเจ้ าทรงสัญญา ดาวิดตรัสว่า
"นี�แหละพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้ า" (1พงศาวดาร 22:1)
ทังที
� �พระนิเวศนันยั
� งเป็ นเพียงคําสัญญาของพระเจ้ าในเวลานัน�
ดาวิดมัน� ใจในพันธสัญญาและใช้ คําในปั จจุบนั กาลอธิบายเหตุการณ์ในอนาคต
พระเจ้ าแน่พระทัยว่า พระองค์จะทรงทําตามพันธสัญญาที�ให้ ไว้ กบั อับราฮัม พระองค์ตรัสว่า
"เรามอบดินแดนนี �ให้ เชื �อสายของเจ้ าแล้ ว (ปฐมกาล 15:18) ทังๆ
�
ที�ในขณะนันอั
� บราฮัมยังไม่มีบตุ ร และพระองค์ยงั สัญญาอีกว่า
"เราให้เจ้าเป็ นบิดาของประชาชาติมากมาย" (ปฐมกาล 17:5)
พระเจ้ าทรงเรี ยกสิ�งของที�ยงั มิได้ มีให้ มีขึ �น
พระคริ สต์ตรัสว่า พระเจ้ า "ทรงมอบทุกสิ�งไว้ ในพระหัตถ์ของพระองค์(พระคริ สต์) (ยอห์น 3:35)
แม้ วา่ ในขณะนันยั
� งไม่ได้ เป็ นเช่นนัน�
"พระองค์ทรงมอบสิ�งทังปวงให้
�
อยูภ่ ายใต้ เท้ าของท่าน…ความจริ งนัน�
ขณะนี �เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ�งอยูใ่ ต้ อํานาจของท่าน" (ฮีบรู 2:8)
พระเจ้ าตรัสถึงความรอดโดยทางพระเยซู "ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ต้งั แต่โบราณ
โดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสทุ ธิ�ของพระองค์" (ลูกา 1:70)
เพราะว่าผู้เผยพระวจนะมีสว่ นอย่างมากในแผนการของพระเจ้ า
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พวกเขาจึงถูกกล่าวถึงราวกับว่าพวกเขามีตวั ตนอยูใ่ นขณะนัน� จริ งๆ
แล้ วก็คือพวกเขาอยูใ่ นแผนการของพระเจ้ า ตังแต่
� ปฐมกาล ดูเยเรมีย์เป็ นตัวอย่าง "เราได้ ร้ ูจกั เจ้ า
ก่อนที�เราได้ ก่อร่างตัวเจ้ าที�ในครรภ์ และก่อนที�เจ้ าคลอดจากครรภ์เราก็ได้ กําหนดตัวเจ้ าไว้
เราได้ แต่งตังเจ้
� าเป็ นผู้เผยพระวจนะให้ แก่บรรดาประชาชาติ" (เยเรมีย์ 1:5)
พระเจ้ าทรงรู้ทกุ สิ�งเกี�ยวกับ
เยเรมีย์ก่อนการเนรมิตสร้ างด้ วยซํ �าไป พระองค์ตรัสเกี�ยวกับกษัตริ ย์ไซรัส กษัตริ ย์ของเปอร์ เซีย
ก่อนที�พระองค์จะมาประสูติ โดยใช้ คําพูดราวกับพระองค์ประสูติแล้ ว (อิสยาห์ 45:1-5) ฮีบรู 7:910 เป็ นอีกตัวอย่างหนึ�งที�กล่าวถึงคนที�ยงั ไม่เกิดราวกับว่ามีชีวิตอยูแ่ ล้ วในขณะนัน�
ผู้เชื�อที�แท้ จริ งก็ถกู กล่าวถึงในลักษณะเดียวกันนี �
เรายังไม่มีตวั ตนอยูน่ อกจากในพระดําริ ของพระเจ้ า ผู้ทรง "ช่วยเราให้ รอด
และทรงให้ เรามาเป็ นผู้รับใช้ ของพระองค์…เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เอง
และพระคุณซึง� ทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริ สต์ ตังแต่
� ดกึ ดําบรรพ์มานัน"
� (2 ทิโมธี 1:9)
"พระองค์ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตังแต่
� ก่อนที�จะเริ� มสร้ างโลก พระองค์ทรงกําหนดเราไว้
ตามที�ชอบพระทัยพระองค์" (เอเฟซัส 1:4,5) การที�พระเจ้ าทรงรู้จกั ทุกคน
ตังแต่
� ปฐมกาลและกําหนดเราไว้ เพื�อความรอด ชี �ให้ เห็นว่า
เราอยูใ่ นพระดําริของพระเจ้ ามาตังแต่
� ปฐมกาล (โรม 8:27; 9:23)
ด้ วยเหตุนี �
จึงไม่เป็ นที�น่าแปลกใจเลยว่าพระคริ สต์จะถูกกล่าวถึงราวกับมีตวั ตนแม้ วา่ พระองค์จะยังมิได้ ทรง
มาบังเกิด พระองค์ทรงเป็ น "พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์
ซึง� บันทึกไว้ ตงแต่
ั � แรกทรงสร้ างโลก" (วิวรณ์ 13:8) พระเยซูยงั ไม่สิ �นพระชนม์ในเวลานัน�
พระองค์ทรงเป็ น "เมษโปดกของพระเจ้ า" ถูกนํามาเป็ นเครื� องถวายบูชาบนไม้ กางเขนในอีก 4,000
ปี ต่อมา (ยอห์น 1:29; 1 โคริ นธ์ 5:7) พระเยซูทรงถูกเลือกมาตังแต่
� ปฐมกาล (1 เปโตร 1:20)
และผู้ที�เชื�อก็เช่นกัน (เอเฟซัส 1:4)
เราเข้ าใจเรื�องพวกนี �ได้ ยากเพราะเราคิดไม่ออกว่าพระเจ้ าทรงกระทําการใดๆ
นอกเหนือกาลเวลาได้ อย่างไร "ความเชื�อ" คือความสามารถที�จะมองสิ�งต่างๆ
จากแง่มมุ ของพระเจ้ า โดยไม่ถกู จํากัดด้ วยกาลเวลา

7.4 ในปฐมกาลพระวาทะดํารงอยู่
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ยอห์ น 1:1-3
"ในปฐมกาลพระวาทะดํารงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้ า
และพระวาทะทรงเป็ นพระเจ้ า
ในปฐมกาลพระองค์ ทรงดํารงอยู่กับพระเจ้ า
ในบรรดาสิ�งที�เป็ นมานัน�
ไม่ มีสักสิ�งเดียวที�ได้ เป็ นมานอกเหนือพระวาทะ" (ยอห์ น 1:1-3)
พระธรรมบทนี � หากเข้าใจอย่างถูกต้อง จะยืนยันและขยายข้อสรุ ปที่อยูใ่ นหัวข้อสุดท้ายนี้ อย่างไรก็ตาม
พระธรรมบทนี้มกั จะถูกเข้ าใจผิดและสอนผิดว่า พระเยซูทรงสถิตในสวรรค์ก่อนที�จะมาบังเกิด
ความเข้าใจอันถูกต้องของพระธรรมบทนี้จะเกิดจากการตระหนักถึงความหมายที่ถูกต้องของคําว่า “พระวาทะ”
พระวาทะในที�นี �ไม่ใช่ตวั บุคคล เพราะไม่มีใคร “อยูก่ บั ” พระเจ้ าได้ แล้ วยังเป็ นพระเจ้ าอีกด้ วย

คําว่า "logos" ในภาษากรี ก ซึง� แปลว่า "วาทะ" ในที�นี �ไม่ได้ แปลว่า “พระเยซู” แต่จะถูกแปลว่า
"พระวาทะ" รวมทัง�
สาเหตุ
เหตุ
การสื�อสาร
คําสอน
ความตัง� ใจ
การเทศน์ส� งั สอน
เหตุผล
คําพูด
ข่ าวดี
"พระวาทะ" ถูกพูดถึงโดยใช้ คําว่า "เขา" เพราะ "logos" ในภาษาฮีบรูเป็ นคําเพศชาย
แต่ไม่ได้ หมายความว่า เขาคือพระเยซู ภาษาเยอรมันใช้ คําว่า "das wort" (ไม่มีเพศ)
ภาษาฝรั�งเศสใช้ คําว่า "la parole" ซึง� เป็ นคําเพศหญิง ดังนัน� “พระวาทะ”
ไม่ได้ หมายถึงตัวบุคคลเพศชาย
"ในปฐมกาล"
"พระวาทะ" สามารถหมายถึงความคิดข้ างในที�แสดงออกมาเป็ นคําพูดหรื อการสื�อสารอย่างอื�น
ในปฐมกาล พระเจ้ ามี "พระวาทะ" และมีศนู ย์กลางอยูท่ ี�พระคริ สต์
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�ทรงกระทําให้ พระดําริ ของพระเจ้ าเป็ นจริ ง
จึงมีความเชื�อมโยงระหว่างพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� และพระวจนะของพระองค์ (ดูหัวข้อ 2.2)
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ�ทรงกระทําให้ แผนงานของพระเจ้ าสําเร็ จ
และดลใจให้ มีการบันทึกพระวจนะของพระองค์ตงแต่
ั � ปฐมกาล
ดังนันจึ
� งเป็ นผู้สื่อสารเรื�องพระคริสต์ พระคริ สต์เป็ น "พระวาทะ" ของพระเจ้ า
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พระวิญญาณของพระเจ้ าจึงเผยแผนการของพระเจ้ าเกี�ยวกับพระคริ สต์ในการกระทําของพระวาท
ะ เหตุการณ์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมจึงเป็ นเรื� องเกี�ยวกับพระคริ สต์
แต่เรายํ �ามากเกินไปไม่ได้ วา่ พระคริสต์ไม่ใช่ "พระวาทะ"
แผนการความรอดโดยทางพระคริ สต์ตา่ งหากคือ
"พระวาทะ" "Logos" (พระวาทะ) มักจะถูกใช้ ในเรื� องของข่าวประเสริ ฐเกี�ยวกับพระคริ สต์ เช่น
"พระวาทะของพระคริสต์” (โคโลสี 3:16; เทียบ มัทธิว 13:19; ยอห์น 5:24; กิจการของอัครทูต
19:10 ;1เธสะโลนิกา 1:8) 'Logos' เกี�ยวกับพระคริ สต์ ไม่ใช่ตวั ของพระคริ สต์
เมื�อพระคริสต์มาบังเกิด "พระวาทะ" ถูกเปลี�ยนเป็ นเลือดเนื �อ
"พระวาทะได้ บงั เกิดเป็ นมนุษย์" (ยอห์น 1:14) พระเยซูคือ "พระวาทะบังเกิดเป็ นมนุษย์" ไม่ใช่
"พระวาทะ" กล่าวคือพระองค์กลายเป็ น "พระวาทะ" โดยการมาบังเกิดมากกว่าจะเป็ น "พระวาทะ"
ก่อนหน้ านี �
แผนการหรื อข่าวเกี�ยวกับพระคริ สต์อยูก่ บั พระเจ้ าในปฐมกาล
แต่มาปรากฏเป็ นตัวคนคือพระคริ สต์ และมาปรากฏเป็ นคําสอนเรื� องข่าวประเสริ ฐในศตวรรษแรก
พระเจ้ าตรัสผ่านพระคริ สต์มายังเรา (ฮีบรู 1:1,2)
ครัง� แล้ วครัง� เล่าที�พระคริ สต์ตรัสพระวจนะของพระเจ้ าและกระทําการอัศจรรย์ในพระนามของพระเจ้
า เพื�อเผยให้ เรารู้จกั พระเจ้ า (ยอห์น 2:22; 3:34; 7:16; 10:32,38; 14:10,24)
เปาโลปฏิบตั ติ ามพระบัญชาของพระคริ สต์ที�ให้ ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระองค์แก่บรรดาประชา
ชาติ "ตามที�ได้ ประกาศเรื� องพระเยซูคริ สต์
ตามการเปิ ดเผยข้ อความอันลํ �าลึกซึง� ได้ ปิดบังไว้ ตงแต่
ั � อดีตกาล แต่มาบัดนี �ได้ เปิ ดเผย
ให้ ชนชาติทงปวงเห็
ั�
นประจักษ์ " (โรม 16:25,26 เทียบ 1 โคริ นธ์ 2:7)
ชีวิตนิรันดร์ ได้ มาโดยการงานของพระคริ สต์เท่านัน� (ยอห์น 3:16; 6:53)
แม้ พระเจ้ าจะทรงมีแผนการความรอดให้ มนุษย์มาตังแต่
� ปฐมกาล
การเปิ ดเผยให้ เห็นถึงแผนการนี �เกิดขึ �นภายหลังการมาบังเกิดและสิ �นพระชนม์ของพระเยซู
"ชีวิตนิรันดร์ ซงึ� พระเจ้ า…ทรงสัญญาไว้ ตงแต่
ั � ดกึ ดําบรรพ์ แต่ให้ เวลาที�พระองค์ทรงกําหนดไว้
ก็ได้ ทรงโปรดให้ พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้ วยการประกาศ" (ทิตสั 1:2-3)
ผู้เผยพระวจนะของพระองค์มกั จะถูกพูดถึงราวกับว่ามีชีวิตอยูใ่ นเวลานัน� (ลูกา 1:70) ในนัยที�
"พระวจนะ" ที�พวกเขาเผยมีอยูก่ บั พระเจ้ าตังแต่
� ปฐมกาล
คําอุปมาของพระเยซูเผยให้ เราเห็นถึงคําของผู้เผยพระวจนะที�พดู ถึงพระองค์
"เราจะอ้ าปากกล่าวคําอุปมา เราจะกล่าวข้ อความซึง� ปิ ดซ่อนไว้ ตังแต่
� เดิมสร้ างโลก"
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(มัทธิว 13:35) โดยนัยนี �เองที� "พระวาทะดํารงอยูก่ บั พระเจ้ า…ในปฐมกาล” และ
"บังเกิดเป็ นมนุษย์" เมื่อพระคริสต์มาบังเกิด
"พระวาทะทรงเป็ นพระเจ้ า"
พระวาทะทรงเป็ นพระเจ้ าหมายความว่าอย่างไร ความคิดและแผนการของเราก็เป็ นของเรา
"ฉันจะไปลอนดอน" คือ “คําพูด” หรื อการสื�อสารที�แสดงความประสงค์ของฉัน
แผนการของพระเจ้ าในพระคริ สต์เป็ นเช่นเดียวกัน "เขาเป็ นเหมือนคนที�คอยนับอยูข่ ้ างใน"
(สุภาษิ ต 23:7) เมื�อพระเจ้ าทรงพระดําริ พระองค์ก็เป็ นเช่นนัน�
ดังนั้นพระวาทะหรื อพระดําริ ของพระเจ้ าก็คือพระเจ้ า "พระวาทะคือพระเจ้ า"
พระเจ้ าและพระวาทะของพระองค์จงึ มีความเกี�ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด สดุดี 29:8 กล่าวว่า
"พระสุรเสียงของพระเจ้ าสัน� ถิ�นทุรกันดาร พระเจ้ าทรงสัน� ป่ าดง" ส่วนข้ อความที�วา่
"เจ้ าทังหลายก็
�
ไม่ฟังเรา" (เยเรมีย์ 25:7) เป็ นเรื� องสามัญในข้ อความของผู้เผยพระวจนะ
แท้ จริ งแล้ วพระเจ้ าหมายความว่า "เจ้ าไม่ฟังคํ าพูดของเราที�มาทางผู้เผยพระวจนะ"
ดาวิดถือพระวจนะของพระเจ้ าว่าเป็ นเสมือนตะเกียงและความสว่าง (สดุดี 119:105) และยังพูดว่า
"ข้ าแต่พระเจ้ า พระองค์ทรงเป็ นประทีปของข้ าพระองค์
พระเจ้ าทรงกระทําให้ ความมืดของข้ าพเจ้ าสว่าง" (2 ซามูเอล 22:29)
เป็ นที�เข้ าใจได้ วา่ พระวจนะของพระเจ้ าถูกเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลคือเป็ นพระเจ้ า
คือถูกกล่าวถึงเหมือนว่าเป็ นบุคคลทังที
� �ไม่ใช่ (ดู Digression 5 "หลักการเปรี ยบเทียบเป็ นบุคคล")
พระเจ้ าทรงสัตย์จริง (ยอห์น 3:33; 8:26; 1 ยอห์น 5:10) และพระวจนะของพระองค์เป็ นความจริ ง
(ยอห์น 17:17)
พระเยซูทรงระบุถึงพระองค์เองด้ วยถ้อยคําของพระองค์จนพระองค์ทรงเปรี ยบเทียบถ้อยคําของพระองค์
เป็ นบุคคล "ถ้ าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคําของเรา ผู้นนจะมี
ั � สิ�งหนึ�งพิพากษาเขา
คําที�เราได้ กล่าวแล้ วนันแหละจะพิ
�
พากษาเขาในวันสุดท้ าย" (ยอห์น 12:48)
พระเยซูตรัสถึงถ้อยคําของพระองค์เหมือนหนึ�งว่าถ้อยคําของพระองค์เป็ นบุคคลหรื อตัวของพระองค์
เอง คําพูดของพระองค์ถกู เปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลเพราะมีความเกี�ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับพระองค์
พระวาทะของพระเจ้ าก็ถกู เปรี ยบเทียบเป็ นบุคคลเช่นกัน คือเป็ นพระเจ้ าพระองค์เอง เช่น ในยอห์น
1:1-3 กล่าวว่า "พระเจ้ าทรงสร้ างสิ�งทั �งปวงขึ �นมาโดยพระวาทะ" (ยอห์น 1:3)
“พระเจ้าทรงเนรมิตสร้ าง” ทุกสิ�งโดยพระบัญชาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:1)
ดังนันพระ
� วาทะของพระเจ้ าถึงถูกกล่าวถึงเสมือนว่าเป็ นพระเจ้ าพระองค์เอง
สิ�งสําคัญจากเรื� องนี �คือ การมีพระวาทะของพระเจ้ าในใจเราทําให้ เราและพระเจ้ าอยูใ่ กล้ ชิดกัน
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จากปฐมกาล 1 เรารู้วา่ พระเจ้ าทรงเป็ นผู้สร้ าง ทรงสร้ างโดยใช้ พระวาทะ ไม่ใช่ใช้ พระคริ สต์
(ยอห์น 1:1-3) "โดยพระวจนะของพระเจ้ า ฟ้าสวรรค์ก็ถกู สร้ างขึ �นมา กับบริ วารทังปวง
�
ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ พระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ �นมา" (สดุดี 33:6,9) แม้ ในปั จจุบนั
ก็เป็ นเพราะพระวาทะของพระองค์ จักรวาลจึงดําเนินไป
"พระองค์ทรงใช้ พระบัญญัติของพระองค์ออกไปยังแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองค์ไปเร็ ว
พระองค์ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะ…พระองค์ทรงใช้ พระวจนะของพระองค์ออกไป…และนํ �า
ก็ไหล" (สดุดี 147:15-18)
พระวาทะของพระเจ้ าเป็ นพลังเนรมิตสร้ าง
พระองค์ทรงใช้ พระวาทะของพระองค์เพื�อให้ พระเยซูบงั เกิดจากครรภ์ของมารี ย์ พระวาทะ
ซึง� ก็คือแผนการของพระเจ้ าที�กระทําการโดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ� (ลูกา 1:35)
ทําให้ พระคริ สต์ปฏิสนธิ
มารี ย์ตระหนักถึงความจริ งข้ อนี �เมื�อนางได้ รับแจ้ งเรื� องการตังครรภ์
�
พระเยซู
"ข้ าพเจ้ าพร้ อมที�จะเป็ นไปตามคําของท่าน" (ลูกา 1:38)
เรารู้วา่ พระวาทะ/พระวิญญาณของพระเจ้ าสะท้ อนให้ เป็ นพระประสงค์ของพระองค์
ซึง� ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม กิจการของอัครทูต 13:27
กล่าวถึงพระเยซูตามคําอุปมาของผู้เผยพระวจนะในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมว่า
"ชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกเจ้ าขุนมูลนายมิได้ ร้ ูจกั พระองค์
หรื อเข้ าใจคําของผู้เผยพระวจนะทังหลาย"
�
เมื�อพระคริ สต์ทรงบังเกิด
พระวาทะ/พระวิญญาณของพระเจ้ าปรากฏอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ อัครสาวกยอห์น
โดยการดลใจจากพระเจ้ า
ได้ กล่าวถึงการที�แผนการของพระเจ้ าปรากฏอยูใ่ นพระคริ สต์ผ้ ทู ี�พวกสาวกสามารถมองเห็นและจั
บต้ องได้ ท่านตระหนักว่า พวกสาวกได้ รับมือกับพระวาทะของพระเจ้ านัน� คือ
แผนการของพระองค์เรื� องความรอดในพระคริ สต์ (1 ยอห์น 1:1-3) แม้ เราจะไม่เห็นพระคริ สต์
แต่เรายินดีได้ วา่ โดยการเข้ าใจพระองค์อย่างถูกต้ อง
เราสามารถรู้นํ �าพระทัยของพระเจ้ าที�มีตอ่ เราและมัน� ใจในชีวิตนิรันดร์ ได้ (1 เปโตร 1:8-9)
เราควรถามตัวเราว่า "ฉันรู้จกั พระคริ สต์อย่างถ่องแท้ จริ งหรื อ"
การยอมรับว่าครัง� หนึ�งมีชายแสนดีชื�อเยซูยงั ไม่เป็ นการเพียงพอ
โดยการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างต่อเนื�อง และด้ วยใจอธิษฐาน
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เราก็สามารถเข้ าใจพระองค์ได้ อย่างรวดเร็ วในฐานะที�พระองค์ทรงเป็ นพระผู้ชว่ ยให้ รอดของเรา
และเราสามารถที�จะมีความเกี�ยวข้ องกับพระองค์ได้ โดยการรับบัพติศมา
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บทเรี ยนที่ 7: คําถาม
1. พระเยซูมีตวั ตนเป็ นรูปร่างก่อนมาบังเกิดหรื อไม่
ก) มี
ข) ไม่มี
2. ในนัยใดบ้ างที�อาจกล่าวได้ วา่ พระเยซูเป็ นอยู่ ก่อนที�จะทรงมาบังเกิด
ก) เป็ นทูตสวรรค์
ข) เป็ นส่วนหนึ�งของตรี เอกานุภาพ
ค) เป็ นวิญญาณ
ง) ในพระดําริ และพระประสงค์ของพระเจ้ าเท่านั้น
3. ข้ อความใดบ้างที�เป็ นความจริ งเกี�ยวกับมารี ย์
ก) นางเป็ นหญิงสมบูรณ์แบบ ไม่มีบาป
ข) นางเป็ นหญิงธรรมดา
ค) นางตังครรภ์
�
พระเยซู โดยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�
ง) นางเป็ นผู้ที�นําคําอธิษฐานของเราไปให้ พระเยซู
4. พระเยซูทรงสร้ างโลกใช่หรือไม่
ก) ใช่
ข) ไม่ใช่
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8:1 ธรรมชาติของพระเยซู: บทนํา
เป็ นเรื� องน่าเศร้ ามากสําหรับคริ สเตียน
เมื�อคิดว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ รับความเคารพยกย่องจากชัยชนะเหนือบาปที�พระองค์ได้ มาโดยการ
พัฒนาธรรมชาติที�สมบูรณ์แบบ ความเชื�อในหลักคําสอนของ "ตรี เอกานุภาพ"
ถือว่าพระเยซูคือพระเจ้ า การที�พระเจ้ าไม่อาจถูกล่อให้ หลงได้ (ยากอบ 1:13)
และไม่มคี วามเป็ นไปได้ที่จะทําบาป หมายความว่าอันที่จริ งพระคริ สต์ไม่จําเป็ นต้ องต่อสู้กบ
ั บาป
การมีชีวิตในโลกนี �เป็ นเพียงการอยูเ่ ล่นๆ ลองมีประสบการณ์การเป็ นมนุษย์
โดยไม่มีความรู้สกึ ที�แท้ จริ งเกี�ยวกับวิกฤตทางฝ่ ายจิตวิญญาณหรื อเนื �อหนังของมนุษย์
เพราะไม่มีผลกระทบต่อพระองค์
พวกมอร์ มอนส์และพยานพระเยโฮวาห์ไม่เข้ าใจความอัศจรรย์ของพระคริ สต์ในการเป็ นพระบุตรเพีย
งองค์เดียวของพระเจ้ า ซึง� ทําให้ พระองค์ไม่ใช่ทตู สวรรค์ และไม่ใช่บุตรของโยเซฟ
บางคนกล่าวว่าในช่วงชีวิตของพระคริ สต์ พระองค์มีธรรมชาติของอาดัมในสวนเอเดน อันที่จริ งแล้ว
นอกเหนือจากการขาดหลักฐานในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อาดัมถูกสร้ างมาจากผงคลีดิน
ขณะที�พระเยซูทรงถูก “สร้าง” ให้เป็ น พระบุตร เพียงองค์เดียวของพระเจ้ าที�ประสูติจากครรภ์มารี ย ์
พระองค์ไม่ได้ มีบิดาที�เป็ นมนุษย์แต่ทรงปฏิสนธิและออกจากครรภ์เหมือนคนทัว� ไป
หลายคนไม่ยอมรับว่ามนุษย์ทมี่ ธี รรมชาติที่มีบาปจะสามารถมีลกั ษณะที่สมบูรณ์แบบ
ความจริ งนี �เองที�เป็ นอุปสรรคขวางความเชื�อที�แท้ จริ งในพระคริ สต์
ไม่ง่ายนักที�จะเชื�อว่าพระเยซูมธี รรมชาติเหมือนเรา แต่ไม่มีบาป และชนะสิ�งล่อลวงได้ เสมอ
เราจึงต้ องใช้ บนั ทึกในพระกิตติคณ
ุ เกี�ยวกับชีวิตสมบูรณ์แบบของพระองค์
ประกอบกับพระธรรมหลายบทในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ซงึ� ปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ าในการที�จ
ะเข้ าใจอย่างแท้ จริงและเชื�อมัน� ในพระคริ สต์ เป็ นการง่ายกว่าที�จะสมมติวา่ พระองค์เป็ นพระเจ้ า
เพราะพระองค์จะสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ
แต่ทําให้ ความยิ�งใหญ่แห่งชัยชนะที�พระองค์มีเหนือบาปและธรรมชาติของมนุษย์นนไม่
ั � มีความหมา
ยใด
พระองค์ทรงมีธรรมชาติของมนุษย์และทรงร่วมอยูใ่ นการทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ (ฮีบรู
4:15) แต่พระองค์ได้ ชยั เนื�องด้ วยพันธะต่อวิถีของพระเจ้ า
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และการแสวงหาอุปถัมภ์จากพระเจ้ าเพื�อชนะบาป ซึง� พระเจ้ าทรงประทานให้ อย่างเต็มพระทัย

"พระเจ้ าทรงให้ โลกนี �คืนดีกนั กับพระองค์โดยพระคริ สต์" (2 โคริ นธ์ 5:19)

8.2 ความแตกต่ างระหว่ างพระเจ้ าและพระเยซู
มีสมดุลเป็ นอย่างดีระหว่างบทพระธรรมที่ย้าํ เรื่ องที่วา่ "พระเจ้ าอยูใ่ นพระเยซู"
และที�เน้ นเรื� องความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ กลุม่ หลังนี �ทําให้ ยากที�จะเชื�อว่าพระเยซูคือพระเจ้ า
"พระเจ้ าแห่งพระเจ้ าทังปวง"
�
อย่างที�คําสอนของพวกตรี เอกานุภาพกล่าวอ้ างอย่างผิดๆ (คําว่า
� ” ถูกใช้ที่ Council of Nicea ในปี ค.ศ. 325
“พระเจ้ าแห่งพระเจ้ าทังปวง
ซึ่ งเป็ นการเริ� มต้ นความคิดที�พระเจ้ าเป็ น “ตรี เอกานุภาพ” ซึ่ งไม่เป็ นที�ร้ ูจกั ของคริ สเตียนยุคแรกๆ)
คําว่า “ตรี เอกานุภาพ” ไม่เคยปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ บทเรี ยนที่ 9
จะพูดถึงรายละเอียดของชัยชนะทีพ่ ระคริ สต์มีเหนือบาป และส่วนร่วมของพระเจ้ าในชัยชนะนัน�
ขณะที่เราเริ่ มต้นบทเรี ยนเหล่านี้
ั ความเข้ าใจอันถูกต้ องของเราที�มีตอ่ พระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 3:36;
ขอให้ระลึกว่าความรอดขึ �นอยูก่ บ

6:53; 17:3) เมื�อเราเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ถึงชัยชนะเหนือบาปและความตายของพระองค์
เราก็สามารถรับบัพติศมาเพื�อมีส่วนร่ วมในความรอดดังกล่าว
1 ทิโมธี 2:5 กล่าวอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ าและพระเยซูวา่ “มีพระเจ้ าองค์ เดียว
และมีคนกลางแต่ผ้ เู ดียวระหว่างพระเจ้ ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์ “
่ ทสรุปดังนี �
คําที่เน้นไว้นําไปสูบ
- มีพระเจ้ าแท้แต่องค์ เดี ยว จึงเป็ นไปไม่ได้ ที�พระเยซูเป็ นพระเจ้ า
ถ้ าพระบิดาคือพระเจ้ า และพระเยซูคือพระเจ้ า ก็จะมีพระเจ้ าสององค์
"แต่วา่ สําหรับพวกเรานันมี
� พระเจ้ าองค์เดียว คือพระบิดา" (1 โคริ นธ์ 8:6)
"พระเจ้ าพระบิดา" คือพระเจ้ าเพียงองค์เดียว จึงไม่อาจมี "พระเจ้ าพระบุตร"
ดังเช่นคําสอนของพวกที�เชื�อในตรี เอกานุภาพ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแสดงว่า ยาเวห์ พระเจ้ าองค์เดียวเป็ นพระบิดา
(อิสยาห์ 63:16; 64:8)
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นอกจากพระเจ้ าองค์เดียวนี � มีคนกลางคือพระเยซูคริ สต์ผทู้ รงสภาพเป็ นมนุษย์
"…และมีคนกลาง…" คําว่า “และ”
แสดงให้ เห็นความแตกต่างระหว่างพระคริ สต์และพระเจ้ า
- การที�พระคริ สต์เป็ น "คนกลาง" หมายความว่า
พระองค์ทรงเป็ นคนกลางระหว่างมนุษย์ที�มบี าปและพระเจ้ าผู้ไร้ บาป
พระองค์ไม่สามารถที�จะเป็ นพระเจ้ าผู้ไร้ บาปเสียเอง
พระองค์จะต้ องเป็ นมนุษย์ไร้ บาปที�มธี รรมชาติของมนุษย์ที�มบี าป
"พระเยซูคริสต์ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์" ทําให้เราเข้าใจอย่างถูกต้อง
แม้ วา่ เปาโลจะบันทึกพระธรรมนี �หลังจากที�พระเยซูทรงเสด็จสูส่ วรรค์
ท่านก็ไม่ได้ ใช้ คําว่า "พระเจ้ าพระเยซูคริ สต์"
หลายครัง� ที�เราถูกเตือนถึงความจริ งที�วา่ "พระเจ้ าไม่ใช่มนุษย์" (กันดารวิถี 23:19; โฮเชยา 11:9)
แต่พระคริ สต์เป็ น "บุตรมนุษย์"
อย่างชัดเจนตามที�พระองค์ถกู เรี ยกในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่วา่
"พระเยซูคริสต์ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์" พระองค์ทรงเป็ น "บุตรของพระเจ้ าสูงสุด" (ลูกา 1:32)
พระเจ้ า "สูงสุด" หมายความว่าพระเจ้ าเท่านันที
� �อยูส่ งู สุด พระเยซูเป็ น “บุตรของพระเจ้ าสูงสุด”
จึงไม่สามารถเป็ นพระเจ้ าได้ ภาษาเกี่ยวกับพระบิดาและพระบุตรซึง� ใช้ สําหรับพระเจ้ าและพระเยซู
ชี �ชัดว่าทังสองพระองค์
�
ไม่เหมือนกัน บุตรชายอาจมีสว่ นเหมือนบิดาของตน
แต่เขาไม่สามารถเป็ นคนเดียวกันกับบิดาหรื อมีอายุเท่าบิดา
มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั อีกมากมายที�แสดงให้ เห็นว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้ า
-

พระเจ้ า
พระเยซู
"ความชัว� ล่อพระเจ้ าให้ หลงไม่ได้ "
"ทรงถูกทดลองให้ เหมือนอย่างเราทุกประการ "
(ยากอบ 1:13)
(ฮีบรู 4:15)
"พระเจ้ าไม่ตาย พระองค์ทรงเป็ นอมตะ" (สดุดี "พระเยซูคริ สต์ทรงสิ �นพระชนม์ 3 วัน" (มัทธิว
90:2; 1 ทิโมธี 6:16)
12:40; 16:21)
"มนุษย์ไม่เห็นพระเจ้ า" (1 ทิโมธี 6:16; อพยพ "มนุษย์เห็นพระเยซูและจับต้ องพระองค์ได้ " (1
33:22)
ยอห์น 1:1)
เมื�อเราถูกล่อลวง เราถูกบังคับให้ เลือกระหว่างบาปและการเชื�อฟั งพระเจ้ า
บ่อยครัง� ที�เราเลือกที�จะไม่เชื�อฟั งพระเจ้ า พระคริ สต์ก็มีทางเลือกเหมือนเรา
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แต่พระองค์เลือกที�จะเชื�อฟั งพระเจ้ าเสมอ
พระองค์มีความเป็ นไปได้ ที�จะทําบาปแม้ พระองค์จะไม่เคยทําเลย
แต่พระเจ้ าไม่มีความเป็ นไปได้ ที�จะทําบาป พงศ์พนั ธุ์ของดาวิดตามพันธสัญญาใน 2 ซามูเอล
7:12-16 คือพระคริสต์อย่างแน่นอน ข้ อ 14 แสดงว่ามีความเป็ นไปได้ ที�พระคริ สต์จะทําบาป
เพราะบันทึกไว้ วา่ "ถ้าเขากระทําผิด เราจะตีสอนเขา"

8:3

ธรรมชาติของพระเยซู

คําว่า "ธรรมชาติ" หมายถึงสิ�งที�เราเป็ นโดยธรรมชาติและพื �นฐาน ในบทเรี ยนที่ 1

เราเห็นว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงธรรมชาติเพียงสองประการ นัน่ คือ ธรรมชาติของพระเจ้ า
และธรรมชาติของมนุษย์ โดยธรรมชาติ พระเจ้ าไม่ตายและไม่ถูกล่อลวง เป็ นต้น
แต่เห็นได้ชดั เจนว่าพระคริ สต์ไม่ได้มีธรรมชาติของพระเจ้าขณะที่มีชีวิตอยูบ
่ นโลก
พระองค์จงึ มีธรรมชาติของมนุษย์ และตามคําจํากัดความของเราข้ างต้ น
พระคริ สต์จะมีธรรมชาติสองประการในพระองค์พร้ อมกันไม่ได้
พระคริ สต์ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ (ฮีบรู 4:15)
เพื�อว่าโดยการมีชยั เหนือสิ�งล่อลวง พระองค์จะสามารถนําการอภัยโทษบาปมาให้ เราได้
ความปรารถนาผิดๆ ซึง� เป็ นพื �นฐานของสิ�งล่อลวงมาจากภายในตัวเรา (มาระโก 7:15-23)
จากธรรมชาติมนุษย์ภายในตัวเรา (ยากอบ 1:13-15)
พระคริ สต์จําเป็ นที�จะต้ องมีธรรมชาติของมนุษย์เพื�อพระองค์จะสามารถประสบกับการถูกล่อลวง
และเอาชนะการล่อลวงได้
ฮีบรู 2:14-18 กล่ าวว่ า
"บุตรทังหลายร่
�
วมสายโลหิตกันฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็ นเช่นนันด้
� วย
� พระองค์จะได้ ทรงทําลายผูท้ ี�มีอํานาจ แห่งความตาย
เพื�อโดยทางความตายนันเอง
คือมารเสียได้ …ความจริ งพระองค์มิได้ ทรงเป็ นห่วงทูตสวรรค์
แต่ทรงเป็ นห่วงพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม เหตุฉะนัน�
พระองค์จงึ ทรงต้ องเป็ นเหมือนกับพี่นอ้ งทุกอย่าง
เพื�อว่าพระองค์จะได้ ทรงเป็ นมหาปุโรหิต
ผู้กอปรด้ วยความเมตตาและความสัตย์ซื�อ…เพื�อลบล้ างบาปของประชาชน
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เพราะเหตุที�พระองค์ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ
พระองค์จงึ ทรงสามารถช่วยผู้ที�ถกู ลองใจได้ "
พระธรรมบทนี �เน้ นยํ �าเป็ นพิเศษถึงความจริ งที�วา่ พระเยซูมีธรรมชาติของมนุษย์วา่
"พระองค์ทรงเป็ นเช่นนัน� ด้วย" (ฮีบรู 2:14) ซึ่งใช้คาํ สามคําที่มีความหมายเดียวกัน
เพียงเพื่อทําให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้น ฮีบรู 2:16 กล่าวว่า พระคริ สต์ไม่ได้ มีธรรมชาติของทูตสวรรค์
พระองค์ทรงเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม และทรงนําความรอดมาให้ บรรดาผู้ที�เชื�อ
ผู้ที�ซงึ� จะได้ เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมด้ วย ด้ วยเหตุนี � พระคริ สต์จงึ จําต้ องมีธรรมชาติของมนุษย์
ไม่วา่ ในกรณีใดๆ พระองค์จะต้ อง "เป็ นเหมือนกับพี�น้องทุกอย่าง" (ฮีบรู 2:17)
เพื�อพระเจ้ าจะสามารถประทานอภัยโทษให้ กบั เราได้ โดยทางการเสียสละของพระคริ สต์
การกล่าวว่าพระเยซูไม่มีธรรมชาติของมนุษย์คือการเพิกเฉยต่อพื �นฐานข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์
เมื�อใดก็ตามทีผ่ ้ ทู ี่เชื่อและรับบัพติศมาแล้วกระทําบาป
พวกเขาสารภาพบาปต่อพระเจ้ าโดยการอธิษฐานผ่านทางพระคริ สต์ (1 ยอห์น 1:9)
พระเจ้ าทรงทราบดีวา่ พระคริ สต์ถกู ลองใจให้ กระทําบาปเหมือนเรา
แต่พระคริ สต์ทรงสมบูรณ์แบบและมีชยั เหนือการลองใจ ซึง� เราแพ้ ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้ าจึง
"ทรงโปรดอภัยโทษให้ แก่ทา่ นในพระคริ สต์" (เอเฟซัส 4:32)
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะตระหนักว่าพระคริ สต์ถูกลองใจเช่นเรา
และจําเป็ นต้องมีธรรมชาติของมนุษย์เพื่อให้เป็ นไปได้ที่จะถูกลองใจ ฮีบรู 2:14 ชี �ชัดว่าพระคริ สต์มี
“เลือดเนื �อ” ส่ วน “พระเจ้ าเป็ นพระวิญญาณ” (ยอห์น 4:24) และไม่มีเลือดเนื �อ การที�พระคริ สต์มี
“เลือดเนื �อ” แสดงว่าพระองค์ไม่มีธรรมชาติของพระเจ้ าตลอดชีวิตของพระองค์

ความพยายามของมนุษย์ในการเชื�อฟั งพระเจ้ า เช่น การเอาชนะสิ�งล่อลวงล้ วนไม่เป็ นผล ดังนั้น
"พระเจ้ าทรงใช้ พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื �อหนังที�บาป และเพื�อไถ่บาป
พระบุตรในเนื �อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาป" (โรม 8:3)
“บาป” คือความเอนเอียงตามธรรมชาติตอ่ บาปซึง� เรามีอยูโ่ ดยธรรมชาติ
และเรามักจะเปิ ดกว้ างต่อบาปอยูเ่ สมอ "ค่าจ้ างของความบาปคือความตาย"
และเราต้ องการความช่วยเหลือจากภายนอกที�จะพ้ นชะตากรรมนี � มนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แบบ
เนื �อหนังไม่สามารถปลดปล่อยเนื �อหนัง
พระเจ้ าจึงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้ มาช่วยเรา พระบุตรของพระองค์มี
“เนื �อหนังที�เป็ นบาป” เช่นเรา และมีความเอนเอียงต่อบาปเช่นเรา แต่ทรงเอาชนะสิ�งล่อลวงทุกอย่าง
โรม 8:3 บันทึกถึงธรรมชาติของมนุษย์ในพระคริ สต์วา่ เป็ นเสมือน “เนื �อหนังที�บาป”
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พระธรรมหลายบทก่อนหน้ านี � เปาโลกล่าวถึงการที� “ไม่มีความดีประการใด” ในเนื �อหนัง

และเนื �อหนังทําสิ�งที�ขดั ต่อการเชื�อฟั งพระเจ้ า (โรม 7:18-23) พระเยซูคริ สต์มาในสภาพเสมือน
“เนื �อหนังที�บาป” (โรม 8:3) ด้ วยเหตุนี �และการที่พระคริ สต์มีชยั ต่อเนื้อหนังนั้น
เราจึงมีทางหลีกหนีจากเนื้อหนังของเรา พระเยซูทรงตระหนักถึงบาปในธรรมชาติของพระองค์
พระองค์ทรงถูกเรียกว่า "อาจารย์ผ้ ปู ระเสริ ฐ" ซึ่งมีความหมายแฝงว่าเป็ นคน “ประเสริ ฐ”
และสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติ พระองค์ตรัสตอบว่า "ท่านเรี ยกเราว่าประเสริ ฐทําไม
ไม่มีใครประเสริฐเว้ นแต่พระเจ้ าองค์เดียว" (มาระโก 10:17-18)
มีคนเป็ นอันมากได้ วางใจในพระนามของพระองค์
เมื�อเขาได้ เห็นหมายสําคัญที�พระองค์ได้ ทรงกระทํา แต่พระเยซูมิได้ ทรงวางพระทัยในคนเหล่านัน�
“เพราะพระองค์ทรงรู้จกั มวลมนุษย์
และสําหรับพระองค์ไม่มีความจําเป็ นที�จะมีพยานในเรื� องมนุษย์
ด้ วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูใ่ นมนุษย์" (ยอห์น 2:23-25)
พระคริ สต์ทรงทราบดีเกี�ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
พระองค์จงึ ไม่ต้องการให้ มนุษย์สรรเสริ ญพระองค์ โดยตระหนักว่าพระองค์มีธรรมชาติของมนุษย์เช่นกัน

8.4

ความเป็ นมนุ ษย์ ของพระเยซู

บันทึกพระกิตติคณ
ุ มีตวั อย่างมากมายถึงความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
พระองค์ทรงเหน็ดเหนื�อยและประทับลงข้ างบ่อเพื�อดื�มนํ �า (ยอห์น 4:6) “พระเยซูทรงพระกันแสง”
เมื่อลาซารัสตาย (ยอห์น 11:35) ที่สาํ คัญที่สุด
บันทึกของการทนทุกข์ครั้งสุ ดท้ายของพระเยซูเป็ นหลักฐานเพียงพอที่แสดงถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ซึ่ งกล่าวไว้วา่ "บัดนี �จิตใจของเราเป็ นทุกข์”

พระเยซูตรัสถ้อยคําดังกล่าวเมื�อพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้ าให้ ทรงช่วยพระองค์จนผ่านพ้ นจากการถู
กตรึงกางเขน (ยอห์น 12:27) พระองค์อธิษฐานว่า "โอพระบิดาของข้ าพระองค์
ถ้าเป็ นได้ ขอให้ ถ้วยนี � เลื�อนพ้นไปจากข้ าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี
อย่าให้เป็ นไปตามใจปรารถนาของข้ าพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์" (มัทธิว 26:39)
นี�แสดงว่า บางครั้ง “ความปรารถนา” ของพระเยซูก็ตา่ งจากของพระเจ้ า
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ตลอดชีวิตของพระคริ สต์ พระองค์ทรงมอบความปรารถนาของพระองค์ตอ่ พระเจ้ า
เพื�อการเตรี ยมการสําหรับการทนทุกข์บนไม้ กางเขน "เราจะทําสิ�งใดตามอําเภอใจไม่ได้
เราได้ ยินอย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนัน� และการพิพากษาของเราก็ยตุ ิธรรม
เพราะเรามิได้ มงุ่ ที�จะทําตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผ้ ทู รงใช้ เรามา"
(ยอห์น 5:30)
ความปรารถนาที�ตา่ งกันของพระเยซูและของพระเจ้ าเป็ นหลักฐานเพียงพอว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้
า
ตลอดชัว� ชีวิตของเรา
เราควรจะต้ องเติบโตขึ �นในความรู้เกี�ยวกับพระเจ้ าจากความทุกข์ทรมานที�เราประสบในชีวติ
พระเยซูทรงเป็ นแบบอย่างที�ดีในเรื� องนี � พระองค์มิได้ มีความรู้เกี�ยวกับพระเจ้ ามากกว่าที�เรามี
ตังแต่
� เด็กๆ "พระเยซูก็ได้ จําเริ ญขึ �นในด้ านสติปัญญา ในด้ านร่างกาย (เทียบ เอเฟซัส 4:13)
และเป็ นที�ชอบจําเพาะพระเจ้ าและต่อหน้ าคนทังปวงด้
�
วย" (ลูกา 2:52) "พระกุมารนันก็
� เจริ ญวัย
แข็งแรงขึ �น ประกอบด้ วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้ าอยูก่ บั ท่าน" (ลูกา 2:40)
การเจริ ญทางร่างกายและจิตวิญญาณของพระคริ สต์เป็ นไปพร้ อมกัน ถ้ า "พระบุตรเป็ นพระเจ้ า"
อย่างที�พวก Athanasian Creed ซึง� เชื�อในเรื� อง “ตรี เอกานุภาพ” กล่าวอ้ าง
การเติบโตนี �ก็เป็ นไปไม่ได้ แม้ ในบันปลายของชี
�
วิต พระเยซูก็ยงั ตรัสว่า
พระองค์ไม่ทรงทราบว่าจะเสด็จกลับมาอีกครัง� เมื�อใด แม้ วา่ พระบิดาจะทรงทราบ (มาระโก
13:32)
การทําตามนํ �าพระทัยของพระเจ้ าเป็ นสิ�งที�เราต้ องเรี ยนรู้ตามกาลเวลา
พระคริสต์ก็ต้องเรียนรู้นํ �าระทัยของพระบิดาของพระองค์เหมือนคนที�เป็ นบุตรทัว� ไปต้ องทํา
"ถึงแม้ วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตร
พระองค์ก็ทรงเรี ยนรู้ที�จะนอบน้ อมยอมเชื�อฟั งโดยความทุกข์ลําบากที�พระองค์ได้ ทรงทน
เมื�อพระเจ้ าทรงทําให้ พระเยซูเพียบพร้ อมทุกประการแล้ ว
พระเยซูก็เลยทรงเป็ นแหล่งกําเนิดแห่งความรอดนิรันดร์ " (ฮีบรู 5:8-9) ฟิ ลิปปี 2:7,8
(กล่าวเพิ�มเติมอีกใน Digression 27) บันทึกขันตอนการเติ
�
บโตฝ่ ายวิญญาณของพระเยซู
ซึง� ถึงจุดสูงสุดเมื�อทรงสิ �นพระชนม์บนไม้ กางเขน "กลับทรงสละ
และทรงรับสภาพทาส…ทรงถ่อมพระองค์ ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทัง� ความมรณาที�กางเขน"
พระธรรมบทนี �แสดงให้ เห็นว่า พระเยซูทรงมุง่ หน้ าในการพัฒนาจิตวิญญาณของพระองค์
ทรงนอบน้ อมถ่อมลงจน “ยอมเชื�อฟั ง”
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และทําตามนํ �าพระทัยของพระเจ้ าที�จะให้ พระองค์สละพระชนม์บนไม้ กางเขน
พระองค์ทรงถูกกระทําให้ เพียบพร้ อม โดยการยอมทนทุกข์
เห็นได้ชดั ว่าพระเยซูทรงใช้ ความพยายามส่วนบุคคลอย่างมีสติที่จะเป็ นผู้ชอบธรรม
พระเจ้ ามิได้ ทรงบังคับพระองค์ให้ ทําตามเหมือนหุน่ กระบอก พระเยซูทรงรักเราอย่างแท้ จริ ง
และยอมสละพระชนม์บนไม้ กางเขนด้ วยรัก
ความรักของพระเยซูจะกลายเป็ นความว่างเปล่าหากพระเจ้ าทรงบังคับให้ พระองค์ยอมตายบนไม้
กางเขน (เอเฟซัส 5:2,25, วิวรณ์ 1:5; กาลาเทีย 2:20) หากพระเยซูคือพระเจ้า
พระองค์จะไม่มีทางเลือกใดนอกจากความสมบูรณ์แบบแล้วจึงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่พระเยซูมีทางเลือก
เราจึงสามารถเห็นคุณค่าความรักของพระองค์และสร้ างความสัมพันธ์ สว่ นบุคคลกับพระองค์ได้
พระเจ้ าทรงโปรดปรานพระคริสต์เพราะพระองค์ทรงเต็มพระทัยที�จะสละชีวิต "ด้ วยเหตุนี �
พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา…ไม่มีผ้ ใู ดชิงชีวิตไปจากเราได้
แต่เราสละชีวติ ด้วยใจสมัครของเราเอง" (ยอห์น 10:17-18)
การที�พระเจ้ าทรงโปรดปรานการที�พระเยซูทรงสละชีวิตคงเป็ นเรื� องที�เข้ าใจยาก
หากพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้ า แต่มีชีวติ เป็ นมนุษย์
เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวข้องในด้านสัญลักษณ์กบั มนุษย์ผมู ้ ีบาป (มัทธิว 3:17; 12:18; 17:5)
การที�พระบิดาทรงยินดีที�พระบุตรเชื�อฟั ง ชี �ให้ เห็นว่า พระคริ สต์มีความเป็ นไปได้ ที่จะไม่เชื่อฟัง
แต่ทรงเลือกที่จะเชื่อฟัง

ความต้ องการความรอดของพระคริ สต์
พระเยซูทรงเจ็บป่ วย เหน็ดเหนื�อยเหมือนเรา
เพราะพระองค์มีธรรมชาติของมนุษย์หากพระองค์ไม่ทรงสิ �นพระชนม์บนไม้ กางเขน
พระองค์ก็จะต้ องสิ �นพระชนม์อยูด่ ี เช่น ด้วยโรคชราภาพ
ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จงึ ต้ องได้ รับความรอดจากความตายโดยพระเจ้ าเช่นกัน
เมื่อตระหนักถึงความจริ งนี � พระเยซูทรง "ร้ องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้ วยนํ �าพระเนตรไหล
ต่อพระเจ้ าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้ พ้นจากความตายได้ และพระเจ้ าได้ ทรงสดับ
เนื�องด้ วยความยําเกรงของพระเยซู (ฮีบรู 5:7)
ความจริ งที่วา่ พระคริ สต์ต้องทูลขอต่อพระเจ้ าให้ ทรงช่วยพระองค์จากความตายขจัดความเป็ นไปได้ ที�วา่
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ าในสภาพมนุษย์ หลังจากที�พระคริ สต์ทรงฟื น� ขึ �นจากความตาย ความตาย
"หาครอบงําพระองค์ตอ่ ไปไม่" (โรม 6:9) แสดงว่า ก่อนนันความตายครอบงํ
�
าพระองค์อยู่
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พระธรรมสดุดีกล่าวถึงพระเยซูหลายครัง�
สดุดีหลายบทถูกนํามากล่าวอ้ างอิงเกี�ยวกับพระคริ สต์ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาให
ม่ จึงอาจพูดได้ วา่ อีกหลายๆ บทในสดุดีก็พดู ถึงพระองค์ด้วยเช่นกัน
หลายครัง� ที�มีการยํ �าถึงการที�พระเยซูต้องการความรอดจากพระเจ้ า
- สดุดี 91:11,12 ถูกนํามาอ้ างอิงเกี�ยวกับพระเยซูใน มัทธิว 4:6 ส่วนสดุดี 91:16
พยากรณ์ถึงการที�พระเจ้ าจะประทานความรอดให้ พระเยซู
"เราจะให้เขาอิ่มใจด้ วยชีวิตยืนยาวและสําแดงความรอดของเราแก่เขา"ในสดุดี 69:21
กล่าวถึงการถูกตรึงกางเขนของพระคริ สต์ (มัทธิว 27:34)
"เขาให้ ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็ นอาหาร ให้ นํ �าส้ มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื�มแก้ กระหาย"
สดุดีท้ งั หมดกล่าวถึงความคิดของพระคริ สต์บนไม้ กางเขน
"ข้ าแต่พระเจ้ าขอทรงช่วยข้ าพเจ้ าให้ รอด…ขอมาใกล้ ข้าพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์ไ
ว้ …ข้ าแต่พระเจ้ า ขอความรอดของพระองค์ตงข้
ั � าพระองค์ไว้ ให้ สงู " (ข้อ 1,18,29)
- สดุดี 89 กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้ าต่อดาวิดที�เกี�ยวข้ องถึงพระคริ สต์ สดุดี
89:26 พยากรณ์วา่ "เขาจะร้องต่อเราว่า พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาของข้ าพระองค์
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ และเป็ นพระศิลาแห่งความรอดของข้ าพระองค์"
คําทูลขอวิงวอนของพระคริ สต์ตอ่ พระเจ้ าเพื�อความรอดนัน�
พระเจ้ าทรงสดับฟั งเพราะเห็นแก่จิตวิญญาณ ไม่ใช่เพราะพระคริ สต์เป็ นหนึ�งใน
“ตรี เอกานุภาพ” (ฮีบรู 5:7)
การที�พระเจ้าทรงให้ พระเยซูฟืน� ขึ �นจากความตายและมอบชีวิตอมตะให้ พระองค์คือหั
วใจสําคัญในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทีเดียว

"พระเจ้า…ทรงบันดาลให้ เป็ นขึ �นมาใหม่…พระเจ้ าได้ ทรงตังพระองค์
�
ไว้ ที�พระหั
ตถ์เบื �องขวาของพระองค์ให้ เป็ นองค์พระผู้นําและองค์พระผู้ชว่ ยให้ รอด"
(กิจการของอัครทูต 5:30,31)
"พระเจ้า…ได้ ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูผ้ รู ับใช้ ของพระองค์…ให้
พระองค์เป็ นขึ �นมาอีก" (กิจการอัครทูต 3:13,15)
- "พระเยซูนี �พระเจ้ าได้ ทรงบันดาลให้ คืนพระชนม์แล้ ว" (กิจการอัครทูต
2:24,32,33)
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พระเยซูระลึกได้ท้งั หมดข้างต้นเมื่อขอพระเจ้าทรงให้ พระองค์ได้ รับเกียรติตอ่ พระพัก
ตร์ ของพระเจ้ า (ยอห์น 17:5 เทียบ 13:32; 8:54)
ถ้ าพระเยซูเป็ นพระเจ้ า พระธรรมบทต่างๆ ข้ างต้ นก็ต้องอยูผ่ ิดที�ผิดทาง เพราะว่าพระเจ้ าไม่ตาย
พระเยซูก็คงไม่ต้องการความรอด เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ า
การที�พระเจ้ าโปรดประทานเกียรติให้ พระเยซูแสดงว่า พระองค์อยูเ่ หนือกว่าพระเยซู
และมีความแตกต่างระหว่างทังสองพระองค์
�
เป็ นไปไม่ได้ เลยที�พระคริ สต์จะทรงเป็ น
"พระเจ้ าสูงสุดโดยมี 2 ธรรมชาติ คือ ศีรษะเป็ นพระเจ้ า ตัวเป็ นมนุษย์” อย่างบัญญัติข้อแรกใน 39
ข้ อของเชิร์ชออฟอิงแลนด์ สิ�งมีชีวิตมีธรรมชาติได้ เพียงประการเดียว
มีหลักฐานมากมายที�แสดงว่าพระคริ สต์มีธรรมชาติของมนุษย์เหมือนทีเ� รามี

8.5 ความสัมพันธ์ ของพระเจ้ ากับพระเยซู
การพิจารณาถึงการที�พระเจ้ าทรงให้ พระเยซูฟืน� ขึ �นจากความตายทําให้ เราคิดถึงความสัมพันธ์ ระ
“มีความเท่าเทียมกัน…เป็ นอมตะเหมือนกัน”
หว่างพระเจ้ าและพระเยซู ถ้ าหากทังสองพระองค์
�
อย่างที�พวกที�เชื�อในเรื� องตรี เอกานุภาพสัง� สอน ความสัมพันธ์ ก็ต้องอยูใ่ นระดับเสมอภาค
ซึง� ไม่ใช่ความจริง
ความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ าและพระคริ สต์คล้ ายความสัมพันธ์ ระหว่างสามีและภรรยา
"พระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็ นศีรษะของหญิง
และพระเจ้ าทรงเป็ นพระเศียรของพระคริ สต์" (1 โคริ นธ์ 11:3) "พระคริ สต์ทรงเป็ นของพระเจ้ า" (1
โครินธ์ 3:23) เช่นเดียวกับที่ภรรยาเป็ นของสามี
พระเจ้ าพระบิดามักจะถูกกล่าวถึงในฐานะเป็ นพระเจ้ าของพระคริ สต์
การที�พระเจ้ าถูกอธิบายว่าเป็ น "พระเจ้ าพระบิดาแห่งพระเยซูคริ สตเจ้ าของเรา" (1 เปโตร 1:3;
เอเฟซัส 1:17) แม้ หลังจากที�พระคริ สต์เสด็จสูส่ วรรค์
ยังแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของสองพระองค์
ทังในปั
� จจุบนั และในช่วงชีวิตของพระคริ สต์บนโลก พวกที�เชื�อในเรื� องตรี เอกานุภาพจะอ้ างว่า
พระคริ สต์ถกู พูดถึงในฐานะที�เป็ นน้ อยกว่าพระเจ้ าในขณะที�พระองค์ทรงมีชีวิตอยูบ่ นโลก
จดหมายต่างๆ
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ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู เขียนขึ �นหลายปี หลังจากที�พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์
แต่ก็ยงั คงพูดถึงพระเจ้ าว่าเป็ นพระบิดาแห่งพระคริ สต์
พระเยซูทรงถือว่าพระบิดาเป็ นพระเจ้ าของพระองค์
พระธรรมวิวรณ์ซ่ึงเป็ นพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ถกู เขียนขึ �นอย่างน้ อ
ย 30 ปี หลังจากที�พระเยซูได้รับเกียรติและเสด็จสูส่ วรรค์ แต่ก็ยงั คงพูดถึงพระเจ้าโดยใช้คาํ ว่า
"พระเจ้ าพระบิดาของพระองค์" (วิวรณ์ 1:6)
พระธรรมเล่นนี �เป็ นข่าวสารจากพระเยซูเมื่อฟื้ นขึ้นจากความตายและได้รับเกียรติถึงผู้ที�เชื�อ
พระองค์ตรัสถึง
"พระวิหารแห่งพระเจ้ าของเรา…พระนามพระเจ้ าของเรา…เมืองของพระเจ้ าของเรา" (วิวรณ์
3:12) แสดงว่าแม้ แต่เวลานัน� พระองค์ก็ยงั ทรงคิดถึงพระบิดาว่าเป็ นพระเจ้ า
ดังนันพระองค์
�
จงึ ไม่ใช่พระเจ้ า
ตลอดชีวิตของพระองค์ พระเยซูตรัสถึงพระบิดาในวิธีที�คล้ ายๆ กัน
พระองค์ตรัสถึงการเสด็จสูส่ วรรค์วา่ "ขึ �นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทังหลาย
�
ไปหาพระเจ้ าของเราและพระเจ้ าของท่านทังหลาย
�
(ยอห์น 20:17) เมื�ออยูบ่ นไม้ กางเขน
พระเยซูทรงสําแดงความเป็ นมนุษย์ออกมาอย่างชัดเจน "พระเจ้ าของข้ าพระองค์
พระเจ้ าของข้ าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ �งข้ าพระองค์เสีย" (มัทธิว 27:46)
คําพูดเหล่านี �คงไม่เป็ นที�เข้ าใจได้ หากพูดโดยพระเจ้ า การที�พระเยซูทรง
"ร้ องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้ วยนํ �าพระเนตรไหล"
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ อนั เด่นชัดระหว่างทังสองพระองค์
�
(ฮีบรู 5:7; ลูกา 6:12)
พระเจ้ าอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์เองไม่ได้ แม้ กระทัง� บัดนี �
พระคริสต์ก็ยงั คงอธิษฐานต่อพระเจ้ าเพื�อเรา (โรม 8:26,27; 2 โคริ นธ์ 3:18)
ความสัมพันธ์ ของพระคริ สต์กบั พระเจ้ าตลอดชีวิตของพระคริ สต์บนโลกไม่มีอะไรแตกต่างกับเวลา
นี � พระองค์ยงั คงเกี�ยวข้ องกับพระเจ้ าในฐานะที�พระเจ้ าเป็ นพระบิดาและพระเจ้ าของพระองค์
ทังยั
� งอธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระเจ้ าด้ วย ซึ่งเป็ นสถานะเดิม
แม้ หลังจากที�พระเยซูทรงฟื น� ขึ �นจากความตายและเสด็จสูส่ วรรค์ ตลอดชีวิตของพระองค์บนโลก
พระองค์ทรงเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า (กิจการของอัครทูต 3:13,26; อิสยาห์ 42:1; 53:11)
ผู้รับใช้ ทําตามความประสงค์ของเจ้ านายและไม่มีทางที�จะมีสถานะเท่านายจ้ าง (ยอห์น 13:16)
พระคริ สต์ทรงยํ �าว่าอํานาจและสิทธิอํานาจที�พระองค์ทรงมีนนมาจากพ
ั�
ระเจ้ า
ไม่ใช่สิทธิของพระองค์เอง "เราจะทําสิ�งใดตามอําเภอใจไม่ได้ เรามิได้ มงุ่ ที�จะทําตามใจของเราเอง
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แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้ าผู้ทรงใช้ เรามา…พระบุตรจะกระทําสิ�งใดตามใจไม่ได้ " (ยอห์น
5:30,19)
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บทเรี ยนที่ 8: คําถาม
1. พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนหรื อไม่วา่ พระเจ้ าเป็ นตรี เอกานุภาพ
ก) สอน
ข) ไม่สอน

2. พระเยซูแตกต่างกับเราอย่างไร
ก) พระองค์ไม่เคยทําบาป
ข) พระองค์เป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ า
ค) พระองค์ไม่มีความเป็ นไปได้ ที�จะทําบาป
ง) พระองค์ทรงถูกพระเจ้ าบังคับให้ กระทําแต่สิ�งชอบธรรม
3. พระเยซูเหมือนพระเจ้ าอย่างไร
ก) พระองค์มีธรรมชาติของพระเจ้ าในขณะที�พระองค์มีชีวิตบนโลก
ข) พระองค์มีลกั ษณะที�สมบูรณ์แบบเหมือนพระเจ้ า
ค) พระองค์ทราบทุกอย่างที�พระเจ้ าทรงทราบ
ง) พระองค์เสมอภาคเทียบเท่ากับพระเจ้ า
4. พระเยซูเหมือนเราอย่างไร
ก) พระองค์มีสิ�งล่อลวงใจและประสบการณ์ของมนุษย์เหมือนเรา
ข) พระองค์ทาํ บาปในขณะยังเยาว์
ค) พระองค์ต้องการความรอด
ง) พระองค์มีธรรมชาติของมนุษย์
5. ข้ อใดต่อไปนี �เป็ นความจริ ง
ก) พระเยซูมีธรรมชาติและลักษณะที�สมบูรณ์แบบ
ข) พระเยซูมีธรรมชาติที่มีบาปแต่มีลกั ษณะที�สมบูรณ์แบบ
ค) พระเยซูเป็ นทั้งพระเจ้ าและมนุษย์
ง) พระเยซูมีธรรมชาติของอาดัมก่อนทีอ� าดัมจะทําบาป
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9.1 ความสําคัญของบัพติศมา
เราได้กล่าวถึงความสําคัญของบัพติศมาไว้หลายครั้งแล้วในบทเรี ยนที่ผา่ นมา
บัพติศมาคือก้ าวแรกของการเชื�อฟั งข่าวประเสริ ฐของพระเจ้ า ฮีบรู 6:2 กล่าวว่า

บัพติศมาเป็ นหนึ�งในหลักคําสอนพื �นฐานที่สุด
เรานําการพิจารณาบัพติศมามาไว้ในขั้นตอนท้ายนี้เนื่องจากบัพติศมาที�แท้ จริ งเกิดขึ �นได้ หลังจากที�เข้ าใจควา

มจริงพื �นฐานของข่าวประเสริฐเท่านัน� ถึงตอนนี้เราได้เรี ยนรู้บทเรี ยนดังกล่าวแล้ว
ถ้ าเราต้ องการมีสว่ นเกี�ยวข้ องกับความหวังอันยิ�งใหญ่อย่างแท้จริ ง
ซึง� พระคริ สตธรรมคัมภีร์เสนอให้ ทางพระเยซูคริ สต์แล้ ว บัพติศมาคือสิ�งจําเป็ นซึ่งจะขาดเสียมิได้
“ความรอดนันมาจากพวกยิ
�
ว” (ยอห์น 4: 22)
ในความหมายที�วา่ พันธสัญญาเกี�ยวกับความรอดนัน�
พระเจ้ าทรงกระทําต่ออับราฮัมและพงศ์พนั ธุ์ของท่านเท่านัน�
เราจะมีสว่ นร่วมในพันธสัญญาก็ตอ่ เมื�อเราเข้ าอยูใ่ นพงศ์พนั ธุ์
โดยรับบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์เท่านัน� (กาลาเทีย 3:22-29)
พระเยซูทรงบัญชาสาวกของพระองค์ “จงออกไปทัว� โลกประกาศข่าวประเสริ ฐ
(ตามที�พระเจ้ าได้ ทรงกระทําพันธสัญญาต่ออับราฮัม –กาลาเทีย 3: 8) แก่มนุษย์ทกุ คน
ผู้ใดเชื�อและรับบัพติศมาแล้ วผู้นนจะรอด”
ั�
(มาระโก 16:16) คําว่า “และ”
บอกให้ ร้ ูวา่ ความเชื่อในข่าวประเสริฐแต่อย่างเดียวไม่สามารถทําให้ เรารอดได้
บัพติศมาไม่ใช่ทางเลือกในชีวิตคริ สเตียน แต่เป็ นสิ�งที�จําเป็ นต้ องกระทําเพื�อให้ ได้ ความรอด
แต่การรับบัพติศมาเพียงอย่างเดียวก็ใช่วา่ จะทําให้ เรารอดได้
เราจะต้ องใช้ ชีวิตทังชี
� วิตที�จะเชื�อฟั งพระวจนะของพระเจ้ า พระเยซูทรงยํ �าว่า
“เราบอกความจริ งแก่ทา่ นว่า ถ้ าผู้ใดไม่ได้ บงั เกิดใหม่จากนํ �าและพระวิญญาณ
ผู้นนจะเข้
ั�
าในแผ่นดินของพระเจ้ าไม่ได้ ” (ยอห์น 3:5)
การเกิด “จากนํ �า” หมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งลุกขึ �นจากนํ �าที�ใช้ ในบัพติศมา และหลังจากนัน�
เขาจะต้ องเกิดจากพระวิญญาณ นี�คือขันตอนที
�
�จะต้ องดําเนินไป
“บังเกิดใหม่แล้ ว…ด้ วยพระวจนะของพระเจ้ า” (1 เปโตร 1:23)
การบังเกิดจากพระวิญญาณคือการที�เราตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้ าอย่างต่อเนื�อง
(ดูบทเรี ยนที่ 2.2)
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เรา “รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27) ในพระนามของพระองค์ (กิจการของอัครทูต
19:5; 18:16; มัทธิว 28:19) พึงระลึกว่าเรารับบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์
ไม่ใช่รับบัพติศมาเข้ าในคริ สตศาสนาหรื อองค์กรใดๆ หากไม่มีบพั ติศมา เราก็ไม่ได้
“อยูใ่ นพระคริสต์” และไม่อยูภ่ ายใต้ การงานแห่งความรอดของพระองค์ (กิจการของอัครทูต 4:12)
เปโตรกล่าวคําอุปมาอันทรงพลังเกี่ยวกับความจริ งข้อนี้ไว้วา่ สมัยโนอาห์
เรื อใหญ่ชว่ ยชีวิตคนให้ รอดจากนํ �าท่วมฉันใด บัพติศมาในพระคริ สต์ก็ชว่ ยผู้ที�เชื�อในรอดฉันนัน� (1
เปโตร 3:21) การที�โนอาห์เข้ าอยูใ่ นเรื อก็เหมือนเราเข้ าอยูใ่ นพระคริ สต์โดยการรับบัพติศมา
ผู้ที�อยูน่ อกเรื อถูกทําลายโดยนํ �าท่วม การอยู่
ข้ างเรื อหรื อการเป็ นเพื�อนกับโนอาห์เป็ นเรื� องนอกประเด็น
หนทางเดียวทีจ่ ะได้ รับความรอดคือเข้ าอยูใ่ นเรื อ ในพระคริ สต์
การเสด็จกลับมาอีกครัง� ก็ใกล้ เข้ ามา
(ลูกา 17:26,27) การรับบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์เป็ นเรื� องเร่งด่วน
คําพูดของมนุษย์ไม่สามารถสื�อความเร่งด่วนนี �ได้
การเข้ าในเรื อของโนอาห์ตามพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดจู ะมีพลังมากกว่า
คริ สเตียนยุคต้ นๆ
เชื�อฟั งพระบัญชาของพระคริ สต์ที�ให้ พวกเขาออกไปทัว� โลกประกาศข่าวประเสริ ฐและให้ ผ้ ทู ี�เชื�อรับ
บัพติศมา (กิจการของอัครทูต)
ความสําคัญของบัพติศมาเห็นได้ จากการที�ผ้ คู นรับบัพติศมาในทันทีหลังรับเชื�อ
(กิจการของอัครทูต 8:12; 36-39; 9:18; 10:47; 16:15) ถ้ าไม่รับบัพติศมา
การเรี ยนรู้ข่าวประเสริ ฐก็ไร้ ประโยชน์
บัพติศมาเป็ นขั้นตอนทีจ� าํ เป็ นทีเ่ ราต้ องผ่านเพื�อไปให้ ถึงความรอด ในบางกรณี
บันทึกที่ได้รับการดลใจดูเหมือนว่าจะเน้นถึงวิธีการรับบัพติศมา
แม้วา่ หลายคนจะให้เหตุผลเพื่อเลื่อนเวลาการรับบัพติศมาออกไปก็ตาม รวมถึงความยากลําบากในการประกอบพิธี
แต่มนุษย์จําเป็ นต้ องเอาชนะทุกอย่างโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้ าในการที�จะรับบัพติศม

าให้ ได้
นายคุกในเมืองฟิ ลิปปี ถูกโยนเข้ าไปอยูใ่ นวิกฤตชีวิตเมื�อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ซงึ� ทําให้ คกุ ที�มนั� คงข
องเขาสัน� สะเทือน นักโทษมีโอกาสอันดีที�จะหนี ซึง� จะทําให้ เขาต้ องโทษถึงชีวิต
ความเชื�อของเขาในเรื�องข่าวประเสริ ฐเป็ นจริ ง จนกระทัง� “ในกลางคืนชัว� โมงเดียวกันนันเอง
�
นายคุกได้ รับบัพติศมา” (กิจการของอัครทูต 16:33) นายคุกมีข้ออ้ างที�ดีที�สดุ ที�จะไม่รับบัพติศมา
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แผ่นดินไหวที�ร้ายแรงที�สดุ ในรอบ 3,000 ปี ในกรี ซ ซึง� ทําให้ นกั โทษหนีคกุ
และนํามาซึง� โทษของความบกพร่องในหน้ าที� เป็ นดังเชือกรัดอยูร่ อบคอของเขา
แต่เขาก็ยงั มองเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็ นสิ�งสําคัญที�สดุ ที�เขาต้ องทําเพื�อชีวิตทังชี
� วิต
และจุดหมายที�เป็ นนิรันดร์ ของเขา เขาเอาชนะปั ญหาทุกอย่างรอบข้ าง (นัน่ คือแผ่นดินไหว)
งานประจําวันของเขา และความกลัวในใจเพื�อรับบัพติศมา
คนที�ลงั เลต่อการรับบัพติศมาจึงควรเอานายคุกคนนี �เป็ นตัวอย่าง
การที�เขาสามารถกระทําด้ วยความเชื�อแสดงว่า เขาต้ องรู้เรื� องข่าวประเสริ ฐ
เพราะความเชื�อที�แท้ มาจากการได้ พงั พระวจนะของพระเจ้ าเท่านัน� (โรม 10:17 เทียบ
กิจการของอัครทูต 17:11)
กิจการของอัครทูต 8:26-40 บันทึกเรื�องของข้ าราชการชาวเอธิโอเปี ย ทีศ� ึกษาพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์อยูใ่ นรถม้ าขณะเดินทางผ่านทะเลทราย เขาได้ พบกับฟิ ลิปปี
ผู้ซงึ� อธิบายเรื�องข่าวประเสริฐให้ เขาฟั ง
เป็ นเรื� องที�ดนู ่าจะเป็ นไปไม่ได้ ที�ข้าราชการคนนันจะรั
� บบัพติศมากลางทะเลทรายทีป� ราศจากนํ �า
แต่พระเจ้ าไม่ทรงบัญชาให้ สิ�งที�พระองค์ทรงรู้ดีวา่ มนุษย์ทําตามไม่ได้ “ครัง� กําลังเดินทางไป
ก็มาถึงที�มีนํ �าแห่งหนึ�ง” เขาจึงได้ รับบัพติศมา (กิจการของอัครทูต 8:36)
เหตุการณ์นี �ขจัดคําแนะนําที�ไร้ หลักการว่าบัพติศมาโดยการลงไปในนํ �ามีไว้ สําหรับการรับบัพติศม
าในที�ที�มีนํ �ามาก และหาได้ งา่ ยเท่านัน�
พระเจ้ าจะทรงจัดการให้ มีวิธีที�จะทําตามพระบัญชาของพระองค์เสมอ
อัครสาวกเปาโลมองเห็นได้ อีกครัง� ซึง� ทําให้ สํานึกของท่านตื�นขึ �น “ทันใดนัน�
ท่านจึงลุกขึ �นรับบัพติศมา” (กิจการของอัครทูต 9:18) ท่านอาจจะเลื�อนการรับบัพติศมา
ออกไปเมื�อนึกถึงสถานะทางสังคมของท่านและอาชีพอันรุ่งโรจน์ของท่านในลัทธิ
ยูดาห์ แต่ทา่ นรับบัพติศมาในทันใด และละทิ �งชีวิตเก่าของท่านเสีย
“แต่วา่ สิ�งใดที�เคยเป็ นคุณประโยชน์ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าถือว่าสิ�งนันไร้
� ประโยชน์
แล้ วเพื�อเห็นแก่พระคริ สต์ ข้ าพเจ้ าจึงได้ ยอมสละสิ�งสารพัด และได้ ถือว่าสิ�งเหล่านัน�
เป็ นเหมือนหยากเยื�อ เพื�อข้ าพเจ้ าจะได้ พระคริ สต์ ลืมสิ�งที�ผ่านพ้ นมาแล้ วเสีย
และโน้ มตัวออกไปหาสิ�งที�อยูข่ ้ างหน้ า ข้ าพเจ้ ากําลังบากบัน� มุง่ ไปสูห่ ลักชัย” (ฟิ ลิปปี 3:7,8,13,14)
นัน� คือคําพูดของนักกีฬาที�มงุ่ มัน� วิ�งไปให้ ถึงเส้ นชัย
ชีวิตของเราหลังรับบัพติศมาควรจะมุง่ มัน่ และบากบัน� ทังทางความคิ
�
ดและกําลังกายเช่นนันด้
� วย
บัพติศมาเป็ นก้ าวแรกของการวิ�งแข่งเพื�อไปให้ ถึงแผ่นดินของพระเจ้ า
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ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี�ยนความเชื�อ
หรื อการเข้ าสูช่ ีวิตที�เรี ยบง่ายตามหลักการที�คริ สเตียนบางกลุม่ กล่าวอ้ างเท่านั้น
บัพติศมาทําให้ เรามีสว่ นเกี�ยวข้ องกับการถูกตรึงกางเขน และการฟื้ นขึ �นจากความตายของพระเยซู
(โรม 6:3-5)
เปาโลผู้ชราและอ่อนล้ าแต่ได้ รับชัยชนะฝ่ ายจิตวิญญาณกล่าวว่า “ข้ าพระบาทจึงเชื�อฟั งนิมิต
ซึง� มาจากสวรรค์นนั � และมิได้ ขดั ขืน” (กิจการของอัครทูต 26:19) เมื่อเป็ นจริ งสําหรับเปาโล
ก็ยอ่ มเป็ นจริ งสําหรับทุกคนที่ได้รับบัพติศมาอย่างถูกต้อง การรับบัพติศมา
เป็ นการตัดสินใจที�ไม่มีใครจะเสียใจภายหลัง ชัว� ชีวิตของเรา
เราจะระลึกอยูเ่ สมอว่าเราเลือกทําในสิ�งที�ถกู ต้ องแล้ ว
เป็ นการเลือกตัดสินใจที�เรามัน� ใจได้ แน่วา่ ถูกต้ อง คําถามน่าจะเป็ นว่า “เหตุใดเราจึงไม่รับบัพติศมา”
มากกว่า

9.2 เราควรรั บบัพติศมาอย่ างไร
มีความคิดที�วา่ สามารถรับบัพติศมาได้ โดยการพรมนํ �าลงบนหน้ าผาก โดยเฉพาะเด็กทารก
การกระทําเช่นนี �ไม่ใช่การรับบัพติศมาตามที�พระคริ สตธรรมคัมภีร์กําหนด
คําว่า “Baptizo” ในภาษากรี กซึง� แปลว่า “รับบัพติศมา”
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษ ไม่ได้ แปลว่าพรมนํ �า แต่หมายความว่า
ล้างสะอาดและลงไปในของเหลว (ดูคําจํากัดความในหนังสือของ Robert Young และ James
Strong) คํานี �ภาษากรี กใช้ กบั การที�เรื อล่มและจมลงไปใต้นํ �า
และยังใช้ กบั ผ้ าที�ถกู ย้ อมจากสีหนึ�งเป็ นอีกสีหนึ�ง โดยการจุ่มหรื อการแช่ลงในสีย้อมผ้ า
การย้อมผ้าจะต้ องเอาผ้ าลงในสีย้อมแทนที�จะเอาสีย้อมมาพรมบนผ้ า
การลงแช่ในนํ �าเป็ นการรับบัพติศมาที�ถกู ต้ องจริ งๆ
- “ยอห์นก็ให้ บพั ติศมาอยูท่ ี�อายโนนใกล้ หมูบ่ า้ นสาลิม เพราะที่นนั่ มีนํ �ามาก
และผู้คนก็พากันมารับบัพติศมา” (ยอห์น 3:23) หมายความว่า
การรับบัพติศมาต้ องใช้ “นํ �ามาก” ถ้ าแค่พรมนํ �าไม่กี�หยด
นํ �าถังเดียวก็พอเพียงสําหรับคนจํานวนเป็ นร้ อย
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ผู้คนพากันมาที�ริมฝั่งแม่นํ �าจอร์ แดนนี �เพื�อรับบัพติศมา
แทนที�ยอห์นจะเดินทางไปหาผู้คนพร้ อมกับนํ �าในขวด
- พระเยซูก็รับบัพติศมาในแม่นํ �าจอร์ แดนเช่นกัน
“ครัน� พระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ ว ในทันใดนันก็
� เสด็จขึ �นจากนํ �า” (มัทธิว 3:13-16)
บัพติศมาของพระองค์คือการแช่ลงในนํ �า พระองค์ทรง “เสด็จขึ �นจากนํ �า”
หลังจากรับบัพติศมา พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื�อเป็ นแบบอย่างให้ เรา
ไม่มีใครอ้ างว่าติดตามพระเยซูอย่างแท้ จริ งได้
หากไม่รับบัพติศมาโดยการลงแช่ในนํ �าอย่างที�พระเยซูคริ สต์ทรงกระทํา
- ฟี ลิปและข้ าราชการชาวเอธิโอเปี ย ก็ “ลงไปในนํ �า
ฟิ ลิปก็ให้ ทา่ นรับบัพติศมาเมื�อท่านทังสองขึ
�
�นจากนํ �าแล้ ว” (กิจการของอัครทูต
8:38,39) ข้ าราชการท่านนันขอรั
� บบัพติศมาเมื�อท่านเห็นนํ �า “นี�แน่ะมีนํ �า
มีอะไรขัดข้ องไม่ให้ ข้าพเจ้ ารับบัพติศมา”(กิจการของอัครทูต 8:36)
เป็ นไปไม่ได้ เลยที�คนที�เดินทางข้ ามทะเลทรายจะไม่นํานํ �าติดตัวสักขวด
ถ้ าบัพติศมาใช้ แค่นํ �าพรม ก็ไม่จําเป็ นที�จะต้ องใช้ น้ าํ ที�โอเอซิส
- บัพติศมาคือการฝั ง (โคโลสี 2:12) หมายถึงการปกคลุมทังตั
� ว
- บัพติศมาคือการ “ชําระล้ าง” บาป (กิจการของอัครทูต 22:16)
การกลับใจเสียใหม่อย่างแท้ จริ งคือ การ “ชําระ” ดังปรากฏในวิวรณ์ 1:5,
ทิตส 3:5; 2 เปโตร 2:22; ฮีบรู 10:22
การชําระนี �เกี�ยวข้ องกับบัพติศมาโดยการลงแช่มากกว่าโดยการประพรม

พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบ่งชี้ไว้หลายครั้งว่าวิธีเข้าสู่ พระเจ้าคือการล้าง
นักบวชต้องล้างร่ างกายอย่างสมบูรณ์ในอ่างหรื อที่เรี ยกว่า “อ่างล้างมือ” ก่อนที่จะเข้ารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
(เลวีนิติ 8:6; อพยพ 40:32) ชาวอิสราเอลต้องล้างเพื่อชําระตนเองจากความสกปรก (เฉลยธรรมบัญญัติ 23:11)

ชายคนหนึ่งชื�อนาอามาน เป็ นโรคเรือ� น เขาแสวงหาการรักษาจากพระเจ้ าของอิสราเอล
เขาเป็ นเหมือนตัวแทนของคนที�ถกู รุมเร้ าด้ วยบาป มีชีวิตอยูอ่ ย่างคนต่างอันเกิดจากบาป
เขาจะหายจากโรคได้ หากลงไปชําระตัวในแม่นํ �าจอร์ แดน
แต่แรกเป็ นเรื� องยากสําหรับเขาที�จะยอมรับว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เขาทําอะไรเช่นนัน�
หรื อน่าจะให้ เขาลงชําระร่างกายในแม่นํ �าใหญ่ที�มีชื�อเสียง เช่น แม่นํ �าอบานา
เราก็อาจจะรู้สกึ ว่าเป็ นการยากที�จะเชื�อว่าการทําสิ�งสามัญเช่นนัน�
จะสามารถนําความรอดมาให้ เรา เป็ นสิ�งที�น่าสนใจมากกว่าที�จะคิดว่าการงาน
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และการเกี�ยวข้ องกับคริ สตจักรใหญ่ๆ (เหมือนแม่นํ �าใหญ่ เช่น แม่นํ �าอบานา)
จะทําให้ เรารอดได้ ไม่ใช่การเกี�ยวข้ องกับความหวังแท้จริ งของอิสราเอล
หลังจากที�ลงชําระตัวในแม่นํ �าจอร์ แดนแล้ ว เนื �อของท่าน “ก็กลับคืนเป็ นอย่างเนื �อของเด็กเล็กๆ
และท่านก็สะอาด” (2 พงศ์กษัตริ ย์ 5:9-14)
ตอนนี �เราก็เหลือความสงสัยเพียงเล็กน้ อยเกี�ยวกับบัพติศมาว่าคือการลงแช่ในนํ �าหลังจากต้ องเข้ า
ใจหลักการพื �นฐานของข่าวประเสริฐ
การให้ คําจํากัดความเกี�ยวกับบัพติศมาโดยอิงพระคริ สตธรมคัมภีร์นี �ไม่เกี�ยวข้ องอะไรกับสถานะข
องผู้ให้ รับ
บัพติศมา การรับบัพติศมาโดยการลงแช่ในนํ �าหลังรับเชื�อข่าวประเสริ ฐ โดยทางทฤษฎีแล้ ว
สามารถกระทําเองได้ โดยผู้ขอรับบัพติศมา
แต่การรับบัพติศมาเป็ นการรับด้ วยเหตุผลของหลักคําสอนที�ถกู ต้ อง
จึงขอแนะนําว่าผู้รับบัพติศมาควรรับ
บัพติศมาจากผู้ทเี่ ชื�ออย่างถูกต้ อง และสามารถประเมินระดับความรู้ของผู้ที�รับ
บัพติศมา
ดังนัน� จึงมีประเพณีที�วา่ ควรจะต้ องมีการคุยอย่างลึกซึ �งกับผู้รับบัพติศมาก่อนที�จะรับบัพติศมา
เรื� องที�คยุ อาจจะเป็ นคําถามอย่างเช่นคําถามของตอนท้ ายของแต่ละบทของหนังสือเล่มนี �
สาวกเดินทางหลายพันไมล์เพื�อช่วยคนเพียงคนเดียวให้ ได้ รับบัพติศมา
เป็ นความอัศจรรย์ที�คนคนหนึ�งมาถึงความหวังที�แท้ จริ งของชีวิตนิรันดร์
และที�เราไม่ใส่ใจจํานวนของผู้ที�รับเชื�อ คุณภาพไม่ใช่ปริ มาณของผู้ทรี่ ับเชื�อ
ที�เป็ นหัวใจของการประกาศข่าวประเสริ ฐ

9.3 ความหมายของบัพติศมา
เหตุผลของการรับบัพติศมา
โดยการแช่ในนํ �าคือการลงไปใต้ นํ �าเป็ นสัญลักษณ์ของการลงไปในหลุมศพ
เชื�อมโยงเราเข้ ากับความตายของพระคริ สต์และแสดงว่า เรา “ตาย” ต่อชีวิตบาป
ที�เป็ นชีวิตเดิมของเรา การลุกขึ �นจากนํ �าเชื�อมโยงเราเข้ ากับการฟื น� ขึ �นจากความตายของพระคริ สต์
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ทําให้ เรามีสว่ นร่วมในความหวังของการฟื น� ขึ �นเพื�อมีชีวิตนิรันดร์ เมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
และมีชีวิตใหม่อยูใ่ นปั จจุบนั
มีจิตวิญญาณที�มีชยั เหนือบาปเนื�องด้ วยชัยชนะของพระคริ สต์ซงึ� ได้ มาจากความตายและการฟื น�
ขึ �นจากความตาย
“เราทังหลายที
�
�ได้ รับบัพติศมาเข้ าในพระเยซูคริ สต์
ก็ได้ รับบัพติศมานันเข้
� าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนัน�
เราจึงฝั งไวักบั พระองค์แล้ ว โดยการรับบัพติศมาเข้ ามีสว่ นในการตายนัน�
เพื�อว่าเมื�อพระคริ สต์ได้ ทรงถูกชุบให้ เป็ นขึ �นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระ
บิดาแล้ ว เราก็จะได้ ดําเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเช่นกัน” (โรม 6:3-5)
ความรอดเกิดจากความตายและการฟื น� ขึ �นจากความตายของพระคริ สต์
เราจึงต้ องเกี�ยวข้ องกับสองสิ�งนี �ด้ วยหากเราต้ องการความรอด
การตายและฟื น� ขึ �นจากความตายกับพระคริ สต์โดยบัพติศมาเป็ นวิธีเดียว
การรับบัพติศมาโดยการประพรมนํ �าไม่สอดคล้ องกับสัญลักษณ์นี � ในการรับบัพติศมา
“ตัวเก่าของเรานั้นได้ถกู ตรึงไว้ กบั พระองค์แล้ ว” (โรม 6:6) พระเจ้ าทรง
“กระทําให้ เรามีชีวิตอยูก่ บั พระคริ สต์”
(เอเฟซัส 2:5) แม้ เมื�อเรารับบัพติศมาแล้ ว
แต่เราก็ยงั มีธรรมชาติของมนุษย์อยูใ่ นตัวเราและมักจะลุกขึน� มาแสดงตนอยูเ่ สมอ
การตรึงกางเขนเนื �อหนังของเราเป็ นกระบวนการที�จะต้ องเป็ นไปอยูต่ ลอดเวลาโดยเริ� มที�การรับบัพติ
ศมา พระเยซูตรัสแก่คนทังหลายว่
�
า “ถ้ าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ ผ้ นู นเขาชนะตั
ั�
วเอง
และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา” (ลูกา 9:23; 14:27)
เพราะนัน� คือขบวนการของการมุง่ ไปสูก่ างเขน ชีวิตที�ถกู ตรึงกางเขนกับพระเจ้ าไม่ใช่ชีวิตเรี ยบง่าย
แต่มีความชื�นชมยินดีและการปลอบประโลมของการได้ มีสว่ นร่วมในการฟื น� ขึ �นจากความตายกับ
พระคริสต์
พระคริสต์ทรง “ทําให้ มีสนั ติภาพด้ วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ (โคโลสี 1:20) และ
“สันติสขุ แห่งพระเจ้ า ซึง� เกินความเข้ าใจ” (ฟิ ลิปปี 4:7) พระเยซูทรงสัญญาว่า
“เรามอบสันติสขุ ไว้ ให้ แก่ทา่ นทังหลาย
�
สันติสขุ ของเราที�ให้ แก่ทา่ นนัน� เราให้ ทา่ นไม่เหมือนโลกให้
อย่าให้ ใจของท่านวิตกและกังวลเลย” (ยอห์น 14:24)
สันติสขุ และความยินดีแห่งจิตวิญญาณมีมากกว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ยากที�เราได้ รับจา
กการเข้ ามีสว่ นร่วมกับพระเยซูผ้ ถู กู ตรึงกางเขน
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“เพราะว่าเรามีสว่ นทนทุกข์กบั พระคริ สต์มากฉันใด
ความชูใจของเราเนื�องจากพระคริ สต์ก็มากฉันนัน� (2 โคริ นธ์ 1:5)
เรายังได้ เสรี ภาพจากการที�เรารู้วา่ ตัวเก่าของเราตายแล้ วจริ งๆ
และพระเยซูทรงอยูก่ บั เราตลอดเวลาของความทุกข์ยากลําบากของเรา
เปาโลพูดจากประสบการณ์ในช่วงชีวิตยาวนานของท่านว่า “ข้ าพเจ้ าถูกตรึงไว้ กบั พระคริ สต์แล้ ว
ข้ าพเจ้ าเองไม่มีชีวิตอยูต่ อ่ ไป แต่พระคริ สต์ตา่ งหากที�ทรงมีชีวิตอยูใ่ นข้ าพเจ้ า
ชีวิตซึง� ข้ าพเจ้ าดําเนินอยูใ่ นร่างกายขณะนี � ข้ าพเจ้ าดําเนินอยูโ่ ดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้ า”
(กาลาเทีย 2:20)
“บัพติศมาก็ชว่ ยท่านทังหลายให้
�
รอด โดยที�พระเยซูคริ สต์ได้ ทรงเป็ นขึ �นมาจากความตาย” (1
เปโตร 3:21)
เรามีสว่ นร่วมในการฟื น� ขึ �นจากความตายสูช่ ีวิตนิรันดร์ ของพระคริ สต์เราจึงมีสว่ นร่วมในพระองค์เ
มื�อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครัง�
การมีสว่ นในการฟื น� ขึ �นจากความตายนี �เองที�ทําให้ เราได้ รับความรอด พระเยซูตรัสว่า “เราดํารงอยู่
ท่านทังหลายก็
�
ดํารงอยูด่ ้ วย” (ยอห์น 14:19) เปาโลกล่าวว่า “เราได้ กลับคืนดีกบั พระองค์
โดยทีพ
่ ระบุตรของพระองค์สิ �นพระชนม์ เราจะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่”
(การฟื้ นขึ้นจากความตาย โรม 5:10)
หลายครัง� ที�มีการเน้ นยํ �าว่า การที�เรามีสว่ นในความตายและความทุกข์ทรมานของพระคริ สต์
โดยทางบัพติศมาและการดําเนินชีวิตของเรา
เราจะมีสว่ นร่วมในการฟื น� ขึ �นจากความตายของพระองค์เช่นกัน
- “ถ้ าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยูก่ บั พระองค์ ถ้ าเรามีความอดทน
เราก็จะได้ ครองร่วมกับพระองค์” (2 ทิโมธี 2:11,12)
- “เราแบก “ความตาย” ของพระเยซูไว้ ที�กายเราเสมอ เพื�อว่า”ชีวิต”
ของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้ วย
เรารู้วา่ พระองค์ผ้ ทู รงให้ พระเยซูเจ้ าคืนพระชนม์
จะทรงโปรดให้ เราเป็ นขึ �นมาโดยพระเยซู” (2 โคริ นธ์ 4:10,11,14)
- “เปาโลกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าต้ องการจะรู้จกั พระองค์
และได้ รับประสบการณ์ในฤทธิ�เดชเนื�องในการที�พระองค์ทรงคืนพระชนม์นนั �
และร่วมทุกข์กบั พระองค์ คือยอมตังอารมณ์
�
ตายเหมือนพระองค์ ถ้ าเป็ นไปได้
ข้ าพเจ้ าก็จะได้ เป็ นขึ �นมาจากความตายด้ วย” (ฟิ ลิปปี 3:10,11; กาลาเทีย 6:14)
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9.4 บัพติศมาและความรอด
บัพติศมาทําให้ เรามีสว่ นร่วมในความตายของพระคริ สต์
หมายความว่าเราจะได้ รับการอภัยโทษโดยบัพติศมาเท่านัน� เรา
“ได้ ถกู ฝั งไว้ กบั พระองค์ในพิธีบพั ติศมาแล้ ว และพิธีนนท่
ั � านได้ ฟืน� ขึ �นมาจากตายกับพระองค์ด้วย
ในการกระทําของพระเจ้ าผู้ได้ ทรงชุบพระองค์ให้ เป็ นขึ �นมา
และท่านที�ตายแล้ วก็ด้วยการละเมิดทังหลายของท่
�
าน พระองค์ทรงให้ ทา่ นมีชีวิตร่วมกับพระองค์
และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทังหลายของท่
�
าน” (โคโลสี 2:12,13) เราได้ รับการชําระแล้ ว
ในพระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้ า” (1 โครินธ์ 6:11)
การรับบัพติศมาในนามของพระเยซูคือการที�บาปของเราได้ รับการชําระในกันดารวิถี 19:13
ผู้ที�ไม่ได้ ถกู ชําระมลทินจะต้ องตาย ในบทเรี ยนที่ 10.2
เราจะพูดถึงการที�บพั ติศมาเป็ นการชําระล้ างบาป (เทียบ กิจการของอัครทูต 22:16)
การที�ผ้ ทู ี�เชื�อได้ รับการชําระโดยพระโลหิตของพระคริ สต์ แสดงโดยการรับบัพติศมา (วิวรณ์1:5;
7:14; ทิตสั 3:5 กล่าวถึง “การปลดเปลื �องบาป” และการที�เรา “เกิดจากนํ �า” ในการรับบัพติศมา
[ยอห์น 3:5])
คําตอบของเปโตรต่อคําถามที�วา่ “เราควรทําอย่างไรจึงจะรอด” คือ
“จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต์น้ นั ทุกคน
เพือ� พระเจ้ าจะทรงยกโทษบาปของท่านเสีย” (กิจการของอัครทูต 2:3.7-38)
เรารับบัพติศมาในพระนามของพระคริ สต์ก็เพือ� รับการอภัยโทษบาป
ผู้ที�ไม่ได้ รับบัพติศมาจะได้ รับค่าจ้ างของความบาป คือความตาย (โรม 6:23)
ไม่มีทางรอดอื�นใดนอกจากทางพระเยซู (กิจการของอัครทูต 4:12)
เราเข้ าร่วมในพระเยซูได้ โดยทางบัพติศมาเท่านัน� ดังนัน�
คนที�ไม่ใช่คริ สเตียนจึงไม่มีทางได้ รับความรอด การที�พวกคาธอลิกหรื อความเชื�ออื�นๆ
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ยอมรับว่าคนที�ไม่ใช่คริ สเตียนสามารถรอดได้ นนั � เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่า
ท่าทีที�พวกเขามีตอ่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นท่าทีชวนสลดใจเราเพียงไร
การที�พระคริ สต์ฟืน� ขึ �นจากความตายเป็ นหมายสําคัญแห่งชัยชนะ โดยบัพติศมา
เราจะฟื น� ขึ �นจากความตายกับพระคริ สต์ บาปไม่มีอํานาจเหนือเราอีกต่อไป โดยการรับบัพติศมา
เราจึง ”พ้ นจากบาป บาปจะครอบงําท่านทังหลายต่
�
อไปก็หามิได้ ” (โรม 6:18,14) หลังรับบัพติศมา
เรายังทําบาปอยู่ (1 ยอห์น 1:8-9) บาปครอบงําเราอีกหากเราหันหลังให้พระคริ สต์
"ผูใ้ ดเชื่อและรับบัพติศมาแล้ว ผูน้ ้ นั จะรอด" (มาระโก 16:16) เมื่อพระคริ สต์เสด็จกลับมาอีกครั้ง
ความรอดไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังรับบัพติศมา แต่เกิดที่บลั ลังก์พิพากษา (1 โคริ นธ์ 3:15)
การพิพากษาจะเป็ นเรื่ องไม่จาํ เป็ น ถ้าเราได้รับความรอดทันที เมื่อรับบัพติศมา และเราก็ไม่จาํ เป็ นต้องตาย
"ผูใ้ ดที่ทนได้ถึงที่สุด ผูน้ ้ นั จะรอด" (มัทธิว 10:22)
หลังรับบัพติศมา เปาโลและคริ สเตียนทุกคนก็ยงั ต้องบากบัน่ มุ่งสู่ ความรอด (ฟิ ลิปปี 3:10-13; 1 โคริ นธ์ 9:27)
เปาโลพูดถึงความหวังของชีวติ นิรันดร์ (ทิตสั 1:2; 3:7; 1 เธสะโลนิกา 5:8; โรม 8:24) และการที่เราเป็ น
"ทายาทแห่ งความรอด" (ฮีบรู 1:14) ที่บลั ลังก์พิพากษาผูช้ อบธรรมจะเข้าสู่ ชีวติ นิรันดร์ (มัทธิว 25:46)
เปาโลให้เหตุผลไว้ในโรม 13:11

ว่าหลังจากบัพติศมาเรารู ้ได้วา่ ทุกวันที่เรามีชีวติ อยูแ่ ละทนแบกภาระเป็ นหนึ่งวันที่เราเข้าใกล้การกลับมาของพระคริ สต์
เราสามารถยินดีได้วา่
"ความรอดของเราใกล้เข้ามามากกว่าวันที่เรารับเชื่อ" เรายังไม่ได้รับความรอดในขณะนี้ ความรอดมีเงื่อนไข
เราจะได้รับความรอด ถ้าเรายึดอยูก่ บั ความเชื่อ (ฮีบรู 3:12-14) ถ้าเราจดจําคําสอนของข่าวประเสริ ฐ (1 ทิโมธี
4:16; 1 โคริ นธ์ 15:1-2) และถ้าเรากระทําตนตามที่พระเจ้าทรงเรี ยกด้วยความหวังใจ (2 เปโตร 1:10)
คํากริ ยาในภาษากรี กที่แปลว่า "ได้รับความรอด"
บางครั้งใช้กาลที่แสดงถึงการดําเนินอยูใ่ นตัวเราเพราะเราเชื่อฟังข่าวประเสริ ฐ
ผูท้ ี่เชื่อจึงถูกกล่าวถึงในฐานะที่ได้รับความรอดโดยความรับผิดชอบที่มีต่อข่าวประเสริ ฐ (1 โคริ นธ์ 1:18;
กิจการของอัครทูต 2:47 และ 2 โคริ นธ์ 2:15)

และใช้ในรู ปอดีตกาลเมื่อพูดถึงความรอดซึ่ งพระเยซูทาํ ให้เกิดขึ้นบนไม้กางเขนและที่เราสามารถเกี่ยวข้องด้วยโดยการ
รับบัพติศมา (2 ทิโมธี 1:9; ทิตสั 3:5)

นี่คือตัวอย่างของการที่พระเจ้าติดต่อกับอิสราเอล ซึ่ งทําให้เกิดความสัมพันธ์กบั
อิสราเอลทางจิตวิญญาณ เช่น ผูท้ ี่เชื่อ อิสราเอลออกจากอียปิ ต์
ซึ่ งเป็ นเสมือนตัวแทนของเนื้อหนังและศาสนาเทียมเท็จซึ่ งเราเกี่ยวข้องด้วยก่อนการรับบัพติศมา พวกเขาข้ามทะเลแดง
เดินทางในถิ่นทุรกันดารของซี นาย เพื่อเข้าสู่ ดินแดงแห่ งพันธสัญญาซึ่ งถูกสถาปนาเป็ นแผ่นดินของพระเจ้า
การข้ามทะเลแดงของพวกเขาเปรี ยบเหมือนการรับบัพติศมาของเรา (1 โคริ นธ์ 10:1-2)
การเดินทางในถิ่นทุรกันดารคือการดําเนินชีวติ ในปัจจุบนั ของเรา และคานาอันคือแผ่นดินของพระเจ้า ยูดาห์ ข้อ 5
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บอกเราว่ามีอิสราเอลมากมายที่ถูกทําลาย ระหว่างเดินทางในถิ่นทุรกันดาร
"องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงโปรดให้ชนชาติหนึ่งรอดจากแผ่นดินอียปิ ต์แล้ว
ภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงทําลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสี ย อิสราเอล “รอด”
จากอียปิ ต์เหมือนเช่นที่ทุกคนที่รับบัพติศมารอดจากบาป ถ้าถามคนอิสราเอลว่า
"ท่านรอดแล้วหรื อ" เขาก็จะต้องตอบว่า "รอดแล้ว" แต่ไม่ได้หมายความว่า พวกเขารอดจนถึงที่สุด
คนอิสราเอลมีใจอยากที่จะกลับอียปิ ต์ (กิจการของอัครทูต 7:39) และมีชีวติ ที่สุขสบายฝ่ ายเนื้อหนังอย่างไร

คนที่รอดจากบาปโดยบัพติศมาก็สามารถออกห่ างจากจุดพระพรที่พวกเขายืนอยู่
ความเป็ นไปได้ที่เราจะทําอย่างที่อิสราเอลทําให้ถ่ินทุรกันดารปรากฏใน 1 โคริ นธ์ 10:1-12; ฮีบรู 4:1-2 และโรม
11:17-21 ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีตวั อย่างมากมายเกี่ยวกับคนที่เคยได้รับความรอดจากบาป โดยการรับบัพติศมา
และต่อมาตกอยูใ่ นสถานะที่จะทําให้เขาถูกพิพากษาเมื่อพระคริ สต์เสด็จกลับมาอีกครั้ง (ฮีบรู 3:12-14; 6:4-6;

10:20-29) คําสอนที่วา่ "รอดครั้งหนึ่งคือรอดนิรันดร์ บอกให้รู้ถึงแนวทางการตามใจเนื้อหนังอย่างสมบูรณ์แบบ
ความรอดโดยการรับบัพติศมามีขอบเขตอยูท่ ี�ใด การรับบัพติศมาไม่ใช่การรับโอกาส
“รับความรอด” การรับบัพติศมาเข้ ามีสว่ นในพระคริ สต์ทําให้ เรา “รอด”
เรามีความหวังที�แท้ จริ งว่าจะได้ อยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้ าหากเรายังคงยึดพระคริ สต์ไว้ เหมือนเมื�อ
ครัง� ที�เรารับบัพติศมาใหม่ๆ หลังรับบัพติศมาแล้ วเราควรจะเชื�ออย่างถ่อมใจว่า
เราจะถูกรับไปอยูใ่ นแผ่นดินของพระเจ้ าเมื�อพระคริ สต์เสด็จกลับมา เราอาจจะไม่แน่ใจจริ งๆ
เพราะเราอาจจะล้ มลงในวันถัดไป เราไม่อาจคาดเดาอนาคตจิตวิญญาณของเราได้
เราต้องทําทุกอย่างเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งสํานึกที่ดีที่เรามีต่อพระเจ้า เมื่อครั้งที่เรารับ
บัพติศมา บัพติศมาคือ การมี "จิตสํานึกว่าชอบ" (1 เปโตร 3:21) ผูท้ ี่รับบัพติศมาสัญญาว่า

จะรักษาจิตสํานึกที่ดีต่อพระเจ้า
บัพติศมาเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการนําเราไปสู่ ความรอดในพระคริ สต์
แต่เราคงต้องจําไว้วา่ การรับบัพติศมาเพียงอย่างเดียวจะไม่ทาํ ให้เรารอดได้
การมีชีวติ อยูอ่ ย่างมีส่วนร่ วมในการถูกตรึ งกางเขนเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นมาก
"ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่จากนํ้าและพระวิญญาณ ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้" (ยอห์น 3:5)
การเปรี ยบเทียบพระธรรมบทนี้กบั 1 เปโตร 1:23 แสดงให้เห็นว่า การเกิดฝ่ ายจิตวิญญาณหลังการรับบัพติศมา

คือการได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณหรื อพระวจนะ ความรอดไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั การรับบัพติศมาเพียงอย่างเดียว
แต่เป็ นผลแห่ งพระคุณ (เอเฟซัส 2:8) ความเชื่อ (โรม 1:5) และความหวัง (โรม 8:24)

บางครั้งเราจะได้ยนิ ว่าความรอดได้มาโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว การรับบัพติศมาจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยากอบ
2:17-24 ทําให้เห็นชัดว่าคําสอนดังกล่าวเป็ นการให้ความหมายผิดๆ ระหว่างความเชื่อและการงาน

ความเชื่อที่แท้ตามข่าวประเสริ ฐคือ ความเชื่อโดยการกระทํา "ผูใ้ ดจะเป็ นคนชอบธรรมได้ก็เนื่องด้วยการประพฤติ
และมิใช่ดว้ ยความเชื่อเพียงอย่างเดียว" (ยากอบ 2:24) ในการรับบัพติศมา

ผูท้ ี่จะรับบัพติศมามักจะถูกถามว่าจะต้องทําอะไรจึงจะได้รับความรอด คําตอบมักจะเป็ นเรื่ องของการรับบัพติศมา
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(กิจการของอัครทูต 2:37; 9:6; 10:6; 16:30)
การกระทําการที่สมกับการรับบัพติศมาแล้วเป็ นตัวชี้ความเชื่อต่อข่าวประเสริ ฐ
พระเจ้าและพระคริ สต์ได้กระทําการเพื่อความรอดของเรา แต่เราต้องประพฤติให้สมกับการกลับใจใหม่ของเรา
(กิจการของอัครทูต 26:20; มาระโก 16:15,16)
เราพูดถึงแล้วว่าการชําระล้างบาปคือการที่พระเจ้าทรงอภัยโทษบาปของเรา
เพราะการที่เรารับบัพติศมาเข้าในพระคริ สต์ ในพระธรรมบางตอนบอกว่า การชําระบาปทําได้
โดยความเชื่อและการกลับใจเสี ยใหม่ (กิจการของอัครทูต 22:16; วิวรณ์ 7:14; เยเรมีห์ 4:14; อิสยาห์ 1:16)
ในบางตอนพระเจ้าเป็ นผูช้ าํ ระล้างบาปของเรา (เอเสเคียล 16:9; สดุดี 51:2, 7; 1 โคริ นธ์ 6:11)
ถ้าเราทําส่ วนของเราคือรับ
บัพติศมา พระเจ้าก็จะทรงชําระบาปของเรา
ความประพฤติหรื อการกระทําเพื่อให้สมกับการรับบัพติศมาเป็ นก้าวสําคัญในการรับข่าวประเสริ ฐแห่ งพระคุณของพระ
เจ้า

Digression - การรับบัพติศมาอีกครั้ง
หลายคนรู ้สึกว่าไม่อยากออกความเห็นใดๆ ในการที่จะรับบัพติศมาหลังจากที่ได้รับสิ่ งที่เขาคิดว่าคือบัพติศมา
ไม่วา่ จะโดยการพรมนํ้าหรื อลงไปในนํ้า อย่างไรก็ตาม ก่อนรับบัพติศมา
จะต้องมีการสํานึกบาปและมีความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐที่แท้จริ ง (กิจการของอัครทูต 2:38; มาระโก
16:15,16) มัทธิว 28:19-20 โยงการรับบัพติศมาไปที่การได้ยนิ เรื่ องของพระคริ สต์เป็ นอันดับแรก เด็กเล็กๆ
ไม่สามารถสํานึกบาปหรื อเข้าใจข่าวประเสริ ฐ การพรมนํ้าไม่ใช่การรับบัพติศมาและการที่นกั ว่ายนํ้าดําดิ่งลงไปในนํ้า
ไม่ได้แปลว่าเขารับบัพติศมา เพราะว่าเขาไม่ได้กาํ ลังตอบสนองต่อข่าวประเสริ ฐ
เช่นเดียวกับผูท้ ี่ลงนํ้าด้วยความเชื่อในคําสอนผิดๆ พวกเขาลงนํ้าแต่ไม่ได้รับบัพติศมา
มีความเชื่อเพียงหนึ่งเดียว คือมีคาํ สอนเดียวในข่าวประเสริ ฐ และดังนั้นจึงมีการรับบัพติศมาเพียงหนึ่งเดียว
คือการรับบัพติศมาหลังจากเชื่อในความเชื่อแท้เพียงหนึ่งเดียว "มีกายเดียว
เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรี ยกท่าน มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว
บัพติศมาเดียว" (เอเฟซัส 4:4-6) ไม่มีความหวังสองประการ เช่นที่เชื่อโดยผูท้ ี่กล่าวว่า
ไม่สาํ คัญที่เราจะเชื่อว่ารางวัลของเราอยูใ่ นสวรรค์หรื อบนโลก มี “พระเจ้าองค์เดียว” ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ใช่พระเจ้า
ถ้าเรารับบัพติศมาโดยไม่เข้าใจคําสอนพื้นฐาน เช่น แผ่นดินของพระจ้า ธรรมชาติของพระเจ้าและพระเยซู
การรับบัพติศมาครั้งนั้นก็ถือเป็ นโมฆะ ยอห์นให้รับบัพติศมาประกาศให้กลับใจเสี ยใหม่ และรับบัพติศมา
และสอนเรื่ องเกี่ยวกับพระเยซู
(มาระโก 1:4; ลูกา 1:77) แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ กิจการของอัครทูต 19:1-5

บันทึกไว้วา่ บางคนที่ยอห์นให้รับบัพติศมาแล้วต้องรับบัพติศมาอีกเพราะไม่เข้าใจคําสอนบางอย่าง ในทํานองเดียวกัน
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เราอาจจะรู ้สึกว่าในการรับศีลนั้น เราได้สาํ นึกบาปและพร้อมใจตั้งต้นใหม่แล้ว แต่เรายังคงจําเป็ นที่จะรับ
“บัพติศมาเดียว” ซึ่ งจะทําได้ต่อเมื่อเข้าใจหลักคําสอนของ ”ความเชื่อเดียว”
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บทเรี ยนที่ 9: คําถาม

1. เรารอดได้หรื อไม่โดยปราศจากการรับบัพติศมา
ก) ได้
ข) ไม่ ได้
2. คําว่า “บัพติศมา” แปลว่าอะไร
ก) พันธะ
ข) การพรมนํ้า
ค) ความเชื่อ
ง) การแช่/การลงนํ้า

3. เราควรรับบัพติศมาเมื่อใด
ก) หลังจากเรี ยนรู ้ข่าวประเสริ ฐที่แท้จริ งและกลับใจเสี ยใหม่
ข) ตอนเป็ นเด็ก
ค) หลังจากสนใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ง) เมื่อต้องการเข้าร่ วมคริ สตจักร
4. เรารับบัพติศมาเข้าในอะไร
ก) คริ สตจักรที่เรารับบัพติศมา
ข) พระวจนะของพระเจ้า
ค) พระคริ สต์
ง) พระวิญญาณบริ สุทธิ์
5. เกิดอะไรขึ้นหลังการรับบัพติศมา
ก) เราเป็ นส่ วนหนึ่งของพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม
ข) เราไม่มีทางทําบาปอีก
ค) เราได้รับความรอดตลอดไป
ง) บาปของเราได้รับการอภัยโทษ
6. เราจําต้องรับบัพติศมาหรื อไม่

ก) จําเป็ น
ข) ไม่จาํ เป็ น
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10.1

ชีวิตคริสเตียนเชิงปฏิบตั ิ

การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์
หลังการรับบัพติศมา เราควรมี “ผลแห่งความบริ สทุ ธิ�” นัน� คือ มีชีวิตอยูโ่ ดยพระวิญญาณ
ไม่ใช่โดยเนื �อหนัง (โรม 6:22; 8:11; กาลาเทีย 5:16,25)
เรามีผลแห่งพระวิญญาณได้ โดยพระวจนะของพระเจ้ าในเรา (ยอห์น 15:7,8)
เราถูกนําโดยพระวิญญาณในแง่ที�วา่ พระวิญญาณอยูใ่ นพระวจนะของพระองค์ ตลอดชีวิตของเรา
เราควรอยูใ่ กล้ พระวจนะโดยการอ่านและศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างสมํ�าเสมอ
การศึกษาพระวจนะทําให้ ร้ ูถึงความจําเป็ นที�จะต้ องรับบัพติศมา
เราควรจะยอมให้ พระวจนะมีอิทธิพลต่อการกระทําและชีวติ ของเราอยูเ่ สมอ
การรับบัพติศมาเป็ นเพียงก้ าวแรกของชีวิตที�เชื�อฟั งพระเจ้ า
ความคุ้นเคยกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์และหลักคําสอนอาจเป็ นอันตรายได้ อย่างแท้ จริ ง
เพราะทําให้ เราไปถึงจุดที�พระวจนะของพระเจ้ าไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไป
เราอ่านพระวจนะแต่เราไม่ได้ รับอะไรเลย (ดูภาคผนวก 2) เราควรจะอธิษฐานสันๆ
�
ก่อนการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ "ขอเบิกตาข้ าพระองค์
เพื�อข้ าพระองค์จะเห็นสิ�งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์" (สดุดี 119:18)
พระวจนะของพระเจ้ าควรจะเป็ นอาหารประจําวันของเรา ที�พงึ� พิง
และที�ปรารถนาของเรามากว่าอาหารทางเนื �อหนัง
"ข้ าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ ของพระองค์สงู กว่าเจตนาของข้ า" (โยบ 23:12) เยเรมีย์
กล่าวว่า "เมื�อพบพระวจนะของพระองค์แล้ ว ข้ าพระองค์ก็กินเสีย
พระวจนะของพระองค์เป็ นความชื�นบานแก่ข้าพระองค์
และเป็ นความปี ติยินดีแห่งจิตใจของข้ าพระองค์" (เยเรมีย์ 15:16)
การแบ่งเวลาศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นสิ�งสําคัญที�ควรบรรจุไว้ ในกิจวัตรประจําวัน
การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์สกั 30 นาที
ในตอนเช้ าจะทําให้ เราเริ� มต้ นวันใหม่ด้วยจิตวิญญาณที�ถกู ที�ถกู ทาง
นิสยั การสร้ างความเชื�อนี �จะมีคา่ เป็ นทองในวันแห่งการพิพากษา
เพื�อหลีกเลี�ยงการอ่านเฉพาะพระธรรมบางตอนที�เราคุ้นเคย คริ สตาเดลเฟี ยน (Christadelphian)
ได้ จดั ทํา “ไบเบิ �ลคอมพาเนียน” (Bible Companion) ขึ �นมา
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(สามารถสั่งซื้ อได้จากผูจ้ ดั พิมพ์หนังสื อเล่มนี้) เพื�อนําเสนอข้ อพระธรรมให้ อา่ นทุกวัน

ทําให้ เราได้ อา่ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 2 ครัง� และพระ
คริ สตคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 1 ครัง� ในเวลา 1 ปี เมื�อเราอ่านทุกวัน
เราจะรู้สกึ มีกําลังใจเมื�อคิดว่าผู้ที�เชื�อคนอื�นๆ ก็กําลังอ่านพระธรรมที�เราอ่านอยูเ่ ช่นกัน
เมื�อเราพบเพื�อนที�อา่ นเล่มเดียวกัน เราสามารถสนทนาถึงเรื� องที�เราอ่านได้

10.2 การอธิษฐาน
ข้ อปฏิบตั ิอีกข้ อที�ควรพัฒนาคือการอธิษฐาน ซึ่งเตือนให้เราระลึกว่ามี
ู รงสภาพเป็ นมนุษย์” เปาโล
“คนกลางแต่ผ้ เู ดียวระหว่างพระเจ้ ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริ สต์ผ้ ท
กล่าวว่า "เหตุฉะนัน� ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ผ้ ชู ายทังหลายอธิ
�
ษฐานในที�ทกุ แห่ง ปราศจากโทโส
และการเถียงกัน" (1 ทิโมธี 2:5-8) "เพราะว่า
เรามิได้ มีมหาปุโรหิตที�ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา
แต่ได้ ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนันพระองค์
�
ก็ยงั ปราศจากบาป
เหตุฉะนัน� ขอให้ เราทังหลายคงมี
�
ใจกล้ าเข้ ามาถึงพระที�นงั� แห่งพระคุณ เพื�อเราจะได้ รับพระเมตตา
และจะได้ รับพระคุณที�จะช่วยเราในขณะที�ต้องการ” (ฮีบรู 4:15,16)
การที�เรารับว่าพระคริ สต์เป็ นมหาปุโรหิตที�จะนําคําอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้ า
ควรจะทําให้ เราอธิษฐานอย่างสมํ�าเสมอด้ วยความเชื�อ
คําอธิษฐานไม่ใช่รายการยาวเหยียดของความต้ องการของเรา
การขอบพระคุณสําหรับอาหารและความปลอดภัยในการเดินทางควรจะเป็ นสิ�งสําคัญในคําอธิษ
ฐานของเราด้ วย
การมอบปั ญหาของเราให้ พระเจ้ าโดยการอธิษฐานก็ให้ สนั ติสขุ แก่เรา
"จงทูลเรื� องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้ าด้ วยการอธิษฐานกับการขอบพระคุณ
แล้ วสันติสขุ แห่งพระเจ้ า ซึง� เกินความเข้ าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่าน" (ฟิ ลิปปี
4:6,7)
ถ้ าคําอธิษฐานของเราเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้ า พระองค์ก็ทรงโปรดฟั งเรา (1 ยอห์น 5:14)
เราจะรู้น้ าํ พระทัยของพระเจ้ าได้ โดยการศึกษาพระวจนะของพระองค์
การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์จะสอนเราถึงวิธีการอธิษฐานและสิ�งที�เราควรทูลขอ
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"ถ้ า…ถ้ อยคําของเราฝั งอยูใ่ นท่านแล้ ว ท่านจะขอสิ�งใดที�ทา่ นปรารถนา ก็จะได้ สิ�งนัน"
� (ยอห์น
15:7)
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีตวั อย่างมากมายของการอธิษฐานอย่างสมํ�าเสมอ (สดุดี 119:164;
ดาเนียล 6:10) การอธิษฐานทุกเช้ าและคํ�า
และการขอบพระคุณระหว่างวันน่าจะเป็ นการอธิษฐานที�น้อยที�สดุ ที�เราควรกระทํา

10.3 การประกาศข่ าวประเสริฐ
สิ�งล่อลวงใจที�ยิ�งใหญ่ที�สดุ สิ�งหนึ�ง ซึง� เกิดจากการรู้จกั พระเจ้ าคือความเห็นแก่ตวั ฝ่ ายจิตวิญญาณ
เราสามารถที�จะพอใจกับการมีความสัมพันธ์ สว่ นตัวกับพระเจ้ า ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
จนเราลืมที�จะแบ่งปั นสิ�งเหล่านี �กับคนอื�นๆ ทังพี
� �น้องที�เชื�อและโลกรอบข้ าง
พระวจนะของพระเจ้ าและข่าวประเสริ ฐเป็ นเสมือนตะเกียงที�สอ่ งสว่างในความมืด (สดุดี
119:105; สุภาษิ ต 4:18) พระเยซูตรัสว่าไม่มีผ้ ใู ดจุดตะเกียง แล้ วเอาถังครอบไว้
แต่ตงไว้
ั � เพื�อส่องสว่าง (มัทธิว 5:15) “ท่านทังหลายเป็
�
นความสว่างของโลก"
ด้ วยเหตุที�ได้ รับบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์ผ้ เู ป็ น "ความสว่างของโลก" (มัทธิว 5:14; ยอห์น 8:12)
"นครซึง� อยูบ่ นภูเขาจะปิ ดบังไว้ ไม่ได้ " (มัทธิว 5:14)
ถ้ าเราดําเนินชีวิตตามข่าวประเสริ ฐ “ความบริ สทุ ธิ�” ของเราจะเป็ นพยานแก่คนที�เราอยูด่ ้ วย
เราจะปิ ดบังความจริ งไว้ ไม่ได้ วา่ เราถูก “แยกออกมาอยูใ่ น”
พวกที�มีความหวังในแผ่นดินของพระเจ้ า และถูก “แยกออกมาจาก”
วิถีทางฝ่ ายเนื �อหนังของพวกเขา
เราควรจะหาโอกาสแบ่งปั นความรู้เกี�ยวกับความจริ งเที�ยงแท้ กบั คนที�เราเกี�ยวข้ องด้ วย
การหันเหคําสนทนาสูส่ ิ�งที�เป็ นฝ่ ายจิตวิญญาณ
การสนทนาเรื� องหลักคําสอนกับสมาชิกของคริ สตจักรอื�นๆ การแจกใบปลิว การลงโฆษณาเล็กๆ
ในสื�อ ล้ วนเป็ นวิธีที�เราสามารถส่องสว่าง
เราไม่ควรคิดว่าเราสามารถทิ �งงานการเป็ นพยานไว้ กบั ผู้ทเี่ ชื�ออื�นๆ
เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล คริ สตาเดลเฟี ยนมีองค์กรขนาดเล็ก

ทว่ามีการริ เริ่ มประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างกว้างขวางเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ
เราต่างกระทําในสิ่ งที่เราสามารถกระทําได้โดยอาศัยค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคลของเราเอง
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วิธีที�ได้ ผลดีที�สดุ วิธีหนึ�งของการประกาศข่าวประเสริ ฐคือ
การอธิบายความเชื�อของเราให้ กบั สมาชิกในครอบครัวเรา คนที�เราติดต่อด้ วย
และหุ้นส่วนที�ไม่ร้ ูจกั พระเจ้ า
แม้ วา่ เราจะไม่ควรพูดซํ �าซากเพราะจะกลายเป็ นความกดดันสําหรับคนเหล่านันไป
�
การรับเชื�อเพราะความกดดันไม่ใช่สิ�งที�พระเจ้ าทรงพอพระทัย
หน้ าที�ของเราคือการเป็ นพยานโดยไม่คํานึงถึงการตอบสนอง เราต้ องรับผิดชอบการเป็ นพยานนี �
(เอเสเคียล 3:17-21) หากพระคริ สต์เสด็จกลับมาในขณะที�เรายังมีชีวิตอยู่ "สองคนจะอยูใ่ นทุง่ นา
จะทรงเอาไปคนหนึ�งละไว้ คนหนึ�ง" (ลูกา 17:36)
คงจะเป็ นเรื� องแปลกมากหากเราไม่บอกเรื� องการเสด็จมาอีกครัง� ของพระเยซูกบั สมาชิกในครอบค
รัวหรือเพื�อนร่วมงานของเราเมื�อเหตุการณ์นี �เกิดขึ �น

10.4 ชีวิตในคริสตจักร
เรากล่าวถึงความรับผิดชอบส่ วนบุคคลฝ่ ายจิตวิญญาณมาตลอดจนถึงบทเรี ยนนี้ อย่างไรก็ตาม

เรามีหน้ าที�ที�จะพบปะผู้คนที�มีความหวังเหมือนเรา และเราควรมีใจปรารถนาที�จะพบพวกเขา
หลังรับบัพติศมาแล้ ว เราเดินทางเข้ าในถิ�นทุรกันดาร เพื�อไปให้ ถึงแผ่นดินของพระเจ้ า
เป็ นเรื� องธรรมดาที�เราจะต้ องการทําความรู้จกั กับคนที�เดินทางเหมือนเรา
เรามีชีวติ อยูใ่ นยุคสุดท้ ายก่อนพระคริ สต์เสด็จกลับมา
เราต้ องมีสามัคคีธรรมร่วมกับผู้ที�อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกับเรา
เพื�อเราจะสามารถเอาชนะความทุกข์ยากลําบากทีเ่ ราเผชิญอยู่ "อย่าขาดการประชุม
แต่จงพูดหนุนใจกันให้ มากยิ�งขึ �น เพราะท่านทังหลายก็
�
ร้ ูอยูว่ า่ วันนันใกล้
� เข้ ามาแล้ ว" (ฮีบรู 10:25
เทียบ มาลาคี 3:16)
ผู้ที�เชื�อควรจะพยายามทุกวิถีทางที�จะติดต่อกันหรื อพบกันเพื�อศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ รับศีล
และทํากิจกรรมการประกาศ
เรา "ถูกเรี ยกออกมา" จากโลกมาสูค่ วามหวังแห่งแผ่นดินของพระเจ้ า คําว่า
"ปุโรหิต" หมายถึง "ผู้ที�ถกู เรี ยก" และคือผู้ที�เชื�อทุกคน คําในภาษากรี กที�แปลว่า
"คริ สตจักร" ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษคือคําว่า "ecclesia"
(เอคเคลเซี ย) ซึง� หมายความว่า "ที�ประชุมของผู้ที�ถกู เรี ยกออกมา" หรื อผู้ที�เชื�อ
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คริ สตจักรจึงหมายถึงกลุม่ ผู้ทเี่ ชื�อ ไม่ใช่สถานที�ที�ใช้ พบปะกัน พวกคริ สตาเดลเฟี ยนจึงใช้ คําว่า
“เอคเคลเซีย” แทนคําว่า “คริ สตจักร”
เมื�อมีผ้ ทู เี่ ชื�อจํานวนหนึ�งในเมืองหรื อพื �นที�ใด พวกเขาจะหาสถานที�ที�จะพบปะกันอย่างสมํ�าเสมอ
อาจจะเป็ นบ้ านของใครคนหนึ�งในกลุม่ หรื อเป็ นสถานที�เช่า พวก
คริ สตาเดลเฟี ยนมักจะใช้ สถานที�ในโรงแรม สร้ างโบสถ์ขึ �นมาเอง
หรื อบ้ านส่วนตัวจุดประสงค์คือการสร้ างสมาชิกโดยการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นกลุม่ ใหญ่
และการประกาศ กําหนดการในเอคเคลเซียของพวกคริ สตาเดลเฟี ยนจะเป็ นดังนี �
วันอาทิตย์
11.00 น. ศีลมหาสนิท
18.00 น. กิจกรรมการประกาศ
วันพุธ
20.00 น. การศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เอคเคลเซียเป็ นส่วนหนึ�งของครอบครัวของพระเจ้ า สมาชิกจะช่วยเหลือเกื �อกูลกัน
พระคริ สต์ทรงเป็ นตัวอย่างที�ดีมากในเรื� องนี � แม้ วา่ พระคริ สต์จะมีจิตวิญญาณสมบูรณ์แบบ
แต่พระองค์ทรง "รับใช้ " คนอื�นๆ
ทรงล้ างเท้ าสาวกในขณะที�พวกเขาโต้ เถียงกันว่าใครจะเป็ นใหญ่ที�สดุ (ยอห์น 13:14,15; มัทธิว
20:25-28)
สิ�งที�สอนในเอคเคลเซียคือ พระวจนะของพระเจ้ า เนื�องจากพระเจ้ าเป็ นชาย
ผู้ชายเท่านันจึ
� งควรเป็ นคนสอนพระวจนะของพระเจ้ า 1 โคริ นธ์ 14:34 บอกว่า
"จงให้ พวกผู้หญิงนิ�งเสียในที�ประชุม เพราะเขาไม่ได้ รับอนุญาตให้ พดู " 1 ทิโมธี 2:11-15
ให้ เหตุผลย้ อนไปถึงเหตุการณ์ในสวนเอเดน เอวาสอนให้ อาดัมกระทําบาป
ผู้หญิงจึงไม่ควรสอนผู้ชายอีก การที�พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างอาดัมก่อน แสดงว่า
"ชายเป็ นศีรษะของหญิง" (1 โคริ นธ์ 11:3)
ดังนันผู
� ้ ชายจึงควรเป็ นผู้นําทางจิตวิญญาณไม่ใช่กลับกัน
"ให้ ผ้ หู ญิงเรียนอย่างเงียบๆ และด้ วยใจนอบน้ อม
ข้ าพเจ้ าไม่ยอมให้ ผ้ หู ญิงสิ�งสอนหรือใช้ อํานาจเหนือผู้ชาย แต่ให้ เขานิ�งๆ อยู่
ด้ วยว่าพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างอาดัมขึ �นก่อนแล้ วจึงถึงเอวา และอาดัมไม่ได้ ถกู หลอกลวง
แต่ผ้ หู ญิงนันได้
� ถกู หลอกลวงจึงได้ กระทําบาป แต่ถึงกระนันผู
� ้ หญิงก็จะรอดได้ ด้วยการมีบตุ ร
ถ้ ายังดํารงอยูใ่ นความเชื�อ ในความรักและในความบริ สทุ ธิ� ด้ วยความสงบเสงี�ยม" (1 ทิโมธี 2:1115)
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พระคริ สตธรรมคัมภีร์จํากัดบทบาทของชายและหญิงไว้ อย่างชัดเจน ผู้หญิงถูกกําหนดให้ "มีสามี
มีบตุ ร และดูแลบ้ านเรื อน" (1 ทิโมธี 5:14) แปลว่าขอบเขตของการดูแลฝ่ ายจิตวิญญาณอยูท่ ี�บ้าน
งานที�เอคเคลเซียจึงเป็ นหน้ าที�ของผู้ชาย
หลักปฏิบตั ินี �ขัดแย้ งอย่างรุนแรงกับทฤษฎีความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในขณะที�ผ้ หู ญิงทํางานเรี ยกร้ องสิทธิที�จะเสมอภาคกับสามีในทุกๆ
ด้ านตังแต่
� การจัดการเรื� องการเงินในบ้ านไปถึงการสวมเสื �อผ้ าแบบที่ใช้ได้กบั ทั้งสองเพศ
การมีบตุ รกลายเป็ นเรื� องของความไม่สะดวก
ผู้ที�เชื�ออย่างแท้ จริ งจะตกใจกับแนวคิดของโลกปั จจุบนั
แม้ วา่ การรักษาสมดุลของแนวคิดจะเป็ นสิ�งที�จําเป็ น
ฝ่ ายสามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที�พระคริ สต์ทรงรักคริ สตจักร (เอเฟซัส 5:25)
"ท่านทังหลายที
�
�เป็ นสามีก็เช่นกัน จงอยูก่ ินกับภรรยาด้ วยความเข้ าใจในเธอ
จงให้ เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็ นเพศที�ออ่ นแอกว่า
และเพราะท่านทังสองได้
�
รับชีวิตอันเป็ นพระคุณเป็ นมรดก" (1 เปโตร 3:7)
การรับบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์ทําให้ ชายและหญิงเท่าเทียมกัน (กาลาเทีย 3:27; 1 โคริ นธ์
11:11) แต่ไม่มีผลกระทบต่อหลักการที�วา่ "ชายเป็ นศีรษะของหญิง" (1
โคริ นธ์ 11:3) ในทางปฏิบตั ิและทางจิตวิญญาณทังในครอบครั
�
วและในเอคเคลเซีย
เพื�อแสดงว่าเคารพต่อหลักการนี � ผู้หญิงจะต้ องคลุมศีรษะเมื�อผู้ชายสอนพระวจนะของพระเจ้ า
หมายความว่าผู้หญิงควรคลุมศีรษะทุกครัง� ที�มีการประชุมในเอคเคลเซีย
ความแตกต่างของบทบาทของชายและหญิงดูได้ จากการไว้ ผม (1 โคริ นธ์ 11:14,15)
"ผู้หญิงที�อธิษฐาน ถ้ าไม่มีผ้าคลุมศีรษะ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ (สามีของนาง ข้ อ 3)
เพราะเหมือนกับว่านางได้ โกนผมเสียแล้ ว ถ้ าผู้หญิงจะไม่คลุมศีรษะ ก็ควรจะโกนผมเสีย
แต่ถ้าการที�ผ้ หู ญิงจะตัดผมหรื อโกนผมนัน� เป็ นสิ�งที�น่าอับอาย จงเอาผ้ าคลุมศีรษะเสีย
ด้ วยเหตุนี �เอง ผู้หญิงจึงควรจะเอาสัญลักษณ์แห่งอํานาจนี �คลุมศีรษะ" (1 โคริ นธ์ 11:5,6,10)

10.5 ศีลมหาสนิท
พร้ อมกับการอธิษฐานและอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์
การเชื�อฟั งพระบัญชาของพระคริ สต์ในการรับศีลมหาสนิทเพื�อระลึกถึงพระองค์ก็เป็ นสิ�งที�สําคัญม
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าก
"จงกระทําอย่างนี �ให้ เป็ นที�ระลึกถึงเรา" (ลูกา 22:19)
พระองค์ทรงประสงค์ให้ ผ้ ทู ี�ติดตามพระองค์กระทําเช่นนี �อย่างสมํ�าเสมอจนถึงวันที�พระองค์เสด็จก
ลับมา เมื�อพระองค์จะหักขนมปั งและดื�มนํ �าองุน่ กับพวกเขาอีกครัง� (1 โคริ นธ์ 11:26; ลูกา 22:1618)
ขนมปั งเป็ นตัวแทนพระกายของพระคริ สต์ซงึ� ถูกตรึงกางเขนเพื�อเรา
และนํ �าองุน่ เปรี ยบเป็ นพระโลหิตของพระองค์ (1 โคริ นธ์ 11:23-27) ผู้ที�เชื�อในสมัยแรกๆ
จะรับศีลมหาสนิทกันบ่อยครัง� (กิจการของอัครทูต 2:42,46) อาจจะสัปดาห์ละครัง�
(กิจการของอัครทูต 20:7) ถ้ าเรารักพระคริสต์จริ ง เราจะเชื�อฟั งพระบัญชาของพระองค์ (ยอห์น
15:11-14) ถ้ าเรามีความสัมพันธ์ สว่ นตัวกับพระองค์
เราจะปรารถนาที�จะระลึกถึงพระองค์ตามที�พระองค์ตรัสสัง�
และหนุนใจตัวเองที�จะรํ าลึกถึงความรอดยิ�งใหญ่ที�พระองค์ได้ รับ
การคิดถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์บนกางเขนจะช่วยทําให้ ความทุกข์ยากของเรากลายเป็ นเ
รื� องเล็กน้ อยไป
ศีลมหาสนิทคือพิธีเพื�อการรํ าลึกถึง ไม่มีความอัศจรรย์ใดๆ เกิดขึ �นหลังรับศีลนี �
เป็ นเหมือนการเลี �ยงฉลอง เทศกาลปั สกาภายใต้ ธรรมบัญญัติของโมเสส (ลูกา 22:15; 1 โคริ นธ์
5:7-8) ซึง� เป็ นการเลี �ยงฉลองเพื�อรํ าลึกถึงการที�พระเจ้ าปลดปล่อยอิสราเอลจากอียิปต์
การรับศีลมหาสนิทจะทําให้ เราระลึกถึงความรอดจากบาปโดยทางพระคริ สต์
เราจึงสมควรที�จะปรารถนาที�จะรับศีลนี �
การรับศีลมหาสนิททําให้ ความรักของพระคริ สต์สําหรับเรากลับเป็ นจริ งอีกครัง�
การรับศีลมหาสนิทสัปดาห์ละครัง� ถือเป็ นสัญลักษณ์ของการมีจิตวิญญาณที�เข้ มแข็ง
ถ้ ารับศีลนี �พร้ อมกับผู้ทเี่ ชื�อคนอื�นๆ ไม่ได้ ก็ควรจะรับศีลนี �คนเดียว ไม่มีข้ออ้ างใดๆ
ที�จะหยุดเราจากการรักษาพระบัญชานี � แม้ ในยามวิกฤติ การขาดแคลนขนมปั งและนํ �าองุน่
ก็ไม่ควรทําให้ เราขาดจากการระลึกถึงพระคริ สต์ โดยวิธีที�พระองค์ทรงกําหนดขึ �น พระเยซูผ้ ทู รงใช้
"ผลแห่งเถาองุน่ " (ลูกา 22:18) เราจึงควรใช้ นํ �าองุน่ แดง
การรับสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมนานและการเสียสละของพระคริ สต์ถือเป็ นเกียรติสงู สุด
และควรจะกระทําด้ วยความตังใจที
� �ถกู ต้ อง
"เมื�อท่านทังหลายกิ
�
นขนมปั งนี �และดื�มจากถ้ วยนี �เวลาใด
ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เหตุฉะนัน�
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ถ้ าผู้ใดกินขนมปั งหรื อดื�มจากถ้ วยขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างไม่สมควร
ผู้น้ นั ทําผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า (1 โคริ นธ์ 11:26,27)
การรับศีลมหาสนิทจึงควรรับในสถานที�ซงึ� ผู้รับจะไม่ถกู รบกวน จึงอาจจะรับศีลนี �ในช่วงเช้ าหรื อคํ�า
"ขอให้ ทกุ คนพิจารณาตนเองแล้ วจึงกินขนมปั งและดื�มจากถ้ วยนี �" (1 โคริ นธ์ 11:28)
เราควรจะมุ่งความคิดไปยังการเสียสละชองพระคริ สต์
อาจจะโดยการอ่านพระธรรมที�บนั ทึกการตรึงกางเขนพระองค์ก่อนที�เราจะรับศีล
การรั บศีลที�ถูกต้ อง ควรจะมีขนั � ตอนดังนี �
1. อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้ าทรงอวยพระพรที�ประชุม
ทรงเปิ ดตาเราให้ เห็นพระวจนะของพระองค์
ทรงให้ เราจดจําความต้ องการของผู้ทเี่ ชื�ออื�นๆ
สรรเสริญพระองค์สําหรับความรักของพระองค์โดยเฉพาะที�สําแดงในพระค
ริ สต์ และทูลเรื� องอื�นๆ
2. อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์สําหรับวันนันตามหนั
�
งสือไบเบิ �ล
คอมพาเนียน (Bible Companion)
3. ครุ่นคิดบทเรี ยนในข้ อ 2
หรื ออ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์เฉพาะบทที�ทําให้ เราระลึกถึงพระคริ สต์
4. อ่าน 1 โคริ นธ์ 11:23-29
5. ใช้ เวลาเล็กน้ อยสงบใจสํารวจตัวเอง
6. อธิษฐานเพื�อขนมปั ง
7. หักขนมปั งและรับประทานชิ �นเล็กๆ
8. อธิษฐานเพื�อนํ �าองุน่
9. จิบนํ �าองุน่
10. อธิษฐานปิ ด
การรับศีลมหาสนิทควรใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว� โมง

10.6 การแต่ งงาน
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เราจะกล่าวถึงผู้ที�โสดในขณะที�รับบัพติศมา
มีพระธรรมหลายบทที�หนุนใจผู้ที�เป็ นโสดให้ พิจารณาทางเลือกที�จะเป็ นโสด
เพื�อที�จะอุทิศตัวทํางานของพระเจ้ า (1
โคริ นธ์ 7:7-9; 32-38; 2 ทิโมธี 2:4; มัทธิว 19:11,12;29; ปั ญญาจารย์ 9:9)
"ถ้ าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด" (1 โคริ นธ์ 7:28) สาวกหลายคนมีครอบครัวแล้ ว (1 โคริ นธ์
9:5) และการแต่งงานที�พระเจ้ าออกแบบไว้ คือ การแต่งงานที�นํามาซึง� ประโยชน์ทางร่างกาย
และจิตวิญญาณ "จงให้ การสมรสเป็ นที�นบั ถือแก่คนทังปวง
�
และให้ เตียงสมรสปราศจากความชัว� ช้ า" (ฮีบรู 13:4) "ไม่ควรที�ชายผู้นี �จะอยูค่ นเดียว"
พระเจ้ าจึงได้ สถาปนาการแต่งงานขึ �น (ปฐมกาล 2:18-24) "บุคคลที�พบภรรยาก็พบของดี
และได้ ความโปรดปรานจากพระเจ้ า ภรรยาที�หยัง� รู้ก็มาจากพระเจ้ า" (สุภาษิ ต 18:22;19:14)
ความหมายของพระธรรมทังหมดนี
�
�คือการมีความปรารถนาทางเพศที�ไม่ได้ อยูใ่ นการแต่งงานก็คือ
การล่วงประเวณี
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะกล่าวถึงการกระทําผิดศีลธรรมอย่างมากมาย เช่น
การล่วงประเวณี การคบชูส้ ู่ ชาย เป็ นต้น และมักจะปรากฏอยูใ่ นจดหมายเกือบทุกฉบับ เช่น
กิจการของอัครทูต 15:20; โรม 1:29; 1 โคริ นธ์ 6:9-18,10:8; 2 โคริ นธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19;
เอเฟซัส 5:3; โคโลสี 3:5; 1 เธสะโลนิกา 4:3; ยูดาห์ 7; 1 เปโตร 4:3; วิวรณ์ 2:21
ปฐมกาล 2:24 เผยให้ เห็นถึงบาปของการรักร่วมเพศ
เพราะเป็ นพระประสงค์ของพระจ้ าที�จะให้ ชายและหญิงแต่งงานและผูกพันกัน
พระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างผู้หญิงไม่ใช่ผ้ ชู ายเพื�อมาช่วยอาดัม
การที�ผ้ ชู ายมีเพศสัมพันธ์ กนั จะถูกพิพกาษาอยูเ่ สมอในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
และเป็ นบาปที�ทําให้ เมืองโสโดมถูกทําลาย (ปฐมกาล 18,19) เปาโลพูดอย่างชัดเจนว่า
การกระทําดังกล่าวเป็ นการยัว� ยุโทสะของพระเจ้ าและทําให้ เขาไม่ได้ เข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ า
(โรม 1:18-32; 1 โคริ นธ์ 6:9,10)
การที�เราเคยกระทําบาปดังกล่าว
ไม่ควรทําให้ เราคิดว่าเราอยูเ่ กินเงื �อพระหัตถ์ของพระเจ้ าที�จะยื�นมาช่วยเราได้
พระเจ้ าทรงเต็มเปี� ยมไปด้ วยการอภัยโทษ
และควรจะได้ รับความรักตอบแทนจากผู้ที�ได้ รับการอภัยโทษจากพระองค์ (สดุดี 130:4)
เอคเคลเซียที�เมืองโคริ นธ์ ก็มีคนที�จะต้ องสํานึกบาปเช่นนี �
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"แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็ นคนอย่างนัน� แต่ทา่ นได้ รับการชําระแล้ ว ได้ รับการทําให้ บริ สทุ ธิ�
ได้ รับการทําให้ เป็ นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้ า" (1 โคริ นธ์ 6:9-11)

10.7 สามัคคีธรรม
คํากรี กที�แปลมาเป็ นคําว่า "สามัคคีธรรม" และ "ที�ประชุม"
อธิบายถึงการมีอะไรพื �นฐานที�เหมือนกัน เช่น ที�ประชุมสามัญ คําว่าที�ประชุมเกี�ยวข้ องกับคําว่า
สื�อสาร เพราะเรารู้และปฏิบตั ิตามวิถีทางของพระเจ้ า
เราจึงมีสามัคคีธรรมกับพระองค์และคนอื�นๆ ที�ปฏิบตั ิเหมือนเราโดยการ "เข้ าใจพระคริ สต์"
เป็ นการง่ายที�จะละทิ �งความรับผิดชอบการที�เราต้ องมีสามัคคีธรรมกับคนอื�น
"จงอย่าละเลยที�จะกระทําการดี และจงแบ่งปั นข้ าวของซึง� กันและกัน" (ฮีบรู 13:16) ฟิ ลิปปี 1:5
"พูดถึงการมีสว่ นในข่าวประเสริ ฐด้ วยกัน"
สามัคคีธรรมของเราจึงมีพื �นฐานอยูท่ ี�หลักคําสอนซึง� ประกอบเป็ นข่าวประสริ ฐ
สามัคคีธรรมของผู้ที�เชื�อแท้ จริ ง จึงยิ�งใหญ่กว่าการชุมนุมใดๆ ขององค์กรหรื อคริ สตจักร
การสามัคคีธรรมนี �ทําให้ พวกเขาเดินทางรอนแรมเพื�อจะมีสามัคคีธรรมร่วมกันและเพื�อเยี�ยมเยียน
ผู้ที�เชื�อที�อยูห่ า่ งไกลและโดดเดี�ยว เปาโล
กล่าวถึง "สามัคคีธรรมฝ่ ายจิตวิญญาณ" (ฟิ ลิปปี 2:1)
คือสามัคคีธรรมบนพื �นฐานของการปฏิบตั ติ ามพระวิญญาณบริ สทุ ธิ�
สิ�งสําคัญของสามัคคีธรรมคือการรักษาศีลมหาสนิท ผู้ที�เชื�อในสมัยแรกๆ
"ขะมักเขม้ น" ฟั งคําสอนของจําพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม
ทังขะมั
� กเขม้ นในการหักขนมปั งและการอธิษฐาน ด้ วยความชื�นชมยินดีและใจกว้ างขวาง"
(กิจการของอัครทูต 2:42,46)
สัญลักษณ์ที�เป็ นตัวแทนความหวังของเราจะผูกเราเข้ าด้ วยกันด้ วยใจกว้ างขวาง
ถ้ าเราแบ่งปั นสัญลักษณ์นนให้
ั � กนั และกัน "ถ้ วยแห่งพระพร
ซึง� เราได้ ขอพระพรนันเป็
� นสิ�งที�ทําให้ เรามีสว่ นร่วมในพระโลหิตของพระคิรสต์มิใช่หรื อ
ขนมปั งซึง� เราหักนันเป็
� นสิ�งที�ทําให้ เรามีสว่ นร่วมในพระกายของพระคริ สต์มิไใช่หรือ
แม้ เราซึง� เป็ นบุคคลหลายคน แต่เนื�องจากมีขนมก้ อนเดียว เราจึงเป็ นร่างกายเดียว
เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขมมก้ อนเดียวกัน" (1 โคริ นธ์ 10:16-17)
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เราจึงต้ องแบ่งปั นสัญลักษณ์ของการเสียสละของพระคริ สต์กบั คนที�ได้ รับประโยชน์จากการงานข
องพระองค์ผ้ ซู งึ� รับประทานขนมปั งก้ อนเดียวกัน
ผู้ที�รับบัพติศมาเข้ าในพระคริ สต์คือผู้ที�ได้ รับประโยชน์จากการงานของพระองค์
เป็ นเรื� องน่าหัวเราะที�เราจะแบ่งปั นสัญลักษณ์นี �กับคนที�ไม่เข้ าข่ายนี �
การมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้ าและพระคริ สต์ รวมทังผู
� ้ ที�เชื�อคนอื�นๆ
ได้ ขึ �นอยูก่ บั ความเห็นชอบของเราต่อความจริ งในหลักคําสอนเท่านัน�
วิถีชีวิตของเราจะต้ องสอดคล้ องกับหลักการของคําสอนด้ วย "พระเจ้ าทรงเป็ นความสว่าง
และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย
ถ้ าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดําเนินอยูใ่ นความมืด เราก็พดู มุสา
และไม่ได้ ดําเนินชีวิตตามความจริ ง
แต่ถ้าเราดําเนินอยูใ่ นความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง
เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึง� กันและกัน
�
ปราศจากบาปทังสิ
� �น"
และพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราทังหลายให้
(1 ยอห์น 1:5-7)
สามัคคีธรรมจะลดลงเรื� องๆ
เมื�อผู้ที�เชื�อเริ� มดําเนินชีวิตในทางที�ขดั แย้ งกับคําสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
� ปรากฏดีกว่า" (เอเฟซัส
"อย่าเข้ ามีสว่ นกับกิจการของความมืดอันไร้ ผล แต่จงเผยกิจการนันให้
5:11)
ความพยายามทุกอย่างควรจะถูกทุม่ เทไปเพื�อให้ ได้ พวกเขากลับมาเหมือนผู้เลี �ยงแกะทีด่ ีที�ตามหา
แกะที�หลงหาย (ลูกา 15:1-7)
2 โคริ นธ์ 6:14-18 บอกว่า "อย่าเข้ าเทียมแอกกับคนที�ไม่เชื�อ
เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุน้ ส่วนอะไรกับความอธรรม
และความสว่างจะเข้ าสนิทกับความมืดได้ อย่างไร จงออกจากหมูพ่ วกเขาเหล่านัน�
�
แล้ วเราจึงจะรับพวกเจ้ าทังหลาย
�
และจงแยกตัวออกจากเขาทังหลาย
เราจะเป็ นดังบิดาของพวกเจ้ า และพวกเจ้ าจะเป็ นบุตรชายบุตรหญิงของเรา"
พระเจ้ าผู้ทรงฤทธานุภาพทังสิ
� �นได้ ตรัสดังนัน�
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นแสงสว่าง เราจึงไม่ควรมีสามัคคีธรรมกับคริ สตจักรที�สอนผิดๆ
ไม่แต่งงานกับคนที�ไม่ร้ ูจกั ความจริ ง และควรจะรังเกียจวิถีของโลก เมื�อเราแยกตัวจากโลก
เราได้ รับเกียติของการเป็ นบุตรของพระเจ้ า มีคริ สตจักรแท้ เพียง
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คริ สตจักรเดียว และมีกายเดียว (เอเฟซัส 1:23) ซึง� ตังอยู
� บ่ นผู้ที�ยดึ อยูก่ บั ความหวังเดียว
และมีกายเดียว พระเจ้ าองค์เดียว บัพติศมาเดียว และความเชื�อเดียว
(เอเฟซัส 4:4-6) เป็ นไปไม่ได้ ที�จะเป็ นส่วนหนึ�งในกายเดียว
แล้ วยังมีสามัคคีธรรมกับองค์กรศาสนาอื�นๆ ที�ไม่ยดึ อยูก่ บั ความเชื�อเดียว
ความสว่างไม่เข้ าสนิทกับความมืด ถ้ าเราเลือกที�จะมีสามัคคีธรรมกับความมืด
เราก็ประกาศตัวว่าอยูใ่ นความมืด
ไม่มีคําว่าความสัมพันธ์ อย่างครึ�งๆ กลางๆ ในความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระเจ้ า
เราอยูใ่ นพระคริ สต์ โดยการรับบัพติศมา หรื อไม่เราก็อยูภ่ ายนอกพระคริ สต์ เราอยูใ่ นความสว่าง
เพราะเราเชื�อในหลักคําสอนและเชื�อฟั งทําตามคําสอนนัน� หรื อไม่ก็อยูใ่ นความมืด
คนเราจะเหยียบเรื อสองแคมไม่ได้
การที�เรารู้เรื� องเหล่านี �ทําให้ เรามีความรับผิดชอบต่อพระเจ้ า
เราไม่ได้ เดินถนนหรื อดําเนินชีวิตเหมือนอย่างคนธรรมดาทัว� ไป
พระเจ้ ากําลังเฝ้าดูการตอบสนองของเราอยู่ พระเจ้ า พระเยซู และผู้ที�เชื�อ
ต่างประสงค์ให้ ทา่ นตัดสินใจอย่างถูกต้ อง
แต่แม้ วา่ พระเจ้ าทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ �นพระชนม์แทนเรา
ก็ไม่สามารถช่วยให้ ท่านได้ รับความรอดได้ เพราะความรอดได้ มาด้ วยการตัดสินใจของตัวท่านเอง
เราจึงขอให้ ท่านตัดสินใจและรับบัพติศมา ท่านสามารถเขียนถึงเราตามที�อยูข่ ้ างหน้ าหนังสือเล่มนี �
เรายินดีที�จะดําเนินการให้ ท่าน
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บทเรี ยนที่ 10: คําถาม
1. "ความบริ สทุ ธิ�" แปลว่าอะไร
ก) ไม่ติดต่อกับคนที�ไม่เชื�อ
ข) แยกตัวจากบาปและเข้าสู่สิ�งที�เป็ นของพระเจ้ า
ค) ไปโบสถ์
ง) ทําดีกบ
ั ผูอ้ ื�น
2. ข้ อความใดเป็ นจริ งเกี�ยวกับการรับศีลมหาสนิท
ก) เราควรรับศีลมหาสนิททุกสัปดาห์
ข) เราควรรับศีลมหาสนิทปี ละครัง� ในเทศกาลปั สกา
ค) ขนมปั งและนํ �าองุน
่ กลายเป็ นพระกายและพระโลหิตของพระคริ สต์
ง) ขนมปั งและนํ �าองุน
่ เปรี ยบเป็ นพระกายและพระโลหิตของพระคริ สต์
3. ข้ อความใดเป็ นจริ งเกี�ยวกับการแต่งงาน
ก) เราควรแต่งงานกับผู้ที�เชื�ออย่างแท้จริ งเท่านัน�
ข) ผู้ที�เชื�อได้ รับอนุญาตให้ หย่าร้ างได้
ค) ผู้ทเี่ ชื�อที�แต่งงานกับผู้ที�ไม่เชื�อควรจะพยายามรักษาสถานภาพการสมรสไว้
ง) ในการแต่งงาน ผู้ชายเป็ นตัวแทนพระคริ สต์ และผู้หญิงเป็ นตัวแทนผู้ที�เชื�อ
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