
 2 

Bible Basics in Thai, by Duncan Heaster 
Carelinks, PO Box 152, Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net  
email info@carelinks.net  

พื �นฐาน 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ 
 

 

 

 

 
คูม่ือเพื�อการศกึษา 
 
 
เผยความปีติยนิดีและ 
สันติสุขในคริสตศาสนาท่ีแทจ้ริง 
 

 

 
1.1  การดาํรงพระชนมชี์พอยูข่องพระเจา้ 

 

http://www.carelinks.net/
mailto:info@carelinks.net


 3 

"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 

 
แต่ก็มีความแตกต่างกนัมากระหวา่งความเช่ือวา่มีพลงัท่ีเหนือกวา่ 
กบัความเช่ือวา่พระเจา้จะประทานบาํเหน็จตอบแทนให้แก่ผูท่ี้รับใชพ้ระองค ์ฮิบรู 11:6 กล่าวถึงประเด็นน้ีวา่ เรา 
"ตอ้งเช่ือวา่พระองคท์รงดาํรงพระชนมอ์ยู ่ 
  และ 
พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานบาํเหน็จให้แก่ทุกคนท่ีแสวงหาพระองค"์ 
ขอ้พระคมัภีร์ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเล่าในประวติัศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลของพระเจา้ 
ประเด็นท่ีมีการกล่าวกนับ่อยคร้ังคือ 
ความเช่ือของชนชาติยวิวา่พระเจา้ทรงดาํรงพระชนมอ์ยูมี่ไม่เท่ากบัความศรัทธาต่อส่ิงท่ีพระองคท์รงให้สัญญา 
ชนชาติยวิไดรั้บการบอกเล่าจากโมเสสผูน้าํผูย้ิง่ใหญ่ของเขาวา่ "จงทราบเสียในวนัน้ี และตรึกตรองอยูใ่นใจวา่ 
พระเยโฮวาห์เป็นพระเจา้ในฟ้าสวรรคเ์บ้ืองบน และบนแผน่ดินเบ้ืองล่างหามีพระเจา้อ่ืนใดอีกไม่เลย  
เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ ์และพระราชบญัญติัของพระองค"์ (เฉลยธรรมบญัญติั 4:39, 40)  
 
มีการกล่าวถึงประเด็นเดิมอีกวา่ การท่ีจิตของเราตระหนกัวา่พระเจา้ทรงพระชนมชี์พอยูน่ั้น 
ไม่ไดห้มายความวา่เราไดรั้บการตอ้นรับจากพระเจา้โดยอตัโนมติั ถา้เราเช่ืออยา่งจริงจงัวา่เรามีพระผูท้รงสร้าง 
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เราก็ควรจะ "รักษากฎเกณฑ ์และพระราชบญัญติัของพระองค"์ บทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่อธิบายพระบญัญติั 
และวธีิปฏิบติัตามพระบญัญติั เม่ือไดอ่้านพระคมัภีร์ เราจะยิง่รู้สึกศรัทธามากขึ้นวา่ พระเจา้ทรงพระชนมชี์พอยู:่ 
 
"ฉะนั้นความเช่ือเกิดขึ้นไดก้็เพราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกิดขึ้นไดก้็เพราะการประกาศพระคริสต"์  (โรม 10: 
17)  
เช่นเดียวกบัในหนงัสืออิสยาห์ 43:9-12 ท่ีทาํให้ประจกัษว์า่ความเขา้ใจในคาํพยากรณ์อนาคตของพระเจา้ 
ช่วยให้เรารู้วา่ "เราเป็นพระเจา้" (อิสยาห์ 43:13) พระนามแห่งพระเจา้ท่ีวา่ "เราเป็นผูซ่ึ้งเราเป็น" 
คือความเป็นจริงอนัสมบูรณ์แบบ (อพยพ 3:14) อคัรทูตเปาโลเดินทางมายงัเมืองช่ือเบเรีย (Berea) 
ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นประเทศกรีซตอยเหนือ โดยปกติเปาโลจะประกาศข่าวประเสริฐ ('ข่าวดี') ของพระเจา้ 
แต่แทนท่ีคนในเมืองจะนอ้มรับคาํสอนของเปาโล "เขามีใจเล่ือมใสรับพระวจนะของพระเจา้ 
และคน้ดูพระคมัภีร์ทุกวนั หวงัจะรู้วา่ขอ้ความเหล่านั้นจะจริงดงักล่าวหรือไม่ เหตุฉะนั้นพวกเขามีหลายคนไดเ้ช่ือถือ" 
(กิจการของอคัรทูต 17:11,12) ความเช่ือของพวกเขาเกิดจากการเปิดใจ และการคน้ดูพระคมัภีร์อยา่งมีระบบ 
('ขอ้ความเหล่านั้น') และสมํ่าเสมอ ('ทุกวนั') การมีศรัทธาท่ีแทจ้ริงจึงมิไดเ้กิดจากพระเจา้ประทานให้ในบดัดล 
ดว้ยการผา่ตดัเปล่ียนจิตให้เกิดศรัทธา โดยไม่มีความเก่ียวพนักบัพระวจนะของพระเจา้เลย 
ไม่เช่นนั้นคงไม่มีคนเขา้ร่วมในขบวนรณรงคข์องบิลล่ีแกรแฮม หรือการชุมนุมในวนัเทศกาลเพนเทคอสตใ์นฐานะ 
"ผูศ้รัทธา" การคน้ดูพระคมัภีร์จะตอ้งใชเ้วลานานเท่าไรในกรณีน้ี? 
การขาดศรัทธาท่ีแทจ้ริงในพระคมัภีร์เกิดจากความวา่งเปล่า ซ่ึง "ผูเ้ขา้รีต" จะพบหลงัจากหันมาเช่ือในพระเจา้ 
และเหตุผลท่ีมีคนจาํนวนมากหันเหความเช่ือออกจากคาํสอนของคริสตศาสนา (Evangelical Movement) 
 
บทเรียนน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการคน้พระคมัภีร์ไดอ้ยา่งมีระบบ 
เพื่อให้คุณเกิดความเช่ือเช่นเดียวกนั ดงันั้นในการประกาศข่าวประเสริฐจึงมกัจะให้ความสาํคญักบั 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับฟังข่าวประเสริฐ กบัการมีศรัทธาท่ีแทจ้ริงเสมอ 
ขอทรงโปรดชาํระเขาให้บริสุทธ์ิดว้ยความจริง  
 

-   "ªÒÇâ¤ÃÔ¹¸ìËÅÒÂ¤¹àÁ×èÍä´é¿Ñ§à»ÒâÅáÅéÇ 

¡çä´éàª×èÍ¶×ÍáÅÐÃÑººÑ¾µÔÈÁÒ" (¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ÍÑ¤Ã·Ùµ18:8) 

-   เรา "ฟัง ข่าวประเสริฐและเช่ือ" (กิจการของอคัรทูต15:7) 
-   "เราทั้งหลายก็ไดป้ระกาศอยา่งท่ีกล่าวมานั้น และท่านทั้งหลายก็ไดเ้ช่ืออยา่งนั้น" (1 
โครินธ์15:11) 
-   คาํเปรียบนั้นก็อยา่งน้ี "เมล็ดพืช" นั้นไดแ้ก่พระวจนะของพระเจา้ (ลูกา8:11); 
มีความเช่ือเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหน่ึง (ลูกา17:6), ความเช่ือมาจากการยอมรับ 
"คาํท่ีก่อให้เกิดความเช่ือ" (โรม10:8), "เจริญดว้ยคาํสอนแห่งความเช่ือ 
และดว้ยหลกัธรรมอนัดีท่ีท่านไดป้ระพฤติตามนั้น" (1 ทิโมธี4:6), 
เขา้ไปในใจซ่ึงเปิดรับความเช่ือในพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์(กาลาเทีย2:2 cp. ฮีบรู4:2) 
-   อคัรทูตยอห์นกล่าวถึงบนัทึกของพระเจา้วา่ "เขาพูดความจริง เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ช่ือ" 
(ยอห์น 19:35) และพระวจนะของพระองคเ์ป็น "ความจริง" (ยอห์น17:17) - ซ่ึงเราเช่ือได ้
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1.2  พระเจา้ทรงมีตวัตน 
 
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  

 
พระเจา้ทรงความยิง่ใหญ่หาท่ีสุดมิไดเ้หนือกวา่มนุษยเ์ช่นเรา 
จึงไม่น่าแปลกท่ีมีคนจาํนวนมากหยดุศรัทธาของตนเองไวก้บัคาํสัญญาวา่ เราจะไดเ้ห็นพระเจา้ในท่ีสุด 
ชนชาติอิสราเอลขาดศรัทธาท่ีจะมองเห็น "รูปร่าง" ของพระเจา้ (ยอห์น5:37) 
ซ่ึงสาํแดงให้ประจกัษว์า่พระองคท์รงมีรูปร่างท่ีแทจ้ริง ศรัทธาดงักล่าวเกิดจากการไดรู้้จกัพระเจา้ 
และเช่ือในพระวจนะ: 
 

"บุคคลผูใ้ดมีใจบริสุทธ์ิ ผูน้ั้นเป็นสุข เพราะวา่เขาจะไดเ้ห็นพระเจา้" (มทัธิว5:8) 
 
"บรรดาผูรั้บใชข้องพระองค ์(พระเจา้) จะนมสัการพระองค ์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพกัตร์พระองค;์ 
และพระนามของพระองค ์(พระเจา้ - ววิรณ์3:12) จะประทบัอยูท่ี่หนา้ผากเขา" 
(ววิรณ์22:3,4) 

 
ความหวงัท่ีวเิศษเช่นนั้นถา้เราเช่ืออยา่งจริงจงั ก็จะส่งให้เกิดผลทางปฏิบติัในชีวติของเราเอง: 
 

"¨§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 
"ผูใ้ดจะสาบานอา้งสวรรค ์ก็สาบานอา้งพระท่ีนัง่ของพระเจา้ 
และอา้งพระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่นั้นดว้ย" (มทัธิว23:22).   
น่ีคงเป็นเร่ืองไร้สาระถา้พระเจา้ทรงไม่มีตวัตนจริง 
 
"เราจะเห็นพระองคอ์ยา่งท่ีพระองคท์รงเป็นอยูน่ั้น (ปรากฏพระองคใ์นรูปของพระเยซู)   
และทุกคนท่ีมีความหวงัอยา่งน้ี ก็ชาํระตนให้บริสุทธ์ิดงัท่ีพระองคท์รงบริสุทธ์ิ" (1 ยอห์น3:2,3) 
 

ในช่วงชีวติน้ีเรายงัมีความเขา้ใจเก่ียวกบัพระบิดาในสวรรคน์อ้ยมาก แต่เราสามารถมองทะลุไปเบ้ืองหนา้ 
ผา่นความมืดมนอนัสับสนของชีวติปัจจุบนั เพื่อไปพบพระเจา้ไดใ้นท่ีสุด 
การไดเ้ห็นพระวรกายของพระเจา้ยอ่มทาํให้เราเขา้ใจพระองคไ์ดดี้ยิง่ข้ึนอยา่งไม่ตอ้งสงสัย 
นัน่จึงทาํให้โยบปล้ืมปิติกบัประสบการณ์ท่ีเขาไดรั้บจากพระเจา้ในวนัสุดทา้ยของชีวติ 
แมว้า่จะตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหัสก็ตาม: 
 
"หลงัจากผวิหนงัของขา้ถูกทาํลาย (หมายถึงความตาย) ไปอยา่งน้ีแลว้โดยปราศจากเน้ือหนงัของขา้ 
ขา้จะเห็นพระเจา้: ผูซ่ึ้งขา้จะไดเ้ห็นเอง และนยัน์ตาของขา้จะไดเ้ห็นไม่ใช่คนอ่ืน" (โยบ19:26,27) 
 
และอคัรทูตเปาโลร้องออกมาดว้ยความเจบ็ปวดและสับสน: 
"บดัน้ีเราเห็นสลวัๆเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะไดเ้ห็นพระพกัตร์ชดัเจน" (1 โครินธ์13:12) 
 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในพระเจา้คือหัวใจสาํคญั ท่ีจะทาํให้เราเขา้ถึงหลกัคาํสอนสาํคญัๆในพระคมัภีร์ได ้
การมีมโนคติท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัพระเจา้ จะทาํให้ความเป็นจริงในพระคมัภีร์เลือนลางไป 
เช่นเดียวกนักบัความเทจ็เม่ือเกิดข้ึนคร้ังหน่ึงก็จะนาํไปสู่ความเทจ็อ่ืนๆต่อไปเร่ือยๆ 
ถา้คุณอ่านแลว้เห็นวา่ขอ้ความในหนงัสือบทน้ีน่าเช่ือถือ  แมจ้ะเป็นเพียงบางส่วนก็ตาม จะเกิดคาํถามตามมาวา่ 
'คุณรู้จกัพระเจา้ไดจ้ริงหรือไม่?' ซ่ึงเราจะไดดู้จากคาํสอนเก่ียวกบัพระเจา้ในพระคมัภีร์ต่อไป 
 
 
 

1.3  พระนามและพระกิตติคุณของพระเจา้ 
 
ถา้มีพระเจา้จริง ก็น่าจะมีเหตุผลให้เช่ือไดว้า่พระองคจ์ะตอ้งคิดหาวธีิบอกเร่ืองราวของพระองคแ์ก่เรา 
เราเช่ือวา่พระคมัภีร์คือส่ือท่ีพระเจา้ใชส้าํแดงพระองคต่์อมนุษย ์
และพระคมัภีร์ทาํให้เราไดเ้ห็นพระกิตติคุณของพระเจา้ท่ีสาํแดงออกมา 
น่ีคือเหตุท่ีพระคมัภีร์บรรยายพระวจนะของพระเจา้วา่เป็น "เมล็ดพนัธ"์ (เปโตร1:23) 
เพราะถา้พระวจนะมีผลต่อจิตใจของเรา ทาํให้มีส่ิงก่อกาํเนิดข้ึนภายในท่ีมีลกัษณะของพระเจา้ (ยากอบ1:18; 2 
โครินธ์5:17) ดงันั้นยิง่เราเช่ือในพระวจนะของพระเจา้ และนาํบทเรียนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากเท่าไร เราก็จะยิง่ 
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"เป็นไปตามลกัษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค"์ (โรม8:29) 
ซ่ึงมีลกัษณะอนัเป็นพระฉายท่ีสมบูรณ์แบบของพระเจา้ (โคโลสี1:15) 
มีคุณค่าในการศึกษาพระคมัภีร์ในแง่ของประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีเหตุการณ์ต่างๆ 
ให้เราไดศึ้กษาและเรียนรู้วา่พระเจา้ทรงจดัการกบัมนุษยแ์ละชนชาติต่างๆอยา่งไร 
โดยจะเป็นไปในลกัษณะเช่นเดียวกนัตลอด 
 
ในหนงัสือฮีบรูช่ือของคนเรามกัจะสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะและ/หรือขอ้มูลเฉพาะของบุคคลคนนั้น ตวัอยา่วเช่น: 
 

'เยซู'= 'ผูช่้วยให้รอด' -  เพราะ 
"ท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยชนชาติท่านให้รอดจากความผดิบาปของเขา" (มทัธิว1:21) 
 
'อบัราฮมั'= 'บิดาของประชาชาติมากมาย' - "เราให้เจา้เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย" 
(ปฐมกาล17:5) 

 
จึงเช่ือไดว้า่พระนามและพระกิตติศพัทข์องพระเจา้จะทาํให้เราไดท้ราบขอ้มูลของพระองคม์ากมาย 
เน่ืองจากพระเจา้ทรงมีพระจริยาวตัรและพระประสงคม์ากมายหลายดา้น จึงทาํให้พระองคท์รงมีพระนามมากเกินกวา่ 
1 พระนาม ซ่ึงขอแนะนาํให้ศึกษาพระนามของพระเจา้อยา่งละเอียดหลงัจากทาํพิธีบพัติศมาแลว้ 
การแสดงความช่ืนชมในพระจริยาวตัรของพระเจา้ผา่นทางการเรียกขานพระนาม 
ควรจะดาํรงอยูต่ลอดชัว่ชีวติท่ีเราไดม้อบให้พระองค ์ส่ิงท่ีจะกล่าวต่อไปคือบทนาํ 
 
เม่ือโมเสสตอ้งการจะรู้จกัพระเจา้ให้ลึกซ้ึงยิง่ขึ้น เพื่อเสริมแรงศรัทธาในช่วงเวลาท่ีประสบความทุกขน์ั้น ทูตได ้
"ออกพระนามพระเจา้: พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ พระเจา้ผูท้รงพระกรุณา ทรงกอปรดว้ยพระคุณ ทรงกร้ิวชา้ 
และบริบูรณ์ดว้ยความรักมัน่คง และความสัตยจ์ริง ต่อมนุษยก์ระทัง่พนัชัว่อาย ุผูท้รงโปรดยกโทษการล่วงละเมิด 
การทรยศ และบาปของเขาเสีย แต่จะทรงถือวา่ไม่มีโทษก็หามิได"้ (อพยพ34:5-7) 
 
น่ีเป็นขอ้พิสูจน์ท่ีเห็นไดช้ดัวา่พระเจา้ทรงหยัง่รู้ถึงพระจริยวตัรของพระองค ์
การมีพระจริยวตัรเช่นน้ีเป็นขอ้พิสูจน์ให้เห็นวา่พระเจา้ทรงมีพระวรกายจริง 
จึงเป็นเร่ืองไร้สาระท่ีจะช้ีแจงวา่จิตวญิญาณจะมีลกัษณะซ่ึงสามารถพฒันาไดใ้นมนุษยเ์ช่นเรา 
 
พระเจา้ทรงเลือกพระนามเฉพาะ ท่ีพระองคต์อ้งการให้คนของพระองครู้์จกัและจดจาํ เป็นพระนามท่ีเป็นบทสรุป 
และเป็นส่วนสาํคญัในพระประสงคท่ี์พระองคท์รงมีกบัมนุษย ์
 
ชนชาติอิสราเอลเป็นทาสในอียปิต ์และตอ้งการให้มีการย ํ้าเตือนถึงพระประสงคข์องพระเจา้ 
โมเสสไดรั้บการบอกกล่าวให้ออกพระนามของพระเจา้แก่ชนชาติอิสราเอล 
เพื่อกระตุน้เตือนให้พวกเขาอพยพออกจากอียปิต ์และเร่ิมการเดินทางไปยงัดินแดนแห่งความหวงั (cp. 1 
โครินธ์10:1) เราเองก็เช่นกนัจาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัพื้นฐานเก่ียวกบัพระนามของพระเจา้ ก่อนจะรับบพัติศมา 
และเร่ิมการเดินทางสู่อาณาจกัรของพระเจา้ 
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พระเจา้ทรงบอกกบัชนชาติอิสราเอลวา่พระนามของพระองคค์ือ ยาห์เวห์ (YAHWEH) แปลวา่ 
"เราเป็นผูซ่ึ้งเราเป็น"  หรือถา้ให้ถูกตอ้งยิง่ข้ึนตอ้งแปลวา่ "เราจะเป็นผูซ่ึ้งเราจะเป็น" (อพยพ3:13-15) 
พระนามน้ีไดรั้บการขยายความเพิ่มเติมเล็กนอ้ยวา่: "พระเจา้จึงตรัสกบัโมเสสอีกวา่ 
เจา้จงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลวา่ดงัน้ี พระเยโฮวาห์ พระเจา้แห่งบรรพบุรุษของท่าน คือพระเจา้ของอบัราฮมั 
พระเจา้ของอิสอคั และพระเจา้ของยาโคบ ... น่ีแหละเป็นนามของเราตลอดไปเป็นนิตย ์
น่ีแหละเป็นอนุสรณ์ของเราตลอดทุกชัว่ชาติพนัธ์" (อพยพ3:15) 
 
ดงันั้นพระนามเตม็ของพระเจา้ก็คือ "พระเจา้" 
 
พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาฮิบรู 
การแปลเป็นภาษาองักฤษทาํให้รายละเอียดต่างๆตกหล่นไปเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะเม่ือตอ้งแปลคาํวา่ "พระเจา้" 
ในภาษาฮิบรู คาํวา่ "พระเจา้" ในภาษาฮิบรูท่ีใชก้นัทัว่ไปคาํหน่ึงคือคาํวา่ "อีโลฮิม" (Elohim) 
หมายความวา่ผูมี้อาํนาจ พระนามท่ีพระเจา้ตอ้งการให้เราจดจาํจึงเป็นอนุสรณ์ของพระองค ์
 
ยาห์เวห์ เอโลฮิม (YAHWEH ELOHIM) 
หมายความวา่ 
ผูซ่ึ้งสาํแดงพระองคใ์นกลุ่มของผูท่ี้มีอาํนาจทั้งหลาย 
 
เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ท่ีทรงตอ้งการสาํแดงลกัษณะและตวัตนท่ีแทจ้ริงของพระองคต่์อคนกลุ่มใหญ่ 
การเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ช่วยให้เราพฒันาลกัษณะของพระองคใ์นตวัเราได ้
ถือเป็นการสาํแดงพระองคก์บัผูท่ี้มีศรัทธาแรงกลา้ แต่พระนามของพระเจา้คือคาํพยากรณ์ในอนาคต 
เม่ือโลกน้ีเตม็ไปดว้ยคนท่ีมีลกัษณะและสภาพเหมือนพระองค ์(cp. 2 เปโตร1:4) 
ถา้เราปรารถนาจะมีส่วนร่วมในพระนามของพระเจา้ และเป็นเหมือนพระเจา้คือเป็นอมตะ 
เพื่อมีชีวติอนับริบูณณ์ดว้ยธรรมเป็นนิรันดร์ เราจะตอ้งมีส่วนร่วมในพระนามของพระเจา้ 
ซ่ึงจะทาํไดก้็ดว้ยการรับบพัติศมาในนามแห่งพระองค ์คือพระยาห์เวห์ เอโลฮิม (มทัธิว28:19) 
ซ่ึงจะทาํให้เรากลายเป็นผูสื้บทอด ("เมล็ดพนัธุ์") ของอบัราฮมั (กาลาเทีย3:27-29) 
ซ่ึงไดรั้บคาํสัญญาให้สืบมรดกนิรันดร์บนโลก (ปฐมกาล17:8; โรม4:13) - กลุ่มของ "ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ" 
("เอโลฮิม") ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีคาํพยากรณ์เร่ืองพระนามของพระเจา้จะเกิดสัมฤทธิผล 
โดยจะอธิบายให้ละเอียดยิง่ข้ึนในบทท่ี 3.4 
 

1.4  ทูตสวรรค ์
 
ส่ิงท่ีเราไดศึ้กษาไปแลว้ในบทน้ีคือการพิจารณาเร่ืองทูตสวรรค:์ 
 

- ดาํรงอยูใ่นสภาพร่างกายของมนุษย ์
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- ชูพระนามของพระเจา้ 
 
- เป็นช่องทางให้พระวญิญาณของพระเจา้ไดก้ระทาํตามพระประสงค ์
 
- สอดคลอ้งกบัพระจริยาวตัรและพระประสงคข์องพระเจา้ 
 
- และเป็นการสาํแดงองคข์องพระเจา้ 

 
เราไดก้ล่าวไปแลว้ในบทท่ี 1.3 วา่คาํวา่ 'พระเจา้' ท่ีใชใ้นภาษาฮิบรูทัว่ไปคือ 'เอโลฮิม' หมายถึง 'ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ' 
ซ่ึงชูพระนามของพระเจา้ โดยเราอาจเรียก 'ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ' เหล่าน้ีวา่ 'พระเจา้' 
เน่ืองจากมีความเก่ียวโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้ บรรดาสรรพส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีคือทูตสวรรค ์
 
บนัทึกการสร้างโลกในหนงัสือปฐมกาล 1 บอกให้เรารู้วา่พระเจา้ทรงตรัสถึงบญัญติับางขอ้เก่ียวกบัการสร้าง 
"ก็เป็นดงันั้น" ทูตสวรรคค์ือผูก้ระทาํตามพระบญัญติั: 
 
"ทูตสวรรค ์ท่านผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ ผูก้ระทาํตามพระวจนะของพระองค ์และฟังเสียงพระวจนะของพระองค"์ 
(สดุดี103:20) 
 
จึงพอสรุปไดว้า่เม่ือเราอ่านเร่ือง 'พระเจา้' ทรงสร้างโลกนั้น งานน้ีแทจ้ริงทูตสวรรคเ์ป็นผูท้าํ ในหนงัสือโยบ 38:4-
7 ก็กล่าวถึงเร่ืองน้ีไวเ้ช่นกนั 
ตรงน้ีจึงนบัเป็นช่วงเวลาดีท่ีจะสรุปเหตุการณ์ต่างๆในการสร้างโลกตามท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมเร่ืองปฐมกาล 1: 
 
วนัท่ี 1  "พระเจา้ตรัสวา่ จงเกิดความสวา่ง ความสวา่งก๋เกิดขึ้น" (v.3) 
 
วนัท่ี 2  "พระเจา้ตรัสวา่ จงมีภาคพื้น (ทอ้งฟ้า ผนืกวา้ง) ในระหวา่งนํ้ า แยกนํ้ า (บนภาคพื้น) ออกจากนํ้ า 
(เหนือภาคพื้น) กนั ... ก็เป็นดงันั้น" (v.6,7) 
 
วนัท่ี 3  "พระเจา้ตรัสวา่ นํ้าท่ีอยูใ่ตฟ้้าจงรวมอยูแ่ห่งเดียวกนั (ทาํให้เกิดเป็นทะเลและมหาสมุทร) ... 
ท่ีแห้งจงปรากฏขึ้น ก็เป็นดงันั้น" (v.9) 
 
วนัท่ี 4  "พระเจา้ตรัสวา่ จงมีดวงสวา่งบนฟ้า ก็เป็นดงันั้น" (v.14,15) 
 
วนัท่ี 5  "พระเจา้ตรัสวา่ นาํจงอุดมดว้ยฝงูสัตวท่ี์มีชีวติ และนกจงบินไปมา ... 
และพระเจา้ทรงสร้างสัตวท่ี์มีชีวตินานาชนิด" (v.20,21) - "ก็เป็นดงันั้น" 
 
วนัท่ี 6  "พระเจา้ตรัสวา่ แผน่ดินจงเกิดสัตวท่ี์มีชีวติ ... สัตวใ์ชง้าน และสัตวเ์ล้ือยคลาน ... และก็เป็นดงันั้น" 
(v.24) 
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มนุษยถู์กสร้างข้ึนในวนัท่ีหกเช่นเดียวกนั "พระเจา้ตรัสวา่ ให้เราสร้างมนุษยต์ามฉายาตามอยา่งของเรา" 
(ปฐมกาล1:26) เราไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบับทกลอนน้ีไวแ้ลว้ในบทเรียนท่ี 1.2 
ตอนน้ีเราเพียงตอ้งการลนัทึกไวว้า่ "พระเจา้" ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงพระเจา้ท่ีมีตวัตนจริง ขอ้ความท่ีกล่าววา่ 
"ให้เราสร้างมนุษย"์ แสดงให้เห็นวา่ 'พระเจา้' กาํลงัพูดถึงคนมากกวา่ 1 คน คาํในภาษาฮิบรูท่ีแปลวา่ 'พระเจา้' 
ตรงน้ีคือคาํวา่ 'เอโลฮิม (Elohim)' หมายถึง 'ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ' ซ่ึงหมายถึงทูตสวรรคน์ัน่เอง 
การท่ีท่ีทูตสวรรคไ์ดส้ร้างเราขึ้นมาโดยให้มีรูปลกัษณ์เหมือนตนเองนั้นหมายความวา่ทูตสวรรคเ์หล่านั้นจะตอ้งมีรูปกา

ยเหมือนกบัเรา ทูตสวรรคจึ์งมีร่างท่ีมีตวัตนและจบัตอ้งไดจ้ริง ซ่ึงเป็นภาพเดียวกบัพระเจา้ 
 
คาํวา่ 'ภาพ' ในความหมายน้ีหมายถึงมีโครงสร้างพื้นฐานทางสรีระเหมือนกนั ในพระคมัภีร์มี 'ภาพ' อยู ่2 ภาพ 
ในความหมายน้ีจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเกิดภาพทั้งสองข้ึนพร้อมกนั 
 

ภาพของพระเจา้ ('ภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิ') 
 
ไม่บาป (สมบูรณ์แบบ) (โรม9:14; 6:23 cp. สดุดี90:2; 
มทัธิว5:48; ยากอบ1:13)  
ไม่ตาย คือมีชีวตินิรันดร์ (1 ทิโมธี6:16) 
เตม็ไปดว้ยอาํนาจและพลงั (อิสยาห์40:28) 
 

น่ีคือภาพของพระเจา้และทูตสวรรค ์ซ่ึงไดม้อบให้พระเยซู หลงัจากฟ้ืนคืนพระชนม ์(กจ.13:34; ววิรณ์1:18; 
ฮิบรู1:3) เป็นภาพท่ีเราไดรั้บสัญญาไว ้(ลูกา20:35,36; 2 เปโตร1:4; อิสยาห์40:28 cp.v 31) 
 

ภาพของมนุษย ์(Human nature) 
 
ล่อให้ทาํบาป (ยากอบ1:13-15) โดยจิตท่ีคิดชัว่ร้าย (เยเรมีย1์7:9; 
มะระโก7:21-23) 
ถูกกาํหนดให้ตาย คือไม่มีชีวตินิรัดร์ (โรม5:12,17; 1 โครินธ์15:22) 
มีแรงจาํกดั ทั้งทางสรีระ (อิสยาห์40:30) และทางจิตใจ (เยเรมีย1์0:23) 

 
น่ีคือภาพท่ีมนุษยทุ์กคนมีไม่วา่จะดีหรือเลว จุดส้ินสุดของภาพนั้นก็คือความตาย (โรม6:23) 
เป็นภาพท่ีพระเยซูมีขณะทรงใชชี้วติในโลกมนุษย ์(ฮิบรู2:14-18; โรม8:3; ยอห์น2:25; มะระโก10:18) 
 
โชคไม่ดีท่ีคาํวา่ 'ภาพ' ในภาษาองักฤษมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง เราใชค้าํน้ีในประโยควา่ 
'จอห์นมีภาพลกัษณ์ของความใจดี - เขาไม่มีภาพของความหยาบคาย แต่ฉันคิดวา่เขาค่อนขา้งภูมิใจในรถยนตข์องเขา 
ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนมนุษย'์ น่ีไม่ใช่ความหมายของคาํวา่ 'ภาพ' ท่ีเราใชใ้นบทเรียน 
 
รูปลกัษณ์ของทูตสวรรค ์
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ทูตสวรรคมี์ฉายาเหมือนพระเจา้  จึงไม่มีบาป และไม่มีวนัตาย โดยเห็นวา่บาปคือส่ิงท่ีนาํไปสู่ความตาย  
(โรม6:23) ทูตสวรรคจ์ะตอ้งมีรูปร่างสรีระ ดว้ยเหตุน้ีเองเม่ือทูตสวรรคป์รากฏกายบนโลก 
จึงมีรูปร่างเหมือนกบัมนุษย:์ 
 
- ทูตสวรรคม์าหาอบัราฮมัเพื่อกล่าวพระวจนะของพระเจา้ให้เขาฟัง ทูตสวรรคถู์กบรรยายไวว้า่เป็น "ชายสามคน" 
ซ่ึงอบัราฮมัปฏิบติัดว้ยเหมือนเป็นมนุษย ์เน่ืองจากนัน่คอืรูปกายภายนอกของทูตสวรรค ์
"ขา้จะเอานํ้ ามานิดหน่อยให้ท่านลา้งเทา้ และพกัใตต้น้ไม"้ (ปฐก.18:4) 
 
- ทูตสวรรคส์องคนเดินทางไปหาโลทท่ีเมืองโสโดม 
ซ่ึงก็ไดรั้บการรับรองในฐานะมนุษยจ์ากโลทและคนในเมืองโสโดมเท่านั้น 
"ฝ่ายทูตสวรรคส์ององคน์ั้นมาถึงเมืองโสโดม" โดยโลทเชิญทั้งสองมามาคา้งดว้ย 
แต่ชายชาวเมืองโสโดมพากนัมาท่ีเรือน ร้องขู่โลทวา่ "ชายท่ีเขา้มาหาเจา้คืนน้ีอยูท่ี่ไหน?" โลทออ้นวอนวา่ 
"ชายเหล่าน้ีไม่ไดท้าํอะไร" บนัทึกน้ียงัเรียกทูตสวรรคว์า่ "ชาย" "ชายทั้งสอง (ทูตสวรรค)์ ยืน่มือออกไป" 
และช่วยเหลือโลท "และชายทั้งสองจึงพูดกบัโลท ... พระเจา้ทรงใชเ้รามาทาํลาย" เมืองโสโดม 
(ปฐมกาล19:1,5,8, 10,12, 13) 
 
- พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ซ่ึงกล่าวถึงเหตุการณ์เหล่าน้ี ยนืยนัวา่ทูตสวรรคอ์ยูใ่นร่างของชาย: 
"อยา่ละเลยท่ีจะตอ้นรับแขกแปลกหนา้ เพราะบางคน (เช่น อบัราฮมัและโลท) ก็ไดต้อ้นรับทูตสวรรคโ์ดยไม่รู้ตวั" 
(ฮิบรู13:2) 
 
- ยาโคบปลํ้าอยูก่บัชายแปลกหนา้ตลอดคืน (ปฐมกาล32:24) ซ่ึงภายหลงัเราจึงรู้วา่เป็นทูตสวรรค ์
(โฮเชยา12:4) 
 
- ชายสองคนในชุดขาวอยูใ่นท่ีท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์(ลูกา24:4) และการเสด็จสู่สวรรค ์
(กิจการอคัรทูต1:10) ของพระเยซู เห็นไดช้ดัวา่ชายเหล่าน้ีคือทูตสวรรค ์
 
- จงพิจารณานยัของขอ้ความท่ีวา่ "มาตราวดัของมนุษย ์ซ่ึงเหมือนกนักบัของทูตสวรรค"์ (ววิรณ์21:17) 
 
ทูตสวรรคไ์ม่ทาํผดิบาป 
 
ทูตสวรรคมี์ฉายาเหมือนพระเจา้ จึงไม่ตาย โดยเห็นวา่บาปคือส่ิงท่ีนาํไปสู่ความตาย ทูตสวรรคจึ์งไม่ทาํผดิบาป 
คาํในภาษากรีกและฮิบรูท่ีแปลวา่ 'ทูตสวรรค'์ มีความหมายวา่ 'ผูน้าํสาร' 
ทูตสวรรคค์ือผูน้าํสารหรือผูรั้บใชข้องพระเจา้ และเช่ือฟังพระองค ์จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะคิดวา่ทูตสวรรคมี์บาป 
ดงันั้นคาํวา่ 'aggelos' ในภาษากรีก ซ่ึงแปลวา่ 'ทูตสวรรค'์ ยงัมีความหมายวา่ 'ผูน้าํสาร' 
ไดอี้กดว้ยเม่ือพูดถึงมนุษย ์เช่น ยอห์น (มทัธิว11:10) และผูน้าํสาร (ลูกา7:24); ผูน้าํสารของพระเยซู 
(ลูกา9:52) และชายผูส้อดแนมดู Jericho (ยากอบ2:25) จึงเป็นไปไดที้เดียวท่ี 'ทูตสวรรค'์ 
ในความหมายวา่เป็นผูน้าํสารท่ีเป็นมนุษยส์ามารถทาํบาปได ้
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ขอ้ความต่อไปน้ีแสดงให้เห็นวา่ทูตสวรรคท์ั้งหมด (ไม่ใช่เฉพาะบางคนเท่านั้น) โดยปกติแลว้จะเช่ือฟังพระเจา้ 
และไม่มีบาป: 
 

"พระเจา้ทรงสถาปนาบลัลงักข์องพระองคไ์วใ้นฟ้าสวรรค ์
และราชอาณาจกัรของพระองคค์รองทุกส่ิงอยู ่
(จะไม่มีการก่อกบฎต่อพระเจา้ในสวรรค)์ ขา้แต่ท่านทั้งหลาย 
ผูเ้ป็นทูตสวรรคข์องพระองค ์จงถวายสาธุการแด่พระเจา้ ท่านผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ 
ผูก้ระทาํตามพระวจนะของของพระองค ์และฟังเสียงพระวจนะของพระองค ์
พลโยธาทั้งส้ินของพระองคจ์งถวายสาธุการแด่พระเจา้ 
คือบรรดาผูรั้บใชท่ี้กระทาํตามพระทยัพระองค"์ (สดุดี103:19-21) 
 
"ทูตสวรรคท์ั้งหลายของพระองคจ์งสรรเสริญพระองค ์ ... 
พลโยธาของพระองค ์(สดุดี148:2) 
 
"ทูตสวรรคท์ั้งปวง ... เป็นแต่เพียงวญิญาณผูป้รนนิบติั 
ท่ีพระองคท์รงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผูท่ี้จะไดรั้บความรอดกระนั้นมิใช่หรือ?" 
(ฮิบรู1:13,14) 
 

การใชค้าํวา่ "ทั้งปวง" ซํ้ าๆ แสดงให้เห็นวา่ทูตสวรรคไ์ม่ไดแ้บ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือฝ่ายดีและฝ่ายชัว่ 
ส่ิงสาํคญัในการทาํความเขา้ใจกบัภาพของทูตสวรรคก็์คือรางวลัจากการมีศรัทธาคือการแบ่งปันภาพลกัษณ์ 
"เขาเหล่านั้นท่ีสมควร ... ไม่มีการสมรสกนั ... เขาจะตายอีกไม่ได ้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค"์ 
(ลูกา20:35,36) ประเด็นสาํคญัท่ีตอ้งจบัให้ไดคื้อ ทูตสวรรคไ์ม่มีวนัตาย: "ความตาย ... 
ไม่สามารถทาํอะไรทูตสวรรคไ์ด"้ (ฮีบรู 2:16 Diaglott margin) ถา้ทูตสวรรคท์าํบาปได ้
พวกท่ีสมควรไดรั้บรางวลัเม่ือพระเยซูทรงกลบัมาก็ยงัทาํบาปได ้และเม่ือเห็นวา่บาปเป็นส่ิงท่ีนาํไปสู่ความตาย 
(โรม6:23) พวกน้ีจึงไม่มีชีวตินิรันดร์ ถา้เราทาํบาปได ้เราก็ตายได ้
ดงันั้นการกล่าววา่ทูตสวรรคท์าํบาปไดจึ้งทาํให้ชีวตินิรันดร์ซ่ึงพระเจา้สัญญาวา่จะให้ไร้ความหมาย 
โดยมองวา่รางวลัท่ีเราจะไดรั้บคือการมีคุณสมบติัเหมือนทูตสวรรค ์การอา้งอิงถึง "ทูตสวรรค"์ (ลูกา20:35,36) 
แสดงให้เห็นวา่ไม่มีการแบ่งแยกทูตสวรรคอ์อกเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชัว่ จะมีเพียงทูตสวรรคเ์พียงประเภทเดียวเท่านั้น 
 
ถา้ทูตสวรรคท์าํบาปได ้พระเจา้ก็ไร้ซ่ึงอาํนาจในการเขา้มายุง่เก่ียวกบัชีวติเรา และเร่ืองทางโลกอยา่งชอบธรรม 
โดยมองวา่พระเจา้ทรงสาํแดงให้เห็นวา่พระองคท์รงงานผา่นทางทูตสวรรค ์(สดุดี103:19-21) ทูตสวรรคค์ือ 
'วญิญาณท่ีพระเจา้ทรงสร้างขึ้น' ในแง่ท่ีพระองคท์รงทาํทุกอยา่งไดส้าํเร็จดว้ยจิต/อาํนาจ ผา่นทางทูตสวรรค ์(สดุดี 
104:4) จึงเป็นไปไม่ไดท่ี้ทูตสวรรคจ์ะไม่เช่ือฟังพระเจา้ 
ชาวคริสเตียนควรจะอธิฐานให้อาณาจกัรของพระเจา้มาปรากฏบนโลกทุกวนั 
ให้พระประสงคข์องพระองคส์ัมฤทธิผลเช่นเดียวกบัท่ีทาํสาํเร็จในสวรรค ์(มทัธิว 6:10) 
ถา้ทูตสวรรคข์องพระเจา้ตอ้งต่อสู้กบัทูตสวรรคฝ่์ายเลวในสวรรค ์พระประสงคก์็ยงัคงไม่สัมฤทธิผลในสวรรค ์
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และจะเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกนัในอณาจกัรหนา้ของพระองค ์
การใชชี้วตินิรันดร์ในโลกท่ีมีแต่การสู้รบระหวา่งผูมี้บาปกบัผูเ้ช่ือฟังเป็นอนาคตท่ีไม่สร้างแรงจูงใจเลย 
แต่นัน่ไม่ใช่ประเด็นท่ีจะพูดถึง 
แต่...? 
 
คริสตจกัรหลายแห่งคิดวา่ทูตสวรรคท์าํบาปได ้
และทูตสวรรคน์ั้นยงัตอ้งอยูรั่บผดิชอบต่อบาปและปัญหาท่ีเกิดข้ึนบนโลก 
เราจะพูดถึงแนวคิดท่ีผดิหลกัน้ีอยา่งละเอียดในบทเรียนท่ี 6 ส่วนตอนน้ีเราจะเนน้ประเด็นดงัต่อไปน้ี:- 
 
- เป็นไปไดท่ี้อาจจะมีการสร้างสรรพส่ิงข้ึนมาก่อนเรา เช่นท่ีบนัทึกไวใ้นหนงัสือปฐมกาล 1 
และเป็นไปไดท่ี้ปัจจุบนัทูตสวรรคจ์ะตระหนกัถึง "ความดีและความชัว่" (ปฐก. 3:5) 
ผา่นประสบการณ์ท่ีไดรั้บเช่นเดียวกบัเราไดรั้บในชีวติ 
ทูตสวรรคบ์างองคท่ี์ไดท้าํบาปสมยันั้นไม่ไดรั้บการตดัสินลงโทษ แต่ทั้งหมดน่ีคือการคาดเดา 
ซ่ึงจิตมนุษยโ์นม้นาํให้เช่ืออยูแ่ลว้ พระคมัภีร์บอกให้เรารู้วา่ปัจจุบนัเราตอ้งการรู้อะไร ซ่ึงก็คือไม่มีทูตสวรรคท่ี์ทาํบาป 
ทูตสวรรคทุ์กอง๕เช่ือฟังคาํของพระเจา้ 
 
- 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 

 
- คาํวา่ "ทูตสวรรค"์ ท่ีแปลจากภาษากรีกมีความหมายวา่ "ผูน้าํสาร" และยงัหมายถึงคนอีกดว้ยดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
"ผูน้าํสาร" ท่ีเป็นมนุษยน้ี์จึงทาํบาปได ้
 
- พวกป่าเถ่ือนมกัจะเช่ือวา่มีคนบาปชัว่ชา้ท่ีถูกกล่าวโทษวา่เป็นชีวติดา้นลบ 
เช่นเดียวกบัความคิดของคนนอกศาสนาเร่ืองคริสมาส 
 
- มีขอ้ความในพระคมัภีร์เพียงไม่ก่ีตอนท่ีอาจทาํให้เกิดความเขา้ใจไขวเ้ขววา่ ยงัมีทูตสวรรคท่ี์มีบาปอยู ่
ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากหนงัสือเร่ือง "ดั้นดน้หาซาตาน" ท่ีมีผูพ้ิมพจ์าํหน่าย 
ขอ้ความเหล่าน้ีไม่อาจปล่อยท้ิงไวใ้ห้ขดัแยง้กบัความสมบูรณ์ของคาํสอนในพระคมัภีร์ท่ีมีอยูไ่ด ้
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บทเรียนท่ี 1: คาํถาม 
 
1. อะไรช่วยให้เราเกิดศรัทธาในพระเจา้ไดม้ากท่ีสุด? 
a) การไปโบสถ ์
b) การศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยการสวดอธิษฐาน 
c) การพูดคุยกบัพี่นอ้งชาวคริสเตียน 
d) การมองดูธรรมชาติ 
 
2. ขอ้ใดขา้งล่างเป็นคาํจาํกดัความของคาํวา่พระเจา้ท่ีถูกตอ้ง? 
ก) เป็นเพียงความคิดในสมองเท่านั้น 
ข) เป็นวญิญาณหน่ึงท่ีล่องลอยอยูใ่นอากาศ 
ค) ไม่มีพระเจา้ 
ง) เป็นคนท่ีมีรูปลกัษณ์ตนตนจริง 
 
3. พระเจา้คือ 
ก) เอกภาพ 
ข) พระเจา้สามองค ์
ค) พระเจา้หลายๆองคท่ี์รวมอยูใ่นองคเ์ดียวกนั 
ง) ไม่มีทางบรรยายความได ้
 
4. พระนามของพระเจา้ท่ีวา่ 'ยาห์เวห์ เอโลฮิม (Yahweh Elohim)' หมายถึงอะไร? 
ก) พระเจ้าผู้ที�จะเป็น 

ข) พรเจ้าผู้ที�จะสําแดงพระองค์ในกลุม่ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ� 

ค) ผู้ยิ�งใหญ่ 

ง) พลงั 

 

5. คําวา่ 'ทตูสวรรค์' หมายถึงอะไร? 

ก) เหมือนมนษุย์ 

ข) มีปีก 

ค) ผู้ นําสาร 

ง) ผู้ชว่ย 

 

6. ทตูสวรรค์ทําบาปได้หรือไม?่ 
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ได้ 

ไมไ่ด้ 
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2.1  พระวิญญาณของพระเจ้า: คาํจาํกัดความ 

 

เน่ืองจากพระเจ้าเป็นบคุคลที�มีตวัตนจริง ซ่ึงมีความรู้สกึและอารมณ์ดงัเชน่ที�บคุคลผู้หนึ�งพงึมี 

จงึเป็นที�คาดการณ์ได้วา่พระองค์จะมีวิธีการที�จะแบง่ปันพระประสงค์และความรู้สกึของพระองค์กั

บเรา ผู้ซึ�งเป็นบุตรของพระองค์ 

รวมทั �งมีวิธีการที�จะกระทําการในชีวิตของเราในรูปแบบที�สอดคล้องกบัพระจริยวตัรของพระองค์ 

พระเจ้าทรงกระทําทกุสิ�งเหลา่นี �โดย "พระวิญญาณ" ของพระองค์ ถ้าเราต้องการรู้จกัพระเจ้า 

และมีสมัพนัธภาพที�มีชีวิตชีวากบัพระองค์ เราจําต้องรู้วา่  

"พระวิญญาณของพระเจ้า" คืออะไรและทํางานอยา่งไร 

ไมใ่ชเ่รื�องงา่ยนกัที�จะให้คําจํากดัความของคําวา่ "วิญญาณ" ยกตวัอยา่งเชน่ 

ถ้าคณุไปร่วมงานแตง่งาน คณุอาจวิจารณ์วา่ "งานนี �มีวิญญาณของพิธีแตง่งานจริงๆ" 

ซึ�งคณุหมายความวา่ ในงานนั �นมีบรรยากาศที�ดี ทกุอยา่งในงานก็ดดูีไปหมด เชน่ 

ทกุคนที�มาร่วมงานแตง่ตวัสวยงาม อาหารอร่อย ผู้คนพดูคยุกนัอยา่งเป็นมิตร เจ้าสาวดสูวยมาก 

เป็นต้น ทกุอยา่งเหลา่นี �ทําให้งานแตง่งานมี  

"วิญญาณ" ในทํานองเดียวกนั พระวิญญาณของพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงทกุสิ�งเกี�ยวกบัพระองค์ 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมแปลคําวา่  

"วิญญาณ" ในภาษาฮีบรูวา่ "ลมปราณ" หรือ "ฤทธิ�เดช" ดงันั �น พระวิญญาณของพระเจ้าก็คือ 

"ลมปราณ" ของพระองค์ ซึ�งก็คือแก่นแท้ของพระองค์ ที�สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของพระองค์ 

เราจะยกตวัอยา่งให้เห็นวา่คําวา่ "วิญญาณ" 

ถกูใช้อยา่งไรเมื�อกล่าวถึงความคิดหรือความประสงคข์องใครสกัคนในบทเรียนที� 4.3 คําวา่ 

วิญญาณไมเ่พียงแตพ่าดพิงถึงฤทธิ�เดชของพระเจ้าเทา่นั �น ดงัจะเหน็ได้จากพระธรรม โรม 15:19 

ที�เขียนไว้วา่ "ฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ�" 

พระคมัภีร์สอนไว้เสมอวา่ความคิดของคนแสดงออกดว้ยการกระทํา (สภุาษิต 23:7; มทัธิว 12:34) 

ส่ิงสะท้อนจากการกระทําของเราเองจะยืนยนัความจริงข้อนี �ได้ เราคิดอะไรบางอยา่ง 

หลงัจากนั �นเราก็ลงมือกระทําตามที�เราคิด พระวิญญาณของพระเจ้าก็เป็นเชน่นั �น 

หากแตอ่ยูใ่นระดบัที�สงูสง่กวา่ เพราะเป็นฤทธิ�เดชที�พระองค์ทรงใช้แสดงถึงแก่นแท้ ความประสงค์ 

และความมุง่หมายของพระองค์ พระเจ้าทรงคิดก่อนแล้วจงึกระทํา ดงัท่ีเขียนไวว้า่ 
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“เรากะแผนงานไว้อยา่งไร ก็จะเป็นไปอยา่งนั �น และเราได้มุง่หมายไว้อยา่งไร 

ก็จะเกิดขึ �นอยา่งนั �น” (อิสยาห์ 14:24) 
ฤทธิ�เดชของพระเจ้า 

ข้อความหลายตอนระบุอยา่งชดัเจนถึงพระวิญญาณของพระเจ้าและฤทธิ�เดชของพระองค์ 

เมื�อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างจกัรวาลนั �น "พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยูเ่หนือนํ �านั �น 

และพระเจ้าตรัสวา่จงเกิดความสวา่ง ความสวา่งก็เกิดขึ �น" (ปฐมกาล 1:2,3) 

พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นฤทธิ�เดชที�สร้างสรรพสิ�งเชน่ความสวา่ง 

"พระองค์ทรงกระทําให้ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้วยวายขุองพระองค์ 

พระหตัถ์ของพระองค์แทงพญานาคที�กําลงัหนีไป" (โยบ 26:13) "โดยพระวจนะของพระเจ้า 

ฟ้าสวรรค์ก็ถกูสร้างขึ �นมากบับริวารทั �งปวงก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์" (สดดุี 33:6) 

พระวิญญาณของพระเจ้าจึงถกูอธิบายวา่เป็น 

 ลมปราณของพระองค์ 

 ดาํรัสของพระองค์ 

 พระหตัถ์ของพระองค์ 

 

ดงันั �นฤทธิ�เดชของพระองค์จึงเป็นเหตใุห้สรรพสิ�งสําเร็จ 

ด้วยเหตนีุ �เองที�ผู้ที�เชื�อได้รับการบงัเกิดใหมโ่ดยพระประสงค์ของพระเจ้า (ยอห์น 1:13) 

ซึ�งคือโดยพระวิญญาณของพระองค์ (ยอห์น 3:3-5) 

พระประสงค์ของพระองค์สําเร็จได้โดยการดําเนินการของพระวิญญาณ 

เราได้อา่นบทพระคมัภีร์ที�กลา่วถึงการเนรมิตสร้างสรรพส่ิงทั้งปวงไว้วา่ 

"เมื�อพระองค์ทรงสง่วิญญาณของพระองค์ออกไป มนัก็ถกูสร้างขึ �นมา 

และพระองค์ก็ทรงเปลี�ยนโฉมหน้าของพื �นดินเสียใหม"่ (สดดุี 104:30) 

พระวิญญาณ/ฤทธิ�เดชนี �ยงัคํ �าจนุสรรพสิ�งและเป็นวิถีทางของสิ�งที�ถกูเนรมิตสร้าง 

เป็นการงา่ยที�จะคิดวา่ชีวิตที�น่าเศร้านี �ล้มลุกคลกุคลานโดยปราศจากการคํ �าจนุจากพระวิญญาณข

องพระเจ้า โยบ ชายผู้กลายเป็นคนที�ออ่นล้ากบัชีวิต ถกูเตือนให้ระลกึถึงความจริงข้อนี � 

โดยผู้ เผยพระวจนะผู้หนึ�งที�กลา่วไว้วา่ 

"ถ้าพระองค์ทรงให้วิญญาณของพระองค์กลบัสูพ่ระองค์และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลั

บมาหาพระองค์ เนื �อหนงัทั �งสิ �นก็จะพินาศไปด้วยกนั และมนษุย์ก็จะกลบัไปเป็นผงคลีดิน" (โยบ 

34:14,15) 
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เราจะเห็นได้จากบทเรียนที� 4.3 วา่ วิญญาณที�เราและสรรพสิ�งที�มีชีวิตได้รับนั �นคํ �าจนุชีวิตของเรา 

เรามี "ลมปราณของวิญญาณแหง่ชีวิต" ในตวัเรา (ปฐมกาล 7:22) 

ซึ�งพระเจ้าประทานให้ตั �งแตเ่กิด (สดดุี 104:30; ปฐมกาล 2:7) น่ีทําให้พระองค์ทรงเป็น 

"พระเจ้าแหง่วิญญาณมนษุย์ทั �งปวง" (กนัดารวิถี 27:16; ฮีบรู 12:9) 

เพราะวา่พระเจ้าเป็นพลงัชีวิตที�คํ �าจนุสรรพสิ�งที�มีชีวิต พระวิญญาณของพระองค์จงึอยูท่กุแหง่หน 

กษัตริย์ดาวิดตระหนกัวา่โดยทางพระวิญญาณ พระเจ้าจะอยูด้่วยตลอดเวลา 

ไมว่า่เขาจะเดินทางไปที�ใด และโดยทางพระวิญญาณ/ฤทธิ�เดช 

พระเจ้าทรงรู้จกัทกุแงม่มุของความคิดและจิตใจของเขา 

ดงันั้นพระวิญญาณคือวิธีการที�ทําให้พระองค์อยูท่กุแหง่หน 

แม้วา่ที�ประทบัของพระองค์จะอยูบ่นสวรรค์ 

 

"เมื�อข้าพระองค์นั�งลงและลกุขึ �น 

พระองค์ทรงประจกัษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แตไ่กล…ข้าพ

ระองค์จะไปไหน ให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ 

หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหน ให้พ้นพระพกัตร์ของพระองค์ 

ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ 

และอาศยัอยูท่ี�สว่นของทะเลไกลโพ้น 

แม้ถึงที�นั�น…พระหตัถ์ของพระองค์จะนําข้าพระองค์ 

และพระหตัถ์ขวาของพระองค์จะยดึข้าพระองค์ไว้"  (สดดุี 

139:2,7,9,10) 
พระวิญญาณบริสุทธิ� 
เราเห็นแล้ววา่แนวคิดเรื�องพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นแนวคิดที�กว้าง พระองค์ทรงใช้พระทยั 

พระประสงค์ และฤทธิ�เดชมาทําให้ความคิดของพระองค์สําเร็จลลุว่ง 

"เชน่ที�ชายคนหนึ�งคิดในใจเขา เขาก็เป็นเชน่นั �น" (สภุาษิต 23:7) 

พระเจ้าทรงเป็นความคิดของพระองค์เอง และในความหมายนั �น 

พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณของพระองค์เองเชน่กนั (ยอห์น 4:24) 

แม้นี�จะไมไ่ด้หมายความวา่พระเจ้าไมมี่ตวัตน 

เพื�อเป็นการชว่ยให้เราสามารถเผชิญกบัความกว้างไกลของพระวิญญาณของพระเจ้า 

บางครั �งเราจะอา่นพบเกี�ยวกบั "พระวิญญาณบริสทุธิ�" ของพระองค์ 
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ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม ่คําวา่ "พระวิญญาณบริสทุธิ�" 

จะถกูกลา่วถึงเป็นการเฉพาะ ใน A.V. จะใช้คําวา่ "วิญญาณบริสทุธิ�" มากกวา่ 

แตโ่ดยความหมายแล้วต้องแปลวา่ "พระวิญญาณบริสทุธิ�" เสมอ 

ตามที�พระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัปัจจบุนัหลายฉบบับง่ชี �ไว้ ซึ�งมีความหมายเทา่กบั 

"พระวิญญาณของพระเจ้า" หรือ "พระวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า" 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม และเห็นได้ชดัจากขอ้ความต่างๆ เช่น กิจการของอคัรทตู 

บทที� 2 

ที�บนัทกึเรื�องของการที�พระเจ้าทรงเทฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ�แก่เหลา่อคัรทตูในวนัเพนเ

ทคอสต์ 

เปโตรอธิบายไวว้า่เหตกุารณ์นี �เกิดขึ �นตามคําพยากรณ์ของโยเอลผู้ เผยพระวจนะและอธิบายไว้วา่เป็

นการเท "พระวิญญาณ (ของพระเจ้า) ของเรา" (กิจการของอคัรทตู 2:17)  และในพระธรรมลกูา 4:1 

บนัทกึไว้วา่ พระเยซ ู"ทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ�" ได้กลบัไปจากแมนํ่ �าจอร์แดน 

และในบทเดียวกนันี � พระเยซตูรัสวา่ 

การท่ีประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ�นี �เป็นไปตามพระธรรมอิสยาห์ 61 

"พระวิญญาณแหง่พระเป็นเจ้าทรงอยูเ่หนือข้าพเจ้า" ในทั �งสองกรณีนี �(รวมทั �งอีกหลายกรณี) 

พระวิญญาณบริสทุธิ�มีความหมายเดียวกบั "พระวิญญาณของพระเจ้า" 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

ลองสงัเกตดใูนข้อความตอ่ไปนี �วา่ พระวิญญาณบริสทุธิ�สอดคล้องกบัฤทธิ�เดชของพระเจ้าอยา่งไร 

- "พระวิญญาณบริสทุธิ�จะเสด็จลงมาบนเธอ (นาง 

มารีย์) และฤทธิ�เดชของผู้สงูสดุจะปกเธอ" (ลกูา 1:35) 

-

 "ฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ�…อิทธิฤทธิ�แหง่หมายสําคั

ญและการอศัจรรย์ในฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ�" (โรม 

15:13,19) 

- "ข่าวประเสริฐของเราที�มาถึงทา่น…ด้วยฤทธิ�เดชแหง่พระวิญ

ญาณบริสทุธิ�" (1 เธสะโลนิกา 1:5) 
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-

 คําสญัญาของพระวิญญาณบริสทุธิ�ตอ่อคัรทตูถกูกลา่วถึงวา่เ

ป็นการ "ประกอบด้วยฤทธิ�เดชที�มาจากเบื �องบน" (ลกูา 24:49) 

- พระเยซเูองก็ทรงได้รับ 

"การทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ�และด้วยฤทธานภุ

าพ" (กิจการของอคัรทตู 10:38) 

-

 เปาโลสนบัสนนุคําเทศนาของตนเองด้วยฤทธิ�เดชของพระเจ้า

ที�ไมมี่ใครปฏิเสธได้วา่ 

"คําพดูและคําเทศนาของข้าพเจ้า…เป็นคําซึ�งได้แสดงพระวิญญ

าณและพระเดชานภุาพ" (1 โครินธ์ 2:4) 

 

 

2.2  การดลใจ 

 

เราให้ความหมายของคําวา่ "พระวิญญาณของพระเจา้" วา่คือ ฤทธิ�เดช ความคิด 

และพระประสงค์ของพระองค์ ซึ�งพระองค์ทรงสําแดงให้เห็นโดยการกระทําของพระวิญญาณ 

เราไดก้ล่าวถึงไปแล้วในหวัข้อที�ผ่านมาวา่ 

เราเห็นการทํางานของพระวิญญาณได้อยา่งไรในการเนรมิตสร้าง 

"พระองค์ทรงกระทําให้ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้วยวายขุองพระองค์" (โยบ 26:13) 

พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยูเ่หนือนํ �าเพื�อการเนรมิตสร้าง (ปฐมกาล 1:2) เรายงัอา่นพบอีกวา่ 

"โดยพระวจนะของพระเจ้า" ฟ้าสวรรค์ก็ถกูสร้างขึ �นมา (สดดุี 33:6) 

ตามที�ผู้บนัทกึปฐมกาลบนัทกึไว้วา่ "พระเจ้าตรัส" และสิ�งตา่งๆ ก็ถกูสร้างขึ �นมา ทกุอยา่งกเ็กิดขึ �น 

พระวิญญาณของพระเจ้าจงึสะท้อนออกมาในรูปของพระวจนะของพระองค์ 

เหมือนกบัที�คําพดูของเราแสดงให้เห็นถึงความคิดและความปรารถนาของเรา ตวัจริงของ “เรา” 

อยา่งถกูต้องแมน่ยํา พระเยซทูรงชี �ให้เห็นวา่ "ปากนั �นพดูจากสิ�งที�มาจากใจ" (มธัทิว 12:34) 

ถ้าเราจะควบคมุคําพดูของเรา เราจะต้องควบคมุความคิดของเราเสียก่อน 

พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ�งที�สะท้อนพระวิญญาณและความคิดของพระองค์ 
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เป็นพระพรสําหรับเราที�พระวจนะของพระเจ้าถกูบนัทกึลงในพระคมัภีร์เพื�อวา่เราจะสามารถเข้าใ

จพระวิญญาณหรือพระทยัของพระเจ้าได้ 

พระเจ้าทรงสําแดงอศัจรรยข์องการเผยให้เห็นพระวิญญาณของพระองค์เป็นตวัอกัษร 

โดยผ่านกระบวนการที�เรียกวา่ การดลใจ (INSPIRATION) คํานี �มาจากคําวา่ “วิญญาณ” (spirit) 

 IN-SPIRIT-ATION 

คําวา่ “วิญญาณ” แปลวา่ “ลมหายใจ” หรือ การหายใจ สว่นคําวา่ “การดลใจ” แปลวา่ 

“ในลมหายใจ” ซึ�งหมายความวา่คําพดูที�คนบนัทกึไว้ในระหวา่งที�ได้รับ “การดลใจ” 

จากพระเจ้าเป็นคําพดูของพระวิญญาณของพระเจ้า เปาโลให้กําลงัใจ 

ทิโมธีเพื่อไมใ่ห้เขายอมให้ความคุ้นเคยที�เขามีตอ่พระคริสตธรรมคมัภีร์มาทําให้เขาลืมความจริงอนัน่

าอศัจรรย์ที�วา่พระคมัภีร์เป็นคําพดูของพระวิญญาณของพระเจ้า 

และเป็นสิ�งที�ให้ทกุอยา่งที�เราจําเป็นต้องมีหากเราต้องการรู้จกัพระเจา้อยา่งแท้จริง 

"และตั �งแตเ่ด็กมาแล้ว ที�ทา่นได้รู้พระคมัภีร์อนัศกัดิ�สิทธิ� 

ซึ�งสามารถสอนทา่นให้ถึงความรอดได้โดยความเชื�อในพระเยซคูริ

สต์ พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า 

และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่กลา่ว 

การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 

เพื�อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที�จะกระทําการดีทกุอยา่ง" (2 

ทิโมธี 3:15-17) 

ถ้าหากพระคมัภีร์ที�ได้รับการดลใจสามารถให้ความรู้ครบถ้วนแก่เราแล้ว 

ก็ไมมี่ความจําเป็นอะไรที�จะมี "แสงสวา่งภายใน" ที�จะแสดงให้เราเห็นความจริงเกี�ยวกบัพระเจา้ 

แตมี่กี�ครั �งกนัที�คนเราจะพดูถึงความรู้สกึและประสบการณ์สว่นตวัวา่เป็นแหลง่ความรู้เกี�ยวกบัพร

ะเจ้า 

ถ้าการยอมรับด้วยความเชื�อในพระวจนะของพระเจ้าที�ได้รับการดลใจให้บนัทกึลงนั �นเป็นการเพียง

พอที�จะทําให้ใครสกัคนพรักพร้อมในชีวิตคริสเตียนแล้วละก็ 

ชีวิตของเราก็ไมจํ่าเป็นต้องมีฤทธิ�เดชแหง่ความชอบธรรมอื�นๆ อีก 

แตถ้่ามีก็หมายความวา่พระวจนะของพระเจ้าไมไ่ด้ทําให้เราพรักพร้อมอยา่งที�เปาโลได้สญัญาไว้ 

การถือพระคริสตธรรมคมัภีร์ไว้ในมือและเชื�อวา่เป็นพระวจนะของพระวิญญาณของพระเจ้าจริงนั �น

ต้องอาศยัความเช่ือมาก ชนชาติอิสราเอลสนใจวา่พระเจ้าจะตรัสอะไรเหมือนอยา่งเชน่ที� 

“คริสเตียน” ทกุวนันี �สนใจ เราทกุคนจําต้องใคร่ครวญ ฮีบรู 4:2 ซึ�งกลา่วไว้วา่ 
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"เพราะวา่แท้ที�จริง เราได้รับข่าวประเสริฐเชน่เดียวกบัเขา 

(อิสราเอล) 

แตว่า่เขาไมไ่ด้รับประโยชน์จากข่าวประเสริฐเพราะเขาไมเ่ชื�อ" 

แทนที�จะพฒันาไปสู◌้่ความเช่ือที�สมบรูณ์แบบในฤทธิ�เดชของพระวิญญาณ/พระวจนะของพระเจ้าซึ�งเ

ราได้รับ การเดินทางลดัทางฝ่ายวิญญาณดจูะน่าสนใจกวา่ นั�นคือ 

การให้เหตผุลวา่ฤทธิ�เดชแหง่ความชอบธรรมมาถึงเราในบดัดลซึ�งทําให้เราเป็นที�ยอมรับของพระเ

จ้า 

แทนที�เราจะต้องประสบกบัความเจ็บปวดในการพยายามดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าอ

ยา่งเชื�อฟัง และยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้ามีอิทธิพลอยา่งแทจ้ริงในหวัใจของเรา 

การไมเ่ต็มใจที�จะยอมรับฤทธิ�เดชมหาศาลทางฝ่ายวิญญาณซึ�งมีอยูใ่นพระวจนะของพระเจ้า 

ทําให้ "คริสเตียน" จํานวนมากตั �งคําถามขึ �นมาวา่ 

พระคมัภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าจริงหรือ 

พวกเขามีความเห็นวา่หลายสิ�งหลายอยา่งที�เราอา่นในพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นเพียงความคิดเห็น

สว่นตวัของคนสงูอายทุี�เฉลียวฉลาด แตเ่ปโตรตดัความเห็นพวกนั �นออกไปอยา่งได้ผล 

"และเรามีคําพยากรณ์ที�แน่นอนยิ�งกวา่นั �นอีก 

จะเป็นการดีถ้าทา่นทั �งหลายจะถือตามคํานั �น…ทา่นทั �งหลาย 

ต้องเข้าใจข้อนี �ก่อน 

คือผู้หนึ�งผู้ ใดจะตีความหมายคําของผู้ เผยพระวจนะในพระคมัภีร์เ

อาเองไมไ่ด้ 

เพราะวา่คาํของผูเ้ผยพระวจนะนั้นไม่ไดม้าจากความคิดจิตใจของมนุษย ์
แต่มนุษยไ์ดก้ล่าวคาํซ◌ึงมาจากพระเจ้า 

ตามที�พระวิญญาณบริสทุธิ�ได้ทรงดลใจเขา" (2 เปโตร 1:19-21) 

เราจะต้องเชื�อ "เหนือสิ�งใดทั �งหมด" วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า 

ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

การปักใจเชื�ออยา่งมั�นคงวา่พระคมัภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นสิ�งที�สําคญัมาก 

ผู้ที�เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์บนัทกึทกุตวัอกัษร 

โดยแรงดลใจของพระวิญญาณที�พวกเขาไมอ่าจต้านทานได้ 

คําพดูเหลา่นั �นจงึไมใ่ชค่ําพดูของพวกเขาเอง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง (ยอห์น 17:17) 

และเป็นประโยชน์ในการสอนและการตกัเตือนวา่กลา่ว (2 ทิโมธี 3:16,17) 
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ไมน่่าประหลาดใจเลยวา่เหตุใดพระวจนะของพระเจ้าจงึไมเ่ป็นที�รู้จกั เหตผุลก็คือ 

ความจริงเป็นสิ�งที�น่าเจ็บปวด  

เยเรมีย์ ผู้ เผยพระวจนะต้องทนทกุข์กบัการถกูตอ่ต้าน 

เพราะทา่นเผยพระวจนะตามที�พระเจ้าดลใจทา่น 

ทา่นจงึตดัสินใจที�จะไมบ่นัทกึพระวจนะที�ทา่นได้รับ 

แตเ่นื�องจากการจะบนัทกึพระวจนะของพระเจ้าเป็นไปตามนํ �าพระทยัของพระเจ้า 

ไมใ่ชต่ามใจของมนษุย์ ทา่นจงึถกู "นําโดยพระวิญญาณบริสทุธิ�" และไมมี่ทางเลือกอื�นใดในเรื�องนี � 

"ข้าพระองค์เป็นที�ให้เขาหวัเราะวนัยงัคํ�า ทกุคนเยาะเย้ยข้าพระองค์…ถ้าข้าพระองค์จะกลา่ววา่ 

"ข้าพเจ้าจะไมอ้่างถึงพระองค์หรือกลา่วในพระนามของพระองค์อีก" 

ก็มีสิ�งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อดัอยูใ่นกระดกูของข้าพระองค์ 

และข้าพระองค์ก็ออ่นเปลี �ยที�ต้องอดัมนัไว้ และข้าพระองค์ก็อดัไว้ไมไ่หว" (เยเรมีย์ 20:7,9) 

ถ้าหากคนเหลา่นี �ได้รับการดลใจเพียงครึ�งๆ กลางๆ 

เราก็จะไมไ่ด้รับรู้ถึงพระวจนะที�แท้จริงของพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระเจ้า 

ถา้หากสิ�งที�พวกเขาบนัทกึเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ แล้วละก็ 

พวกเขาจะต้องถกูครอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าในชว่งที�พวกเขาได้รับการดลใจ 

ถ้าไมเ่ชน่นั �น ผลงานของพวกเขาก็จะไมใ่ชพ่ระวจนะแท้ๆ ของพระเจ้า 

การยอมรับวา่พระวจนะของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าทั �งหมด 

สร้างแรงจงูใจให้เรามีความต้องการที�จะอา่นและเชื�อฟังพระวจนะมากขึ �น 

"พระดํารัสของพระองค์นั �นทดลองดีแล้ว และผู้ รับใช้ของพระองค์รักพระดํารัสนั �น" (สดดุี 119:140) 

พระธรรมทกุเลม่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นงานของพระเจ้าที�พระองค์ทรงกระทําผ่านพระวิญญา

ณไมใ่ชผ่่านงานเขียนของมนษุย์ 

ความจริงข้อนี �เห็นได้โดยการพิจารณาถึงการที�พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหมก่ลา่วอ้างถึ

งข้อความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมดงัน้ี 

- มทัธิว 2:5 เขียนไว้วา่ "ผู้ เผยพระวจนะได้เขียนไว้" 

นั�นคือพระเจ้าทรงเขียนผ่านทางผู้ เผยพระวจนะ” 

- "ซึ�งพระวิญญาณบริสทุธิ�ได้ตรัสไว้โดยโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิ

ด (กิจการของอคัรทตู 1:16 

คือข้อความที�เปโตรกลา่วอ้างจากสดดุีและฮีบรู 3:7) 
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ผู้ที�เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์จงึไมมี่ความสําคญัสําหรับคริสเตียนในยคุแรกๆ 

ความจริงที�วา่คําพดูของพวกเขาได้รับการดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นสิ�งที�สําคญักวา่ 

ฤทธิ�เดชของพระวจนะของพระเจ้า 

พระวิญญาณของพระเจ้าไมไ่ด้หมายความถึงพระทยั/พระประสงค์ของพระองคเ์ทา่นั �น 

แตห่มายรวมถึงฤทธิ�เดชที�พระองค์ทรงใช้เพื�อเผยให้เห็นถึงความคิดของพระองค์ด้วย 

จึงเป็นที�คาดการณ์ไดว้า่พระวจนะที�เปี� ยมด้วยพระวิญญาณไมใ่ชเ่พียงแคข้่อความที�บอกถึงพระทยัข

องพระองค์ แตย่งัมีฤทธิ�เดชอยูใ่นพระวจนะนั �นด้วย 

การเห็นคณุคา่อยา่งแท้จริงของฤทธิ�เดชดงักลา่วน่าจะทําให้เรากระตือรือร้นที�จะใช้ประโยชน์จากฤ

ทธ์ิเดชนั �น ความรู้สกึอบัอายใดๆ ที�จะใช้ฤทธิ�เดชนั �นควรจะถกูเอาชนะด้วยการตระหนกัวา่ 

การเชื�อฟังพระวจนะของพระเจ้าจะให้ฤทธิ�เดชแก่เราในการกําจดัสิ�งเล็กน้อยในชีวิตของเราออกไ

ป และมุง่หน้าไปสูค่วามรอด เปาโลเขียนจากประสบการณ์มากมายของทา่นวา่ 

"เพราะวา่ข้าพเจ้าไมมี่ความละอายในเรื�องข่าวประเสริฐ 

เพราะวา่ข่าวประเสริฐนั �นเป็นฤทธิ�เดชของพระเจ้า 

เพื�อให้ทกุคนที�เชื�อได้รับความรอด" (โรม 1:16) 

ลกูา 3:17 พดูในเรื�องเดียวกนัวา่ 

"เพราะวา่ไมมี่สิ�งหนึ�งสิ�งใดซ่ึงพระเจ้าทรงกระทําไมไ่ด้" 

การศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์และนํามาประยกุต์ใช้ในชีวิตของเราเป็นขบวนการที�เกิดผล 

ไมเ่หมือนกบัที�นกัศาสนศาสตร์หรือศาสนาคริสตท์ี�ให้ "ความรู้สกึที�ด"ี ของคริสตจกัรหลายๆ 

แหง่นําพระคมัภีร์บางบทมากลา่วอ้าง แตไ่มไ่ด้ให้คําอธิบายหรือมีการนํามาประยกุต์ใช้ 

"พระวจนะของพระเจ้านั �นไมต่ายและทรงพลานภุาพอยูเ่สมอ" พระดํารัสอนัทรงฤทธิ�ของพระองค์" 

(ฮีบรู 4:12,1:3) "พระวจนะของพระเจ้า… ซึ�งกําลงัทํางานอยูภ่ายในทา่นทั �งหลายที�เชื�อ" (1 

เธสะโลนิกา 2:13) 

พระเจ้าใช้พระวจนะของพระองค์ทํางานในจิตใจของผู้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงอยูท่กุๆ ชั�วโมงของวนั 

ข้อความพื �นฐานของข่าวประเสริฐซึ�งคณุกําลงัศกึษาอยูนี่ �เป็นฤทธิ�เดชที�แท้จริงของพระเจ้า 

ถ้าคณุยอมให้ทาํเช่นนั้น 

ฤทธิ�เดชของพระเจ้าสามารถทํางานในชีวิตคณุและเปลี�ยนคณุให้เป็นบตุรของพระเจ้า 

สําแดงพระวิญญาณ/พระทยัของพระเจ้าในชีวิต 

เตรียมคณุสําหรับการเปลี�ยนแปลงเป็นสว่นในสภาพของพระเจ้า เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา (2 
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เปโตร 1:4) คําสอนของเปาโลเป็น "คําซึ�งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานภุาพ" (1 โครินธ์ 

2:4) 

เราอยูท่า่มกลางผู้คนที�มีความเช่ืออยา่งครึ�งๆ กลางๆ 

วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า 

แม้วา่พวกเขาจะอ้างวา่พวกเขามีพนัธะตอ่พระคริสต์ 

และไมย่อมรับวา่พระองค์มีตวัตนแม้วา่พวกเขาจะอ้างวา่เชื�อในพระเจ้า 

การปฏิเสธวา่พระคมัภีร์ได้รับการดลใจและมีฤทธิ�เดชเหนือความรู้สกึและความเชื�อ 

คือการปฏิเสธฤทธิ�เดชของพระเจ้า  2 ทิโมธี 3:5 กลา่วไว้วา่  "ถือศาสนาแตเ่ปลือกนอก 

สว่นแก่นแท้ของศาสนาเขาไมย่อมรับ" เชน่ แก่นแท้ของคําพดูของข่าวประเสริฐ 

โลกเยาะเย้ยแก่นแท้ของศาสนาคริสต์ (คณุไมเ่ชื�ออยา่งนั �นหรอกใชไ่หม) เปาโล 

กลา่วไว้วา่ "คนทั �งหลายที�กําลงัจะพินาศก็เห็นวา่เรื�องกางเขนเป็นเรื�องโง ่

แตพ่วกเราก็กําลงัจะรอดเห็นวา่เป็นฤทธานภุาพของพระเจ้า" (1 โครินธ์ 1:18) 

เราจะไมส่ามารถถือพระคริสตธรรมคมัภีร์ไว้ในมือด้วยความเคารพมากยิ�งขึ �น 

และอา่นด้วยความกระตือรือร้นที�จะเข้าใจและเชื�อมากยิ�งขึ �นอยา่งนั �นหรือ 

หากเราจดจําทั �งหมดนี �ไว้ในใจ 

ท่าทขีองประชากรของพระเจ้าต่อพระวจนะของพระองค์ 

การอา่นบนัทกึพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งละเอียดถ่ีถว้น 

แสดงให้เห็นวา่ผู้ เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ไมไ่ด้ตระหนกัเพียงวา่ตนเองได้รับกาารดลใจเทา่นั �น 

แตย่งัตระหนกัวา่ผู้ เขียนทา่นอื�นๆ ก็ได้รับการดลใจด้วย องค์พระเยซเูป็นตวัอยา่งที�ดีในเรื�องนี � 

เมื�อพระองค์ทรงกลา่วอ้างถึงบทเพลงสดดุีของกษัตริย์ดาวิด พระองค์กลา่ววา่ "ดาวิด 

โดยเดชพระวิญญาณ…" (มทัธิว 22:43) แสดงให้เห็นวา่ 

พระองค์ทรงตระหนกัถึงความจริงที�วา่คําพดูของกษัตริย์ดาวิดได้รับการดลใจ พระองค์ยงักลา่วถึง 

"ขอ้เขียน” ของโมเสส (ยอห์น 5:45-47) แสดงวา่ พระองค์ทรงเชื�อวา่โมเสสเป็นผู้ที�เขียน 

Pentateuch คริสเตียนที�ได้ชื�อวา่ "ชา่งวิจารณ์" สงสยัวา่ โมเสสเขียนหนงัสือไดห้รือ 

แตท่า่ทีของพระคริสต์ชี �ชดัวา่ไมเ่ห็นด้วยกบัพวกเขา พระองค์ทรงเรียกขอ้เขียนของโมเสสวา่เป็น 

“พระบญัญัติของพระเจ้า” (มาระโก 7:8,9) คนกลุม่เดียวกนัน้ีอ้างวา่ 

เนื �อเรื�องสว่นใหญ่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมล้วนเป็นเทพนิยาย 

แตพ่ระเยซหูรือเปาโลไมเ่คยคิดเชน่นั �น 
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พระเยซตูรัสถึงราชินีแหง่ชีบาวา่เป็นเรื�องจริงในประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับ (มทัธิว 12:42) 

พระองค์ไมไ่ด้กลา่ววา่ "ตามเรื�องที�ได้เลา่ถึงราชินีชีบา..” 

ทา่ทีของสาวกก็เป็นเหมือนของพระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขา 

เปโตรกลา่ววา่ตามที�ทา่นได้ยินถ้อยคําของพระคริสต์นั �นดว้ยหูของตน 

"มีคําพยากรณ์ที�แน่นอนยิ�งกวา่นั �นอีก (2 เปโตร 1:19-21) เปโตรเชื�อวา่จดหมายของเปาโลถือเป็น 

"พระธรรม" มากเทา่กบั "พระธรรมบทอื�นๆ" 

ซึ�งเป็นคําที�ใช้เรียกข้อเขียนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม และถือวา่มีอํานาจมากพอๆ 

กบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

ในพระธรรมกิจการของอคัรทตู จดหมายตา่งๆ และพระธรรมวิวรณ์ (กิจการของอคัรทตู 13:51; 

มทัธิว 10:14) ชี �ให้เห็นวา่คําสอนของพระเยซ ู(พระกิตติคณุ) 

ไมเ่พียงแตไ่ด้รับการดลใจจากพระวิญญาณองค์เดียวกนั 

แตย่งัได้รับการเคารพจากผู้ เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม ่ใน 1 ทิโมธี 5:18 เปาโล 

กลา่วอ้างถึงพระธรรมเฉลยธรรมบญัญัติ 25:4 (ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม) 

และพระธรรมลกูา 10:7 วา่เป็น "พระคมัภีร์" เปาโลชี �วา่ข่าวประเสริฐที�ทา่นประกาศ 

ทา่นได้รับจากพระคริสต์ (กาลาเทีย 1:11,12; 1 โครินธ์ 2:13;11:23;15:3) สาวกทา่นอื�นๆ 

ก็ตระหนกัเชน่นั �นด้วย ในพระธรรมยากอบ 4:5 กลา่วถึงคําพดูของเปาโลในพระธรรมกาลาเทีย 

5:17 วา่เป็น "พระคมัภีร์" 

พระเจ้า "ตรัส" กบัเราทางพระคริสต์ จงึไมมี่ความจาํเป็นอะไรที�จะต้องเปิดเผยกนัอีก (ฮีบรู 1:2) 

สงัเกตได้วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้กลา่วพาดพิงถึงข้อเขียนอื�นๆ ท่ีได้รับการดลใจ 

ซ่ึงเราหาอา่นไมไ่ด้ (เชน่ หนงัสือของเยเชอร์ ข้อเขียนของเนธาน  

เอลียาห์ เปาโลถึงโครินธ์ และจดหมายฉบบัที� 3 ของยอห์น 

ที�บอกเป็นนยัวา่ได้เขียนจดหมายถึงดิโอเทราฟัส แตเ่ขาไมเ่ชื�อฟัง) 

เหตุใดข้อเขียนเหลา่นี �จงึไม่ถกูเก็บรักษาไว้ให้พวกเรา เหตผุลก็คือ 

ข้อเขียนเหลา่นี �ไมมี่สว่นเกี�ยวข้องกบัเรา 

เราวางใจได้วา่พระเจ้าได้ทรงรักษาทกุสิ�งที�เกี�ยวข้องกบัเรา 

มีการกลา่วอ้างวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหมถ่กูยอมรับอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปวา่ได้รับ

การดลใจ 

แตค่วามจริงที�วา่สาวกยอมรับข้อเขียนของกนัและกนัวา่ได้รับการดลใจเป็นข้อโต้แย้งของการกลา่

วอ้างดงักลา่ว 



 27 

มีของประทานฝ่ายวิญญาณที�สามารถใช้ทดสอบได้วา่จดหมายและข้อเขียนได้รับการดลใจจริงห

รือไม ่(1 โครินธ์ 14:37; 1 ยอห์น 4:1; วิวรณ์ 2:2)  

หมายความวา่จดหมายที�ได้รับการดลใจได้รับการยอมรับโดยทนัทีวา่ได้รับการดลใจจริง 

ถ้าหากมนษุย์เป็นผู้ เลือกเองวา่ อะไรควรได้รับการบนัทกึลงในพระคริสตธรรมคมัภีร์แล้ว 

พระคมัภีร์จะไมมี่อํานาจอะไรเลย 

 

 

 

2.3  ของประทานอนัเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ� 

 

หลายครั �งที�พระเจ้าทรงใช้ฤทธิ�เดช (“พระวิญญาณบริสทุธิ�”) ของพระองค์ในการติดตอ่กบัมนษุย์ 

แตไ่มใ่ชใ่นรูปแบบของการให้ “เช็คเปลา่” เพื�อให้มนษุย์ทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ 

การใช้พระวิญญาณบริสทุธิ�มกัมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเสมอ และเมื�อบรรลจุุดมุ่งหมายแล้ว 

ของประทานอนัเป็นพระวิญญาณบริสทุธิ�จะถกูเรียกคืน 

เราต้องจําไว้วา่พระวิญญาณของพระเจ้ากระทําการเพื�อให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

พระประสงค์ของพระองค์มกัจะยอมให้เกิดความทกุข์ยากระยะสั �นๆ ในชีวิตมนษุย์ 

เพื�อให้บรรลพุระประสงค์ของพระองค์ในระยะยาว (ดบูทเรียนท่ี 6.1) 

จงึเป็นที�คาดการณ์ได้วา่พระวิญญาณบริสทุธิ�จะไมถ่กูใช้เพื�อบรรเทาทกุข์ให้มนษุย์ 

แตถ้่าจะมีการบรรเทาทกุข์เกิดขึ �น 

ก็จะเป็นการเกิดขึ �นเพื�อให้บรรลพุระประสงค์ที�จะสําแดงนํ �าพระทยัของพระองค์ให้เราได้รู้ 

ทา่ทีของคริสเตียนปัจจบุนัที�มีตอ่พระวิญญาณบริสทุธิ�เป็นเรื�องตรงกนัข้าม 

พวกเขาเชื�อวา่เป็นเรื�องคุ้มคา่ที�จะเชื�อในพระคริสต์ เพราะวา่ได้ประโยชน์ฝ่ายเนื �อหนงั เชน่ 

การรักษาให้หายป่วย ซึ�งพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะให้ฤทธิ�เดชกระทําการ 

นี�เป็นเหตทุี�ทําให้มีผู้คนมากมายอ้างตวัวา่มีฤทธิ�เดชในการรักษาให้หายป่วยในประเทศที�ผู้คนทกุ

ข์ยากลําบาก เชน่ ที�ยกูนัดา โดยเฉพาะในชว่งที�ผู้คนทกุข์ยากมาก 

และทําให้เกิดความสงสยัขึ �นมาในเรื�องของประทานอนัเป็นพระวญิญาณ และตามเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ 
การเรียกร้องสิทธิน้ีมกัจะประะจวบเหมาะกบัช่วงเวลาท่ีมนุษยต์อ้งการความช่วยเหลืออยา่งยิง่ 
เพราะถ้าใครกําลงัมองหาประสบการณ์ที�อยูเ่หนือโชคชะตาอยูก็่ยิ�งเป็นการงา่ยที�จะอ้างวา่ได้พบบ

างสิ�งที�ตอบสนองความต้องการนั �น 



 28 

“คริสเตียน” มากมายในยคุนี �อ้างวา่มีของประทานฝ่ายวิญญาณ 

แตก่ลบัไมแ่น่ใจวา่ของประทานนั �นๆ พระเจ้าประทานให้โดยมีพระประสงค์อยา่งไร 

พระเจ้ามกัจะประทานพระวิญญาณให้เพื�อให้บรรุลเป้าหมายพิเศษที�กําหนดไว้ ดงันั �น 

ผู้ที�ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณจงึมกัจะรู้อยูแ่ก่ใจวา่จะต้องใช้ของประทานนั �นๆ อยา่งไร 

พวกเขาประสบความสําเร็จโดยสมบรูณ์ ไมใ่ชเ่พียงแคค่รึ�งๆ กลางๆ 

ความจริงข้อนี �ขดัแย้งกบัความล้มเหลวหรือความสําเร็จเพียงบางสว่นของการรักษาให้หายโรคขอ

งคนที�อ้างวา่มีของประทานในการรักษาโรค 

 

ตวัอยา่งต่อไปน้ีชี �ให้เห็นวา่มีเหตผุลและเป้าหมายเฉพาะในการที�พระเจ้าประทานของประทานฝ่าย

วิญญาณ ไมมี่แม้สกักรณีเดียวที�ของประทานฝ่ายวิญญาณถกูประทานให้โดยเห็นแก่ผู้ ได้รับ 

หรือผู้ ได้รับสามารถใช้ของประทานได้ตามใจชอบ 

ของประทานฝ่ายวิญญาณถกูประทานให้เพื�อให้นํ �าพระทยัของพระเจ้าสําเร็จ ไมใ่ชต่ามใจผู้ ได้รับ 

(อิสยาห์ 40:13) 

- ในประวตัิศาสตร์ยคุต้นๆ ของอิสราเอล 

พวกเขาถกูสัง่ให้สร้างพลบัพลาอนัประณีตสําหรับวางเครื�องบชูาและสิ�งของบริสทุธิ� 

โดยสร้างตามรายละเอียดที�พระเจ้ากําหนดซ่ึงจาํเป็นสาํหรับการบูชาพระเจา้ 

เพื�อให้สําเร็จตามนั �น พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณให้กบัคนบางคนซึ�ง 

"เราได้บนัดาลให้เขามีจิตใจอนัสามารถนั �น 

ให้เขาทําเครื�องยศบริสทุธิ�สําหรับอาโรน…" (อพยพ 28:3) 

- หนึ�งในคนบางคนชื�อเบซาเลล "ประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า 

คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทกุอยา่ง 

จะได้คิด…ทําเครื�องทองคํา…เจียระไนพลอยตา่งๆ...ประกอบวิชาการทกุอยา่ง" 

(อพยพ 31:3-5) 

กนัดารวิถี 11:14-17 บนัทกึเรื�องที�วิญญาณ/ฤทธ์ิเดชที�มีอยูใ่นตวัโมเสส 

ถกูนํามาให้แก่ผู้ ใหญ่ในอิสราเอลเพื�อให้พวกเขาแบกภาระของชนชาติอิสราเอล 

เพื�อโมเสสจะไมต้่องทนแบกตามลําพงั ก่อนโมเสสสิ �นชีวิต 

ของประทานฝ่ายวิญญาณถกูนําไปให้โจชวั 

เพื�อเขาจะได้นําประชากรของพระเจ้าไปในทางที�ถกูต้อง (เฉลยธรรมบญัญัติ 34:9) 
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-

 ชว่งเวลาตั �งแตท่ี�ชนชาติอิสราเอลเข้าในแผ่นดินของพวกเขาจนถึงรัชสมยัขอ

งกษัตริย์เซอลู พวกเขาถกูปกครองโดยผู้วินิจฉัย และถกูโจมตีโดยศตัรู 

แตใ่นพระธรรมผู้วินิจฉัยบนัทกึไว้วา่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูก่บัผู้วินิจฉัยบ

างคนและชว่ยอิสราเอลให้รอดพ้นจากผู้ รุกรานอยา่งไร เชน่ โอทนีเอล (ผู้วินิจฉัย 

3:10) กิเดโอน (ผู้วินิจฉัย 6:34) และเยฟธาห์ (ผู้วินิจฉัย 11:29) 

- แซมสนั ผูว้นิิจฉัยอีกคนหน่ึง ได้รับพระวิญญาณเพื�อท่ีจะสามารถฆ่าสิงห์โต 

(ผู้วินิจฉัย 14:5,6) ฆ่าชายชาวเมือง 30 คน (ผู้วินิจฉัย 14:19) 

และทําลายเครื�องจองจําที�มือ (ผู้วินิจฉัย 15:14) “พระวิญญาณบริสทุธิ�” 

ไม่ไดส้ถิตอยูก่บัแซมสนัอยา่งต่อเน่ือง มาเพื�อให้บรรลเุป้าหมายบางอยา่ง 

และจากไปเมื�อเสร็จสิ �นภารกิจ 

เห็นได้วา่การได้รับของประทานอนัเป็นพระวิญญาณบริสทุธิ�เพื�อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ไมใ่ช ่

- การรับประกนัความรอด 

- สิ�งที�จะอยูก่บัเราไปตลอดชีวิต 

- พลงัเร้นลบัที�มีอยูใ่นตวั 

- สิ�งที�ได้รับจากการมี “ประสบการณ์สว่นตวั” 

เหตผุลเกี�ยวกบัของประทานอนัเป็นพระวิญญาณบริสทุธิ�ยงัคงไมช่ดัเจน ผู้คนยงัคงอ้างวา่ 

"ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ�" และในสถานประกาศพระกิตติคณุนกัเทศน์ยงัลอ่ผู้คนที�คิดจะ 

“ยอมรับพระเยซ”ู ด้วย "การได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ" คําถามคือ "ของประทานใด" 

เป็นไปไมไ่ด้ที�มนษุย์จะไมรู้่วา่พวกเขาได้ของประทานใด 

แซมสนัได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณที�จะฆ่าสิงห์โต (ผู้วินิจฉัย 14:5,6) 

ในขณะที�เขาเผชิญหน้ากบัสิงห์โตที�คํารามอยู ่

เขาจะต้องรู้แน่วา่พระวิญญาณสถิตอยูก่บัเขาเพื�ออะไร 

ความจริงข้อนี �จะตรงข้ามกบัผู้คนในยคุนี �ที�อ้างวา่ได้รับพระวิญญาณบริสทุธิ�แตไ่มส่ามารถกระทํา

การพิเศษใด หรือแม้แตจ่ะรู้วา่ตนเองมีของประทานใด 
เหตุผลสาํหรับของประทานในศตวรรษแรก 

พระบญัชาสดุท้ายของพระคริสต์คือ ให้สาวกออกไปทั�วโลกประกาศข่าวประเสริฐ (มาระโก 

16:15,16) 

พวกเขาทําตามโดยยดึเรื�องการสิ �นพระชนม์และฟื�นคืนพระชนม์เป็นเรื�องแรกของการประกาศ 
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แต่ในขณะนั �นยงัไมมี่พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมอ่ยา่งท่ีเราทราบ 

พวกเขายืนประกาศเรื�องเยซแูหง่นาซาเร็ธที�ตลาดและวิหารซ่ึงเป็นเรื�องที�ฟังดปูระหลาด 

เพราะเป็นเรื�องชา่งไม้ชาวอิสราเอลที�ดีสมบรูณ์แบบ 

ซ่ึงตายและฟื�นคืนชีพตามคําพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

และเป็นชายที�ขอให้พวกเขารับศีลบพัติศมาและทําตามแบบอยา่งที�เขาวางไว้ 

ในยคุนั �น มีคนที�พยายามจะสร้างลทัธิของตนขึ �นมาเชน่กนั 

จงึต้องมีวิธีการที�จะประกาศให้โลกรู้วา่สิ�งที�คริสเตียนประกาศเป็นสิ�งที�มาจากพระเจ้า 

ไมใ่ชป่รัชญาของกลุม่ชาวประมงทางเหนือของอิสราเอล 

ในยคุนี � 

เราใช้พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหมซ่ึ�งบนัทกึงานและหลกัคาํสอนของพระเยซเูพื่อพิสจูน์วา่ข่

าวประเสริฐที�เราประกาศมาจากพระเจ้า 

ในยคุที�ยงัไมมี่พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่

พระเจ้าทรงอนญุาตให้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐใชพ้ระวิญญาณบริสทุธิ�เพื�อยืนยนัความจริงในสิ�งที�

พวกเขาประกาศ นี�คือ เหตผุลเฉพาะของการใช้ของประทานในสายตาของโลก 

การไมมี่พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ทําให้◌้ความเช่ือของผู้ เชื�อใหมเ่ติบโตได้ยาก 

ปัญหามากมายที�พวกเขาเผชิญหน้าจะไมมี่ข้อยตุิที�ชดัเจน และจะมีแนวทางเพียงเล็กน้อย 

ที�จะนําพวกเขาให้เติบโตในความเช่ือในพระคริสต์ ดงันั �น 

พระวิญญาณบริสทุธิ�จงึถกูประทานเพื�อนําทางผู้ เชื�อในสมยัก่อนผา่นสารท่ีดลใจ 

จนถึงยคุที�มีพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหมบ่นัทกึและเผยแพร่สารและคําสอนของพระเยซ ู

เหตผุลของการประทานพระวิญญาณบริสทุธิ�จงึอธิบายได้ไมย่าก 

- "ครั �นพระองค์ (พระเยซ)ู เสด็จขึ �นไปสูท่ี�สงู (สวรรค์) 

พระองค์…ประทาน (พระวญิญาณ) 

ของประทานแก่มนษุย์…เพื�อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที�จะรับใ

ช้เพื�อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ �น" เชน่ ผู้ที�เชื�อ 

(เอเฟซสั 4:8,12) 

- เปาโลเขียนจดหมายถึงผู้ ท่ีเชื�อที�อยูท่ี�โรม 

"ข้าพเจ้าปรารถนาที�จะได้พบทา่นทั �งหลาย 

เพื�อจะได้นําของประทานฝ่ายวิญญาณมาให้แก่ทา่นบ้างเพื�อเสริม

กําลงัทา่นทั �งหลาย" (โรม 1:11) 
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ในสว่นที�เกี�ยวกบัการใช้ของประทานเพื�อยืนยนัการประกาศข่าวประเสริฐ เราอา่นพบวา่ 

 

-  "ข่าวประเสริฐของเราที�มาถึงทา่นมิใชม่าด้วยถ้อยคําเทา่นั �น 

แตด้่วยฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ� และด้วยความไว้ใจอนัเต็มเปี� ยม" 

ผา่นการอศัจรรย์ต่างๆ (1 เธสะโลนิกา 1:5; 1 โครินธ์ 1:5,6) 

- เปาโลกลา่วถึง 

"สิ�งซึ�งพระคริสต์ได้ทรงกระทําโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคําสอนและกิจการ 

เพื�อจะให้คนตา่งชาติเชื�อฟัง คือด้วยอิทธิฤทธิ�แหง่หมายสําคญัและการอศัจรรย์ 

ในฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ�" (โรม 15:18-19) 

- ในสว่นที�เกี�ยวกบัผู้ประกาศข่าวประเสริฐ เราอา่นพบวา่ 

"ทั �งนี �พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วย 

โดยทรงแสดงหมายสําคญัและการอศัจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ�ตา่งๆ…และโดยข

องประทานจากพระวิญญาณบริสทุธิ�"  (ฮีบรู 2:4) 

- การประกาศข่าวประเสริฐที�ไซปรัสได้รับการสนบัสนนุจากการอิทธิฤทธ์ิ 

"ครั �นผู้วา่ราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ �นนั �นจงึเชื�อถือ 

และอศัจรรย์ใจด้วยพระดํารัสสอนขององค์พระผู้ เป็นเจ้า" (กิจการของอคัรทตู 

13:12) 

การอิทธิฤทธ์ิที�เกิดขึ �นทําให้เขาเชื�อพระดํารัสสอน ที�เมืองอิโคเนียม 

"องค์พระผู้ เป็นเจ้า…ได้ทรงรับรองคาํแหง่พระคณุของพระองค์ 

โดยทรงโปรดให้ทา่นทั �งสองทําหมายสําคญัและการอศัจรรย์ได้" (กิจการของอคัรทตู 14:3) 

ทั �งหมดนี �เกิดขึ �นเนื�องจากสาวกทําตามพระบญัชาในการประกาศข่าวประเสริฐ  

"พวกสาวกเหลา่นั �นจงึออกไปเทศนาสั�งสอนทกุแหง่ทกุตําบล และพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกบัเขา 

และทรงสนบัสนนุคําสอนของเขาโดยหมายสําคญัที�ประกอบนั �น" (มาระโก 16:20) 

สิ�งพิเศษในเวลาพิเศษ 

ของประทานฝ่ายวิญญาณถกูประทานให้เพื�อกระทําสิ�งพิเศษในเวลาพิเศษ 

ซึ�งหมายความวา่การกลา่วอ้างวา่การได้รับของประทานเป็นสิ�งที�อยูคู่ก่บัเราไปตลอดชีวิตเป็นการ

กลา่วอ้างที�ผิด สาวกซึ�งรวมถึงเปโตรตา่งก็ "กป็ระกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ�" 

ในงานฉลองเทศกาลเพนเทคอสต์ หลงัจากที�พระเยซทูรงเสด็จสูส่วรรค์ (กิจการของอคัรทตู 2:4) 

และสามารถที�จะพดูภาษาตา่งชาติเพื�อที�จะประกาศพระกิตติคณุได้ในวิธีที�ตื�นใจ 
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เมื�อผู้ครอบครองกบัพวกผู้ ใหญ่พยายามที�จะหยดุยั �งพวกเขา "เปโตร 

ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ�” จงึสามารถตอบพวกเขาได้ (กิจการของอคัรทตู 4:8) 

เมื�อพวกเขาถกูปลดปลอ่ยจากเรือนจํา พวกเขาได้รับของประทานที�จะประกาศข่าวประเสริฐตอ่ไป 

"คนเหลา่นั �นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ� ได้กลา่วพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ" 

(กิจการของอคัรทตู 4:31) 

ผู้ที�อา่นด้วยความระมดัระวงัจะเห็นวา่ พระคมัภีร์ไมไ่ด้บนัทกึไว้วา่ 

"คนเหลา่นั �นซึ�งประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ�อยูแ่ล้ว" 

พวกเขาไดรั้บวิญญาณเพื�อกระทําบางสิ�งโดยเฉพาะ 

แตจ่ะต้องได้รับการเติมอีกคร้ังเพื�อบรรลุเป้าหมายตอ่ไปของพระเจ้า เปาโลก็เช่นเดียวกนั 

"ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสทุธิ�" เมื�อทา่นรับศีลบพัติศมา แตห่ลายปีตอ่มาทา่นต้อง” 

ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสทุธิ�" 

อีกครั �งเพื�อที�จะลงโทษชายที�กระทําการชั�วร้ายให้กลายเป็นชายตาบอด" (กิจการของอคัรทตู 

9:17;13:9) 

 

เม่ือกล่าวถึงของประทานอนัทรงอิทธิฤทธ์ิ เปาโลเขียนไว้วา่ผู้ ท่ีเชื�อสมยัแรกๆ 

ได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณ “ตามขนาดที�พระคริสต์ประทานให้" (เอเฟซสั 4:7) คําวา่ "ขนาด" 

ในภาษากรีก แปลวา่ "สดัสว่นหรือระดบัที�จํากดั" 

มีเพียงพระเยซเูทา่นั �นที�มีของประทานโดยไมมี่ขีดจํากดั 

และทรงใช้ได้ตามที�พระองค์ทรงพอพระทยั" (ยอห์น 3:34) 

เราจะกลา่วถึงของประทานฝ่ายวิญญาณซึ�งถกูกล่าวอา้งในฐานะที�ถกูครอบครองในศตวรรษแรก 
ของประทานฝ่ายวิญญาณในศตวรรษแรก 

คาํพยากรณ์ 
คําวา่ "ผู้ เผยพระวจนะ" ในภาษากรีกแปลวา่ คนที�เปิดเผยพระวจนะของพระเจ้า หมายถึง 

คนที�ได้รับการดลใจให้พดูพระวจนะของพระเจ้า 

ซึ�งหลายครั �งหมายถึงการพดูถึงสิ�งที�จะเกิดขึ �นในอนาคตด้วย (ดู 2 เปโตร 1:19-21) คําวา่ 

"ผู้ เผยพระวจนะ" ผู้ที�ได้ของประทานในการพยากรณ์ “มาจากเยรูซาเล็ม จะเดินทางไปที� 

อนัติโอก ในจํานวนนั �นมีคนหนึ�งที�ชื�ออากาบสั 

ได้ลกุขึ �นแสดงโดยพระวิญญาณบริสทุธิ�วา่จะบงัเกิดการกนัดารอาหารมากยิ�งทั�วแผ่นดินโลก 

และได้บงัเกิดขึ �นในรัชสมยัจกัรพรรดิคลาวดิอสั พวกสาวกทกุคนจงึตกลงใจวา่ 
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จะเรี�ยไรกนัตามกําลงั ฝากไปชว่ยบรรเทาทกุข์พวกพี�น้องที�อยูใ่นแคว้นยเูดีย” (กิจการของอคัรทตู 

11:27-29) คาํพยากรณ์ที�เกิดขึ �นจริงภายในไมกี่�ปีเชน่นั �น 

ไมค่อ่ยเกิดขึ �นในทา่มกลางผู้ที�กลา่วอ้างวา่ได้รับของประทานในการพยากรณ์ที�แม่นยาํจริงๆ 

อนัท่ีจริงมีเพียงคริสตจกัรในยคุแรกที�ได้ของประทานด้านนี �จริงๆ 

และได้สละเวลาและเงินทองเพื�อบรรเทาความทกุข์ยากตามที�ผู้ เผยพระวจนะได้เผยไว้ 

คริสตจกัรบางแห่งในปัจจุบนัที�เชื�อวา่ "ไดรั้บพระวิญญาณ" เป็นคริสตจกัรที�เหมือนคริสตจกัรยคุแรก 

การรักษาโรค 

พวกสาวกประกาศข่าวประเสริฐ (พระกิตติคณุ) ของแผน่ดินของพระเจ้าบนแผน่ดินโลก 

และเป็นการเหมาะสมที�พวกเขาจะยืนยนัข่าวประเสริฐของตนโดยการทาํการอศัจรรย์ซึ�งจะทําให้เห็

นภาพวา่เวลาที�จะมาถึงจะเป็นเชน่เมื�อ  "นยัน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก 

แล้วหขูองคนหหูนวกจะเบิก แล้วคนง่อยจะกระโดด" (อิสยาห์ 35:5,6) 

สภาพของแผน่ดินของพระเจ้าดเูพิ่มเติมได้ในบทเรียนท่ี 5 

เมื�อแผน่ดินของพระเจ้าถกูสร้างขึ �นบนแผ่นดินโลก คําสญัญาดงักลา่วจะไมเ่กิดขึ �นเพียงคร่ึง 

และจะไมมี่ข้อสงสยัใดๆ วา่แผน่ดินของพระเจ้าตั �งอยูจ่ริงหรือไม ่

การยื�นยนัของพระเจ้าเรื�องข่าวประเสริฐเกี�ยวกบัแผน่ดินของพระองคไ์มใ่ชส่ิ�งที�จะปฏิเสธได้ 

การรักษาโรคอยา่งอศัจรรย์ซึ�งกระทําโดยผู้ ท่ีเชื�อในยคุแรกๆ 

จงึปรากฏต่อสายตาของประชาชนทั�วไป 

ตวัอยา่งได้แก่การที�เปโตรรักษาคนงอ่ยที�ถกูหามมาวางไว้ที�ประตวูิหารทกุเช้า กิจการของอคัรทตู 

3:2 กล่าววา่คนงอ่ยถกูหามมาวางไว้ทกุวนั เขาจงึเป็นภาพท่ีคุ้นตา 

เมื�อเปโตรรักษาเขาให้หายด้วยฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณ 

"เขาจงึกระโดดขึ �นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกนักบัเปโตรและยอห์น 

เดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไป คนทั �งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้า 

จงึรู้วา่เป็นคนนั �นซึ�งนั�งขอทานอยูท่ี�ประตงูามแหง่พระวิหาร 

เขาจงึพากนัมีความประหลาดและอศัจรรย์ใจอยา่งยิ�ง ในเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นแก่คนนั �น 

เมื�อคนงอ่ยที�หายนั �นยงัยดึเปโตรและยอห์นอยู ่ฝงูคนก็วิ�งไปหาทา่นที�เฉลียงพระวิหารซึ�งเรียกวา่ 

เฉลียงของซาโลมอนด้วยความอศัจรรย์ใจยิ�งนกั" (กิจการของอคัรทตู 3:7-11) 

เปโตรจงึถือโอกาสนั �นประกาศเรื�องการฟื�นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ 

ด้วยเหตกุารณ์ที�คนงอ่ยเดินได้ซึ�งเป็นพยานหลกัฐานที�ปฏิเสธไมไ่ด้และไร้ข้อกงัขา 

เรามั�นใจได้เลยวา่ประชาชนต้องยอมรับคําพดูของเปโตรวา่เป็นคําพดูของพระเจ้า ประตพูระวิหาร 
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"ในเวลาอธิษฐาน" (กิจการของอคัรทตู 3:1) จะต้องแน่นขนดัไปด้วยผู้คน พอๆ 

กบัแหลง่ช้อปปิ�งในเช้าวนัเสาร์ 

สถานที�อยา่งนี �แหละที�พระเจ้าทรงเลือกที�จะยืนยนัการประกาศข่าวประเสริฐด้วยการอศัจรรย์ 

ในทาํนองเดียวกนั กิจการของอคัรทตู 5:12 เขียนไว้วา่ 

"มีหมายสําคญัและการอศัจรรย์หลายอยา่งซึ�งอคัรทตูได้ทําด้วยมือของตนในหมูป่ระชาชน" 

พวกเพนเทคอสตท์ี�อ้างวา่รักษาโรคได้ มกัจะเกี�ยวพนักบัสิ�งที�เกิดขึ �นในคริสตจกัรลบัๆ 

มากกวา่ในคริสตจกัรที�เป็นที�รู้จกั และมกัจะกระตุ้น “ผู้ ท่ีเชื�อแล้ว” 

มากกวา่ประชาชนทั�วไปให้คาดหวงัการเกิด “การอศัจรรย์” 

พดูได้วา่นกัเขียนปัจจบุนัมีประสบการณ์มากพอในการพดูคยุประเด็นนี �กบัผู้ที�อ้างตวัวา่ประกอบด้ว

ยพระวิญญาณ และเห็นการอ้างวา่ประกอบด้วยพระวิญญาณอีกด้วย แตจ่ากการได้เห็น 

"การรักษา" ที�ยงัพิสจูน์ไมไ่ด้มาหลายครั �ง และเป็นการรักษาที�อาการป่วยหายไปบางสว่น 

สมาชิกของคริสตจกัรเหลา่นี �ยอมรับวา่การรักษายงัคงดําเนินตอ่ไป 

หลายครั �งที�ขา้พเจา้ได้แสดงความปรารถนาดีตอ่เพื�อนที�เป็นเพนเทคอสตว์า่ 

"ไมใ่ชว่า่ผมไมเ่ต็มใจที�จะเชื�อวา่คณุจะมีฤทธิ�เดชยิ�งใหญ่นี � 

แตพ่ระเจ้ามกัจะสําแดงให้เราเห็นอยา่งชดัเจนเสมอวา่ใครที�มีและใครที�ไมมี่ฤทธิ�เดชของพระองค์ 

จงึเป็นการมีเหตผุลพอสมควรที�ผมจะขอให้คณุแสดงให้ผมเห็นความจริง 

เพื�อวา่ผมจะยอมรับคําสอนของคณุได้มากขึ �น 

เพราะในปัจจบุนัผมคิดวา่มนัไมส่อดคล้องกบัพระคมัภีร์" แตผ่มก็ไมเ่คยได้เห็น 

"การแสดงถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณหรือฤทธิ�เดช" เลย 

 

ตรงกนัขา้มกบัทศันคติของขา้พเจา้ 
พวกยิวออร์ธอด็อกซ์ในศตวรรษแรกปิดกั �นความคิดเรื�องความเป็นไปได้ที�คริสเตียนจะประกอบด้ว

ยของประทานฝ่ายวิญญาณ แตพ่วกเขาก็ยอมรับวา่ 

"ชายผู้ น้ีทําสิ�งที�เป็นหมายสําคญัหลายประการ" (ยอห์น 11:47) และ 

"เขาได้กระทําหมายสําคญัอนัเดน่ คนทั �งปวงที�อยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มรู้กนัแล้ว และเราปฏิเสธไมไ่ด้" 

(กิจการของอคัรทตู 4:16) ผู้ที�ได้ยินพวกสาวกพดูภาษาแปลกๆ ตา่งก็พากนั "ฉงนสนเทห์่" 

(กิจการของอคัรทตู 2:6) 

ทกุวนันี �ไมมี่ใครฉงนสนเทห์่กนัแล้วกบัการพดูไร้สาระของพวกเพนเทคอสต ์

ความจริงที�วา่ผู้คนพากนัทิ �ง “ลทัธิเพนเทคอสต์” ในยคุนี � 
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บอกให้รู้วา่พวกเขาไมส่ามารถกระทําการอศัจรรย์ได้จริงๆ 

ถ้าการอศัจรรย์เพียงอยา่งเดียวสามารถเป็นที�เลืองลือไปทั�วกรุงเยรูซาเล็มแล้ว 

จะไมเ่ป็นการมีเหตผุลที�ดีหรือที�จะลองคิดวา่ 

ถ้ามีการอศัจรรย์จริงเกิดขึ �นที�จตรัุสทราฟัลการ์ในลอนดอน หรือทนัยาฮารูรูปาร์คในไนโรบีแล้ว 

โลกทั �งใบจะต้องตระหนกัวา่ของประทานฝ่ายวิญญาณยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนั 

“การรักษาโรค" 

ของพวกเพนเทคอสต์เป็นเรื�องของอารมณ์และจิตวิทยามากกวา่การอศัจรรย์ที�กระทําโดยพระวิญ

ญาณของพระเจา้ ส่วนเปโตรใช้ของประทานในการรักษาผู้คนที�ถกูหามมาไว้ที�ถนน 

(กิจการของอคัรทตู 5:15) ผู้วา่ราชการเมืองได้เห็นการอศัจรรย์ที�เปาโลกระทํา (กิจการของอคัรทตู 

13:12,13) ผู้คนที�เมือง 

ลิสตราก็ได้เห็นเชน่กนั (กิจการของอคัรทตู 14:4-13) 

สิ�งเหล่าน้ีเกิดขึ �นตามพระประสงค์และเกิดขึ �นทา่มกลางฝงูชน 

ไมมี่คําอธิบายอื�นใดนอกจากการยอมรับวา่ฤทธิ�เดชของพระเจ้าถกูสําแดงโดยผู้ รับใช้ของพระเจ้า 

การที�พระคริสต์ทรงรักษาโรคก็ให้ผลเชน่นี �เชน่กนั "คนทั �งปวงก็ประหลาดใจนกั 

จงึสรรเสริญพระเจ้าวา่ "เราไมเ่คยเห็นเชน่นี �เลย" (มาระโก 2:12) 

 

ภาษา 

สาวกซึ�งบางคนเป็นเพียงชาวประมงได้รับมอบหมายให้ทําพนัธกิจยิ�งใหญ่ในการออกไปประกาศข่

าวประเสริฐทัว่โลก (มาระโก 16:15,16) บางทีปฏิกิริยาแรกที�พวกเขามีก็คือ 

"แตเ่ราพดูภาษาตา่งชาติไมไ่ด้" พวกเขาไมไ่ด้อยูใ่นกรณี "เราไมเ่ก่งภาษาตอนเราเป็นนกัเรียน" 

ด้วยซํ �าไป เพราะพวกเขาไมไ่ด้รับการศกึษา "ทา่นทั �งสองขาดการศกึษาและเป็นคนสามญั" 

(กิจการของอคัรทตู 4:13) และแม้แตใ่นกรณีของผู้ที�มีการศกึษา (เชน่เปาโล) 

ภาษาก็ยงัเป็นอปุสรรคอยูด่ี เมื�อมีการรับเชื�อเกิดขึ �น 

การที�พวกเขาต้องพึ�งพากนัเพื�อการสั�งสอนเทศนา 

(ไมไ่ด้ถกูบนัทกึไว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่) 

หมายความวา่การไมเ่ข้าใจภาษาของกนัและกนัเป็นปัญหาที�ใหญ่โขอยู ่

ดงันั �นเพื่อท่ีจะเอาชนะอุปสรรคน้ี พวกเขาจงึได้รับของประทานในการพดูและเข้าใจภาษาตา่งๆ 

เห็นไดช้ดัวา่มีความขดัแยง้ระหวา่งมุมมองของ “ภาษาแปลกๆ” และมุมมองของคริสเตียน "เกิดใหม"่ 

มากมายท่ีอธิบายเสียงแปลกๆ ที�พวกเขาทําวา่เป็น "ภาษาแปลกๆ" แตใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์แล้ว 
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ความหมายของคําวา่  

"ภาษาแปลกๆ" คือ "ภาษาตา่งชาติ" 

ในวนัเทศกาลเพนเทคอสต์ของชาวยิวหลงัจากที�พระเยซทูรงเสด็จสูส่วรรค์ไมน่าน พวกสาวก 

"ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ� จงึตั �งต้นพดูภาษาอื�นๆ เขาจงึพากนัมา 

(การทําการอศัจรรย์ในที�สาธารณะ) และฉงนสนเทห์่ เพราะตา่งคนตา่งได้ยินเขาพดูภาษาของตวั 

คนทั �งปวงจงึประหลาดและอศัจรรย์ใจ พดูวา่ 

"ดแูน่ะคนทั �งหลายที�พดูกนันั �นเป็นชาวกาลิลีทกุคนไมใ่ชห่รือ 

เหตไุฉนเราทกุคนได้ยินเขาพดูภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เชน่ 

ชาวปาร์เชียและมีเดีย…เราทั �งหลายตา่งก็ได้ยินคนเหลา่นี �กลา่วถึงมหกิจของพระเจ้าตามภาษาข

องเราเอง…เขาทั �งหลายจงึอศัจรรย์ใจและฉงนสนเทห์่" (กิจการของอคัรทตู 2:4-12) 

การยํ �าเน้นถึงความฉงนสนเทห์่และอศัจรรย์ใจของผู้คนคงจะไมจํ่าเป็นหากพวกเขาได้ยินแคค่ําพดู

ไมไ่ด้ศพัท์ของพวกที�อ้างวา่ได้รับของประทานในยคุนี � 

ซึ�งน่าจะทําให้เกิดการเมินเฉยมากกวา่ความอศัจรรย์ใจและเชื�อถืออนัเกิดจากความเข้าใจในคําพู

ดที�ปรากฏในกิจการของอคัรทตู 2 

นอกจากความหมายที�เหมือนกนัของ "ภาษาแปลกๆ"  และ "ภาษาตา่งๆ ในกิจการของอคัรทตู 

2:4-11 "ภาษาแปลกๆ" ยงัถูกใชห้มายความวา่ "ภาษาตา่งๆ" 

ในอีกหลายแหง่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่ในพระธรรมวิวรณ์ คําวา่ "คน 

เผ่าพนัธุ์ ภาษา" ถูกใชถ้ึง 5 ครั �งเพื�ออธิบายคําวา่ประชาชาติในโลก (วิวรณ์ 

7:9,10:11;11:9;13:7;17:15) คําวา่ "ภาษาแปลกๆ" 

ในภาษากรีกปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมฉบบัภาษากรีก (เรียกวา่ 

Septuagint) มีความหมายวา่ ภาษาตา่งๆ (ปฐมกาล10:5; เฉลยธรรมบญัญัติ 28:49; ดาเนียล 

1:4) 

1 โครินธ์ 14 กลา่วถึงพระบญัชาในการใช้ของประทานของการพดูภาษาแปลกๆ ข้อ 21 อา้งถึง 

อิสยาห์ 28:11 เก่ียวกบัของประทานนี �ที�จะถกูใช้กบัชาวยิว 

"พระองค์จะตรัสกบัชนชาตินี �โดยตา่งภาษาและด้วยปากของคนตา่งด้าว" ในเบ้ืองตน้ 

พระธรรมข้อนี �หมายถึงผู้ที�รุกรานชนชาติอิสราเอลจะพดูกบัชาวยิวด้วยภาษาที�ชาวยิวไมรู้่จกั 

คําวา่ภาษาและปากในที�นี �หมายถึงภาษาตา่งชาติ ใน 1 โครินธ์ 14 คําวา่ “ภาษาแปลกๆ” 

หมายถึง ภาษาตา่งด้าวเชน่กนั พระธรรมบทนี �เป็นบทที� 

เปาโลได้รับการดลใจให้เขียนถึงการใช้ของประทานไปในทางที�ไมถ่กูต้องซ่ึงเกิดขึ้นในคริสตจกัรสมยัแร
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ก และทาํให้เกิดความเขา้ใจอนัถ่องแทเ้ก่ียวกบัธรรมชาติของของประทานในการพยากรณ์และการพูดภาษาต่างๆ ข้อ 

37 เป็นข้อสําคญัที�สรุปความของบทนี � 

 "ถ้าผู้ ใดถือวา่ตนเป็นผู้ เผยพระวจนะหรืออยูฝ่่ายวิญญาณ 

ก็ควรยอมรับวา่ 

ข้อความซึ�งข้าพเจ้าเขียนมาถึงทา่นนั �นเป็นพระบญัญัติขององค์พร

ะผู้ เป็นเจ้า" 

หากผู้ ใดอ้างวา่มีของประทานฝ่ายวิญญาณ 

เขาจะต้องยอมรับวา่พระบญัชาเกี�ยวกบัการใช้ของประทานได้รับการดลใจจากพระเจ้า 

ผู้ที�ไมเ่ชื�อฟังพระบญัชาเป็นคนที�ยอมรับอยา่งเปิดเผยวา่พวกเขาเห็นวา่ถกูต้องแล้วที�จะขดัพระบญั

ชาที�ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ข้อ 11-17 เขียนไว้วา่ 

"แตถ้่าข้าพเจ้าไมเ่ข้าใจเนื �อความของภาษานั �นๆ 

ข้าพเจ้าจะเป็นคนตา่งภาษากบัคนที�พูด 

และคนที�พดูนั �นจะเป็นคนตา่งภาษากบัข้าพเจ้าด้วย 

เหตฉุะนั �นเมื�อทา่นทั �งหลายกําลงัร้อนใจแสวงหาของประทานฝ่าย

วิญญาณแล้ว 

ก็จงอตุสา่ห์กระทําตวัของทา่นให้สามารถที�จะทําให้คริสตจกัรจําเ

ริญขึ �น 

เหตฉุะนั �นคนที�พดูภาษาแปลกๆ ได้นั �น 

ควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วย 

เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ 

ใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง  แตค่วามคิดก็ไมเ่ป็นประโยชน์ 

 

ถ้าเชน่นั �นข้าพเจ้าควรจะทําประการใด 

ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิด 

และจะร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิด 

มิฉะนั �นเมื�อทา่นขอบพระคณุพระเจ้าด้วยใจแล้ว 

คนที�อยูใ่นพวกที�รู้ไมถ่ึงจะวา่ "อาเมน" 

เมื�อทา่นโมทนาพระคณุอยา่งไรได้ ในเมื�อเขาไมเ่ข้าใจสิ�งที�ทา่นพดู 
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แม้ทา่นโมทนาพระคณุอยา่งไรก็ตาม 

แตค่นอื�นนั �นจะไมจํ่าเริญขึ �น" 

การพดูภาษาที�คนที�อยูใ่นที�ประชมุไมเ่ข้าใจ ก็ไร้ประโยชน์ ผู้คนจะกลา่ว "อาเมน" 

อยา่งจริงใจได้อยา่งไร ถ้าการอธิษฐานนั �นประกอบด้วยถ้อยคําที�พวกเขาไมเ่ข้าใจ คําวา่ "อาเมน" 

แปลวา่ "ขอให้เป็นไปตามนั �น" หรือ "เห็นด้วยกบัคําอธิษฐาน" 

การพดูภาษาที�พี�น้องของทา่นไมเ่ข้าใจไมท่ําให้พวกเขาจําเริญขึ �น ปอลเขียนไวว้า่ 

ข้อ 19 

"แตว่า่ในคริสตจกัร ข้าพเจ้าพอใจที�จะพดูสกัห้าคําด้วยความคิด 

เพื�อเป็นคติแก่คนอื�น ดีกวา่ที�จะพดูหม่ืนคําเป็นภาษาแปลกๆ" 

เร่ืองน้ีเขา้ใจไดง่้ายวา่ ประโยคสั �นๆ 

เกี�ยวกบัพระคริสต์ที�ใช้ภาษาของเราดีกวา่คําเทศนาเป็นชั�วโมงในภาษาต่างชาติหรือ “ที�เราไมเ่ข้าใจ” 

 

ข้อ 22 

"เหตฉุะนั �น การพดูภาษาแปลกๆ จงึไมเ่ป็นนิมิตแก่คนที�เชื�อ 

แตเ่ป็นนิมิตแก่คนที�ไมเ่ชื�อ แตก่ารเผยพระวจนะนั �น 

ไมใ่ชส่ําหรับคนที�ไมเ่ชื�อ  แตส่ําหรับคนที�เชื�อแล้ว" 

การพดูภาษาแปลกๆ จงึใช้สําหรับการประกาศพระกิตติคณุ แตท่กุวนันี � การอ้างวา่พดู 

"ภาษาแปลกๆ" ได้ มกัจะเกิดกบั “คนที�เชื�อ” 

เวลาที�เขาอยูค่นเดียวและเป็นประสบการณ์สว่นบคุคล 
มีตวัอยา่งของผูค้นเหล่านั้นท่ีสามารถพูดภาษาในภาษาต่างชาติไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยใ์จเพื่อประกาษข่าวประเสริฐ 
ในชว่งต้นทศวรรษ 90 ประตแูหง่การประกาศข่าวประเสริฐเปิดกว้างในยโุรปตะวนัออก 

แตค่ริสตจกัรที�ทําการประกาศศาสนาต้องแจกจา่ยเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

พวกเขาต้องใช้ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ แน่นอนถ้าพวกเขาได้รับของประทานดงักลา่ว 

ข้อ 23 

"เหตฉุะนั �น ถ้าคริสตจกัรมีการประชมุแล้ว คนทั �งปวงตา่งก็พดูภาษาแปลกๆ 

และมีคนที�รู้ไมถ่ึง หรือคนที�ไมเ่ชื�อเข้ามา เขาจะมิเห็นไปวา่ 

ทา่นทั �งหลายคลั�งไปแล้วหรือ" 

ซ่ึงตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
ชาวมสุลิมและพวกนอกรีตเยาะหยนัพฤติกรรมประหลาดของพวกที�อ้างวา่มีของประทานในการพดู
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ภาษาแปลกๆ ทัว่ทั้งแอฟริกาตะวนัตก 

แม้แตค่ริสเตียนระดบัหวัหน้าที�ไปร่วมประชมุกบัพวกเพนเทคอสตก็์จะต้องคิดวา่พวกเขาบ้าคลั�งไป

แล้ว 

 

ข้อ 27 

 "ถ้าผู้ ใดจากพดูภาษาแปลกๆ 

จงให้พดูเพียงสองคนหรืออยา่งมากที�สดุก็สามคนและให้พดูทีละ

คน และให้อีกคนหนึ�งแปล" 

ในการประชมุนมสัการหนึ�งๆ ควรมีการพดูภาษาแปลกๆ เพียง 2-3 คน 

ไมน่่าจะมีการพดูภาษาแปลกๆ มากกวา่ 3 ภาษาในหมูผู่้ที�มาประชมุ 

การประชมุนั �นจะต้องขาดตอน หากประโยคที�พดูออกมาต้องถกูแปลความมากกวา่ 2 ครั �ง 

ถ้าในการเทศนาที�เซ็นทรัลลอนดอน โดยมีชาวองักฤษ ฝรั�งเศส และเยอรมนั มาฟัง 

สิ�งท่ีจะเกิดขึ �นหากมีการใช้ของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ คือ 

ศิษยาภิบาล:     กู๊ดอีฟนิ�ง 

 

คนพดูคนแรก:    บองซวัร์ (ฝรั�งเศส) 

 

คนพดูคนที�สอง:      กูเท่น อเบนท ์(เยอรมนั) 

โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะต้องพดู “ทีละคน” ความสบัสนอาจเกิดขึ �นจากการพูดในเวลาเดียวกนั 

แตเ่นื�องจากธรรมชาติทางอารมณ์ของ "การพดูภาษาแปลกๆ" ในปัจจบุนั 

คือการที�คนพดูภาษาแปลกๆ พดูพร้อมๆ กนั ขา้พเจา้เคยสงัเกตวา่เมื�อคนหนึ�งเริ�มพดู คนอื�นๆ 

ก็จะได้รับอิทธิพลให้พดูเช่นเดียวกนั 

การพดูภาษาแปลกๆ 

มกัจะถกูใช้พร้อมกบัการเผยพระวจนะเพื�อวา่ข้อความที�ได้รับการดลใจจากพระเจ้าจะถกูเปิดเผย 

(โดยของประทานในการเผยพระวจนะ) เราสามารถดตูวัอยา่งได้ในกิจการของอคัรทตู 19:6 

ถ้าการประชมุในลอนดอนที�มีชาวองักฤษและฝรั�งเศส มาร่วม แล้วผู้พดูพดูด้วยภาษาฝรั�งเศส 

ชาวองักฤษในที�ประชมุก็จะไม ่"จําเริญขึ �น" 

ดงันั �นของประทานในการแปลก็ควรจะมีอยูใ่นการประชมุนั �นด้วย เพื�อให้ทกุคนฟังเข้าใจ 

ในตวัอยา่งของเรา คือการแปลจากภาษาฝร่ังเศสเป็นองักฤษ ถ้าผู้ ฟังถามผู้พดูด้วยภาษาฝรั�งเศส 
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ผู้พดูก็จะไมส่ามารถเข้าใจได้ ถ้าไมมี่คนชว่ยแปล 

แม้วา่เขาจะมีของประทานในการพดูภาษาฝรั�งเศส 

ดงันั �นการมีของประทานในการแปลจงึจําเป็นในกรณีนี �ด้วย 

ถ้าไมมี่ของประทานในการแปลในกรณีที�ต้องมี ก็ไมค่วรมีการใช้ภาษาแปลกๆ   

"…ให้คนหนึ�งแปล แตถ้่าไมมี่ผู้ ใดแปลได้ ก็ให้คนเหลา่นั �นอยูเ่งียบๆ ในที�ประชมุ"  

(1 โครินธ์ 14:27,28) ความจริงที�วา่ผู้ที�อ้างวา่พดู “ภาษาแปลกๆ” ได้พดู “ภาษาต่างๆ” 

โดยไมมี่ใครเข้าใจ และไมมี่ใครแปลได้ เป็นการขดัตอ่พระบญัชาข้างต้น 

ข้อ 32,33 

"วิญญาณของพวกผู้ เผยพระวจนะนั �นยอ่มอยูใ่นบงัคบัของพวกผู้ เ

ผยพระวจนะ เพราะวา่พระเจ้าไมใ่ชพ่ระเจ้าแหง่การวุน่วาย 

แตท่รงเป็นพระเจ้าแหง่สนัติสขุ 

ตามที�ปฏิบตัิกนัอยูใ่นคริสตจกัรแหง่ธรรมิกชนนั �น" 

การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ� ไมเ่กี�ยวข้องกบัการมีประสบการณ์ที�ทําให้คนๆ 

หนึ�งหลดุออกจากภาวะปกติ พระวิญญาณอยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้ ใช้ 

ไมใ่ชอํ่านาจที�ควบคมุให้ทําสิ�งที�ไมอ่ยากทํา เป็นการกลา่วอ้างอยา่งผิดๆ ที�วา่ ซาตานหรือ 

"วิญญาณชั�ว" ครอบงํา “ผู้ที�ไมไ่ด้รับความรอด” (ดบูทเรียนท่ี 6.3) 

และพระวิญญาณบริสทุธิ�เติมเต็มผู้ ท่ีเชื�อ แตฤ่ทธิ�เดชที�กลา่วถึงใน 1 โครินธ์ 14:32 

เกี�ยวข้องกบัการควบคมุเพื�อจดุประสงค์โดยเฉพาะของผู้ที�ประกอบด้วยพระวิญญาณ 

ไมใ่ชพ่ลงัแหง่ความดีที�ตอ่สูก้บัพลงัแหง่ความชัว่ที�อยูใ่นตวัของมนษุย์ นอกจากนี � 

ฤทธิ�เดชแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ�สถิตอยูก่บัสาวกในโอกาสพิเศษเพื�อทําสิ�งพิเศษ 

ไมใ่ชส่ถิตอยูด้่วยอยา่งถาวร 

ข้อ 34 

"จงให้พวกผู้หญิงนั�งเสียในที�ประชมุ 

เพราะเขาไมไ่ด้รับอนญุาตให้พดู แตใ่ห้เขาอยูใ่ต้บงัคบับญัชา 

เหมือนที�ธรรมบญัญัติสั�งไว้นั �น" 

ในบริบทของการใชข้องประทานฝ่ายวญิญาณน้ี 
เป็นเร่ืองปฏิเสธไม่ไดว้า่ผู้หญิงไมค่วรใช้ของประทานในขณะที�มีการประชมุในโบสถ์ 

เรื�องนี �จะถกูเมินเฉยแน่นอน หากการพดูภาษาแปลกๆ ในปัจจบุนัเกิดขึ �นในที�ประชมุ 
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และคนในที�ประชมุได้รับอิทธิพลทางอารมณ์ และเริ�มพดูภาษาแปลกๆ บ้าง 

ไมว่า่ผู้หญิงหรือเด็กก็สามารถเปลง่เสียงแปลกๆ ซึ�งถกูตีความวา่เป็น "ภาษาแปลกๆ" ได้ 

การที�มีผู้หญิง "พดูภาษาแปลกๆ" หรือ "เผยพระวจนะ" ได้ในคริสตจกัร ในยคุปัจจบุนั 

ไมส่อดคล้องกบัพระบญัชาในข้อ 34 นี � ตอ่ข้อกลา่วหาวา่ เปาโลเป็นพวกเกลียดผู้หญิงนั �น 

เราหาคําตอบได้จากพระธรรมที�วา่ "ถ้าผู้ ใดถือวา่ตนเป็นผู้ เผยพระวจนะ 

หรืออยูฝ่่ายวิญญาณก็ควรยอมรับวา่ ข้อความซึ�งข้าพเจ้าเขียนมาถึงทา่นนั �น 

เป็นพระบญัญัติขององค์พระผู้ เป็นเจ้า" (1 โครินธ์ 14:37) ไมใ่ช้เปาโลโดยสว่นตวั 
 
 

2.4  การเรียกของประทานกลับคืน 

 

ของประทานมหศัจรรย์ของพระวิญญาณของพระเจ้าจะถกูใช้อีกครั �งโดยผู้ที�เชื�อเพื�อที�จะเปลี�ยนโล

กในยคุปัจจบุนัเป็นแผน่ดินของพระเจ้า หลงัการเสด็จกลบัมาของพระคริสต์ 

ของประทานนั �นได้ชื�อวา่ "ฤทธิ�เดชแหง่ยคุที�จะถึง" (ฮีบรู 6:4,5) และโยเอล 2:26-29 

อธิบายการเทพระวิญญาณหลงัการสํานึกบาปของอิสราเอล 

การที�พระเจ้าจะทรงประทานของประทานเหลา่นี �ให้แก่ผู้ที�เชื�อ 

เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมาเป็นข้อพิสจูน์ที�เพียงพอที�จะบอกวา่ไมมี่ใครมีของประทานเหลา่นี �ในปัจ

จบุนั คริสเตียนที�เปิดกว้างกบัพระคมัภีร์และกบัเหตกุารณ์ของโลกยคุนี � 

จะเห็นได้วา่พระผู้ เป็นเจ้าจะกลบัมาในไมช้่านี � (ดภูาคผนวก 3) 

คาํพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนไว้ชดัเจนวา่ 

มีการให้ของประทานในศตวรรษแรกและในการกลบัมาครั �งที� 2 ของประทานจะถกูเรียกกลบัคืน 

"แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื�อมสญูไป แม้การพดูภาษาแปลกๆ 

นั �นก็จะมีเวลาเลิกกนั แม้วิชาความรู้ก็จะเสื�อมสญูไป 

เพราะความรู้ของเรานั �นไมส่มบรูณ์ 

และการเผยพระวจนะนั �นก็ไมส่มบรูณ์ 

แตเ่มื�อความสมบรูณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนั �นก็จะสญูไป"  

(1 โครินธ์ 13:8-10) ของประทานนั �นเป็น "สิ�งชั�วคราว" (G.N.B.) 

ของประทานที�มีในศตวรรษแรกจะถกูเรียกคืน "เมื�อความสมบรูณ์มาถึงแล้ว" 

ในเวลานั �นของประทานจะถกูมอบให้อีกครั �ง จงึไมใ่ชก่ารกลบัมาอีกครั �งของพระคริสต์ คําวา่ 
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"สมบรูณ์" ในภาษากรีกหมายความวา่ "สิ�งที�เต็มเปี� ยมหรือครบถ้วน" 

แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ไร้ความบาป 

ความสมบรูณ์น้ีจะมาแทนที�ความรู้ที�คริสเตียนในยคุแรกมีอยูเ่พียงบางสว่นอนัเนื�องมาจากการมีข

องประทานในการพยากรณ์ พึงระลึกวา่การเผยพระวจนะคือการพดูตามการดลใจของพระเจ้า 

การบนัทกึคําพดูดงักลา่วทําให้เกิดพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ในศตวรรษแรก ผู้ที�เชื�อมกัจะรู้เพียงบางสว่นของพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม ่

เขาอาจจะได้ยินการเผยพระวจนะจากผู้ ใหญ่ในคริสตจกัร อาจจะรู้เค้าโครงชีวิตของพระเยซ ู

และอาจจะได้ฟังใครอา่นจดหมายสกัสองสามฉบบัของเปาโล 

แตเ่มื�อการบนัทกึถ้อยคําของพระวจนะสิ �นสดุลง 

ก็ไมมี่ความจําเป็นอีกตอ่ไปที�จะต้องมีของประทานในการเผยพระวจนะ 

สิ�งที�สมบรูณ์และมาแทนที�พนัธกิจของของพระทานฝ่ายวิญญาณคือพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธ

สัญญาใหม ่

"พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า 

และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนวา่กลา่ว 

การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 

เพื�อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที�จะกระทําการดีทกุอยา่ง" (2 

ทิโมธี 3:16,17) 

สิ�งที�สมบรูณ์หรือครบถ้วน คือ "พระคมัภีร์ทกุตอน" เมื�อ "พระคมัภีร์ทกุตอน" 

ได้รับการดลใจและบนัทกึลงไว้แล้ว "ความสมบรูณ์" มาถึงแล้ว 

และของประทานนั �นก็ถกูเรียกกลบัคืน 

 

เอเฟซสั 4:8-14 ไขปริศนานี �ได้เป็นอยา่งดี 

"ครั �งพระองค์เสด็จขึ �นไปสูท่ี�สงู 

พระองค์…ประทานของประทานแก่มนษุย์…เพื�อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ใ

ห้จาํเริญขึ้น จนกวา่เราทกุคนจะบรรลถุึงความเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนัในความเชื�อ 

และในความรู้ถึงพระบตุรของพระเจ้า 

จนกวา่เราจะโตเป็นผู้ ใหญ่เต็มที�…เพื�อเราจะไมเ่ป็นเด็กอีกตอ่ไป 

ถกูซดัไปซดัมาและหนัไปเหมาด้วยลมปากแหง่คําสั�งสอนทกุอยา่ง" 
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ของประทานในศตวรรษแรกจะประทานให้จนกวา่เราจะโตเป็นผู้ ใหญ่เต็มที� และใน 2 ทิโมธี 3:16-

17 เขียนไว้วา่ "คนของพระเจ้าจะพรักพร้อม" โดยการยอมรับการชี �นําของ "พระคมัภีร์ทกุตอน" 

โคโลสี 1:28 สอนวา่ "การเป็นผู้ ใหญ่" เกิดจากการตอบสนองตอ่พระวจนะของพระเจ้า 

เมื�อเรารู้พระคมัภีร์ทกุตอนแล้วก็จะไมมี่ข้อแก้ตวัใดๆ 

ที�จะยกมาอ้างวา่สบัสนกบัคําสั�งสอนของคริสตจกัรตา่งๆ มีพระคริสตธรรมคมัภีร์เพียงหนึ�งเดียว 

และเพราะ "พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง" (ยอห์น 17:17) 

เมื�อเราศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เราจะได้พบกบั "ความเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนัในความเชื�อ"  

ซึ�งเป็นความเชื�อที�กลา่วไว้ในเอเฟซสั 4:13 คริสเตียนที�แท้จริงจะมีความเชื�อดงักลา่วและจะ 

"โตเป็นผู้ ใหญ่"  หรือพรักพร้อม 

เอเฟซสั 4:14 เปรียบการเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณกบัการอยูภ่ายใต้ของประทาน 

และในสว่นของการเผยพระวจนะวา่ของประทานอนัททรงอิทธิฤทธ์ิจะถกูเรียกคืนไปอยา่งไร 1 

โครินธ์ 13:11 ก็พดูเชน่เดียวกนั 

การวุน่วายอยูก่บัการอ้างวา่มีของประทานไมใ่ชอ่าการของผู้ที�เติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณ 

เราควรจะก้าวไปในการรู้ซึ �งถึงพระวจนะของพระเจ้า 

ชื�นชมกบัการที�พระเจ้าทรงเผยพระองค์ให้เรารู้จกัโดยทางพระวจนะ 

และเชื�อฟังพระวจนะด้วยใจถ่อม 
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บทเรียนที� 2:  คําถาม 
 

1. คําวา่ " พระวิญญาณ" หมายถึง 

ก) ฤทธิ�เดช ข) บริสทุธิ� 

ค) ลมปราณ ง) ฝุ่ น 

2. พระวิญญาณบริสทุธิ� คือ 

ก) ตวับคุคล 

ข) ฤทธิ�เดช 

ค) ฤทธิ�เดชของพระเจ้า 

ง) สว่นหนึ�งของตรีเอกานภุาพ 

3. พระคริสตธรรมคมัภีร์ถกูบนัทกึโดยวิธีใด  

ก) มนษุย์เขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป 

ข) มนษุย์เขียนในสิ�งที�เขาคิดวา่เป็นความคิดของพระเจ้า 

ค) โดยการดลใจของพระวิญญาณของพระเจ้า 

ง) บางสว่นได้รับการดลใจ บางสว่นไมไ่ด้รับการดลใจ 

4. เหตใุดพระเจ้าจงึประทานของประทานฝ่ายจิตวิญญาณให้ 

ก) เพื�อสนบัสนนุการประกาศข่าวประเสริฐดว้ยวาจา 

ข) เพื�อพฒันาคริสตจกัรในยคุแรก 

ค) เพื�อบงัคบัให้ผู้คนเคร่งศาสนา 

ง) เพื�อชว่ยเหลือสาวกจากปัญหาส่วนบุคคล 

5. เราเรียนรู้ความจริงของพระเจ้าจากที�ใด 

ก) บางสว่นจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ บางสว่นจากความคิดของเราเอง 

ข) จากพระวิญญาณบริสทุธิ� ซึ�งบอกเรื�องราวตา่งๆ กบัเราโดยตรง 

และจากการอา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ค) จากพระคริสตธรรมคมัภีร์เทา่นั �น 

ง) จากศิษยาภิบาล/บาทหลวง 
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3.1 พระสัญญาของพระเจ้า :บทนํา 
 
ในบทเรียน เรามาถึงจดุที�เข้าใจอยา่งกวา้งๆ แล้ววา่ พระเจ้าคือใคร และทรงกระทําการตา่งๆ อยา่งไร 

เราไดข้จดัความเขา้ใจผดิต่างๆ ท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี เราจะมาดสูิ�งที�พระเจ้า 

"ทรงสญัญาไว้แก่คนทั �งหลายที�รักพระองค์"  

(ยากอบ 1:12; 2:5) โดยการประพฤติตามบญัญัติของพระองค์ (ยอห์น 14:15) 

สิ�งที�พระเจ้าทรงสญัญาไว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมประกอบด้วยความหวงัที�แ

ท้จริงของคริสเตียน เมื�อประสบกบัความทกุข์ยากลําบากในชีวติ 

เปาโลกลา่วถึงรางวลัในอนาคตที�ทา่นพร้อมจะสละทกุสิ�งเพื�อให้ได้มา 

"บดันี �ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิจารณาพิพากษาก็เนื�องด้วยเรื�องมีความหวงัใจในพระ

สญัญา 

ซึ�งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบรุุษของพวกข้าพระบาทนั �น…เพราะความหวงัใจอนันี �…พวกยิวจงึฟ้อ

งข้าพระบาท" (กิจการของอคัรทตู 26:6-7) ทา่นได้ใช้ชีวิตสว่นใหญ่ในการประกาศ "ข่าวประเสริฐ 

พระสญัญาซึ�งทรงประทานแก่บรรพบรุุษของเรา พระเจ้าไดท้รงให้สําเร็จตามนั �น 

คือในการที�พระองค์ทรงให้พระเยซกูลบัคืนพระชนม์” (กิจการของอคัรทตู 13:32-33) 

เปาโลอธิบายวา่ความเชื�อในพระสญัญาทําให้เกิดความหวงัในเรื�องการฟื�นจากความตาย 

(กิจการของอคัรทตู 26:6-8 เทียบ 23:8) เกิดความรู้เรื�องการเสด็จกลบัมาเป็นครั �งที�สองของพระเยซ ู

เพื�อพิพากษาโลก และการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้า (กิจการของอคัรทตู 24:25; 28:20,31) 

ทั �งหมดนี �ทําลายคํากลา่วหาที�วา่ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมเป็นเพียงประวตัิศาสตร์ของอิสราเอลและไมไ่ด้กลา่วถึงเรื�อง

ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าไมไ่ด้ตดัสินใจในบดัดลเมื�อ 2000 

ปีก่อนวา่จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราผ่านทางองค์พระเยซ ูพระประสงค์นั �นมีมาตั �งแตต้่น 

"ด้วยหวงัวา่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ซึ�งพระเจ้าผู้ ไมท่รงมสุาเลย 

ได้ทรงสญัญาไว้ตั �งแตด่กึดําบรรพ์ 

แตใ่นเวลาที�พระองค์ทรงกําหนดไว้ 

ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศ" 

(ทิตสั 1:2-3) 

"ชีวิตนิรันดร์นั �นได้ดํารงอยูก่บัพระบิดาและได้ปรากฏแก่เราทั �งหล

าย" (1ยอห์น 1:2) 
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การที�พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที�จะให้ชีวิตนิรันดร์แก่ประชากรของพระองค์ตั �งแตต้่นทําให้ดเูป็นเ

รื�องที�ไมน่่าจะเป็นไปได้ที�พระองค์จะทรงนิ�งเฉยอยูต่ลอด 4000 

ปีที�ทรงติดตอ่กบัมนษุย์ตามที�บนัทกึไว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม จริงๆ 

แล้วในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมเต็มไปด้วยการเผยพระวจนะและพระสญัญาที�ใ

ห้รายละเอียดเกี�ยวกบัความหวงัที�พระเจ้าได้ทรงเตรียมให้ประชากรของพระองค์ 

ความเข้าใจในพระสญัญาของพระเจ้าตอ่บรรพบรุุษชาวยิว จงึสําคญัตอ่ความรอดของเรามาก 

จนเปาโล เตือนบรรดาผู้ที�เชื�อที�อยูท่ี�เมืองเอเฟซสัวา่ ก่อนที�พวกเขาจะรู้เรื�องราวเหลา่นี � พวกเขา 

"เป็นคนอยูน่อกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล 

และไมมี่สว่นในบรรดาพนัธสญัญาอนัมีพระสญัญาประกอบนั �น ไมมี่ที�หวงั 

และอยูใ่นโลกปราศจากพระเจ้า" (เอเฟซสั 2:12) 

แม้วา่พวกเขาจะเคยคิดวา่ความเชื�อแบบไมมี่พระเจ้าของพวกเขาเมื�อก่อนนั �นให้ความหวงัและคว

ามรู้เกี�ยวกบัพระเจ้าอยูบ้่าง 

แตนี่�เป็นเรื�องของการไมรู้่พระสญัญาของพระเจ้าในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

"ไมมี่ที�หวงั และอยูใ่นโลกปราศจากพระเจ้า" 

เปาโลให้คําจํากดัความของความหวงัของคริสเตียนวา่เป็น 

"ความหวงัใจในพระสญัญาซึ�งพระเจ้าได้ตรัสแก่บรรพบรุุษ (ชาวยิว) ของพวกข้าพระบาท" 

(กิจการของอคัรทตู 26:6) 

น่าเศร้าที�มีคริสตจกัรเพียงไมกี่�แหง่ที�ยํ �าเน้นข้อความตอนนี �ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญ

าเดิมซ่ึงควรจะกระทาํ “คริสตศาสนา” 

กลายเป็นศาสนาที�ตั �งอยูบ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่

แมว้า่ในสมยันั้นจะใชเ้พียงพระธรรมบางขอ้จากพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้น พระเยซทูรงเน้นย ํ้าวา่ 

"ถ้าเขาไมฟั่งโมเสสและผู้ เผยพระวจนะ 

แม้คนหนึ�งจะเป็นขึ �นมาจากความตาย เขาก็จะยงัไมเ่ชื�อ" (ลกูา 

16:31) 

บางคนบอกวา่การเชื�อวา่พระเยซทูรงฟื�นคืนพระชนม์ก็เพียงพอแล้ว (เทียบ ลูกา 16:30) 

แตพ่ระเยซตูรัสวา่ถ้าไมเ่ข้าใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมอยา่งถ่องแท้ 

นี�ก็เป็นเรื�องที�ไมน่่าจะเป็นไปได้จริงๆ 

พระเยซทูรงชี �วา่การที�พวกสาวกสญูเสียความเช่ือ หลงัจากที�พระองค์ถกูตรึงท่ีไม้กางเขน 

เกิดจากการที�พวกเขาไมใ่สใ่จพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 
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"พระองค์ตรัสแก่สองคนนั �นวา่ “โอ 

คนเขลาและมีใจเฉื�อยในการเชื�อบรรดาคําซึ�งพวกผู้ เผยพระวจนะไ

ด้กลา่วไว้นั �น จําเป็นซึ�งพระคริสต์จะต้องทนทกุข์ทรมานอยา่งนั �น 

แล้วเข้าในพระสิริของพระองค์มิใชห่รือ” 

พระองค์จงึทรงอธิบายพระคมัภีร์ที�เล็งถึงพระองค์ทกุขอ้ให้เขาฟัง 

เริ�มต้นตั �งแตโ่มเสส และบรรดาผู้ เผยพระวจนะ" (ลกูา 24:25-27) 

พระองค์ทรงเน้นย ํ้าวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมทั�งเล่มกลา่วถึงพระองค์อยา่งไร 

ไมใ่ชว่า่พวกสาวกจะไมเ่คยได้ยินหรืออา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

แตพ่วกเขาไมเ่ข้าใจอยา่งถกูต้อง และจงึไมส่ามารถเชื�ออยา่งสนิทใจ 

การเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอยา่งถกูต้องแทนที�จะอา่นรู้เรื�องเพียงอยา่งเดียว 

จงึเป็นสิ�งจําเป็นตอ่การพฒันาความเช่ือที�แท้จริง 

พวกยิวจะเคร่งในการอา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม (กิจการของอคัรทตู 15:21) 

แตเ่พราะพวกเขาไมเ่ข้าใจข้อความที�อ้างถึงพระเยซแูละข่าวประเสริฐ 

พวกเขาจงึไมเ่ชื�ออยา่งจริงจงั พระเยซจึูงตรัสกบัพวกเขาวา่ 

"ถ้าทา่นทั �งหลายเชื�อโมเสส ทา่นทั �งหลายกค็งจะเชื�อเรา 

เพราะโมเสสได้เขียนกลา่วถึงเรา 

แตถ้่าทา่นทั �งหลายไมเ่ชื�อเรื�องที�โมเสสเขียนแล้ว 

ทา่นจะเชื�อถ้อยคําของเราอยา่งไรได้"  (ยอห์น 5:46-47) 

แมว้า่พวกเขาอา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ แตพ่วกเขาก็ไมเ่ห็นข่าวสารที�แท้จริงเกี�ยวกบัพระเยซ ู

แม้วา่พวกเขาจะชอบที�จะได้รับการยืนยนัเกี�ยวกบัความรอด พระเยซตูรัสกบัพวกเขาวา่ 

"ค้นดใูนพระคมัภีร์ (เทียบ กิจการของอคัรทตู 17:11) 

เพราะทา่นคิดวา่ในนั �นมีชีวิตนิรันดร์ 

และพระคมัภีร์นั �นเป็นพยานให้แก่เรา" (ยอห์น 5:39) 

หลายคนรู้เรื�องราวและคําสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

แตเ่ป็นเพียงความรู้ที�พวกเขาได้มาโดยบงัเอิญ 

ข่าวอศัจรรย์เรื�องพระคริสต์และข่าวประเสริฐเรื�องแผ่นดินของพระเจ้ายงัคงเป็นเรื�องที�พวกเขาไมเ่ข้

าใจ บทเรียนนี �จะแสดงให้เห็นถึงความหมายที�แท้จริงของพระสญัญาหลกัๆ 

ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

 - ในสวนเอเดน 
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 - ต่อโนอาห์ 

 - ต่ออับราฮัม 

 - ต่อดาวิด 

เรื�องราวข้างต้นนี �ปรากฏอยูใ่นพระธรรมห้าเล่มแรกตั้งแต่ปฐมกาลเรื�อยไปจนถึงเฉลยธรรมบญัญตัิ 

ซึ�งบนัทกึไว้โดยโมเสสและผูเ้ผยพระวจนะในพระคริสตธรรมคมัภีรภาคพนัธสัญญาเดิม 

ซ่ึงมีองคป์ระกอบสาํคญัทั้งหมดของข่าวประเสริฐของคริสเตียน 

เปาโลอธิบายการประกาศข่าวประเสริฐของตนวา่ 

"ข้าพระบาทไมพ่ดูเรื�องอ่ืนนอกจากเรื�องซึ�งบรรดาผู้ เผยพระวจนะกบัโมเสสได้กล่าวไวว้า่จะมีขึ �น 

คือวา่พระคริสต์จะต้องทนทกุข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสวา่งแก่ชนอิสราเอลและแก่

คนตา่งชาติ โดยที�ทรงเป็นผู้แรกซึ�งคืนพระชนม์" (กิจการของอคัรทตู 26:22-23) 

และจนกระทั�งวนัสดุท้ายทา่นก็ยงัคงเทศนาสั�งสอนเรื�องเดิม "ทา่นจงึกลา่วแก่เขาตั �งแตเ่ช้าจนเย็น 

เป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้า…โดยใช้ข้อความจากคมัภีร์ธรรมบญัญัติของโมเสส 

และจากคมัภีร์ผู้ เผยพระวจนะเป็นหลกั" (กิจการของอคัรทตู 28:23) 

ความหวงัของเปาโล คริสเตียนชั �นเยี�ยม ควรจะเป็นความหวงัที�จงูใจเราเชน่กนั 

ความหวงัซึ�งเป็นแสงสวา่งแหง่สงา่ราศีที�จดุอยูท่ี�ปลายทางชีวิตของทา่น 

ก็ควรเป็นแสงสวา่งแหง่สงา่ราศีที�จดุอยูท่ี�ปลายทางชีวิตของคริสเตียนที�จริงจงัทกุคน 

ด้วยแรงจงูใจเชน่นี � เราก็สามารถที�จะมา “ค้นดพูระคมัภีร์” กนัได้ 

3.2  พระสัญญาในสวนเอเดน 

 

เรื�องน่าเศร้าของความลม้เหลวของมนษุย์ปรากฏอยูใ่นพระธรรมปฐมกาลบทที� 3 

งถูกูสาปแชง่เพราะอ้างคําพดูของพระเจ้าอยา่งผิดๆ และลอ่ลวงเอวาให้ขดัพระบญัชาของพระเจ้า 

ชายและหญิงนั �นก็ถกูลงโทษด้วยเหตแุหง่การไมเ่ชื�อฟัง แตค่วามหวงัสอ่งแสงเรืองรองเข้ามา 

เมื�อพระเจ้าตรัสกบังนูั �นวา่ 

"เราจะให้เจ้ากบัหญิงนี �เป็นศตัรูกนั 

ทั �งพงศ์พนัธุ์ของเจ้าและพงศ์พนัธุ์ของเขาด้วย 

พงศ์พนัธุ์ของหญิงจะทําให้หวัของเจา้แหลก 

และเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกชํ �า" (ปฐมกาล 3:15) 

เราจะต้องแปลความพระธรรมบทนี �อยา่งระมดัระวงั “พงศ์พนัธุ์” 

หมายถึงบตุรหลานหรือผู้คนที�เกี�ยวข้องกบั “พงศ์พนัธุ์” เราจะเห็นในภายหลงัวา่ “พงศ์พนัธุ์” 



 49 

ของอบัราฮมัคือพระเยซ ู(กาลาเทีย 3:16) และถ้าเราอยู ่"ใน" พระเยซ ูโดยการรับศีลบพัติศมา 

เราก็เป็นพงศ์พนัธุ์เดียวกนั (กาลาเทีย 3:27-29) พงศ์พนัธุ์นี �ยงัหมายถึงพนัธุ์ (1 เปโตร 1:23) ดงันั �น 

พงศ์พนัธุ์ที�แท้จริงจะต้องมีลกัษณะของผู้ เป็นพอ่อยูใ่นตวัด้วย 

พงศ์พนัธุ์ของงจูงึต้องมีลกัษณะที�เหมือนครอบครัวง ูคือ 

- บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า 

- โกหก 

- นําคนอื�นให้ทําบาป 

เราจะเห็นได้จากบทเรียนที� 6 วา่ ไมมี่ตวับคุคลที�ลงมือกระทํา แตใ่นตวัเรามี 

- "ตวัเก่า" ฝ่ายเนื �อหนงั (โรม 6:6) 

- "มนษุย์" (1 โครินธ์ 2:14) 

- "ตวัเก่า ตามตณัหาอนัเป็นที�หลอกลวง" (เอเฟซสั 4:22) 

- "มนษุย์เก่ากบัปฏิบตัิ" (โคโลสี 3:9) 

"มนษุย์" ที�ทําบาปนี �ภายในตวัเรา คือ "มาร" ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ซึ�งคือพงศ์พนัธุ์ของง ู

พงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �นคือตวับคุคล "เจ้า (พงศ์พนัธุ์ของง)ู จะทําให้ส้นเท้าของเขาแตก" (ปฐมกาล 

3:15) บคุคลผูนี้ �จะตีพงศ์พนัธุ์ของง ูความบาป "พงศ์พนัธุ์ของหญิงจะทําให้หวัของเจ้าแหลก" 

การตีหวังคูือการตีให้งตูาย เพราะสมองของมนัอยูใ่นหวั 

คนที�มีความเป็นไปได้สงูสดุที�จะเป็นตวัแทนพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �นคือพระเยซ ู

"พระเยซคูริสต์ผู้ ได้ทรงกําจดัความตาย 

(และฤทธิ�เดชของความบาป-โรม 6:23) ให้สญูสิ �น 

และได้ทรงกระทําให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจา่งแจ้งโดยข่าวปร

ะเสริฐ" (2 ทิโมธี 1:10) 

"พระเจ้าทรงใช้พระบตุรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื �อหนงัที�

บาปและเพื�อไถ่บาป พระองคใ์นเนื �อหนงัจงึได้ทรงปรับโทษบาป" 

มารในพระคริสตธรรมคมัภีร์ คือพงศ์พนัธุ์ของง ู(โรม 8:3) 

พระเยซ ู"ได้ทรงปรากฏ เพื�อกําจดับาปของเราให้หมดไป" (1 

ยอห์น 3:5) 

"จงเรียกนามทา่นวา่เยซ ู(แปลวา่ผู้ชว่ยให้รอด) 

เพราะวา่ทา่นเป็นผู้ที�จะโปรดชว่ยชนชาติของทา่นให้รอดจากควา

มผิดบาปของเขา" (มทัธิว 1:21) 
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พระเยซทูรง "ประสตูิจากสตรีเพศ" (กาลาเทีย 4:4) โดยเป็นบตุรของนางมารีย ์

แม้วา่พระเจ้าจะเป็นพระบิดาของพระองค์ 

ในนยันี �พระองค์ทรงเป็นพงศ์พนัธุ์ของหญิงโดยการทรงให้เป็นไปของพระเจ้า 

พงศ์พนัธุ์ของหญิงจะต้องถกูทําร้ายโดยความบาปเป็นการชั�วคราว พงศ์พนัธุ์ของง ู

"จะทําให้ส้นเท้าของเขาฟกชํ �า" (ปฐมกาล 3:15) 

การถกูงกูดัที�ส้นเท้าเป็นการได้รับบาดเจ็บชั�วคราว 

เมื�อเทียบกบัการที�งถูกูตีที�หวัซึ�งเป็นการตีถึงตาย 

การแสดงภาพพจน์หลายประการน่าจะมาจากคําพดูในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เชน่ “ตีงูท่ีหัว” 

(หยดุบางอยา่งอยา่งสมบรูณ์) อาจจะมาจากคําพยากรณ์ที�วา่พระเยซจูะทรงตีงทูี�หวั 

โทษของความบาปหรือพงศ์พนัธุ์ของง ูได้รับการอภยัให้โดยการที�พระเยซทูรงถกูตรึงที�ไม้กางเขน 

ข้อความที�กลา่วถึงชยัชนะของพระคริสต์เหนือความบาปอยูใ่นรูปของอดีตกาล 

บาดแผลที�ส้นเท้าหมายถึงการสิ �นพระชนม์ของพระเยซเูป็นเวลา 3 วนั 

การฟื�นคืนพระชนม์ของพระองค์พิสจูน์ให้เห็นวา่ บาดแผลนั �นเป็นบาดแผลชั�วคราว 

เมื�อเทียบกบัการตีจนถึงตายที�พระองค์หยิบยื�นให้ความบาป 

บนัทกึทางประวตัิศาสตร์บ่งชี �ชดัวา่ผู้ที�ถกูตรึงกางเขนจะถกูตอกตะปทูะลสุ้นเท้าให้ติดกบัไม้กางเข

น พระเยซทูรงได้รับบาดแผลที�ส้นเท้าเมื�อพระองค์ทรงสิ �นพระชนม์ อิสยาห์ 53:4-5 

เขียนบรรยายไว้วา่ พระเยซทูรง "ฟกชํ �า" เพราะถกูพระเจ้าโบยตีบนไม้กางเขน 

สอดคล้องกบัคําพยากรณ์ในปฐมกาล 3:15 ที�วา่ พระคริสต์จะได้รับบาดแผลเพราะพงศ์พนัธุ์ของง ู

แตจ่ริงๆ แล้วพระเจ้าทรงกระทําการทางมารร้ายที�พระเยซทูรงเผชิญหน้าด้วย 

พระองค์ทรงเป็นผู้ที�ทําให้พระเยซฟูกชํ �า (อิสยาห์ 53:10) 

โดยการควบคมุพลงัของมารร้ายซึ�งทําให้พระบตุรของพระองค์ฟกชํ �า 

และพระเจ้าทรงกระทําการทางประสบการณ์ชั�วร้ายของลกูแตล่ะคนของพระองค์ 

ข้อขัดแย้งของยุคนี � 

เราอาจจะตั �งคําถามขึ �นมาวา่ "ถ้าพระเยซไูด้ทรงทําลายความบาปและความตาย (พงศ์พนัธุ์ของง)ู 

ไปแล้ว ◌เ้หตใุดมนัยงัอยูก่บัเราตราบจนทกุวนันี �” คําตอบก็คือ 

พระเยซทูรงทําลายอํานาจของความบาปในพระองค์เองบนไม้กางเขน คําพยากรณ์ ในปฐมกาล 

3:15 เป็นเรื�องของความขดัแย้งระหวา่งพระเยซแูละความบาป 

เนื�องจากพระองค์ได้ทรงเชื �อเชิญให้เรามีสว่นในชยัชนะของพระองค์ 

เราจงึสามารถมีชยัเหนือความบาปและความตายด้วย 
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ผู้ที�ไมไ่ด้รับเชิญหรือปฏิเสธคําเชิญก็จะยงัคงพบกบัความบาปและความตาย 

แม้วา่ผู้ที�เชื�อจะต้องพบกบัความบาปและความตาย 

แตเ่นื�องจากพวกเขาเกี�ยวข้องกบัพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �น โดยการรับศีลบพัติศมา (กาลาเทีย 3:27-

29) พวกเขาจงึได้รับการยกโทษความผิดบาป และรอดจากความตายซึ�งเป็นผลของความบาป 

พระเยซทูรง "กําจดัความตาย" บนไม้กางเขน (2 ทิโมธี 1:10) แล้ว 

แม้วา่พระประสงค์ของพระเจ้ายงัไมส่ําเร็จในโลก และผู้คนยงัไมห่ยดุเสียชีวิต 

"เพราะวา่พระองค์จะต้องทรงปกครองอยูก่่อน (ในสว่นแรกของแผ่นดินของพระเจ้า) 

จนกวา่พระองค์จะได้ทรงปราบศตัรูทั �งสิ �นให้อยูใ่ต้พระบาทของพระองค์ 

ศตัรูตวัสดุท้ายที�พระองค์จะทรงทําลายนั �นก็คือ ความตาย" (1โครินธ์ 15:25,26) 

เมื�อเรา “รับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์” คําสญัญาตา่งๆ เกี�ยวกบัพระเยซเูชน่ในปฐมกาล 3:15 

ก็จะเป็นคําสญัญาที�มีตอ่เราเป็นการสว่นตวั มิไดเ้ป็นเพียงส่วนท่ีน่าสนใจของพระคริสตธรรมคมัภีร์เท่านั้น 

เป็นคาํพยากรณ์และคาํสัญญาท่ีให้แก่เราโดยตรง ในฐานะพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �น 

เราจะพบกบัความบาปซึ�งมีชยัเหนือเราในระยะสั �น 

ถ้าพระผู้ เป็นเจ้าไมไ่ด้เสด็จกลบัมาในชว่งชีวิตของเรา 

เราก็จะได้บาดแผลฟกชํ �าที�ส้นเท้าเชน่เดียวกนักบัพระเยซ ูและจะตายเชน่กนั 

แต่ถา้เราเป็นพงศพ์นัธุ์ท่ีแทข้องหญิงนั้น “บาดแผล” นั้นจะเป็นเพียงบาดแผลระยะสั้น 

ผู้ที�ได้รับศีลบพัติศมาเข้าในพระคริสต์โดยการจุม่ลงใต้นํ �า 

ก็เข้ามีสว่นในความตายและเป็นขึ �นจากความตาย เปรียบกบัการขึ �นจากนํ �า (ดู โรม 6:3-5) 

ถ้าเราเป็นพงศ์พนัธุ์ที�แท้ของหญิงนั �น ชีวิตของเราจะสะท้อนข้อความในปฐมกาล 3:15 

จะมีความขดัแย้งระหวา่งความรู้สกึถกูผิดอยูใ่นตวัเรา 

เปาโลอธิบายถึงข้อขดัแย้งระหวา่งความบาปและตวัของทา่นเองที�ตอ่สู้กนัอยูใ่นใจทา่น (โรม 

7:14-25) 

หลงัจากรับบพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์ความขดัแย้งกบับาปในตวัเราจะมีมากขึ �น และมีอยูต่ลอดชีวิต 

เป็นความขดัแย้งที�เอาชนะยากเพราะความบาปมีพลงัมาก 

แตใ่นอีกแงห่นึ�งก็ไมน่่าจะยากนกัเพราะเราอยูใ่นพระคริสต์ผู้ทรงตอ่สู้และได้ชยัชนะแล้ว ใน 

เอเฟซสั 5:23-32 เปรียบเทียบผู้ที�เชื�อเป็นหญิงคนหนึ�ง เหมือนกบัวา่เป็นพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �น 

เราก็เป็นหญิงนั �นด้วย 

ในกรณีเดียวกนักบัที�พงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �นหมายถึงพระเยซแูละผู้ที�พยายามจะเป็นเหมือนพระอง

ค์ พงศ์พนัธุ์ของงก็ูหมายถึงความบาป (“มารร้าย” ในพระคริสตธรรมคมัภีร์) 
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และผู้ที�แสดงออกถึงบคุลิกลกัษณะของความบาปและง ู

ผู้คนเหลา่นี �ไมส่นใจพระวจนะของพระเจ้าและถกูนําไปสูค่วามบาปและหา่งเหินจากพระเจ้า 

เชน่ที�เกิดขึ �นกบัอาดมัและเอวา ชนชาติยิวเป็นพวกที�นําพระเยซไูปตรึงกางเขน 

ทําให้ส้นเท้าของพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �นฟกชํ �า พวกเขาถึงเป็นตวัอยา่งของพงศ์พนัธุ์ของง ู

ดงัเชน่ที�ยอห์นและพระเยซกูลา่วไว้ 

"ครั �นยอห์น เห็นพวกฟาริสีและพวกสะดสูี 

(พวกที�ตดัสินตรึงกางเขนพระเยซ)ู พากนัมาเป็นอนัมาก 

เพื�อจะรับบพัติศมา ทา่นจงึกลา่วแก่เขาวา่ เจ้าชาติงรู้าย 

ใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ�งจะมาถึงนั �น"  

(มทัธิว 3:7) 

"ฝ่ายพระเยซทูรงทราบความคิดของเรา 

จงึตรัสกบัเขาวา่…โอชาติงรู้าย 

เจ้าเป็นคนชั�วแล้วจะพดูความดีได้อยา่งไร" (มทัธิว 12:25,34) 

ในโลกนี � แม้ในโลกของพวกเคร่งศาสนา ก็มีพวกที�เป็นงรู้ายเชน่นี � ผู้ที�ได้รับบพัติศมา เทา่นั �น 

ที�เกี�ยวข้องกบัพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �น นอกจากนั �นล้วนเป็นพงศ์พนัธุ์ของงรู้าย 

พระเยซทูรงปฏิบตัิตอ่คนที�เป็นพงศ์พนัธุ์ของงรู้ายโดย 

- เทศนาสั�งสอนพวกเขาด้วยความรักและหว่งใยอยา่งแท้จริง แต ่

- ไมย่อมให้วิธีการและความคิดของพวกเขามีอิทธิพลตอ่พระองค์ 

และ 

- สําแดงความรักของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตของพระองค์ 

แตพ่วกเขาก็ยงัเกลียดชงัพระองค์ พวกเขาอิจฉาที�พระองค์ทรงเชื�อฟังพระเจ้า 

แม้แตค่รอบครัวของพระองค์ (ยอห์น 7:5; มาระโก 3:21) และสาวก (ยอห์น 6:66) 
ก็ขดัขวางและแมแ้ต่บางคนถึงกบัไปจากพระองค ์
เปาโลไดรั้บประสบการณ์เช่นเดียวกนัเม่ือท่านรู้สึกเสียใจต่อผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงเคยยนืหยดัเคียงขา้งท่าน 

"ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่าน 

เพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาหรือ” (กาลาเทยี 

4:14-16) 
ความจริงมกัจะไมเ่ป็นที�นิยม 

การรู้ความจริงและอยูใ่นความจริงนั �นมกัจะสร้างปัญหาให้กบัเราเสมอ 

และยงัสามารถนําเราไปสูแ่ดนประหารได้ 
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"แตใ่นครั �งนั �นผู้ที�เกิดตามธรรมดาได้ข่มเหงผู้ที�เกิดตามพระวิญญา

ณฉันใด (โดยพระวจนะของพระเจ้า –1  

เปโตร 1:23) ปัจจบุนันี �ก็เหมือนกนัฉันนั �น" (กาลาเทีย 4:29) 

ถ้าเราเป็นหนึ�งเดียวกบัพระคริสต์ เราจะต้องทนทกุข์ที�พระองค์เองก็ประสบมาแล้ว 

เพื�อวา่เราจะได้มีสว่นในรางวลัของพระองค์ เปาโลกลา่วไว้วา่ 

"ข้อนี �เป็นความจริง คือถ้าเราตายกบัพระองค์ 

เราก็จะมีชีวิตอยูก่บัพระองค์ ถ้าเรามีความอดทน 

เราก็จะได้ครองร่วมกบัพระองค์ เหตฉุะนั �น 

ข้าพเจ้าจงึยอมทนทกุอยา่ง" (2 ทิโมธี 2:10-12) 

"ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงทา่นทั �งหลายด้วย 

ทกุสิ�งที�เขาจะกระทําแก่พวกทา่นนั �น ก็เพราะนามของเรา" (ยอห์น 

15:20,21) 

- เพราะวา่เรารับบพัติศมาในนามของพระเยซ ู(กิจการของอคัรทตู 2:38; 8:16) 

เม่ือเจอขอ้ความเหล่าน้ี เราอาจจะพดูวา่ "ถ้านั�นเป็นเรื�องที�เกิดขึ �นเพราะการเกี�ยวข้องกบัพระเยซ ู

พงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �นแล้ว ฉันไมเ่อาด้วยดีกวา่" 

แน่นอนทีเดียววา่เราจะไมต้่องแบกความทกุข์ลําบากที�เราไม่สามารถรับได ้
การเสียสละตนเองนั้นกระทาํเพื่อผกูพนัตวัเราเขา้กบัพระคริสตอ์ยา่งสมบูรณ์ 
ความเก่ียวขอ้งกบัพระองคจ์ะให้ผลตอบแทนที� "ความทกุข์ยากลําบากใดๆ 

ในปัจจบุนัไมมี่คา่เมื�อเทียบกบัสงา่ราศีที�เราจะได้รับ" 

การเสียสละชีวิตของพระองค์ชว่ยให้คําอธิษฐานในยามวิกฤตของชีวิตของเรามีพลงัอํานาจ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนไว้วา่ 

"พระเจ้าทรงสตัย์ธรรม 

พระองค์จะไมท่รงให้ทา่นต้องถกูทดลองเกินกวา่ที�ทา่นจะทนได้ 

และเมื�อทรงทดลองทา่นนั �น 

พระองค์จะทรงโปรดให้ทา่นมีทางที�จะหลีกเลี�ยงได้ด้วย 

เพื�อทา่นจะมีกําลงัทนได้" (1 โครินธ์ 10:13) 

"เราได้บอกเรื�องนี �แก่ทา่น เพื�อทา่นจะได้มีสนัติสขุในเรา 

ในโลกนี �ทา่นจะประสบความทกุข์ยาก 

แตจ่งชื�นใจเถิดเพราะวา่เราได้ชนะโลกแล้ว" (ยอห์น 16:33) 
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"ถ้าเชน่นั �น เราจะวา่อยา่งไร ถ้าพระเจ้าทรงอยูฝ่่ายเรา 

ใครจะขดัขวางเรา" (โรม 8:31) 

 

 

3:3 พระสัญญาต่อโนอาห์ 

 

มนษุย์กลายเป็นคนชั�วร้ายมากขึ �นทกุวนั หลงัยคุสมยัของอาดมัและเอวา 

ศีลธรรมเสื�อมโทรมลงจนถึงจดุที�พระเจ้าทรงตดัสินพระทยัที�จะกวาดล้างทกุสิ�งเสีย 

แตโ่นอาห์และครอบครัวเป็นสว่นที�ถกูยกเว้น (ปฐมกาล 6:5-8) พระเจ้าสั�งให้ 

โนอาห์ตอ่เรือเพื�อให้เขาและบรรดาสตัว์ตา่งๆ อาศยัอยูใ่นระหวา่งที�นํ �าทว่มโลก 

ตามเหตผุลทางวิทยาศาสตร์ เหตกุารณ์นี �เกิดขึ �นจริง นอกเหนือจากท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์ 

โลกไมไ่ด้ถกูทําลายล้าง มีเพียงคนท่ีชัว่ร้ายท่ีอาศยับนโลก "บรรดาสตัว์ที�เคลื�อนไหวก็ตายสิ �น" 

(ปฐมกาล 7:21) พระเยซ ู(มทัธิว 24:37) และเปโตร (2 เปโตร 3:6-12) 

ตา่งได้เห็นการพิพากษาที�คล้ายคลงึกบัการพิพากษาในยคุของโนอาห์ซึ�งจะเกิดขึ �นเมื�อพระคริสต์เ

สด็จกลบัมาอีกครั �ง 

ความชั�วร้ายของมนษุย์ในยคุของโนอาห์ก็เหมือนกบัความชั�วร้ายของโลกปัจจบุนัซึ�งจะถกูพิพากษ

าเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

เพราะความชั�วร้ายที�เพิ�มมากขึ �น จงึมีความเชื�อ แม้ในหมูค่ริสเตียนวา่ โลกนี �จะถกูทําลาย 

ความคิดนี �แสดงให้เห็นถึงการขาดความเขา้ใจถึงข่าวที�พระคริสตธรรมคมัภีร์นํามานั�นคือ 

พระเจ้าทรงหว่งใยโลกนี � และพระเยซคูริสต์จะเสด็จกลบัมาเพื�อก่อตั �งแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก 

ถ้ามนษุย์ได้รับอนญุาตให้ทําลายโลกนี � คําสญัญาตา่งๆ ก็ถกูยกเลิก 

หลกัฐานที�ชี �วา่แผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั �งอยูบ่นโลกนี �ปรากฏอยูใ่นบทเรียนท่ี 4:7 และ 5 

ข้อความต่อไปน้ีน่าจะเป็นบทพิสจูน์ได้วา่โลกและระบบสริุยะจะไมถ่กูทําลาย 

-  แผ่นดินโลกซึ�งพระองค์ตั �งไว้เป็นนิตย์ (สดดุี 78:69) 

-  แผ่นดินโลกคงเดิมอยูเ่ป็นนิตย์ (ปัญญาจารย์ 1:4) 

- ดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ บรรดาดาว ฟ้าสวรรค์ 

พระองค์ทรงสถาปนามนัไว้เป็นนิจกาล 

พระองค์ทรงกําหนดเขตซึ�งมนัข้ามไปไมไ่ด้ (สดดุี 148:3-6) 
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- แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื�องของพระเจ้า 

ดั�งนํ �าปกคลมุทะเลอยูน่ั �น (อิสยาห์ 11:9; กนัดารวถีิ 14:21) 
เป็นการยากท่ีพระเจา้จะปล่อยให้โลกทาํลายลา้งตวัเอง 
แลว้พระสัญญาน้ีก็จะไม่สาํเร็จ 
- พระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงเป็นแผ่นดินโลกและทํามนัไว้ 

พระองค์มิได้ทรงสร้างมนัไว้ให้ยุง่เหยิง 

พระองค์ทรงปั �นมนัไว้ให้มีคนอาศยั” (อิสยาห์ 45:18) 

ถ้าพระเจ้าทรงสร้างโลกไว้เพื�อดมูนัถกูทําลาย 

การทรงสร้างของพระองค์ก็ไร้ประโยชน์ 

แตใ่นพระธรรมปฐมกาล พระเจ้าได้ทําพนัธสญัญาเหลา่นี �กบัโนอาห์ 

เมื�อโนอาห์เริ�มต้นใช้ชีวิตอีกคร้ังในโลกใหม่หลงันํ �าทว่ม เขาอาจจะกลวัวา่จะมีการทําลายล้างอีกครั �ง 

ความกลวันี �อาจจะเกิดขึ �นทกุครั �งที�ฝนตก พระเจ้าจงึทําพนัธสญัญาวา่ 

เหตกุารณ์นี �จะไมเ่กิดขึ �นอีก 

"นั�นแน่ะ เราเองเป็นผู้ตั �งพนัธสญัญาของเราไว้กบัเจา้ 

เราจะตั �งพนัธสญัญาของเราไว้กบัพวกเจ้า (สงัเกตดคูําวา่ "เรา" 

การอศัจรรย์ของพระเจา้ในการเลือกทําพนัธสญัญากบัมนษุย์) 

วา่จะไมท่ําลายบรรดามนษุย์และสตัว์โดยให้นํ �าทว่มอีก 

และจะไมใ่ห้มีนํ �าทว่มทําลายโลกอีกตอ่ไป" (ปฐมกาล 9:9-12) 

พนัธสญัญานี �ได้รับการยืนยนัทางรุ้งกินนํ �า 

"เมื�อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดิน และมีรุ้งขึ �นที�เมฆนั �น 

เราจะระลกึถึงพนัธสญัญาของเราระหวา่งเรากบัเจ้า 

พนัธสญัญาถาวรระหวา่งพระเจ้ากบับรรดาสตัว์โลกที�มีชีวิต 

ซึ�งอยูบ่นแผ่นดินโลก นี�แหละเป็นเครื�องหมายแหง่พนัธสญัญา" 

(ปฐมกาล 9:13-17) 

เพราะพนัธสญัญานี �ที�พระเจ้าทรงกระทํากบัมนษุย์และสตัว์บนโลก 

โลกจงึต้องมีมนษุย์และสตัว์อาศยัอยูต่ลอดไป 

นี�เป็นข้อพิสจูน์วา่แผ่นดินของพระเจ้าจะอยูบ่นโลกมากกวา่อยูบ่นสวรรค์ 

พนัธสญัญาที�พระเจ้ากระทํากบัโนอาห์ 

เป็นรากฐานของข่าวประเสริฐของแผ่นดินสวรรค์และชี �ให้เห็นวา่พระเจ้ามุ่งความสนใจมาที�โลก 
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และมีพระประสงค์นิรันดร์ตอ่โลกอยา่งไร แม้เมื�อทรงกริ �ว พระองค์ทรงระลกึถึงความกรุณา 

(ฮาบากกุ 3:2) 

และความรักของพระองค์ยิ�งใหญ่ถึงขนาดที�พระองค์ทรงหว่งใยแม้บรรดาสตัว์ที�พระองค์ทรงสร้าง 

(1 โครินธ์ 9:9; โยนาห์ 4:11) 

 
 

3.4  พระสัญญาต่ออับราฮัม 

 

ข่าวประเสริฐที�พระเยซแูละสาวกสั�งสอนไมต่า่งไปจากสิ�งที�อยูใ่นความเข้าใจของอบัราฮมั 

ผา่นทางพระคมัภีร์ พระเจา้ "ประกาศข่าวประเสริฐแก่อบัราฮมัลว่งหน้า" (กาลาเทีย 3:8) 

คําสญัญาเหล่าน้ีสําคญัมากจนเปโตรใช้เป็นความเริ�มต้นและลงท้ายคําเทศนาสั�งสอนของทา่น 

(กิจการของอคัรทตู 3:13,25) ถ้าเราเข้าใจสิ�งที� 

อบัราฮมัถกูสั�งสอนมา เราจะเห็นภาพข่าวประเสริฐของคริสเตียน มีสิ�งบง่ชี �อื�นๆ ที�แสดงวา่ 

"ข่าวประเสริฐไมไ่ด้เพิ�งเริ�มต้นในยคุของพระเยซ"ู 

-

 "เรานําข่าวประเสริฐนี �มาแจ้งแก่ท่านทั �งหลายวา่พระสญัญาซึ�

งทรงประทานแก่บรรพบรุุษของเรา 

พระเจ้าได้ทรงให้สําเร็จตามนั �น" (กิจการของอคัรทตู 13:32,33) 

- "ข่าวประเสริฐที�พระองค์ได้ทรงสญัญาไว้ลว่งหน้า 

โดยทางพวกผู้ เผยพระวจนะของพระองค์ ในพระคมัภีร์ศกัดิ�สิทธิ�" 

(โรม 1:1-2) 

- "ด้วยเหตนีุ �เอง 

ข่าวประเสริฐจงึได้ประกาศแม้แก่คนที�ตายไปแล้ว" (1 เปโตร 4:6) 

ผู้ที�เชื�อซึ�งได้เสียชีวิตไปแล้วในศตวรรษแรก 

- "เพราะวา่แท้ที�จริง เราได้รับข่าวอนัประเสริฐเชน่เดียวกบัเขา" 

(ฮีบรู 4:2) อิสราเอลในถิ�นทรุกนัดาร 

พระสญัญาต่ออบัราฮมัมีใจความสําคญั 2 ประการ 

   (1) พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั (ลกูหลาน) และ 

   (2) ดินแดนที�สญัญาต่ออบัราฮมั 
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มีข้อคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องนี �ปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม ่

และเพื�อให้พระคริสตธรรมคมัภีร์ได้อธิบายตวัเอง 

เราจะผนวกคําสอนของทั้งพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมและใหมเ่ข้าด้วยกนัเพื�อเราจะเห็

นภาพของพนัธสญัญาที�พระเจ้ากระทํากบัอบัราฮมั 

อบัราฮมัอาศยัอยูท่ี�เมืองเออร์ เมืองที�อดุมสมบรูณ์ในประเทศอิรักในปัจจบุนั 

ตามหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ เมืองนี �มีอารยธรรมสงูในสมยัของอบัราฮมั มีระบบธนาคาร 

ราชการ และสาธารณปูโภค อบัราฮมัอาศยัอยูใ่นเมืองนี �อยา่งคนของโลก 

แตแ่ล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสเรียกทา่นให้ท้ิงชีวิตในเมืองนั �นและออกเดินทางไปยงัดินแดนแหง่พนัธสั

ญญาโดยไมรู้่คือ ดินแดนใด อยูท่ี�ใด รู้เพียงต้องเดินทาง 1,500 ไมล์ ไปยงัดินแดนชื�อคานาอนั 

หรืออิสราเอลในปัจจบุนั 

หลายครั �งในชีวิตของอบัราฮมั พระเจ้าได้มาปรากฏแก่ทา่น ยํ �าและขยายพระสัญญาต่อเขา 

คําสญัญาเหลา่นั �นเป็นรากฐานของข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 

เสียงเรียกที�มีไปถึงอบัราฮมัก็มาถึงผู้ที�เป็นคริสเตียนที�แท้จริงเชน่กนัเพื่อให้ละทิ �งสิ�งตา่งๆ 

ในชีวิตและเดินหน้าไปสูชี่วิตแหง่ความเช่ือ ยดึถือพระสัญญาของพระเจ้า 

และมีชีวิตอยูใ่นพระวจนะของพระองค์ เราคงนึกภาพออกวา่ 

อบัราฮมัคงจะต้องพิจารณาพระสญัญาของพระเจ้าอยา่งถี�ถ้วนตลอดการเดินทาง "เพราะ 

อบัราฮมัมีความเชื�อ ฉะนั �นเมื�อพระเจ้าทรงเรียกให้ทา่นออกเดินทางไปยงัที�ซึ�งทา่นจะรับเป็นมรดก 

ทา่นได้เชื�อฟังและได้เดินทางออไปโดยหารู้ไมว่า่จะไปทางไหน" (ฮีบรู 11:8) 

เมื�อเราคิดถึงพระสญัญาของพระเจ้าเป็นครั �งแรก 

เราก็ไมรู้่เหมือนกนัวา่ดินแดนแหง่พนัธสญัญาของแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร 

แตค่วามเชื�อของเราในพระวจนะของพระเจ้าควรเป็นสิ�งที�เราเชื�อฟังด้วยใจร้อนรน 

อบัราฮมัไมใ่ชช่ายร่อนเร่ที�ไมมี่อะไรทําดีไปกวา่การเสี�ยงโชคกบัคําสญัญา 

ทา่นมีภมิูหลงัที�ใกล้เคียงกบัเรา 

สถานการณ์ซบัซ้อนที�ทา่นต้องเผชิญและทําการตดัสินใจก็เหมือนกบัสถานการณ์ที�เราเผชิญหน้า

ด้วยเมื�อเราคิดวา่เราจะยอมรับและทําตามพระสญัญาของพระเจ้าดีหรือไม ่สายตาแปลกๆ 

จากเพื�อนนกัธุรกิจ นยัน์ตาเจ้าเลห์่ของเพื�อนบ้าน (เขาเป็นคนเคร่งศาสนา) 

นี�ล้วนเป็นสิ�งที�อบัราฮมัก็รู้จกัเชน่กนั 

แรงจงูใจที�ทําให้อบัราฮมัก้าวพ้นทกุอยา่งได้จะต้องเป็นแรงที�ยิ�งใหญ่ 
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สิ�งเดียวที�เป็นแรงจงูใจตลอดการเดินทางนานหลายปีของทา่นคือคําสญัญา 

ทา่นจะต้องทอ่งจําและใคร่ครวญสญัญาวา่มีความหมายตอ่ทา่นจริงจงัเพียงใด 

ถ้าเรามีความเช่ือและทําตามความเช่ือนั �น เราก็จะได้รับเกียรติอยา่งที�อบัราฮมัได้รับนั �น 

จงึได้ชื�อวา่เป็นสหายของพระเจ้า (อิสยาห์ 41:8) ได้ความรอบรู้ของพระเจ้า (ปฐมกาล 18:17) 

และมีความหวงัที�แน่นอนวา่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้า 

เรายํ �าวา่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ตั �งอยูบ่นคําสญัญาที�ให้กบัอบัราฮมั 

เราต้องรู้อยา่งแน่ชดัถึงคําสญัญาที�ให้อบัราฮมัเพื�อที�เราจะได้เชื�ออยา่งแท้จริงในข่าวของคริสเตียน 

ถ้าไมเ่ชน่นั �น ◌้ความเช่ือของเราจะไมใ่ช◌้่ความเช่ือ 

เราควรจะอา่นและทบทวนคําสนทนาระหวา่งพระเจ้าและอบัราฮมั 

ดินแดน 

1) "เจ้าจงออกจากเมือง ไปยงัดินแดนที�เราจะบอกให้เจ้ารู้" (ปฐมกาล 12:1) 

2) อบัราฮมั "เดินทางเป็นระยะๆ ตอ่ไป จนมาถึงเมืองเบธเอล (อิสราเอลตอนกลาง) 

พระเจ้าตรัสแก่อบัราฮมัวา่ "เจ้าจงเงยหน้าแลดสูถานที� 

ตั �งแตเ่จ้าอยูน่ั �นไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก 

ดินแดนทั �งหมดที�เจ้าแลเห็นนั �น 

เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พนัธุ์ของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ 

จงลกุขึ �นเดินเที�ยวไปตลอดดินแดนนี � ด้วยวา่เราจะยกดินแดนนี �ให้เจ้า" (ปฐมกาล 

13:3,14-17) 

3) พระเจ้าทรงกระทําพนัธสญัญาไว้กบัอบัราฮมัวา่ 

"เรามอบดินแดนนี �ให้เชื�อสายของเจ้าแล้ว ตั �งแตแ่มนํ่ �าอียปิต์ 

ไปถึงแมนํ่ �าใหญ่คือแมนํ่ �ายเูฟรติส" (ปฐมกาล 15:18) 

4) "เราจะให้ดินแดนที�เจ้าอาศยัอยูนี่ � 

คือแผ่นดินคานาอนัทั �งสิ �นแก่เจ้าและแก่เชื �อสายของเจ้าที�จะสืบมา 

ให้เป็นกรรมสิทธิ�นิรันดร์" (ปฐมกาล 17:8) 

5) "พระสญัญาที�ประทานแก่อบัราฮมัที�วา่จะได้ทั �งพิภพเป็นมรดก" (โรม 4:13) 

เราจะเหน็ได้ว่าอับราฮัมได้รับการเผยให้รู้ว่า 

1) “มีดินแดนที�เราต้องการให้เจ้าไป” 



 59 

2) “เจ้าได้เดินทางมาถึงดินแดนนี �แล้ว เจ้าและลกูหลานจะอาศยัอยูท่ี�นี�ตลอดไป” 

สงัเกตดดู้วยวา่ คําสญัญาแหง่ชีวิตนิรันดร์ ถกูบนัทกึไว้ด้วยถ้อยคําธรรมดา 

คนเขียนที�เป็นมนษุย์ธรรมดาจะต้องใช้คําพดูที�ดเูอิกเกริกกวา่น้ี 

3) ขอบเขตของดินแดนแหง่พนัธสญัญาถกูระบไุว้อยา่งชดัเจน 

4) อบัราฮมัจะไมไ่ด้รับคําสญัญานี �ในชีวิตนี � ทา่นจะต้องเป็น "คนแปลกหน้า" 

ในดินแดนนั �น แม้วา่ทา่นจะได้อาศยัอยูต่ลอดไปเป็นนิตย์ในภายหลงั หมายความวา่ 

ทา่นจะสิ �นชีวิตและฟื�นขึ �นมาเพื�อรับคําสญัญานี � 

 

5) เปาโล ภายใตก้ารดลใจ 

ได้เห็นคําสญัญาที�มีตอ่อบัราฮมัในความหมายของการได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก 

พระคมัภีร์เตือนเราวา่อบัราฮมัไมไ่ด้รับคําสญัญานั �นในชั�วอายขุยัของทา่น 

"เพราะความเชื�อของทา่น 

ทา่นได้พํานกัในแผ่นดินซึ�งพระเจ้าทรงสญัญาไว้นั �น 

คือได้พํานกัในเต็นท์เป็นคนตา่งด้าว" (ฮีบรู 11:9) 

ทา่นพํานกัอยูใ่นดินแดนนั �นอยา่งคนตา่งด้าว อาจจะด้วยความรู้สกึไมม่ั�นคง 

ทา่นพํานกัอยูก่บัพงศ์พนัธุ์ของทา่นในดินแดนนั �นคืออิสอคัและยากอบ ทา่น 

"ได้ตายไปขณะที�มีความเชื�อเต็มที� และไมไ่ด้รับสิ�งที�ได้ทรงสญัญาไว้ 

แตเ่ขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั �งแตไ่กล และรู้ดีวา่เขาเป็นคนแปลกถิ�นที�ทอ่งเที�ยวไปในโลก 

(ฮีบรู 11:13) สังเกตขั �นตอน 4 ขั �นตอนดงัน้ี 

-  รู้คําสญัญา เชน่ที�เรากําลงัทําอยูใ่นบทเรียนนี � 

- ได้ “เตรียมรับไว้” ถ้าอบัราฮมัต้องใชเ้วลาเตรียมรับเท่าน้ี 

เราจะต้องใชเ้วลาเตรียมรับมากสกัเทา่ใด 

- เข้าร่วม โดยการรับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์  

(กาลาเทีย 3:27-29) 

 

- ยอมรับต่อโลกโดยการดําเนินชีวิตของเราวา่โลกนี �ไมใ่ชบ้่านของเรา 

แตเ่รามีชีวิตอยูใ่นความหวงัที�วา่อนาคตนั �นจะมาถึงบนแผ่นดินโลก 

อบัราฮมัจะเป็นวีรบรุุษและตวัอยา่งที�ดีของเรา ถ้าเราเห็นคณุคา่ของสิ�งตา่งๆ เหลา่นั �น 

อบัราฮมัตระหนกัถึงความจริงที�วา่ 
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คําสญัญาจะสําเร็จในอนาคตก็เมื�อตอนที�ภรรยาของทา่นเสียชีวิต 

และทา่นต้องซื �อสว่นหนึ�งของดินแดนพนัธสญัญาเพื�อฟังศพของนาง (กิจการของอคัรทตู 7:16) 

แท้จริงแล้ว พระเจ้า "ไมท่รงโปรดให้อบัราฮมัมีมรดกในแผ่นดินนี � แม้เทา่ฝ่าเท้าก็ไมไ่ด้ 

แตพ่ระองค์ทรงสญัญาไว้วา่จะให้แผ่นดินนี �เป็นกรรมสิทธิ�ของทา่น (กิจการของอคัรทตู 7:5) 

พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัในปัจจบุนัอาจจะรู้สกึอยา่งเดียวกนัเมื�อพวกเขาซื �อหรือเชา่ที�ดินบนแผ่นดินโ

ลกซึ�งถกูสญัญาไว้วา่เป็นของพวกเขาตลอดไปเป็นนิตย์ 

แตพ่ระเจ้าทรงรักษาพระสญัญาของพระองค์ จะต้องมีวนัหนึ�งที�อบัราฮมั 

และทกุคนที�ได้รับสญัญานั �นจะได้รับตามสญัญานั �น ฮีบรู 11:13,39,40  เขียนไว้วา่ 

    "คนเหลา่นั �นได้ตายไปขณะที�มีความเชื�อเต็มที� 

พระเจ้าทรงจดัเตรียมสิ�งซึ�งประเสริฐยิ�งกวา่นั �นไว้สําหรับเขา 

เพื�อเขาทั �งหลายจะได้รับความสมบรูณ์ด้วยกนักบัเราเทา่นั �น" 

ผู้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงจะได้รับรางวลัพร้อมกนัที�บลัลงัก์พิพากษาเมื�อวนัสดุท้ายมาถึง (2 ทิโมธี 4:1,8; 

มทัธิว 25:31-34; 1 เปโตร 5:4) อบัราฮมัและคนอื�นๆ 

ที�รู้พระสญัญาจะต้องฟื�นขึ �นมาจากความตายเพื�อรับคําพิพากษา 

ถ้าพวกเขายงัไมไ่ด้รับตามที�พระเจ้าสญัญาไว้และจะได้รับตอ่เมื�อพวกเขาฟื�นขึ �นมาจากความตาย

เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

เราก็ต้องยอมรับอยา่งไมมี่ทางเลือกวา่อบัราฮมัอยูใ่นสภาพไมรู้่สกึตวัและกําลงัรอการกลบัมาของ

พระคริสต์ แตภ่าพตา่งๆ ในโบสถ์วิหารทั�วยโุรปเป็นภาพอบัราฮมัอยูใ่นสวรรค์ 

และกําลงัรับรางวลัตามที�พระเจ้าให้สําหรับชีวิตที�เต็มไปด้วยความเชื�อ 

ผู้คนนบัหมื�นที�เดินทางผ่านรูปตา่งๆ เหลา่นั �นเป็นเวลาร้อยๆ ปี ก็มีความคิดเชน่นั �น 

คณุมีความเชื�อมากพอที�จะก้าวลํ �าเส้นออกมาหรือไม ่
พงศ์พันธ์ุ 

ตามที�ได้อธิบายในบทเรียนท่ี 3.2 คําสญัญาของพงศ์พนัธุ์หมายถึงพระเยซ ูและผู้ที�อยู ่

"ในพระคริสต์" และได้ชื�อวา่เป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั 

1) “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า 

บรรดาเผ่าพนัธุ์ทั�วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” (ปฐมกาล 12:2,3) 

2) "เราจะกระทําให้เช้ือสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดิน 

ผู้ ใดนบัผงคลีดินได้ก็จะนบัเช้ือสายของเจ้าได้ ดินแดนทั �งหมดที�เจ้าแลเห็นนี � 

เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พนัธุ์ของเจ้าตอ่ไปเป็นนิตย์” (ปฐมกาล 13:15-16) 
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3) “มองดฟู้า ถ้าเจ้านบัดาวทั �งหลายได้ ก็นบัไปเถิด 

พงศ์พนัธุ์ของเจ้าจะมากมายเชน่นั �น เรามอบดินแดนนี �ให้เชื �อสายของเจ้าแล้ว” 

(ปฐมกาล 5:18) 

4) "เราจะให้ดินแดนที�เจ้าอาศยัอยูนี่ � 

คือแผ่นดินคานาอนัทั �งสิ �นแก่เจ้าและแก่เชื �อสายของเจ้าที�จะสืบมา 

ให้เป็นกรรมสิทธิ�นิรันดร์ และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา” (ปฐมกาล 17:8) 

5) "เราจะทวีเชื �อสายของเจ้าให้มากขึ �น ดงัดวงดาวในท้องฟ้า  

และดงัเม็ดทรายบนฝั�งทะเล 

เชื �อสายของเจ้าจะได้ประตเูมืองศตัรูของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ� 

ประชาชนทั�วโลกจะได้พรเพราะเชื �อสายของเจ้า” (ปฐมกาล 22:17,18) 

ความเข้าใจของอบัราฮมัในเรื�อง "พงศ์พนัธุ์" ถกูขยายออกไปอีก 

1) แรกสดุ ทา่นทราบวา่ ทา่นจะมีพงศ์พนัธุ์มากมายเกินปกติ 

และประชาชนทั�วโลกจะได้พรเพราะเชื �อสายของทา่น 

2) ตอ่มา 

ทา่นทราบวา่ทา่นจะมีพงศ์พนัธุ์ที�จะมารวบรวมประชาชาติที�จะมีชีวิตนิรันดร์ 

รวมทั �งตวัทา่น มาอยูท่ี�ดินแดนที�ทา่นเดินทางมาถึง คือ คานาอนั 

3) ทา่นทราบวา่ พงศ์พนัธุ์ของทา่นจะมีมากมายดจุดวงดาวในท้องฟ้า 

อาจจะแปลวา่ ทา่นจะมีเชื �อสายมากมายในฝ่ายวิญญาณ (ดวงดาวในท้องฟ้า) 

รวมทั �งฝ่ายเนื �อหนงัด้วย (ผงคลีดิน) 

4)

 คําสญัญาก่อนถกูเน้นย ํ้าด้วยการเพิ�มความมั�นใจวา่ผู้คนมากมายที�จะมีสว่นร่วม

ในการเป็นพงศ์พนัธุ์สามารถที�จะมีความสมัพนัธ์สว่นบคุคลกบัพระเจ้า 

5) พงศ์พนัธุ์จะมีชยัเหนือศตัรู 

พงศ์พนัธุ์จะนํา “พระพร” มาสูค่นทั�วโลก ในพระคริสตธรรมคมัภีร์คําวา่ "พร" 

มกัจะเกี�ยวข้องกบัการยกโทษความผิดบาป 

ซึ�งเป็นพระพรยิ�งใหญ่ที�คนที�รักพระเจ้าต้องการมากกวา่สิ�งอื�นใด 

"บคุคลผู้ซึ�งได้รับอภยัการละเมิดแล้วก็เป็นสขุ" (สดดุี 32:1) "ถ้วยแหง่พระพร" (1 โครินธ์ 10:13) 

หมายถึงถ้วยนํ �าองุน่ซึ�งเป็นตวัแทนของโลหิตของพระคริสต์ซึ�งทําให้เกิดการอภยับาป 
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พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัที�สามารถทําการอภยัโทษบาปมายงัโลกคือพระเยซ ูพระ 

คริสตธรรมคมัภีร์สนบัสนนุเรื�องพระสญัญาที�มีตอ่อบัราฮมัวา่ 

"มิได้ตรัสวา่ "และแก่พงศ์พนัธุ์ทั �งหลาย" 

เหมือนอยา่งกบัวา่แก่คนมากมาย แตเ่หมือนกบัวา่แก่คนผู้ เดียว 

คือ "แก่พงศ์พนัธุ์ของทา่น" ซึ�งเป็นพระคริสต์" (กาลาเทีย 3:16) 

"...พนัธสญัญาซึ�งพระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กบับรรพบรุุษของทา่น 

คือได้ตรัสกบัอบัราฮมัวา่ 

"บรรดาพงศ์พนัธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื �อสายของเจ้า 

ครั �นพระเจ้าทรงโปรดให้อภยัผู้ รับใช้ของพระองค์เป็นขึ �นแล้ว 

จงึทรงใช้พระองค์มายงัทา่นทั �งหลายก่อน 

เพื�ออวยพระพรแก่ทา่นทั �งหลาย 

โดยให้ทกุคนกลบัจากบาปของตน" (กิจการของอคัรทตู 3:25-26) 

เปโตร แปลความหมายปฐมกาล 22:18 วา่ 

 พงศ์พนัธุ์  = พระเยซ ู

 พระพร  = การอภยัโทษจากความบาป 

 

คําสญัญาที�วา่พระเยซ ูผู้ เป็นพงศ์พนัธุ์นั �น จะมีชยัเหนือศตัรู 

สอดคล้องกบัชยัชนะของพระองค์เหนือความบาป 

ซึ�งเป็นศตัรูตวัสําคญัของประชากรของพระเจ้าและของพระเยซ ู

เข้าร่วมพงศ์พันธ์ุ 

เป็นที�เห็นชดัวา่อบัราฮมัเข้าใจจดุใหญ่ใจความพื �นฐานขา่วประเสริฐ 

คําสญัญาน้ีสําหรับอบัราฮมัและพระเยซ ูพงศ์พนัธุ์ของทา่น แล้วคนอื�นๆ ละ่ 

ลกูหลานทางเนื �อหนงัของอบัราฮมัไมไ่ด้เป็นพงศ์พนัธุ์ของทา่นโดยอตัโนมตัิ (ยอห์น 8:39; โรม 

9:7) เราจะต้องมีสว่นในพระเยซ ูเพื�อวา่คําสญัญาตอ่พงศ์พนัธุ์จะมีตอ่เราด้วย 

โดยการรับบพัติศมาในพระคริสต์ (โรม 6:3-5) 

เรามกัจะอา่นพบวา่รับบพัติศมาในนามของพระองค์ (กิจการของอคัรทตู 2:39,8:16,10:48,19:5) 

กาลาเทีย 3:27-29 จะทําให้เราเห็นชดัขึ �น 

 "คนที�รับบพัติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว 

ก็จะสวมชีวิตพระคริสต์ จะไมเ่ป็นยิวหรือกรีก 
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จะไมเ่ป็นทาสหรือไท 

จะไมเ่ป็นชายหริอหญิงเพราะวา่ทา่นเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัโดยพ

ระเยซคูริสต์ และถ้าทา่นเป็นของพระคริสต์แล้ว 

(โดยการรับบพัติศมา) ทา่นก็เป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั 

คือเป็นผู้ รับมรดกตามพระสญัญา" 

 - นี�คือคําสญัญาของการมีชีวิตนิรันดร์บนโลก 

โดยการรับพระพรของการอภยัโทษทางพระเยซคูริสต์ 

เรามีสว่นร่วมในคําสญัญาโดยการรับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพงศ์พนัธุ์ โรม 8:17 

เรียกให้เราเป็น "ทายาทร่วมกบัพระคริสต์" 

พระพรมาถึงคนทั�วโลกทางพงศ์พนัธุ์ 

พงศ์พนัธุ์จะกลายเป็นคนมากมายเชน่เม็ดทรายที�ชายหาดและดวงดาวบนท้องฟ้า 

พวกเขาจะต้องได้รับพรก่อนจงึจะเป็นพงศ์พนัธุ์ ดงันั �น พงศ์พนัธุ์ 

"จะบอกเลา่ถึงองค์พระผู้ เป็นเจ้าให้แก่คนรุ่นหลงัฟัง" (สดดุี 22:30) 

เราสรุปคําสญัญาที�พระเจ้าให้ไว้แก่อบัราฮมัได้วา่ 

(1) ดินแดน 

    

อบัราฮมัและพงศ์พนัธุ์ของทา่นคือพระเยซแูละคนทั �งหลายที�เข้าร่

วมในพระองค์ 

จะได้รับแผน่ดินคานาอนัและแผ่นดินโลกเป็นมรดก 

และจะพํานกัอยูท่ี�นั�น ตลอดเป็นนิตย์ 

ในชั�วอายขุยัอาจจะยงัไมไ่ด้รับ 

แตจ่ะได้รับในวนัสดุท้ายเมื�อพระเยซเูสด็จกลบัมา 

(2) พงศ์พันธ์ุ 

    นี�หมายถึงพระเยซใูนชั �นแรก พระองค์ทรงชนะความบาป "ศตัรู" 

ของมนษุย์ และพระพรแหง่การอภยัโทษบาปจงึมาถึงคนทั �งโลก 

 โดยการรับบพัติศมาในนามของพระเยซ ูเราจึงเข้ามีสว่นร่วมในพงศ์พนัธุ์ 

ทั �ง 2 เรื�องนี �ปรากฏในคําสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่

ผู้ที�ได้ฟังคําเทศนาสั�งสอนนี �มกัจะลงเอยด้วยการรับบพัติศมา นี�คือวิธีที�คําสญัญามาถึงเรา 

เราเข้าใจได้เลยวา่เหตใุดเปาโลซึ�งเป็นชายชราเผชิญหน้ากบัความตาย 
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จะพดูถึงความหวงัของทา่นวา่เป็น "ความหวงัของอิสราเอล" (กิจการของอคัรทตู 28:20) 

ความหวงัของคริสเตียนที�แท้จริงคือความหวงัดั �งเดิมของชาวยิว พระเยซคูริสต์วา่ 

"ความรอดนั �นมาจากพวกยิว" (ยอห์น 4:22) 

อาจจะหมายถึงวา่เราจะต้องเป็นยิวฝ่ายจิตวิญญาณเพื�อจะได้รับคําสญัญาแหง่ความรอดทางพร

ะคริสต์ซึ�งเป็นชาวยิว 

คริสเตียนในยุคแรกๆ เทศนาสั�งสอนวา่ 
1) "สิ�งตา่งๆ เกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้า และ 

2) นามของพระเยซคูริสต์ (กิจการของอคัรทตู 8:12) 

มีสองสิ�งที�อบัราฮมัได้รับคําอธิบายในหวัข้อที�ตา่งกนัไปเล็กนอ้ย 

1) คําสญัญาเกี�ยวกบัดินแดน  และ 

2) คําสญัญาเกี�ยวกบัพงศ์พนัธุ์ 

สิ�งตา่งๆ เกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซ ูถกูสรุปเรียกวา่ "ประกาศเรื�องพระคริสต์" 

(กิจการของอคัรทตู 8:5 เทียบข้อ 12) บอ่ยครั �งที�เราจะได้ยินวา่ "พระเยซรัูกคุณ 

เพียงแตพ่ดูวา่คณุเชื�อวา่พระองค์สิ �นพระชนม์เพื�อคณุ คณุก็ได้รับความรอดแล้ว" แตค่ําวา่ 

"พระคริสต์" เป็นคําสรุปของคําเทศนาสั�งสอนเรื�องของพระองค์และแผ่นดินของพระองค์ที�จะมาถึง 

ข่าวประเสริฐเกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้าซึ�งอบัราฮมัได้รับฟังมีสว่นสําคญัมากในการประกาศข่า

วประเสริฐ 

ในยคุต้นๆ ที�เมืองโครินธ์ เปาโล "เข้าไปกลา่วสนทนาในธรรมศาลาด้วยใจกล้า สิ �นสามเดือน 

ชกัชวนให้เชื�อในสิ�งที�กลา่วถึงแผ่นดินของพระเจ้า" (กิจการของอคัรทตู 19:8) ที�เมืองเอเฟซสั ทา่น 

"เที�ยวป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้า" (กิจการของอคัรทตู 20:25) และที�โรม 

"ทา่นจงึกลา่วแก่เขาและเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้า และชกัชวนให้เขาเชื�อถือในพระเยซ ู

โดยใช้ข้อความมาจากคมัภีร์ธรรมบญัญัติ และจากคมัภีร์ผู้ เผยพระวจนะ (กิจการของอคัรทตู 

28:23,31) ข่าวประเสริฐเกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้าและเกี�ยวกบัพระเยซไูมใ่ชแ่คค่ําพดูที�วา่ 

"จงเชื�อพระเยซ"ู สิ�งที�พระเจ้าทรงสําแดงแก่อบัราฮมัมีรายละเอียดมากกวา่นั �น 

และพระสญัญาที�ประทานแก่ทา่นเป็นพื �นฐานของข่าวประเสริฐ 

การรับบพัติศมาเข้าในพระเยซทูําให้เราเข้ามีสว่นในพงศ์พนัธุ์และมีสิทธิรับมรดกตามคําสญัญา 

(กาลาเทีย 3:27-29) แตก่ารรับบพัติศมาเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอที�จะทําให้เราได้รับความรอด 

เราต้องอยูใ่นพระคริสต์หากเราต้องการได้รับมรดกตามพระสญัญาที�ประทานให้กบัพงศ์พนัธุ์ 

บพัติศมาเป็นเพียงการเริ�มต้น เรากําลงัเข้าสูก่ารแข่งขนัที�เราต้องวิ�งไปข้างหน้า 
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การเป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัไมไ่ด้แปลวา่เราเป็นที�ยอมรับของพระเจ้า 

ชนชาติอิสราเอลเป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัแตไ่มไ่ด้หมายความวา่พวกเขาจะได้รับความรอดโดย

ปราศจากบพัติศมาและการมอบชีวิตแก่พระคริสต์ และทําตามแบบอยา่งของอบัราฮมั (โรม 9:7-

8;4:13-14) พระเยซกูลา่วกบัชาวยิววา่ "เรารู้วา่ทา่นทั �งหลายเป็นเชื �อสายของอบัราฮมั 

แตท่า่นก็หาโอกาสที�จะฆ่าเราเสีย ถ้าทา่นทั �งหลายเป็นบตุรของอบัราฮมัแล้ว 

ทา่นก็จะทําสิ�งที�อบัราฮมัได้กระทํา" (ยอห์น 8:37,39) 

ซึ�งคือการมีชีวิตในความเชื�อในพระเจ้าและพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพงศ์พนัธุ์นั �น (ยอห์น 6:29) 

พงศ์พนัธุ์จะต้องมีลกัษณะเหมือนบรรพบรุุษ ถ้าเราเป็นพงศ์พนัธุ์ที�แท้จริงของ 

อบัราฮมั เราไมเ่พียงแตต้่องรับบพัติศมา 

แตย่งัต้องมีความเช่ืออยา่งแท้จริงในพระสญัญาของพระเจ้าเหมือนเชน่ที�อบัราฮมัเชื�อ 

ทา่นได้ชื�อวา่เป็น "บิดาของคนทั �งปวงที�เชื�อ มีความเชื�อตามแบบของอบัราฮมับิดาของเราทั �งหลาย 

ซึ�งทา่นมีอยู"่ (โรม 4:11-12)  "ฉะนั �น คนที�เชื�อนั�นแหละเป็นบตุรของอบัราฮมั" (กาลาเทีย 3:7) 

◌้ความเช่ือที�แท้จริงจะต้องแสดงออกมาในการกระทํา 

มิฉะนั �นก็ไมน่บัเป็นความเชื�อในสายพระเนตรของพระเจ้า (ยากอบ 2:17) 

เราแสดงความเชื�อของเราในคําสญัญาโดยการรับบพัติศมา 

เพื�อคําสญัญานั �นจะเป็นของเราโดยสว่นตวั (กาลาเทีย 3:17-19) 

ทา่นเชื�อในคําสญัญาของพระเจ้าจริงหรือ นี�คือคําถามที�เราควรถามตวัเองตลอดชีวิตของเรา 

พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 

พนัธสญัญาที�ประทานให้อบัราฮมัคือบทสรุปของข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คําสญัญาอื�นๆ 

ที�พระเจ้ากระทําทรงกระทํากบัพวกยิวในธรรมบญัญัติของโมเสส ถ้าพวกยิวเชื�อฟังธรรมบญัญัตินี � 

พวกเขาจะได้รับพระพรในขณะที�มีชีวิตอยูใ่นโลกนี � (เฉลยธรรมบญัญัติ 28) 

ไมมี่คําสญัญาในเรื�องของชีวิตนิรันดร์ปรากฏในคําสญัญาหรือพนัธสญัญานี � ดงันั �นจะเห็นได้วา่มี 

“พนัธสญัญา” สองประการดงันี � 

1) กบัอบัราฮมัและพงศ์พนัธุ์ของทา่น 

สญัญาการอภยัโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าเ

มื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา คําสญัญานี �กระทําในสวน 

เอเดนและกระทําตอ่ดาวิดด้วย 
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2) กบัชนชาติยิวในสมยัของโมเสส 

สญัญาสนัติภาพและความสขุในชีวตินี �หากพวกเขาทําตามธรรม

บญัญัติ ที�พระเจ้าประทานให้กบัโมเสส 

พระเจ้าทรงสญัญาการอภยัโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระองค์แก่โมเสส 

ซึ�งจะเป็นไปได้ทางการเสียสละของพระเยซเูทา่นั �น 

การสิ �นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระคริสต์จงึยืนยนัคําสญัญาที�ประทานให้อบัราฮมั (กาลาเทีย 

3:17;โรม 15:8 ; ดาเนียล 9:27; 2 โครินธ์ 1:20) พระโลหิตของพระองค์จงึได้ชื�อวา่  

"โลหิตแหง่พนัธสญัญา" (มทัธิว 26:28) พระเยซทูรงสั�งให้เราดื�มนํ �าองุน่จากถ้วยอยา่งสมํ�าเสมอ 

นํ �าองุน่ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของพระโลหิตของพระองค์ 

เพื�อเตือนเราให้ระลกึถึงการสิ �นพระชนม์ของพระองค์ (1 โครินธ์ 11:25) 

"ถ้วยนี �เป็นสญัญาใหมโ่ดยโลหิตของเรา" (ลกูา 22:20) ไมมี่ประโยชน์ที�เราจะ "หกัขนมปัง" 

เพื�อระลกึถึงพระเยซหูากเราไมเ่ข้าใจเรื�องราวเหลา่นี � 

การเสียสละของพระเยซทูําให้การอภยัโทษบาปและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินพระเจ้าเป็นไปได้ 

พระองค์ทําให้เราแน่ใจในคําสญัญาที�ประทานให้อบัราฮมั พระองค์  

"รับประกนัพนัธสญัญาที�ดีกวา่เดิม" (ฮีบรู 7:22) ฮีบรู 10:9 กลา่ววา่พระเยซ ู

"ทรงยกเลิกระบบเดิมนั �นเสีย เพื�อจะทรงตั �งระบบใหม"่ 

หมายความวา่เมื�อพระเยซยูืนยนัคําสญัญาที�ประทานให้อบัราฮมั 

พระองค์ทรงเลิกพนัธสญัญาเดิมซึ�งพระเจ้าประทานทางโมเสส 

พระเยซทูรงยืนยนัพนัธสญัญาใหมโ่ดยการสิ �นพระชนม์ของพระองค์ (ฮีบรู 8:13) 

แม้วา่พนัธสญัญาที�เกี�ยวกบัพระคริสต์จะถกูกระทําขึ �น 

แตพ่นัธสญัญานั �นจะไมเ่ริ�มจนกวา่พระเยซจูะทรงสิ �นพระชนม์ พนัธสญัญานี �จงึเป็น 

"พนัธสญัญาใหม"่ 

พนัธสญัญาเดิมที�กระทําทางโมเสสชี �ไปยงัภารกิจของพระเยซแูละยํ �าเน้นความสําคญัของความเชื�

อในคําสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:19,21) 

ความเชื�อในพระคริสต์ยืนยนัความจริงของธรรมบญัญัติที�มอบให้แก่โมเสส (โรม 3:31) เปาโล 

กลา่ววา่ "ธรรมบญัญัติจงึควบคมุเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา 

เพื�อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื�อ" (กาลาเทีย 3:24) 

ธรรมบญัญัติจงึยงัคงถกูรักษาไว้และเป็นประโยชน์ให้เราศกึษา 

ส่ิงเหล่าน้ีไม่ง่ายนกัท่ีจะทาํความเขา้ใจในการอ่านคร้ังแรก เราสามารถสรุปได้วา่ 
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คําสญัญาเกี�ยวกบัพระคริสต์ที�ทรงกระทํากบัอบัราฮมัเป็นพนัธสญั

ญาใหม ่

คําสญัญาตอ่อิสราเอลซึ�งเกี�ยวข้องกบัธรรมบญัญัติที�มอบให้โมเส

สเป็นพนัธสญัญาเดิม 

การสิ �นพระชนม์ของพระคริสต์ สิ �นสดุพนัธสญัญาเดิม (โคโลสี 

2:14-17) เริ�มพนัธสญัญาใหม ่

ด้วยเหตนีุ �สิ�งตา่งๆ เชน่ การถวายสิบลด การรักษาวนัสะบาโต ฯลฯ ซึ�งอยูใ่นพนัธสญัญาเดิม 

จงึไมจํ่าเป็นอีกตอ่ไป ดบูทเรียนท่ี 9.5 

พนัธสญัญาใหมก่ระทํากบัชนชาติอิสราเอลเมื�อพวกเขาสํานึกบาปและยอมรับพระคริสต์ (เยเรมีห์ 

31:31-32;โรม 9:26-27; เอเสเคียล 16:62; 37:26) ยิวคนใดที�ทําเชน่นั �น และรับบพัติศมา 

เขาก็สามารถมีสว่นร่วมในพนัธสญัญาใหม ่(ซึ�งไมมี่การแบง่แยกวา่เป็นพวกยิว หรือใคร กาลาเทีย 

3:27-29) 

การเห็นคณุคา่ของสิ�งเหลา่นี � ทําให้เราตระหนกัได้ถึงความแน่นอนของคําสญัญาของพระเจ้า 

มีการกลา่วหาวา่คริสเตียนยคุต้นๆ ไมป่ระกาศเรื�องในแงบ่วก เปาโลตอบวา่ 

พระเจ้ายืนยนัคําสญัญาของพระองค์โดยการสิ �นพระชนม์ของพระคริสต์ 

ความหวงัที�พวกเขาพดูถึงไมใ่ชเ่รื�องท่ีเพียงแตะตอ้งแลว้ผา่นไปเท่านั้น แตเ่ป็นการมอบให้อยา่งถาวร 

"พระเจ้าทรงสถิตจริงแน่ฉันใด คําของเราที�กลา่วกบัทา่นก็มิใชเ่ป็นคํารับหรือปฏิเสธสง่ๆ 

ไปแน่ฉันนั �น เพราะวา่พระบตุรของพระเจ้าคือพระเยซคูริสต์ ผู้ซึ�งข้าพเจ้า 

ได้ประกาศแก่พวกทา่นนั �นไมใ่ชจ่ริงสง่ๆ แตโ่ดยพระองค์นั �น ล้วนแตจ่ริงทั �งสิ �น 

บรรดาพระสญัญาของพระเจ้าก็จริงโดยพระเยซ ูเพราะเหตนีุ �เราจงึพดูอาเมน" (2 โครินธ์ 1:17-20) 

นี�จะเป็นคาํตอบให้กับคาํพูดที�ว่า "ฉันคิดว่าคงจะมีความจริงอยู่บ้างในเรื�องนั �น" 

 

3.5  พระสัญญาต่อดาวิด 

 

เชน่เดียวกบัอบัราฮมั และคนอื�นๆ ที�ได้รับพระสญัญาของพระเจ้า 

กษัตริย์ดาวิดไมไ่ด้มีชีวิตที�ราบรื�น พระองค์ทรงเติบโตมาในครอบครัวใหม ่ซึ�งในอิสราเอลยคุ 1000 

ปีก่อนคริสตกาล หมายถึงการเลี �ยงแกะและทํางานตามค◌ําสั�งของพี�ชาย (1ซามเูอล 15-17) 

ตลอดระยะเวลานั �น พระองค์เรียนรู้ความเชื�อในพระเจ้าถึงระดบัที�มีคนไมม่ากนกัจะมีได้ 
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เมื�ออิสราเอลต้องเผชิญหน้ากบัชาวฟิลิสเตียเพื�อนบ้านที�ก้าวร้าว 

พวกเขาต้องสง่คนไปตอ่สู้กบัโกลิอทั ยอดทหาร ฝ่ายที�ชนะจะปกครองอีกฝ่ายหนึ�ง 

ด้วยความชว่ยเหลือของพระเจ้า ดาวิดฆ่าโกลิอทัด้วยสายสลิงและก้อนหิน 

ซึ�งทําให้เขามีชื�อเสียงมากกวา่ซาอลูกษัตริย์ของเขา "ความรักรุนแรงก็ดเุดือดเหมือนแดนคนตาย" 

(บทเพลงซาโลมอน 8:6) เป็นคําพดูที�พิสจูน์วา่เป็นจริง 20 ปีให้หลงั 

เมื�อซาอลูไลล่า่ดาวิดตลอดถิ�นทรุกนัดารในตอนใต้ของอิสราเอล 

เมื�อดาวิดได้เป็นกษัตริย์ พระองค์ตดัสินพระทยัที�จะสร้างนิเวศถวายพระเจา้ คาํตอบจากพระเจา้คือ 

ให้ซาโลมอน บุตรของดาวดิสร้างนิเวศถวายพระเจา้ และพระเจา้จะทรงสร้างอาณาจกัรให้แก่ดาวิด (2 

ซามเูอล 7:4-13) และทรงประทานคําสญัญาที�คล้ายกบัที�ประทานให้อบัราฮมั 

"เมื�อวนัของเจ้าครบแล้ว และเจ้านอนพกัอยูก่บับรรพบรุุษของเจ้า 

เราจะให้บตุรชายคนหนึ�งของเจ้าเกิดขึ �นสืบตอ่จากเจ้า 

ผู้ซึ�งเกิดมาจากตวัเจ้าเอง 

และเราจะสถาปนาอาณาจกัรของเขาให้อยูเ่ป็นนิตย์ 

เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบตุรของเรา 

ถ้าเขากระทําผิด เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนษุย์ 

ด้วยการเฆี�ยนแหง่บตุรมนษุย์ทั �งหลาย 

แตค่วามรักมั�นคงของเราจะไมพ่รากไปจากเขาเสีย 

ดงัที�เราได้พรากไปจากซาอลู ซึ�งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 

ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจกัรของเจ้าจะดํารงอยูต่อ่หน้าเจ้าอยา่

งมั�นคงเป็นนิตย์ และบลัลงัก์ของเจ้าจะถกูสถาปนาไว้เป็นนิตย์” 

(ข้อ 12-16) 

จากบทเรียนก่อนๆ เราคาดวา่ "พงศ์พนัธุ์" คือพระเยซ ู

คําอธิบายที�วา่พระองค์เป็นเป็นบตุรของพระเจ้า (2 ซามเูอล 7:14) 

ยืนยนัข้อนี �ได้เช่นเดียวกบัส่วนต่างๆ ของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

- “เราเป็นเชื �อสายของดาวิด” พระเยซตูรัส (วิวรณ์ 22:16) 

-

 “พระเยซคูริสต์...ผู้ทรงบงัเกิดเป็นมนษุย์สืบเชื �อสายจากดาวิ

ด” (โรม1:3) 



 69 

- “จากเชื �อสายของดาวิด พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ชว่ยให้รอด 

คือพระเยซเูกิดขึ �นแก่ชาติอิสราเอลตามพระปฏิญาณของพระองค์

” (กิจการของอคัรทตู 13:23) 

- ทตูสวรรค์กลา่วแก่นางมารีย์ถึงพระเยซบูตุรของนางวา่ 

“พระเจ้าจะทรงประทานพระที�นั�งของดาวิด 

บรรพบรุุษของทา่นให้แก่ทา่น  และแผ่นดินของทา่น 

จะไมรู้่จกัสิ �นสดุเลย” (ลกูา 1:32,33) 

นี�คือคําสญัญาเรื�องพงศ์พนัธุ์ของดาวิดใน 2 ซามเูอล 7:13 
ต่อพระเยซู 

เมื�อพงศ์พนัธุ์หมายถึงพระเยซ ูรายละเอียดตา่งๆ ก็เดน่ชดัขึ �น 

-1) พงศ์พันธ์ุ 

“บตุรชายคนหนึ�งของเจ้าเกิดขึ �นสืบตอ่จากเจ้าผู้ซึ�งเกิดมาจากตวัเจ้าเอง เราจะเป็นบิดาของเขา 

และเขาจะเป็นบตุรของเรา” (2 ซามเูอล 7:12,14) “เราจะตั �งบตุรชายจากร่างกายของเจ้า 

ไว้บนบลัลงัก์ของเจ้า” (สดดุี 132:10-11) พระเยซผูู้ เป็นพงศ์พนัธุ์นั �น 

จะเป็นเชื �อสายทางเนื �อหนงัของดาวิด และมีพระเจ้าเป็นพระบิดา 

และเกิดจากครรภ์ของหญิงพรหมจารีย์ตามบนัทกึไว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่

มารดาของพระเยซคูือนางมารีย์ ผู้ เป็นเชื �อสายของดาวิด (ลกูา 1:32) 

แตพ่ระองค์ไมมี่บิดาที�เป็นมนษุย์ พระเจ้าทรงกระทําการอศัจรรย์ 

โดยพระวิญญาณบริสทุธิ�เพื�อให้นางมารีย์ตั �งครรภ์ ดงันั �นทตูสวรรค์จงึมาแจ้งแก่นางวา่ 

“บตุรที�จะเกิดมานี �และได้เรียกวา่วิสทุธิ� และเรียกวา่พระบตุรของพระเจ้า” (ลกูา 1:35) 

การเกิดจากครรภ์หญิงพรหมจารีย์เทา่นั �นที�คําสญัญาตอ่กษัตริย์ดาวิดจะสําเร็จ 

-2) นิเวศ 

"เขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศเพื�อนามของเรา (2 ซามเูอล 7:13) 

แสดงวา่พระเยซจูะสร้างพระนิเวศสําหรับพระเจ้า ทั �งโดยนยัจริงตามอกัษรและโดยนยัฝ่ายวิญญาณ 

เอเสเคียล 40-48 อธิบายวา่ พนัปีแรกของแผ่นดินของพระเจ้าหลงัจากที�พระเยซเูสด็จมาบนโลก 

พระนิเวศจะถกูสร้างที�เยรูซาเล็ม 

พระนิเวศน์ของพระเจ้าคือที�ซึ�งพระองค์ทรงพอพระทยัที�จะอาศยัอยู ่อิสยาห์ 66:1-2 บอกเราวา่ 

พระองค์จะมาสถิตในใจของผู้ที�ถ่อมใจรับพระวจนะของพระองค์ 

พระเยซทูรงสร้างพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณเพื�อให้พระเจ้าอาศยัอยู ่
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เป็นพระนิเวศน์ที�ประกอบด้วยผู้ เชื�อที�แท้จริง 

และเป็นไปตามที�วา่พระเยซเูป็นศิลาหวัมมุของพระนิเวศของพระเจ้า (1 เปโตร 2:4-8) 

และของคริสเตียนในพระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ (1 เปโตร 2:5) 

-3) ราชบัลลังก์ 

"เราจะสถาปนาบลัลงัก์แหง่ราชอาณาจกัรของเขาให้อยูเ่ป็นนิตย์ 

ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจกัรของเจ้า และบลัลงัก์ของเจ้าจะถกูสถาปนาไว้เป็นนิตย์” (2 ซามเูอล 

7:13,16; เทียบ อิสยาห์ 9:6-7) แผ่นดินของพระคริสต์จะตั �งอยูบ่นอาณาจกัรอิสราเอลของดาวิด 

หมายความวา่แผ่นดินของพระเจ้าที�จะมาตั �งอยู ่

จะเป็นการสถาปนาแผ่นดินของอิสราเอลขึ �นอีกครั �ง ดบูทเรียนท่ี 5.3 เพิ่มเติม 

เพื�อให้เป็นไปตามคําสญัญา พระคริสต์จะต้องครองบลัลงัก์ของดาวิด 

นี�จะเป็นไปตามกฎในเยรูซาเล็ม 

นี�เป็นอีกหลกัฐานหนึ�งซึ�งยืนยนัวา่แผ่นดินของพระเจ้าจะต้องมาตั �งอยูบ่นแผ่นดินโลกเพื�อให้เป็นไ

ปตามคําสญัญา 

-4) อาณาจักร 

“ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจกัรของเจ้าจะดํารงอยูต่อ่หน้าเจ้าอยา่งมั�นคงเป็นนิตย์” (2 ซามเูอล 

7:16) หมายความวา่ ดาวิดจะได้เห็นการสถาปนาอาณาจกัร 

นิรันดร์ของพระคริสต์ 

เป็นคําสญัญาณทางอ้อมวา่ทา่นจะฟื�นขึ �นจากความตายเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมาเพื�อทา่นจะเห็

นด้วยตาทา่นเอง วา่อาณาจกัรถกูสร้างขึ �นแผ่กว้างไปทั�วโลก 

โดยมีพระเยซทูรงปกครองจากเยรูซาเล็ม 

เราจําเป็นต้องเข้าใจสิ�งที�พระเจ้าสญัญากบัดาวิด ดาวิดกลา่ววา่ “พนัธสญัญาเนืองนิตย์ 

ความอปุถมัภ์ และความปรารถนาของข้าพเจ้า” (2 ซามเูอล 23:5) 

สิ�งนี �เกี�ยวข้องกบัความรอดของเราด้วย 

ความชื�นชมยินดีตอ่พนัธสญัญาควรเป็นความปรารถนาของเราด้วย 

เป็นเรื�องน่าเศร้าที�คริสเตียนสอนสิ�งที�ตรงข้ามกบัความจริงอนัอศัจรรย์นี � 

- ถ้าพระเยซ ู“ทรงมีอยูก่่อน” ทางกายภาพ 

พระองค์ทรงมีอยูก่่อนที�พระองค์จะมาบงัเกิด 

จงึเป็นเรื�องไร้สาระที�พระองค์จะเป็นพงศ์พนัธุ์ของดาวิด 
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- หากแผ่นดินของพระเจ้าอยูบ่นสวรรค์ 

พระเยซก็ูจะไมส่ามารถสร้างอาณาจกัรอิสราเอลของดาวิดขึ �นมาใหม ่

และไมส่ามารถครองบลัลงัก์ของดาวิด เมื�อทั �งหมดนี �เป็นสิ�งของในโลก 

การสถาปนาขึ �นใหมก็่ต้องเกิดขึ �นในโลกด้วย 

สาํเร็จในยุคซาโลมอนหรือไม่ 
ซาโลมอนบตุรของดาวิด เติมเต็มบางสว่นของคําสญัญาที�มีตอ่ดาวิด 

ซาโลมอนสร้างพระนิเวศถวายพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริย์ 5-8) และมีอาณาจกัรที�มั�นคง ชาติตา่งๆ 

พากนัสง่ตวัแทนมาถวายความเคารพซาโลมอน (1 พงศ์กษัตริย์ 10) 

และพระพรมากมายมาจากการใช้พระนิเวศนั �น 

การปกครองของซาโลมอนชี �ให้เห็นถึงการเติมเต็มที�ยิ�งใหญ่จากคําสญัญาที�มีตอ่ดาวิด 

ซึ�งจะเห็นได้ในแผ่นดินของพระคริสต์ 

บางคนบอกวา่คําสญัญาที�มีตอ่ดาวิดนั �นสําเร็จแล้วในยคุของซาโลมอน แตเ่ป็นไปไมไ่ด้เพราะ 

- ตามหลกัฐานในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม “พงศ์พนัธุ์” 

นั �นคือพระคริสต์ ไมใ่ชซ่าโลมอน 

- ดาวิดโยงคําสญัญาของพระเจ้าที�มีตอ่ตนเองและตอ่อบัราฮมัเข้าด้วยกนั (1 

พงศาวดาร 17:27; ปฐมกาล 22:17-18) 

- อาณาจกัรของ “พงศ์พนัธุ์” จะดํารงเป็นนิตย์ 

ซึ�งไมเ่กี�ยวกบัครอบครัวที�มีอยูข่องทา่น 

- ดาวดิ…“พงศ์พนัธุ์ของข้าพเจ้าตั �งมั�นอยูก่บัพระเจ้ามิใชห่รือ 

เพราะพระองค์ทรงกระทําพนัธสญัญาเนืองนิตย์กบัข้าพเจ้าไว้” (2 ซามเูอล 23:5) 

- พงศ์พนัธุ์ของดาวิดคือพระมาซีฮา พระผู้ชว่ยให้รอดจากความบาป (อิสยาห์ 

9:6-7;22:22; เยเรมีย์ 33:5-6,15; ยอห์น 7:42) แตซ่าโลมอนได้หนัหลงัให้พระเจ้า (1 

พงศ์กษัตริย์ 11:1-13; เนหะมีย์ 13:26) เพราะไปแตง่งานกบัหญิงตา่งชาติ 
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บทเรียนที� 3:  คําถาม 
 

1. พระสญัญาใดของพระเจ้าที�พยากรณ์ถึงการตอ่สู้ระหวา่งความบาปและความชอบธรรม 

ก) พระสญัญาตอ่โนอาห์ 

ข) พระสญัญาในสวนเอเดน 

ค) พระสญัญาตอ่ดาวิด 

ง) พระสญัญาตอ่อบัราฮมั 

2. ข้อใดตอ่ไปนี �ที�เป็นความจริงในเรื�องของพระสญัญาในสวนเอเดน 

ก) พงศ์พนัธุ์ของงคูือ ลซิูเฟอร์ 

ข) พระคริสต์และความชอบธรรมคือพงศ์พนัธุ์ของหญิงนั �น 

ค) พงศ์พนัธุ์ของงถูกูทําร้ายชั�วคราวโดยพระคริสต์ 

ง) พงศ์พนัธุ์ของหญิงถกูทําร้ายโดยความตายของพระคริสต์ 

3. พงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัจะพํานกัอยูท่ี�ใดเป็นนิตย์ 

ก) บนสวรรค์ 

ข) ในเยรูซาเล็ม 

ค) บนโลก 

ง) บางคนบนสวรรค์ และบางคนบนโลก 

4. ข้อใดเป็นพระสญัญาตอ่ดาวิด 

ก) ราชวงศ์ของพระองค์จะปกครองเป็นนิตย์ 

ข) พงศ์พนัธุ์ของพระองค์จะมีอาณาจกัรในสวรรค์ 

ค) พงศ์พนัธุ์นั �นจะเป็นบตุรของพระเจ้า 

ง) พงศ์พนัธุ์นั �นซึ�งคือพระเยซ ูอยูบ่นสวรรค์ก่อนมาบงัเกิดบนโลก 
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4.1  ธรรมชาตขิองมนุษย์ 

 

มนษุย์สว่นใหญ่ใช้เวลาน้อยมากในการใคร่ครวญถึงความตายหรือแม้แตธ่รรมชาติของตวัเอง 

ซึ�งเป็นชนวนพื �นฐานของความตาย 

การขาดการสํารวจตนเองนําไปสูก่ารขาดความรู้เกี�ยวกบัตวัเอง 

และดงันั �นผู้คนจงึลอ่งไปตามกระแสชีวิตและตดัสินใจในเรื�องตา่งๆ ตามใจปรารถนา มีการปฏิเสธ 

- ปิดบงัอยา่งหนกั - ที�จะคํานึงถึงความจริงที�วา่ชีวิตนั �นสั �นนกั 

และความตายก็มาถึงเราเร็วเสียเหลือเกิน "ชีวิตของทา่นเป็นเชน่ใดเลา่ 

ทา่นก็เป็นเชน่หมอกที�ปรากฏอยูเ่พียงชั�วครู่ แล้วก็หายไป"  

(ยากอบ 4:14) "คนเราจะต้องตายหมดด้วยกนัทกุคน เป็นเหมือนนํ �าที�หกบนแผ่นดิน 

จะเก็บรวมกลบัคืนมาอีกไมไ่ด้" (2 ซามเูอล 14:14) "เหมือนหญ้าที�งอกขึ �นใหมใ่นเวลาเช้า 

(ความเยาว์วยั) มนัก็บานออกและขึ �นใหญ่ ครั �นเวลาเย็นก็ร่วงโรย และเหี�ยวไป" (สดดุี 90:5-6) 

โมเสส ชายผู้ชา่งคิด ตระหนกัถึงเรื�องนี � และทลูขอพระเจ้าวา่ 

"ขอพระองค์ทรงสอนให้นบัวนัของข้าพระองค์ เพื�อข้าพระองค์ทั �งหลายจะมีจิตใจที�มีปัญญา" (สดดุี 

90:12) ในชว่งชีวิตที�แสนสั �น เราจงึควรยกความมีปัญญาให้เป็นความสําคญัอนัดบัหนึ�ง 

มนษุย์ตอบโต้จดุสดุท้ายของความตายแตกตา่งกนัออกไป 

บางวฒันธรรมพยายามทําให้การตายและพิธีฝังศพเป็นสว่นหนึ�งของชีวิต 

เพื�อลดความรู้สกึสญูเสียและความเป็นจดุจบ คริสเตียนสว่นมากสรุปวา่มนษุย์มี 

“วิญญาณอมตะ” หรือมีความเป็นอมตะภายในตวั 

และเดินทางไปยงัสถานที�บางแหง่เพื�อรับรางวลัหรือโทษทณัฑ์ 

ความตายเป็นปัญหาขั �นพื �นฐานและโศกนาฎกรรมในประสบการณ์ของมนษุย์ 

เป็นที�คาดการณ์ไวว้า่มนษุย์ใช้สมองอยา่งหนกัในการลดผลกระทบทางจิตใจเกี�ยวกบัเรื�องนี � ดงันั �น 

ทฤษฎีผิดๆ มากมายเกี�ยวกบัความตายและธรรมชาติของมนษุย์จงึถกูสร้างขึ �น 

ทฤษฎีเหลา่นี �จะต้องนํามาทดสอบกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์เพื�อค้นหาความจริง เราควรจําไว้วา่ 

คําโป้ปดที�เกิดขึ �นเป็นครั �งแรกและถกูบนัทกึไว้ในพระ 

คริสตธรรมคมัภีร์คือ คําโป้ปดของงใูนสวนเอเดน 

แทนที�จะพดูอยา่งตรงไปตรงมาอยา่งท่ีพระเจา้ตรัสกบัมนุษยว์า่มนษุย์จะ "ต้องตายแน่" ถ้าเขาทําบาป 

(ปฐมกาล 2:17) งรู้ายกลา่ววา่ "เจ้าจะไมต่ายจริงดอก" (ปฐมกาล 3:4) 
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ความพยายามที�จะปฏิเสธจดุจบและผลลพัธ์ของความตายกลายเป็นลกัษณะอยา่งหนึ�งของศาส

นาเทียม สามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเรื�องนี �วา่ คําสอนผิดๆ คําสอนหนึ�ง นําไปสูค่ําสอนผิดๆ 

อีกหนึ�งคําสอน อีกคําสอนหนึ�ง และอีกคําสอนหนึ�ง 

ในทางตรงข้ามความจริงเรื�องหนึ�งนําไปสูอี่กเรื�องหนึ�ง ดงัจะเห็นได้ใน 1 โครินธ์ 15:13-17 เปาโล 

กระโดดจากความจริงหนึ�งไปสู่อีกความจริงหนึ�ง (สงัเกตคําวา่ "ถ้า….ถ้า….ถ้า") 

เราต้องพิจารณาสิ�งที�พระคริสตธรรมคมัภีร์พดูไว้เกี�ยวกบัการเนรมิตสร้างมนษุย์เพื�อจะได้เข้าใจธรร

มชาติจริงของเรา บนัทึกในพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นภาษาธรรมดา ซึ�งถ้าเราดตูามตวัอกัษร 

เราจะไมมี่ข้อสงสยัเลย วา่เราเป็นอยา่งไรตามธรรมชาติ (ด ูDigression 18 

เกี�ยวกบัการดตูามตวัอกัษรในปฐมกาล) 

"พระเจ้าทรงปั �นมนษุย์ด้วยผงคลีดิน..เพราะเราสร้างเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดิน 

และจะต้องกลบัเป็นผงคลีดินดงัเดิม" (ปฐมกาล 2:7,3:19) 

ไมมี่อะไรสกันิดที�บอกวา่มนษุย์มีความเป็นอมตะ ไมมี่สว่นใดที�จะมีชีวิตอยูบ่นโลกเมื�อเขาตายไป 

มีข้อความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ที�เน้นยํ �าความจริงวา่มนษุย์ประกอบด้วยผงคลีดิน 

"ข้าพระองค์ทั �งหลายเป็นดินเหนียว" (อิสยาห์ 64:8) 

"มนษุย์เดิมนั �นกําเนิดจากดินและเป็นมนษุย์ดิน" (1 โครินธ์ 15:47) 

"รากฐานของเขาอยูใ่นผงคลีดิน" (โยบ 4:19) "และมนษุย์จะกลบัไปเป็นผงคลีดิน" (โยบ 34:14-15) 

อบัราฮมัยอมรับวา่ทา่น "เป็นเพียงผงคลีและขี �เถ้า" (ปฐมกาล 18:27) 

ทนัทีที�มนษุย์ไมเ่ชื�อฟังคําบญัชาของพระเจ้า ในสวนเอเดน พระเจ้าทรง "ไลช่ายนั �นออกไป 

อยา่ปลอ่ยให้เขายื�นมือไปหยิบผลต้นไมแ้หง่ชีวิตมากิน แล้วมีอายยุืนชั�วนิรันดร์" (ปฐมกาล 

3:24,22) ถ้ามนษุย์มีความเป็นอมตะอยู ่การไลม่นษุย์ออกไปก็ไมจํ่าเป็น 
ความเป็นอมตะที�มีเงื�อนไข 

สิ�งที�ถกูกลา่วซํ �าแล้วซํ �าเลา่ในข่าวประเสริฐคือการที�มนษุย์สามารถมีชีวิตนิรันดร์และเป็นอมตะได้โ

ดยทางพระคริสต์ นั�นคือความเป็นอมตะเพียงประการเดียวที�พระคริสตธรรมคมัภีร์พดูถึง 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไมเ่คยสนบัสนนุความคิดที�วา่จะมีการทนทกุข์เป็นนิตย์จากการทําผิด 

วิธีเดียวที�จะเป็นอมตะคือการเชื�อฟังพระบญัชาของพระเจ้า 

ผู้ที�เชื�อฟังพระเจ้าจะมีความเป็นอมตะในสภาวะที�สมบรูณ์แบบ 

นั�นคือได้รับรางวลัสําหรับความชอบธรรม 

ข้อความต่อไปน้ีคงเป็นหลกัฐานเพียงพอที�แสดงวา่ความเป็นอมตะนี �มีเงื�อนไข 

เราไมไ่ด้ครอบครองมาโดยธรรมชาติ 
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-

 "พระเยซคูริสต์…ได้ทรงกระทําในชีวิตและสภาพอมตะกระจา่งแจ้

งโดยข่าวประเสริฐ" (2 ทิโมธี 1:10; 1 ยอห์น 1:2) 

- "ถ้าทา่นไมกิ่นเนื �อและไมด่ื�มโลหิตของบุตรมนษุย์ ทา่นก็ไมมี่ชีวิตในตวัทา่น 

ผู้ที�กินเนื �อและดื�มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์ 

และเราจะให้ผู้นั �นฟื�นขึ �นมาในวนัสดุท้าย" เพื�อมอบ “ชีวิตนิรันดร์” ให้กบัเขา (ยอห์น 

6:53-54) เหตผุลที�พระคริสต์กลา่วถึงใน ยอห์น 6 ก็คือพระองค์ทรงเป็น 

"อาหารแหง่ชีวิต" 

และการตอบสนองที�ถกูต้องตอ่พระองค์เทา่นั �นที�จะนํามาซึ�งความหวงัของความเป็นอ

มตะ (ยอห์น 6:47,50,51,57,58) 

- "พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั �งหลาย 

และชีวิตน้ีมีอยูใ่นพระบตุรของพระองค์" (1 ยอห์น 5:11) 

ไมมี่ความหวงัเรื�องความเป็นอมตะสําหรับผู้ที�ไมไ่ด้อยู ่"ในพระคริสต์" 

ความเป็นอมตะเกิดขึ �นทางพระเยซเูทา่นั �น พระองค์ทรงเป็น "เจ้าชีวิต" 

(กิจการของอคัรทูต 3:15) 

"แหลง่กําเนิดแหง่ความรอดนิรันดร์สําหรับคนทั �งปวงที�เชื�อพระองค์" (ฮีบรู 5:9) 

ความเป็นอมตะของมนษุย์จงึเกิดจากการกระทําของพระคริสต์ 

- ผู้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงแสวงหาความเป็นอมตะและจะได้รับรางวลัเป็นชีวิตนิรันดร์ 

ซึ�งไมไ่ด้มีอยูใ่นครอบครองตามธรรมชาติ (โรม 2:7; 6:23; ยอห์น 10:28) 

ร่างกายอมตะของเราจะ "ต้องสวมสภาพอมตะ" เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา (1 

โครินธ์ 15:53) ความเป็นอมตะเป็นสิ�งที�สญัญาไว้ไมใ่ชส่ิ�งที�เรามีในครอบครอง (1 

ยอห์น 2:25) 

- พระองคผ์ูเ้ดียวทรงอมตะ (1 ทิโมธี 6:16) 

4.2  วิญญาณ 

 

จากที�ผ่านมา อาจจะฟังดูแปลกท่ีมนุษยมี์ “วญิญาณอมตะ” หรือความเป็นอมตะภายในตวัเองตามธรรมชาติ 
ขณะน้ี เราพยายามขจดัความสับสนเก่ียวกบัคาํวา่ “วญิญาณ” 
คําในภาษาฮีบรูและภาษากรีกที�แปลวา่ "วิญญาณ" ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ (“Nephesh” และ 

“Psuche” ตามลําดบั) สามารถแปลได้ดงัต่อไปน้ี 
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ร่างกาย ลมปราณ 

สิ�งมีชีวิต หวัใจ 

ความคิด บุคคล 

ตวัเอง 

คําวา่ "วิญญาณ" จงึหมายถึงบคุคล ร่างกาย หรือตวัตน คําวา่ "Save Our Souls" (S.O.S) 

จงึหมายความวา่ "ชว่ยเราให้รอดตาย" ดงันั้น "วิญญาณ" จึงคือ "ท่าน" 

หรือทกุอยา่งที�ประกอบขึ �นมาเป็นตวับคุคล ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัแปลใหม ่จงึมกัใช้คําวา่ 

"ทา่น" หรือ “บคุคล" มากกวา่ใช้คําวา่ "วิญญาณ" เราเรียกสตัว์ที�พระเจ้าทรงสร้างวา่ 

"สตัว์ที�เคลื�อนไหว…สตัว์ที�มีชีวิต" (ปฐมกาล 1:20-21) คําฮีบรูที�แปลวา่ สตัว์ที�มีชีวิตคือ 

"Nephesh" ซึ�งแปลวา่ "วิญญาณ" เชน่กนั เชน่ในปฐมกาล 2:7 "มนษุย์จงึเป็นผู้ มีชีวิต" 

มนษุย์และสตัว์จงึเป็น "วิญญาณ" เชน่กนั สิ�งที�แตกตา่งกนัคือความคิดของมนษุย์ที�สงูกวา่ 

มนษุย์ถกูสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า (ปฐมกาล 1:26 ดบูทเรียนท่ี 1.2) 

และมนษุย์บางคนก็ถกูเรียกให้รู้จกัข่าวประเสริฐซึ�งใหค้วามหวงัของความเป็นอมตะ (2 ทิโมธี 1:10) 

เม่ือพิจารณาถึงธรรมชาติพื้นฐานของเราและธรรมชาติของความตาย มนุษยแ์ละสัตวจึ์งไมแ่ตกตา่งกนัเลย 

"เคราะห์ของบรรดามนษุยชาติกบัเคราะห์ของสตัว์เดียรัจฉานนั �นเหมือนกนั ฝ่ายหนึ�งตาย 

อีกฝ่ายหนึ�งก็ตายเหมือนกนั…มนษุย์ไมมี่อะไรดีกวา่สตัว์เดียรัจฉาน...ทกุอยา่งไปยงัที�เดียวกนั 

ทกุอยา่งเป็นมาจากผงคลีดิน และทกุอยา่งกลบัเป็นผงคลีดินอีก" (ปัญญาจารย์ 3:19-20) 

ผู้ เขียนปัญญาจารย์ซ่ึงไดรั้บการดลใจทลูขอพระเจ้าเพื่อทรงชว่ยมนษุย์ให้เห็นความจริงนี � 

"เพื�อให้เขาเห็นวา่เขาเป็นเพียงสตัว์" (ปัญญาจารย์ 3:18) 

คนมากมายเห็นวา่ความจริงข้อนี �ยากแก่การยอมรับ จริงๆ 

แล้วเป็นเหมือนความอบัอายที�จะตระหนกัวา่ โดยธรรมชาติแล้วเราเป็นเพียงสตัว์ 

มีสญัชาตญาณของการเอาตวัรอด และอยูร่อด พระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัแปลใหม ่

แปลปัญญาจารย์ 3:18 วา่ "พระเจ้าทรงทดสอบมนษุย์เพื�อให้เขาเห็นวา่เขาเป็นเพียงสตัว์" 

ผู้ที�มีใจถ่อมพอที�จะเป็นประชากรของพระองค์จะตระหนกัถึงความจริงข้อนี � 

แตผู่้ที�ไมมี่ใจถ่อมพอจะไมผ่่าน "การทดสอบ" นี � ปรัชญาของความเชื�อในมนษุย์มากกวา่พระเจ้า 

คือความคิดที�วา่มนษุย์เป็นสิ�งที�สําคญัที�สดุและมีคา่ที�สดุ แผ่ขยายไปทั �งโลกในศตวรรษที� 20 

เป็นการยากที�เราจะล้างอิทธิพลของปรัชญาน้ีออกจากความคิดของเรา สดดุี 39:5 กลา่ววา่ 

"มนษุย์ทกุคนดํารงอยูอ่ยา่งลมหายใจ" เยเรมีย์ 10:23 กลา่ววา่ "ไมอ่ยูท่ี�มนษุย์ผู้ซึ�งดําเนินไป 

ที�จะนําฝีก้าวของตนเอง" 
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เรื�องพื �นฐานที�สดุที�เรารู้คือร่างกายของมนษุย์ จริงๆ แล้วร่างกายของทกุ “สิ�งมีชีวิต” จะต้องตาย 

"วิญญาณ" จงึตายด้วย ซ่ึงเป็นสิ�งที�ตรงข้ามกบัความเป็นอมตะจริงๆ 

หนึ�งในสามของการใช้คําที�แปลวา่ "วิญญาณ" 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เกี�ยวข้องกบัความตายและการถกูทําลายของวิญญาณ ความจริงที�วา่ 

"วิญญาณ" ถกูใช้ในแงน้ี่แสดงให้เห็นวา่มนัไมใ่ชส่ิ�งที�ทําลายไม่ได้หรือเป็นอมตะ 

- "ชีวิตใดที�ทําบาป ก็จะตาย” (เอเสเคียล 18:4) 

- พระเจ้าสามารถทําลายวิญญาณ (มทัธิว 10:28) ข้ออื�นๆ 

ที�ชี �วา่วิญญาณถกูทําลายได้คือ เอเสเคียล 22:27; สภุาษิต 6:32; เลวีนิติ 

23:30 

- “สิ�งที�หายใจได้" ในเมืองฮาโซริ ถกูประหารด้วยคมดาบ  

(โยชวูา 11:11 เทียบ 10:30-39) 

- "...บรรดาสิ�งที�มีชีวิตก็ตายหมดสิ �น (วิวรณ์ 16:3; สดดุี 78:50) 

- ธรรมบญัญัติของโมเสสบญัญัติไว้วา่ "บคุคล" 

ที�ไมเ่ชื�อฟังธรรมบญัญัติบางข้อต้องโทษถึงตาย (กนัดารวิถี 15:27-31) 

- ข้อความที�กลา่วถึงการที�วิญญาณบีบเค้นหรือดกัจบั 

ล้วนทําให้เราเข้าใจวา่ วิญญาณตายได้ (สภุาษิต 18:7;22:25; โยบ 7:15) 

- "รักษาตวัให้คงชีวิตอยูไ่มไ่ด้" (สดดุี 22:29) 

- พระคริสต์ "เทวิญญาณจิตของทา่นถึงความมรณา" เพื�อวา่  

"วิญญาณ" หรือชีวิตของพระองค์จะเป็นเครื�องไถ่บาป (อิสยาห์53:10,12) 

การที� "วิญญาณ" หมายถึง ตวับคุคลหรือร่างกาย มากกวา่สิ�งที�เป็นอมตะภายในตวัเรา 

ปรากฏอยูใ่นข้อความมากมาย เชน่ 

- "โลหิตของคน" (เยเรมีย์ 2:34) 

- "ถ้าผู้ ใดกระทําความผิดในข้อที�ได้ยินคําในสาบาน 

แตเ่ขาไมย่อมให้การเป็นพยาน ถ้าผู้หนึ�งผู้ ใดแตะต้องสิ�งที�เป็นมลทิน 

ถ้าคนหนึ�งคนใดเผลอตวักลา่วคําสาบาน" (เลวีนิติ 5:1-4) 

-

 "จิตใจของข้าเอย๋..และทั �งสิ �นที�อยูภ่ายในข้า…จงถวายสาธุการแดพ่ระ

เจ้า จิตใจของข้าเอย๋…ผู้ทรงให้ทา่นอิ�มด้วยของด"ี (สดดุี 103:1-2,5) 
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- "ผู้ ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั �นจะเสียชีวิต 

แตผู่้ ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา…จะได้ชีวิตรอด" (มาระโก 8:35) 

น่ีเป็นหลกัฐานเพียงพอวา่วิญญาณไมไ่ด้หมายถึงอะไรก็ตามที�มีอยูภ่ายในตวัคน วิญญาณในที�นี � 

(“Psuche” ในภาษากรีก) แปลวา่ชีวิตทางร่างกาย ซ่ึงแปลไวด้งัน้ี 

- กนัดารวิถี 21:4 แสดงให้เห็นวา่กลุม่คนสามารถมี  

"วิญญาณ" เดียว "วิญญาณ" 

จงึไมส่ามารถหมายถึงความเป็นอมตะที�อยูใ่นตวัคน 

 
 

4.3  จติวิญญาณของมนุษย์ 

 

หลายคนสบัสนกบัคําวา่ "วิญญาณ" และ "จิตวิญญาณ" 

ในบางภาษาและในการแปลพระคริสตธรรมคมัภีร์ คําวา่ "วิญญาณ" (Soul) และจิตวิญญาณ 

(Spirit) มีความหมายเดียวกนั "วิญญาณ" 

ซึ�งหมายถึงทกุอยา่งที�ประกอบเป็นคนอาจหมายถึงจิตวิญญาณด้วย 

แตส่องคาํน้ีใชแ้ตกต่างกนัตามที�ใช้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ วิญญาณและจิตวิญญาณสามารถ 

“แยกจากกนัได้อยา่งเด็ดขาด” (ฮีบรู 4:12) 

ในภาษาฮีบรูและกรีก คําวา่ “จิตวิญญาณ” (“Ruach” และ “Pneuma” ตามลาํดบั) 

สามารถแปลได้ดงัต่อไปน้ี 

ชีวิต  จิตวิญญาณ 

ความคิด ลม 
ลมปราณ 

เราเรียนเรื�อง "จิตวิญญาณ" ในบทเรียนท่ี 2.1 

พระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ในการรักษาไว้ซึ�งสิ�งมีชีวิตรวมทั �งมนษุย์ 

พระวิญญาณของพระเจ้าซึ�งอยูใ่นมนษุย์จงึเป็นพลงัชีวิตของมนษุย์ 

"กายที�ปราศจากจิตวิญญาณนั �นไร้ชีพ" (ยากอบ 2:26) "พระเจ้าทรงระบายลมปราณเข้าทางจมกู 

มนษุย์จงึเป็นผู้ มีชีวิต" (ปฐมกาล 2:7) โยบพดูถึง "ลมปราณจากพระเจ้า" วา่ "อยูใ่นรูจมกูของข้า" 

(โยบ 27:3 เทียบ อิสยาห์ 2:22) จิตวิญญาณแหง่ชีวิตที�อยูใ่นเรา 

เราได้รับตั �งแตเ่กิดและจะอยูก่บัเราตราบเทา่ที�เรามีชีวิตอยู ่
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เมื�อพระวิญญาณของพระเจ้าออกจากสิ�งใด สิ�งนั �นก็พินาศทนัที พระวิญญาณนั �นเป็นพลงัชีวิต 

หากพระเจ้า "ทรงให้วิญญาณของพระองค์กลบัสูพ่ระองค์ 

และทรงรวบรวมลมปราณของพระองค์กลบัมาหาพระองค์ เนื �อหนงัทั �งสิ �นก็จะพินาศไปด้วยกนั 

และมนษุย์ก็จะกลบัไปเป็นผงคลีดิน ถ้าทา่นมีความเข้าใจ ขอจงฟังข้อนี � (โยบ 34:14-16) 

ประโยคสดุท้ายชี �ให้เห็นวา่มนษุย์รับมือกบัความจริงข้อนี �อยา่งยากลําบาก 

เมื�อพระเจ้าทรงเรียกพระวิญญาณของพระองค์กลบัคืนตอนที�เราตาย 

ไมเ่พียงร่างกายของเราเทา่นั �นที�ตาย ทกุสิ�งที�อยูใ่นความสํานึกของเราก็ตายไปด้วย 

ความเข้าใจของดาวิดในเรื�องนี �ทําให้พระองค์ไว้วางใจในพระเจ้ามากกวา่ในมนษุย์ที�ออ่นแอ สดดุี 

146:3-5 เป็นข้อที�ลทัธิบชูามนษุย์โต้เถียงได้ยาก "อยา่วางใจในเจ้านาย ในบตุรของมนษุย์ 

ซึ�งไมมี่ความชว่ยเหลืออยูใ่นตวัเขา เมื�อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลบัคืนเป็นดิน 

ในอนัเดียวกนันั �น ความคิดของเขาก็พินาศ คนที�ผู้อปุถมัภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบ ก็เป็นสขุ" 

เมื�อความตายมาถึง "ผงคลีดินกลบัไปเป็นดินอยา่งเดิม 

และจิตวิญญาณกลบัไปสูพ่ระเจ้าผู้ประทานให้มานั �น" (ปัญญาจารย์ 12:7) 

พระเจ้าอยูท่กุหนทกุแหง่โดยพระวิญญาณ ในนยัน้ี "พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ" (ยอห์น 4:24) 

เมื�อเราตาย เราหายใจเป็นครั �งสดุท้าย 

ในนยัที�วา่พระวิญญาณของพระเจ้าที�อยูใ่นเราออกจากเราไป 

วิญญาณนั �นอยูใ่นพระวิญญาณของพระเจ้า ซึ�งอยูร่อบข้างเรา เมื�อเราตาย 

"จิตวิญญาณกลบัไปสูพ่ระเจ้า" 

พระวิญญาณของพระเจ้ายงัชีวิตให้แก่สิ�งมีชีวิตทั �งสิ �น 

กระบวนการของความตายที�วา่นี �ก็เกิดขึ �นกบัสตัว์เชน่กนั 

มนษุย์และสตัว์มีพลงัชีวิตอยา่งเดียวกนัในตวั 

"เคราะห์ของบรรดามนษุยชาติกบัเคราะห์ของสตัว์เดียรัจฉานนั้นเหมือนกนั ฝ่ายหนึ�งตาย 

อีกฝ่ายหนึ�งก็ตายเหมือนกนั ทั �งสองมีลมหายใจอยา่งเดียวกนั 

และมนษุย์ไมมี่อะไรดีกวา่สตัว์เดียรัจฉาน" (ปัญญาจารย์ 3:19) 

ผู้ เขียนปัญญาจารย์ยงัเขียนตอ่ไปวา่ 

ไมมี่ใครรู้วา่จิตวิญญาณของมนษุย์และสตัว์ไปที�เดียวกนัหรือไม ่(ปัญญาจารย์ 3:21) 

คําอธิบายที�วา่มนษุย์และสตัว์มีจิตวิญญาณอยา่งเดียวกนัและตายเหมือนกนั 

นําเรากลบัไปสูก่ารที�มนษุย์และสตัว์ซึ�งมีวิญญาณแหง่ชีวิตจากพระเจ้า 

ถกูทําลายด้วยความตายเหมือนกนั เมื�อครั �งที�นํ �าทว่มโลก "บรรดาสตัว์ที�เคลื�อนไหวบนแผ่นดิน คือ 
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นก สตัว์ใช้งาน สตัว์ป่า กบับรรดาฝงูสตัว์เล็กๆ ที�อยูบ่นแผ่นดิน และมนษุย์ทั �งปวง ก็ตายสิ �น 

บรรดาสตัว์ที�มีลมหายใจเข้าออกทางจมกู ก็ตายสิ �น  สตัว์ทั �งปวงที�มีชีวิตอยู ่ถกูทําลายล้าง" 

(ปฐมกาล 7:21-23) สดดุี 90:5 พดูเรื�องความตายเหมือนตอนนํ �าทว่ม ปฐมกาล 7 แสดงให้เห็นวา่ 

มนษุย์ก็อยูใ่น "บรรดาสตัว์… สตัว์ทั �งปวงที�มีชีวิตอยู"่ 

เพราะมีวิญญาณแหง่ชีวิตในตวัเหมือนสตัว์ตา่งๆ 

 
 
 
 

4.4  ความตายคือการไม่รู้สึกใดๆ 

 

จากการเรียนรู้เรื�อง "วิญญาณ" และ "จิตวิญญาณ" เมื�อคนตาย เขาจะไมรู้่สกึอะไรเลย 

พระเจ้าจะทรงจดจําการกระทําของผู้ที�เกรงกลวัพระเจ้า (มาลาคี 3:16; วิวรณ์ 20:12; ฮีบรู 6:10) 

แตไ่มมี่ที�ใดในพระคริสตธรรมคมัภีร์ที�บอกวา่เราจะมีความรู้สกึถึงสิ�งใดๆ ขณะที�เราตาย 

เป็นการยากที�เราจะโต้เถียงกบัข้อความดงัตอ่ไปนี � 

- -"เมื�อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลบัคืนเป็นดิน 

ในวนัเดียวกนันั �นความคิดของเขาก็พินาศ" (สดดุี 146:4) 

- -"คนตายแล้วก็ไมรู้่อะไรเลย…ความรัก ความชงั 

ความอิจฉาของเขาได้สาปสญูไปตามกนั" (ปัญญาจารย์ 9:5-6) ไมมี่ 

"สติปัญญาในแดนคนตาย" (ปัญญาจารย์ 9:10) ไมมี่ความคิดจงึไมมี่สติ 

- โยบพดูวา่ ถ้าตาย เขาก็จะเป็นเหมือน "อยา่งกบัวา่ขา้พระองคมิ์ได้เกิดมา" (โยบ 

10:18) โยบมองความตายวา่เป็นการไมรู้่ การไมรู้่สกึตวั 

และการไมไ่ด้มีอยูซ่ึ�งเราเป็นเชน่นั �นก่อนเราเกิดมา 

- มนษุย์ก็ตายเหมือนกนักบัสตัว์ (ปัญญาจารย์ 3:18) 

หากมนษุย์รอดเงื �อมือความตาย สตัว์ก็จะทําได้เชน่กนั 

แตท่ั �งพระคริสตธรรมคมัภีร์และวิทยาศาตร์ก็ไมไ่ด้กลา่วอะไรในเรื�องนี � 

- พระเจ้า "ทรงระลกึวา่เราเป็นแตผ่งคลี สว่นมนษุย์นั �น 

วนัเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ �นเหมือนดอกไม้ในทุง่นา มนัสญูเสีย 

และสถานที�ของมนัไมรู้่จกัมนัอีก" (สดดุี 103:14-16) 
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การที�ความตายคือการไมรู้่สกึตวั แม้สําหรับผู้ชอบธรรม 

จะเห็นได้จากการที�ผู้ รับใช้พระเจ้าอ้อนวอนขอพระเจ้าให้พวกเขามีชีวิตที�ยืนนาน 

เพราะพวกเขารู้วา่หลงัจากที�ตายแล้ว พวกเขาจะไมส่ามารถสรรเสริญและสาธุการพระเจ้าได้ 

เฮเซคียาห์ (อิสยาห์ 38:17-19) และดาวิด (สดดุี 6:4-5;30:9;39:13 และ115:147) 

เป็นตวัอยา่งที�ดีในเรื�องนี � ความตายมกัจะถกูพดูถึงด้วยคําวา่ 

นอนหลบัหรือพกัสําหรับทั �งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม (โยบ 3:11,13,17; ดาเนียล 12:13) 

หลกัฐานทั �งหมดนี �ชี �วา่พระคริสตธรรมคมัภีร์ไมไ่ด้บอกไว้เลยวา่ คนชอบธรรมจะได้ไปสวรรค์ 

และรับรางวลัทนัทีที�เขาเสียชีวิต 

คําสอนเรื�องความตายและธรรมชาติของมนษุย์ทําให้เรามีสนัติสขุ หลงัความชอกชํ �า 

และเจ็บปวดในชีวิต หลมุศพจะเป็นที�พกัสงบ สําหรับผู้ที�ไมรู้่จกัพระเจ้า 

ที�พกันี �จะเป็นที�พกัตลอดไป พวกเขาจะไมฟื่�นขึ �นมา 

ความหวงัและความกลวัของมนษุย์จะไมถ่กูรับรู้หรือรบกวน 

ในการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ มีความจริงที�จะต้องถกูค้นพบ 

แตน่่าเศร้าที�มีความผิดพลาดในความคิดของมนษุย์เกี�ยวกบัศาสนาอนัเกิดจากการไมเ่อาใจใสพ่ร

ะคริสตธรรมคมัภีร์ 

การที�มนษุย์พยายามที�จะทําให้ความตายเป็นจดุจบที�ร้ายแรงน้อยลงทําให้มนษุย์เชื�อวา่ มี 

"วิญญาณที�ไมต่าย" อยูใ่นตวั เมื�อมีการยอมรับวา่มีวิญญาณที�เป็นอมตะอยูภ่ายในตวัมนษุย์ 

ก็ต้องมีความคิดที�วา่ตายแล้ววิญญาณนั �นไปไหนหลงัความตาย ทําให้เกิดความคิดขึ �นมาอีกวา่ 

จะต้องมีความแตกตา่งระหวา่งโชคชะตาของคนชอบธรรมและคนอธรรม 

มีการสรุปวา่ต้องมีสถานที�ที� “วิญญาณอมตะที�ชอบธรรม” ไปอยู ่เรียกวา่สวรรค์ และที�ที� 

“วิญญาณอมตะที�อธรรม” ไปอยูเ่รียกวา่ นรก เรารู้วา่ “วิญญาณอมตะ” 

ไมมี่ปรากฏตามพระคริสตธรรมคมัภีร์ ความคิดผิดๆ อื�นๆ วิเคราะห์ได้วา่ มีดงันี � 

1. เราจะได้รับรางวลัสําหรับชีวิตของเรา เมื�อเราตาย ในรูปของการที� 

“วิญญาณอมตะ” ของเราได้ไปอยูท่ี�ไหนสกัแหง่ 

2. การแบง่แยกความชอบธรรมและอธรรมเกิดขึ �นหลงัความตาย 

3. รางวลัของคนชอบธรรมคือได้ไปสวรรค์ 

4. ถ้าทกุคนมี “วิญญาณอมตะ” ทกุคนจะต้องไปสวรรค์หรือนรก ที�ใดที�หนึ�ง 

5. “วิญญาณ” อธรรมจะต้องไปรับโทษในที�ที�เรียกวา่ นรก 
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เมื�อเราพิจารณาประเด็นตา่งๆ นี � โดยละเอียด 

เราจะได้พบความจริงมากมายในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ซึ�งสําคญัตอ่ภาพที�แท้จริงของธรรมชาติของมนษุย์ 
 
 

4.5 การฟื�นขึ �นจากความตาย 

 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เนน้ยํ �าวา่ 

คนชอบธรรมจะได้รับรางวลัเมื�อฟื�นขึ �นจากความตายในการกลบัมาของพระคริสต์ (1 เธสะโลนิกา 

4:16) การฟื�นขึ �นจากความตายของธรรมิกชน (ดบูทเรียนท่ี 4.8) 

จะเป็นสิ�งแรกที�พระคริสต์จะกระทํา แล้วพระองค์จะเริ�มการตดัสิน 

ถ้าวิญญาณไปสวรรค์หลงัความตายแล้ว ก็ไมจํ่าเป็นที�จะต้องมีการฟื�นขึ �นจากความตาย 

เปาโลกลา่ววา่ ถ้าไมมี่การฟื�นขึ �นจากความตาย ก็ไมมี่ประโยชน์ที�จะเชื�อฟังพระเจ้า (1 โครินธ์ 

15:32) เปาโลจะไมพ่ดูเชน่นี �แน่ หากทา่นเชื�อวา่ 

ทา่นจะได้รับรางวลัโดยที�วิญญาณของทา่นจะได้ไปสวรรค์ จริงๆ 

แล้วก็คือทา่นเชื�อวา่รางวลัที�จะได้คือการฟื�นขึ �นจากความตาย 

พระคริสต์ทรงให้กําลงัใจเราด้วยความคาดหวงัที�วา่เราจะได้รับรางวลัตอนที�เราฟื�นขึ �นมาจากควา

มตาย (ลกูา 14:14) 

พระคมัภีร์ ไมเ่คยสอนวา่มีรูปแบบใดของสิ�งมีชีวิตนอกจากในรูปแบบของร่างกาย 

ไมว่า่จะเป็นพระเจ้า พระคริสต์ และมนษุย์ เมื�อพระคริสต์กลบัมาอีกครั �ง พระองค์ 

"จะทรงเปลี�ยนแปลงกายอนัตํ�าต้อยของเราให้เหมือนพระกายอนัทรงพระสิริของพระองค์" (ฟิลิปปี 

3:20,21) พระองค์ทรงมีพระกายที�เลี �ยงด้วยพระวิญญาณแทนที�จะเลี �ยงด้วยเลือด 

และเราจะมีกายเชน่นั �นด้วย ในวนัพิพากษา 

เราจะได้รับสิ�งตอบแทนสําหรับชีวิตของเราในรูปแบบของร่างกาย (2 โครินธ์ 5:10) 

ผู้ที�มีชีวิตอยา่งชาวโลกก็จะถกูทิ �งไว้กบัร่างกายที�ไม่เป็นอมตะซึ�งจะผพุงักลายเป็นผงคลีดิน 

ผู้ที�มีชีวิตอยา่งพยายามเอาชนะเนื �อหนงั "ก็จะเกี�ยวกบัชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณ" (กาลาเทีย 

6:8) ในรูปของการมีร่างกายที�เปี� ยมด้วยพระวิญญาณ 

มีหลกัฐานปรากฏอีกวา่ รางวลัผู้ชอบธรรมจะอยูใ่นรูปของร่างกาย 

เมื�อหลกัฐานนี �ถกูยอมรับหมายความวา่ 
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ความสําคญัของการฟื�นขึ �นจากความตายจะปรากฏให้เห็น ร่างกายของเราสญูสิ �นไปเมื�อเราตาย 

หากเรามีชีวิตนิรันดร์ในรูปของการมีร่างกาย ความตายก็จะเป็นเพียงการที�เราไมรู้่สกึตวั 

จนกวา่ร่างกายของเราจะถกูสร้างขึ �นใหม ่และได้รับธรรมชาติของพระเจ้า 

1 โครินธ์ 15 พดูถึงรายละเอียดของการฟื�นขึ �นจากความตาย ซ่ึงควรจะอ่านอยา่งถ่ีถว้น 1 โครินธ์ 

15:35-44 อธิบายวา่ 

เมล็ดที�หวา่นลงดินจะงอกขึ �นโดยมีรูปร่างต้นของเมล็ดนั �นตามที�พระเจ้าเห็นชอบ 

คนตายก็เชน่เดียวกนั จะได้ร่างกายเป็นรางวลัเมื�อพระคริสต์เป็นขึ �นจากความตาย 

ร่างกายที�เน่าเปี� อยได้ของพระองค์เปลี�ยนเป็นร่างกายที�ไมเ่น่าเปื� อย 

ผู้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงก็จะมีสว่นร่วมในรางวลันี �ด้วย (ฟิลิปปี 3:21) โดยการรับบพัติศมา 

เรามีสว่นร่วมในความตายและการฟื�นขึ �นจากความตายของพระคริสต์ 

และจะได้รับรางวลัซึ�งพระองค์ได้รับจากการฟื�นขึ �นจากความตาย (โรม 6:3-5) 

การที�เราทนทกุข์ร่วมกบัพระองค์ ทําให้เรามีสว่นในรางวลัของพระองค์ 

"เราแบกความตายของพระเยซไูว้ที�กายเราเสมอ เพื�อวา่ "ชีวิต" 

ของพระเยซจูะปรากฏในกายเราด้วย" (2 โครินธ์ 4:10) 

"พระองค์ผู้ทรงชบุให้พระเยซคูริสต์เป็นขึ �นมาจากความตายแล้วนั �น 

จะทรงกระทําให้กายซึ�งต้องตายของทา่นเป็นขึ �นมาใหม ่โดยเดชแหง่พระวิญญาณ" (โรม 8:11) 

ด้วยความหวงันี � เรารอคอยวนัที�  

"กายของเราจะรอดตาย" (โรม 8:23) และเป็นอมตะ 

ความหวงัที�จะได้รางวลันี �เป็นที�เข้าใจของประชากรของพระเจ้าในยคุแรก 

อบัราฮมัได้รับคําสญัญาวา่ ทา่นจะได้แผ่นดินคานาอนัเป็นมรดกเป็นนิตย์ 

ทา่นได้เดินทางไปมาในดินแดนนั �น (ปฐมกาล 13:17 ดบูทเรียนท่ี 3.4) 

ความเชื�อของทา่นในพระสญัญาจะต้องทําให้ทา่นเชื�อด้วยวา่ในอนาคต 

ร่างกายของทา่นจะกลบัคืนมาและทําให้เป็นอมตะ เพื�อให้พระสญัญานี �สําเร็จ 

โยบแสดงความเข้าใจของทา่นวา่ แม้วา่ร่างกายของทา่นจะถกูหนอนชอนไชอยูใ่นหลมุฝังศพ 

แตท่า่นจะได้รับรางวลัในแบบที�ทา่นมีร่างกายอยู ่"พระผู้ ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู ่

และในที�สดุพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก 

และหลงัจากผิวหนงัของข้าถกูทําลายไปอยา่งนี � แล้วในเนื �อหนงัของข้า ขา้จะเห็นพระเจ้า 

ผู้ซึ�งข้าจะได้เห็นเอง และนยัน์ตาของข้าจะได้เห็นไมใ่ชค่นอื�น จิตใจในตวัขา้ก็ออ่นโหย" (โยบ 

19:25-27) ความหวงัของอิสยาห์คือ "ร่างกายที�ตายของข้าจะมีชีวิต" (อิสยาห์ 26:19) 
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คําพดูที�คล้ายคลงึกนันี �ปรากฏในเรื�องความตายของลาซารัสผู้ เป็นสหายของพระเยซ ู

แทนที�จะปลอบโยนพี�สาวของเขาวา่วิญญาณของเขาได้ไปสวรรค์ 

พระองค์กลบัตรัสถึงการฟื�นขึ �นจากความตาย "น้องชายของเจ้าจะฟื�นขึ �นมาอีก" 

คําตอบของมาร์ธาแสดงให้เห็นวา่คริสเตียนในยคุแรกๆ 

เห็นคณุคา่ของการฟื�นขึ �นมาจากความตายมากมายเทา่ใด "มาร์ธาทลูพระองค์วา่ 

ข้าพระองค์ทราบแล้ววา่เขาจะฟื�นขึ �นมาอีกในวนัสดุท้าย" (ยอห์น 11:23-24) เชน่เดียวกบัโยบ 

นางไมไ่ด้เข้าใจวา่ความตายเป็นประตทูี�นําไปสูชี่วิตแสนสขุในสวรรค์ 

แตน่างรอคอยการฟื�นขึ �นจากความตาย  

"ในวนัสดุท้าย" (โยบใช้คําวา่ "ในที�สดุ") พระผู้ เป็นเจ้าทรงสญัญาวา่ 

"ทกุคนที�ได้ยินและได้เรียนรู้จากพระบิดา เราจะให้ผู้นั �นฟื�นขึ �นมาในวนัสดุท้าย" (ยอห์น 6:45,44) 

 
 

4.6  การพพิากษา 

 

คําสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์เกี�ยวกบัการพิพากษาเป็นหนึ�งในหลกัพื �นฐานของความเชื�อ 

ซึ�งต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนรับบพัติศมา (กิจการของอคัรทตู 24:25; ฮีบรู 6:2) พระคมัภร์ีกลา่วถึง 

"วนัพิพากษา" อยูบ่อ่ยครั �ง (2 เปโตร 2:9;3:7;1 ยอห์น 4:17; ยดูา 6) 

เวลาที�ผู้ที�รู้จกัพระเจ้าจะได้รับรางวลั "เราทกุคนต้องยืนอยูต่อ่หน้าบลัลงัก์พิพากษาของพระเจ้า"  

(2 โครินธ์ 5:10) เพื�อรับรางวลัสําหรับชีวิตของเราในรูปของร่างกาย 

นิมิตที�ดาเนียลเห็นเกี�ยวกบัการเสด็จมาของพระคริสต์ มีบลัลงัก์นั�งพิพากษาด้วย (ดาเนียล 7:9-

14) และในรูปคําเปรียบเทียบการกลบัมาของเจ้านาย ซึ�งเรียก 

ทาสมาถามวา่พวกเขาดแูลทรัพย์สมบตัิที�เขาฝากไว้ให้อยา่งไร (มทัธิว 25:14-29) 

คําอปุมาเรื�องคนจบัปลา ซึ�งเปรียบข่าวประเสริฐเป็นอวนจบัปลา จบัคนทกุชนิด 

แล้วเลือกเอาแตป่ลาดี (มทัธิว 13:47-49) คําอธิบายก็ชดัเจนมากวา่ "เมื�อถึงวนัสิ �นโลก 

ทตูสวรรค์จะมาและเลือกคนชั�วออกจากคนดี" 

เราสรุปได้วา่ หลงัจากที�พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จกลบัมาและการฟื�นขึ �นจากความตาย 

ผู้ที�ได้ฟังเรื�องข่าวประเสริฐจะมารวมกนัในสถานที�แหง่หนึ�งในเวลาหนึ�ง 

ทกุคนจะได้พบกบัพระคริสต์ 

พระองค์จะชี �วา่พวกเขาเป็นที�ยอมรับให้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม ่ณ จดุนี �เทา่นั �น 
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ที�คนชอบธรธมจะได้รับรางวลั คําอปุมาเรื�องแกะและแพะทําให้เห็นภาพรวมทั �งหมดนี � 

"เมื�อบตุรมนษุย์ทรงพระสิริเสด็จมากบัทั �งหมูท่ตูสวรรค์ เมื�อนั �น 

พระองค์จะประทบับนพระที�นั�งอนัรุ่งเรืองของพระองค์ บรรดาประชาชาติตา่งๆ 

จะประชมุพร้อมกนัตอ่พระพกัตร์พระองค์ 

และพระองค์จะทรงแยกมนษุย์ทั �งหลายออกเป็นสองพวกเหมือนอยา่งผู้ เลี �ยงแกะ 

จะแยกแกะออกจากแพะ สว่นฝงูแกะนั �นจะทรงจดัให้อยูเ่บื �องขวาพระหตัถ์ของพระองค์ 

แตฝ่งูแพะนั �น จะทรงจดัให้อยูเ่บื �องซ้าย 

ขณะนั �นพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที�อยูเ่บื �องขวาพระหตัถ์ของพระองค์วา่ 

ทา่นทั �งหลายที�ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจกัร 

ซึ�งได้ตระเตรียมไว้สําหรับทา่นทั �งหลาย" (มทัธิว 25:31-34) 

การได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นมรดก ตามพระสญัญาที�ให้ไว้กบัอบัราฮมั 

เป็นรางวลัสําหรับคนชอบธรรม ซึ�งจะมอบให้หลงัจากพิพากษาเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

จงึเป็นไปไมไ่ด้ที�จะได้รับรางวลัอนัเป็นความเป็นอมตะก่อนพระคริสต์เสด็จกลบัมา เราต้องสรุปวา่ 

ระยะเวลาตั �งแตเ่ราตายจนถึงวนัฟื�นขึ �นมาใหม ่ผู้ที�เชื�อจะไมไ่ด้อยูอ่ยา่งรู้สกึตวั 

เพราะไมมี่สิ�งใดเป็นอยูไ่ด้โดยไมมี่ร่างกาย 

คาํสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวซํ้ าอีกวา่ เมื�อ พระคริสต์กลบัมา จากนั้น เราจึงไดรั้บรางวลั 

ไมใ่ชก่่อนหน้านั �น 

- "เมื�อพระผู้ เลี �ยงผู้ยิ�งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ 

ทา่นทั �งหลายจะรับศกัดิ�ศรีเป็นมงกฎุ" (1 เปโตร 5:5 เทียบ 1:13) 

- "พระเยซคูริสต์…จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย 

โดยอ้างถึงการที�พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ 

และแผ่นดินของพระเจ้า…มงกฎุแหง่ความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า 

ซึ�งองค์พระผู้ เป็นเจ้า ผู้ พิพากษาอนัชอบธรรม 

จะทรงประทานเป็นรางวลัแก่ข้าพเจ้าในวนันั�น" (2 ทิโมธี 4:1,8) 

- ในวนัสดุท้ายที�พระมาซีฮาร์เสด็จกลบัมา 

"คนเป็นอนัมากในพวกที�หลบัในผงคลีแหง่แผ่นดินโลก (เทียบ ปฐมกาล 3:19) 

จะตื�นขึ �น บ้างก็จะเข้าสูชี่วิตนิรันดร์ บ้างก็จะเข้าสูค่วามอบัอาย" (ดาเนียล 12:2) 
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- เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมาพิพากษา "ผู้ที�อยูใ่นอโุมงค์ฝังศพ…จะได้ออกมา 

บรรดาผู้ที�ได้ประพฤติดีก็ฟื�นขึ �นสูชี่วิต 

บรรดาผู้ที�ได้ประพฤติชั�วก็จะฟื�นขึ �นสูก่ารพิพากษา (ยอห์น 5:25-29) 

- "เราจะมาในเร็วๆ นี � และจะนําบําเหน็จของเรามาด้วย 

เพื�อตอบแทนการกระทําของทกุคน" (วิวรณ์ 22:12) เราไมไ่ด้ไปสวรรค์เพื�อรับรางวลั 

พระคริสต์ทรงนํารางวลัจากสวรรค์มาให้เรา 

การที�พระเยซนํูารางวลัมากบัพระองค์แปลวา่รางวลัถกูเตรียมให้เราแล้วในสวรรค์ 

แตจ่ะถกูนํามาให้เราบนโลกเมื�อพระองค์เสด็จกลบัมาอีกครั �ง 

มรดกของแผ่นดินที�สญัญาวา่จะให้กบัอบัราฮมัคือ "ซึ�งได้เตรียมไว้บนสวรรค์เพื�อทา่นทั �งหลาย 

ซึ�งเป็นผู้ที�ฤทธิ�เดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื�อให้ถึงความรอด 

ซึ�งพร้อมแล้วที�จะปรากฏในวาระสดุท้าย" ที�พระคริสต์เสด็จมา (1 เปโตร 1:4-5) 

การเห็นคณุคา่ในเรื�องนี �จะทําให้เราแปลความ ยอห์น 14:2-3 ได้อยา่งถกูต้อง "เรา (พระเยซู) 

ไปจดัเตรียมที�ไว้สําหรับทา่นทั้งหลาย เมื�อเราไปจดัเตรียมที�ไว้สําหรับทา่นแล้ว เราจะกลบัมาอีก 

รับทา่นไปอยูก่บัเรา เพื�อวา่เราอยูท่ี�ไหน ทา่นทั �งหลายจะได้อยูท่ี�นั�น" พระเยซตูรัสวา่ 

ที�ไหนที�พระองค์จะกลบัมาอีกเพื�อนําบําเหน็จมาให้เรา (วิวรณ์ 22:12) 

พระองค์จะขึ �นครองบลัลงัก์ของดาวิดในเยรูซาเล็ม "เป็นนิตย์” พระองค์จะสถิตอยูบ่นโลกเป็นนิตย์ 

และที�ที�พระองค์อยู ่ในแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก เราก็จะอยูท่ี�นั�นด้วย พระองค์ทรงสญัญาวา่ 

"จะมารับทา่นไปอยูก่บัเรา" คือ การที�พระองค์ยอมรับเราในวนัพิพากษา 

ความเชน่นี �ปรากฏในมทัธิว 1:20 วา่ด้วยโยเซฟ "รับมารีย์" เป็นภรรยา คํานี � 

จงึไมไ่ด้หมายความถึงการเคลื�อนเข้าหาพระเยซ ู

เพราะวา่รางวลัจะมอบให้ในวนัพิพากษาเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

คนชอบธรรมและคนอธรรมจงึไปที�เดียวกนัหมดหลงัความตาย นั�นคือ หลมุฝังศพ 

ไมมี่การแบง่แยก ซ่ึงมีหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

-  โยนาธานเป็นคนชอบธรรม แต่ซาอูลเป็นคนชัว่ร้าย ถึงกระนั้น “มรณา ทั้งสองไม่แยกจากกนั" (2 

ซามเูอล 1:23) 

- ซาอลู โยนาธาน และซามเูอล ล้วนไปอยูท่ี�เดียวกนัเมื�อพวกเขาตาย (1 ซามเูอล 28:19) 

- อบัราฮมัผู้ชอบธรรม "ถกูรวบรวมไปอยูก่บัคนของทา่น” หรือบรรพบรุุษของทา่น 

เมื�อทา่นสิ �นชีวิต บรรพบรุุษของทา่นเป็นพวกเคารพรูปเคารพ (ปฐมกาล 25:8; 

โยชวูา 24:2) 
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- คนมีสติปัญญาและคนเขลาก็พบกบัความตายเดียวกนั (ปัญญาจารย์ 2:15-16) 

ทั �งหมดนี �ขดัแย้งกบัคํากลา่วอ้างของ “ศาสนาคริสต์” 

คําสอนที�วา่คนชอบธรรมจะไปสวรรค์ทนัทีหลงัความตายทําลายความจําเป็นของการฟื�นขึ �นจากค

วามตาย และการพิพากษา 

เหตกุารณ์เหลา่นี �อยูใ่นแผนการของพระเจ้าที�เตรียมไว้สําหรับความรอดและอยูใ่นข่าวประเสริฐ 

ความคิดที�เป็นที�นิยมคือความคิดที�วา่ เมื�อคนชอบธรรมตาย เขาได้รับรางวลัโดยได้ไปอยูใ่นสวรรค์ 

และคนชอบธรรมคนอื�นๆ ก็จะตามกนัไปพรุ่งนี � เดือนหน้า หรือปีหน้า 

นี�เป็นความคิดที�ขดัแย้งอยา่งรุนแรงกบัคําสอนในพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ 

ที�วา่คนชอบธรรมทกุคนจะได้รับรางวลัพร้อมกนัหมด 

-  แกะและแพะถกูแยกออกจากกนัทีละตวัในวนัพิพากษา เมื�อการพิพากษาสิ �นสดุลง 

พระคริสต์จะตรัสกบัแกะที�อยูท่างเบื �องขวาของพระองค์วา่  

"ทา่นทั �งหลายที�ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา 

จงมารับเอาราชอาณาจกัรซึ�งได้ตระเตรียมไว้สําหรับทา่น" (มทัธิว 25:34)  

แกะก็รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกในเวลาพร้อมกนั (1 โครินธ์ 15:52) 

- เมื�อถึงเวลา "เก็บเกี�ยว" ในเวลาที�พระคริสต์เสด็จกลบัมาและพิพากษา 

คนที�ได้ทํางานในเรื�องข่าวประเสริฐจะ "ชื�นชมยินดีร่วมกนั" (ยอห์น 4:35-36; เทียบ 

มทัธิว 13:39) 

- วิวรณ์ 11:18 อธิบาย "เวลาของคนที�ตายแล้ว พวกเขาจะต้องถกูพิพากษา" เป็น 

"เวลาที�พระเจ้าจะปนูบําเหน็จให้ผู้ รับใช้ธรรมิกชน ผู้ที�ยําเกรงพระนามของพระองค์" 

คือ ผู้ที�เชื�อทั �งหมด 

- ฮีบรู 11 

เป็นบทที�มีรายชื�อของคนชอบธรรมในสมยัพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิ

ม ข้อ 13 เขียนไว้วา่ "คนเหลา่นั �นได้ตายไป ขณะที�มีความเชื�อเต็มที� 

และไมไ่ด้รับสิ�งที�ได้ทรงสญัญาไว้" 

กบัอบัราฮมัเกี�ยวกบัความรอดโดยเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า (ฮีบรู 11:8-12) 

เมื�อพวกเขาตาย พวกเขาไมไ่ด้ไปสวรรค์ทีละคนเพื�อรับรางวลั เหตผุลปรากฏอยูใ่น 

ข้อ 39,40 พวกเขา "ยงัไมไ่ด้รับสิ�งที�ได้ทรงสญัญาไว้ 

เพราะพระเจ้าทรงจดัเตรียมสิ�งสําคญัซึ�งประเสริฐยิ�งกวา่นั �นไว้สําหรับเขา 

เพื�อเขาทั �งหลายจะได้รับความสมบรูณ์" การที�พวกเขาได้รับรางวลัช้า 
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เป็นเพราะพระเจ้าทรงวางแผนให้ผู้ที�สตัย์ซื�อ "ได้รับความสมบรูณ์" 

ร่วมกนัและในเวลาเดียวกนัในวนัพิพากษาเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

 
 

4.7  สถานที�แห่งรางวัล : สวรรค์หรือโลก 

 

ผู้ที�รู้สกึวา่สถานที�ตั �งแผ่นดินของพระเจ้าหรือรางวลัที�สญัญาไว้อยูท่ี�สวรรค์ไมใ่ชบ่นโลก 

จะต้องหาข้อโต้แย้งมาลบลา้งประเด็นต่อไปน้ี 

- คําอธิษฐานของพระผู้ เป็นเจ้า ทลูขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั �งอยู ่

(อธิษฐานขอการกลบัมาของพระคริสต์) ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ 

ในสวรรค์เป็นอยา่งไรก็ให้เป็นไปในโลกอยา่งนั �น (มทัธิว 6:10) 

เราอธิษฐานขอให้แผ่นดินสวรรค์มาตั �งอยูบ่นโลก 

เป็นเรื�องน่าเศร้าที�ผู้คนนบัพนัอธิษฐานด้วยคําอธิษฐานบทนี � โดยไม่คิดไตร่ตรอง 

ขณะท่ียงัเชื�อวา่แผ่นดินของพระเจ้าถกูสถาปนาไว้แล้วบนสวรรค์ 

และโลกใบนี �จะถกูทําลาย 

- "บคุคลผู้ ใดมีใจออ่นโยน ผู้นั �นเป็นสขุ 

เพราะวา่เขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก" (มทัธิว 5:5) ไมใ่ช ่

"เพราะวา่วิญญาณของเขาจะได้ไปอยูใ่นสวรรค์" สดดุี 37 

เน้นวา่รางวลัสําหรับคนชอบธรรมอยูบ่นโลก 

ที�เดียวกนักบัที�คนอธรรมเพลิดเพลินกบัอํานาจชั�วคราวของตน 

คนชอบธรรมจะได้บําเหน็จเป็นชีวิตนิรันดร์และได้ครอบครองแผ่นดินโลกที�ครั �งหนึ�ง

คนอธรรมครอบครอง (สดดุี 37:34-35) 

"แตค่นใจออ่นสภุาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก 

บรรดาผู้ที�พระองค์ทรงอํานวยพระพร จะได้แผ่นดินเป็นมรดก 

คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินโลกหรือดินแดนแหง่พนัธสญัญาเป็นนิตย์หมายความวา่ชี

วิตนิรันดร์บนสวรรค์เป็นสิ�งที�เป็นไปไมไ่ด้ 

- "ดาวิด สิ �นชีวิตแล้วฝังไว้ ดาวิดไมไ่ด้ขึ �นไปยงัสวรรค์" (กิจการของอคัรทตู 

2:29,34) เปโตรอธิบายวา่ 
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ความหวงัของเขาอยูท่ี�การฟื�นขึ �นจากความตายเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

(กิจการของอคัรทตู 2:22-36) 

- โลกเป็นบริเวณที�พระเจ้าทรงดําเนินการกบัมนษุย์ 

"ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้า 

แตพ่ระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บตุรของมนษุย์" (สดดุี 115:16) 

- วิวรณ์ 5:9,10 บอกเราวา่ 

คนชอบธรรมจะพดูวา่อะไรเมื�อพวกเขาถกูรับไว้ที�บลัลงัก์พิพากษา 

"พระองค์ได้ทรงโปรดให้เขาเป็นราชอาณาจกัร และเป็นปโุรหิตของพระเจ้าของเรา 

และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก" 

การปกครองแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกตามข้อความนี �จะชว่ยเราออกจากความคิด

ที�วา่เราจะได้ไปอยูใ่นสวรรค์ 

- ดาเนียล 2 และ 7 พดูถึงการสืบทอดอํานาจทางการเมือง 

ซึ�งในที�สดุจะถกูยดึโดยแผ่นดินของพระเจ้าเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

การสถาปนาแผ่นดินนี �จะ "อยูภ่ายใต้สวรรค์ทั �งสิ �น" 

และจะ "เต็ม พิภพ" (ดาเนียล 7:27; 2:35 เทียบ 44) แผ่นดินนิรันดร์นั �น 

"ถกูมอบไว้แก่ชมุชนแหง่วิสทุธิชนขององค์ผู้สงูสดุนั �น" (ดาเนียล 7:27) 

รางวลัของพวกเขาคือ ชีวิตนิรันดร์ 

ในแผ่นดินนี �ซึ�งจะตั �งอยูบ่นแผ่นดินโลกภายใต้สวรรค์ 
 

 

4.8  ความรับผิดชอบต่อพระเจ้า 

 

ถ้ามนษุย์มี "วิญญาณอมตะ" เขาจะต้องอยูท่ี�ไหนสกัแหง่ตลอดไป 

ไมว่า่จะเป็นสถานที�ที�เขาจะได้รับรางวลัหรือรับโทษ หมายความวา่ 

ทกุคนมีความรับผิดชอบตอ่พระเจ้า แตเ่ราเห็นแล้ววา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ 

โดยธรรมชาติแล้วมนษุย์ก็เหมือนกบัสตัว์ ไมมี่ความเป็นอมตะใดๆ อยา่งไรก็ตาม 

มนษุย์บางคนได้รับข้อเสนอของการมีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้า 

ไมใ่ชว่า่ทกุคนที�มีชิวิตอยูจ่ะฟื�นขึ �นจากความตาย มนษุย์มีชีวิตอยูแ่ละตายเหมือนกบัสตัว์ 

พวกเขากลบัคืนเป็นผงคลีดิน แตเ่นื�องจากจะมีการพิพากษา 
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บางคนถกูลงโทษและบางคนได้ชีวิตนิรันดร์ 

ดงันั �นจงึต้องมีการแบง่พวกที�ฟื�นขึ �นจากความตายเพื�อถกูทําโทษและเพื�อรับรางวลั 

การที�ใครจะฟื�นขึ �นจากความตายหรือไมข่ึ �นอยูก่บัวา่พวกเขามีความรับผิดชอบตอ่การพิพากษาหรื

อไม ่พื �นฐานของการพิพากษาอยูท่ี�วา่เราตอบสนองตอ่พระวจนะของพระเจ้าอยา่งไร 

พระคริสต์อธิบายวา่ "ถ้าผู้ ใดไมย่อมรับเราและไมรั่บคําของเรา ผู้นั �นจะมีสิ�งหนึ�งพิพากษาเขา 

คาํที�เราได้กลา่วแล้วนั �นแหละ จะพิพากษาเขาในวนัสดุท้าย" (ยอห์น 12:48) 

ผู้ที�ไมรู้่จกัหรือเข้าใจคําของพระคริสต์ จะไมมี่โอกาสรับหรือปฏิเสธพระองค์ 

จงึไมน่บัอยูใ่นการพิพากษา "คนทั �งหลายที�ไมมี่ธรรมบญัญัติและทําบาป 

จะต้องพินาศโดยไมอ้่างธรรมบญัญัติ และคนทั �งหลายที�มีธรรมบญัญัติและทําบาป 

ก็จะมีโทษตามธรรมบญัญัติ" (โรม 2:12) ดงันั �น คนที�ไมรู้่จกัพระเจ้าจะพินาศเหมือนพวกสตัว์ 

คนที�ไมท่ําตามธรรมบญัญัติจะต้องถกูพิพากษา 

พวกเขาจะฟื�นขึ �นมาจากความตายเพื�อรับการพิพากษา 

ในสายพระเนตรของพระเจ้า "ที�ใดไมมี่ธรรมบญัญัติก็ไมถื่อวา่มีบาป" (โรม 5:13) 

"ผู้ที�กระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบญัญัติ" (1 ยอห์น 3:4) "ธรรมบญัญัตินั �นทําให้เรารู้จกับาปได้" 

(โรม 3:20) การไมรู้่จกัธรรมบญัญัติของพระเจ้า "ไมถื่อวา่มีบาป" 

ดงันั �นพวกเขาจะไมถ่กูพิพากษาหรือฟื�นขึ �นมาจากความตาย 

คนที�ไมรู้่จกัพระเจ้าจะยงัคงนอนตายอยูเ่หมือนพวกสตัว์ "มนษุย์ ก็เหมือนสตัว์เดียรัจฉานที�พินาศ" 

(สดดุี 49:20) "ดงัแกะ เขาถกูกําหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตาย" (สดดุี 49:14) 

การที�เรารู้วิถีทางของพระเจ้าทําให้เรามีความรับผิดชอบตอ่พระองค์ในทกุการกระทําของเรา 

และทําให้เราฟื�นขึ �นจากความตายเพื�อรับการพิพากษา 

ไมใ่ชเ่พียงคนที�รับบพัติศมาหรือคนชอบธรรมเทา่นั �นที�จะฟื�นขึ �นจากความตาย 

แตท่กุคนที�รับผิดชอบตอ่พระเจ้าเน่ืองจากรู้จกัพระองค์ 

- ยอห์น 15:22 พระเยซตูรัสวา่ "ถ้าเราไมไ่ด้มาสั�งสอนเขา เขากค็งจะไมมี่บาป 

แตบ่ดันี �เขาไมมี่ข้อแก้ตวัในเรื�องบาปของเขา" โรม 1:20-21 

บอกวา่การรู้จกัพระเจ้าทําให้มนษุย์ "ไมมี่ข้อแก้ตวัเลย" 

- "ทกุคนที�ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากพระบิดา 

เราจะให้ผู้นั �นฟื�นขึ �นมาในวนัสดุท้าย"  (ยอห์น 6:44-45) 
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- พระเจ้าทรงกะพริบตาใสก่ารกระทําของคนที�ไมรู้่จกัทางของพระองค์ 

สว่นคนที�รู้จกัพระองค์ทรงเฝ้าดแูละคาดหวงัการตอบสนอง (กิจการของอคัรทตู 

17:30) 

- "บา่วนั �นที�ได้รู้ใจนายและมิได้เตรียมตวัไว้ มิได้กระทําตามใจนาย 

จะต้องถกูเฆี�ยนมาก แตผู่้ที�มิได้รู้ แล้วได้กระทําสิ�งซึ�งสมควรจะถกูเฆี�ยน 

ก็จะถกูเฆี�ยนน้อย (เชน่ ยงัคงนอนตายอยู)่  ผู้ ใดได้รับมาก 

จะต้องเรียกเอาจากผู้นั �นมาก และผู้ ใดได้รับฝากไว้มาก 

ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั �นมาก" (ลกูา 12:47-48) 

แล้วพระเจ้าจะทวงมากยิ�งกวา่นั �นสกัเทา่ใด 

- เหตฉุะนั �น ผู้ ใดรู้วา่อะไรเป็นความดีและไมไ่ด้กระทํา คนนั �นจงึมีบาป" (ยากอบ 

4:17) 

-

 ความรับผิดชอบเป็นพิเศษที�อิสราเอลมีตอ่พระเจ้านบัจากการทรงเผยพระองค์แ

ก่พวกเขา (อาโมส 3:2) 

- เพราะคําสอนเรื�องความรับผิดชอบนี �เอง 

"เพราะวา่ถ้าเขาไมไ่ด้รู้จกัทางชอบธรรมนั �นเสียเลยก็ยงัจะดีกวา่ที�เขาได้รู้แล้ว 

แตก่ลบัหนัหลงัให้พระบญัญัติอนับริสทุธิ�ที�ได้ทรงโปรดมอบให้แก่เขานั �น” (2 เปโตร 

2:21) ข้อพระคมัภีร์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้องได้แก่ ยอห์น 9:41; 3:19; 1 ทิโมธี 1:13; โฮเชยา 

4:14; เฉลยธรรมบญัญัติ 1:39 

ความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้าทําให้เราต้องได้รับการพิพากษา คนที�ไมรู้่จกัก็จะไมฟื่�นขึ �นจากความตาย 

เพราะเขาจะไมถ่กูพิพากษา ความไมรู้่ของพวกเขาทําให้พวกเขาเป็นเหมือน 

"สตัว์ทั �งหลายที�พินาศ" (สดดุี 49:29) ไมใ่ชผู่้ที�มีชีวิตอยูจ่ะฟื�นขึ �นจากความตายทกุคน 

- ผู้คนในบาบิโลนโบราณจะ "ไมล่กุขึ �น"  

หลงัความตายเพราะพวกเขาไมรู้่จกัพระเจ้าแท้จริง (เยเรมีย์ 51:39; อิสยาห์ 43:17) 

- อิสยาห์หนนุใจตวัเองวา่ "พระเจ้าของข้าพระองค์ เจ้านายอื�นๆ 

นอกเหนือพระองค์ได้ครอบครองพวกข้าพระองค์ (พวกฟิลิสเตียและพวก 

บาบิโลน) เขาทั �งหลายตายแล้ว เขาจะไมมี่ชีวิตอีก เขาเป็นชาวแดนคนตาย 

เจาจะไมเ่ป็นขึ �นอีก ทรงกวาดอนสุรณ์ทั �งสิ �นของเขาเสีย" (อิสยาห์ 26:13-14) 

มีการยํ �าเน้นถึง 3 ครั �งวา่พวกเขาจะไมฟื่�นขึ �นจากความตาย "จะไมมี่ชีวิตอีก 
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จะไมเ่ป็นขึ �นอีก ทรงกวาดอนสุรณ์ทั �งสิ �นของเขาเสีย" 

แตอิ่สราเอลจะฟื�นขึ �นจากความตายเพราะพวกเขารู้จกัพระเจ้าที�แท้จริง 

"คนตายของพระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทั �งหลายจะลกุขึ �น" (อิสยาห์ 26:19) 

- เมื�อพดูถึงอิสราเอลชนชาติของพระเจ้า เรารู้วา่เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

"คนเป็นอนัมากในพวกที�หลบัในผงคลีดินแหง่แผ่นดินโลกจะตื�นขึ �น 

บ้างก็จะเข้าสูชี่วิตนิรันดร์ บ้างก็เข้าสู่ความอบัอาย และความขายหน้านิรันดร์" 

(ดาเนียล 12:2) "คนเป็นอนัมาก" ไมใ่ชท่กุคนที�เป็น 

ยิวจะฟื�นขึ �นจากความตาย 

แตท่กุคนที�รับผิดชอบตอ่พระเจ้าในฐานะที�เป็นประชากรของพระเจ้า 

ผู้ที�ไมรู้่จกัพระเจ้าที�แท้จริง "จะล้มลงและไมล่กุขึ �นอีกเลย" 

เพราะพวกเขาไมส่ามารถที�จะหา "พระวจนะของพระเจ้า" ได้พบ (อาโมส 8:12,14) 

เราเรียนรู้แล้วว่า 

1.

 ความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าทาํให้เรามีความรับผิดชอ

บต่อพระองค์ 

2.

 ผู้ที�มีความรับผิดชอบเท่านั �นที�จะฟื�นขึ �นจากความตายและ

ถูกพิพากษา 

3. ผู้ที�ไม่รู้จักพระเจ้าจะยังคงนอนตายอยู่เหมือนกันกับสัตว์ 

คําอธิบายนี �ทําร้ายความภาคภมิูใจของมนษุย์ และทําลายสิ�งที�เราอยากจะเชื�อ 

ผู้คนมากมายในทกุยคุทกุสมยัที�ละเลยข่าวประเสริฐ 

ผู้ที�ไมส่ามารถเข้าใจข้อความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เด็กๆ 

ที�ตายก่อนที�จะโตพอที�จะเห็นคณุคา่ของข่าวประเสริฐ ไมมี่ความรับผิดชอบตอ่พระเจ้า 

พวกเขาจะไมฟื่�นขึ �นจากความตาย 

นี�เป็นสิ�งที�ตรงข้ามกบัลทัธิบชูามนษุย์และความปรารถนารวมทั �งความรู้สกึของเรา 

แตก่ารถ่อมใจตอ่พระวจนะของพระเจ้าและการยอมรับธรรมชาติที�แท้จริงของเราจะทําให้เรายอม

รับความคิดนี �ได้ การพิเคราะห์ความจริงตามประสบการณ์ของมนษุย์ 

โดยไมต้่องอาศยัแนวทางของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็นําไปสูข้่อสรุปอนัเดียวกนั นั�นคือ 

ไมมี่ความหวงัในเรื�องของชีวิตในโลกหน้าสําหรับผู้คนเหลา่นี � 
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การตั �งคําถามกบัพระเจ้าในเรื�องนี �เป็นเรื�องที�ไมส่ามารถทําได้ "มนษุย์คือใคร 

ที�จะตอบโต้กบัพระเจ้าได้" (โรม 9:20) เรายอมรับความไมเ่ข้าใจ 

แตเ่ราต้องไมก่ลา่วหาพระเจ้าไมย่ตุิธรรมหรือไมช่อบธรรม 

การบอกวา่พระเจ้าไมใ่ชพ่ระเจ้าที�เต็มไปด้วยความรักหรือวา่พระเจ้าทําผิดพลาด 

ก่อให้เกิดความคิดน่ากลวัเกี�ยวกบัพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ� พระบิดาและพระผู้สร้าง 

วา่ทรงปฏิบตัิตอ่สิ�งที�พระองค์ทรงสร้างอยา่งไร้เหตผุลและไมย่ตุิธรรม 

บนัทกึของกษัตริย์ดาวิดที�สญูเสียลกูของพระองค์เป็นข้อความที�จะชว่ยได้ 2 ซามเูอล 12:15-24 

บนัทกึไว้วา่ดาวิดอธิษฐานวิงวอนมากเพียงไรเพื�อบตุรของพระองค์ ในขณะที�เขายงัมีชีวิตอยู ่

แตด่าวิดก็ยอมรับความตายของเขา "เมื�อเด็กนั �นมีชีวิตอยู ่เราอดอาหารและร้องไห้ เพราะเราวา่ 

"ใครจะทราบได้วา่พระเจ้าจะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้เด็กนั �นมีชีวิตอยูห่รือไม"่ 

แตเ่มื�อเขาสิ �นชีวิตแล้ว เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําให้เด็กฟื�นขึ �นมาอีกได้หรือ 

เขาจะกลบัมาหาเราหามิได้" ดาวิดก็เล้าโลมใจมเหสีของพระองค์และมีบตุรชายอีกคนหนึ�ง 

เมื�อจบัหลกัความรับผิดชอบตอ่พระเจ้าดงันี �แล้ว มีหลายคนรู้สกึวา่ไมอ่ยากรู้จกักบัพระเจ้ามากขึ �น 

เพื�อจะได้ไมต้่องรับผิดชอบตอ่พระองค์และการพิพากษา แตจ่ริงๆ 

แล้วพวกเขาก็มีความรับผิดชอบตอ่พระเจ้าไปแล้ว 

เพราะการรู้จกัพระวจนะของพระเจ้าทําให้พวกเขาตระหนกัถึงความจริงที�วา่ 

พระเจ้าทํางานในชีวิตของพวกเขาและมอบสมัพนัธภาพที�แท้จริงกบัพระองค์ให้พวกเขา 

เราต้องจําไว้แสมอวา่ พระเจ้าทรง "เป็น" ความรัก พระองค์ 

"ไมท่รงประสงค์ที�จะให้ผู้หนึ�งผู้ ใดพินาศเลย" และ  

"ได้ทรงประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพื�อทกุคนที�วางใจในพระบตุรนั �นจะไมพิ่นาศ 

แตมี่ชีวิตนิรันดร์" (1 ยอห์น 4:8; 2 เปโตร 3:9; ยอห์น 3:16) 

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราได้อยูใ่นแผ่นดินของพระองค์ 

แน่นอนที�ความรับผิดชอบจะต้องติดมากบัเกียรติและอภิสิทธิ�ดงักลา่ว 

แตค่วามรับผิดชอบนี �ไมห่นกัหนาสาหสันกัหากเรารักพระเจ้าจริงๆ 

เราจะเห็นคณุคา่ของการมอบความรอดให้กบัเราวา่ความรอดนั �นไมใ่ชร่างวลัอตัโนมตัิสําหรับสิ�งที�

เราทํา แตเ่ป็นความปรารถนาที�เต็มไปด้วยความรักที�จะทําทกุสิ�งเพื�อบุตรของพระองค์ 

เป็นการมอบชีวิตนิรันดร์ที�เปี� ยมสขุให้กบัเรา 

เมื�อเราเห็นคณุคา่และได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ 

เราจะตระหนกัได้วา่ ในขณะที�เราเดินผ่านผู้คน 
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พระเจ้ากําลงัเฝ้ามองดเูราอยูด้่วยใจจดจอ่และกระตือรือร้นที�จะพบสญัญาณการตอบรับความรักข

องพระองค์จากเรา มากกวา่ที�จะรอให้เราล้มเหลวในความรับผิดชอบของเรา 

พระองค์ไมเ่คยละสายตาที�เต็มไปด้วยความรักจากเรา 

ไมมี่ทางที�เราจะลืมหรือลบความรู้เกี�ยวกบัพระองค์ออกไปเพื�อทําตามเนื �อหนงัหรืออิสระจากความ

รับผิดชอบตอ่พระเจ้า เราควรจะยินดีกบัความใกล้ชิดเป็นพิเศษกบัพระเจ้า 

และเชื�อมั�นในความรักยิ�งใหญ่ของพระองค์ แสวงหาการรู้จกัพระองค์ให้มากขึ �นแทนที�จะน้อยลง 

ความรักที�เรามีตอ่วิถีทางของพระเจ้า และความปรารถนาที�จะรู้วิถีทางนั �น 

ควรจะมีมากกวา่ความกลวัในความบริสทุธิ�ของพระเจ้า 

 
 

4.9  นรก 

 

ความคิดที�โดดเดน่เกี�ยวกบันรกคือ เป็นสถานที�ที�ลงโทษ "วิญญาณอมตะ" 

ทนัทีหลงัความตายหรือ สถานที�รับทกุข์ทรมานสําหรับคนที�ถกูปฏิเสธจากการพิพากษา 

แตพ่ระคมัภีร์สอนวา่นรกคือหลมุฝังศพ สถานที�ซึ�งทกุคนไปหลงัความตาย 

คําวา่ "เชออล" (sheol) ในภาษาฮีบรู ซึ�งแปลวา่ "นรก" นั �นมีความหมายวา่ " สถานที�ที�ถกูปิดลอ้ม" 

คําวา่นรก (hell) เป็นภาษาแองกลิกนั มาจากคําวา่ sheol เมื�อเราอา่นพบคําวา่ นรก 

เราไมไ่ด้อา่นพบคําที�แปลมาอยา่งสมบรูณ์ คําวา่ "helmet" (หมวก) มาจากคําวา่ hell-met 

หมายความวา่สิ�งที�ปกปิดศีรษะ ตามพระคริสตธรรมคมัภีร์ คําวา่ นรก หรือ สถานที�ที�ปิดลอ้ม 

คือหลมุฝังศพ มีหลายตวัอยา่งที�แสดงวา่ sheol แปลวา่หลมุฝังศพ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัแปลใหมห่ลายฉบบั ใช้คําวา่ "หลมุฝังศพ" แทนคําวา่ "นรก" 

ตวัอยา่งการใช้คําวา่หลมุฝังศพ 

น่าจะลบความคิดที�วา่นรกเป็นสถานที�ที�เต็มไปด้วยไฟและเครื�องทรมานสําหรับคนอธรรม 

- "ขอให้คนอธรรม เงียบเสียงไปยงัแดนผู้ตาย" (สดดุี 31:17) 

พวกเขาไมไ่ด้สง่เสียงหวีดร้องด้วยความทกุข์ทรมาน 

- "พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานภุาพของแดนผู้ตาย" 

(สดดุี 49:15) วิญญาณหรือร่างกายของดาวิดจะฟื�นขึ �นจากแดนผู้ตายหรือนรก 

ความเชื�อที�วา่นรกเป็นสถานที�สําหรับลงโทษคนอธรรม ที�ซึ�งพวกเขาหนีออกมาไมไ่ด้ 

ไมส่อดคล้องกบัที�วา่คนชอบธรรมลงนรก และออกมาได้อีก โฮเชยา 13:14 กล่าววา่ 
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"เราจะไถ่เขาให้พ้นอํานาจแดนคนตาย เราจะไถ่เขาให้พ้นความตาย"  

1 โครินธ์ 15:55 หมายถึงการฟื�นขึ �นจากความตายเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

ในการกลบัมาอีกครั �ง (ดบูทเรียนท่ี 5.5) 

"ความตายและแดนมรณาก็สง่คืนคนทั �งหลายที�อยูใ่นแดนนั �น" (วิวรณ์ 20:13) 

สงัเกตดคูวามสอดคล้องของคําวา่ ความตาย เชน่ แดนคนตาย นรก (ด ูสดดุี 6:5) 

ฮนันาห์บนัทกึไว้ใน 1 ซามเูอล 2:6 วา่ "พระเจ้าทรงประหารและทรงให้มีชีวิต 

พระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตายและก็นําขึ �นมา" 

เมื�อคําวา่ "นรก" คือคําวา่หลมุฝังศพ หรือแดนคนตาย 

คนชอบธรรมจะรอดจากนรกเพื�อพวกเขาพื �นขึ �นมาสูชี่วิตนิรันดร์ 

จงึเป็นไปได้ที�จะลงนรกหรือเข้าสูแ่ดนคนตายและจากมาโดยการฟื�นขึ �นมาจากความตาย 

ตวัอยา่งที�เห็นได้ชดัคือ พระเยซผูู้ซึ�งพระเจ้ามิได้ "ละพระองค์ไว้ในแดนคนตาย 

ทั �งพระมงัสะของพระองค์ ก็ไมเ่ปื� อยเน่าไป" (กิจการของอคัรทตู 2:31) 

เพราะวา่พระองค์ทรงฟื�นขึ �นจากความตาย ร่างกายของพระองค์ไมไ่ด้ถกูละไว้ในแดนคนตาย 

แปลวา่ ร่างกายของพระองค์อยูท่ี�นั�นเพียงระยะสั �นๆ คือเวลา 3 วนั ซึ�งพระองค์อยูใ่นอโุมงค์ฝังศพ 

การที�พระคริสต์ลงไปยงัแดนคนตาย หมายความวา่ สถานที�นั �นไมไ่ด้มีไว้สําหรับคนอธรรมเทา่นั �น 

ทั �งคนดี และคนไมด่ีตา่งก็ไปที�แดนคนตาย หลมุฝังศพของพระเยซถูกูจดัไว้กบั "คนอธรรม" 

(อิสยาห์ 53:9) ยาโคบกลา่ววา่ ทา่นจะ "โศกเศร้าถึงลกูเราจนกวา่เราจะตามลงไปยงัแดนคนตาย" 

(ปฐมกาล 37:35) 

บญัญัติของพระเจ้าสําหรับความบาปคือ ความตาย (โรม 6:23;8:13; ยากอบ 1:15) 

ความตายคือการไมรั่บรู้อะไรอีกเลย ความบาปสง่ผลให้เกิดความพินาศไมใ่ชก่ารทนทกุข์นิรันดร์ 

(มทัธิว 21:41;22:17; มาระโก 12:9; ยากอบ 4:12) ตวัอยา่งเชน่ การที�ผู้คนถกูทําลายโดยนํ �าทว่ม 

(ลกูา 17:27,29) อิสราเอลตายในถิ�นทรุกนัดาร (1 โครินธ์ 10:10) ในเหตกุารณ์ทั �งสองนี � 

คนบาปตายไมใ่ชรั่บทกุข์ทรมานนิรันดร์ 

จงึเป็นไปไมไ่ด้ที�คนอธรรมจะถกูลงโทษให้ทนทกุข์ทรมานนิรันดร์ 

พระเจ้าไมถื่อวา่เป็นบาปหรือบนัทกึไว้ในบญัชีของเรา ถ้าเราไมรู้่พระวจนะของพระองค์ (โรม 

5:13) คนที�ทําเชน่นี �จะยงัคงนอนตาย 

คนที�รู้จกัธรรมบญัญัติของพระเจ้าจะฟื�นขึ �นจากความตายและถกูพิพากษาเมื�อพระคริสต์เสด็จมา 

ถ้าเป็นคนอธรรม เขาจะถกูลงโทษด้วยความตายเพราะเป็นคา่จ้างของความบาป ดงันั �น 
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พวกเขาจะตายอีกครั �งและตายอยูอ่ยา่งนั �นตลอดไป นี�คือความตายครั�งที�สองในวิวรณ์ 2:11; 

20:6  

โดยนยัน้ีเองที�บทลงโทษสําหรับความบาปจะเป็น "นิจนิรันดร์" คือเป็นความตายที�ไมรู้่จบ 

ในเฉลยธรรมบญัญัติ 11:4 กลา่วถึงการทําลายกองทพัของฟาโรห์ในทะเลแดงวา่ 

เป็นการทําลายนิรันดร์ เพราะพวกเขาจะไมม่ารบกวนอิสราเอลอีกเลย 

"พระองค์ทรงกระทําให้นํ �าในทะเลแดงทว่มเขา พระเจ้าทรงทําลายเขาทั �งหลายจนทกุวนันี �" 

แม้ในสมยัพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

ผู้ที�เชื�อก็เข้าใจวา่จะมีการฟื�นขึ �นจากความตายในวนัสดุท้าย 

ซึ�งคนอธรรมที�ต้องรับผิดชอบจะต้องกลบัไปยงัแดนคนตาย โยบ 21:30,32 เขียนไว้วา่ "คนอธรรม 

จะถกูนําไปในวนัแหง่พระพิโรธ แตเ่ขาจะถกูนําไปยงัหลมุศพ" 

คําอปุมาเรื�องการกลบัมาของพระคริสต์ และการพิพากษากลา่ววา่ คนอธรรมจะถกู "ฆ่าเสีย" 

ตอ่หน้าพระคริสต์ (ลกูา19:27) 

นี�ไมเ่ข้ากบัความคิดที�วา่คนอธรรมจะอยูใ่นสภาพรู้ตวัและถกูทรมานเป็นนิตย์ 

และไมย่ตุิธรรมที�คนเราจะต้องถกูทรมานเป็นนิตย์ เพราะทําผิดมา 70 ปี 

พระเจ้าไมท่รงพอพระทยักบัการลงโทษคนอธรรม จงึคาดหวงัได้วา่ 

พระองค์จะไมล่งโทษพวกเขาเป็นนิตย์ (เอเสเคียล 18:23,32; 33:11 เทียบ 2 เปโตร 3:9) 

คําวา่ "นรก" มกัจะมากบัคําวา่ไฟและการทรมาน 

นี�ขดัแย้งกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ที�สอนเกี�ยวกบันรก "ดงัแกะ" เขาถกูกําหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตาย 

มจัจรุาชจะเป็นเมษบาลของเขา" (สดดุี 49:14) แปลวา่หลมุฝังศพ เป็นสถานที�สงบ 

ร่างกายของพระคริสต์อยูใ่นหลมุศพถึง 3 วนั แตก็่ไมเ่ปื� อยเน่าไป (กิจการของอคัรทตู 2:31) 

นี�คงเป็นไปไมไ่ด้หากแดนคนตายเต็มไปด้วยไฟ เอเสเคียล 32:26-30 

ทําให้เราเห็นภาพของนกัรบผู้ยิ�งใหญ่ของบรรดาชาติตา่งๆ นอนสงบในหลมุศพ "ผู้แกล้วกล้า 

ลงไปยงัแดนคนตายพร้อมกบัยทุโธปกรณ์ของเขา ผู้ซึ�งมีดาบวางไว้ใต้ศีรษะของเขา 

ทา่นจะนอนอยู ่กบัคนเหลา่นั �นที�ถกูฆ่า" เป็นประเพณีที�จะฝังนกัรบกบัอาวธุของพวกเขาไว้ด้วยกนั 

โดยวางศีรษะของพวกเขาไว้บนดาบ 

การที�พวกเขานอนสงบนิ�งในหลมุศพไมใ่ห้ความคิดที�วา่นรกมีไฟ สิ�งของตา่งๆ ก็ไปยงันรกเดียวกนั 

แสดงวา่นรกไมใ่ชส่ถานที�ซึ�งทรมานวิญญาณ เปโตรกลา่วกบัคนอธรรมคนหนึ�งวา่ 

"ให้เงินของเจ้าพินาศไปกบัตวัของเจ้าด้วยเถิด" (กิจการของอคัรทตู 8:20)  
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โยนาห์ถกูกลืนลงไปในท้องปลา "โยนาห์ก็อธิษฐานตอ่พระเยโฮวาห์ 

พระเจ้าของทา่นจากภายในท้องปลานั �นวา่ "ข้าพระองค์ร้องทกุข์ตอ่พระเจ้า 

ข้าพระองค์ร้องทลูจากท้องของแดนคนตาย" (โยนาห์ 2:1-2) 

ท้องของปลาถกูอปุมาเป็นท้องของแดนคนตาย ท้องของปลาเป็น "ที�ถกูปิดลอ้ม" 

ซึ�งเป็นคําแปลพื �นฐานของคําวา่ sheol เห็นได้วา่ไมใ่ชท่ี�ที�มีไฟ 

และโยนาห์ออกมาจากท้องของแดนคนตาย เมื�อปลาสํารอกเขาออกมา 

นี�ชี �ไปยงัการฟื�นขึ �นจากความตายของพระคริสต์ ดมูทัธิว 12:40 

อุปมาเรื�องไฟ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ใช้ภาพของไฟนิรันดร์ในการแสดงให้เห็นถึงพระพิโรธของพระเจ้าตอ่ความบา

ป ซึ�งมีผลทําลายคนบาปในหลมุศพอยา่งสมบรูณ์ เมืองโสโดมถกูลงโทษด้วย "ไฟนิรันดร์" (ยดูาห์ 

ข้อ 7) เพราะความชั�วร้ายของชาวเมือง ปัจจบุนันี �เมืองนั �นเป็นซากปรักหกัพงัจมอยูใ่ต้เดดซี 

(Dead Sea) ไมใ่ชถ่กูไฟเผาอยู ่เป็นการจําเป็นที�เราจะต้องเข้าใจคําวา่ "ไฟนิรันดร์" 

เยรูซาเล็มเคยถกูขู่วา่จะถกูเผาด้วยไฟ 

นิรันดร์แหง่พระพิโรธของพระเจ้าเนื�องจากความผิดบาปของอิสราเอล 

"เราจะก่อไฟที�ประตเูมืองเหลา่นั �น และไฟนั �นจะเผาผลาญราชวงัทั �งหลายของเยรูซาเล็ม 

และจะดบัก็ไมไ่ด้" (เยเรมีย์ 17:27) 

เยรูซาเล็มถกูพยากรณ์ไว้วา่จะเป็นเมืองของแผ่นดินของพระเจ้า (อิสยาห์ 2:2-4; สดดุี 48:2) 

พระเจ้าไมไ่ด้มีพระประสงค์ให้เราแปลความตามตวัอกัษร 

บ้านใหญ่ทกุหลงัในเยรูซาเล็มถกูเผาลงหมด (2 พงศ์กษัตริย์ 25:9) แตไ่ฟไมไ่ด้ไหม้ตลอดเป็นนิตย์ 

พระเจ้าทรงลงโทษแผ่นดินแหง่เอโดมด้วยไฟซึ�งจะไมด่บัทั �งกลางคืนและกลางวนั 

ควนัของมนัจะขึ �นอยูเ่สมอเป็นนิตย์ มนัจะถกูทิ �งร้างอยูช่ั�วชาติพนัธุ์ 

นกทดึทือและอีกาจะอาศยัอยูท่ี�นั �น ตําแยจะงอกในป้อมปราการของมนั" (อิสยาห์ 34:9-15) 

สตัว์และต้นไม้จะอาศยัอยูใ่นซากปรักหกัพงัของเอโดม 

ไฟนิรันดร์คงจะต้องหมายถึงพระพิโรธของพระเจ้าและการทําลายสถานที�นั �นอยา่งราบคาบ 

คําในภาษาฮีบรูและภาษากรีกซึ�งแปลวา่ "เป็นนิตย์" หมายความวา่ "ชั�วอาย"ุ บางครั �งหมายถึง 

ไมรู้่จบ เชน่ชั�วอายขุองอาณาจกัร แตก็่ไมเ่สมอไป เอเสเคียล 32:14-15 

"ป้อมปราการและหอสงูจะกลายเป็นถํ �าตลอดไป จนกวา่พระวิญญาณจะเทลงมาสูเ่รา"   
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หลายครั �งที�พระพิโรธของพระเจ้าตอ่ความบาปของเยรูซาเล็มและอิสราเอลถกูเปรียบเป็นไฟ 

"ความกริ �วและความโกรธของเราจะเทลงมาบนสถานที�นี � จะเผาผลาญเสียและจะดบัไมไ่ด้" 

(เยเรมีย์ 7:20 ตวัอยา่งอื�นๆ ได้แก่ เพลงครํ�าครวญ 4:11; 2 พงศ์กษัตริย์ 22:17) 

ไฟเกี�ยวข้องกบัการพิพากษาของพระเจ้า โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา "ดเูถิด 

วนันั �นจะมาถึง คือวนัที�จะเผาไหม้เหมือนเตาอบ เมื�อคนที�อวดดีทั �งสิ �น 

และคนที�ประกอบการอธรรมทั �งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วนัที�จะมานั �นจะไหม้เขาหมด" (มาลาคี 

4:1) เมื�อตอข้ามหรือร่างกายมนษุย์ถกูเขาด้วยไฟ ก็จะกลบัไปเป็นผลคลีดิน 

ไมมี่อะไรโดยเฉพาะร่างกายมนษุย์จะถกูเผาอยูเ่ป็นนิตย์ คําวา่ "ไฟ 

นิรันดร์" ไมใ่ชก่ารทนทกุข์นิรันดร์ตามตวัอกัษร ไฟไมส่ามารถไหม้อยูนิ่รันดร์ ถ้าไมมี่อะไรให้เผา 

"แดนมรณา" ก็ "ถกูผลกัทิ �งลงไปในบงึไฟ" (วิวรณ์ 20:14) ดงันั �นแดนคนตายจึงไมใ่ช ่"บงึไฟ" 

ซึ�งหมายถึงการถกูทําลายอยา่งสิ �นเชิง ตามพระธรรมวิวรณ์ แดนคนตายจะถกูทําลายอยา่งสิ �นเชิง 

เพราะในตอนปลายของสหสัวรรษจะไมมี่ความตายอีกตอ่ไป 

เกเฮนนา (Gehenna) 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม ่มีคําในภาษากรีกสองคําที�แปลวา่  

"นรก" คาํวา่ “hades” คือ คําวา่ “sheol” ในภาษาฮีบรู “เกเฮนนา” 

เป็นชื�อของหลมุขยะนอกกรุงเยรูซาเล็มที�ใช้เผาขยะจากในเมือง เป็นหลมุขยะที�เมืองตา่งๆ 

หลายเมืองมีอยูใ่นปัจจบนั (เชน่ “สโมกกี � เมาน์เทน่” ที�มะนิลา ฟิลิปปินส์) คําวา่ “เกเฮนนา” 

ไมค่วรจะถกูแปลวา่ "นรก" เพราะเป็นนามเฉพาะ เกเฮนนา ในภาษาอารบิคตรงกบัคําวา่ "เก-เบน-

ฮินโนม" ในภาษาฮีบรู สถานที�นี �อยูใ่กล้เยรูซาเล็ม (โยชวูา 15:8) ในสมยัของพระคริสต์ 

ใช้เป็นที�ทิ �งขยะ ศพของอาชญากรจะถกูทิ �งที�หลมุขยะนั�น ซึ�งมีไฟเผาอยูต่ลอดเวลา 

เกเฮนนาจงึเป็นสญัญลกัษณ์ของการถกูทําลายและถกูปฏิเสธอยา่งสิ �นเชิง 

สิ�งที�ถกูโยนลงไปในไฟจะอยูท่ี�นั�นเป็นนิตย์ ร่างกายจะถกูเผากลบัคืนเป็นผงคลีดิน  

"พระเจ้าของเรานั �นทรงเป็นเพลิงที�เผาผลาญ" (ฮีบรู 12:29) ในวนัแหง่การพิพากษา 

ไฟแหง่พระพิโรธของพระองค์ตอ่ความบาปจะเผาผลาญคนบาปจนสิ �นซากแทนที�จะปลอ่ยให้พวก

เขาถกูไฟเสียและมีชีวิตรอด เมื�อครั �งที�พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอลโดยใช้มือของพวกบาบิโลน 

เกเฮนนา เต็มไปด้วยศพของคนบาปในหมูป่ระชากรของพระเจ้า (เยเรมีย์ 7:32-33) 

พระเยซทูรงใช้ความคิดในเรื�องของเกเฮนนามาใช้ในการสั�งสอน 

พระองค์มกัจะตรัสวา่ผู้ที�ถกูปฏิเสธในวนัพิพากษาเมื�อพระองค์เสด็จกลบัมาจะ 

"ถกูทิ �งในนรกในไฟที�ไมรู้่ดบัในที�นั �น ตวัหนอนก็ไมต่าย" (มาระโก 9:43,48) 
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คําวา่เกเฮนนาในความคิดของชาวยิวคือการถกูทําลายและถกูปฏิเสธ เราเห็นแล้ววา่ 

ไฟนิรันดร์เป็นคําที�ใช้แทนพระพิโรธของพระเจ้าตอ่ความบาปและการทําลายคนบาป 

โดยความตายอยา่งสิ �นเชิง 

คําวา่ "ในที�นั �น ตวัหนอนก็ไมต่าย" เป็นสว่นหนึ�งของการทําลายอยา่งสิ �นเชิง 

เพราะในความเป็นจริง ไมมี่หนอนที�ไมต่ายตามตวัอกัษร 

ความจริงที�เกเฮนนาเป็นสถานที�ที�ใช้ลงโทษคนอธรรมในหมูป่ระชากรของพระเจ้า 

แสดงให้เห็นความเหมาะเจาะของการที�พระคริสต์ใช้ภาพของเกเฮนนาในการสั�งสอน 
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บทเรียน 4:  คําถาม 

 

1. เกิดอะไรขึ้นหลงัความตาย 

ก) วิญญาณไปสวรรค์ 

ข) เราไมรู้่สึกตวัเลย 

ค) วิญญาณถกูรวบรวมไว้ในที�ท่ีหนึ�ง รอคอยการพิพากษา 

ง) วิญญาณชั�วร้ายไปนรก วิญญาณชอบธรรมไปสวรรค์ 

2. วิญญาณคืออะไร 

ก) สว่นที�เป็นอมตะของตวัเรา 

ข) คําที�แปลวา่ "ร่างกาย บคุคล สิ�งเนรมิตสร้าง" 

ค) สิ�งเดียวกบัจิตวิญญาณ 

ง) สิ�งที�ไปสวรรค์หรือนรกหลงัความตาย 

3. ความตายคือการอยูใ่นสภาพไมรู้่สกึตวัใช่หรือไม่ 

ก) ไช ่

ข) ไมใ่ช ่

4. นรกคืออะไร 

ก) สถานที�สําหรับคนชั�วร้าย 

ข) การทนทกุข์ทรมานในชีวิตนี � 

ค) หลมุฝังศพ 
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5.1  คาํจาํกัดความแผน่ดินของพระเจ้า 
 
บทเรียนก่อนหนา้น้ีแสดงให้เห็นวา่พระเจ้ามีพระประสงค์ที�จะให้รางวลัแก่ผู้ที�สตัย์ซื�อกบัพระองค์ด้วยชีวิ

ตนิรันดร์เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา ชีวิตนิรันดร์น้ีจะเกิดขึ้นบนโลก 

คําสญัญาของพระเจ้าในเรื�องนี �ไมเ่คยบอกเป็นนยัเลยวา่ผู้ที�สตัย์ซื�อจะได้ไปสวรรค์ 

"ข่าวประเสริฐเรื�องแผ่นดินของพระเจ้า” (มทัธิว 4:23) 

ถูกแจง้แก่อบัราฮมัในรูปของพระสญัญาของพระเจ้าที�จะประทานชีวิตนิรันดร์บนโลกให้ (กาลาเทีย 

3:8)  

"แผ่นดินของพระเจ้า" จะมาถึงหลงัการเสด็จกลบัมาของพระคริสต์ 

แม้วา่พระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ครอบครองสิ�งที�พระองค์ทรงเนรมิตสร้างทั้งหมด 

แตพ่ระองค์ก็ประทานอิสรภาพให้กบัมนษุย์ในการปกครองโลกและดําเนินชีวิตของตนเองตามใจป

รารถนา ปัจจบุนัโลกจงึเต็มไปด้วย "อาณาจกัรของมนษุย์" (ดาเนียล 4:17) 

เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

"ราชอาณาจกัรแหง่พิภพนี �ได้กลบัเป็นราชอาณาจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราและเป็นของพร

ะคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 11:15) 

พระประสงค์ของพระองค์จะสมบรูณ์ในโลกนี � พระเยซจูงึได้สอนให้เราอธิษฐานวา่ 

"ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั �งอยู ่ขอให้เป็นไปตามนํ �าพระทยัของพระองค์ 

ในสวรรค์เป็นอยา่งไรก็ให้เป็นไปอยา่งนั �นในแผ่นดินโลก" (มทัธิว 6:10) คําวา่ 

"แผ่นดินของพระเจ้า" จงึใช้แทนไปมากบัคําวา่ "แผ่นดินสวรรค์" (มทัธิว 13:11; มาระโก 4:11) 

เราไมเ่คยพบคําวา่ "แผ่นดินในสวรรค์" พระคริสต์จะทรงสถาปนา “แผ่นดินสวรรค์" 

บนโลกเมื�อพระองค์เสด็จกลบัมา นํ �าพระทยัของพระเจ้าในสวรรค์สําเร็จโดยทตูสวรรค์ฉันใด (สดดุี 

103:19-21) ก็จะเป็นอยา่งนั �นในแผ่นดินของพระเจ้าที�จะมาตั �งอยู ่

เมื�อโลกจะเป็นที�อยูข่องคนชอบธรรม ผู้ซึ�งจะ "เป็นเหมือนทตูสวรรค์" (ลกูา 20:36) 

การเข้าสูแ่ผน่ดินของพระเจ้าเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมาเป็นผลลพัธ์สดุท้ายของความบากบั�นในชี

วิตของคริสเตียน (มทัธิว 25:34; กิจการของอคัรทตู 14:22) 

จงึเป็นเรื�องจําเป็นที�เราจะเข้าใจเรื�องนี �ให้ถกูต้อง คําสอนของฟิลิปเกี�ยวกบัพระคริสต์เป็นคําสอน 

"วา่ด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแหง่พระเยซคูริสต์" (กิจการของอคัรทตู 8:5,12) 

ข้อความแล้วข้อความเลา่ที�ยํ �าเตือนเราวา่ "แผ่นดินของพระ เจ้า" 

เป็นหนา้ท่ีหลกัของคําสอนของเปาโล (กิจการของอคัรทตู 19:8; 20:25; 28:23,31) 
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เราจําเป็นต้องเข้าใจหลกัคําสอนเรื�องแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเป็นสว่นสําคญัของขา่วประเสริฐ 

"เราทั �งหลายจําต้องทนความยากลําบากมากจงึจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า" 

(กิจการของอคัรทตู 14:22) 

แผ่นดินของพระเจ้าเป็นแสงสวา่งอยูท่ี�ปลายทางชีวิตและเป็นแรงจงูใจให้เกิดการเสียสละในชีวิตข

องคริสเตียนที�แท้ 

เนบคูดัเนสซาร์ กษัตริย์แหง่บาบิโลน ต้องการจะเหน็โลกหน้า (ดาเนียล 2) 

พระองค์ได้เห็นนิมิตเป็นปฏิมากรขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโลหะหลายอยา่ง ดาเนียลแปลความวา่ 

เศียรทองคาํของปฏิมากรคือกษัตริย์แหง่บาบิโลน (ดาเนียล 2:38) 

ตอ่จากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจกัรด้อยกวา่รอบๆ อิสราเอล และจบลงด้วย" 

นิ �วเท้าเป็นเหล็กปนดินฉันใด ราชอาณาจกัรนั �นจงึแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั �น" (ดาเนียล 2:42) 

สมดุลแห่งอํานาจในโลกนี �ถกูแบง่แยกเป็นของชาติตา่งๆ บ้างก็แข็งแกร่ง บ้างก็ออ่นแอ 

ดาเนียลเห็นหินก้อนหนึ�งกระทบปฏิมากรที�เท้า ทําให้ปฏิมากรแตกเป็นชิ �นๆ 

แตก้่อนหินนั �นกลายเป็นภเูขาใหญ่จนเต็มพิภพ (ดาเนียล 2:34-35) หินก้อนนี �คือพระเยซ ู(มทัธิว 

21:42; กิจการของอคัรทตู 4:11; เอเฟซสั 2:20; 1 เปโตร 2:4-8) “ภเูขา” 

ท่ีพระองค์จะทรงสร้างไปทัว่โลกนี �ก็คือแผ่นดินนิรันดร์ของพระเจ้า 

ซ่ึงจะสร้างข้ึนเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมาเป็นคร้ังท่ีสอง 
คําพยากรณ์นี �พิสจูน์ให้เห็นวา่แผ่นดินนั �นจะถกูสร้างบนโลกไมใ่ชใ่นสวรรค์ 

แนวคิดหลกัของบทอ่ืนๆ คือแผน่ดินน้ีจะสร้างขึ้นจริงอยา่งสมบูรณ์เม่ือถึงการเสด็จกลบัมาของพระคริสตเ์ท่านั้น 
เปาโลพดูถึงการที�พระเยซทูรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย 

"เมื�อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏกบัแผ่นดินของพระองค์" (2 ทิโมธี 4:1)  

มีคาห์ 4:1 เลือกเอาความคิดของดาเนียลที�วา่ แผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหมือนภเูขาใหญ่ 

"ในยคุหลงัจะเป็นดงันี � คือภเูขาแหง่พระนิเวศของพระเจ้าจะถกูสถาปนาขึ �น" 

มากลา่วและอธิบายรายละเอียดของแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก (มีคาห์ 4:1-4) 

พระเจ้าจะทรงมอบบลัลงัก์ของดาวิดในเยรูซาเล็มให้พระเยซ ู"ทา่นจะครอบครอง เป็นนิตย์ 

และแผ่นดินของทา่นจะไมรู้่จกัสิ �นสดุเลย" (ลกูา 1:32,33) เมื�อพระเยซเูสด็จกลบัมา 

"และแผ่นดินของทา่นจะไมรู้่จกัสิ �นสดุเลย" เชื�อมโยงกบัดาเนียล 2:44 

พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจกัรหนึ�ง ซึ�งไมมี่วนัทําลายเสียได้ 

หรือราชอํานาจนั �นจะไมต่กไปแก่ชนชาติอื�น" วิวรณ์ 11:15 เขียนวา่ 

"ราชอาณาจกัรแหง่พิภพนี �ได้กลบัเป็นราชอาณาจกัรขององค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 
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และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์" 

เวลาที�วา่นี �คือ เวลาที�พระคริสต์จะเสด็จกลบัมาเป็นครั �งที�สอง 

 

 

5:2  แผ่นดนินั�นยังมิได้สถาปนาในขณะนี � 

 

มีหลายเสียงที�กลา่ววา่แผ่นดินของพระเจ้าปรากฏอยูใ่นปัจจบุนั ประกอบไปด้วยผู้ที�เชื�อ นั�นคือ 

“คริสตจกัร” เป็นที�แน่ใจวา่ผู้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงได้รับ "ความรอด" 

และมีที�ที�จดัเตรียมไว้ให้ในแผ่นดินของพระเจ้า แตไ่มเ่ป็นที�สงสยัเลยวา่ 

เราไมไ่ด้อยูใ่นแผ่นดินนั �นในขณะนั �น เพราะวา่พระคริสต์ยงัมิได้เสด็จกลบัมา 

เห็นไดช้ดัจากส่ิงท่ีเราไดศึ้กษาในบทเรียนท่ีผา่นมาวา่ "เนื �อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไมไ่ด้" 

(1 โครินธ์ 15:50) เราเป็น "ผู้รบัมรดกแผ่นดินซึ�งพระองค์ทรงสญัญาไว้แก่ผู้ที�รักพระองค์" (ยากอบ 

2:5) เพราะการรับบพัติศมาทําให้เราเป็นผู้ รับมรดกของพระสญัญาที�มีตอ่อบัราฮมั 

ซ่ึงเป็นพระสญัญาที�ประกอบด้วยข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้า (มทัธิว 4:23; กาลาเทีย 

3:8,27-29) เมื�อพระสญัญาที�มีตอ่อบัราฮมัสําเร็จในเวลาที�พระคริสต์เสด็จกลบัมา 

เราก็จะได้รบัมรดกแผ่นดินของพระเจ้า (มทัธิว 25:34; 1 โครินธ์ 6:9-10; 15:50; กาลาเทีย 5:21;  

เอเฟซัส 5:5) ภาษาท่ีใชก้ล่าวถึงการรับมรดกในอนาคตแสดงวา่แผ่นดินนั �นยงัไมไ่ด้เป็นของผู้ที�เชื�อในขณะนี � 

พระเยซไูด้ตรัสคําอปุมาเพื�อแก้ข้อเข้าใจผิดของคนที�คิดวา่ 

“แผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั �งอยูใ่นทนัทีทนัใด พระองค์ตรัสวา่มีเจ้านายองค์หนึ�งไปเมืองไกล 

เพื�อจะรับอํานาจมาครองแผ่นดิน แล้วจะกลบัมา” ทา่นเรียกทาสมามอบความรับผิดชอบให้  

"เมื�อทา่นได้รับอํานาจครองแผ่นดินกลบัมาแล้ว ทา่นจงึเรียกทาสทั �งหลายมา" 

และพิพากษาพวกเขา (ลกูา 19:11-27) 

เจ้านายองค์นั �นเปรียบเป็นพระเยซผูู้ทรงเดินทาง “ไกล” 

ไปสวรรค์เพื�อรับแผ่นดินมาครองและนํากลบัมาพร้อมพระองค์เม่ือพระองค์เสด็จกลบัมาเพื�อพิพาก

ษาโลก จงึเป็นไปไมไ่ด้ที� “ทาส” จะครอบครองแผ่นดินนั �นในระหวา่งที�เจ้านายไมอ่ยู ่

ตวัอยา่งต่อไปน้ีแสดงหลกัฐานสนบัสนุนคาํกล่าวขา้งตน้ 
- "พระเยซตูรัสวา่ "ราชอํานาจของเรามิได้เป็นของโลกนี �" (ยอห์น 18:36) 

พระองค์อาจจะกลา่ววา่ "เราเป็นกษัตริย์" (ยอห์น 18:37) แสดงวา่ “ความเป็นกษตัริย”์ 
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ในปัจจุบนัของพระคริสตไ์ม่ไดห้มายความวา่แผ่นดินของพระองค์ถกูสถาปนาขึ �น 

แม้แตผู่้ที�สตัย์ซื�อในศตวรรษแรกก็ยงัรอคอย "แผ่นดินของพระเจ้า" (มาระโก 15:43) 

- พระคริสต์ตรัสกบัสาวกของพระองค์วา่พระองค์จะไมด่ื�มนํ �าองุน่อีก  

"จนวนันั �นมาถึง คือวนัที�เราจะดื�มกนัใหมก่บัพวกทา่นในแผ่นดินแหง่พระบิดาของเรา" 

(มทัธิว 26:29) หมายความวา่ แผ่นดินนั �นอยูใ่นอนาคต 

ซึ�งเป็นสิ�งที�ผู้คนเข้าใจกนัเมื�อพระคริสต์ทรงสั�งสอนเรื�อง 

"ข่าวประเสริฐเรื�องแผ่นดินของพระเจ้า" (ลกูา 8:1) 

"ผู้ที�จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสขุ" (ลกูา 14:15) 

- "จดัเตรียมแผ่นดินมอบให้แก่ทา่น 

ท่านทั�งหลายจะกินและดื�มที�โต๊ะของเราในแผ่นดินของเรา" (ลกูา 22:29-30) 

- พระเยซทูรงอธิบายถึงหมายสาํคญัหล-

ายอยา่งที�จะบอกถึงการเสด็จมาอีกคร้ังของพระองค์และตรัสวา่ "เชน่นั �นแหละ 

เมื�อทา่นทั �งหลายเห็นเหตกุารณ์เหลา่นั �นเกิดขึ �น 

ก็ให้รู้วา่แผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว" (ลกูา 21:31) 

เป็นเรื�องเป็นไปไมไ่ด้ที�วา่แผ่นดินของพระเจ้าจะตั �งอยูก่่อนการเสด็จกลบัมาอีกครั �ง 

- "เราทั �งหลายจําต้องทนความยากลําบากมากจงึจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า" 

(กิจการของอคัรทตู 14:22) 

ผู้ที�เชื�อและทนทกุข์ยากลําบากทกุคนจะอธิษฐานอยา่งจริงใจที�จะให้แผ่นดินของพระเ

จ้ามาตั�งอยู่ (มทัธิว 6:10) 

- พระเจ้าทรง "เรียกทา่นให้เข้ามาในแผ่นดินของพระองค์" (1 เธสะโลนิกา 2:12) 

เราจะต้องแสวงหาการเข้าสูแ่ผ่นดินนั �นโดยการแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้า 

(มทัธิว 6:33) 
 

 

5.3  แผ่นดนิของพระเจ้าในอดีต 

 

แผ่นดินของพระเจ้าเป็นรางวลัในอนาคตสําหรับผู้ที�เชื�อ 

เป็นแรงจงูใจให้พวกเขามีชีวิตที�อทุิศให้กบัการมีชีวิตตามแบบอยา่งของพระคริสต์ 

อยูอ่ยา่งทนทกุข์ยากลําบาก 
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วนัเวลาของพวกเขาหมดไปกบัการมีใจใคร่จะเข้าใจและเห็นคณุคา่ของแผ่นดนิที�จะมาตั �งอยู ่

แผ่นดินนี �เป็นเป้าหมายของการดิ �นรนฝ่ายจิตวิญญาณและการประกาศถึงพระเจ้าผู้ซึ�งพวกเขารัก

เชน่รักบิดา 

พระคริสตธรรมคมัภีร์พดูถึงรายละเอียดเกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้า 

เราต้องใช้เวลาทั �งชีวิตทีเดียวกวา่จะค้นพบรายละเอียดสกัสองสามอยา่ง 

วิธีหนึ�งที�จะเข้าใจหลกัการพื �นฐานของแผ่นดินของพระเจ้า 

คือการมองเห็นวา่แผ่นดินของพระเจ้าเคยมาตั �งอยูใ่นอดีตในรูปของชนชาติอิสราเอล 

แผ่นดินนี �จะถกูสถาปนาขึ �นมาอีกครั �งเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

พระคริสตธรรมคมัภีร์บอกให้รู้เรื�องชนชาติอิสราเอลเพื�อเราจะได้เข้าใจอยา่งกว้างๆ 

วา่แผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร 

พระเจ้ามกัจะถกูเรียกวา่ "กษัตริย์แหง่อิสราเอล" (อิสยาห์ 44:6 เทียบ อิสยาห์ 41:27; 43:15; สดดุี 

48:2; 89:18; 149:2) 

และชนชาติอิสราเอลเป็นอาณาจกัรของพระองค์โดยพนัธสญัญาที�ภเูขาซีนาย 

หลงัจากที�พวกเขาหนีออกจากอิยิปต์โดยการข้ามทะเลแดง ในการรักษาพนัธสญัญานี �ไว้ พวกเขา 

"จะเป็นอาณาจกัร…และเป็นชนชาติบริสทุธิ�" (อพยพ 19:5,6) 

"เมื�ออิสราเอลออกไปจากอียิปต์…อิสราเอลเป็นอาณาจกัรของพระองค์" (สดดุี 114:1,2) 

หลงัเข้าร่วมพนัธสญัญานี � 

อิสราเอลเดินทางผ่านถิ�นทรุกนัดารซีนายและตั �งหลกัแหลง่ในดินแดนแหง่พนัธสญัญา 

คือคานาอนั เพราะวา่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกเขา พวกเขาจงึถกูปกครองโดยผู้วินิจฉัย (เชน่ 

กิเดโอน และแซมซนั) ผู้วินิจฉัยไมใ่ชก่ษัตริย์ แตช้ี่นําผูบ้ริหารซ่ึงปกครองบางสว่นของประเทศ 

ไมใ่ชท่ั �งประเทศ พวกเขามกัได้รับการแตง่ตั �งจากพระเจ้าโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น 

เพื่อนําอิสราเอลให้สํานึกบาปและเพื�อชว่ยเหลือพวกเขาจากเงื �อมือของศตัรู 

เมื�อพวกอิสราเอลขอให้กิเดโอนขึ �นเป็นกษัตริย์ เขาตอบวา่ "เราจะไมป่กครองทา่นทั �งหลาย 

พระเจ้าจะทรงปกครองทา่นทั �งหลายเอง" (ผู้วิจฉัย 8:23) 

ผู้วินิจฉัยคนสดุท้ายคือซามเูอล ในสมยัของเขา 

พวกอิสราเอลขอให้เขาตั �งพระราชาเพื�อปกครองพวกเขาอยา่งชาติอื�นๆ (1 ซามเูอล 8:5,6) 

ตลอดชว่งประวตัิศาสตร์ 

ประชากรที�แท้จริงของพระเจ้าถกูยั�วยวนให้ตีคา่สมัพนัธภาพอนัใกล้ชิดกบัพระเจ้าน้อยลง 

และยอมเสียสละสมัพนัธภาพนี �เพื�อจะได้เป็นเหมือนประชาชาติที�อยูร่อบข้าง 
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ความยั�วยวนนี �รุนแรงนกัในโลกปัจจบุนั พระเจ้าตรัสตอบซามเูอลวา่ 

"เขาทั �งหลายได้ละทิ �งเราไมใ่ห้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขา" (1 ซามเูอล 8:7) 

แตพ่ระเจ้าก็ทรงประทานกษัตริย์ให้กบัพวกเขา กษัตริย์องค์แรกคือซาอลูผู้ชั�วร้าย ถดัมาคือ 

ดาวิดผู้ชอบธรรม และมีกษัตริย์อื�นๆ ตามมาอีกมากมาย 

กษัตริย์ที�มีความคิดฝ่ายจิตวิญญาณจะตระหนกัได้วา่อิสราเอลยงัเป็นอาณาจกัรของพระเจ้า 

และพวกเขาปกครองอิสราเอลในนามของพระเจ้าไมใ่ชต่ามสิทธิของตวัเอง 

ความเข้าใจในหลกัการข้อนี �จะชว่ยให้เราเข้าใจถึงการที�ซาโลมอน โอรสของดาวิด ขึ �นครอง 

"บลัลงัก์เป็นราชาเพื�อพระเยโฮวาห์เจ้า" (2 พงศาวดาร 9:8; 1 พงศาวดาร 28:5;29:23) 

ยคุของซาโลมอนเป็นยคุที�สงบสขุและมั�งคั�ง ซึ�งชี �ให้เห็นถึงแผ่นดินของพระเจ้าวา่จะเป็นอยา่งไร 

นี�คือเหตผุลที�ทําให้มีการเน้นยํ �าวา่ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลในนามของพระเจ้า 

เชน่เดียวกบัที�พระเยซจูะครองบลัลงัก์ในฐานะกษัตริย์แหง่อิสราเอลในนามของพระเจ้า (มทัธิว 

27:37,42; ยอห์น 1:49; 12:13) 
 

การพิพากษาของพระเจ้า 

เพราะซาโลมอนได้หลงไปจากพระศาสนา อาณาจกัรอิสราเอลจงึถกูแบง่เป็นสองฝ่าย เรโหโบอมั 

โอรสของซาโลมอน ปกครองเผ่ายดูาห์ เบนจามิน และคร่ึงหนึ�งของเผา่มนสัเสห์ 

สว่นเยโรโบอมัปกครองเผ่าที�เหลือสิบเผ่า อาณาจกัรของชนสิบเผ่านี �มีชื�อวา่อิสราเอลหรือเอฟราอิม 

สว่นอีกสองเผ่ามีชื�อวา่ยดูาห์ ผู้คนสว่นใหญ่ของเผ่าตา่งๆ 

เหลา่นี �เดินตามแบบอยา่งที�ไมด่ีของซาโลมอน พวกเขาอ้างวา่เชื�อในพระเจ้าเที�ยงแท้ 

แตใ่นขณะเดียวกนัก็บชูารูปเคารพของชนชาติรอบข้าง 

หลายครั �งที�พระเจ้าตรัสผ่านผู้ เผยพระวจนะของพระองค์ให้อิสราเอลสํานึกบาป แตไ่มไ่ด้ผล 

พระองค์จงึลงโทษพวกเขา 

โดยขบัไลพ่วกเขาให้ออกจากดินแดนอิสราเอลไปอยูใ่นดินแดนของศตัรูคือ พวกอสัซีเรีย 

และบาบิโลน ผู้ซึ�งรุกรานอิสราเอลและจบัพวกเขาไปเป็นเชลย "พระองค์อดทนกบัเขาอยูห่ลายปี 

และทรงเตือนเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ทางผู้ เผยพระวจนะของพระองค์ 

เขาก็ยงัไมเ่งี�ยหฟัูง เพราะฉะนั �น 

พระองค์จงึทรงมอบเขาไว้ในมือของชนชาติทั �งหลายแหง่แผ่นดินนั �น" (เนหะมีย์ 9:30) 

ชนสิบเผ่าของอิสราเอลไมเ่คยมีกษัตริย์ที�ชอบธรรม เยโรโบอมั อาหบั เยโฮอาช 

ล้วนถกูบนัทกึในพระธรรมพงศ์กษัตริย์วา่เป็นพวกบชูารูปเคารพ กษัตริย์องค์สดุท้าย คือ โฮเชยา 
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ในรัชสมยัของพระองค์ อิสราเอลถกูครอบครองโดยอสัซีเรีย และทั �งสิบเผ่าถกูต้อนไปเป็นเชลย (2 

พงศ์กษัตริย์ 17) จากนั้น พวกเขาไมไ่ด้กลบัมาอิสราเอลอีกเลย 

ชนสองเผ่าแหง่ยดูาห์ มีกษัตริย์ที�ชอบธรรมอยูบ้่าง (เชน่ เฮเซคียาห์และโยสิยาห์) 

แม้วา่สว่นใหญ่จะเป็นกษัตริย์ไมช่อบธรรม เพราะวา่ประชาชนทําบาปครั �งแล้วครั �งเลา่ 

พระเจ้าจงึเหวี�ยงยดูาห์ทิ �งในรัชสมยัของกษัตริย์เศเดคียาห์ กษัตริย์องค์สดุท้ายของยดูาห์ 

โดยให้บาบิโลนยกกองทพัมาและต้อนอิสราเอลไปเป็นเชลย (2 พงศ์กษัตริย์ 25) 

พวกเขาอยูท่ี�บาบิโลน 70 ปี และกลบัมาอิสราเอลภายใต้การนําของเอสราและเนหะมีย์ 

พวกเขาไมมี่กษัตริย์ของตนเองอีกเลย แตถ่กูปกครองโดยพวกบาบิโลน กรีก และโรมนั 

พระเยซทูรงประสตูิในยคุที�โรมนัปกครอง เพราะวา่อิสราเอลปฎิเสธพระเยซ ู

พวกเขาถกูพวกโรมนัยกมารุกรานในปี ค.ศ. 70 และแตกกระสานซา่นเซ็นไปทั�วโลก เมื�อ 100 

ปีที�แล้วมานี �เองที�พวกเขาเริ�มเดินทางกลบัมา เป็นการประกาศการกลบัมาของพระคริสต์ 

(ดภูาคผนวก 3) 

เอเสเคียล 21:25-27 พยากรณ์จดุจบของแผ่นดินของพระเจ้าตามที�เห็นจากประชาชาติอิสราเอล 

"ผู้อธรรมที�ลามก คือเจ้านายอิสราเอลเอย๋ (เศเดคียาห์) 

ผู้ที�วนักําหนดมาถึงแล้ว…พระเจ้าตรัสดงันี �วา่ จงปลดผ้าโพกและถอดมงกฎุออกเสีย  

(เศเดคียาห์จะพ้นจากการเป็นกษัตริย์) สิ�งตา่งๆ 

จะไมค่งอยูอ่ยา่งที�เคยเป็น…เราจะกระทําให้เป็นที�พงัทลาย พงัทลาย พงัทลาย และจะไมมี่เลย 

จนกว่าผู้ มีสิทธิอนัชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้แก่ทา่นผู้นั �น" 

มีข้อความมากมายที�ครํ�าครวญถึงจดุจบของแผ่นดินของพระเจ้า (โฮเชยา 10:3; 

บทเพลงครํ�าครวญ 5:16; เยเรมีห์ 14:21; ดาเนียล 8:12-14) 

การเน้นยํ �าคําวา่ “พงัทลาย” ถึงสามครั �งในเอเสเคียล 21:25-27 

หมายถึงการรุกรานของกษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์แหง่บาบิโลน ถ้าเราสงักต 

เราจะเห็นตวัอยา่งของการที�แผ่นดินของพระเจ้าและกษัตริย์ที�ปกครองอยูอ่ยา่งสอดคล้องกนั 

การล้มล้างกษัตริย์เศเดคียาห์ คือการล้มล้างแผ่นดินของพระเจ้า (ดหูัวขอ้ท่ี 5.2) 

แผ่นดินของพระเจ้าในอิสราเอลสิ �นสดุลง 

"เราจะให้ราชอาณาจกัรของพงศ์พนัธุ์อิสราเอลสิ �นสดุลงเสียที" (โฮเชยา 1:4) 

"และจะไมมี่จนกว่า…"  แปลวา่แผ่นดินนั �นจะกลบัมาอีกครั �งเมื�อ "ผู้ มีสิทธิ�อนัชอบธรรมมาถึง 

และจะประทานให้แก่ผู้นั �น" พระเจ้าจะประทานพระที�นั�งของดาวิด 
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บรรพบรุุษของทา่นให้แก่ทา่นและแผ่นดินของทา่นจะไมรู้่จกัสิ �นสดุเลย" (ลกูา 1:32-33) 

นี�คือเวลาที�พระสญัญาเรื�องการฟ้ืนฟูแผ่นดินของพระเจา้จะสําเร็จ 

 

การฟ้ืนฟูอิสราเอล 
ผู้ เผยพระวจนะในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมกลา่วถึงการ "ฟ้ืนฟู" 

ของแผ่นดินของพระเจ้า เมื�อพระมาซีฮาห์เสด็จกลบัมา 

สาวกของพระคริสต์ตั �งตารอยคอยเวลาที�วา่นี � "เมื�อพวกเขามาพร้อมหน้ากนั 

พวกเขาถามพระองค์วา่ พระองค์เจ้าข้า 

พระองค์จะทรงตั�งราชอาณาจกัรขึ�นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั �งนี �หรือ" คือ "เอเสเคียล 21:27 

จะสําเร็จในขณะนี �หรือ" พระเยซตูรัสตอบวา่ 

พวกเขาจะไมมี่วนัรู้วนัเวลาที�พระองค์จะเสด็จกลบัมาอีกครั �งหนึ�ง 

แม้วา่ทตูสวรรค์จะบอกกบัพวกเขาวา่พระองค์จะเสด็จกลบัมาอีกอยา่งแน่นอน" 

(กิจการของอคัรทตู 1:6-11) 

การฟ้ืนฟูแผ่นดินของพระเจ้า/อิสราเอลจะเกิดขึ �นเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมาอีกครั �ง 

เปโตรเทศนาสั�งสอนวา่พระเจ้าจะ "ทรงใช้พระคริสต์ซึ�งกําหนดไว้แล้วนั �นมาเพื�อทา่นทั �งหลาย 

คือพระเยซ ูพระองค์นั �นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื�อสิ�งสารพดัจะตั�งขึ�นใหม่ 

ตามซึ�งพระเจ้าได้ตรัสไว้ โดยปากบรรดาผู้ เผยพระวจนะบริสทุธิ�ของพระองค์" (กิจการของอคัรทตู 

3:20-21) 

การเสด็จกลบัมาอีกครั �งจะนํามาซึ�งการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าขึ �นใหมด่งัเชน่การฟ้ืนฟูแผ่นดินเ

ดิมของอิสราเอล 

การฟื�นฟูของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นหวัใจของผู้ เผยพระวจนะของพระเจ้า 

- "พระที�นั�งก็ได้รับการสถาปานาด้วยความรักมั�นคง 

บนนั �นจะมีผู้หนึ�งนั�งอยูด้่วยความซื�อสตัย์สจุริตในเต็นท์ของดาวิด 

(ในการกลบัมาครั �งที�สอง - ลกูา 1:32,33) พิพากษา…และมีความชอบธรรม" 

(อิสยาห์ 16:5) 

- "ในวนันั �น เราจะยกกระทอ่มของดาวิดที�ล้มลงแล้วนั �นตั �งขึ �นใหม ่(“บลัลงัก์” 

ของดาวิดในลกูา 1:32,33) และซอ่มชอ่งชํารุดตา่งๆ เสีย และยกที�สลกัหกัพงัขึ �น 

และสร้างเสียใหมอ่ย่างในสมยัโบราณกาล"  

(อาโมส 9:11) ประโยคสดุท้ายเห็นไดช้ดัวา่เป็นภาษาท่ีใชก้บัการฟื�นฟู 
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- "ลกูหลานของเขา (อิสราเอล) จะเป็นเหมือนสมยัก่อน 

และชมุนมุของเขาจะได้ถกูสถาปนาไว้ตอ่หน้าเรา" (เยเรมีห์ 30:20) 

- "พระเจ้าจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั�งหนึ�ง" (เศคาริยาห์ 2:12) 

ทําให้เมืองนั �นเป็นนครหลวงของอาณาจกัรทัว่โลกของพระองค ์(สดดุี 48:2; อิสยาห์ 2:2-

4) 

- "เราจะให้ยดูาห์และอิสราเอลกลบัสูส่ภาพเดิม และสร้างเขาทั �งหลายเสียใหม ่

อยา่งที�เขาเป็นมาแตเ่ดิมนั �น ที�นั�นจะได้ยินเสียงบนัเทิงและเสียงรื�นเริง 

เราจะให้แผ่นดินนั �นกลบัสูส่ภาพเดิม ในสถานที�นี � จะเป็นที�อาศยัของผู้ เลี �ยงแกะ 

จะมีฝงูแกะผ่านอีก" (เยเรมีย์ 33:7-13) 

การกลบัมาของพระคริสต์เพื�อสถาปนาแผ่นดินนี �เป็นความหวงัที�แท้จริงอิสราเอล 

ซึ�งเรามีสว่นร่วมด้วยโดยการรับบพัติศมา 

5:4  แผ่นดนิของพระเจ้าในอนาคต 
 
หัวขอ้ที� 1 และ 3 ของบทเรียนน้ีให้ข้อมลูพอสมควรเกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้า 

เราไดเ้ห็นวา่อบัราฮมัได้รับพระสญัญาวา่ชนชาติทั�วโลกจะได้รับพระพรเพราะพงศ์พนัธุ์ของทา่น โรม 

4:13 ขยายความวา่โลกจะเป็นมรดกของผู้ที�สืบพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั ยกตวัอยา่งเชน่ พระคริสต์ 

คาํพยากรณ์ท่ีแสดงภาพพจน์ในดาเนียล 2 

อธิบายวา่พระคริสต์จะกลบัมาเหมือนอยา่งก้อนหินก้อนเล็กในนิมิต 

และแผ่นดินนั �นจะแผ่ขยายไปทั�วโลก (สดดุี 72:8) 

หมายความวา่แผ่นดินของพระเจ้าจะไมไ่ด้ตั �งอยูเ่ฉพาะที�เยรูซาเล็มหรือในแผ่นดินของอิสราเอล 

แม้วา่ดินแดนอิสราเอลจะเป็นหวัใจของแผ่นดินของพระเจ้า 

ผู้ที�ติดตามพระคริสต์จะเป็น "ราชอาณาจกัรและปโุรหิต และพวกเราจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก" 

(วิวรณ์ 5:10) เราจะครอบครองเมืองตา่งๆ กนั คนหนึ�งจะครอบครองสิบ อีกคนจะครอบครองห้า 

(ลกูา 19:17) พระคริสต์จะมอบอํานาจในการครอบครองประชาชาติกบัเรา (วิวรณ์ 2:27; 2 ทิโมธี 

2:12) "พระราชาองค์หนึ�ง (พระเยซ)ู จะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้านาย (ผู้ที�เชื�อ) 

จะครอบครองด้วยความยตุิธรรม" (อิสยาห์ 32:1; สดดุี 45:16) 

พระคริสต์จะครอบครองบลัลงัก์ที�สถาปนาขึ �นใหมข่องดาวิดสืบไปเป็นนิตย์ (ลกูา 1:32,33) 

พระองค์จะเข้ามาในตําแหน่งปกครองของดาวิดทซึ�งอยูท่ี�กรุงเยรูซาเล็ม 

พระคริสต์จะทรงปกครองจากเยรูซาเล็ม 
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ที�นั�นจงึถือเป็นนครหลวงของแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคต และพระนิเวศจะถกูสร้างขึ �นที�นั�น 

(เอเสเคียล 40-48) ผู้คนจะสรรเสริญพระเจ้าจากทกุมมุโลก (มาลาคี 1:11) 

พระนิเวศนี �จะเป็นศนูย์รวมของการนมสัการของโลก ประชาชาติทั �งปวงจะ 

"ขึ �นไปนมสัการกษัตริย์ปีแล้วปีเลา่ คือพระเจ้าจอมโยธา และจะถือเทศกาลอยูเ่พิง" 

รอบพระนิเวศในเยรูซาเล็ม  

(เศคาริยาห์ 14:16) 

การเดินทางไปเยรูซาเล็มนี � ผู้ เผยพระวจนะกลา่วไว้ในอิสยาห์ 2:2,3 วา่ "ในยคุหลงัจะเป็นดงันี � คือ 

ภเูขา (แผ่นดิน - ดาเนียล 2:35,44) 

แหง่พระนิเวศของพระเจ้าจะถกูสถาปนาขึ �นให้สงูที�สดุในจําพวกภเูขาทั �งหลาย 

(แผ่นดินและพระนิเวศของพระเจ้าจะถกูยกให้อยูส่งูเหนือแผ่นดินของมนษุย์) 

และประชาชาติทั �งสิ �นจะหลั�งไหลเข้ามาหา และชนชาติทั �งหลายเป็นอนัมากจะมากลา่ววา่ 

มาเถิดให้เราไปยงัภเูขาของพระเจ้า ยงัพระนิเวศของพระเจ้าแหง่ยาโคบ 

เพื�อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา เพราะวา่พระธรรมจะออกมาจากศิโยน 

และพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็ม" นี�คือภาพของยคุต้นๆ 

ของแผ่นดินของพระเจ้า เมื�อผู้คนป่าวประกาศการครอบครองบลัลงัก์ของพระคริสต์ 

และพวกเขาพากนัไปยงั "ภเูขา" ของแผ่นดินของพระเจ้า ซึ�งจะคอ่ยๆ แผ่ขยายออกไปทั�วโลก 

ที�นี�เราจะเห็นภาพของการนมสัการด้วยความกระตือรือร้น 

โศกนาฏกรรมอยา่งหนึ�งของมนษุย์ในยคุนี �คือ คนสว่นใหญ่นมสัการพระเจ้า 

เพราะเหตผุลทางการเมือง สงัคม วฒันธรรม หรืออารมณ์ 

มากกวา่เหตผุลที�วา่พวกเขาเข้าใจอยา่งถ่องแท้วา่พระเจ้าเป็นพระบิดาและพระผู้สร้าง 

ในแผ่นดินของพระเจ้าจะมีความกระตือรือร้นที�จะเรียนรู้วิถีทางของพระเจ้า 

พวกเขาจะพากนัมาจากทกุมมุโลกไปยงัเยรูซาเล็มเพื�อที�จะเรียนรู้เกี�ยวกบัพระเจ้าให้มากขึ �น 

แทนที�จะมีระบบและกฎหมายมากมายที�น่าสบัสนและไมย่ตุิธรรม 

เราจะมีบญัญัติเดียวที�เป็นสากล "พระบญัญัติและพระวจนะของพระเจ้า" 

จะมาจากพระคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็ม "ประชาชาติทั �งหลายจะหลั�งไหลเข้ามาหา" 

บอกเป็นนยัวา่ความปรารถนาที�จะเรียนรู้จกัพระเจ้า 

จะกลบความขดัแย้งระหวา่งประชาชาติทั �งหลาย 

เหมือนกบัที�กลบความขดัแย้งสว่นบคุคลของคนที�อทุิศชีวิตเพื�อการเรียนรู้ดงักลา่ว 
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การที�ประชาชาติทั �งหลายหลั�งไหลเข้ามากรุงเยรูซาเล็ม 

เป็นภาพเหมือนของพระธรรมอิสยาห์ซึ�งเขียนไว้วา่ พวกยิว พร้อมกนักบัพวกนอกรีต 

จะเดินทางหลั�งไหลไปนมสัการพระเจ้าที�เยรูซาเล็ม สอดคล้องกบัที�เขียนไว้ในพระธรรม 

เศคาริยาห์ 8:20-23 

          "ชนชาติทั �งหลายยงัจะมา คือประชาชนที�อาศยัอยูใ่นหวัเมืองอนัมากมาย 

ชาวเมืองหนึ�งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ�ง กล่าววา่ ให้เราไปกนัทนัที (เศคาริยาห์ 

14:16 เขียนไว้วา่ "ปีแล้วปีเลา่") 

ไปทลูขอพระกรุณาตอ่พระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าจอมโยธา ข้าพเจ้าก็จะไป เออ 

ชนชาติทั �งหลายเป็นอนัมาก 

และบรรดาประชาชาติที�เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระเจ้าจอมโยธาในเยรูซาเล็ม 

สิบคนจากประชาชาติทกุๆ ภาษา จะยดึชายเสื �อคลมุของยิวคนหนึ�งไว้แล้วกล่าววา่ 

ขอให้เราไปกบัทา่นทั �งหลายเถิด เพราะเราได้ยนิวา่พระเจ้าทรงสถิตกบัพวกทา่น" 

นี�ทําให้เราเห็นภาพวา่คนยิวจะเป็น "หวั" ไมใ่ช ่"หาง" ของบรรดาประชาชาติ 

เพราะพวกเขาสํานึกบาปและเชื�อฟัง (เฉลยธรรมบญัญัติ 28:13) 

แผนการของพระเจ้าในเรื�องความรอดจะเป็นที�ประจกัษ์แก่ทกุคน 

การเพิกเฉยตอ่ความรอดจะสิ �นสดุลง ผู้คนจะต้องคยุกนัเรื�องนี � 

ซึ�งเป็นเหตใุห้พวกเขาบอกชาวยิววา่ "เราได้ยินวา่พระเจ้าทรงสถิตกบัพวกทา่น" 

บทสนทนาเต็มไปด้วยเรื�องฝ่ายจิตวิญญาณ ไมใ่ชเ่รื�องไร้สาระเต็มสมองอยา่งโลกยคุนี � 

เมื�อเป็นเชน่นี �แล้ว จงึไมน่่าแปลกใจเลยวา่ พระคริสต์ "ทรงวินิจฉัยระหวา่งบรรดาประชาชาติ 

เขาทั �งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด 

ประชาชาติจะไมย่กดาบตอ่สู้กนัอีก เขาจะไมศ่กึษายทุธศาสตร์อีกตอ่ไป" (อิสยาห์ 2:4) 

อํานาจอนัสมบรูณ์และการปกครองที�เที�ยงธรรมของพระคริสต์จะทําให้ประชาชาติทั �งหลายเต็มใจ

ที�จะเปลี�ยนอาวธุของเขาเป็นอปุกรณ์การเกษตร และละทิ �งการฝึกฝนทางยทุธศาสตร์ทั �งสิ �น 

"ในสมยัของทา่น ขอความชอบธรรมเจริญขึ �น" (สดดุี 72:7) ผู้ที�ประกอบด้วยความรัก ความกรุณา 

ความยตุิธรรม ฯลฯ ในลกัษณะเหมือนของพระเจ้าจะได้รับการเคารพ 

ตรงข้ามกบัการยกยอ่งความหยิ�งยะโส ทะนงตน และความทะเยอทะยานในสมยันี � 

การเปลี�ยนดาบให้เป็นผาลไถนาเป็นสว่นหนึ�งของการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากมายของเกษตรกรรม

ซึ�งจะเกิดขึ �นในโลก ความบาปของอาดมัทําให้แผ่นดินถกูสาปแชง่ (ปฐมกาล 3:17-19) 

และมนษุย์ต้องทํางาหนกัจงึจะได้ผลจากแผ่นดิน ในแผ่นดินของพระเจ้า "มีข้าวอดุมในแผ่นดิน 
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ให้มกัแกวง่ไกวรวงอยูบ่นยอดเขาทั �งหลาย ขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอน" (สดดุี 72:16) 

"คนที�ไถจะทนัคนที�เกี�ยว และคนที�ย ํา่ผลองุน่จะทนัคนที�หวา่นเมล็ดองุน่ จะมีนํ �าองุน่หยดจากภเูขา" 

(อาโมส 9:13) 

เกษตรกรรมแบบวิสาหกิจเช่นนั้นจะมีผลต่อผูค้นมากมาย 

ผู้คนจะกลบัไปมีวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบเล้ียงตนเอง 

          "ตา่งก็นั�งอยูใ่ต้ซุ้มองุน่และใต้ต้นมะเดื�อของตน และจะไมมี่ใครมากระทําให้เขาสะดุ้งกลวั” 

(มีคาห์ 4:4) 

การเลี �ยงตนเองแบบนี �จะล้มล้างการเอารัดเอาเปรียบของระบบการจ้างงาน 

การใช้เวลาชั�วชีวิตทํางานเพื�อให้คนอื�นมั�งคั�งจะเป็นเพียงอดีต 

"เขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศยัอยูใ่นนั �น เขาจะปลกูสวนองุน่และกินผลของมนั 

เขาจะไมส่ร้างและคนอื�นเข้าอาศยัอยู ่เขาจะไมป่ลกูและคนอื�นกิน 

ผู้ เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานนํ �ามือของเขานาน 

เขาทั �งหลายจะไมท่ํางานโดยเปลา่ประโยชน์" (อิสยาห์ 65:21-23) 

อิสยาห์ 35:1-7 กลา่วถึงการเปลี�ยนแปลงของดินแดนที�ไร้ผล ไปสูด่ินแดนที�ยินดี และปรีดิ�เปรม 

เพราะผู้ที�ทํางานในดินแดนนั �นมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ �น 

"ถิ�นทรุกนัดาร…จะยินดี…ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ� และผลิดอกอยา่งต้นดอกฝรั�น 

มนัจะเปรมปรีดิ�ด้วยความชื�นบานและการร้องเพลง นํ �าจะพลุง่ขึ �นมาในป่าดอก 

และลําธารจะพลุง่ขึ �นในทะเลทราย ทรายที�ร้อนจดัจะเป็นสระนํ �า" 

แม้แตค่วามโหดร้ายระหวา่งสตัว์ก็จะไมเ่หลืออยู ่"สนุขัป่าและลกูแกะจะหากินอยูด้่วยกนั" 

และเด็กๆ จะเลน่กบัง ู(อิสยาห์ 65:25;11:6-8) 

คําสาปแชง่ตอ่สตัว์และธรรมชาติลดลงฉันใด คําสาปแชง่ตอ่มนษุย์ก็ลดลงฉันนั �น วิวรณ์ 20:2-3 

กลา่วถึงการที�พญามาร (บาปและผลของบาป) ถกู "มดั" เป็นเวลาพนัปี ชว่งอายขุยัจะเพิ�มขึ �น 

หากมีใครตายตอนอาย ุ100 ปี พวกเขาจะถกูนบัวา่เป็นเด็ก (อิสยาห์ 65:20) 

สตรีจะคลอดบตุรด้วยความเจ็บปวดน้อยลง (อิสยาห์ 65:23) 

"แล้วนยัน์ตาของคนตาบอดจะเปิดออก แล้วหขูองคนหหูนวกจะเบิก 

แล้วคนงอ่ยจะกระโดดได้อยา่งกวาง และลิ �นของคนใบ้จะร้องเพลง" (อิสยาห์ 35:5-6) 

นี�คือฤทธิ�เดชที�พวกเขาจะได้รับ (ฮีบรู 6:5) 

แผ่นดินของพระเจ้าไมใ่ชห่าดสวรรค์ที�คนชอบธรรมจะไปเพลิดเพลินเหมือนกบัที�ผู้คนเพลิดเพลินกั

บการอาบแดดทา่มกลางธรรมชาติ 
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วตัถปุระสงค์หลกัของแผ่นดินของพระเจ้าคือการถวายเกียรติยศให้กบัพระองค์ 

"จนกวา่พิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื�องพระสิริของพระเจ้า ดงันี �ที�เต็มทะเล" (ฮาบากกุ 2:14) 

พระประสงค์แท้จริงของพระเจ้าคือ "เรามีชีวิตอยูแ่น่ฉันใด 

โลกจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าแน่" (กนัดารวิถี 14:21) การถวายเกียรติให้กบัพระเจ้า 

คือการที�ผู้ที�อาศยัอยูใ่นโลกจะเห็นคณุคา่ สรรเสริญ และเลียนแบบความชอบธรรมของพระองค์ 

เมื�อโลกกระทําเชน่นี � พระเจ้าก็ทรงอนญุาตให้แผ่นดินสะท้อนความชอบธรรมออกมาด้วย ดงันั �น  

"คนใจออ่นสภุาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และตวัเขาปีตียินดีในความเจริญอดุมสมบรูณ์" 

(สดดุี 37:11) แทนที�จะเพลิดเพลินไปกบัการมีชีวิตงา่ยๆ "บคุคลผู้ ใดหิวกระหายความชอบธรรม 

จะทรงให้อิ�มบริบรูณ์" (มทัธิว 5:6) 

ชีวิตนิรันดร์ ในแผ่นดินของพระเจ้า เป็นของหวานที�ใช้ลอ่ให้คนมาเป็นคริสเตียน 

การมีชีวิตนิรันดร์เกือบจะเป็นเหตผุลที�แท้จริงสําหรับการอยูใ่นแผ่นดินนั �น 

ซึ�งคือการถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า เมื�อรับบพัติศมาแล้ว 

เราควรพฒันาความคิดในเรื�องนี �ให้มากขึ �นอยูต่ลอดเวลา 

สําหรับผู้ เขียนแล้ว 

การมีชีวิตอยูใ่นความยินดีของความสมบรูณ์แบบกบัพระเจ้าสิบปีก็คุ้มคา่แล้วกบัความยากลําบา

กในชีวิต การได้อยูช่ั�วนิรันดร์เป็นเรื�องเหลือความเข้าใจของมนษุย์จริงๆ 

หากมองในแงข่องกายภาพ 

การได้อยูใ่นแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแรงจงูใจชั้นเลิศที�จะทําให้เราชิงชงัผลประโยชน์และวตัถขุองโ

ลกนี � พระเยซตูรัสวา่ "จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 

และพระองค์จะทรงเพิ�มเติมสิ�งทั �งปวงเหลา่นี �ให้" (มทัธิว 6:30-34) 

สิ�งที�เราคิดถึงและดิ �นรนเพื�อให้ได้มาเทียบไมไ่ด้กบัความบริบรูณ์ที�จะได้รับในแผ่นดินของพระเจ้า 

เราต้อง "แสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้า" เชน่ สร้างความรักในลกัษณะของพระเจ้า 

หมายความวา่ เราต้องการอยูใ่นแผ่นดินของพระเจ้า เพราะความชอบธรรมจะได้รับเกียรติ 

เพราะเราต้องการมีศีลธรรมที�สมบรูณ์แบบ 

มากกวา่ที�จะต้องการหนีจากความตายและมีชีวิตสะดวกสบายนิรันดร์ 

บอ่ยครั �งที�ความหวงัของข่าวประเสริฐถกูนําเสนอในแบบที�ตอบสนองความเห็นแก่ตวัของมนษุย์ 

แรงจงูใจของเราในการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเปลี�ยนไปทกุวนั แนวคิดที�เป็นอดุมการณ์ 

คือเราต้องจดัให้การเรียนรู้ข่าวประเสริฐและการยอมรับข่าวประเสริฐ 

โดยการรับบพัติศมาด้วยความรัก และเชื�อฟังพระเจ้า เป็นสิ�งสําคญัสงูสดุ 
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การเห็นคณุคา่ความหวงัที�พระเจ้าประทานให้ 

และเหตผุลที�แท้จริงของความต้องการที�จะเข้าอยูใ่นแผ่นดินของพระเจ้า 

จะมีมากขึ �นและสมบรูณ์มากขึ �น หลงัการรับบพัติศมา 

 
 

5.5  สหัสวรรษ 

 
เม่ือมาถึงจุดน้ีในบทเรียนเก่ียวกบัชีวติในแผน่ดินของพระเจา้ ผู้อา่นอาจจะถามวา่  

"ภาพของแผ่นดินของพระเจ้าดจูะเป็นฝ่ายโลกเกินไปหรือไม"่ 

ผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าจะยงัคงมีลกูหลาน (อิสยาห์ 65:23) และยงัคงเสียชีวิต (อิสยาห์ 

65:20) ยงัคงมีข้อวิวาทซึ�งพระคริสต์จะต้องพิพากษา (อิสยาห์ 2:4) และยงัต้องทํางานเลี �ยงชีพ 

แม้วา่งานจะเบากวา่งานในโลก 

ทั �งหมดนี �ดจูะหา่งไกลจากพนัธสญัญาที�วา่คนชอบธรรมจะได้รับชีวิตนิรันดร์ 

มีลกัษณะของพระเจ้า เทียบเทา่ทตูสวรรค์ผู้ซึ�งไมแ่ตง่งานหรือมีลกูหลาน (ลกูา 20:35-36) 

คําตอบก็คือสว่นแรกของแผ่นดินของพระเจ้าจะมีระยะเวลา 1,000 ปี หรือ “สหสัวรรษ” (วิวรณ์ 

20:2-7) ในเวลาชว่งนี � จะมีผู้คนสองจําพวกบนโลก 

1 พวกปโุรหิตของพระเจ้าคือบรรดาผู้ที�ติดตามพระคริสต์ในชีวติน้ี 

และจะได้รับชีวิตนิรันดร์ที�บลัลงัก์พิพากษา หมายเหต:ุ “ปโุรหิต” 

หมายถึงคนที� “ถกูเลือกสรร” คือผู้ ท่ีเชื�อที�แท้ 

2 คนธรรมดาทั�วไปที�ไมรู้่จกัข่าวประเสริฐเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

พวกเขาไมต้่องรับผิดชอบตอ่หน้าบลัลงัก์พิพากษา 

เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา จะมีชายสองคนอยูใ่นทุง่นา จะทรงรับไปคนหนึ�ง ทรงละไว้คนหนึ�ง 

(ลกูา 17:36) ผู้ที�ถกู “ละไว้” คือ คนในกลุม่ข้อ 2 

เมื�อพวกปโุรหิตได้รับลกัษณะของพระเจ้าที�บลัลงัก์พิพากษา พวกเขาจะไมต่ายหรือมีลกูหลานอีก 

คําอธิบายผู้คนในชว่งเวลานี � คือผู้คนในกลุม่ 2 ผู้ซึ�งยงัมีชีวิตอยูเ่มื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

แตเ่ป็นผู้ที�ไมรู้่จกัพระเจ้า รางวลัของผู้ชอบธรรมคือ ได้เป็น "ราชอาณาจกัรและปโุรหิต” 

และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก" (วิวรณ์ 5:10) 

ราชอาณาจกัรหรือกษัตริย์จะต้องปกครองประชากรคือผู้ที�ไมรู้่จกัพระเจ้าเมื�อพระเยซเูสด็จกลบัมา

อีกครั �ง การอยู ่"ในพระคริสต์" ทําให้เราได้รับรางวลัของพระองค์ 



 115 

คือได้เป็นผู้ครอบครองแผ่นดินโลก "ผู้ ใดมีชยัชนะ 

เราจะให้ผู้นั �นมีอํานาจครอบครองบรรดาประชาชาติ 

และผู้นั �นจะบงัคบับญัชาคนทั �งหลายด้วยกระบองเหล็ก ตามที� เรา 

ได้รับอํานาจจากพระบิดาของเรา" (วิวรณ์ 2:26-27) 

คําอปุมาของพระคริสต์เรื�องตะลนัต์เป็นจริงในเวลานี � 

ทาสที�สตัย์ซื�อก็จะได้รับรางวลัเป็นเมืองสิบเมืองหรือห้าเมืองเพื�อครอบครอง (ลกูา 19:12-19) 

ความรู้เรื�องวิถีทางของพระเจ้าจะไมก่ระจายไปทนัทีที�พระเยซเูป็นกษัตริย์ที�เยรูซาเล็ม 

ผู้คนจะหลั�งไหลเข้าไปที�เยรูเซาเล็มเพื�อหาความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้า (อิสยาห์ 2:2,3) 

และภเูขาของดาเนียล 2:35,44 คอ่ยๆ แผ่ขยายไปบนแผ่นดินโลก 

เป็นหน้าที�ของปโุรหิตที�จะกระจายความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ 

เมื�อครั �งที�อิสราเอลเป็นแผ่นดินของพระเจ้า หน้าที�ของปโุรหิตคือสอนความรู้เรื�องของพระเจ้า 

(มาลาคี 2:5-7) พวกเขาถกูแตง่ตั �งให้อยูใ่นเมืองตา่งๆ ทั�วอิสราเอล ในแผ่นดินของพระเจ้า 

พวกปโุรหิตของพระเจ้าจะทําหน้าที�แทน (วิวรณ์ 5:10) 

 

หากพระคริสต์เสด็จกลับมาในวันนี� 

1. คนเป็นและคนตายที�ต้องรับผิดชอบตอ่พระเจ้า 

จะถกูรับไปอยูต่อ่หน้าบลัลงัก์พิพากษา 

2. คนอธรรมที�ต้องรับผิดชอบ จะต้องถกูลงโทษด้วยความตาย 

และคนชอบธรรมจะได้ชีวิตนิรันดร์ 

ประชาชาติที�ตอ่ต้านพระคริสต์จะถกูพิพากษาด้วย 

3. ผู้ชอบธรรมจะปกครองคนที�ยงัมีชีวิ-

ตอยูใ่นเวลานั �นซึ�งเป็นพวกที�ไมต้่องรับผิดชอบตอ่พระเจ้า 

และสอนพวกเขาให้รู้จกัข่าวประเสริฐในฐานะที�เป็น 

"ราชอาณาจกัรและปโุรหิตของพระเจ้า” (วิวรณ์ 5:10) 

4. ชว่งเวลานี �จะนาน 1,000 ปี ตลอดระยะเวลานี � 

ผู้ที�มีชีวิตอยูจ่ะได้ยินเรื�องข่าวประเสริฐและต้องรับผิดชอบตอ่พระเจ้า 

พวกเขาจะมีชีวิตที�ยืนยาวและมีความสขุกวา่ในปัจจบุนั 

5. เมื�อส้ินสุดสหัสวรรษ จะมีการตอ่ต้านพระคริสต์และปโุรหิต 

พระเจ้าจะทําลายพวกเขา (วิวรณ์ 20:8-9) 
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6. เมื�อส้ินสุดสหัสวรรษ คนที�ตายไปแล้วในชว่งนั �น 

จะฟื�นขึ �นจากความตายและถกูพิพากษา (วิวรณ์ 20:5,11-15) 

7. คนอธรรมจะถกูทําลายและคนชอบธรรมจะมีชีวิตนิรันดร์เหมือนเรา 

พระประสงค์ของพระเจ้าบนโลกจะสําเร็จ โลกจะเต็มไปด้วยคนชอบธรรมที�เป็นอมตะ "ยาเวห์ 

เอโลฮิม" พระนามของพระเจ้า (ซึ�งแปลวา่ “พระองค์ผู้ทรงปรากฏในบรรดาผู้ยิ�งใหญ่”) 

จะสมบรูณ์ ความบาปและความตายจะไมมี่บนแผ่นดินโลกอีกตอ่ไป 

คําสญัญาที�วา่พงศ์พนัธุ์ของงจูะถกูทําลายโดยการถกูตีแหลกที�หวัก็จะสําเร็จเชน่กนั (ปฐมกาล 

3:15) ตลอดสหัสวรรษนี � พระคริสต์จะทรงปกครองอยูก่่อน 

"จนกวา่พระองค์จะได้ทรงปราบศตัรูทั �งสิ �นให้อยูใ่ต้พระบาทของพระองค์ 

ศตัรูตวัสดุท้ายที�พระองค์จะทรงทําลายนั �นคือความตาย 

เมื�อสิ�งสารพดัถกูปราบให้อยูใ่ต้พระองค์แล้ว 

เมื�อนั �นองค์พระบตุรก็จะอยูใ่นพระเจ้าผู้ทรงปราบสิ�งสารพดัให้อยูใ่ต้พระองค์ 

เพื�อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ�งสารพดัทั �งปวง" (1 โครินธ์ 15:25-28) 

นี�จะเป็น "วาระที�สดุ บดันั �นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้า"  

(1 โครินธ์ 15:24) เราไมรู้่วา่อะไรจะเกิดขึ �นหลงัจากที�พระเจ้า “ทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ 

ในสิ�งสารพดัทั �งปวง” เรารู้เพียงวา่ เราจะมีชีวิตนิรันดร์ 

มีลกัษณะของพระเจ้าและมีชีวิตอยูเ่พื�อถวายเกียรติแก่พระเจ้าและทําสิ�งที�พระองค์ทรงพอพระทยั 

เป็นการถือวิสาสะเกินไปที�เราจะถามถึงเรื�องราวหลงัสหัสวรรษ 

ความเข้าใจใน "ข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้า" เป็นสิ�งที�สําคญัมากสําหรับความรอด 

ขอให้ผู้อา่นอา่นบทเรียนนี �อีกครั �งและอา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ตามที�ได้อ้างอิงถึง 

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเข้าในแผ่นดินของพระองค์และมีสว่นในแผ่นดินนั �น 

พระองค์ไมไ่ด้มีพระประสงค์ที�จะสําแดงอํานาจในการเนรมิตสร้าง 

การรับบพัติศมาทําให้เรามีสว่นในพนัธสญัญาเกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้า 

เป็นการยากที�จะเชื�อวา่แคก่ารรับบพัติศมาและเชื�อฟังพระเจ้าอยูไ่มกี่�ปีของชีวิต 

ก็ทําให้เราสามารถมีสงา่ราศีและชีวิตนิรันดร์ ถึงกระนั �น 

ความศรัทธาในความรักยิ�งใหญ่ของพระเจ้าจะต้องมั�นคง ไมว่า่ปัญหาในระยะสั �นๆ 

ของเราจะเป็นอยา่งไร เราก็ไมมี่เหตผุลที�ดีในการปฏิเสธข่าวประเสริฐ 

"ถ้าพระเจ้าทรงอยูฝ่่ายเรา ใครจะขดัขวางเรา" (โรม 8:31) 
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"ความทกุข์ลําบากแหง่สมยัปัจจบุนัไมส่มควรที�จะเอาไปเปรียบกบัศกัดิ�ศรีที�จะเผยใ

ห้แก่เราทั �งหลาย" (โรม 8:18) 

"การทกุข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ�งเรารับอยูป่ระเดี�ยวเดียวนั �น 

จะทําให้เรามีศกัดิ�ศรีถาวรมากหาที�เปรียบมิได้" (2 โครินธ์ 4:17) 



 118 

บทเรียน 5:  คําถาม 

 

1. การสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าเกิดขึ �นเมื�อใด 

ก) ถกูสถาปนาอยูต่ลอดเวลา 

ข) เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

ค) ในวนัเพนเทคอสตใ์นศตวรรษแรก 

ง) ในใจของผู้ที�เชื�อเมื�อเขารับเชื�อ 

2. อะไรคือสหสัวรรษ 

ก) การครอบครองของพระคณุในใจเรา 

ข) เวลาพนัปีที�ผู้ ท่ีเชื�อครอบครองในสวรรค์ 

ค) เวลาพนัปีที�ซาตานครอบครองโลก 

ง) เวลาพนัปีแรกของแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก 

3. ผู้ที�เชื�อในปัจจบุนันี �จะทําอะไรในยคุสหสัวรรษ 

ก) ปกครองมนษุย์ท่ีไม่เป็นอมตะ 

ข) ปกครองในสวรรค์ 

ค) เราไม่ทราบ 

ง) อาศยัอยูบ่นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ�ง 

4. ข่าวประเสริฐเกี�ยวกบัแผ่นดินของพระเจ้า ถกูเทศนาสั�งสอนโดย 

ก) พระคริสตธรรมคมัภร์ีภาคพนัธสญัญาใหมเ่ทา่นั �น 

ข) พระเยซแูละสาวกเทา่นั �น 

ค) ทั �งพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมและใหม ่

ง) พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมเทา่นั �น 
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6.1  พระเจ้าและความชั�วร้าย 

 

หลายนิกายในคริสตศาสนาและศาสนาอื�นๆ เชื�อวา่มีปีศาจชื�อมารหรือซาตาน 

ซึ�งเป็นตวัก่อปัญหาในโลกและในชีวิตของเรา รวมทั �งเป็นตวัรับผิดชอบตอ่บาปที�เรากระทํา 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวช้ดัเจนวา่พระเจ้าทรงมีอํานาจสงูสดุ ในบทเรียนท่ี 1.4 

เราเห็นวา่ทตูสวรรค์ไมส่ามารถทําบาปได้ ถ้าเราเชื�อตามนี � 

ก็เป็นไปไมไ่ด้ที�จะมีอํานาจเหนือธรรมชาติในจกัรวาลที�อยูฝ่่ายตรงข้ามกบัพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ 

ถ้าเราเชื�อวา่มีอาํนาจนั้น ก็หมายความวา่เราสงสยัในความเป็นใหญ่ของพระเจ้า 

จงึเป็นเรื�องที�จําเป็นมากที�เราจะต้องเข้าใจอยา่งถกูต้องเกี�ยวกบัมารหรือซาตานที�วา่นี � ฮีบรู 2:14 

บอกเราวา่พระเยซทูรงทําลายมารเสีย โดยความตายของพระองค์ ถ้าเราไมเ่ข้าใจมารอยา่งถูกตอ้ง 

เราก็จะไมเ่ข้าใจพระเยซหูรือสิ�งที�พระองค์กระทํา 

ในโลกของ “คริสเตียน” จะมีความคิดที�วา่สิ�งที�ดีนั �นมาจากพระเจ้า 

และสิ�งที�ไมด่ีมาจากมารหรือซาตาน ซ่ึงไม่ใช่ความคิดใหม่และไม่ไดมี้แต่เพียงในหมู่คริสเตียนเท่านั้น 

แม้แตพ่วกบาบิโลนเองก็ยงัเชื�อวา่มีพระเจ้าสององค์ คือพระเจ้าแหง่ความดีและแสงสวา่ง 

และพระเจ้าแหง่ความชั�วร้ายและความมืดมิด และทั �งสององค์ตอ่สู้กนัอยูเ่ร่ือยไป เพราะวา่ไซรัส 

กษัตริย์แหง่เปอร์ซียมีความคิดเชน่นี � พระเจ้าจงึตรัสกบัพระองค์วา่ "เราเป็นพระเจ้า 

และไม่มีอื�นใดอีก นอกจากเราไมมี่พระเจ้า…เราปั �นความสวา่งและสร้างความมืด 

เราทําโชคและสร้างความร้าย (ฉบบัแปลใหม ่ใช้คําวา่  

"ความวิบตัิ" เราคือพระเจ้าผู้กระทําสิ�งเหลา่นี �ทั้งส้ิน" (อิสยาห์ 45:5-7,22) 

พระเจา้สร้างความสันติสุขและสร้างความชัว่ร้ายหรือความวบิติั พระเจา้เป็นผูก่้อ ผูส้ร้าง “ความชัว่ร้าย” ในนยัน้ี 
โดยนยันี � “ความชั�วร้าย” นั �นตา่งจากบาป บาปคือการกระทําผิดของมนษุย์ 

และเข้ามาสูโ่ลกโดยมนษุย์ ไมใ่ชโ่ดยพระเจ้า (โรม 5:12) 

พระเจ้าตรัสกบักษัตริย์ไซรัสและชาวบาบิโลนวา่ "นอกจากเราไมมี่พระเจ้า" คําวา่  

"เอล" (el) ในภาษาฮีบรูแปลวา่ “พระเจ้า” ซึ�งหมายความวา่ "กําลงัหรือแหลง่แหง่พลงั" 

พระเจ้ากําลงับอกเราวา่ไมมี่แหลง่แหง่พลงัอื�นใดนอกจากพระองค์ 

นี�คือเหตผุลที�ทําให้ผู้ที�เชื�อพระเจ้าอยา่งแท้จริงไมย่อมรับความคิดของการมีพลงัเหนือธรรมชาติขอ

งมารหรือปีศาจ 
พระเจ้า : ผู้สร้างความวิบัต ิ
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ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีหลายตวัอยา่งที�แสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงนํา "ความชัว่ร้าย" 

มาสูชี่วิตมนษุย์และโลก อาโมส 3:16 บอกวา่ถ้าภยัตกอยูใ่นเมืองใด พระเจ้าทรงกระทําเอง เชน่ 

ถ้าแผ่นดินไหวที�เมืองใด เราจะรู้สกึวา่ “มาร” เป็นผู้กระทําและก่อให้เกิดความหายนะนั้น 

แตผู่้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงจะต้องเข้าใจวา่พระเจ้าเป็นผู้ที�รับผิดชอบตอ่เรื�องนี � มีคาห์ 1:12 กล่าววา่ 

"ภยัพิบตัิได้ลงมาจากพระเจ้าถึงประตเูมืองเยรูซาเล็ม" ในพระธรรมโยบ 

เราได้อา่นเรื�องของโยบคนชอบธรรมผู้ซึ�งสญูเสียทกุสิ�งในชีวิต 

พระธรรมโยบสอนให้เรารู้วา่ความชัว่ร้ายที�เกิดขึ �นในชีวิตของมนษุย์ไมไ่ด้เป็นสดัสว่นกบัการเชื�อฟัง

หรือไมเ่ชื�อฟังพระเจ้า โยบตระหนกัวา่ "พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย" (โยบ 1:21) 

เขาไมไ่ด้พดูวา่ "พระเจ้าประทาน และซาตานเอาไปเสีย" และยงัพดูกบัภรรยาของตนวา่ 

"เราจะรับสิ�งดีจากพระหตัถ์ของพระเจ้า และจะไมรั่บของไมด่ีบ้างหรือ" (โยบ 2:10) 

ในตอนทา้ยของพระธรรมน้ี เพื�อนของเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจและปลอบโยนเขา 

"ด้วยเรื�องเหตรุ้ายทั �งสิ �น ซึ�งพระเจ้าทรงนํามาเหนือทา่น" (โยบ 42:11 เทียบ 19:21; 8:4) 

พระเจ้าจงึเป็นที�มาของ "ความชั�วร้าย" ในแงท่ี�วา่ทรงเป็นผู้อนญุาตให้เกิดปัญหาตา่งๆ 

ในชีวิตของเรา 

"เพราะองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที�พระองค์ทรงรัก…ทา่นทั �งหลายจงรับและทนเอาเถอะ…ตอ่

มาภายหลงัก็จะก่อให้เกิดความสขุสําราญแก่บรรดาคนที�ต้องทนอยูน่ั �น คือความชอบธรรมนั �นเอง" 

(ฮีบรู 12:6-11) 

แสดงวา่ความทกุข์ยากที�พระเจ้าประทานให้เรานั �นจะนําไปสูก่ารเติบโตทางจิตวิญญาณ 

เป็นการขดัแย้งที�จะกลา่ววา่มารเป็นผู้ที�ผลกัดนัให้เราทําบาปและไมช่อบธรรม 

ในขณะที�กลา่ววา่พระเจ้าทรงให้ปัญหาเกิดขึ �นในชีวิตของเราเพื�อให้เรา "เกิดความสขุสําราญ 

คือความชอบธรรม" ความคิดในเรื�องของมารก่อให้เกิดปัญหา 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในข้อความที�พดูถึงการมอบชายคนหนึ�งให้กบัซาตาน 

"เพื�อให้จิตวิญญาณของเขารอด" (1 โครินธ์ 5:5) หรือ "เพื�อเขาจะไมห่ลูพ่ระเกียรติพระเจ้า" (1 

ทิโมธี 1:20) ถ้าซาตานทําให้มนษุย์ทําบาปและมีผลกระทบในแง่ลบตอ่จิตวิญญาณของมนษุย์ 

เหตุใดข้อพระธรรมเหลา่นี �จงึพดูถึง "ซาตาน" ในแง่บวก คําตอบก็คือ ปฏิปักษ ์"ซาตาน" 

หรือความทกุข์ยากในชีวิตสามารถก่อผลดีทางจิตวิญญาณในชีวิตของผู้ที�เชื�อในพระเจ้า 

ถ้าเรายอมรับวา่ความชั�วร้ายมาจากพระเจ้า 

เราก็สามารถที�จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงจดัการกบัปัญหาของเรา เชน่ ขจดัปัญหานั �นออกไป 

ถ้าปัญหานั �นไมห่มดไป 
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เราจะรู้ได้วา่ปัญหาเหลา่นั �นมาจากพระเจ้าเพื�อให้เกิดผลดีทางจิตวิญญาณของเรา 

ถ้าเราเชื�อวา่มีส่ิงชัว่ร้ายท่ีเรียกวา่มารหรือซาตานท่ีก่อปัญหาแล้วละก็ 

เราก็ไมมี่ทางจะทําอะไรกบัปัญหาเหลา่นั �นได้ ความพิการ โรคภยั ความตายอยา่งปัจจบุนัทนัดว่น 

หรือความหายนะ ถือวา่เป็นเคราะห์ร้าย ถ้ามารคือทตูสวรรค์ที�กระทําความผิดบาปและมีอํานาจ 

มนัจะต้องมีอํานาจมากกวา่เรามาก และเราไมมี่ทางเลือกนอกจากยอมทนทกุข์ในเงื �อมือของมนั 

แตใ่นทางตรงกนัข้าม เราสบายใจได้วา่ ภายใต้การควบคมุของพระเจ้า 

"พระเจ้าทรงชว่ยคนที�รักพระองค์ให้เกิดผลอนัดีในทกุสิ�ง" (โรม 8:28) 

ในชีวิตของผู้ที�เชื�อพระเจ้าจงึไมมี่คําวา่ "โชค" อยู ่

 

ที�มาของบาป 

บาปเกิดมาจากภายในตวัเรา เป็นความผิดของเราเองที�เราทําบาป 

แม้จะเป็นการดีที�จะเชื�อวา่ไมใ่ชค่วามผิดของเราที�เราทําบาป 

เพราะเราจะได้ทําบาปได้อยา่งอิสระเสรีและโยนความผิดไปให้มาร 

ไมใ่ชส่ิ�งผิดปกติเลยที�คนที�ทําผิดมหนัต์จะอ้อนวอนขอความเมตตา 

โดยอ้างวา่ทําไปโดยถกูผีสิงและไมรู้่สกึตวั แต่เป็นการถกูต้องที�คนคนนั �นจะถกูพิพากษาลงโทษ 

เราตอ้งจาํไวว้า่ “คา่จ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) บาปนําไปสูค่วามตาย 

ถ้าไมใ่ชค่วามผิดของเราท่ีเราทาํบาป แตเ่ป็นความผิดของมาร 

พระเจ้าผูท้รงธรรมคงจะต้องลงโทษมาร ไมใ่ชล่งโทษเรา 

แต่ความจริงที�เราถกูลงโทษเพราะบาปของเราแสดงให้เห็นวา่เราต้องรับผิดชอบในบาปที�เราทํา 

การที�เราคิดวา่มารเป็นสิ�งที�อยูภ่ายนอกตวัเรามากกวา่คิดวา่บาปอยูภ่ายในตวัเรา 

เป็นความพยายามที�จะปัดความรับผิดชอบในการทําบาปของเราให้ออกไปพ้นตวั 

นี�เป็นอีกตวัอยา่งหนึ�งของการที�มนษุย์ไมย่อมรับสิ�งที�พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเราวา่มนษุย์เป็นค

นบาปโดยธรรมชาต ิ

"ไม่มีสิ�งใดภายนอก 

ที�เข้าไปภายในมนษุย์จะกระทําให้มนษุย์เป็นมลทินได้…เพราะวา่จากภายในมนษุ

ย์คือจากใจมนษุย์ มีความคิดชั�วร้าย การลว่งประเวณี การลกัขโมย 

การฆ่าคน…ความเยอ่หยิ�ง ความบดัซบ 

สารพดัการชั�วนี �เกิดมาจากภายในและทําให้มนษุย์เป็นมลทิน" (มาระโก 7:15-23) 



 122 

ความคิดที�วา่ มี 

สิ�งชั�วร้ายจากภายนอกเข้าไปในตวัเราทําให้เราทําบาปเป็นความคิดที�ขดัตอ่คําสอนของพระเยซ ู

จากภายใน จากใจมนษุย์ คือที�มาของความชั�วร้ายทั�งปวง ในครั �งที�นํ �าทว่มโลก 

พระเจ้าทรงดําริในพระทยัวา่ "เค้าความคิดในใจของมนษุย์ล้วนแตช่ั�วตั �งแตเ่ด็กมา" (ปฐมกาล 

8:21) เรารู้จากยากอบ 1:14 วา่ "ทกุคนก็ถกูลอ่ให้หลง 

เมื�อกิเลสของตวัเองลอ่และชกันําให้กระทําตาม" เราถกูลอ่ลวงด้วยกิเลสของเราเอง 

ความปรารถนาอนัชั�วร้ายของเราเอง ไมใ่ชส่ิ�งใดภายนอกตวัเรา  

"อะไรเป็นสาเหตขุองสงคราม และอะไรเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาทกนัในพวกทา่น 

มิใชกิ่เลสตณัหาของท่านหรือ" (ยากอบ 4:1) 

เราทกุคนมีกิเลสของตวัเองอนัเกิดจากความปรารถนาของเราเอง 

และเป็นความจริงที�วา่เราเป็นศตัรูตวัร้ายของตวัเราเอง 

พระธรรมโรมกลา่วถึงบาป ที�มา และวิธีเอาชนะ แต่มีการพดูถึงมารและซาตานน้อยมาก 

เปาโลไมไ่ด้พดูถึงมารหรือซาตานในแง่ท่ีเป็นท่ีมาของบาป "มาร" 

เป็นความคิดของพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่ถ้ามารท่ีทาํให้เราทาํบาปมีตวัตนจริง 

มนัจะต้องถกูกลา่วถึงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม ในสมยัของผู้วินิจฉัย 

เมื�อครั �งที�อิสราเอลเดินทางอยูใ่นถิ�นทรุกนัดาร พวกเขาทําบาปมากมาย 

แตพ่ระเจ้าไมไ่ด้เตือนพวกเขาถึงพลงัเหนือธรรมชาติที�เข้าไปในตวัพวกเขา 

และทําให้พวกเขาทําบาป พระองค์สนบัสนนุให้พวกเขาเชื�อฟังพระวจนะของพระองค์ 

เพื�อจะไมท่ําตามความต้องการฝ่ายเนื �อหนงั (เฉลยธรรมบญัญัติ 27:9-10; โยชวูา 22:5) 

เปาโลกลา่ววา่ "ในตวัของข้าพเจ้าไมมี่ความดีประการใดอยูเ่ลย…เพราะวา่เจตนาดี 

ข้าพเจ้าก็มีอยู ่แตซ่ึ�งจะกระทําการดีนั �น 

ข้าพเจ้าหาได้กระทาํไม่…ถ้าแม้ข้าพเจ้ายงัทําสิ�งซึ�งข้าพเจ้าไมป่รารถนาจะทํา 

ก็ไมใ่ชต่วัข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา แตบ่าปซึ�งอยูใ่นตวัข้าพเจ้านัน่เองเป็นผู้กระทํา" (โรม 7:18-21) 

เปาโลมิได้ตําหนิการทําบาปของทา่นวา่เป็นการกระทําของสิ�งซึ�งอยูภ่ายนอกที�ชื�อมาร 

แตก่ล่าววา่ธรรมชาติชั�วร้ายของทา่นเป็นที�มาที�แท้จริงของบาป "ก็ไมใ่ชต่วัข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา 

แตบ่าปซึ�งอยู่ในตวัข้าพเจ้านัน่เองเป็นผู้กระทํา ดงันั้น ข้าพเจ้าจงึเห็นวา่เป็นกฎธรรมดาอยา่งหนึ�ง 

คือเมื�อใดที�ข้าพเจ้าตั �งใจจะกระทําความดี ความชั�วก็พร้อมที�จะผดุขึ�น" 

ทา่นเรียกสิ�งที�ตรงข้ามกบัฝ่ายจิตวิญญาณวา่ "บาปซ่ึงอยูใ่นตวัข้าพเจ้า" 

บุคคลใดท่ีไตร่ตรองและใชค้วามคิดทางจิตวญิญาณจะสามารถรู้จกัตนเองมากขึ้น สังเกตไดว้า่แมแ้ต่ 
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คริสเตียนชั้นสูงเช่นเปาโล แม้รับเชื�อแล้ว ธรรมชาติในตวัก็มิได้เปลี�ยนไป 

และทา่นไมไ่ด้ถกูนําไปอยูใ่นสถานะที�ทา่นจะไมห่รือไม่สามารถทําบาปอีก 

กลุม่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐยคุปัจจบุนัอ้างวา่พวกเขาอยูใ่นสถานะดงักลา่ว 

และด้วยเหตนีุ �เปาโลจงึถกูนบัวา่เป็นพวก "ไมไ่ด้รับความรอด" เพราะข้อความในโรม 7:15-21 

กษัตริย์ดาวิดผูช้อบธรรมกลา่วถึงการทําบาปครั �งแล้วครั �งเลา่ของพระองค์วา่ 

"ข้าพระองค์ถือกําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั �งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป" (สดดุี 51:5) 

พระคริสตธรรมคมัภีร์เผยให้เห็นถึงธรรมชาติอนัชั�วร้ายของมนษุย์ ถ้าเรายอมรับ 

ก็ไมมี่ความจําเป็นที�จะจินตนาการใครสกัคนขึ �นมาเพื�อรับผิดชอบการทําบาปของเรา เยเรมีย์ 

17:9 กล่าววา่ จิตใจก็เป็นตวัที�ชั�วร้าย 

และหลอกลวงกวา่สิ�งใดจนเราไมส่ามารถคํานวณความบาปที�มนักระทําได้ 

พระเยซก็ูตรัสถึงธรรมชาติอนัชั�วร้ายของมนษุย์ในมทัธิว 7:11 ส่วนปัญญาจารย์ 9:3 กล่าววา่ 

"จิตใจของมนษุย์ก็เต็มไปด้วยความชั�ว" เอเฟซสั 4:18 

กล่าววา่มนษุย์อยูห่า่งจากชีวิตซึ�งมาจากพระเจ้า "เพราะเหตคุวามไมรู้่เทา่ถึงการณ์ซึ�งอยูใ่นตวัเขา 

อนัเนื�องจากใจที�แข็งกระด้างของเขา"  

กาลาเทีย 5:19 พดูถึงบาปของเราวา่เป็น "การงานของเนื�อหนงั" คือเนื �อหนงั ตวัตน 

และธรรมชาติของเราเองที�ทําให้เราทําบาป 

ไมมี่ข้อพระธรรมใดที�บอกวา่บาปในตวัเราเป็นเพราะมารเป็นผู้ เอามาใส ่

แนวโนม้ท่ีจะทาํบาปเป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด ถือเป็นส่วนพื้นฐานท่ีประกอบขึ้นเป็นมนุษย ์
 

 

6.2  มารและซาตาน 
 
บางคร้ัง คาํเดิมในพระคริสตธรรมคมัภีร์จะยงัคงไวเ้ช่นเดิมโดยไม่แปล อยา่งเช่นคําวา่ "ซาตาน" 

เป็นคําทบัศพัท์ในภาษาฮีบรูที�แปลวา่ "ปรปักษ์" สว่น "มาร" เป็นคําที�แปลมาจากคําวา่ "Diabolos" 

ในภาษากรีกซึ�งแปลวา่ คนโป้ปด ศตัรู หรือคนส่อเสียด 

ถ้าเราเชื�อวา่ซาตานและมารเป็นสิ�งที�อยูภ่ายนอกตวัเรา และเป็นผู้ที�รับผิดชอบตอ่บาปที�เราทํา 

เมื�อใดก็ตามที�เราพบคํา 2 คํานี �ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เราจะต้องคิดถึงสิ�งชั�วร้ายนี � 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ใช้คําเหลา่นี �เป็นคําคณุศพัท์เพื�ออธิบายถึงลกัษณะของคนธรรมดาทั�วไป 
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จงึเป็นไปไมไ่ด้ที�คําวา่มารและซาตานในพระ 

คริสตธรรมคมัภีร์หมายถึงส่ิงชัว่ร้ายที�อยูภ่ายนอกตวัเรา 

คาํว่า "ซาตาน" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

1 พงศ์กษัตริย์ 11:14 บนัทกึไว้ว้า "พระเจ้าทรงให้ปฏิปักษ์ (ภาษาฮีบรูคือซาตาน) 

เกิดขึ �นตอ่สู้ซาโลมอน คือฮาคดัคนเอโดม" 1 พงศ์กษัตริย์ 11:23,25 กล่าววา่ 

"พระเจ้าไดท้รงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ �นตอ่สู้ทา่นอีกคนหนึ�ง คือ เรโซน…ทา่นเป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอล" 

นี�ไมไ่ด้หมายความวา่พระเจ้าทรงให้ผู้ที�มีพลงัเหนือธรรมชาติหรือทตูสวรรค์มาเป็นซาตานหรือปฏิปั

กษข์องซาโลมอน พระองค์ทรงให้คนธรรมดามาตอ่สู้กบัซาโลมอน มทัธิว 16:22-23 

ให้อีกตวัอยา่งหน่ึงวา่เมื�อเปโตรพยายามอ้อนวอนพระเยซไูมใ่ห้ไปเยรูซาเล็ม และถกูตรึงกางเขน 

พระเยซตูรัสกบัเปโตรวา่ "อ้ายซาตาน จงไปให้พ้น เจ้าเป็นเครื�องกีดขวางเรา เพราะเจ้าคิดอยา่งคน 

มิได้คิดอยา่งพระเจ้า" เปโตรถกูเรียกวา่ซาตาน พระเยซไูมไ่ด้ตรัสกบัทตูสวรรค์หรือปีศาจ 

พระองค์กําลงัตรัสกบัเปโตร 

คําวา่ "ซาตาน" แปลวา่ปฏิปักษ์ ดงันั �นคนดีๆ หรือแม้แตพ่ระเจ้าก็เป็นซาตานได้ 

ไมจ่าํเป็นตอ้งมีส่ิงใดท่ีเป็นบาปอยูใ่นคําวา่ซาตาน ความหมายแฝงท่ีเก่ียวกบับาปซ่ึงมีอยูใ่นคาํวา่ “ซาตาน” 

ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากความจริงท่ีวา่ธรรมชาติท่ีมีบาปของเราเป็น “ซาตาน” 

ตวัร้ายหรือปฏิปักษ์ของตวัเราเอง และซาตานเป็นคําที�โลกเรียกสิ�งที�เกี�ยวข้องกบับาป 

พระเจ้าสามารถเป็นซาตานของเราได้ในแงท่ี�วา่พระองค์ทรงนําความทกุข์ยากลําบากมาในชีวิตของ

เรา หรือทรงยืนขวางทางผิดบาปที�เราอยากจะเดินเข้าหา แตค่วามจริงท่ีสามารถเรียกพระเจา้วา่ 

“ซาตาน” ไมไ่ด้หมายความวา่พระองค์มีบาป 

พระธรรมซามเูอลและพงศาวดารและพระกิตติคณุทั �ง 4 เลม่ 

กลา่วถึงเหตกุารณ์เดียวกนัแตใ่ช้คําพดูตา่งกนัไป 2 ซามเูอล 24:1 บนัทกึไว้วา่ 

"พระเจ้า…เพื�อตอ่สู้ เขาทั �งหลายจงึทรงดลใจดาวิด" 1 พงศาวดาร 21:1 

"ซาตานได้ยืนขึ �นตอ่สู้ อิสราเอล และดลพระทยัให้ดาวิดนบัจํานวนอิสราเอล" ในซามเูอล 

พระเจ้าเป็นผู้ตอ่สู้ อิสราเอล ในพงศาวดารซาตานเป็นผู้ตอ่สู้  สรุปก็คือพระเจ้าทรงกระทาํเสมือนเป็น 

“ซาตาน” หรือปฏิปักษ์ของดาวิด พระเจ้าทรงนําความยากลําบากมาสูชี่วิตของโยบเช่นกนั 

"พระองค์ทรงข่มเหงข้าพระองค์ด้วยพระหตัถ์ทรงฤทธิ�ของพระองค์" (โยบ 30:21) โยบกําลงับอกวา่ 

“พระเจ้าทรงกระทาํเสมือนเป็นซาตานของโยบ” 
คาํว่า "มาร" ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
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คาํวา่ “มาร” ก็เช่นกนั พระเยซตูรัสวา่ "เรามิได้เลือกเจ้าทั �งหลาย 

และหนึ�งในพวกเจา้เป็นซาตานดอกหรือ" พระองค์กําลงัพดูถึงยดูาส อิสคาริโอท 

ซึ�งเป็นปถุชุนธรรมดา ไมใ่ชพ่ดูถึงส่ิงท่ีมีเขา หรือท่ีเรียกวา่ดวงวิญญาณ คําวา่ "มาร" 

ในที�นี �หมายถึงคนชั�วร้าย 1 ทิโมธี 3:11 พดูถึงภรรยาของผู้อาวโุสในคริสตจกัรวา่ไมค่วรเป็น 

"คนที�ใสร้่ายผู้ อื�น" คํากรีกสําหรับคํานี �คือ "Diabolos" ซึ�งถกูแปลวา่ "มาร" ในบทความอื�นๆ 

เปาโลเตือนทิตสัวา่พวกหญิงสงุอายใุนเอคเคลเซียวา่ไมค่วรเป็นคน "ชา่งสอ่เสียด" หรือ "มาร" 

(ทิตสั 2:3) และทา่นบอกทิโมธี (2 ทิโมธี 3:1,3) วา่ "ในสมยัจะสิ �นยคุนั �น มนษุย์จะใสร้่ายกนั 

(มาร)" ไมไ่ด้แปลวา่ มนษุย์จะกลายเป็นสิ�งที�เหนือธรรมชาติ แตว่า่พวกเขาจะชั�วร้ายมากขึ �นทกุท ี
จากท่ีกล่าวมาน้ีคงเห็นไดช้ดัเจนวา่คาํวา่ “มาร” หรือ “ซาตาน” 
ไม่ไดห้มายถึงทูตสวรรคท่ี์ตกตํ่าหรือส่ิงท่ีมีบาปภายนอกตวัเรา 
บาป ซาตาน และมาร 

คําวา่ "ซาตาน" หรือ "มาร" 

ใช้เป็นคําอธิบายแนวโนม้ตามธรรมชาติท่ีจะทาํบาปภายในตวัเราตามที�เราพดูถึงในบทเรียนท่ี 6.1 

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น “ซาตาน” หรือปฏิปักษท่ี์สาํคญัของเรา ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบเป็นบุคคลไดเ้ช่นกนั 
และเม่ือเป็นเช่นนั้น เราอาจใช้คําวา่ "มาร" เป็นคําเรียกแทนศตัรูของเราหรือการบิดเบือนความจริง 

นัน่คือลกัษณะธรรมชาติของ “มนุษย”์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งมารและความปรารถนาชั�วร้าย 

บาปภายในตวัเรา เห็นได้ชดัจากข้อความมากมาย  

"บตุรทั �งหลายร่วมสายโลหิตกนัฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็นเชน่นั �นด้วย เพื�อโดยทางความตายนั �นเอง 

พระองค์จะได้ทรงทําลายผู้ที�มีอํานาจแหง่ความตาย คือมารเสียได้" (ฮีบรู 2:14) 

มารในที�นี �รับผิดชอบความตาย "คา่จ้างของความบาปคือความตาย "(โรม 6:23) 

บาปและมารจงึสอดคล้องกนั ยากอบ 1:14 กล่าววา่ ความปรารถนาชั�วร้ายของเราหลอกลอ่เราเอง 

นําเราไปสูค่วามบาปและความตาย แต ่

ฮีบรู 2:14 กล่าววา่มารนํามาซึ�งความตาย และพระเยซรู่วมมีธรรมชาติอยา่งมนษุย์ 

เพื�อที�จะทําลายมารเสีย แต่โรม 8:3 กล่าววา่ 

"พระองค์ทรงใช้พระบตุรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื �อหนงัที�บาป และเพื�อไถ่บาป 

พระบุตรในเนื �อหนงัจงึได้ทรงปรับโทษบาป" แสดงวา่มารและบาปในมนษุย์เป็นเหมือนกนัหมด 

พระเยซทูรงถกูหลอกลอ่เหมือนเรา 

การไมเ่ข้าใจหลกัการของมารแปลวา่เรายงัไมรู้่ซึ �งถึงธรรมชาติและการงานของพระคริสต์อยา่งถกู

ต้อง เพราะวา่พระเยซทูรงมีธรรมชาติเหมือนมนษุย์ มี “มาร” อยูภ่ายใน 
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เราจงึมีความหวงัในความรอด (ฮีบรู 2:14-18, 4:15) 

โดยการเอาชนะความปรารถนาของพระองค์เอง พระเยซจูงึได้สามารถทําลายมารบนไม้กางเขน 

(ฮีบรู 2:14) หากมารมีตวัตน มนัคงไมมี่ชีวิตอยูแ่ล้วในปัจจบุนั ฮีบรู 9:26 บอกวา่พระคริสต์ 

"กําจดับาปให้หมดสิ �นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื�องบชูา 

พระเยซคูริสต์ทรงทําลายมารภายในพระองค์โดยทางความตาย โดยความตายของพระองค์ 

พระเยซทูรงทําลาย “ตวัแหง่บาป” เสีย (โรม 6:6) เชน่ธรรมชาติของมนษุย์ 

"ผู้ที�กระทําบาปก็มาจากมาร (1 ยอห์น 3:8) 

เพราะบาปเป็นผลของการเปิดทางให้ธรรมชาติของเรา ความปรารถนาชั�วร้าย (ยากอบ 1:14,15) 

ซึ�งพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรียกวา่ "มาร" "พระบตุรของพระเจ้าเสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตนีุ � 

คือเพื�อทรงทําลายกิจการของมาร (1 ยอห์น 3:8) 

ถ้าเราพดูถกูที�วา่มารคือความปรารถนาชั�วร้ายของเรา 

การงานของความปรารถนาชั�วร้ายก็คือบาป ใน 1 ยอห์น 3:5 กล่าววา่ "พระองค์ได้ทรงปรากฏ 

เพื�อกําจดับาปของเราให้หมดไป"  หมายความวา่ “บาปของเรา” และ “การงานของมาร” 

คือสิ�งเดียวกนั ในกิจการของอคัรทตู 5:3 เปโตรพดูกบัอานาเนียวา่ 

"เหตไุฉนซาตานจงึทําให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมสุา" และในข้อ 4 เปโตรพดูอีกวา่ 

"มีเหตอุะไรเกิดขึ �นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า" 

การมีสิ�งไมด่ีเกิดขึ �นในใจก็คือการมีซาตานอยูเ่ต็มหวัใจ ถ้าเราคิดแผนการร้าย มนัก็เกิดขึ �น ภายใน 

ตวัเรา ถ้าสตรีมีครรภ์ ก็ตั �งครรภ์ภายในตวัเธอไมใ่ชข้่างนอก ยากอบ 1:14,15 

ใชภ้าพพจน์เดียวกนัอธิบายวา่ กิเลสของเราเกิดขึ�นและนําไปสูบ่าปและความตายอยา่งไร สดดุี 

109:6 เปรียบคนที�เต็มไปด้วยบาปวา่เป็น ”ซาตาน” วา่ 

"ขอทรงตั �งคนอธรรมปรักปรําเขาและให้ซาตานยืนอยูท่ี�ขวามือของเขา" คือมีอํานาจเหนือเขา (เทียบ 

สดดุี 110:1) 
การเปรียบเทยีบเป็นบุคคล 

อยา่งไรก็ตาม เราอาจจะพดูวา่ "แตม่ารถกูพดูถึงเหมือนกบัวา่มนัเป็นคนคนหนึ�ง" ฮีบรู 2:14 บอกวา่ 

"ผู้ที�มีอํานาจแหง่ความตาย คือ มาร" พระคริสตธรรมคมัภีร์มกัจะใชก้ารเปรียบเทียบเป็นบุคคล 

คือเปรียบเทียบความคิดในนามธรรมให้เป็นบุคคล สภุาษิต 9:1 พดูถึงหญิงสาวที�ชื�อวา่ "ปัญญา" 

กาํลงัสร้างเรือนของเธอ และโรม 6:23 กล่าวถึงบาปวา่เป็นผู้ที�จ่ายคา่จ้างเป็นความตาย 

เรื�องนี �จะกลา่วถึงอีกครั �งใน Digression 5 

มารมกัจะเป็นตวัแทนความปรารถนาชั�วร้ายของเราเสมอ 
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แตเ่ราไมส่ามารถมีปฏิปักษ์ที�เป็นนามธรรม 

ความปรารถนาชั�วร้ายในใจมนษุย์จะเกิดขึ �นไมไ่ด้ถ้าไมมี่มนษุย์ “มาร” 

จงึมกัถกูเปรียบเทียบเป็นบคุคล บาปมกัจะถกูเปรียบเทียบวา่เป็นนายจ้าง (โรม 5:21; 6:6,17; 

7:3) “มาร” ก็ถกูเปรียบเทียบเป็นบคุคลเชน่กนัเพราะ "มาร" ถกูกลา่วอ้างถึงวา่เป็น "บาป" 

เปาโลพดูถึงตวัเราวา่มีคน 2 คน อยูใ่นตวัเรา คือคนฝ่ายเนื �อหนงั "มาร" 

ซึ�งตอ่สู้กบัคนฝ่ายวิญญาณ ไมไ่ด้หมายความวา่ เรามีคนจริงๆ 2 คน ตอ่สู้กนัอยูใ่นตวัเรา 

สว่นที�เป็นบาปในตวัเราถกูเปรียบเทียบวา่เป็น "คนชั�วร้าย" (มทัธิว 6:13) 

หรือมารในความหมายของพระคริสตธรรมคมัภีร์ คําวา่ "คนชั�วร้าย" ในภาษากรีกถกูแปลวา่ 

"คนชั�วช้า" ใน 1 โครินธ์ 5:13 เมื�อคนคนหนึ�งเปิดทางให้บาปหรือ "คนชั�วร้าย" ในตวัเขาเอง 

เขาก็กลายเป็นคน “ชั�วร้าย” หรือ "มาร" 
 
"มาร" หรือ "ซาตาน" ในความหมายทางการเมือง 

คําวา่ “มาร” และ “ซาตาน” ถกูใช้เพื�ออธิบายถึงโลกชั�วร้ายท่ีเป็นไปดว้ยบาปที�เราอาศยัอยูเ่ชน่กนั 

ระบบสงัคม การเมือง และศาสนาปลอมๆ ของมนษุย์ก็ถกูเรียกวา่ "มาร" ได้ 

มารและซาตานในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมม่กัจะหมายถึงระบบอํานาจทางการเ

มืองและสงัคมของชาวยิวและชาวโรมนั วิวรณ์ 2:10 บนัทกึวา่มารจะขงัผู้ที�เชื�อไว้ในคกุ 

แปลวา่ผู้ มีอํานาจชาวโรมนัจะสั�งจําคกุบรรดาผู้ที�เชื�อ วิวรณ์ 2 ยงักลา่วถึงคริสตจกัรเปอร์กามมั 

ซึ�งตั �งอยูใ่นที�นั�งของซาตาน ซึ�งก็คือสถานที�ตั �งของที�ทําการปกครองของชาวโรมนั 

(เมืองเปอร์กามมั) ซ่ึงมีกลุ่มของผูท่ี้เช่ืออยูท่ี่นัน่ดว้ยเช่นกนั ถ้าซาตานมีตวัตน 

เราก็ไมอ่าจพดูได้วา่ซาตานมีที�นั�งปกครองที�เมืองเปอร์กามมั 

การทําบาปเป็นการประพฤติผิดธรรมบญัญัติ (1 ยอห์น 3:4) 

แตบ่าปที�รวมตวักนัเป็นพลงัทางการเมืองและสงัคมตอ่ต้านพระเจ้าเป็นพลงัที�แรงกวา่บาปสว่นบคุ

คล พลงัที�รวมตวักนันี �เองที�เราเปรียบเป็นมาร 

ดงันั �นอิหร่านและกลุม่ประเทศอิสลามจงึเรียกอเมริกาวา่ "ซาตานผู้ยิ�งใหญ่" 

คือปฏิปักษ์ตวัร้ายของพวกเขาทั �งในด้านการเมืองและศาสนา ซ่ึงเป็นวธีิท่ีคาํวา่ “มาร” หรือ “ซาตาน” 
มกัจะถูกใชใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
โดยสรุป เราควรจะศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ทั�งเล่ม 

แทนที�จะสรุปคาํสอนหลกัจากพระธรรมเพียงบางบทท่ีอา้งถึงความเช่ือเรื�องมารและซาตานเพือ่ทําความเ

ข้าใจในเร่ืองน้ี บทเรียนท่ี 6.1 และหัวขอ้น้ี 
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เราควรจะอา่นทบทวนอีกครั �งอยา่งระมดัระวงัและด้วยใจอธิษฐาน 

ส่ิงท่ีเป็นหลกัคาํสอนท่ีอธิบายไวใ้นท่ีน้ีจะเป็นวธีิเดียวท่ีสามารถทาํให้เกิดความเขา้ใจอยา่งมีเหตุผลของบทความทั้งหม

ดท่ีอา้งถึงมารและซาตาน 
คําเหลา่นั �นอาจจะถกูนํามาใช้เป็นคําคณุศพัท์ปกติหรือใช้เพื�อกลา่วถึงบาปที�อยูใ่นตวัเราเอง 

บทความที�มกัจะถกูเข้าใจผิดและนํามาสนบัสนนุความคิดที�เป็นที�นิยมกนัจะอยูใ่น Digression 
ซ่ึงใชคู้่กบับทเรียนน้ี 
คนที�ไมย่อมรับบทสรุปของบทเรียนนี �ควรตั �งคําถามกบัตนเองวา่ 1) 

บาปถกูเปรียบเทียบเป็นบคุคลใชห่รือไม ่คําตอบก็คือใช ่ 2) จริงหรือไมท่ี� “ซาตาน” 

เป็นคําที�ใช้เป็นคําคณุศพัท์ได้ด้วย คําตอบก็คือใช ่ดงันั้น 

อะไรคือปัญหาที�แท้จริงในการยอมรับวา่บาปถกูเปรียบเทียบเป็นบุคคลวา่เป็นศตัรูหรือซาตานของเรา 

โลกมกัจะถกูเปรียบเทียบเป็นบุคคลในจดหมายของยอห์นและในข่าวประเสริฐ (ดวูิวรณ์) 

คําอะไรจะดีไปกวา่ "ซาตาน" หรือ "มาร"  

 

 

6.3  ปีศาจ 
 
ในหัวขอ้ท่ีแลว้ ถ้าเราเชื�อวา่มารหรือซาตานไมมี่ตวัตน เราก็ต้องยอมรับวา่ ปีศาจ 

ซึ�งเป็นลกูสมนุของมารก็ไมมี่ตวัตนเชน่กนั หลายคนเชื�อวา่พระเจ้าประทานสิ�งดีๆ ในชีวิตแก่เรา 

และมารและปีศาจทําให้เกิดสิ�งที�ไมด่ีในชีวิต รวมทั �งนาํสิ�งดีๆ ที�พระเจ้าให้เราไปจากเราด้วย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเราอยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าทรงฤทธานภุาพสงูสดุ 

พระองค์เป็นผู้ที�รับผิดชอบตอ่ทั �งสิ�งดีและไมด่ีในชีวิตของเรา  

(อิสยาห์ 45:7) ดงันั้น เมื�อเราประสบความทกุข์ยาก 

เราควรจะยอมรับวา่เป็นสิ�งที�มาจากพระเจ้าไมใ่ชม่าจากมารหรือปีศาจ โยบตระหนกัวา่ 

"พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแดพ่ระนามพระเจ้า" (โยบ 1:21) 

พระเจ้าทรงเป็นที�มาของฤทธานภุาพทั �งปวง (อิสยาห์ 45:5; 44:8) 

พระเจ้าทรงริษยาเมื�อประชากรของพระองค์เชื�อในพระอื�น เมื�อพวกเขาพดูกบัพระองคว์า่ 

"พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ�งใหญ่และทรงฤทธานภุาพ 

แตเ่ราเชื�อวา่ยงัมีพระอื�นอีกนอกจากพระองค์ แม้วา่พระอื�นจะไมท่รงฤทธานภุาพเทา่พระองค์" 

เราจงึไมส่ามารถที�จะเชื�อวา่มีปีศาจหรือมารนอกเหนือจากพระเจ้า 
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นี�คือความผิดพลาดท่ีอิสราเอลไดก้ระทาํ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมบอกให้เรารู้วา่อิสราเอลได้ทําให้พระเจ้าไมท่รงพอพระทั

ย โดยการหนัไปเคารพในพระอื�น เราจะเห็นได้จากพระ 

คริสตธรรมคมัภีร์วา่ "ปีศาจ" 

ที�คนเชื�ออยูใ่นทกุวนันี �ก็เหมือนพระเทียมที�อิสราเอลเชื�อในสมยัโบราณ 

มารคือรูปเคารพ 

ใน 1 โครินธ์ เปาโลอธิบายถึงสาเหตทุี�คริสเตียนไมค่วรเชื�อหรือเกี�ยวข้องกบัรูปเคารพ 

ในยคุของพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ผู้คนเชื�อวา่ปีศาจคือพระเล็กพระน้อยที�พวกเขาไปกราบไหว้เพื�อให้ชว่ยแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ �นในชีวิ

ตของพวกเขา และจึงสร้างรูปปั �นหรือรูปเคารพและกราบไหว้รูปนั �น เปาโลใช้คําวา่ "ปีศาจ" และ 

"รูปเคารพ" แทนที�กนัในจดหมายของทา่น "เครื�องบชูาที�พวกตา่งชาติถวายนั �น 

เขาถวายบชูาแก่พวกปีศาจ และแก่สิ�งที�ไมใ่ชพ่ระเจ้า 

ข้าพเจ้าไมป่รารถนาให้ทา่นมีสว่นร่วมกบัพวกปีศาจ ถ้ามีใครมาบอกทา่นวา่ 

"ของนี �เขาถวายแก่รูปเคารพแล้ว" ทา่นอยา่รับประทาน เพราะเห็นแก่คนที�บอกนั �น" (1 โครินธ์ 

10:20,28) รูปเคารพและปีศาจจงึเป็นสิ�งเดียวกนั เปาโลบอกวา่ "เขาถวายบชูาแก่พวกปีศาจ 

ไมใ่ชพ่ระเจ้า" ปีศาจไมใ่ชพ่ระเจ้า และเนื�องจากมีพระเจ้าพระองค์เดียว 

ปีศาจจงึไมมี่อํานาจอะไรเลยและไมใ่ชแ่ม้แตพ่ระเล็กพระน้อย  ใน 1 โครินธ์ 8:4 กล่าววา่ 

   "เรื�องการกินอาหารที�เขาบชูาแก่รูปเคารพนั �น เรารู้อยูแ่ล้ววา่ รูปนั �นไร้สาระ 

และมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว" รูปเคารพหรือปีศาจไมมี่ตวัตน มีพระเจ้าแท้องค์เดียวในโลก ในข้อ 

5, 6 เปาโลบอกวา่ 

   "แม้จะมีพระมาก (มีพระมากและเจ้ามากก็จริง) เหมือนที�ผู้คนเชื�อวา่มีภตูผีหลายประเภท เชน่ 

ภตูผีประเภทหนึ�งทําให้เราตกงาน ภตูผีอีกประเภทหนึ�งทําให้ภรรยาทิ �งสามีไป 

แตส่ําหรับพวกเรานั �นมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดาและสิ�งสารพดัทั�งปวงซึ�งเกิดขึ �นจากพระองค์" 

เมื�อมองย้อนไปในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม เราจะพบหลกัฐานมากขึ �นวา่ 

"ปีศาจ" ก็คือ "รูปเคารพ" พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมฉบบัภาษากรีกใช้คําวา่ 

"diamoman" แทนคําวา่ "รูปเคารพ ในเฉลยธรรมบญัญัติ 32:17 และสดดุี 106:37 

ซึ�งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมใ่ช้คําวา่ "ปีศาจ" สดดุี 106:36-39 

อธิบายความผิดพลาดของอิสราเอล และเปรียบเทียบรูปเคารพของคานาอนัวา่เป็นปีศาจ 
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   "ทา่น (อิสราเอล) ปรนนิบตัิรูปเคารพของเขาซึ�งกลายเป็นบว่งสําหรับทา่น 

ทา่นฆ่าบตุรชายและบุตรหญิงของทา่น ถวายเป็นเครื�องสกัการบชูาแก่ปีศาจ 

ทา่นเทโลหิตผู้ ไร้ผิดออกมา คือโลหิตบตุรชายบตุรหญิงของทา่น 

ผู้ซึ�งทา่นได้ฆ่าเป็นเครื�องสกัการบชูาแก่รูปเคารพแหง่คานาอนั" 

 

ปีศาจในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่ 
แล้วบทความในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมท่ี�พดูถึงปีศาจอยา่งชดัเจนเล่า 
ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งทาํความเขา้ใจให้ชดัเจนคือ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพ 

จงึเป็นไปไมไ่ด้ที�จะขดัแย้งกนัเอง ถ้าพระคริสตธรรมคมัภีร์บอกเราวา่ พระเจ้าทรงฤทธานภุาพ 

และทรงทําให้เกิดปัญหาทกุอยา่งในชีวิตเรา 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็ไมส่ามารถที�จะบอกวา่ปีศาจหรือพระเล็กพระน้อยที�อยูฝ่่ายตรงขา้มกบัพระ

เจ้าเป็นผู้ที�ทําให้เกิดปัญหาในชีวิตเรา ท่ีสาํคญัคําวา่ “ปีศาจ” ปรากฏอยูเ่พียง 4 

ครั �งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมและมกัจะใช้ในความหมายของการบชูารูปเคารพ 

แตป่รากฏหลายครั �งในพระธรรมกิตติคณุ 

เป็นไปได้วา่ภาษาในสมยันั �นใช้คําวา่ปีศาจเป็นคําเรียกสิ�งที�เขาคิดวา่ทําให้เกิดโรคภยัที�พวกเขาไม่

รู้จกั ถ้าปีศาจมีตวัตน และเป็นผู้ที�ทําให้เกิดความเจ็บไข้และปัญหาในชีวิตของเราแล้ว 

เราจะต้องพบคําวา่ปีศาจมากกวา่นี �ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

การบอกวา่ปีศาจถกูขบัไลอ่อกจากใครก็ตามคือการที�บอกวา่คนคนนั �นได้รับการรักษาให้หายจาก

โรคทางจิตหรือโรคที�ไมท่ราบสาเหตใุนสมยันั �น 

ผู้คนในศตวรรษแรกดจูะโยนความผิดทกุอยา่งไปให้สิ�งที�เขาจินตนาการขึ �นมาวา่มีตวัตนชื�อ 

"ปีศาจ" ความเจ็บป่วยทางจิตเป็นโรคที�เกินความรู้ทางการแพทย์ในสมยันั �น 

และผู้คนเรียกคนป่วยโรคนี �วา่ “ถกูผีเข้า” ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 

วิญญาณชั�วหมายถึงจิตใจที�ถกูทรมาน (ผู้วินิจฉัย  9:23; 1 ซามเูอล 16:14; 18:10) 

ในยคุพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่การถกูผีเข้าหมายถึงความเจ็บป่วยทางจิต 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปีศาจและความเจ็บป่วยปรากฏใน มทัธิว 8:16-17 

"เขาพาคนผีเข้าสิงเป็นอนัมากมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขบัผีออกด้วยพระดํารัส 

เพื�อจะให้สําเร็จตามพระวจนะ โดยอิสยาห์ผู้ เผยพระวจนะที�วา่ 

ทา่นได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั �งหลายและหอบโรคของเราไป" 



 131 

ความเจ็บไข้ของมนษุย์จงึเป็นเหมือนการถกูผีหรือวิญญาณชั�วเข้าสิง 

เมื�อพวกเขาได้รับการรักษาแล้วคนที�ถกูผีสิงก็กลบัไปมีสติอารมณ์ดี" (มาระโก 5:15; ลกูา 8:35) 

โดยนยันี �การพดูวา่ถกูผีสิงจงึเป็นอีกวิธีหนึ�งที�จะพดูวา่คนคนนั �นป่วยทางจิต “คนที�ถกูผีสิง” 

จึงถูกกล่าววา่ “ได้รับการรักษา” หรือ “เยยีวยา” (มทัธิว 4:24; 12:22; 17:18) 
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บทเรียน 6  คําถาม 
 

1. ใครรับผิดชอบปัญหาและความทกุข์ยากของเรา 

ก) พระเจ้า 

ข) โชค 

ค) ซาตานผู้ เตม็ไปด้วยบาป 

ง) มารผู้ เตม็ไปด้วยบาป 

2. อะไรรับผิดชอบการที�เราถกูหลอกลอ่ให้ทําบาป 

ก) ธรรมชาตขิองมนษุย์ 

ข) พระเจ้า 

ค) วิญญาณชั�ว 

ง) ซาตานผู้ เตม็ไปด้วยความบาป 

3. “มาร" ท่ีเป็นคาํนามแปลว่าอะไร 

ก) บาป 

ข) งูร้าย 

ค) คนส่อเสียด/คนที�ใสร้่ายคนอื�น 

ง) ลซูเิฟอร์ 

4. "ซาตาน" แปลว่าอะไร 

ก) คนบาป ข) ปฏิปักษ ์
ค) สตัว์ ง) ราชาแหง่ปีศาจ 

5. “ซาตาน” และ “มาร” หมายถึงอะไรในเชิงเปรียบเทียบ 
ก) บาปและสิ�งล่อใจ 

ข) พลังชั�วร้ายนอกจักรวาล 

ค) มังกร 

6. คําว่า “ปีศาจ” ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม่ หมายถึง 

ก) ทตูสวรรค์ที�ทําบาป 

ข) ความเจ็บป่วย 

ค) ภาษาในสมยันั �นที�ใช้เรียกความเจ็บป่วยที�ผู้คนคดิว่าเกิดจากการกระทําของ”ปีศาจ” 
ง) วิญญาณ 
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7.1  คาํพยากรณ์เรื�องพระเยซูในพระคริสตธรรมคัมภร์ีภาคพนัธสัญญาเดิม 

 

บทเรียนที� 3 อธิบายวา่ ความรอดที�พระเจ้ามีพระประสงค์จะมอบให้มนษุย์ 

เกี�ยวข้องกบัพระเยซอูยา่งไร พนัธสญัญาที�พระองค์กระทําตอ่เอวา อบัราฮมั และดาวิด 

ล้วนกลา่วถึงพระเยซใูนฐานะที�เป็นพงศ์พนัธุ์ของพวกเขา แท้ที�จริงแล้ว 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมทั้งหมดพยากรณ์และชี �ไปยงัพระคริสต์เพียงผู้ เดียว 

ธรรมบญัญัติของโมเสสซึ�งชาวอิสราเอลต้องปฏิบติัตามก่อนที�จะถึงสมยัของพระคริสต์ 

ชี �ไปยงัพระเยซอูยา่งสมํ�าเสมอ "ธรรมบญัญัตจึิงควบคมุเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมา" (กาลาเทีย 

3:24) ในพิธีปัสกา ลกูแกะที�ไมมี่ตําหนิจะต้องถกูฆ่า (อพยพ 12:3-6) 

นี�แสดงถึงการถวายพระเยซเูป็นเครื�องบชูา "เมษโปดกของพระเจ้า 

ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย" (ยอห์น 1:29; 1 โครินธ์ 5:7) 

การที�สตัว์ที�จะนํามาเป็นเครื�องบชูาต้องเป็นสตัว์ที�ไร้ตําหนิชี �ให้เห็นถึงความสมบรูณ์แบบของพระ

คริสต์ (อพยพ 12:5; 1 เปโตร 1:19) 

พระธรรมสดดุีและผู้ เผยพระวจนะในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

กลา่วถึงลกัษณะของพระมาซีฮาห์อยา่งนบัไมถ้่วน 

และอธิบายเป็นพิเศษถึงการสิ �นพระชนม์ของพระองค์ ลทัธิยดูาปฏิเสธพระมาซีฮาห์ 

ที�สิ �นพระชนม์ได้ เพราะพวกเขาละเลยคําที�ผู้ เผยพระวจนะเผยไว้ 
 
คาํพยากรณ์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพั

นธสัญญาเดิม 
ความสาํเร็จในพระคริสต์ 

"พระเจ้า พระเจ้าข้า 

ไฉนทรงทอดทิ �งข้าพระองค์เสีย" (สดดุี 

22:1) 

เป็นถอ้ยคาํของพระเยซูบนไมก้างเขน  
(มทัธิว 27:46) 
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"ข้าพระองค์เป็นดจุตวัหนอน 

มิใชค่นคนก็ดา่ ประชาชนก็ดหูมิ�น 

ผู้ที�เห็นข้าพระองค์ก็เย้ยหยนั 

เขาบุ้ยปากและสั�นศีรษะใสข้่าพระองค์ 

กลา่ววา่ เขามอบตวัไว้กบัพระเจ้า 

ให้พระองค์ชว่ยเขาส ิให้พระองค์ชว่ยเขา"  

(สดดุี 22:6-8) 

ชาวอิสราเอลเยาะเย้ยพระเยซู (ลกูา 23:35,8:53) 

คนทั �งปวงสั�นศีรษะเยาะเย้ย (มทัธิว 27:39) 

พระเยซูตรัสดงักล่าวขณะถูกตรึงกางเขน (มทัธิว 27:43) 

"ลิ �นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที�ขากรรไกร

…เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์" (สดดุี 

22:15-16) 

บนไมก้างเขน พระองค์ตรัสวา่ เรากระหายนํ �า 

(ยอห์น 19:28) 

การแทงที�มือและเท้าเป็นวิธีการตรึงกางเขน 

"เสื �อผ้าของข้าพระองค์ เขาแบง่ปันกนั 

สว่นเสื �อของข้าพระองค์นั �น 

เขาก็จบัฉลากกนั" (สดดุี 22:18) 

ส่ิงน้ีสาํเร็จตามท่ีบนัทึกไวใ้น มทัธิว 27:35 

พึงระลึกวา่ สดดุี 22:22 หมายถึง พระเยซใูนฮีบรู 2:12 

 
"ข้าพระองค์กลายเป็นแขกแปลกหน้าของพี�

น้อง 

และเป็นคนตา่งด้าวของบตุรแหง่มารดาข้า

พระองค์ 

ความร้อนใจในเรื�องพระนิเวศของพระองค์ไ

ด้ทว่มท้นข้าพระองค์ (สดดุี 69:8,9) 

พระเยซทูรงรู้สกึถึงความเหินหา่งที�พวกยิวและแม้

แตค่รอบครัวของพระองค์มีตอ่พระองค์ (ยอห์น 

7:3-5; มทัธิว 12:47-49) ส่ิงน้ีบนัทึกไวใ้น ยอห์น 

2:17 เช่นกนั 

"เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร 

ให้นํ �าส้มสายชแูก่ขา้พระองค์ดื�มแก้กระหา

ย" (สดดุี  69:21) 

ส่ิงน้ีเกิดขึ้นขณะพระเยซูถูกตรึงกางเขน  

(มทัธิว 27:34) 

อิสยาห์ 53 กลา่วถึงคาํพยากรณ์การสิ �นพระชนม์และฟื�นขึ �นจากความตายของพระคริสต ์
ทุกขอ้ลว้นกล่าวถึงสาํเร็จอนัไม่มีท่ีติ 
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"เหมือนแกะที�เป็นใบ้อยูห่น้าผู้ตดัขนของมั

นฉันใด 

ทา่นก็ไมป่ริปากของทา่นเลยฉันนั �น" 

(อิสยาห์ 53:7) 

พระคริสต์ 

แกะของพระเจ้ามิได้ทรงตอบประการใดเมื�อถกูฟ้อ

งกลา่วโทษ (มทัธิว 27:12,14) 

"เขาจดัหลมุศพของทา่นไว้กบัคนอธรรม 

ในความตายของทา่น 

เขาจดัไว้กบัเศรษฐี"(อิสยาห์ 53:9) 

พระเยซถูกูตรึงกางเขนพร้อมกบันกัโทษชัว่ร้าย 

(มทัธิว 27:38) แตท่รงถกูฝังในอโุมงค์กบัเศรษฐี 

(มทัธิว 27:57-60) 

 

น่าอศัจรรย์ที�พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมเ่ตือนให้เราระลกึวา่ 

"ธรรมบญัญัติและผู้ เผยพระวจนะ"  ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

เป็นพื �นฐานของความเข้าใจเกี�ยวกบัพระคริสต์ (กิจการของอคัรทตู 26:22; 28:23; โรม 1:2,3; 

16:25,26) พระเยซทูรงเตือนวา่ถ้าเราไมเ่ข้าใจ "โมเสสและผู้ เผยพระวจนะ" เราก็ไมเ่ข้าใจพระองค์ 

(ลกูา 16:31; ยอห์น 5:46-47) 

การที�ธรรมบญัญัติของโมเสสชี �ไปยงัพระคริสต์ 

และผู้ เผยพระวจนะกลา่วเรื�องของพระองค์ควรเป็นหลกัฐานเพียงพอที�จะบอกวา่พระเยซไูมไ่ด้มีตวั

ตนในรูปของร่างกายก่อนที�พระองค์จะมาประสตูิ คําสอนผิดๆ 

ที�วา่พระคริสต์อยูใ่นรูปของร่างกายก่อนมาประสตูิทําให้คําสญัญาที�ยํ �าครั �งแล้วครั �งเลา่วา่พระองค์

จะเป็นพงศ์พนัธุ์ของเอวา อบัราฮมั และดาวิดกลายเป็นเรื�องเหลวไหล 

หากพระองค์อยูใ่นสวรรค์อยูแ่ลว้ในขณะที�พระเจ้าทรงกระทําพนัธสญัญา 

พระเจ้าคงไมก่ระทาํถกูนกัที�จะสญัญากบัคนเหลา่นั �นวา่จะประทานพงศ์พนัธุ์ที�จะเป็นพระมาซีฮาห์ใ

ห้พวกเขา พระเยซทูรงเป็นลกูหลานของคนเหลา่นั �นตามสายโลหิต ปรากฏอยูใ่นมทัธิว 1 และลกูา 

3 

พระสญัญาตอ่ดาวิดเก่ียวกบัพระคริสตท์าํให้พระคริสตไ์ม่สามารถมีตวัตนอยูใ่นขณะที�พระเจ้ากระทําพั

นธสญัญานั �น "เราจะให้บตุรชายคนหนึ�งของเจ้าเกิดขึ �นสืบต่อจากเจ้าผู้ซึ�งเกิดมาจากตวัเจ้าเอง 

เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบตุรของเรา" (2 ซามเูอล 7:12,14) 

พึงสังเกตวา่ขอ้ความในท่ีน้ีกล่าวถึงอนาคตกาล พระเจ้าจะเป็นบิดาของพระคริสต์ 

จงึเป็นไปไมไ่ด้ที�พระบตุรของพระเจ้าจะมีตวัตนอยูแ่ล้วในขณะที�พระเจ้ากระทําพนัธสญัญา 

ส่วนท่ีวา่เป็นพงศพ์นัธุ์ "ผู้ซึ�งเกิดมาจากตวัเจ้าเอง" หมายความวา่ 
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จะต้องเป็นคนสืบเชื �อสายจากดาวิด "พระเจ้าทรงสาบานกบัดาวิด 

อนัเป็นสจัจะ…เราจะตั �งบตุรชายจากร่างกายของเจ้า ไว้บนบลัลงัก์ของเจ้า" (สดดุี 132:11) 

ซาโลมอนเป็นความสําเร็จแรกของพนัธสญัญา 

แตเ่นื�องจากพระองค์ทรงมีตวัตนอยูใ่นขณะที�กระทาํพนัธสญัญา (2 ซามเูอล 5:14) 

พนัธสญัญาที�วา่ ดาวิดจะมีผู้สืบเช้ือสายซึ�งจะเป็นบตุรของพระเจ้า จะต้องหมายถึงพระคริสต์ 

(ลกูา 1:31-33) "เราจะเพาะองักรูชอบธรรมให้ดาวิด" (เยเรมีย์ 23:5) คือ พระมาซีฮาห์ 

อนาคตกาลท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ีใชใ้นคาํพยากรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระคริสตด์ว้ย  
"เราจะโปรดให้บงัเกิดผู้ เผยพระวจนะอยา่งเจ้า (โมเสส)" (เฉลยธรรมบญัญัติ 18:18) 

ถกูนํามากลา่วอ้างในกิจการของอคัรทตู 3:22,23 ซึ�งอธิบายวา่ “ผู้ เผยพระวจนะ” นั �นคือพระเยซ ู

"หญิงสาวพรหมจารียค์นหนึ�ง (มารีย)์ จะตั �งครรภ์และคลอดบตุรชายคนหนึ�ง 

และเขาจะเรียกนามของทา่นวา่อิมมานเูอล" (อิสยาห์ 7:14) 

และสําเร็จเมื�อพระคริสต์ทรงมาบงัเกิด (มทัธิว 1:23) 

 
 

7.2  การบังเกดิอนับริสุทธ์ิ 

 

บนัทกึเกี�ยวกบัการตั �งครรภ์พระเยซแูละการมาบงัเกิดของพระองค์ 

บอกเราวา่พระองค์ไมเ่คยมีตวัตนมาก่อน ผู้ที�เชื�อในคําสอนเรื�อง “ตรีเอกานภุาพ” อยา่งผดิๆ 

เชื�อวา่มีบุคคล 3 คนในสวรรค์ หนึ�งในสามนั �นหายไป และมาจตุิในครรภ์ของมารีย์ เหลืออีก 2 

คนไว้ที�สวรรค์ เรารู้จากพระคมัภีร์วา่ทกุสิ�งที�เป็นและมีอยูร่วมทั �งพระเจ้า 

เป็นและมีอยูใ่นรูปของร่างกาย ความเชื�อที�วา่พระคริสต์มีตวัตนเป็นรูปร่างอยูก่่อนแล้ว 

ทําให้เราสรุปวา่พระคริสต์ลงมาจากสวรรค์ และเข้าไปในครรภ์ของมารีย์ 

หลกัศาสนศาสตร์ที�ซบัซ้อนนี �ไมป่รากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

บนัทกึเรื�องของพระคริสต์ไมใ่ห้เหตผุลอะไรเลยวา่พระองค์ละสวรรค์มาและเข้ามาอยูใ่นร่างกายข

องมารีย์ การขาดหลกัฐานสาํหรับเร่ืองน้ีเป็น “ส่วนเช่ือมโยงท่ีขาดหายไป” ในการสอนเร่ืองตรีเอกานุภาพ 

ทตูสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏแก่มารีย์และแจ้งแก่นางวา่ 

"เธอจะตั �งครรภ์และคลอดบตุรชาย จงตั �งชื�อบตุรนั �นวา่เยซ ูบตุรนั �นจะเป็นใหญ่ 

และจะทรงเรียกวา่เป็นบตุรของพระสงูสดุ มารีย์ทลูทตูสวรรค์นั �นวา่ 

เหตกุารณ์นั �นจะเป็นไปอยา่งไรได้ เพราะข้าพเจ้ายงัหาได้ร่วมกบัชายไม ่
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ทตูสวรรค์จงึตอบนางวา่ พระวิญญาณบริสทุธิ�จะเสด็จลงมาบนเธอ 

และฤทธิ�เดชของผู้สงูสดุจะปกเธอ เหตฉุะนั �นบตุรที�จะเกิดมานั �นจะได้เรียกวา่วิสทุธิ� 

และเรียกวา่พระบตุรของพระเจ้า" (ลกูา 1:31-35) 

มีการยํ �าเน้นถึง 2 ครั �งวา่ พระเยซจูะเป็นพระบตุรของพระเจ้า เมื�อพระองค์มาบงัเกิด 

เห็นได้ชดัวา่บตุรของพระเจ้าไมมี่ตวัตนมาก่อน เราสงัเกตเห็นได้จากประโยคตา่งๆ 

ที�ใช้คําบอกอนาคต เชน่ บตุรนั �นจะเป็นใหญ่ ถ้าพระเยซมีูตวัตนอยูก่่อนแล้ว 

พระองค์ก็จะต้องเป็นใหญ่แลว้ พระเยซทูรงเป็น “ลกูหลาน” ของดาวิด (วิวรณ์ 22:16) คําวา่ 

"genos" ในภาษากรีก บอกให้รู้วา่พระเยซ ู"เกิดมาจาก"  

ดาวิด 

การตั �งครรภ์พระเยซู 

มารีย์สามารถตั �งครรภ์โดยไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กบัดาวิด 

แตต่ั �งครรภ์โดยการที�พระวิญญาณปกอยูเ่หนือนาง โยเซฟจงึไมใ่ชพ่อ่ที�แท้จริงของพระเยซ ู

พระวิญญาณไมใ่ชต่วับคุคล (ดบูทเรียนท่ี 2) พระเยซทูรงเป็นพระบตุรของพระเจ้า 

ไมใ่ชพ่ระวิญญาณ พระเจ้าทรงให้พระวิญญาณปกอยูเ่หนือมารีย์ "เหตฉุะนั�น 

บตุรที�จะเกิดมานั �นจะได้เรียกวา่วิสทุธิ�" และ "บตุรของพระเจ้า" (ลกูา 1:35) คําวา่ "เหตฉุะนั �น" 

บอกให้รู้วา่ ถ้าพระวิญญาณบริสทุธิ�ไมไ่ด้ปกอยูเ่หนือมารีย์ นางก็จะไมต่ั �งครรภ์พระเยซ ู

พระบตุรของพระเจ้าก็จะไมไ่ด้มาบงัเกิด การที�พระเยซทูรงปฏิสนธิในครรภ์ของมารีย์ (ลกูา 1:31) 

แสดงให้เห็นวา่พระองค์ไมมี่ตวัตนอยูก่่อนนี � ถ้าเรา "เกิด" ความคิดอะไรขึ �นมา 

ความคิดนั �นเริ�มต้นในสมองเรา พระเยซทูรงปฏิสนธิในครรภ์มารีย์ 

พระองค์บงัเกิดเป็นตวัออ่นเหมือนเชน่มนษุย์ธรรมดาทั�วไป ยอห์น 3:16 บนัทกึไว้วา่ 

"พระบตุรองค์เดียว" ของพระเจ้า ผู้คนนบัล้านทอ่งจําพระธรรมบทนี �จนขึ �นใจ 

แตล่ะเลยที�จะสงัเกตความหมายที�ปรากฏอยู ่หากพระเยซทูรงเป็นพระบตุรของพระเจ้า 

หมายความวา่ พระเจ้าจะต้องมีอายมุากกวา่พระองค์ พระเจ้าทรงเป็น 

"พระเจ้าตั �งแตนิ่รันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล" (สดดุี 90:2) และดงันั �น 

พระเยซจูงึไมส่ามารถเป็นพระเจ้า (บทเรียนท่ี 8 จะธิบายเพิ่มเติมในเร่ืองน้ี) 

พระเยซทูรง "บงัเกิด" มาจากพระจ้า พระองค์ไมไ่ด้ถกูเนรมิตสร้างเหมือนอาดมั 

พระองค์และพระเจ้าจงึมีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิด 

"พระเจ้าทรงให้โลกนี �คืนดีกนักบัพระองค์โดยพระคริสต์" (2 โครินธ์ 5:19) 
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การที�พระคริสต์บงัเกิดมาจากพระเจ้า 

อธิบายให้เรารู้ถึงความรอบรู้ของพระองค์ในทางของพระเจ้า ซึ�งเป็นพระบิดาของพระองค์ 

อิสยาห์ 49:5-6 มีคาํพยากรณ์ท่ีกล่าววา่พระคริสต์ทรงเป็นความสวา่งของโลก 

ซึ�งพระองค์ก็ทรงกระทําให้สําเร็จในยอห์น 8:12 

พระองค์ทรงถกูอธิบายวา่เป็นแบบที�คดัลอกมาจาก 

"พระเจ้าผู้ทรงให้บงัเกิดเราเพื�อเป็นผู้ รับใช้ของพระองค์" พระเจ้าทรงให้บงัเกิดพระคริสต์ 

โดยใช้พระวิญญาณบริสทุธิ�ของพระองค์ ครรภ์ของนาง 

มารีย์เป็นที�ที�พระเยซมูาบงัเกิดเป็นมนษุย์ 

บทเรียนท่ี 7.1 พดูถึงคาํพยากรณ์ใน สดดุี 22 ซึ�งกลา่วถึงความคิดของพระคริสต์บนไม้กางเขน 

"พระองค์ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา…ตั �งแตค่ลอด ข้าพระองค์ก็ต้องพึ�งพระองค์ 

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้า ตั �งแตข้่าพระองค์ยงัอยูใ่นครรภ์มารดา" (สดดุี 22:9-10) 

ในขณะท่ีพระองค์กาํลงัจะตาย พระคริสต์ทรงรําลกึถึงที�มาของพระองค์วา่มาจากครรภ์ของมารีย์ 

มารดาของพระองค์ การที�พระคมัภีร์บนัทกึวา่มารีย์เป็นมารดาของพระคริสต์ 

ขจดัความคิดที�วา่พระองค์มีตวัตนก่อนที�จะมาบงัเกิดจากครรภ์ของมารีย์ 

มารียเ์ป็นปถุชุนธรรมดา มีบิดามารดาเป็นคนธรรมดา 

และมีลกูพี�ลกูน้องที�ให้กําเนิดยอห์นผู้ ให้รับบพัติศมา ซึ�งเป็นปถุชุนธรรมดาเชน่กนั (ลกูา 1:36) 

การที�พวกโรมนัคาธอลิกเชื�อวา่มารีย์ไมใ่ชป่ถุชุนธรรมดาทําให้เกิดความคิดที�วา่พระคริสต์ไมส่ามา

รถเป็นได้ทั �ง "บตุรมนษุย์" และ "บตุรของพระเจ้า" 

ซึ�งเป็นนามที�พระองค์ถกูเรียกในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่พระองค์ทรงเป็น 

"บตุรมนษุย์" เพราะมีมารดาเป็นปถุชุนธรรมดา และเป็น "บตุรของพระเจ้า" 

เพราะพระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณปกอยูเ่หนือมารีย์ (ลกูา 1:35) 

พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระองค์ การจดัการที�สวยงามนี �จะไมมี่ผล 

หากมารีย์มิใชห่ญิงธรรมดา 

 "ใครจะเอาสิ�งสะอาดออกมาจากสิ�งไมส่ะอาดได้ ไมมี่ใครสกัคน…มนษุย์เป็นอะไรเลา่ 

เขาจงึจะสะอาดได ้หรือเขาผู้ เกิดมาโดยผู้หญิงเป็นอะไร 

เขาจงึชอบธรรมได้…คนที�เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้อยา่งไร" (โยบ 14:4; 15:14; 25:4) 

นี�คือคําตอบตอ่ความคิดที�วา่การปฏิสนธิบริสทุธิ�เป็นเรื�องที�เป็นไปได้ไม่วา่จะเป็นด้านของมารีย์หรือพ

ระเยซ ู
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มารีย์ “เกิดจากผู้หญิง” มีบิดามารดาเป็นคนธรรมดา 

จงึมีความไมส่ะอาดตามธรรมชาติมนษุย์ซึ�งสง่ผ่านตอ่ไปยงัพระเยซผูู้ทรง "ประสติูจากสตรีเพศ" 

(กาลาเทีย 4:4) เนื�องจากพระเยซทูรงประสตูิจากสตรีเพศ 

จงึแสดงวา่พระองค์ไมไ่ด้มีตวัตนก่อนจะมาบงัเกิด ในกาลาเทีย 4:4 กล่าววา่ “ประสูติจากสตรีเพศ” 
เช่นกนั 
พระกิตติคณุบนัทกึหลายครั �งถึงความเป็นมนษุย์ของมารีย์ พระคริสต์ต้องทรงกลา่วยํ �าถึงสามครั �ง 

เพราะนางขาดการรับรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ (ลกูา 2:49; ยอห์น 2:4) นางไมเ่ข้าใจสิ�งที�พระองค์กลา่ว 

(ลกูา 2:50) 

นี�เป็นเรื�องธรรมดาที�จะเกิดกบัหญิงธรรมดาที�มีบตุรเป็นบตุรของพระเจ้าซ่ึงมีการรับรู้ฝ่ายจิตวิญญา

ณมากกวา่ แม้วา่จะมีความเป็นมนษุย์ในตวัด้วย 

โยเซฟอยูร่่วมกบัมารีย์หลงัจากที�พระคริสต์ทรงบงัเกิด (มทัธิว 1:25) 

และมีสมัพนัธภาพตามปกติของคูส่ามีภรรยานบัแตน่ั �น 

มทัธิว 12:46-,7 บอกให้รู้วา่มารีย์มีบตุรคนอื�นๆ อีกหลงัจากพระเยซทูรงบงัเกิด พระเยซทูรงเป็น 

"บตุรหวัปี" ของนาง 

คําสอนของคาธอลิกที�วา่มารีย์ยงัคงเป็นหญิงพรหมจารีย์และถกูรับไปอยูใ่นสวรรค์ไมไ่ด้รับการสนั

บสนนุจากพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย ตามธรรมชาติของมนษุย์ นางจะต้องแก่ตวัลงและตายไป 

ในยอห์น 3:13 ยงับอกเราวา่ "ไมมี่ผู้ ใดได้ขึ �นไปสูส่วรรค์" ความจริงที�วา่พระเยซมีูความเป็นมนษุย์ 

(ฮีบรู 2:14-18; โรม 8:3) หมายความวา่ มารดาของพระองค์ก็จะต้องมีความเป็นมนษุย์ด้วย 
แมว้า่พระบิดาของพระองคจ์ะไม่มีความเป็นมนุษยก์็ตาม 
 
 
 

7.3  ที�ของพระคริสต์ในแผนการของพระเจ้า 

 

พระเจ้าไมไ่ด้คิดแผนขึ �นมาอยา่งกระทนัหนั แตท่รงมีแผนการที�สมบรูณ์มาตั �งแตป่ฐมกาล (ยอห์น 

1:1) พระประสงค์ของพระองค์ที�จะมีพระบตุรอยูใ่นแผนการของพระองค์ตั �งแตต้่น 

ดงัจะเห็นได้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมที�แสดงให้เห็นถึงแงม่มุตา่งๆ  

ของแผนการแหง่ความรอดในพระคริสต์ 

 พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมได้เผยทางพนัธสญัญา ผู้ เผยพระวจนะ 

และธรรมบญัญัติของโมเสสให้เราเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจา้ในพระคริสต์ 
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พระเจ้าได้ทรงพิจารณาแล้ววา่พระองค์จะทรงมีพระบตุรและดงันั �นพระองค์จงึทรงสร้างสิ�งตา่งๆ 

(ฮีบรู 1:1-2) เพราะพระคริสต์ พระเจ้าจงึได้ทรงอนญุาตให้มีประวตัิศาสตร์มนษุย์ (ฮีบรู 1:2) 

การสาํแดงพระองค์ตามที�บนัทกึไว้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

ล้วนกลา่วถึงพระคริสต์ 

ความสําคญัและยิ�งใหญ่ของพระคริสต์ที�มีตอ่พระเจ้านั้นยากท่ีเราจะเข้าใจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

พระองค์ทรงอยูใ่นพระดําริและพระประสงค์ของพระเจ้าตั �งแตป่ฐมกาล 

แม้วา่พระองค์จะเพิ�งมาบงัเกิดเป็นตวัตนจากมารีย ์ฮีบรู 1:4-7; 13-14 

เน้นวา่พระคริสต์ไมใ่ชท่ตูสวรรค์ ในขณะที�ทรงดํารงอยูใ่นโลก พระองค์มีสถานะตํ�ากวา่ทตูสวรรค์ 

(ฮีบรู 2:7) แตพ่ระองค์ไดรั้บการยกยอ่งให้มีพระสิริสงูเพราะวา่พระองค์เป็น 

"พระบตุรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3:16) 

ในพระคมัภีร์ท่ีเราไดเ้รียนรู้มาแลว้นั้นแสดงให้เห็นวา่รูปแบบอยา่งเดียวของการมีตวัตนคือการมีร่างกาย 

พระคริสต์จงึไมมี่ตวัตนในรูปของ “วิญญาณ” ก่อนที�จะมาทรงบงัเกิด 1 เปโตร 1:20 

สรุปวา่พระเจ้าได้ทรง "กําหนดพระคริสต์นั �นไว้ก่อนทรงสร้างโลก 

แตท่รงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสดุท้ายนี �" 

พระเยซทูรงเป็นศนูย์กลางของข่าวประเสริฐซึ�งพระเจ้า "ได้ทรงสญัญาไว้ลว่งหน้า 

โดยทางพวกผู้ เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคมัภีร์ศกัดิ�สิทธิ� 

ข่าวประเสริฐนั �นเกี�ยวกบัพระบตุรของพระองค์ คือพระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 

ผู้ทรงบงัเกิดเป็นมนษุย์ สืบเชื �อสายจากดาวิด 

แตฝ่่ายพระวิญญาณแหง่ความบริสทุธิ�นั �นบง่ไว้ด้วยฤทธานภุาพ 

คือโดยการเป็นขึ �นมาจากความตายวา่เป็นพระบตุรของพระเจ้า" (โรม 1:1-4) 

ประวัติโดยสรุปของพระคริสต์ คือ 

1. พระองค์อยูใ่นพนัธสญัญาในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม 

ในแผนการของพระเจ้า 

2. บงัเกิดเป็นมนษุย์จากครรภ์วิสทุธิ�ในฐานะเชื �อสายของดาวิด 

3. ทรงมีพระลกัษณะสมบรูณ์แบบ ตลอดเวลาที�ทรงพระชนม์อยู ่

4. ทรงฟื�นขึ �นมาจากความตาย  

และสาวกของพระองค์ประกาศวา่พระองค์ทรงเป็นบตุรของพระเจ้า 

ในการเทศนาสั�งสอนของพวกเขา 

การรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า 
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เราจะเข้าใจถึงการที�พระคริสต์อยูใ่นพระดําริของพระเจ้าตั �งแตป่ฐมกาล 

ทั �งที�ยงัไมไ่ด้มาบงัเกิดเป็นมนษุย์ ถ้าเราเข้าใจถึงความจริงที�วา่พระเจ้าทรงรู้ทกุสิ�งที�จะเกิดขึ �นใน 

“อนาคต” พระองค์ทรงเป็น "สพัพญั�"ู พระองค์ตรัสและดําริเรื�องตา่งๆ 

ราวกบัสิ�งเหลา่นั �นมีตวัตนอยู ่พระเจ้าทรง "เรียกสิ�งของที�ยงัมิได้มี ให้มีขึ �น" (โรม 4:17) 

พระองค์ทรง "แจ้งตอนจบให้ทราบตั �งแตเ่ริ�มต้น 

และแจ้งถึงสิ�งที�ยงัไมไ่ด้ทําเลยให้ทราบตั �งแตก่าลโบราณ กลา่ววา่ แผนงานของเราจะยั�งยืน 

และเราจะกระทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทั �งสิ �น" (อิสยาห์ 46:10) 

พระเจ้าสามารถที�จะพดูถึงความตายราวกบัมนัยงัมีชีวติอยู ่

และพดูถึงมนษุย์ราวกบัเขามีชีวิตอยูก่่อนมากําเนิด 

พระวจนะของพระเจ้าได้กลา่วถึงพระคริสต์ ตั �งแตค่รั �งปฐมกาล 

พระองค์ทรงอยูใ่นประสงค์ของพระเจ้า และเป็นที�พอพระทยัของพระเจ้าเสมอ ดงันั �น 

พระองค์จะต้องมาบงัเกิดแน่นอน พระเจ้าจะต้องกระทําพระประสงค์ที�ได้ตรัสแล้วให้สําเร็จ 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาฮีบรู 

มีการใช้คําในอดีตกาลเพื�ออธิบายอนาคตกาลซึ�งพระเจ้าทรงสญัญา ดาวิดตรัสวา่ 

"นี�แหละพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า" (1พงศาวดาร 22:1) 

ทั �งที�พระนิเวศนั �นยงัเป็นเพียงคําสญัญาของพระเจ้าในเวลานั �น 

ดาวิดมั�นใจในพนัธสญัญาและใช้คําในปัจจบุนักาลอธิบายเหตกุารณ์ในอนาคต 

พระเจ้าแน่พระทยัวา่ พระองค์จะทรงทําตามพนัธสญัญาที�ให้ไว้กบัอบัราฮมั พระองค์ตรัสวา่ 

"เรามอบดินแดนนี �ให้เชื �อสายของเจ้าแล้ว (ปฐมกาล 15:18) ทั �งๆ 

ที�ในขณะนั �นอบัราฮมัยงัไมมี่บตุร และพระองค์ยงัสญัญาอีกวา่ 

"เราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย" (ปฐมกาล 17:5) 

พระเจ้าทรงเรียกสิ�งของที�ยงัมิได้มีให้มีขึ �น 

พระคริสต์ตรัสวา่ พระเจ้า "ทรงมอบทกุสิ�งไว้ในพระหตัถ์ของพระองค์(พระคริสต์) (ยอห์น 3:35) 

แม้วา่ในขณะนั �นยงัไมไ่ด้เป็นเชน่นั �น 

"พระองค์ทรงมอบสิ�งทั �งปวงให้อยูภ่ายใต้เท้าของทา่น…ความจริงนั �น 

ขณะนี �เรายงัไมเ่ห็นวา่ทกุสิ�งอยูใ่ต้อํานาจของทา่น" (ฮีบรู 2:8) 

พระเจ้าตรัสถึงความรอดโดยทางพระเยซ ู"ตามท่ีพระองคไ์ดต้รัสไวต้ั้งแต่โบราณ 

โดยปากของผู้ เผยพระวจนะบริสทุธิ�ของพระองค์" (ลกูา 1:70) 

เพราะวา่ผู้ เผยพระวจนะมีสว่นอยา่งมากในแผนการของพระเจ้า 
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พวกเขาจงึถกูกลา่วถึงราวกบัวา่พวกเขามีตวัตนอยูใ่นขณะนั �น จริงๆ 

แล้วก็คือพวกเขาอยูใ่นแผนการของพระเจ้า ตั �งแตป่ฐมกาล ดเูยเรมีย์เป็นตวัอยา่ง "เราได้รู้จกัเจ้า 

ก่อนที�เราได้ก่อร่างตวัเจ้าที�ในครรภ์ และก่อนที�เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กําหนดตวัเจ้าไว้ 

เราได้แตง่ตั �งเจ้าเป็นผู้ เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ" (เยเรมีย์ 1:5) 

พระเจ้าทรงรู้ทกุสิ�งเกี�ยวกบั 

เยเรมีย์ก่อนการเนรมิตสร้างด้วยซํ �าไป พระองค์ตรัสเกี�ยวกบักษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ของเปอร์เซีย 

ก่อนที�พระองค์จะมาประสตูิ โดยใช้คําพดูราวกบัพระองค์ประสตูิแล้ว (อิสยาห์ 45:1-5) ฮีบรู 7:9-

10 เป็นอีกตวัอยา่งหนึ�งที�กลา่วถึงคนที�ยงัไมเ่กิดราวกบัวา่มีชีวิตอยูแ่ล้วในขณะนั �น 

ผู้ เชื�อที�แท้จริงก็ถกูกลา่วถึงในลกัษณะเดียวกนันี � 

เรายงัไมมี่ตวัตนอยูน่อกจากในพระดําริของพระเจ้า ผู้ทรง "ชว่ยเราให้รอด 

และทรงให้เรามาเป็นผู้ รับใช้ของพระองค์…เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เอง 

และพระคณุซึ�งทรงประทานแก่เราในพระเยซคูริสต์ ตั �งแตด่กึดําบรรพ์มานั �น" (2 ทิโมธี 1:9) 

"พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั �งแตก่่อนที�จะเริ�มสร้างโลก พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ 

ตามที�ชอบพระทยัพระองค์" (เอเฟซสั 1:4,5) การที�พระเจ้าทรงรู้จกัทกุคน 

ตั �งแตป่ฐมกาลและกําหนดเราไว้เพื�อความรอด ชี �ให้เห็นวา่ 

เราอยูใ่นพระดําริของพระเจ้ามาตั �งแตป่ฐมกาล (โรม 8:27; 9:23) 

ด้วยเหตนีุ � 

จงึไมเ่ป็นที�น่าแปลกใจเลยวา่พระคริสต์จะถกูกลา่วถึงราวกบัมีตวัตนแม้วา่พระองค์จะยงัมิได้ทรง

มาบงัเกิด พระองค์ทรงเป็น "พระเมษโปดกผู้ทรงถกูปลงพระชนม์ 

ซึ�งบนัทกึไว้ตั �งแตแ่รกทรงสร้างโลก" (วิวรณ์ 13:8) พระเยซยูงัไมส่ิ �นพระชนม์ในเวลานั �น 

พระองค์ทรงเป็น "เมษโปดกของพระเจ้า" ถกูนํามาเป็นเครื�องถวายบชูาบนไม้กางเขนในอีก 4,000 

ปี ตอ่มา (ยอห์น 1:29; 1 โครินธ์ 5:7) พระเยซทูรงถกูเลือกมาตั �งแตป่ฐมกาล (1 เปโตร 1:20) 

และผู้ที�เชื�อก็เชน่กนั (เอเฟซสั 1:4) 

เราเข้าใจเรื�องพวกนี �ได้ยากเพราะเราคิดไมอ่อกวา่พระเจ้าทรงกระทําการใดๆ 

นอกเหนือกาลเวลาได้อยา่งไร "ความเชื�อ" คือความสามารถที�จะมองสิ�งตา่งๆ 

จากแงม่มุของพระเจ้า โดยไมถ่กูจํากดัด้วยกาลเวลา 

 
 

7.4  ในปฐมกาลพระวาทะดาํรงอยู่ 
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ยอห์น 1:1-3 

 

"ในปฐมกาลพระวาทะดาํรงอยู่  และพระวาทะทรงสถิตอยู่ กับพระเจ้า 

และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 
ในปฐมกาลพระองค์ทรงดาํรงอยู่ กับพระเจ้า 

ในบรรดาสิ�งที�เป็นมานั �น 

ไม่มีสักสิ�งเดียวที�ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ" (ยอห์น 1:1-3) 

   พระธรรมบทนี � หากเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง จะยนืยนัและขยายขอ้สรุปท่ีอยูใ่นหัวขอ้สุดทา้ยน้ี อยา่งไรก็ตาม 

พระธรรมบทน้ีมกัจะถกูเข้าใจผิดและสอนผิดวา่ พระเยซทูรงสถิตในสวรรค์ก่อนที�จะมาบงัเกิด 

ความเขา้ใจอนัถูกตอ้งของพระธรรมบทน้ีจะเกิดจากการตระหนกัถึงความหมายท่ีถูกตอ้งของคาํวา่ “พระวาทะ” 
พระวาทะในที�นี �ไมใ่ชต่วับคุคล เพราะไมมี่ใคร “อยูก่บั” พระเจ้าได้แล้วยงัเป็นพระเจ้าอีกด้วย 

คําวา่ "logos" ในภาษากรีก ซึ�งแปลวา่ "วาทะ" ในที�นี �ไมไ่ด้แปลวา่ “พระเยซ”ู แตจ่ะถกูแปลวา่ 

"พระวาทะ" รวมทั �ง 

สาเหตุ เหตุ 

การสื�อสาร คําสอน 

ความตั �งใจ การเทศน์สั�งสอน 

เหตุผล คาํพูด 

ข่าวดี 

"พระวาทะ" ถกูพดูถึงโดยใช้คําวา่ "เขา"  เพราะ "logos" ในภาษาฮีบรูเป็นคําเพศชาย 

แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ เขาคือพระเยซ ูภาษาเยอรมนัใช้คําวา่ "das wort" (ไมมี่เพศ) 

ภาษาฝรั�งเศสใช้คําวา่ "la parole" ซึ�งเป็นคําเพศหญิง ดงันั �น “พระวาทะ” 

ไมไ่ด้หมายถึงตวับคุคลเพศชาย 
"ในปฐมกาล" 

"พระวาทะ" สามารถหมายถึงความคิดข้างในที�แสดงออกมาเป็นคําพดูหรือการสื�อสารอยา่งอื�น 

ในปฐมกาล พระเจ้ามี "พระวาทะ" และมีศนูย์กลางอยูท่ี�พระคริสต์ 

พระวิญญาณบริสทุธิ�ทรงกระทําให้พระดําริของพระเจ้าเป็นจริง 

จงึมีความเชื�อมโยงระหวา่งพระวิญญาณบริสทุธิ� และพระวจนะของพระองค์ (ดหูัวขอ้ 2.2) 

พระวิญญาณบริสทุธิ�ทรงกระทําให้แผนงานของพระเจ้าสําเร็จ 

และดลใจให้มีการบนัทกึพระวจนะของพระองค์ตั �งแตป่ฐมกาล 

ดงันั �นจงึเป็นผู้ ส่ือสารเรื�องพระคริสต์ พระคริสต์เป็น "พระวาทะ" ของพระเจ้า 
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พระวิญญาณของพระเจ้าจงึเผยแผนการของพระเจ้าเกี�ยวกบัพระคริสต์ในการกระทําของพระวาท

ะ เหตกุารณ์ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมจงึเป็นเรื�องเกี�ยวกบัพระคริสต์ 

แตเ่รายํ �ามากเกินไปไมไ่ด้วา่พระคริสต์ไมใ่ช ่"พระวาทะ" 

แผนการความรอดโดยทางพระคริสต์ตา่งหากคือ  

"พระวาทะ" "Logos" (พระวาทะ) มกัจะถกูใช้ในเรื�องของข่าวประเสริฐเกี�ยวกบัพระคริสต์ เชน่ 

"พระวาทะของพระคริสต์” (โคโลสี 3:16; เทียบ มทัธิว 13:19; ยอห์น 5:24; กิจการของอคัรทตู 

19:10 ;1เธสะโลนิกา 1:8) 'Logos' เกี�ยวกบัพระคริสต์ ไมใ่ชต่วัของพระคริสต์ 

เมื�อพระคริสต์มาบงัเกิด "พระวาทะ" ถกูเปลี�ยนเป็นเลือดเนื �อ  

"พระวาทะได้บงัเกิดเป็นมนษุย์" (ยอห์น 1:14) พระเยซคูือ "พระวาทะบงัเกิดเป็นมนษุย์" ไมใ่ช ่

"พระวาทะ" กล่าวคือพระองค์กลายเป็น "พระวาทะ" โดยการมาบงัเกิดมากกวา่จะเป็น "พระวาทะ" 

ก่อนหน้านี � 

แผนการหรือข่าวเกี�ยวกบัพระคริสต์อยูก่บัพระเจ้าในปฐมกาล 

แตม่าปรากฏเป็นตวัคนคือพระคริสต์ และมาปรากฏเป็นคําสอนเรื�องข่าวประเสริฐในศตวรรษแรก 

พระเจ้าตรัสผ่านพระคริสต์มายงัเรา (ฮีบรู 1:1,2) 

ครั �งแล้วครั �งเลา่ที�พระคริสต์ตรัสพระวจนะของพระเจ้าและกระทําการอศัจรรย์ในพระนามของพระเจ้

า เพื�อเผยให้เรารู้จกัพระเจ้า (ยอห์น 2:22; 3:34; 7:16; 10:32,38; 14:10,24) 

เปาโลปฏิบติัตามพระบญัชาของพระคริสต์ที�ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์แก่บรรดาประชา

ชาติ "ตามที�ได้ประกาศเรื�องพระเยซคูริสต์ 

ตามการเปิดเผยข้อความอนัลํ �าลกึซึ�งได้ปิดบงัไว้ตั �งแตอ่ดีตกาล แตม่าบดันี �ได้เปิดเผย 

ให้ชนชาติทั �งปวงเห็นประจกัษ์" (โรม 16:25,26 เทียบ 1 โครินธ์ 2:7) 

ชีวิตนิรันดร์ได้มาโดยการงานของพระคริสต์เทา่นั �น (ยอห์น 3:16; 6:53) 

แม้พระเจ้าจะทรงมีแผนการความรอดให้มนษุย์มาตั �งแตป่ฐมกาล 

การเปิดเผยให้เห็นถึงแผนการนี �เกิดขึ �นภายหลงัการมาบงัเกิดและสิ �นพระชนม์ของพระเยซ ู

"ชีวิตนิรันดร์ซึ�งพระเจ้า…ทรงสญัญาไว้ตั �งแตด่กึดําบรรพ์ แตใ่ห้เวลาที�พระองค์ทรงกําหนดไว้ 

ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศ" (ทิตสั 1:2-3) 

ผู้ เผยพระวจนะของพระองค์มกัจะถกูพดูถึงราวกบัวา่มีชีวิตอยูใ่นเวลานั �น (ลกูา 1:70) ในนยัที� 

"พระวจนะ" ที�พวกเขาเผยมีอยูก่บัพระเจ้าตั �งแตป่ฐมกาล 

คําอปุมาของพระเยซเูผยให้เราเห็นถึงคําของผู้ เผยพระวจนะที�พดูถึงพระองค์ 

"เราจะอ้าปากกลา่วคําอปุมา เราจะกลา่วข้อความซึ�งปิดซอ่นไว้ ตั �งแตเ่ดิมสร้างโลก"  
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(มทัธิว 13:35) โดยนยันี �เองที� "พระวาทะดํารงอยูก่บัพระเจ้า…ในปฐมกาล” และ 

"บงัเกิดเป็นมนษุย์" เม่ือพระคริสต์มาบงัเกิด 
"พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า" 

พระวาทะทรงเป็นพระเจ้าหมายความวา่อยา่งไร ความคิดและแผนการของเราก็เป็นของเรา 

"ฉันจะไปลอนดอน" คือ “คําพดู” หรือการสื�อสารที�แสดงความประสงค์ของฉัน 

แผนการของพระเจ้าในพระคริสต์เป็นเชน่เดียวกนั "เขาเป็นเหมือนคนที�คอยนบัอยูข้่างใน" 

(สภุาษิต 23:7) เมื�อพระเจ้าทรงพระดําริ พระองค์ก็เป็นเชน่นั �น 

ดงันั้นพระวาทะหรือพระดําริของพระเจ้าก็คือพระเจ้า "พระวาทะคือพระเจ้า" 

พระเจ้าและพระวาทะของพระองค์จงึมีความเกี�ยวข้องกนัอยา่งใกล้ชิด สดดุี 29:8 กล่าววา่ 

"พระสรุเสียงของพระเจ้าสั�นถิ�นทรุกนัดาร พระเจ้าทรงสั�นป่าดง" ส่วนข้อความที�วา่ 

"เจ้าทั �งหลายก็ไมฟั่งเรา" (เยเรมีย์ 25:7) เป็นเรื�องสามญัในข้อความของผู้ เผยพระวจนะ 

แท้จริงแล้วพระเจ้าหมายความวา่ "เจ้าไมฟั่งคําพดูของเราที�มาทางผู้ เผยพระวจนะ" 

ดาวิดถือพระวจนะของพระเจ้าวา่เป็นเสมือนตะเกียงและความสวา่ง (สดดุี 119:105) และยงัพดูวา่ 

"ข้าแตพ่ระเจ้า พระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ 

พระเจ้าทรงกระทําให้ความมืดของข้าพเจ้าสวา่ง" (2 ซามเูอล 22:29) 

เป็นที�เข้าใจได้วา่พระวจนะของพระเจ้าถกูเปรียบเทียบเป็นบคุคลคือเป็นพระเจ้า 

คือถกูกลา่วถึงเหมือนวา่เป็นบคุคลทั �งที�ไมใ่ช ่(ด ูDigression 5 "หลกัการเปรียบเทียบเป็นบคุคล") 

พระเจ้าทรงสตัย์จริง (ยอห์น 3:33; 8:26; 1 ยอห์น 5:10) และพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง 

(ยอห์น 17:17) 

พระเยซทูรงระบถุึงพระองค์เองด้วยถอ้ยคาํของพระองค์จนพระองค์ทรงเปรียบเทียบถอ้ยคาํของพระองค์

เป็นบคุคล "ถ้าผู้ ใดไมย่อมรับเราและไมรั่บคําของเรา ผู้นั �นจะมีสิ�งหนึ�งพิพากษาเขา 

คําที�เราได้กลา่วแล้วนั �นแหละจะพิพากษาเขาในวนัสดุท้าย" (ยอห์น 12:48) 

พระเยซตูรัสถึงถอ้ยคําของพระองค์เหมือนหนึ�งวา่ถอ้ยคําของพระองค์เป็นบคุคลหรือตวัของพระองค์

เอง คําพดูของพระองค์ถกูเปรียบเทียบเป็นบคุคลเพราะมีความเกี�ยวข้องอยา่งใกล้ชิดกบัพระองค์ 

พระวาทะของพระเจ้าก็ถกูเปรียบเทียบเป็นบคุคลเช่นกนั คือเป็นพระเจ้าพระองค์เอง เชน่ ในยอห์น 

1:1-3 กล่าววา่ "พระเจ้าทรงสร้างสิ�งทั �งปวงขึ �นมาโดยพระวาทะ" (ยอห์น 1:3) 

“พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง” ทกุสิ�งโดยพระบญัชาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:1) 

ดงันั �นพระวาทะของพระเจ้าถึงถกูกลา่วถึงเสมือนวา่เป็นพระเจ้าพระองค์เอง 

สิ�งสําคญัจากเรื�องนี �คือ การมีพระวาทะของพระเจ้าในใจเราทําให้เราและพระเจ้าอยูใ่กล้ชิดกนั 
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จากปฐมกาล 1 เรารู้วา่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง ทรงสร้างโดยใช้พระวาทะ ไมใ่ชใ่ช้พระคริสต์ 

(ยอห์น 1:1-3) "โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถกูสร้างขึ �นมา กบับริวารทั �งปวง 

ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ พระองค์ตรัส มนัก็เกิดขึ �นมา" (สดดุี 33:6,9) แม้ในปัจจบุนั 

ก็เป็นเพราะพระวาทะของพระองค์ จกัรวาลจงึดําเนินไป  

"พระองค์ทรงใช้พระบญัญัติของพระองค์ออกไปยงัแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองค์ไปเร็ว 

พระองค์ประทานหิมะอยา่งปยุขนแกะ…พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ออกไป…และนํ �า

ก็ไหล" (สดดุี 147:15-18) 

พระวาทะของพระเจ้าเป็นพลงัเนรมิตสร้าง 

พระองค์ทรงใช้พระวาทะของพระองค์เพื�อให้พระเยซบูงัเกิดจากครรภ์ของมารีย์ พระวาทะ 

ซึ�งก็คือแผนการของพระเจ้าที�กระทําการโดยพระวิญญาณบริสทุธิ� (ลกูา 1:35) 

ทําให้พระคริสต์ปฏิสนธิ 

มารีย์ตระหนกัถึงความจริงข้อนี �เมื�อนางได้รับแจ้งเรื�องการตั �งครรภ์พระเยซ ู

"ข้าพเจ้าพร้อมที�จะเป็นไปตามคําของทา่น" (ลกูา 1:38) 

เรารู้วา่พระวาทะ/พระวญิญาณของพระเจ้าสะท้อนให้เป็นพระประสงค์ของพระองค์ 

ซึ�งปรากฏอยูใ่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิม กิจการของอคัรทูต 13:27 

กลา่วถึงพระเยซตูามคําอปุมาของผู้ เผยพระวจนะในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมวา่ 

"ชาวกรุงเยรูซาเล็มกบัพวกเจ้าขนุมลูนายมิได้รู้จกัพระองค์ 

หรือเข้าใจคําของผู้ เผยพระวจนะทั �งหลาย" เมื�อพระคริสต์ทรงบงัเกิด 

พระวาทะ/พระวิญญาณของพระเจ้าปรากฏอยูใ่นพระเยซคูริสต์ อคัรสาวกยอห์น 

โดยการดลใจจากพระเจ้า 

ได้กลา่วถึงการที�แผนการของพระเจ้าปรากฏอยูใ่นพระคริสต์ผู้ที�พวกสาวกสามารถมองเห็นและจั

บต้องได้ ทา่นตระหนกัวา่ พวกสาวกได้รับมือกบัพระวาทะของพระเจ้านั�นคือ 

แผนการของพระองค์เรื�องความรอดในพระคริสต์ (1 ยอห์น 1:1-3) แม้เราจะไมเ่ห็นพระคริสต์ 

แตเ่รายินดีได้วา่ โดยการเข้าใจพระองค์อยา่งถกูต้อง 

เราสามารถรู้นํ �าพระทยัของพระเจ้าที�มีตอ่เราและมั�นใจในชีวิตนิรันดร์ได้ (1 เปโตร 1:8-9) 

เราควรถามตวัเราวา่ "ฉันรู้จกัพระคริสต์อยา่งถ่องแท้จริงหรือ" 

การยอมรับวา่ครั �งหนึ�งมีชายแสนดีชื�อเยซยูงัไมเ่ป็นการเพียงพอ 

โดยการศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งตอ่เนื�อง และด้วยใจอธิษฐาน 
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เราก็สามารถเข้าใจพระองค์ได้อยา่งรวดเร็วในฐานะที�พระองค์ทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 

และเราสามารถที�จะมีความเกี�ยวข้องกบัพระองค์ได้โดยการรับบพัติศมา 
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บทเรียนท่ี 7:  คําถาม 

 

1. พระเยซมีูตวัตนเป็นรูปร่างก่อนมาบงัเกิดหรือไม ่

ก) มี 

ข) ไมมี่ 

2. ในนยัใดบ้างที�อาจกลา่วได้วา่พระเยซเูป็นอยู ่ก่อนที�จะทรงมาบงัเกิด 

ก) เป็นทตูสวรรค์ 

ข) เป็นสว่นหนึ�งของตรีเอกานภุาพ 

ค) เป็นวิญญาณ 

ง) ในพระดําริและพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น 

3. ข้อความใดบา้งที�เป็นความจริงเกี�ยวกบัมารีย์ 

ก) นางเป็นหญิงสมบรูณ์แบบ ไมมี่บาป 

ข) นางเป็นหญิงธรรมดา 

ค) นางตั �งครรภ์พระเยซ ูโดยพระวิญญาณบริสทุธิ� 

ง) นางเป็นผู้ที�นําคําอธิษฐานของเราไปให้พระเยซ ู

4. พระเยซทูรงสร้างโลกใชห่รือไม ่

ก) ใช ่

ข) ไมใ่ช ่
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8:1 ธรรมชาตขิองพระเยซู: บทนํา 

 

เป็นเรื�องน่าเศร้ามากสําหรับคริสเตียน 

เมื�อคิดวา่พระเยซคูริสต์ไมไ่ด้รับความเคารพยกยอ่งจากชยัชนะเหนือบาปที�พระองค์ได้มาโดยการ

พฒันาธรรมชาติที�สมบรูณ์แบบ ความเชื�อในหลกัคําสอนของ "ตรีเอกานภุาพ" 

ถือวา่พระเยซคูือพระเจ้า การที�พระเจ้าไมอ่าจถกูลอ่ให้หลงได้ (ยากอบ 1:13) 

และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะทาํบาป หมายความวา่อนัท่ีจริงพระคริสต์ไมจํ่าเป็นต้องตอ่สู้กบับาป 

การมีชีวิตในโลกนี �เป็นเพียงการอยูเ่ลน่ๆ ลองมีประสบการณ์การเป็นมนษุย์ 

โดยไมมี่ความรู้สกึที�แท้จริงเกี�ยวกบัวิกฤตทางฝ่ายจิตวิญญาณหรือเนื �อหนงัของมนษุย์ 

เพราะไมมี่ผลกระทบตอ่พระองค์ 

พวกมอร์มอนส์และพยานพระเยโฮวาห์ไมเ่ข้าใจความอศัจรรย์ของพระคริสต์ในการเป็นพระบตุรเพีย

งองคเ์ดียวของพระเจ้า ซึ�งทําให้พระองค์ไมใ่ชท่ตูสวรรค์ และไม่ใช่บุตรของโยเซฟ 

บางคนกล่าววา่ในชว่งชีวิตของพระคริสต์ พระองค์มีธรรมชาติของอาดมัในสวนเอเดน อนัท่ีจริงแลว้ 

นอกเหนือจากการขาดหลกัฐานในพระคริสตธรรมคมัภีร์ อาดมัถกูสร้างมาจากผงคลีดิน 

ขณะที�พระเยซทูรงถูก “สร้าง” ใหเ้ป็น พระบตุร เพียงองค์เดียวของพระเจ้าที�ประสตูิจากครรภ์มารีย ์

พระองค์ไมไ่ด้มีบิดาที�เป็นมนษุย์แตท่รงปฏิสนธิและออกจากครรภ์เหมือนคนทั�วไป 

หลายคนไมย่อมรับวา่มนษุย์ท่ีมีธรรมชาติท่ีมีบาปจะสามารถมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์แบบ 

ความจริงนี �เองที�เป็นอปุสรรคขวางความเชื�อที�แท้จริงในพระคริสต์ 

ไม่ง่ายนกัที�จะเชื�อวา่พระเยซมีูธรรมชาติเหมือนเรา แต่ไม่มีบาป และชนะสิ�งลอ่ลวงได้เสมอ 

เราจึงต้องใช้บนัทกึในพระกิตติคณุเกี�ยวกบัชีวิตสมบรูณ์แบบของพระองค์ 

ประกอบกบัพระธรรมหลายบทในพระคริสตธรรมคมัภีร์ซึ�งปฏิเสธวา่พระองค์ไมใ่ชพ่ระเจ้าในการที�จ

ะเข้าใจอยา่งแท้จริงและเชื�อมั�นในพระคริสต์ เป็นการงา่ยกวา่ที�จะสมมติวา่พระองค์เป็นพระเจ้า 

เพราะพระองค์จะสมบรูณ์แบบโดยอตัโนมตัิ 

แตท่ําให้ความยิ�งใหญ่แหง่ชยัชนะที�พระองค์มีเหนือบาปและธรรมชาติของมนุษย์นั �นไมมี่ความหมา

ยใด 

พระองค์ทรงมีธรรมชาติของมนุษยแ์ละทรงร่วมอยูใ่นการทดลองใจเหมือนอยา่งเราทุกประการ (ฮีบรู 

4:15) แตพ่ระองค์ได้ชยัเนื�องด้วยพนัธะตอ่วิถีของพระเจ้า 
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และการแสวงหาอุปถมัภจ์ากพระเจ้าเพื�อชนะบาป ซึ�งพระเจ้าทรงประทานให้อยา่งเต็มพระทยั 

"พระเจ้าทรงให้โลกนี �คืนดกีนักบัพระองค์โดยพระคริสต์" (2 โครินธ์ 5:19) 

 
 

8.2  ความแตกต่างระหว่างพระเจ้าและพระเยซู 

 

มีสมดุลเป็นอยา่งดีระหวา่งบทพระธรรมท่ีย ํ้าเร่ืองท่ีวา่ "พระเจ้าอยูใ่นพระเยซ"ู 

และที�เน้นเรื�องความเป็นมนษุย์ของพระองค์ กลุม่หลงันี �ทําให้ยากที�จะเชื�อวา่พระเยซคูือพระเจ้า 

"พระเจ้าแหง่พระเจ้าทั �งปวง" อยา่งที�คําสอนของพวกตรีเอกานภุาพกลา่วอ้างอยา่งผิดๆ (คาํวา่ 

“พระเจ้าแหง่พระเจ้าทั �งปวง” ถูกใชท่ี้ Council of Nicea ในปี ค.ศ. 325 

ซ่ึงเป็นการเริ�มต้นความคิดที�พระเจ้าเป็น “ตรีเอกานภุาพ” ซ่ึงไม่เป็นที�รู้จกัของคริสเตียนยคุแรกๆ) 

คาํวา่ “ตรีเอกานภุาพ” ไม่เคยปรากฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ บทเรียนท่ี 9 

จะพดูถึงรายละเอียดของชยัชนะท่ีพระคริสต์มีเหนือบาป และสว่นร่วมของพระเจ้าในชยัชนะนั �น 

ขณะท่ีเราเร่ิมตน้บทเรียนเหล่าน้ี 
ขอให้ระลึกวา่ความรอดขึ �นอยูก่บัความเข้าใจอนัถกูต้องของเราที�มีตอ่พระเยซคูริสต์ (ยอห์น 3:36; 

6:53; 17:3) เมื�อเราเข้าใจอยา่งถ่องแท้ถึงชยัชนะเหนือบาปและความตายของพระองค์ 

เราก็สามารถรับบพัติศมาเพื�อมีส่วนร่วมในความรอดดงักล่าว 

1 ทิโมธี 2:5 กล่าวอยา่งชดัเจนถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจ้าและพระเยซวูา่ “มีพระเจ้าองค์เดียว 

และมีคนกลางแตผู่้ เดียวระหวา่งพระเจ้ากบัมนษุย์ คือพระเยซคูริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์“  

คาํท่ีเนน้ไวนํ้าไปสูบ่ทสรุปดงันี � 

- มีพระเจ้าแทแ้ต่องค์เดียว จงึเป็นไปไมไ่ด้ที�พระเยซเูป็นพระเจ้า 

ถ้าพระบิดาคือพระเจ้า และพระเยซคูือพระเจ้า ก็จะมีพระเจ้าสององค์  

"แตว่า่สําหรับพวกเรานั �นมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา" (1 โครินธ์ 8:6) 

"พระเจ้าพระบิดา" คือพระเจ้าเพียงองค์เดียว จงึไมอ่าจมี "พระเจ้าพระบตุร" 

ดงัเชน่คาํสอนของพวกที�เชื�อในตรีเอกานภุาพ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมแสดงวา่ ยาเวห์ พระเจ้าองค์เดียวเป็นพระบิดา 

(อิสยาห์ 63:16; 64:8) 
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- นอกจากพระเจ้าองค์เดียวนี � มีคนกลางคือพระเยซคูริสต์ผูท้รงสภาพเป็นมนุษย ์

"…และมีคนกลาง…" คําวา่ “และ” 

แสดงให้เห็นความแตกตา่งระหวา่งพระคริสต์และพระเจ้า 

- การที�พระคริสต์เป็น "คนกลาง" หมายความวา่ 

พระองค์ทรงเป็นคนกลางระหวา่งมนษุย์ที�มีบาปและพระเจ้าผู้ ไร้บาป 

พระองค์ไมส่ามารถที�จะเป็นพระเจ้าผู้ ไร้บาปเสียเอง 

พระองค์จะต้องเป็นมนษุย์ไร้บาปที�มีธรรมชาติของมนษุย์ที�มีบาป 

"พระเยซคูริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์" ทาํให้เราเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

แม้วา่เปาโลจะบนัทกึพระธรรมนี �หลงัจากที�พระเยซทูรงเสด็จสูส่วรรค์ 

ทา่นก็ไมไ่ด้ใช้คําวา่ "พระเจ้าพระเยซคูริสต์" 

หลายครั �งที�เราถกูเตือนถึงความจริงที�วา่ "พระเจ้าไมใ่ชม่นษุย์" (กนัดารวถีิ 23:19; โฮเชยา 11:9) 

แตพ่ระคริสต์เป็น "บตุรมนษุย์" 

อยา่งชดัเจนตามที�พระองค์ถกูเรียกในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมว่า่ 

"พระเยซคูริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์" พระองค์ทรงเป็น "บตุรของพระเจ้าสงูสดุ" (ลกูา 1:32) 

พระเจ้า "สงูสดุ" หมายความวา่พระเจ้าเทา่นั �นที�อยูส่งูสดุ พระเยซเูป็น “บตุรของพระเจ้าสงูสดุ” 

จงึไมส่ามารถเป็นพระเจ้าได้ ภาษาเก่ียวกบัพระบิดาและพระบตุรซึ�งใช้สําหรับพระเจ้าและพระเยซ ู

ชี �ชดัวา่ทั �งสองพระองค์ไมเ่หมือนกนั บตุรชายอาจมีสว่นเหมือนบิดาของตน 

แตเ่ขาไมส่ามารถเป็นคนเดียวกนักบับิดาหรือมีอายเุทา่บิดา 

มีความแตกตา่งอยา่งเห็นได้ชดัอีกมากมายที�แสดงให้เห็นวา่พระเยซไูมใ่ชพ่ระเจ้า 

 
พระเจ้า พระเยซู 
"ความชั�วลอ่พระเจ้าให้หลงไมไ่ด้"  

(ยากอบ 1:13) 

"ทรงถกูทดลองให้เหมือนอยา่งเราทกุประการ " 

(ฮีบรู 4:15) 

"พระเจ้าไมต่าย พระองค์ทรงเป็นอมตะ" (สดดุี 

90:2; 1 ทิโมธี 6:16) 

"พระเยซคูริสต์ทรงสิ �นพระชนม์ 3 วนั" (มทัธิว 

12:40; 16:21) 

"มนษุย์ไมเ่ห็นพระเจ้า" (1 ทิโมธี 6:16; อพยพ 

33:22) 

"มนษุย์เห็นพระเยซแูละจบัต้องพระองค์ได้" (1 

ยอห์น 1:1) 

เมื�อเราถกูลอ่ลวง เราถกูบงัคบัให้เลือกระหวา่งบาปและการเชื�อฟังพระเจ้า 

บอ่ยครั �งที�เราเลือกที�จะไมเ่ชื�อฟังพระเจ้า พระคริสต์ก็มีทางเลือกเหมือนเรา 
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แตพ่ระองค์เลือกที�จะเชื�อฟังพระเจ้าเสมอ 

พระองค์มีความเป็นไปได้ที�จะทําบาปแม้พระองค์จะไมเ่คยทําเลย 

แตพ่ระเจ้าไมมี่ความเป็นไปได้ที�จะทําบาป พงศ์พนัธุ์ของดาวิดตามพนัธสญัญาใน 2 ซามเูอล 

7:12-16 คือพระคริสต์อยา่งแน่นอน ข้อ 14 แสดงวา่มีความเป็นไปได้ที�พระคริสต์จะทําบาป 

เพราะบนัทกึไว้วา่ "ถ้าเขากระทําผิด เราจะตีสอนเขา" 

 
 

8:3  ธรรมชาติของพระเยซู 
 
คาํวา่ "ธรรมชาติ" หมายถึงสิ�งที�เราเป็นโดยธรรมชาติและพื �นฐาน ในบทเรียนท่ี 1 

เราเห็นวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์กลา่วถึงธรรมชาติเพียงสองประการ นัน่คือ ธรรมชาติของพระเจ้า 

และธรรมชาติของมนษุย์ โดยธรรมชาติ พระเจ้าไม่ตายและไม่ถูกล่อลวง เป็นตน้ 

แต่เห็นไดช้ดัเจนวา่พระคริสตไ์ม่ไดมี้ธรรมชาติของพระเจา้ขณะท่ีมีชีวิตอยูบ่นโลก 

พระองค์จงึมีธรรมชาติของมนษุย์ และตามคําจํากดัความของเราข้างต้น 

พระคริสต์จะมีธรรมชาตสิองประการในพระองค์พร้อมกนัไมไ่ด้ 

พระคริสต์ทรงถกูทดลองใจเหมือนอยา่งเราทุกประการ (ฮีบรู 4:15) 

เพื�อวา่โดยการมีชยัเหนือสิ�งลอ่ลวง พระองค์จะสามารถนําการอภยัโทษบาปมาให้เราได้ 

ความปรารถนาผิดๆ ซึ�งเป็นพื �นฐานของสิ�งลอ่ลวงมาจากภายในตวัเรา (มาระโก 7:15-23) 

จากธรรมชาติมนษุย์ภายในตวัเรา (ยากอบ 1:13-15) 

พระคริสต์จําเป็นที�จะต้องมีธรรมชาตขิองมนษุย์เพื�อพระองค์จะสามารถประสบกบัการถกูลอ่ลวง 

และเอาชนะการลอ่ลวงได้ 

ฮีบรู 2:14-18  กล่าวว่า 

"บตุรทั �งหลายร่วมสายโลหิตกนัฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็นเชน่นั �นด้วย 

เพื�อโดยทางความตายนั �นเอง พระองค์จะได้ทรงทําลายผูท้ี�มีอํานาจ แหง่ความตาย 

คือมารเสียได้…ความจริงพระองค์มิได้ทรงเป็นหว่งทตูสวรรค์ 

แตท่รงเป็นหว่งพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั เหตฉุะนั �น 

พระองค์จงึทรงต้องเป็นเหมือนกบัพี่นอ้งทกุอยา่ง 

เพื�อวา่พระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปโุรหิต 

ผู้กอปรด้วยความเมตตาและความสตัย์ซื�อ…เพื�อลบล้างบาปของประชาชน 



 153 

เพราะเหตทุี�พระองค์ได้ทรงทนทกุข์ทรมานและถกูลองใจ 

พระองค์จงึทรงสามารถชว่ยผู้ที�ถกูลองใจได้" 

พระธรรมบทนี �เน้นยํ �าเป็นพิเศษถึงความจริงที�วา่พระเยซมีูธรรมชาตขิองมนษุย์วา่ 

"พระองค์ทรงเป็นเช่นนั�นด้วย" (ฮีบรู 2:14) ซ่ึงใชค้าํสามคาํท่ีมีความหมายเดียวกนั 

เพียงเพื่อทาํให้เห็นชดัเจนยิง่ข้ึน ฮีบรู 2:16 กล่าววา่ พระคริสต์ไมไ่ด้มีธรรมชาติของทตูสวรรค์ 

พระองค์ทรงเป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมั และทรงนําความรอดมาให้บรรดาผู้ที�เชื�อ 

ผู้ที�ซึ�งจะได้เป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัด้วย ด้วยเหตนีุ � พระคริสต์จงึจําต้องมีธรรมชาติของมนษุย์ 

ไมว่า่ในกรณีใดๆ พระองค์จะต้อง "เป็นเหมือนกบัพี�น้องทกุอยา่ง" (ฮีบรู 2:17) 

เพื�อพระเจ้าจะสามารถประทานอภยัโทษให้กบัเราได้ โดยทางการเสียสละของพระคริสต์ 

การกล่าววา่พระเยซไูมมี่ธรรมชาติของมนษุย์คือการเพิกเฉยตอ่พื �นฐานข่าวประเสริฐของพระคริสต์ 

เมื�อใดก็ตามท่ีผู้ ท่ีเช่ือและรับบพัติศมาแลว้กระทําบาป 

พวกเขาสารภาพบาปตอ่พระเจ้าโดยการอธิษฐานผ่านทางพระคริสต์ (1 ยอห์น 1:9) 

พระเจ้าทรงทราบดีวา่พระคริสต์ถกูลองใจให้กระทําบาปเหมือนเรา 

แตพ่ระคริสต์ทรงสมบรูณ์แบบและมีชยัเหนือการลองใจ ซึ�งเราแพ้ ดว้ยเหตุน้ีพระเจ้าจงึ 

"ทรงโปรดอภยัโทษให้แก่ทา่นในพระคริสต์" (เอเฟซสั 4:32) 

ดงันั้นจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตระหนกัวา่พระคริสตถู์กลองใจเช่นเรา 
และจาํเป็นตอ้งมีธรรมชาติของมนุษยเ์พื่อให้เป็นไปไดท่ี้จะถูกลองใจ ฮีบรู 2:14 ชี �ชดัวา่พระคริสตมี์ 

“เลือดเนื �อ” ส่วน “พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ” (ยอห์น 4:24) และไมมี่เลือดเนื �อ การที�พระคริสตมี์ 

“เลือดเนื �อ” แสดงวา่พระองค์ไมมี่ธรรมชาติของพระเจ้าตลอดชีวิตของพระองค์ 

ความพยายามของมนษุย์ในการเชื�อฟังพระเจ้า เช่น การเอาชนะสิ�งลอ่ลวงล้วนไมเ่ป็นผล ดงันั้น 

"พระเจ้าทรงใช้พระบตุรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื �อหนงัที�บาป และเพื�อไถ่บาป 

พระบตุรในเนื �อหนงัจงึไดท้รงปรับโทษบาป" (โรม 8:3) 

“บาป” คือความเอนเอียงตามธรรมชาติตอ่บาปซึ�งเรามีอยูโ่ดยธรรมชาติ 

และเรามกัจะเปิดกว้างตอ่บาปอยูเ่สมอ "คา่จ้างของความบาปคือความตาย" 

และเราต้องการความชว่ยเหลือจากภายนอกที�จะพ้นชะตากรรมนี � มนุษยไ์ม่มีความสมบูรณ์แบบ 

เนื �อหนงัไมส่ามารถปลดปลอ่ยเนื �อหนงั 

พระเจ้าจงึประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์ให้มาชว่ยเรา พระบตุรของพระองค์มี 

“เนื �อหนงัที�เป็นบาป” เชน่เรา และมีความเอนเอียงตอ่บาปเชน่เรา แตท่รงเอาชนะสิ�งลอ่ลวงทกุอยา่ง 

โรม 8:3 บนัทกึถึงธรรมชาติของมนุษยใ์นพระคริสต์วา่เป็นเสมือน “เนื �อหนงัที�บาป” 
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พระธรรมหลายบทก่อนหน้านี � เปาโลกลา่วถึงการที� “ไมมี่ความดีประการใด” ในเนื �อหนงั 

และเนื �อหนงัทําสิ�งที�ขดัตอ่การเชื�อฟังพระเจ้า (โรม 7:18-23) พระเยซคูริสต์มาในสภาพเสมือน 

“เนื �อหนงัที�บาป” (โรม 8:3) ด้วยเหตนีุ �และการท่ีพระคริสตมี์ชยัต่อเน้ือหนงันั้น 

เราจึงมีทางหลีกหนีจากเน้ือหนงัของเรา พระเยซูทรงตระหนกัถึงบาปในธรรมชาติของพระองค์ 

พระองค์ทรงถกูเรียกวา่ "อาจารย์ผู้ประเสริฐ" ซ่ึงมีความหมายแฝงวา่เป็นคน “ประเสริฐ” 

และสมบรูณ์แบบโดยธรรมชาติ พระองค์ตรัสตอบวา่ "ทา่นเรียกเราวา่ประเสริฐทําไม 

ไมมี่ใครประเสริฐเว้นแตพ่ระเจ้าองค์เดียว" (มาระโก 10:17-18) 

มีคนเป็นอนัมากได้วางใจในพระนามของพระองค์ 

เมื�อเขาได้เห็นหมายสําคญัที�พระองค์ได้ทรงกระทํา แตพ่ระเยซมิูได้ทรงวางพระทยัในคนเหลา่นั �น 

“เพราะพระองค์ทรงรู้จกัมวลมนษุย์ 

และสําหรับพระองค์ไมมี่ความจําเป็นที�จะมีพยานในเรื�องมนษุย์ 

ด้วยพระองค์เองทรงทราบวา่อะไรมีอยูใ่นมนษุย์" (ยอห์น 2:23-25) 

พระคริสต์ทรงทราบดีเกี�ยวกบัธรรมชาติของมนษุย์ 

พระองค์จงึไมต้่องการให้มนษุย์สรรเสริญพระองค์ โดยตระหนกัวา่พระองคมี์ธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นกนั 
 
 

8.4  ความเป็นมนุษย์ของพระเยซู 

 

บนัทกึพระกิตติคณุมีตวัอยา่งมากมายถึงความเป็นมนษุย์ของพระเยซ ู

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื�อยและประทบัลงข้างบอ่เพื�อดื�มนํ �า (ยอห์น 4:6) “พระเยซทูรงพระกนัแสง” 

เม่ือลาซารัสตาย (ยอห์น 11:35) ท่ีสาํคญัท่ีสุด 
บนัทึกของการทนทุกขค์ร้ังสุดทา้ยของพระเยซูเป็นหลกัฐานเพียงพอท่ีแสดงถึงความเป็นมนุษยข์องพระองค ์
ซ่ึงกล่าวไวว้า่ "บดันี �จิตใจของเราเป็นทกุข์” 

พระเยซตูรัสถอ้ยคาํดงักล่าวเมื�อพระองค์อธิษฐานตอ่พระเจ้าให้ทรงชว่ยพระองค์จนผ่านพ้นจากการถู

กตรึงกางเขน (ยอห์น 12:27) พระองค์อธิษฐานวา่ "โอพระบิดาของข้าพระองค์ 

ถา้เป็นได้ขอให้ถ้วยนี � เลื�อนพน้ไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อยา่งไรก็ดี 

อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์" (มทัธิว 26:39) 

นี�แสดงวา่ บางคร้ัง “ความปรารถนา” ของพระเยซก็ูตา่งจากของพระเจ้า 
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ตลอดชีวิตของพระคริสต์ พระองค์ทรงมอบความปรารถนาของพระองค์ตอ่พระเจ้า 

เพื�อการเตรียมการสําหรับการทนทกุข์บนไม้กางเขน "เราจะทําสิ�งใดตามอําเภอใจไมไ่ด้ 

เราได้ยินอยา่งไร เราก็พิพากษาอยา่งนั �น และการพิพากษาของเราก็ยติุธรรม 

เพราะเรามิได้มุง่ที�จะทําตามใจของเราเอง แตต่ามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา" 

(ยอห์น 5:30) 

ความปรารถนาที�ตา่งกนัของพระเยซแูละของพระเจ้าเป็นหลกัฐานเพียงพอวา่พระเยซไูมใ่ชพ่ระเจ้

า 

ตลอดชั�วชีวิตของเรา 

เราควรจะต้องเติบโตขึ �นในความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้าจากความทกุข์ทรมานที�เราประสบในชีวติ 

พระเยซทูรงเป็นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องนี � พระองค์มิได้มีความรู้เกี�ยวกบัพระเจ้ามากกวา่ที�เรามี 

ตั �งแตเ่ด็กๆ "พระเยซก็ูได้จําเริญขึ �นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย (เทียบ เอเฟซัส 4:13) 

และเป็นที�ชอบจําเพาะพระเจ้าและตอ่หน้าคนทั �งปวงด้วย" (ลกูา 2:52) "พระกมุารนั �นก็เจริญวยั 

แข็งแรงขึ �น ประกอบด้วยสติปัญญาและพระคณุของพระเจ้าอยูก่บัทา่น" (ลกูา 2:40) 

การเจริญทางร่างกายและจิตวิญญาณของพระคริสต์เป็นไปพร้อมกนั ถ้า "พระบตุรเป็นพระเจ้า" 

อยา่งที�พวก Athanasian Creed ซึ�งเชื�อในเรื�อง “ตรีเอกานภุาพ” กลา่วอ้าง 

การเติบโตนี �ก็เป็นไปไมไ่ด้ แม้ในบั �นปลายของชีวิต พระเยซก็ูยงัตรัสวา่ 

พระองค์ไมท่รงทราบวา่จะเสด็จกลบัมาอีกครั �งเมื�อใด แม้วา่พระบิดาจะทรงทราบ (มาระโก 

13:32) 

การทําตามนํ �าพระทยัของพระเจ้าเป็นสิ�งที�เราต้องเรียนรู้ตามกาลเวลา 

พระคริสต์ก็ต้องเรียนรู้นํ �าระทยัของพระบิดาของพระองค์เหมือนคนที�เป็นบตุรทั�วไปต้องทํา 

"ถึงแม้วา่พระองค์ทรงเป็นพระบตุร 

พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที�จะนอบน้อมยอมเชื�อฟังโดยความทกุข์ลําบากที�พระองค์ได้ทรงทน 

เมื�อพระเจ้าทรงทําให้พระเยซเูพียบพร้อมทกุประการแล้ว 

พระเยซก็ูเลยทรงเป็นแหลง่กําเนิดแหง่ความรอดนิรันดร์" (ฮีบรู 5:8-9) ฟิลิปปี 2:7,8 

(กลา่วเพิ�มเติมอีกใน Digression 27) บนัทึกขั �นตอนการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพระเยซ ู

ซึ�งถึงจดุสงูสดุเมื�อทรงสิ �นพระชนม์บนไม้กางเขน "กลบัทรงสละ 

และทรงรับสภาพทาส…ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณา กระทั�งความมรณาที�กางเขน" 

พระธรรมบทนี �แสดงให้เห็นวา่ พระเยซทูรงมุง่หน้าในการพฒันาจิตวิญญาณของพระองค์ 

ทรงนอบน้อมถ่อมลงจน “ยอมเชื�อฟัง” 
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และทําตามนํ �าพระทยัของพระเจ้าที�จะให้พระองค์สละพระชนม์บนไม้กางเขน 

พระองค์ทรงถกูกระทําให้เพียบพร้อม โดยการยอมทนทกุข์ 

เห็นไดช้ดัวา่พระเยซทูรงใช้ความพยายามสว่นบคุคลอยา่งมีสติท่ีจะเป็นผู้ชอบธรรม 

พระเจ้ามิได้ทรงบงัคบัพระองค์ให้ทําตามเหมือนหุน่กระบอก พระเยซทูรงรักเราอยา่งแท้จริง 

และยอมสละพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยรัก 

ความรักของพระเยซจูะกลายเป็นความวา่งเปลา่หากพระเจ้าทรงบงัคบัให้พระองค์ยอมตายบนไม้

กางเขน (เอเฟซสั 5:2,25, วิวรณ์ 1:5; กาลาเทีย 2:20) หากพระเยซูคือพระเจา้ 

พระองคจ์ะไม่มีทางเลือกใดนอกจากความสมบูรณ์แบบแลว้จึงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน แตพ่ระเยซมีูทางเลือก 

เราจงึสามารถเห็นคณุคา่ความรักของพระองค์และสร้างความสมัพนัธ์สว่นบุคคลกบัพระองค์ได้ 

พระเจ้าทรงโปรดปรานพระคริสต์เพราะพระองค์ทรงเต็มพระทยัที�จะสละชีวิต "ด้วยเหตนีุ � 

พระบิดาจงึทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา…ไมมี่ผู้ ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ 

แต่เราสละชีวติดว้ยใจสมคัรของเราเอง" (ยอห์น 10:17-18) 

การที�พระเจ้าทรงโปรดปรานการที�พระเยซทูรงสละชีวิตคงเป็นเรื�องที�เข้าใจยาก 

หากพระเยซทูรงเป็นพระเจ้า แต่มีชีวติเป็นมนษุย์ 

เพื่อแสดงถึงความเก่ียวขอ้งในดา้นสัญลกัษณ์กบัมนุษยผ์ูมี้บาป (มทัธิว 3:17; 12:18; 17:5) 

การที�พระบิดาทรงยินดีที�พระบตุรเชื�อฟัง ชี �ให้เห็นวา่ พระคริสต์มีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่เช่ือฟัง 
แต่ทรงเลือกท่ีจะเช่ือฟัง 
ความต้องการความรอดของพระคริสต์ 

พระเยซทูรงเจ็บป่วย เหน็ดเหนื�อยเหมือนเรา 

เพราะพระองค์มีธรรมชาติของมนษุย์หากพระองค์ไมท่รงสิ �นพระชนม์บนไม้กางเขน 

พระองค์ก็จะต้องสิ �นพระชนม์อยูด่ี เชน่ ดว้ยโรคชราภาพ 

ดว้ยเหตุน้ีพระองค์จงึต้องได้รับความรอดจากความตายโดยพระเจ้าเชน่กนั 

เม่ือตระหนกัถึงความจริงนี � พระเยซทูรง "ร้องอธิษฐานและทลูวิงวอนด้วยนํ �าพระเนตรไหล 

ตอ่พระเจ้าผู้ทรงสามารถชว่ยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดบั 

เนื�องด้วยความยําเกรงของพระเยซ ู(ฮีบรู 5:7) 

ความจริงท่ีวา่พระคริสต์ต้องทลูขอตอ่พระเจ้าให้ทรงชว่ยพระองค์จากความตายขจดัความเป็นไปได้ที�วา่

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนษุย์ หลงัจากที�พระคริสต์ทรงฟื�นขึ �นจากความตาย ความตาย 

"หาครอบงําพระองค์ตอ่ไปไม่" (โรม 6:9) แสดงวา่ ก่อนนั �นความตายครอบงําพระองค์อยู ่
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พระธรรมสดดุีกลา่วถึงพระเยซหูลายครั �ง 

สดดุีหลายบทถกูนํามากลา่วอ้างอิงเกี�ยวกบัพระคริสตใ์นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาให

ม ่จงึอาจพดูได้วา่อีกหลายๆ บทในสดดุีก็พดูถึงพระองค์ด้วยเชน่กนั 

หลายครั �งที�มีการยํ �าถึงการที�พระเยซตู้องการความรอดจากพระเจ้า 

- สดุดี 91:11,12 ถกูนาํมาอ้างอิงเกี�ยวกบัพระเยซใูน มทัธิว 4:6 ส่วนสดดุี 91:16 

พยากรณ์ถึงการที�พระเจ้าจะประทานความรอดให้พระเยซ ู

"เราจะให้เขาอ่ิมใจด้วยชีวิตยืนยาวและสําแดงความรอดของเราแก่เขา"ในสดดุี 69:21 

กล่าวถึงการถกูตรึงกางเขนของพระคริสต์ (มทัธิว 27:34) 

"เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร ให้นํ �าส้มสายชแูก่ข้าพระองค์ดื�มแก้กระหาย" 

สดุดีทั้งหมดกลา่วถึงความคิดของพระคริสต์บนไม้กางเขน 

"ข้าแตพ่ระเจ้าขอทรงชว่ยข้าพเจ้าให้รอด…ขอมาใกล้ข้าพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์ไ

ว้…ข้าแตพ่ระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ตั �งข้าพระองค์ไว้ให้สงู" (ขอ้ 1,18,29) 

- สดุดี 89 กล่าวถึงพระสญัญาของพระเจ้าตอ่ดาวิดที�เกี�ยวข้องถึงพระคริสต์ สดดุี 

89:26 พยากรณ์วา่ "เขาจะร้องต่อเราวา่ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ 

พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นพระศิลาแหง่ความรอดของข้าพระองค์" 

คําทลูขอวิงวอนของพระคริสต์ตอ่พระเจ้าเพื�อความรอดนั �น 

พระเจ้าทรงสดบัฟังเพราะเห็นแก่จิตวิญญาณ ไมใ่ชเ่พราะพระคริสต์เป็นหนึ�งใน  

“ตรีเอกานภุาพ” (ฮีบรู 5:7) 

การที�พระเจ้าทรงให้พระเยซฟืู�นขึ �นจากความตายและมอบชีวิตอมตะให้พระองค์คือหั

วใจสาํคญัในพระคริสตธรรมคมัภีร์ทีเดียว 
-

 "พระเจ้า…ทรงบนัดาลให้เป็นขึ �นมาใหม…่พระเจ้าได้ทรงตั �งพระองค์ไว้ที�พระหั

ตถ์เบื �องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้ นําและองค์พระผู้ชว่ยให้รอด" 

(กิจการของอคัรทตู 5:30,31) 

-

 "พระเจ้า…ได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแดพ่ระเยซผูู้ รับใช้ของพระองค์…ให้

พระองค์เป็นขึ �นมาอีก" (กิจการอคัรทตู 3:13,15) 

- "พระเยซนีู �พระเจ้าได้ทรงบนัดาลให้คืนพระชนม์แล้ว" (กิจการอคัรทตู 

2:24,32,33) 
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-

 พระเยซรูะลึกไดท้ั้งหมดขา้งตน้เม่ือขอพระเจ้าทรงให้พระองค์ได้รับเกียรติตอ่พระพกั

ตร์ของพระเจ้า (ยอห์น 17:5 เทียบ 13:32; 8:54) 

ถ้าพระเยซเูป็นพระเจ้า พระธรรมบทตา่งๆ ข้างต้นก็ต้องอยูผิ่ดที�ผิดทาง เพราะวา่พระเจ้าไมต่าย 

พระเยซก็ูคงไมต้่องการความรอด เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 

การที�พระเจ้าโปรดประทานเกียรติให้พระเยซแูสดงวา่ พระองค์อยูเ่หนือกวา่พระเยซ ู

และมีความแตกตา่งระหวา่งทั �งสองพระองค์ เป็นไปไมไ่ด้เลยที�พระคริสต์จะทรงเป็น 

"พระเจ้าสงูสดุโดยมี 2 ธรรมชาติ คือ ศีรษะเป็นพระเจ้า ตวัเป็นมนษุย์” อยา่งบญัญัติข้อแรกใน 39 

ข้อของเชิร์ชออฟอิงแลนด์ สิ�งมีชีวิตมีธรรมชาติได้เพียงประการเดียว 

มีหลกัฐานมากมายที�แสดงวา่พระคริสต์มีธรรมชาติของมนษุย์เหมือนที�เรามี 

 
 

8.5  ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับพระเยซู 

 

การพิจารณาถึงการที�พระเจ้าทรงให้พระเยซฟืู�นขึ �นจากความตายทําให้เราคิดถึงความสมัพนัธ์ระ

หวา่งพระเจ้าและพระเยซ ูถ้าหากทั �งสองพระองค์ “มีความเทา่เทียมกนั…เป็นอมตะเหมือนกนั” 

อยา่งที�พวกที�เชื�อในเรื�องตรีเอกานภุาพสั�งสอน ความสมัพนัธ์ก็ต้องอยูใ่นระดบัเสมอภาค 

ซึ�งไมใ่ชค่วามจริง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจ้าและพระคริสต์คล้ายความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีและภรรยา 

"พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทกุคน และชายเป็นศีรษะของหญิง 

และพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระคริสต์" (1 โครินธ์ 11:3) "พระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า" (1 

โครินธ์ 3:23) เช่นเดียวกบัท่ีภรรยาเป็นของสามี 

พระเจ้าพระบิดามกัจะถกูกลา่วถึงในฐานะเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ 

การที�พระเจ้าถกูอธิบายวา่เป็น "พระเจ้าพระบิดาแหง่พระเยซคูริสตเจ้าของเรา" (1 เปโตร 1:3;  

เอเฟซสั 1:17) แม้หลงัจากที�พระคริสต์เสด็จสูส่วรรค์ 

ยงัแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของสองพระองค์ 

ทั �งในปัจจบุนัและในชว่งชีวิตของพระคริสต์บนโลก พวกที�เชื�อในเรื�องตรีเอกานภุาพจะอ้างวา่ 

พระคริสต์ถกูพดูถึงในฐานะที�เป็นน้อยกวา่พระเจ้าในขณะที�พระองค์ทรงมีชีวิตอยูบ่นโลก 

จดหมายตา่งๆ 
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ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมถ่กูเขียนขึ �นหลายปีหลงัจากที�พระเยซเูสด็จสู่สวรรค์ 

แตก็่ยงัคงพดูถึงพระเจ้าวา่เป็นพระบิดาแหง่พระคริสต์ 

พระเยซทูรงถือวา่พระบิดาเป็นพระเจ้าของพระองค์ 

พระธรรมวิวรณ์ซ่ึงเป็นพระธรรมเล่มสุดทา้ยในพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ถกูเขียนขึ �นอยา่งน้อ

ย 30 ปีหลงัจากที�พระเยซไูดรั้บเกียรติและเสด็จสูส่วรรค์ แตก็่ยงัคงพูดถึงพระเจา้โดยใชค้าํวา่ 

"พระเจ้าพระบิดาของพระองค์" (วิวรณ์ 1:6) 

พระธรรมเลน่นี �เป็นข่าวสารจากพระเยซเูม่ือฟ้ืนขึ้นจากความตายและไดรั้บเกียรติถึงผู้ที�เชื�อ 

พระองค์ตรัสถึง 

"พระวิหารแหง่พระเจ้าของเรา…พระนามพระเจ้าของเรา…เมืองของพระเจ้าของเรา" (วิวรณ์ 

3:12) แสดงวา่แม้แต่เวลานั �น พระองค์ก็ยงัทรงคิดถึงพระบิดาวา่เป็นพระเจ้า 

ดงันั �นพระองค์จงึไมใ่ชพ่ระเจ้า 

ตลอดชีวิตของพระองค์ พระเยซตูรัสถึงพระบิดาในวิธีที�คล้ายๆ กนั 

พระองค์ตรัสถึงการเสด็จสูส่วรรค์วา่ "ขึ �นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของทา่นทั �งหลาย 

ไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของทา่นทั �งหลาย (ยอห์น 20:17) เมื�ออยูบ่นไม้กางเขน 

พระเยซทูรงสําแดงความเป็นมนษุย์ออกมาอยา่งชดัเจน "พระเจ้าของข้าพระองค์ 

พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ �งข้าพระองค์เสีย" (มทัธิว 27:46) 

คําพดูเหลา่นี �คงไมเ่ป็นที�เข้าใจได้หากพดูโดยพระเจ้า การที�พระเยซทูรง 

"ร้องอธิษฐานและทลูวิงวอนด้วยนํ �าพระเนตรไหล" 

แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัเดน่ชดัระหวา่งทั �งสองพระองค์ (ฮีบรู 5:7; ลกูา 6:12) 

พระเจ้าอธิษฐานทลูขอตอ่พระองค์เองไมไ่ด้ แม้กระทั�ง บดันี � 

พระคริสต์ก็ยงัคงอธิษฐานตอ่พระเจ้าเพื�อเรา (โรม 8:26,27; 2 โครินธ์ 3:18) 

ความสมัพนัธ์ของพระคริสต์กบัพระเจ้าตลอดชีวิตของพระคริสตบ์นโลกไมมี่อะไรแตกตา่งกบัเวลา

นี � พระองค์ยงัคงเกี�ยวข้องกบัพระเจ้าในฐานะที�พระเจ้าเป็นพระบิดาและพระเจ้าของพระองค์ 

ทั �งยงัอธิษฐานทลูวิงวอนตอ่พระเจ้าด้วย ซ่ึงเป็นสถานะเดิม 

แม้หลงัจากที�พระเยซทูรงฟื�นขึ �นจากความตายและเสด็จสูส่วรรค์ ตลอดชีวิตของพระองค์บนโลก 

พระองค์ทรงเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า (กิจการของอคัรทตู 3:13,26; อิสยาห์ 42:1; 53:11) 

ผู้ รับใช้ทําตามความประสงค์ของเจ้านายและไมมี่ทางที�จะมีสถานะเทา่นายจ้าง (ยอห์น 13:16) 

พระคริสต์ทรงยํ �าวา่อํานาจและสิทธิอํานาจที�พระองค์ทรงมีนั �นมาจากพระเจ้า 

ไมใ่ชส่ิทธิของพระองค์เอง "เราจะทําสิ�งใดตามอําเภอใจไมไ่ด้ เรามิได้มุง่ที�จะทําตามใจของเราเอง 
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แตต่ามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามา…พระบตุรจะกระทําสิ�งใดตามใจไมไ่ด้" (ยอห์น 

5:30,19) 
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บทเรียนท่ี 8:  คําถาม 
 
1. พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนหรือไมว่า่พระเจ้าเป็นตรีเอกานภุาพ 

ก) สอน 

ข) ไมส่อน 

2. พระเยซแูตกตา่งกบัเราอยา่งไร 

ก) พระองค์ไมเ่คยทาํบาป 

ข) พระองค์เป็นพระบตุรองค์เดียวของพระเจ้า 

ค) พระองค์ไมมี่ความเป็นไปได้ที�จะทําบาป 

ง) พระองค์ทรงถกูพระเจ้าบงัคบัให้กระทําแตส่ิ�งชอบธรรม 

3. พระเยซเูหมือนพระเจ้าอยา่งไร 

ก) พระองค์มีธรรมชาติของพระเจ้าในขณะที�พระองค์มีชีวิตบนโลก 

ข) พระองค์มีลกัษณะที�สมบรูณ์แบบเหมือนพระเจ้า 

ค) พระองค์ทราบทกุอยา่งที�พระเจ้าทรงทราบ 

ง) พระองค์เสมอภาคเทียบเท่ากบัพระเจ้า 

4. พระเยซเูหมือนเราอยา่งไร 

ก) พระองค์มีสิ�งลอ่ลวงใจและประสบการณ์ของมนษุย์เหมือนเรา 

ข) พระองค์ทาํบาปในขณะยงัเยาว์ 

ค) พระองค์ต้องการความรอด 

ง) พระองค์มีธรรมชาติของมนษุย์ 

 

5. ข้อใดตอ่ไปนี �เป็นความจริง 

ก) พระเยซมีูธรรมชาติและลกัษณะที�สมบรูณ์แบบ 

ข) พระเยซมีูธรรมชาตท่ีิมีบาปแตมี่ลกัษณะที�สมบรูณ์แบบ 

ค) พระเยซเูป็นทั้งพระเจ้าและมนษุย์ 

ง) พระเยซมีูธรรมชาติของอาดมัก่อนที�อาดมัจะทําบาป 
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9.1  ความสําคัญของบัพตศิมา 
 
เราไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของบพัติศมาไวห้ลายคร้ังแลว้ในบทเรียนท่ีผา่นมา  
บพัติศมาคือก้าวแรกของการเชื�อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้า ฮีบรู 6:2 กล่าววา่ 

บพัติศมาเป็นหนึ�งในหลกัคําสอนพื �นฐานท่ีสุด 

เรานาํการพิจารณาบพัติศมามาไวใ้นขั้นตอนทา้ยน้ีเน่ืองจากบพัติศมาที�แท้จริงเกิดขึ �นได้หลงัจากที�เข้าใจควา

มจริงพื �นฐานของข่าวประเสริฐเทา่นั �น ถึงตอนน้ีเราไดเ้รียนรู้บทเรียนดงักล่าวแลว้ 

ถ้าเราต้องการมีสว่นเกี�ยวข้องกบัความหวงัอนัยิ�งใหญ่อยา่งแทจ้ริง 

ซึ�งพระคริสตธรรมคมัภีร์เสนอให้ทางพระเยซคูริสต์แล้ว บพัติศมาคือสิ�งจําเป็นซ่ึงจะขาดเสียมิได ้

“ความรอดนั �นมาจากพวกยิว” (ยอห์น 4: 22) 

ในความหมายที�วา่พนัธสญัญาเกี�ยวกบัความรอดนั �น 

พระเจ้าทรงกระทําตอ่อบัราฮมัและพงศ์พนัธุ์ของทา่นเทา่นั �น 

เราจะมีสว่นร่วมในพนัธสญัญาก็ตอ่เมื�อเราเข้าอยูใ่นพงศ์พนัธุ์ 

โดยรับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์เทา่นั �น (กาลาเทีย 3:22-29) 

พระเยซทูรงบญัชาสาวกของพระองค์ “จงออกไปทั�วโลกประกาศข่าวประเสริฐ 

(ตามที�พระเจ้าได้ทรงกระทําพนัธสญัญาตอ่อบัราฮมั –กาลาเทีย 3: 8) แก่มนษุย์ทกุคน 

ผู้ ใดเชื�อและรับบพัติศมาแล้วผู้นั �นจะรอด” (มาระโก 16:16) คําวา่ “และ” 

บอกให้รู้วา่ความเช่ือในข่าวประเสริฐแตอ่ยา่งเดียวไมส่ามารถทําให้เรารอดได้ 

บพัติศมาไมใ่ชท่างเลือกในชีวิตคริสเตียน แตเ่ป็นสิ�งที�จําเป็นต้องกระทําเพื�อให้ได้ความรอด 

แตก่ารรับบพัติศมาเพียงอยา่งเดียวก็ใชว่า่จะทําให้เรารอดได้ 

เราจะต้องใช้ชีวิตทั �งชีวิตที�จะเชื�อฟังพระวจนะของพระเจ้า พระเยซทูรงยํ �าวา่ 

“เราบอกความจริงแก่ทา่นวา่ ถ้าผู้ ใดไมไ่ด้บงัเกิดใหมจ่ากนํ �าและพระวิญญาณ 

ผู้นั �นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไมไ่ด้” (ยอห์น 3:5) 

การเกิด “จากนํ �า” หมายความวา่การท่ีบุคคลหน่ึงลกุขึ �นจากนํ �าที�ใช้ในบพัติศมา และหลงัจากนั �น 

เขาจะต้องเกิดจากพระวิญญาณ นี�คือขั �นตอนที�จะต้องดําเนินไป 

“บงัเกิดใหมแ่ล้ว…ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” (1 เปโตร 1:23) 

การบงัเกิดจากพระวิญญาณคือการที�เราตอบสนองตอ่พระวจนะของพระเจ้าอยา่งตอ่เนื�อง 

(ดบูทเรียนท่ี 2.2) 
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เรา “รับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27) ในพระนามของพระองค์ (กิจการของอคัรทูต 

19:5; 18:16; มทัธิว 28:19) พึงระลึกวา่เรารับบพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์

ไมใ่ชรั่บบพัติศมาเข้าในคริสตศาสนาหรือองค์กรใดๆ หากไมมี่บพัติศมา เราก็ไมไ่ด้ 

“อยูใ่นพระคริสต์” และไมอ่ยูภ่ายใต้การงานแหง่ความรอดของพระองค์ (กิจการของอคัรทตู 4:12) 

เปโตรกลา่วคาํอุปมาอนัทรงพลงัเก่ียวกบัความจริงขอ้น้ีไวว้า่สมยัโนอาห์ 

เรือใหญ่ชว่ยชีวิตคนให้รอดจากนํ �าทว่มฉันใด บพัติศมาในพระคริสต์ก็ชว่ยผู้ที�เชื�อในรอดฉันนั �น (1 

เปโตร 3:21) การที�โนอาห์เข้าอยูใ่นเรือก็เหมือนเราเข้าอยูใ่นพระคริสต์โดยการรับบพัติศมา 

ผู้ที�อยูน่อกเรือถกูทําลายโดยนํ �าทว่ม การอยู ่

ข้างเรือหรือการเป็นเพื�อนกบัโนอาห์เป็นเรื�องนอกประเด็น 

หนทางเดียวท่ีจะได้รับความรอดคือเข้าอยูใ่นเรือ ในพระคริสต์ 

การเสด็จกลบัมาอีกครั �งก็ใกล้เข้ามา  

(ลกูา 17:26,27) การรับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์เป็นเรื�องเร่งดว่น 

คําพดูของมนษุย์ไมส่ามารถสื�อความเร่งดว่นนี �ได้ 

การเข้าในเรือของโนอาห์ตามพระคริสตธรรมคมัภีร์ดจูะมีพลงัมากกวา่ 

คริสเตียนยคุต้นๆ 

เชื�อฟังพระบญัชาของพระคริสต์ที�ให้พวกเขาออกไปทั�วโลกประกาศขา่วประเสริฐและให้ผู้ที�เชื�อรับ

บพัติศมา (กิจการของอคัรทตู) 

ความสําคญัของบพัติศมาเห็นได้จากการที�ผู้คนรับบพัติศมาในทนัทีหลงัรับเชื�อ 

(กิจการของอคัรทตู 8:12; 36-39; 9:18; 10:47; 16:15) ถ้าไมรั่บบพัติศมา 

การเรียนรู้ข่าวประเสริฐก็ไร้ประโยชน์ 

บพัติศมาเป็นขั้นตอนที�จาํเป็นท่ีเราต้องผ่านเพื�อไปให้ถึงความรอด ในบางกรณี 
บนัทึกท่ีไดรั้บการดลใจดูเหมือนวา่จะเนน้ถึงวธีิการรับบพัติศมา 
แมว้า่หลายคนจะให้เหตุผลเพื่อเล่ือนเวลาการรับบพัติศมาออกไปก็ตาม รวมถึงความยากลาํบากในการประกอบพิธี 
แต่มนษุย์จําเป็นต้องเอาชนะทกุอยา่งโดยอาศยัความชว่ยเหลือจากพระเจ้าในการที�จะรับบพัติศม

าให้ได้ 

นายคกุในเมืองฟิลิปปีถกูโยนเข้าไปอยูใ่นวิกฤตชีวิตเมื�อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ซึ�งทําให้คกุที�มั�นคงข

องเขาสั�นสะเทือน นกัโทษมีโอกาสอนัดีที�จะหนี ซึ�งจะทําให้เขาต้องโทษถึงชีวิต 

ความเชื�อของเขาในเรื�องข่าวประเสริฐเป็นจริง จนกระทั�ง “ในกลางคืนชั�วโมงเดียวกนันั �นเอง 

นายคกุได้รับบพัติศมา” (กิจการของอคัรทตู 16:33) นายคกุมีข้ออ้างที�ดีที�สดุที�จะไมรั่บบพัติศมา 
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แผ่นดินไหวที�ร้ายแรงที�สดุในรอบ 3,000 ปี ในกรีซ ซึ�งทําให้นกัโทษหนีคกุ 

และนํามาซึ�งโทษของความบกพร่องในหน้าที� เป็นดงัเชือกรัดอยูร่อบคอของเขา 

แตเ่ขาก็ยงัมองเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่อะไรเป็นสิ�งสําคญัที�สดุที�เขาต้องทําเพื�อชีวิตทั �งชีวิต 

และจดุหมายที�เป็นนิรันดร์ของเขา เขาเอาชนะปัญหาทกุอยา่งรอบข้าง (นัน่คือแผน่ดินไหว) 

งานประจําวนัของเขา และความกลวัในใจเพื�อรับบพัติศมา 

คนที�ลงัเลตอ่การรับบพัติศมาจึงควรเอานายคกุคนนี �เป็นตวัอยา่ง 

การที�เขาสามารถกระทําด้วยความเชื�อแสดงวา่ เขาต้องรู้เรื�องข่าวประเสริฐ 

เพราะความเชื�อที�แท้มาจากการได้พงัพระวจนะของพระเจ้าเทา่นั �น (โรม 10:17 เทียบ 

กิจการของอคัรทตู 17:11) 

กิจการของอคัรทูต 8:26-40 บนัทกึเรื�องของข้าราชการชาวเอธิโอเปีย ที�ศึกษาพระ 

คริสตธรรมคมัภีร์อยูใ่นรถม้าขณะเดินทางผ่านทะเลทราย เขาได้พบกบัฟิลิปปี 

ผู้ซึ�งอธิบายเรื�องข่าวประเสริฐให้เขาฟัง 

เป็นเรื�องที�ดนู่าจะเป็นไปไมไ่ด้ที�ข้าราชการคนนั �นจะรับบพัติศมากลางทะเลทรายที�ปราศจากนํ �า 

แตพ่ระเจ้าไมท่รงบญัชาให้สิ�งที�พระองค์ทรงรู้ดีวา่มนษุย์ทําตามไมไ่ด้ “ครั �งกําลงัเดินทางไป 

ก็มาถึงที�มีนํ �าแหง่หนึ�ง” เขาจงึได้รับบพัติศมา (กิจการของอคัรทตู 8:36) 

เหตกุารณ์นี �ขจดัคําแนะนําที�ไร้หลกัการวา่บพัติศมาโดยการลงไปในนํ �ามีไว้สําหรับการรับบพัติศม

าในที�ที�มีนํ �ามาก และหาได้งา่ยเทา่นั �น 

พระเจ้าจะทรงจดัการให้มีวิธีที�จะทําตามพระบญัชาของพระองค์เสมอ 

อคัรสาวกเปาโลมองเห็นได้อีกครั �ง ซึ�งทําให้สํานึกของทา่นตื�นขึ �น “ทนัใดนั �น 

ทา่นจงึลกุขึ �นรับบพัติศมา” (กิจการของอคัรทตู 9:18) ทา่นอาจจะเลื�อนการรับบพัติศมา 

ออกไปเมื�อนึกถึงสถานะทางสงัคมของทา่นและอาชีพอนัรุ่งโรจน์ของทา่นในลทัธิ 

ยดูาห์ แตท่า่นรับบพัติศมาในทนัใด และละทิ �งชีวิตเก่าของทา่นเสีย 

“แตว่า่สิ�งใดที�เคยเป็นคณุประโยชน์ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือวา่สิ�งนั �นไร้ประโยชน์ 

แล้วเพื�อเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจงึได้ยอมสละสิ�งสารพดั และได้ถือวา่สิ�งเหลา่นั �น 

เป็นเหมือนหยากเยื�อ เพื�อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ ลืมสิ�งที�ผ่านพ้นมาแล้วเสีย 

และโน้มตวัออกไปหาสิ�งที�อยูข้่างหน้า ข้าพเจ้ากําลงับากบั�นมุง่ไปสูห่ลกัชยั” (ฟิลิปปี 3:7,8,13,14) 

นั�นคือคําพดูของนกักีฬาที�มุง่มั�นวิ�งไปให้ถึงเส้นชยั 

ชีวิตของเราหลงัรับบพัติศมาควรจะมุง่มัน่และบากบั�นทั �งทางความคิดและกําลงักายเชน่นั �นด้วย 

บพัติศมาเป็นก้าวแรกของการวิ�งแข่งเพื�อไปให้ถึงแผ่นดินของพระเจ้า 
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ไมใ่ชแ่คเ่พียงการเปลี�ยนความเชื�อ 

หรือการเข้าสูชี่วิตที�เรียบงา่ยตามหลกัการที�คริสเตียนบางกลุม่กลา่วอ้างเท่านั้น 

บพัติศมาทําให้เรามีสว่นเกี�ยวข้องกบัการถกูตรึงกางเขน และการฟ้ืนขึ �นจากความตายของพระเยซ ู

(โรม 6:3-5) 

เปาโลผู้ชราและออ่นล้าแตไ่ด้รับชยัชนะฝ่ายจิตวิญญาณกลา่ววา่ “ข้าพระบาทจงึเชื�อฟังนิมิต 

ซึ�งมาจากสวรรค์นั �น และมิได้ขดัขืน” (กิจการของอคัรทตู 26:19) เม่ือเป็นจริงสาํหรับเปาโล 

ก็ยอ่มเป็นจริงสาํหรับทุกคนท่ีไดรั้บบพัติศมาอยา่งถูกตอ้ง การรับบพัติศมา 

เป็นการตดัสินใจที�ไมมี่ใครจะเสียใจภายหลงั ชั�วชีวิตของเรา 

เราจะระลกึอยูเ่สมอวา่เราเลือกทําในสิ�งที�ถกูต้องแล้ว 

เป็นการเลือกตดัสินใจที�เรามั�นใจได้แน่วา่ถกูต้อง คําถามน่าจะเป็นวา่ “เหตุใดเราจึงไมรั่บบพัติศมา” 

มากกวา่ 

 
 

9.2  เราควรรับบัพตศิมาอย่างไร 

 

มีความคิดที�วา่สามารถรับบพัติศมาได้โดยการพรมนํ �าลงบนหน้าผาก โดยเฉพาะเด็กทารก 

การกระทําเชน่นี �ไมใ่ชก่ารรับบพัติศมาตามที�พระคริสตธรรมคมัภีร์กําหนด 

คําวา่ “Baptizo” ในภาษากรีกซึ�งแปลวา่ “รับบพัติศมา” 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษ ไมไ่ด้แปลวา่พรมนํ �า แตห่มายความวา่ 

ลา้งสะอาดและลงไปในของเหลว (ดคูําจํากดัความในหนงัสือของ Robert Young และ James 

Strong) คํานี �ภาษากรีกใช้กบัการที�เรือลม่และจมลงไปใตนํ้ �า 

และยงัใช้กบัผ้าที�ถกูย้อมจากสีหนึ�งเป็นอีกสีหนึ�ง โดยการจุ่มหรือการแชล่งในสีย้อมผ้า 

การยอ้มผา้จะต้องเอาผ้าลงในสีย้อมแทนที�จะเอาสีย้อมมาพรมบนผ้า 

การลงแชใ่นนํ �าเป็นการรับบพัติศมาที�ถกูต้องจริงๆ 

- “ยอห์นก็ให้บพัติศมาอยูท่ี�อายโนนใกล้หมูบ่า้นสาลิม เพราะท่ีนัน่มีนํ �ามาก 

และผู้คนก็พากนัมารับบพัติศมา” (ยอห์น 3:23) หมายความวา่ 

การรับบพัติศมาต้องใช้ “นํ �ามาก” ถ้าแคพ่รมนํ �าไมกี่�หยด 

นํ �าถงัเดียวก็พอเพียงสําหรับคนจํานวนเป็นร้อย 



 166 

ผู้คนพากนัมาที�ริมฝ่ังแมนํ่ �าจอร์แดนนี �เพื�อรับบพัติศมา 

แทนที�ยอห์นจะเดินทางไปหาผู้คนพร้อมกบันํ �าในขวด 

- พระเยซก็ูรับบพัติศมาในแมนํ่ �าจอร์แดนเชน่กนั 

“ครั �นพระองค์ทรงรับบพัติศมาแล้ว ในทนัใดนั �นก็เสด็จขึ �นจากนํ �า” (มทัธิว 3:13-16) 

บพัติศมาของพระองค์คือการแชล่งในนํ �า พระองค์ทรง “เสด็จขึ �นจากนํ �า” 

หลงัจากรับบพัติศมา พระเยซทูรงรับบพัติศมาเพื�อเป็นแบบอยา่งให้เรา 

ไมมี่ใครอ้างวา่ติดตามพระเยซอูยา่งแท้จริงได้ 

หากไมรั่บบพัติศมาโดยการลงแชใ่นนํ �าอยา่งที�พระเยซคูริสต์ทรงกระทํา 

- ฟีลิปและข้าราชการชาวเอธิโอเปีย ก็ “ลงไปในนํ �า 

ฟิลิปก็ให้ทา่นรับบพัติศมาเมื�อทา่นทั �งสองขึ �นจากนํ �าแล้ว” (กิจการของอคัรทตู 

8:38,39) ข้าราชการทา่นนั �นขอรับบพัติศมาเมื�อทา่นเห็นนํ �า “นี�แน่ะมีนํ �า 

มีอะไรขดัข้องไมใ่ห้ข้าพเจ้ารับบพัติศมา”(กิจการของอคัรทตู 8:36) 

เป็นไปไมไ่ด้เลยที�คนที�เดินทางข้ามทะเลทรายจะไมนํ่านํ �าติดตวัสกัขวด 

ถ้าบพัติศมาใช้แคนํ่ �าพรม ก็ไมจํ่าเป็นที�จะต้องใช้นํ้าที�โอเอซิส 

- บพัติศมาคือการฝัง (โคโลสี 2:12) หมายถึงการปกคลมุทั �งตวั 

- บพัติศมาคือการ “ชําระล้าง” บาป (กิจการของอคัรทตู 22:16) 

การกลบัใจเสียใหมอ่ยา่งแท้จริงคือ การ “ชําระ” ดงัปรากฏในวิวรณ์ 1:5,  

ทิตส 3:5; 2 เปโตร 2:22; ฮีบรู 10:22 

การชําระนี �เกี�ยวข้องกบับพัติศมาโดยการลงแชม่ากกวา่โดยการประพรม 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมบ่งช้ีไวห้ลายคร้ังวา่วธีิเขา้สู่พระเจา้คือการลา้ง 
นกับวชตอ้งลา้งร่างกายอยา่งสมบูรณ์ในอ่างหรือท่ีเรียกวา่ “อ่างลา้งมือ” ก่อนท่ีจะเขา้รับใชพ้ระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ 
(เลวนิีติ 8:6; อพยพ 40:32) ชาวอิสราเอลตอ้งลา้งเพื่อชาํระตนเองจากความสกปรก (เฉลยธรรมบญัญติั 23:11) 

ชายคนหน่ึงชื�อนาอามาน เป็นโรคเรื �อน เขาแสวงหาการรักษาจากพระเจ้าของอิสราเอล 

เขาเป็นเหมือนตวัแทนของคนที�ถกูรุมเร้าด้วยบาป มีชีวิตอยูอ่ยา่งคนตา่งอนัเกิดจากบาป 

เขาจะหายจากโรคได้หากลงไปชําระตวัในแมนํ่ �าจอร์แดน 

แตแ่รกเป็นเรื�องยากสําหรับเขาที�จะยอมรับวา่พระเจ้าต้องการให้เขาทําอะไรเชน่นั �น 

หรือน่าจะให้เขาลงชําระร่างกายในแมนํ่ �าใหญ่ที�มีชื�อเสียง เชน่ แมนํ่ �าอบานา 

เราก็อาจจะรู้สกึวา่เป็นการยากที�จะเชื�อวา่การทําสิ�งสามญัเชน่นั �น 

จะสามารถนําความรอดมาให้เรา เป็นสิ�งที�น่าสนใจมากกวา่ที�จะคิดวา่การงาน 
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และการเกี�ยวข้องกบัคริสตจกัรใหญ่ๆ (เหมือนแมนํ่ �าใหญ่ เชน่ แมนํ่ �าอบานา) 

จะทําให้เรารอดได้ไมใ่ชก่ารเกี�ยวข้องกบัความหวงัแทจ้ริงของอิสราเอล 

หลงัจากที�ลงชําระตวัในแมนํ่ �าจอร์แดนแล้ว เนื �อของทา่น “ก็กลบัคืนเป็นอยา่งเนื �อของเด็กเล็กๆ 

และทา่นก็สะอาด” (2 พงศ์กษัตริย์ 5:9-14) 

ตอนนี �เราก็เหลือความสงสยัเพียงเล็กน้อยเกี�ยวกบับพัติศมาวา่คือการลงแชใ่นนํ �าหลงัจากต้องเข้า

ใจหลกัการพื �นฐานของข่าวประเสริฐ 

การให้คําจํากดัความเกี�ยวกบับพัติศมาโดยอิงพระคริสตธรมคมัภีร์นี �ไมเ่กี�ยวข้องอะไรกบัสถานะข

องผู้ ให้รับ 

บพัติศมา การรับบพัติศมาโดยการลงแชใ่นนํ �าหลงัรับเชื�อข่าวประเสริฐ โดยทางทฤษฎีแล้ว 

สามารถกระทําเองได้โดยผู้ขอรับบพัติศมา 

แตก่ารรับบพัติศมาเป็นการรับด้วยเหตผุลของหลกัคําสอนที�ถกูต้อง 

จงึขอแนะนําวา่ผู้ รับบพัติศมาควรรับ 

บพัติศมาจากผู้ ท่ีเชื�ออยา่งถกูต้อง และสามารถประเมินระดบัความรู้ของผู้ที�รับ 

บพัติศมา 

ดงันั �น จงึมีประเพณีที�วา่ควรจะต้องมีการคยุอยา่งลกึซึ �งกบัผู้ รับบพัติศมาก่อนที�จะรับบพัติศมา 

เรื�องที�คยุอาจจะเป็นคําถามอยา่งเชน่คําถามของตอนท้ายของแตล่ะบทของหนงัสือเลม่นี � 

สาวกเดินทางหลายพนัไมล์เพื�อชว่ยคนเพียงคนเดียวให้ได้รับบพัติศมา 

เป็นความอศัจรรย์ที�คนคนหนึ�งมาถึงความหวงัที�แท้จริงของชีวิตนิรันดร์ 

และที�เราไมใ่สใ่จจํานวนของผู้ที�รับเชื�อ คณุภาพไมใ่ชป่ริมาณของผู้ ท่ีรับเชื�อ 

ที�เป็นหวัใจของการประกาศข่าวประเสริฐ 

 

 

9.3  ความหมายของบัพตศิมา 

 

เหตผุลของการรับบพัติศมา 

โดยการแชใ่นนํ �าคือการลงไปใต้นํ �าเป็นสญัลกัษณ์ของการลงไปในหลมุศพ 

เชื�อมโยงเราเข้ากบัความตายของพระคริสต์และแสดงวา่ เรา “ตาย” ตอ่ชีวิตบาป 

ที�เป็นชีวิตเดิมของเรา การลกุขึ �นจากนํ �าเชื�อมโยงเราเข้ากบัการฟื�นขึ �นจากความตายของพระคริสต์ 
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ทําให้เรามีสว่นร่วมในความหวงัของการฟื�นขึ �นเพื�อมีชีวิตนิรันดร์เมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา 

และมีชีวิตใหมอ่ยูใ่นปัจจบุนั 

มีจิตวิญญาณที�มีชยัเหนือบาปเนื�องด้วยชยัชนะของพระคริสต์ซึ�งได้มาจากความตายและการฟื�น

ขึ �นจากความตาย 

“เราทั �งหลายที�ได้รับบพัติศมาเข้าในพระเยซคูริสต์ 

ก็ได้รับบพัติศมานั �นเข้าในความตายของพระองค์ เหตฉุะนั �น 

เราจงึฝังไวกับัพระองค์แล้ว  โดยการรับบพัติศมาเข้ามีสว่นในการตายนั �น 

เพื�อวา่เมื�อพระคริสต์ได้ทรงถกูชบุให้เป็นขึ �นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระ

บิดาแล้ว เราก็จะได้ดําเนินตามชีวิตใหมด้่วยเชน่กนั” (โรม 6:3-5) 

ความรอดเกิดจากความตายและการฟื�นขึ �นจากความตายของพระคริสต์ 

เราจงึต้องเกี�ยวข้องกบัสองสิ�งนี �ด้วยหากเราต้องการความรอด 

การตายและฟื�นขึ �นจากความตายกบัพระคริสต์โดยบพัติศมาเป็นวิธีเดียว 

การรับบพัติศมาโดยการประพรมนํ �าไมส่อดคล้องกบัสญัลกัษณ์นี � ในการรับบพัติศมา 

“ตวัเก่าของเรานั้นไดถ้กูตรึงไว้กบัพระองค์แล้ว” (โรม 6:6) พระเจ้าทรง 

“กระทําให้เรามีชีวิตอยูก่บัพระคริสต์”  

(เอเฟซสั 2:5) แม้เมื�อเรารับบพัติศมาแล้ว 

แตเ่ราก็ยงัมีธรรมชาติของมนษุย์อยูใ่นตวัเราและมกัจะลุกขึ �นมาแสดงตนอยูเ่สมอ 

การตรึงกางเขนเนื �อหนงัของเราเป็นกระบวนการที�จะต้องเป็นไปอยูต่ลอดเวลาโดยเริ�มที�การรับบพัติ

ศมา พระเยซตูรัสแก่คนทั �งหลายวา่ “ถ้าผู้ ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั �นเขาชนะตวัเอง 

และรับกางเขนของตนแบกทกุวนั และตามเรามา” (ลกูา 9:23; 14:27) 

เพราะนั�นคือขบวนการของการมุง่ไปสูก่างเขน ชีวิตที�ถกูตรึงกางเขนกบัพระเจ้าไมใ่ชชี่วิตเรียบงา่ย 

แตมี่ความชื�นชมยินดีและการปลอบประโลมของการได้มีสว่นร่วมในการฟื�นขึ �นจากความตายกบั

พระคริสต์ 

พระคริสต์ทรง “ทําให้มีสนัติภาพด้วยพระโลหิตแหง่กางเขนของพระองค์ (โคโลสี 1:20) และ 

“สนัติสขุแหง่พระเจ้า ซึ�งเกินความเข้าใจ” (ฟิลิปปี 4:7) พระเยซทูรงสญัญาวา่ 

“เรามอบสนัติสขุไว้ให้แก่ทา่นทั �งหลาย สนัติสขุของเราที�ให้แก่ทา่นนั �น เราให้ทา่นไมเ่หมือนโลกให้ 

อยา่ให้ใจของทา่นวิตกและกงัวลเลย” (ยอห์น 14:24) 

สนัติสขุและความยินดีแหง่จิตวิญญาณมีมากกวา่ความเจ็บปวดและความทกุข์ยากที�เราได้รับจา

กการเข้ามีสว่นร่วมกบัพระเยซผูู้ถกูตรึงกางเขน 
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“เพราะวา่เรามีสว่นทนทกุข์กบัพระคริสต์มากฉันใด 

ความชใูจของเราเนื�องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั �น (2 โครินธ์ 1:5) 

เรายงัได้เสรีภาพจากการที�เรารู้วา่ตวัเก่าของเราตายแล้วจริงๆ 

และพระเยซทูรงอยูก่บัเราตลอดเวลาของความทกุข์ยากลําบากของเรา 

เปาโลพดูจากประสบการณ์ในชว่งชีวิตยาวนานของทา่นวา่ “ข้าพเจ้าถกูตรึงไว้กบัพระคริสต์แล้ว 

ข้าพเจ้าเองไมมี่ชีวิตอยูต่อ่ไป แตพ่ระคริสต์ตา่งหากที�ทรงมีชีวิตอยูใ่นข้าพเจ้า 

ชีวิตซึ�งข้าพเจ้าดําเนินอยูใ่นร่างกายขณะนี � ข้าพเจ้าดําเนินอยูโ่ดยศรัทธาในพระบตุรของพระเจ้า” 

(กาลาเทีย 2:20) 

“บพัติศมาก็ชว่ยทา่นทั �งหลายให้รอด โดยที�พระเยซคูริสต์ได้ทรงเป็นขึ �นมาจากความตาย” (1 

เปโตร 3:21) 

เรามีสว่นร่วมในการฟื�นขึ �นจากความตายสูชี่วิตนิรันดร์ของพระคริสต์เราจงึมีสว่นร่วมในพระองค์เ

มื�อพระองค์เสด็จกลบัมาอีกครั �ง 

การมีสว่นในการฟื�นขึ �นจากความตายนี �เองที�ทําให้เราได้รับความรอด พระเยซตูรัสวา่ “เราดํารงอยู ่

ทา่นทั �งหลายก็ดํารงอยูด้่วย” (ยอห์น 14:19) เปาโลกล่าววา่ “เราได้กลบัคืนดีกบัพระองค ์

โดยท่ีพระบตุรของพระองค์สิ �นพระชนม์ เราจะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่” 

(การฟ้ืนข้ึนจากความตาย โรม 5:10)   

หลายครั �งที�มีการเน้นยํ �าวา่ การที�เรามีสว่นในความตายและความทกุข์ทรมานของพระคริสต์ 

โดยทางบพัติศมาและการดําเนินชีวิตของเรา 

เราจะมีสว่นร่วมในการฟื�นขึ �นจากความตายของพระองค์เชน่กนั 

- “ถ้าเราตายกบัพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยูก่บัพระองค์ ถ้าเรามีความอดทน 

เราก็จะได้ครองร่วมกบัพระองค์” (2 ทิโมธี 2:11,12) 

- “เราแบก “ความตาย” ของพระเยซไูว้ที�กายเราเสมอ เพื�อวา่”ชีวิต” 

ของพระเยซจูะปรากฏในกายของเราด้วย 

เรารู้วา่พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซเูจ้าคืนพระชนม์ 

จะทรงโปรดให้เราเป็นขึ �นมาโดยพระเยซ”ู (2 โครินธ์ 4:10,11,14) 

- “เปาโลกลา่ววา่ “ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จกัพระองค์ 

และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ�เดชเนื�องในการที�พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั �น 

และร่วมทกุข์กบัพระองค์ คือยอมตั �งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ 

ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ �นมาจากความตายด้วย” (ฟิลิปปี 3:10,11; กาลาเทีย 6:14) 
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9.4  บัพตศิมาและความรอด 

 

บพัติศมาทําให้เรามีสว่นร่วมในความตายของพระคริสต์ 

หมายความวา่เราจะได้รับการอภยัโทษโดยบพัติศมาเทา่นั �น เรา 

“ได้ถกูฝังไว้กบัพระองค์ในพิธีบพัติศมาแล้ว และพิธีนั �นทา่นได้ฟื�นขึ �นมาจากตายกบัพระองค์ด้วย 

ในการกระทําของพระเจ้าผู้ ได้ทรงชบุพระองค์ให้เป็นขึ �นมา 

และทา่นที�ตายแล้วก็ด้วยการละเมิดทั �งหลายของทา่น พระองค์ทรงให้ทา่นมีชีวิตร่วมกบัพระองค์ 

และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั �งหลายของทา่น” (โคโลสี 2:12,13) เราได้รับการชาํระแล้ว 

ในพระนามของพระเยซคูริสต์เจ้า” (1 โครินธ์ 6:11) 

การรับบพัติศมาในนามของพระเยซคูือการที�บาปของเราได้รับการชําระในกนัดารวิถี 19:13 

ผู้ที�ไมไ่ด้ถกูชําระมลทินจะต้องตาย ในบทเรียนท่ี 10.2 

เราจะพดูถึงการที�บพัติศมาเป็นการชําระล้างบาป (เทียบ กิจการของอคัรทตู 22:16) 

การที�ผู้ที�เชื�อได้รับการชําระโดยพระโลหิตของพระคริสต์ แสดงโดยการรับบพัติศมา (วิวรณ์1:5; 

7:14; ทิตสั 3:5 กลา่วถึง “การปลดเปลื �องบาป” และการที�เรา “เกิดจากนํ �า” ในการรับบพัติศมา 

[ยอห์น 3:5]) 

คําตอบของเปโตรตอ่คําถามที�วา่ “เราควรทําอยา่งไรจงึจะรอด” คือ 

“จงกลบัใจใหมแ่ละรับบพัติศมาในพระนามแหง่พระเยซคูริสต์นั้นทกุคน 

เพื�อพระเจ้าจะทรงยกโทษบาปของทา่นเสีย” (กิจการของอคัรทตู 2:3.7-38) 

เรารับบพัติศมาในพระนามของพระคริสต์ก็เพื�อรับการอภยัโทษบาป 

ผู้ที�ไมไ่ด้รับบพัติศมาจะได้รับคา่จ้างของความบาป คือความตาย (โรม 6:23) 

ไมมี่ทางรอดอื�นใดนอกจากทางพระเยซ ู(กิจการของอคัรทตู 4:12) 

เราเข้าร่วมในพระเยซไูด้โดยทางบพัติศมาเทา่นั �น ดงันั �น 

คนที�ไมใ่ชค่ริสเตียนจงึไมมี่ทางได้รับความรอด การที�พวกคาธอลิกหรือความเชื�ออื�นๆ 
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ยอมรับวา่คนที�ไมใ่ชค่ริสเตียนสามารถรอดได้นั �น เป็นการสะท้อนให้เห็นวา่ 

ทา่ทีที�พวกเขามีตอ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นทา่ทีชวนสลดใจเราเพียงไร 

การที�พระคริสต์ฟื�นขึ �นจากความตายเป็นหมายสาํคญัแห่งชยัชนะ โดยบพัติศมา 

เราจะฟื�นขึ �นจากความตายกบัพระคริสต์ บาปไมมี่อํานาจเหนือเราอีกตอ่ไป โดยการรับบพัติศมา 

เราจึง ”พ้นจากบาป บาปจะครอบงําทา่นทั �งหลายตอ่ไปก็หามิได้” (โรม 6:18,14) หลงัรับบพัติศมา 

เรายงัทําบาปอยู ่(1 ยอห์น 1:8-9) บาปครอบงาํเราอีกหากเราหันหลงัให้พระคริสต ์

"ผูใ้ดเช่ือและรับบพัติศมาแลว้ ผูน้ั้นจะรอด" (มาระโก 16:16) เม่ือพระคริสตเ์สด็จกลบัมาอีกคร้ัง 

ความรอดไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัทีหลงัรับบพัติศมา แต่เกิดท่ีบลัลงักพ์ิพากษา (1 โครินธ ์3:15) 
การพิพากษาจะเป็นเร่ืองไม่จาํเป็น ถา้เราไดรั้บความรอดทนัที เม่ือรับบพัติศมา และเราก็ไม่จาํเป็นตอ้งตาย 
"ผูใ้ดท่ีทนไดถึ้งท่ีสุด ผูน้ั้นจะรอด" (มทัธิว 10:22) 

หลงัรับบพัติศมา เปาโลและคริสเตียนทุกคนก็ยงัตอ้งบากบัน่มุ่งสู่ความรอด (ฟิลิปปี 3:10-13; 1 โครินธ์ 9:27) 

เปาโลพูดถึงความหวงัของชีวตินิรันดร์ (ทิตสั 1:2; 3:7; 1 เธสะโลนิกา 5:8; โรม 8:24) และการท่ีเราเป็น 

"ทายาทแห่งความรอด" (ฮีบรู 1:14) ท่ีบลัลงักพ์ิพากษาผูช้อบธรรมจะเขา้สู่ชีวตินิรันดร์ (มทัธิว 25:46) 

เปาโลให้เหตุผลไวใ้นโรม 13:11 

วา่หลงัจากบพัติศมาเรารู้ไดว้า่ทุกวนัท่ีเรามีชีวติอยูแ่ละทนแบกภาระเป็นหน่ึงวนัท่ีเราเขา้ใกลก้ารกลบัมาของพระคริสต ์
เราสามารถยนิดีไดว้า่  
"ความรอดของเราใกลเ้ขา้มามากกวา่วนัท่ีเรารับเช่ือ" เรายงัไม่ไดรั้บความรอดในขณะน้ี ความรอดมีเง่ือนไข 
เราจะไดรั้บความรอด ถา้เรายดึอยูก่บัความเช่ือ (ฮีบรู3:12-14) ถา้เราจดจาํคาํสอนของข่าวประเสริฐ (1 ทิโมธี 

4:16; 1 โครินธ์ 15:1-2) และถา้เรากระทาํตนตามท่ีพระเจา้ทรงเรียกดว้ยความหวงัใจ (2 เปโตร 1:10) 

คาํกริยาในภาษากรีกท่ีแปลวา่ "ไดรั้บความรอด" 
บางคร้ังใชก้าลท่ีแสดงถึงการดาํเนินอยูใ่นตวัเราเพราะเราเช่ือฟังข่าวประเสริฐ 
ผูท่ี้เช่ือจึงถูกกล่าวถึงในฐานะท่ีไดรั้บความรอดโดยความรับผดิชอบท่ีมีต่อข่าวประเสริฐ (1 โครินธ์ 1:18; 

กิจการของอคัรทูต 2:47 และ 2 โครินธ์ 2:15) 
และใชใ้นรูปอดีตกาลเม่ือพูดถึงความรอดซ่ึงพระเยซูทาํให้เกิดขึ้นบนไมก้างเขนและท่ีเราสามารถเก่ียวขอ้งดว้ยโดยการ

รับบพัติศมา (2 ทิโมธี 1:9; ทิตสั 3:5) 

น่ีคือตวัอยา่งของการท่ีพระเจา้ติดต่อกบัอิสราเอล ซ่ึงทาํให้เกิดความสัมพนัธ์กบั 
อิสราเอลทางจิตวญิญาณ เช่น ผูท่ี้เช่ือ อิสราเอลออกจากอียปิต ์
ซ่ึงเป็นเสมือนตวัแทนของเน้ือหนงัและศาสนาเทียมเทจ็ซ่ึงเราเก่ียวขอ้งดว้ยก่อนการรับบพัติศมา พวกเขาขา้มทะเลแดง 
เดินทางในถ่ินทุรกนัดารของซีนาย เพื่อเขา้สู่ดินแดงแห่งพนัธสัญญาซ่ึงถูกสถาปนาเป็นแผน่ดินของพระเจา้ 
การขา้มทะเลแดงของพวกเขาเปรียบเหมือนการรับบพัติศมาของเรา (1 โครินธ์ 10:1-2) 
การเดินทางในถ่ินทุรกนัดารคือการดาํเนินชีวติในปัจจุบนัของเรา และคานาอนัคือแผน่ดินของพระเจา้ ยดูาห์ ขอ้ 5 



 172 

บอกเราวา่มีอิสราเอลมากมายท่ีถูกทาํลาย ระหวา่งเดินทางในถ่ินทุรกนัดาร 
"องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงโปรดให้ชนชาติหน่ึงรอดจากแผน่ดินอียปิตแ์ลว้ 
ภายหลงัพระองคก์็ไดท้รงทาํลายคนเหล่านั้นท่ีไม่เช่ือพระองคเ์สีย อิสราเอล “รอด” 
จากอียปิตเ์หมือนเช่นท่ีทุกคนท่ีรับบพัติศมารอดจากบาป ถา้ถามคนอิสราเอลวา่  
"ท่านรอดแลว้หรือ" เขาก็จะตอ้งตอบวา่ "รอดแลว้" แต่ไม่ไดห้มายความวา่ พวกเขารอดจนถึงท่ีสุด 

คนอิสราเอลมีใจอยากท่ีจะกลบัอียปิต ์(กิจการของอคัรทูต 7:39) และมีชีวติท่ีสุขสบายฝ่ายเน้ือหนงัอยา่งไร 
คนท่ีรอดจากบาปโดยบพัติศมาก็สามารถออกห่างจากจุดพระพรท่ีพวกเขายนือยู ่
ความเป็นไปไดท่ี้เราจะทาํอยา่งท่ีอิสราเอลทาํให้ถ่ินทุรกนัดารปรากฏใน 1 โครินธ์ 10:1-12; ฮีบรู 4:1-2 และโรม 

11:17-21 ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีตวัอยา่งมากมายเก่ียวกบัคนท่ีเคยไดรั้บความรอดจากบาป โดยการรับบพัติศมา 

และต่อมาตกอยูใ่นสถานะท่ีจะทาํให้เขาถูกพิพากษาเม่ือพระคริสตเ์สด็จกลบัมาอีกคร้ัง (ฮีบรู 3:12-14; 6:4-6; 

10:20-29) คาํสอนท่ีวา่ "รอดคร้ังหน่ึงคือรอดนิรันดร์ บอกให้รู้ถึงแนวทางการตามใจเน้ือหนงัอยา่งสมบูรณ์แบบ 

ความรอดโดยการรับบพัติศมามีขอบเขตอยูท่ี�ใด การรับบพัติศมาไมใ่ชก่ารรับโอกาส 

“รับความรอด” การรับบพัติศมาเข้ามีสว่นในพระคริสต์ทําให้เรา “รอด” 

เรามีความหวงัที�แท้จริงวา่จะได้อยูใ่นแผ่นดินของพระเจ้าหากเรายงัคงยดึพระคริสต์ไว้เหมือนเมื�อ

ครั �งที�เรารับบพัติศมาใหม่ๆ  หลงัรับบพัติศมาแล้วเราควรจะเชื�ออยา่งถ่อมใจวา่ 

เราจะถกูรับไปอยูใ่นแผ่นดินของพระเจ้าเมื�อพระคริสต์เสด็จกลบัมา เราอาจจะไมแ่น่ใจจริงๆ 

เพราะเราอาจจะล้มลงในวนัถดัไป เราไมอ่าจคาดเดาอนาคตจิตวิญญาณของเราได้ 

เราตอ้งทาํทุกอยา่งเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสาํนึกท่ีดีท่ีเรามีต่อพระเจา้ เม่ือคร้ังท่ีเรารับ 
บพัติศมา บพัติศมาคือ การมี "จิตสาํนึกวา่ชอบ" (1 เปโตร 3:21) ผูท่ี้รับบพัติศมาสัญญาวา่ 
จะรักษาจิตสาํนึกท่ีดีต่อพระเจา้ 
บพัติศมาเป็นส่ิงสาํคญัมากในการนาํเราไปสู่ความรอดในพระคริสต ์
แต่เราคงตอ้งจาํไวว้า่การรับบพัติศมาเพียงอยา่งเดียวจะไม่ทาํให้เรารอดได ้
การมีชีวติอยูอ่ยา่งมีส่วนร่วมในการถูกตรึงกางเขนเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมาก 
"ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากนํ้ าและพระวญิญาณ ผูน้ั้นจะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได"้ (ยอห์น 3:5) 

การเปรียบเทียบพระธรรมบทน้ีกบั 1 เปโตร 1:23  แสดงให้เห็นวา่ การเกิดฝ่ายจิตวญิญาณหลงัการรับบพัติศมา 
คือการไดรั้บการเปล่ียนแปลงโดยพระวญิญาณหรือพระวจนะ ความรอดไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการรับบพัติศมาเพียงอยา่งเดียว 
แต่เป็นผลแห่งพระคุณ (เอเฟซัส 2:8) ความเช่ือ (โรม 1:5) และความหวงั (โรม 8:24) 
บางคร้ังเราจะไดย้นิวา่ความรอดไดม้าโดยความเช่ือเพียงอยา่งเดียว การรับบพัติศมาจึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ยากอบ 
2:17-24 ทาํให้เห็นชดัวา่คาํสอนดงักล่าวเป็นการให้ความหมายผดิๆ ระหวา่งความเช่ือและการงาน 
ความเช่ือท่ีแทต้ามข่าวประเสริฐคือ ความเช่ือโดยการกระทาํ "ผูใ้ดจะเป็นคนชอบธรรมไดก้็เน่ืองดว้ยการประพฤติ 
และมิใช่ดว้ยความเช่ือเพียงอยา่งเดียว" (ยากอบ 2:24) ในการรับบพัติศมา 
ผูท่ี้จะรับบพัติศมามกัจะถูกถามวา่จะตอ้งทาํอะไรจึงจะไดรั้บความรอด คาํตอบมกัจะเป็นเร่ืองของการรับบพัติศมา 
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(กิจการของอคัรทูต 2:37; 9:6; 10:6; 16:30) 
การกระทาํการท่ีสมกบัการรับบพัติศมาแลว้เป็นตวัช้ีความเช่ือต่อข่าวประเสริฐ 
พระเจา้และพระคริสตไ์ดก้ระทาํการเพื่อความรอดของเรา แต่เราตอ้งประพฤติให้สมกบัการกลบัใจใหม่ของเรา 
(กิจการของอคัรทูต 26:20; มาระโก 16:15,16) 

เราพูดถึงแลว้วา่การชาํระลา้งบาปคือการท่ีพระเจา้ทรงอภยัโทษบาปของเรา 
เพราะการท่ีเรารับบพัติศมาเขา้ในพระคริสต ์ในพระธรรมบางตอนบอกวา่ การชาํระบาปทาํได ้
โดยความเช่ือและการกลบัใจเสียใหม่ (กิจการของอคัรทูต 22:16; ววิรณ์ 7:14; เยเรมีห์ 4:14; อิสยาห์ 1:16) 

ในบางตอนพระเจา้เป็นผูช้าํระลา้งบาปของเรา (เอเสเคียล 16:9; สดุดี 51:2, 7; 1 โครินธ์ 6:11) 
ถา้เราทาํส่วนของเราคือรับ 
บพัติศมา พระเจา้ก็จะทรงชาํระบาปของเรา 
ความประพฤติหรือการกระทาํเพื่อให้สมกบัการรับบพัติศมาเป็นกา้วสาํคญัในการรับข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระ

เจา้ 

 

Digression - การรับบพัติศมาอีกคร้ัง 
 
หลายคนรู้สึกวา่ไม่อยากออกความเห็นใดๆ ในการท่ีจะรับบพัติศมาหลงัจากท่ีไดรั้บส่ิงท่ีเขาคิดวา่คือบพัติศมา 
ไม่วา่จะโดยการพรมนํ้ าหรือลงไปในนํ้ า อยา่งไรก็ตาม ก่อนรับบพัติศมา 
จะตอ้งมีการสาํนึกบาปและมีความเช่ือท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริง (กิจการของอคัรทูต 2:38; มาระโก 

16:15,16)  มทัธิว 28:19-20 โยงการรับบพัติศมาไปท่ีการไดย้นิเร่ืองของพระคริสตเ์ป็นอนัดบัแรก เด็กเล็กๆ 
ไม่สามารถสาํนึกบาปหรือเขา้ใจข่าวประเสริฐ การพรมนํ้ าไม่ใช่การรับบพัติศมาและการท่ีนกัวา่ยนํ้ าดาํด่ิงลงไปในนํ้ า 
ไม่ไดแ้ปลวา่เขารับบพัติศมา เพราะวา่เขาไม่ไดก้าํลงัตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ 
เช่นเดียวกบัผูท่ี้ลงนํ้ าดว้ยความเช่ือในคาํสอนผดิๆ พวกเขาลงนํ้ าแต่ไม่ไดรั้บบพัติศมา 
มีความเช่ือเพียงหน่ึงเดียว คือมีคาํสอนเดียวในข่าวประเสริฐ และดงันั้นจึงมีการรับบพัติศมาเพียงหน่ึงเดียว 
คือการรับบพัติศมาหลงัจากเช่ือในความเช่ือแทเ้พียงหน่ึงเดียว "มีกายเดียว 
เหมือนมีความหวงัใจอนัเดียวท่ีเน่ืองในการท่ีทรงเรียกท่าน มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียว ความเช่ือเดียว 
บพัติศมาเดียว" (เอเฟซัส 4:4-6) ไม่มีความหวงัสองประการ เช่นท่ีเช่ือโดยผูท่ี้กล่าววา่ 
ไม่สาํคญัท่ีเราจะเช่ือวา่รางวลัของเราอยูใ่นสวรรคห์รือบนโลก มี “พระเจา้องคเ์ดียว” ดงันั้นพระเยซูจึงไม่ใช่พระเจา้ 
ถา้เรารับบพัติศมาโดยไม่เขา้ใจคาํสอนพื้นฐาน เช่น แผน่ดินของพระจา้ ธรรมชาติของพระเจา้และพระเยซู 
การรับบพัติศมาคร้ังนั้นก็ถือเป็นโมฆะ ยอห์นให้รับบพัติศมาประกาศให้กลบัใจเสียใหม่ และรับบพัติศมา 
และสอนเร่ืองเก่ียวกบัพระเยซู  
(มาระโก 1:4; ลูกา 1:77) แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ กิจการของอคัรทูต 19:1-5 
บนัทึกไวว้า่บางคนท่ียอห์นให้รับบพัติศมาแลว้ตอ้งรับบพัติศมาอีกเพราะไม่เขา้ใจคาํสอนบางอยา่ง ในทาํนองเดียวกนั 
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เราอาจจะรู้สึกวา่ในการรับศีลนั้น เราไดส้าํนึกบาปและพร้อมใจตั้งตน้ใหม่แลว้ แต่เรายงัคงจาํเป็นท่ีจะรับ 
“บพัติศมาเดียว” ซ่ึงจะทาํไดต่้อเม่ือเขา้ใจหลกัคาํสอนของ ”ความเช่ือเดียว” 
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บทเรียนท่ี 9:  คาํถาม 
 

1. เรารอดไดห้รือไม่โดยปราศจากการรับบพัติศมา 

ก) ได้ 

ข) ไม่ได้ 

2. คาํวา่ “บพัติศมา” แปลวา่อะไร 

ก) พนัธะ 

ข) การพรมนํ้ า 
ค) ความเช่ือ 

ง) การแช่/การลงนํ้ า 

3. เราควรรับบพัติศมาเม่ือใด 

ก) หลงัจากเรียนรู้ข่าวประเสริฐท่ีแทจ้ริงและกลบัใจเสียใหม่ 

ข) ตอนเป็นเด็ก 

ค) หลงัจากสนใจพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ง) เม่ือตอ้งการเขา้ร่วมคริสตจกัร 

4. เรารับบพัติศมาเขา้ในอะไร 

ก) คริสตจกัรท่ีเรารับบพัติศมา 

ข) พระวจนะของพระเจา้ 

ค) พระคริสต ์

ง) พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

5. เกิดอะไรข้ึนหลงัการรับบพัติศมา 

ก) เราเป็นส่วนหน่ึงของพงศพ์นัธุ์ของอบัราฮมั 

ข) เราไม่มีทางทาํบาปอีก 

ค) เราไดรั้บความรอดตลอดไป 

ง) บาปของเราไดรั้บการอภยัโทษ 
 
 

6. เราจาํตอ้งรับบพัติศมาหรือไม่ 
ก) จาํเป็น 

ข) ไม่จาํเป็น 
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10.1  ชีวิตคริสเตียนเชิงปฏิบติั 

 

การศกึษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ 
 

หลงัการรับบพัติศมา เราควรมี “ผลแหง่ความบริสทุธิ�” นั�นคือ มีชีวิตอยูโ่ดยพระวิญญาณ 

ไมใ่ชโ่ดยเนื �อหนงั (โรม 6:22; 8:11; กาลาเทีย 5:16,25) 

เรามีผลแหง่พระวิญญาณได้โดยพระวจนะของพระเจ้าในเรา (ยอห์น 15:7,8) 

เราถกูนําโดยพระวิญญาณในแงท่ี�วา่พระวิญญาณอยูใ่นพระวจนะของพระองค์ ตลอดชีวิตของเรา 

เราควรอยูใ่กล้พระวจนะโดยการอา่นและศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งสมํ�าเสมอ 

การศกึษาพระวจนะทําให้รู้ถึงความจําเป็นที�จะต้องรับบพัติศมา 

เราควรจะยอมให้พระวจนะมีอิทธิพลตอ่การกระทําและชีวิตของเราอยูเ่สมอ 

การรับบพัติศมาเป็นเพียงก้าวแรกของชีวิตที�เชื�อฟังพระเจ้า 

ความคุ้นเคยกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์และหลกัคําสอนอาจเป็นอนัตรายได้อยา่งแท้จริง 

เพราะทําให้เราไปถึงจดุที�พระวจนะของพระเจ้าไมมี่อิทธิพลตอ่เราอีกตอ่ไป 

เราอา่นพระวจนะแตเ่ราไมไ่ด้รับอะไรเลย (ดภูาคผนวก 2) เราควรจะอธิษฐานสั �นๆ 

ก่อนการศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ "ขอเบิกตาข้าพระองค์ 

เพื�อข้าพระองค์จะเห็นสิ�งมหศัจรรย์จากพระธรรมของพระองค์" (สดดุี 119:18) 

พระวจนะของพระเจ้าควรจะเป็นอาหารประจําวนัของเรา ที�พึ�งพิง 

และที�ปรารถนาของเรามากวา่อาหารทางเนื �อหนงั 

"ข้าตีราคาพระวจนะแหง่พระโอษฐ์ของพระองค์สงูกวา่เจตนาของข้า" (โยบ 23:12) เยเรมีย์ 

กลา่ววา่ "เมื�อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย 

พระวจนะของพระองค์เป็นความชื�นบานแก่ข้าพระองค์ 

และเป็นความปีติยินดีแหง่จิตใจของข้าพระองค์" (เยเรมีย์ 15:16) 

การแบง่เวลาศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นสิ�งสําคญัที�ควรบรรจไุว้ในกิจวตัรประจําวนั 

การศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์สกั 30 นาที 

ในตอนเช้าจะทําให้เราเริ�มต้นวนัใหมด้่วยจิตวิญญาณที�ถกูที�ถกูทาง 

นิสยัการสร้างความเชื�อนี �จะมีคา่เป็นทองในวนัแหง่การพิพากษา 

เพื�อหลีกเลี�ยงการอา่นเฉพาะพระธรรมบางตอนที�เราคุ้นเคย คริสตาเดลเฟียน (Christadelphian) 

ได้จดัทํา “ไบเบิ �ลคอมพาเนียน” (Bible Companion) ขึ �นมา 
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(สามารถสั่งซ้ือไดจ้ากผูจ้ดัพิมพห์นงัสือเล่มน้ี) เพื�อนําเสนอข้อพระธรรมให้อา่นทกุวนั 

ทําให้เราได้อา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหม ่2 ครั �ง และพระ 

คริสตคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม 1 ครั �ง ในเวลา 1 ปี เมื�อเราอา่นทกุวนั 

เราจะรู้สกึมีกําลงัใจเมื�อคิดวา่ผู้ที�เชื�อคนอื�นๆ ก็กําลงัอา่นพระธรรมที�เราอา่นอยูเ่ชน่กนั 

เมื�อเราพบเพื�อนที�อา่นเลม่เดียวกนั เราสามารถสนทนาถึงเรื�องที�เราอา่นได้ 

 
 

10.2  การอธิษฐาน 

 

ข้อปฏิบตัิอีกข้อที�ควรพฒันาคือการอธิษฐาน ซ่ึงเตือนให้เราระลึกวา่มี 

“คนกลางแตผู่้ เดียวระหวา่งพระเจ้ากบัมนษุย์ คือพระเยซคูริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนษุย์” เปาโล 

กลา่ววา่ "เหตฉุะนั�น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั �งหลายอธิษฐานในที�ทกุแหง่ ปราศจากโทโส 

และการเถียงกนั" (1 ทิโมธี 2:5-8) "เพราะวา่ 

เรามิได้มีมหาปโุรหิตที�ไมส่ามารถจะเห็นใจในความออ่นแอของเรา 

แตไ่ด้ทรงถกูทดลองใจเหมือนอยา่งเราทกุประการ ถึงกระนั �นพระองค์ก็ยงัปราศจากบาป 

เหตฉุะนั�น ขอให้เราทั �งหลายคงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที�นั�งแหง่พระคณุ เพื�อเราจะได้รับพระเมตตา 

และจะได้รับพระคณุที�จะชว่ยเราในขณะที�ต้องการ” (ฮีบรู 4:15,16) 

การที�เรารับวา่พระคริสต์เป็นมหาปโุรหิตที�จะนําคําอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้า 

ควรจะทําให้เราอธิษฐานอยา่งสมํ�าเสมอด้วยความเชื�อ 

คําอธิษฐานไมใ่ชร่ายการยาวเหยียดของความต้องการของเรา 

การขอบพระคณุสําหรับอาหารและความปลอดภยัในการเดินทางควรจะเป็นสิ�งสําคญัในคําอธิษ

ฐานของเราด้วย 

การมอบปัญหาของเราให้พระเจ้าโดยการอธิษฐานก็ให้สนัติสขุแก่เรา 

"จงทลูเรื�องความปรารถนาของทา่นทกุอยา่งตอ่พระเจ้าด้วยการอธิษฐานกบัการขอบพระคณุ 

แล้วสนัติสขุแหง่พระเจ้า ซึ�งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของทา่น" (ฟิลิปปี 

4:6,7) 

ถ้าคําอธิษฐานของเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น 5:14) 

เราจะรู้นํ้าพระทยัของพระเจ้าได้ โดยการศกึษาพระวจนะของพระองค์ 

การศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์จะสอนเราถึงวิธีการอธิษฐานและสิ�งที�เราควรทลูขอ 
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"ถ้า…ถ้อยคําของเราฝังอยูใ่นทา่นแล้ว ทา่นจะขอสิ�งใดที�ทา่นปรารถนา ก็จะได้สิ�งนั �น" (ยอห์น 

15:7) 

ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีตวัอยา่งมากมายของการอธิษฐานอยา่งสมํ�าเสมอ (สดดุี 119:164; 

ดาเนียล 6:10) การอธิษฐานทกุเช้าและคํ�า 

และการขอบพระคณุระหวา่งวนัน่าจะเป็นการอธิษฐานที�น้อยที�สดุที�เราควรกระทํา 

 
 

10.3  การประกาศข่าวประเสริฐ 

 

สิ�งลอ่ลวงใจที�ยิ�งใหญ่ที�สดุสิ�งหนึ�ง ซึ�งเกิดจากการรู้จกัพระเจ้าคือความเห็นแก่ตวัฝ่ายจิตวิญญาณ 

เราสามารถที�จะพอใจกบัการมีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้า ศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

จนเราลืมที�จะแบง่ปันสิ�งเหลา่นี �กบัคนอื�นๆ  ทั �งพี�น้องที�เชื�อและโลกรอบข้าง 

พระวจนะของพระเจ้าและข่าวประเสริฐเป็นเสมือนตะเกียงที�สอ่งสวา่งในความมืด (สดุดี 

119:105; สภุาษิต 4:18) พระเยซตูรัสวา่ไมมี่ผู้ ใดจดุตะเกียง แล้วเอาถงัครอบไว้ 

แตต่ั �งไว้เพื�อสอ่งสวา่ง (มทัธิว 5:15) “ท่านทั �งหลายเป็นความสวา่งของโลก" 

ด้วยเหตทุี�ได้รับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์ผู้ เป็น "ความสวา่งของโลก" (มทัธิว 5:14; ยอห์น 8:12) 

"นครซึ�งอยูบ่นภเูขาจะปิดบงัไว้ไมไ่ด้" (มทัธิว 5:14) 

ถ้าเราดําเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐ “ความบริสทุธิ�” ของเราจะเป็นพยานแก่คนที�เราอยูด้่วย 

เราจะปิดบงัความจริงไว้ไมไ่ด้วา่เราถกู “แยกออกมาอยูใ่น” 

พวกที�มีความหวงัในแผ่นดินของพระเจ้า และถกู “แยกออกมาจาก” 

วิถีทางฝ่ายเนื �อหนงัของพวกเขา 

เราควรจะหาโอกาสแบง่ปันความรู้เกี�ยวกบัความจริงเที�ยงแท้กบัคนที�เราเกี�ยวข้องด้วย 

การหนัเหคําสนทนาสูส่ิ�งที�เป็นฝ่ายจิตวิญญาณ 

การสนทนาเรื�องหลกัคําสอนกบัสมาชิกของคริสตจกัรอื�นๆ การแจกใบปลิว การลงโฆษณาเล็กๆ 

ในสื�อ ล้วนเป็นวิธีที�เราสามารถสอ่งสวา่ง 

เราไมค่วรคิดวา่เราสามารถทิ �งงานการเป็นพยานไว้กบัผู้ ท่ีเชื�ออื�นๆ 

เราทกุคนต่างมีความรับผิดชอบสว่นบุคคล คริสตาเดลเฟียนมีองคก์รขนาดเล็ก 
ทวา่มีการริเร่ิมประกาศข่าวประเสริฐอยา่งกวา้งขวางเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ 
เราต่างกระทาํในส่ิงท่ีเราสามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยัค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลของเราเอง 
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วิธีที�ได้ผลดีที�สดุวิธีหนึ�งของการประกาศข่าวประเสริฐคือ 

การอธิบายความเชื�อของเราให้กบัสมาชิกในครอบครัวเรา คนที�เราติดตอ่ด้วย 

และหุ้นสว่นที�ไมรู้่จกัพระเจ้า 

แม้วา่เราจะไมค่วรพดูซํ �าซากเพราะจะกลายเป็นความกดดนัสําหรับคนเหลา่นั �นไป 

การรับเชื�อเพราะความกดดนัไมใ่ชส่ิ�งที�พระเจ้าทรงพอพระทยั 

หน้าที�ของเราคือการเป็นพยานโดยไมค่ํานึงถึงการตอบสนอง เราต้องรับผิดชอบการเป็นพยานนี �  

(เอเสเคียล 3:17-21) หากพระคริสต์เสด็จกลบัมาในขณะที�เรายงัมีชีวิตอยู ่"สองคนจะอยูใ่นทุง่นา 

จะทรงเอาไปคนหนึ�งละไว้คนหนึ�ง" (ลกูา 17:36) 

คงจะเป็นเรื�องแปลกมากหากเราไมบ่อกเรื�องการเสด็จมาอีกครั �งของพระเยซกูบัสมาชิกในครอบค

รัวหรือเพื�อนร่วมงานของเราเมื�อเหตกุารณ์นี �เกิดขึ �น 

 
 

10.4  ชีวิตในคริสตจักร 
 
เรากล่าวถึงความรับผดิชอบส่วนบุคคลฝ่ายจิตวญิญาณมาตลอดจนถึงบทเรียนน้ี อยา่งไรก็ตาม 
เรามีหน้าที�ที�จะพบปะผู้คนที�มีความหวงัเหมือนเรา และเราควรมีใจปรารถนาที�จะพบพวกเขา 

หลงัรับบพัติศมาแล้ว เราเดินทางเข้าในถิ�นทรุกนัดาร เพื�อไปให้ถึงแผ่นดินของพระเจ้า 

เป็นเรื�องธรรมดาที�เราจะต้องการทําความรู้จกักบัคนที�เดินทางเหมือนเรา 

เรามีชีวติอยูใ่นยคุสดุท้ายก่อนพระคริสตเ์สด็จกลบัมา 

เราต้องมีสามคัคีธรรมร่วมกบัผู้ที�อยูใ่นสถานการณ์เดียวกบัเรา 

เพื�อเราจะสามารถเอาชนะความทกุข์ยากลําบากท่ีเราเผชิญอยู ่"อยา่ขาดการประชมุ 

แตจ่งพดูหนนุใจกนัให้มากยิ�งขึ �น เพราะทา่นทั �งหลายก็รู้อยูว่า่วนันั �นใกล้เข้ามาแล้ว" (ฮีบรู 10:25 

เทียบ มาลาคี 3:16) 

ผู้ที�เชื�อควรจะพยายามทกุวิถีทางที�จะติดตอ่กนัหรือพบกนัเพื�อศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ รับศีล 

และทํากิจกรรมการประกาศ 

เรา "ถกูเรียกออกมา" จากโลกมาสูค่วามหวงัแหง่แผ่นดินของพระเจ้า คําวา่  

"ปโุรหิต" หมายถึง "ผู้ที�ถกูเรียก" และคือผู้ที�เชื�อทกุคน คําในภาษากรีกที�แปลวา่  

"คริสตจกัร" ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ฉบบัภาษาองักฤษคือคําวา่ "ecclesia"  

(เอคเคลเซีย) ซึ�งหมายความวา่ "ที�ประชมุของผู้ที�ถกูเรียกออกมา" หรือผู้ที�เชื�อ  
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คริสตจกัรจงึหมายถึงกลุม่ผู้ ท่ีเชื�อ ไมใ่ชส่ถานที�ที�ใช้พบปะกนั พวกคริสตาเดลเฟียนจงึใช้คําวา่ 

“เอคเคลเซีย” แทนคําวา่ “คริสตจกัร” 

เมื�อมีผู้ ท่ีเชื�อจํานวนหนึ�งในเมืองหรือพื �นที�ใด พวกเขาจะหาสถานที�ที�จะพบปะกนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

อาจจะเป็นบ้านของใครคนหนึ�งในกลุม่หรือเป็นสถานที�เชา่ พวก 

คริสตาเดลเฟียนมกัจะใช้สถานที�ในโรงแรม สร้างโบสถ์ขึ �นมาเอง 

หรือบ้านสว่นตวัจดุประสงค์คือการสร้างสมาชิกโดยการศกึษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นกลุม่ใหญ่ 

และการประกาศ กาํหนดการในเอคเคลเซียของพวกคริสตาเดลเฟียนจะเป็นดงันี � 

วันอาทติย์ 11.00 น.  ศีลมหาสนิท 

 18.00 น.  กิจกรรมการประกาศ 

วันพุธ 20.00 น.  การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

เอคเคลเซียเป็นสว่นหนึ�งของครอบครัวของพระเจ้า สมาชิกจะชว่ยเหลือเกื �อกลูกนั 

พระคริสต์ทรงเป็นตวัอยา่งที�ดีมากในเรื�องนี � แม้วา่พระคริสต์จะมีจิตวิญญาณสมบรูณ์แบบ 

แตพ่ระองค์ทรง "รับใช้" คนอื�นๆ 

ทรงล้างเท้าสาวกในขณะที�พวกเขาโต้เถียงกนัวา่ใครจะเป็นใหญ่ที�สดุ (ยอห์น 13:14,15; มทัธิว 

20:25-28) 

สิ�งที�สอนในเอคเคลเซียคือ พระวจนะของพระเจ้า เนื�องจากพระเจ้าเป็นชาย 

ผู้ชายเทา่นั �นจงึควรเป็นคนสอนพระวจนะของพระเจ้า 1 โครินธ์ 14:34 บอกวา่ 

"จงให้พวกผู้หญิงนิ�งเสียในที�ประชมุ เพราะเขาไมไ่ด้รับอนญุาตให้พดู" 1 ทิโมธี 2:11-15 

ให้เหตผุลย้อนไปถึงเหตกุารณ์ในสวนเอเดน เอวาสอนให้อาดมักระทําบาป 

ผู้หญิงจงึไมค่วรสอนผู้ชายอีก การที�พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดมัก่อน แสดงวา่ 

"ชายเป็นศีรษะของหญิง" (1 โครินธ์ 11:3) 

ดงันั �นผู้ชายจงึควรเป็นผู้ นําทางจิตวิญญาณไมใ่ชก่ลบักนั 

"ให้ผู้หญิงเรียนอยา่งเงียบๆ และด้วยใจนอบน้อม 

ข้าพเจ้าไมย่อมให้ผู้หญิงสิ�งสอนหรือใช้อํานาจเหนือผู้ชาย แตใ่ห้เขานิ�งๆ อยู ่

ด้วยวา่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดมัขึ �นก่อนแล้วจงึถึงเอวา และอาดมัไมไ่ด้ถกูหลอกลวง 

แตผู่้หญิงนั �นได้ถกูหลอกลวงจงึได้กระทําบาป แตถ่ึงกระนั �นผู้หญิงก็จะรอดได้ด้วยการมีบตุร 

ถ้ายงัดํารงอยูใ่นความเชื�อ ในความรักและในความบริสทุธิ� ด้วยความสงบเสงี�ยม" (1 ทิโมธี 2:11-

15) 
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พระคริสตธรรมคมัภีร์จํากดับทบาทของชายและหญิงไว้อยา่งชดัเจน ผู้หญิงถกูกําหนดให้ "มีสามี 

มีบตุร และดูแลบ้านเรือน" (1 ทิโมธี 5:14) แปลวา่ขอบเขตของการดแูลฝ่ายจิตวิญญาณอยูท่ี�บ้าน 

งานที�เอคเคลเซียจงึเป็นหน้าที�ของผู้ชาย 

หลกัปฏิบตัินี �ขดัแย้งอยา่งรุนแรงกบัทฤษฎีความเสมอภาคระหวา่งเพศ 

ในขณะที�ผู้หญิงทํางานเรียกร้องสิทธิที�จะเสมอภาคกบัสามีในทกุๆ 

ด้านตั �งแตก่ารจดัการเรื�องการเงินในบ้านไปถึงการสวมเสื �อผ้าแบบท่ีใชไ้ดก้บัทั้งสองเพศ 

การมีบตุรกลายเป็นเรื�องของความไมส่ะดวก 

ผู้ที�เชื�ออยา่งแท้จริงจะตกใจกบัแนวคิดของโลกปัจจบุนั 

แม้วา่การรักษาสมดลุของแนวคิดจะเป็นสิ�งที�จําเป็น 

ฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอยา่งที�พระคริสต์ทรงรักคริสตจกัร (เอเฟซสั 5:25) 

 "ทา่นทั �งหลายที�เป็นสามีก็เชน่กนั จงอยูกิ่นกบัภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ 

จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศที�ออ่นแอกวา่ 

และเพราะทา่นทั �งสองได้รับชีวิตอนัเป็นพระคณุเป็นมรดก" (1 เปโตร 3:7) 

การรับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์ทําให้ชายและหญิงเทา่เทียมกนั (กาลาเทีย 3:27; 1 โครินธ์ 

11:11) แตไ่มมี่ผลกระทบตอ่หลกัการที�วา่ "ชายเป็นศีรษะของหญิง" (1  

โครินธ์ 11:3) ในทางปฏิบตัิและทางจิตวิญญาณทั �งในครอบครัวและในเอคเคลเซีย 

เพื�อแสดงวา่เคารพตอ่หลกัการนี � ผู้หญิงจะต้องคลมุศีรษะเมื�อผู้ชายสอนพระวจนะของพระเจ้า 

หมายความวา่ผู้หญิงควรคลมุศีรษะทกุครั �งที�มีการประชมุในเอคเคลเซีย 

ความแตกตา่งของบทบาทของชายและหญิงดไูด้จากการไว้ผม (1 โครินธ์ 11:14,15) 

"ผู้หญิงที�อธิษฐาน ถ้าไมมี่ผ้าคลมุศีรษะ ก็ทําความอปัยศแก่ศีรษะ (สามีของนาง ข้อ 3) 

เพราะเหมือนกบัวา่นางได้โกนผมเสียแล้ว ถ้าผู้หญิงจะไมค่ลมุศีรษะ ก็ควรจะโกนผมเสีย 

แตถ้่าการที�ผู้หญิงจะตดัผมหรือโกนผมนั �น เป็นสิ�งที�น่าอบัอาย จงเอาผ้าคลมุศีรษะเสีย 

ด้วยเหตนีุ �เอง ผู้หญิงจงึควรจะเอาสญัลกัษณ์แหง่อํานาจนี �คลมุศีรษะ" (1 โครินธ์ 11:5,6,10) 

 

 

10.5 ศีลมหาสนิท 

 

พร้อมกบัการอธิษฐานและอา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

การเชื�อฟังพระบญัชาของพระคริสต์ในการรับศีลมหาสนิทเพื�อระลกึถึงพระองค์ก็เป็นสิ�งที�สําคญัม



 182 

าก  

"จงกระทําอยา่งนี �ให้เป็นที�ระลกึถึงเรา" (ลกูา 22:19) 

พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้ที�ติดตามพระองค์กระทําเชน่นี �อยา่งสมํ�าเสมอจนถึงวนัที�พระองค์เสด็จก

ลบัมา เมื�อพระองค์จะหกัขนมปังและดื�มนํ �าองุน่กบัพวกเขาอีกครั �ง (1 โครินธ์ 11:26; ลกูา 22:16-

18) 

ขนมปังเป็นตวัแทนพระกายของพระคริสต์ซึ�งถกูตรึงกางเขนเพื�อเรา 

และนํ �าองุน่เปรียบเป็นพระโลหิตของพระองค์ (1 โครินธ์ 11:23-27) ผู้ที�เชื�อในสมยัแรกๆ 

จะรับศีลมหาสนิทกนับอ่ยครั �ง (กิจการของอคัรทตู 2:42,46) อาจจะสปัดาห์ละครั �ง 

(กิจการของอคัรทตู 20:7) ถ้าเรารักพระคริสต์จริง เราจะเชื�อฟังพระบญัชาของพระองค์ (ยอห์น 

15:11-14) ถ้าเรามีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระองค์ 

เราจะปรารถนาที�จะระลกึถึงพระองค์ตามที�พระองค์ตรัสสั�ง 

และหนนุใจตวัเองที�จะรําลกึถึงความรอดยิ�งใหญ่ที�พระองค์ได้รับ 

การคิดถึงความทกุข์ทรมานของพระองค์บนกางเขนจะชว่ยทําให้ความทกุข์ยากของเรากลายเป็นเ

รื�องเล็กน้อยไป 

ศีลมหาสนิทคือพิธีเพื�อการรําลกึถึง ไมมี่ความอศัจรรย์ใดๆ เกิดขึ �นหลงัรับศีลนี � 

เป็นเหมือนการเลี �ยงฉลอง เทศกาลปัสกาภายใต้ธรรมบญัญัติของโมเสส (ลกูา 22:15; 1 โครินธ์ 

5:7-8) ซึ�งเป็นการเลี �ยงฉลองเพื�อรําลกึถึงการที�พระเจ้าปลดปลอ่ยอิสราเอลจากอียิปต์ 

การรับศีลมหาสนิทจะทําให้เราระลกึถึงความรอดจากบาปโดยทางพระคริสต์ 

เราจงึสมควรที�จะปรารถนาที�จะรับศีลนี � 

การรับศีลมหาสนิททําให้ความรักของพระคริสต์สําหรับเรากลบัเป็นจริงอีกครั �ง 

การรับศีลมหาสนิทสปัดาห์ละครั �งถือเป็นสญัลกัษณ์ของการมีจิตวิญญาณที�เข้มแข็ง 

ถ้ารับศีลนี �พร้อมกบัผู้ ท่ีเชื�อคนอื�นๆ ไมไ่ด้ ก็ควรจะรับศีลนี �คนเดียว ไมมี่ข้ออ้างใดๆ 

ที�จะหยดุเราจากการรักษาพระบญัชานี � แม้ในยามวิกฤติ การขาดแคลนขนมปังและนํ �าองุน่ 

ก็ไมค่วรทําให้เราขาดจากการระลกึถึงพระคริสต์ โดยวิธีที�พระองค์ทรงกําหนดขึ �น พระเยซผูู้ทรงใช้ 

"ผลแหง่เถาองุน่" (ลกูา 22:18) เราจงึควรใช้นํ �าองุน่แดง 

การรับสญัลกัษณ์ของความทกุข์ทรมนานและการเสียสละของพระคริสต์ถือเป็นเกียรติสงูสดุ 

และควรจะกระทําด้วยความตั �งใจที�ถกูต้อง 

"เมื�อทา่นทั �งหลายกินขนมปังนี �และดื�มจากถ้วยนี �เวลาใด 

ทา่นก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เหตฉุะนั �น 



 183 

ถ้าผู้ ใดกินขนมปังหรือดื�มจากถ้วยขององค์พระผู้ เป็นเจ้าอยา่งไมส่มควร 

ผู้นั้นทําผิดตอ่พระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้ เป็นเจ้า (1 โครินธ์ 11:26,27) 

การรับศีลมหาสนิทจงึควรรับในสถานที�ซึ�งผู้ รับจะไมถ่กูรบกวน จงึอาจจะรับศีลนี �ในชว่งเช้าหรือคํ�า 

"ขอให้ทกุคนพิจารณาตนเองแล้วจงึกินขนมปังและดื�มจากถ้วยนี �" (1 โครินธ์ 11:28) 

เราควรจะมุ่งความคิดไปยงัการเสียสละชองพระคริสต์ 

อาจจะโดยการอา่นพระธรรมที�บนัทกึการตรึงกางเขนพระองค์ก่อนที�เราจะรับศีล 

การรับศีลที�ถูกต้อง ควรจะมีขั �นตอนดังนี � 

1. อธิษฐาน ทลูขอพระเจ้าทรงอวยพระพรที�ประชมุ 

ทรงเปิดตาเราให้เห็นพระวจนะของพระองค์ 

ทรงให้เราจดจําความต้องการของผู้ ท่ีเชื�ออื�นๆ 

สรรเสริญพระองค์สําหรับความรักของพระองค์โดยเฉพาะที�สําแดงในพระค

ริสต์ และทลูเรื�องอื�นๆ 

 2. อา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์สําหรับวนันั �นตามหนงัสือไบเบิ �ล 

คอมพาเนียน (Bible Companion) 

3. ครุ่นคิดบทเรียนในข้อ 2 

หรืออา่นพระคริสตธรรมคมัภีร์เฉพาะบทที�ทําให้เราระลกึถึงพระคริสต์ 

4. อา่น 1 โครินธ์ 11:23-29 

5. ใช้เวลาเล็กน้อยสงบใจสํารวจตวัเอง 

6. อธิษฐานเพื�อขนมปัง 

7. หกัขนมปังและรับประทานชิ �นเล็กๆ 

8. อธิษฐานเพื�อนํ �าองุน่ 

9. จิบนํ �าองุน่ 

10. อธิษฐานปิด 

การรับศีลมหาสนิทควรใช้เวลาประมาณ 1 ชั�วโมง 

 
 

10.6  การแต่งงาน 

 



 184 

เราจะกลา่วถึงผู้ที�โสดในขณะที�รับบพัติศมา 

มีพระธรรมหลายบทที�หนนุใจผู้ที�เป็นโสดให้พิจารณาทางเลือกที�จะเป็นโสด 

เพื�อที�จะอทุิศตวัทํางานของพระเจ้า (1  

โครินธ์ 7:7-9; 32-38; 2 ทิโมธี 2:4; มทัธิว 19:11,12;29; ปัญญาจารย์ 9:9) 

"ถ้าทา่นจะแตง่งานก็ไมมี่ความผิด" (1 โครินธ์ 7:28) สาวกหลายคนมีครอบครัวแล้ว  (1 โครินธ์ 

9:5) และการแตง่งานที�พระเจ้าออกแบบไว้คือ การแตง่งานที�นํามาซึ�งประโยชน์ทางร่างกาย 

และจิตวิญญาณ "จงให้การสมรสเป็นที�นบัถือแก่คนทั �งปวง 

และให้เตียงสมรสปราศจากความชั�วช้า" (ฮีบรู 13:4) "ไมค่วรที�ชายผู้ นี �จะอยูค่นเดียว" 

พระเจ้าจงึได้สถาปนาการแตง่งานขึ �น (ปฐมกาล 2:18-24) "บคุคลที�พบภรรยาก็พบของดี 

และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า ภรรยาที�หยั�งรู้ก็มาจากพระเจ้า" (สภุาษิต 18:22;19:14) 

ความหมายของพระธรรมทั �งหมดนี �คือการมีความปรารถนาทางเพศที�ไมไ่ด้อยูใ่นการแตง่งานก็คือ

การลว่งประเวณี 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาใหมจ่ะกลา่วถึงการกระทําผิดศีลธรรมอยา่งมากมาย เช่น 

การล่วงประเวณี การคบชูสู่้ชาย เป็นตน้ และมกัจะปรากฏอยูใ่นจดหมายเกือบทกุฉบบั เชน่ 

กิจการของอคัรทตู 15:20; โรม 1:29; 1 โครินธ์ 6:9-18,10:8; 2 โครินธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19; 

เอเฟซสั 5:3; โคโลสี 3:5; 1 เธสะโลนิกา 4:3; ยดูาห์ 7; 1 เปโตร 4:3; วิวรณ์ 2:21 

ปฐมกาล 2:24 เผยให้เห็นถึงบาปของการรักร่วมเพศ 

เพราะเป็นพระประสงค์ของพระจ้าที�จะให้ชายและหญิงแตง่งานและผกูพนักนั 

พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างผู้หญิงไมใ่ชผู่้ชายเพื�อมาชว่ยอาดมั 

การที�ผู้ชายมีเพศสมัพนัธ์กนัจะถกูพิพกาษาอยูเ่สมอในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

และเป็นบาปที�ทําให้เมืองโสโดมถกูทําลาย (ปฐมกาล 18,19) เปาโลพดูอยา่งชดัเจนวา่ 

การกระทําดงักลา่วเป็นการยั�วยโุทสะของพระเจ้าและทําให้เขาไมไ่ด้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า 

(โรม 1:18-32; 1 โครินธ์ 6:9,10) 

การที�เราเคยกระทําบาปดงักลา่ว 

ไมค่วรทําให้เราคิดวา่เราอยูเ่กินเงื �อพระหตัถ์ของพระเจ้าที�จะยื�นมาชว่ยเราได้ 

พระเจ้าทรงเต็มเปี� ยมไปด้วยการอภยัโทษ 

และควรจะได้รับความรักตอบแทนจากผู้ที�ได้รับการอภยัโทษจากพระองค์ (สดดุี 130:4)  

เอคเคลเซียที�เมืองโครินธ์ ก็มีคนที�จะต้องสํานึกบาปเชน่นี � 
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"แตก่่อนมีบางคนในพวกทา่นเป็นคนอยา่งนั �น แตท่า่นได้รับการชําระแล้ว ได้รับการทําให้บริสทุธิ� 

ได้รับการทําให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซคูริสต์เจ้า" (1 โครินธ์ 6:9-11) 

 
 

10.7  สามัคคีธรรม 

 

คํากรีกที�แปลมาเป็นคําวา่ "สามคัคีธรรม" และ "ที�ประชมุ" 

อธิบายถึงการมีอะไรพื �นฐานที�เหมือนกนั เชน่ ที�ประชมุสามญั คําวา่ที�ประชมุเกี�ยวข้องกบัคําวา่ 

สื�อสาร เพราะเรารู้และปฏิบตัิตามวิถีทางของพระเจ้า 

เราจงึมีสามคัคีธรรมกบัพระองค์และคนอื�นๆ ที�ปฏิบตัิเหมือนเราโดยการ "เข้าใจพระคริสต์" 

เป็นการงา่ยที�จะละทิ �งความรับผิดชอบการที�เราต้องมีสามคัคีธรรมกบัคนอื�น 

"จงอยา่ละเลยที�จะกระทําการดี และจงแบง่ปันข้าวของซึ�งกนัและกนั" (ฮีบรู 13:16) ฟิลิปปี 1:5 

"พดูถึงการมีสว่นในข่าวประเสริฐด้วยกนั" 

สามคัคีธรรมของเราจงึมีพื �นฐานอยูท่ี�หลกัคําสอนซึ�งประกอบเป็นข่าวประสริฐ 

สามคัคีธรรมของผู้ที�เชื�อแท้จริง จงึยิ�งใหญ่กวา่การชมุนมุใดๆ ขององค์กรหรือคริสตจกัร 

การสามคัคีธรรมนี �ทําให้พวกเขาเดินทางรอนแรมเพื�อจะมีสามคัคีธรรมร่วมกนัและเพื�อเยี�ยมเยียน

ผู้ที�เชื�อที�อยูห่า่งไกลและโดดเดี�ยว เปาโล 

กลา่วถึง "สามคัคีธรรมฝ่ายจิตวิญญาณ" (ฟิลิปปี 2:1) 

คือสามคัคีธรรมบนพื �นฐานของการปฏิบติัตามพระวิญญาณบริสทุธิ�  

สิ�งสําคญัของสามคัคีธรรมคือการรักษาศีลมหาสนิท ผู้ที�เชื�อในสมยัแรกๆ  

"ขะมกัเขม้น" ฟังคําสอนของจําพวกอคัรทตูและร่วมสามคัคีธรรม 

ทั �งขะมกัเขม้นในการหกัขนมปังและการอธิษฐาน ด้วยความชื�นชมยินดีและใจกว้างขวาง" 

(กิจการของอคัรทตู 2:42,46) 

สญัลกัษณ์ที�เป็นตวัแทนความหวงัของเราจะผกูเราเข้าด้วยกนัด้วยใจกว้างขวาง 

ถ้าเราแบง่ปันสญัลกัษณ์นั �นให้กนัและกนั "ถ้วยแหง่พระพร 

ซึ�งเราได้ขอพระพรนั �นเป็นสิ�งที�ทําให้เรามีสว่นร่วมในพระโลหิตของพระคิรสต์มิใชห่รือ 

ขนมปังซึ�งเราหกันั �นเป็นสิ�งที�ทําให้เรามีสว่นร่วมในพระกายของพระคริสต์มิไใชห่รือ 

แม้เราซึ�งเป็นบคุคลหลายคน แตเ่นื�องจากมีขนมก้อนเดียว เราจงึเป็นร่างกายเดียว 

เพราะวา่เราทกุคนรับประทานขมมก้อนเดียวกนั" (1 โครินธ์ 10:16-17) 
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เราจงึต้องแบง่ปันสญัลกัษณ์ของการเสียสละของพระคริสต์กบัคนที�ได้รับประโยชน์จากการงานข

องพระองค์ผู้ซึ�งรับประทานขนมปังก้อนเดียวกนั 

ผู้ที�รับบพัติศมาเข้าในพระคริสต์คือผู้ที�ได้รับประโยชน์จากการงานของพระองค์ 

เป็นเรื�องน่าหวัเราะที�เราจะแบง่ปันสญัลกัษณ์นี �กบัคนที�ไมเ่ข้าข่ายนี � 

การมีสามคัคีธรรมกบัพระเจ้าและพระคริสต์ รวมทั �งผู้ที�เชื�อคนอื�นๆ 

ได้ขึ �นอยูก่บัความเห็นชอบของเราตอ่ความจริงในหลกัคําสอนเทา่นั �น 

วิถีชีวิตของเราจะต้องสอดคล้องกบัหลกัการของคําสอนด้วย "พระเจ้าทรงเป็นความสวา่ง 

และความมืดในพระองค์ไมมี่เลย 

ถ้าเราจะวา่เราร่วมสามคัคีธรรมกบัพระองค์และยงัดําเนินอยูใ่นความมืด เราก็พดูมสุา 

และไมไ่ด้ดําเนินชีวิตตามความจริง 

แตถ้่าเราดําเนินอยูใ่นความสวา่งเหมือนอยา่งพระองค์ทรงสถิตในความสวา่ง 

เราก็ร่วมสามคัคีธรรมซึ�งกนัและกนั 

และพระโลหิตของพระเยซคูริสต์พระบตุรของพระองค์ก็ชําระเราทั �งหลายให้ปราศจากบาปทั �งสิ �น" 

(1 ยอห์น 1:5-7) 

สามคัคีธรรมจะลดลงเรื�องๆ 

เมื�อผู้ที�เชื�อเริ�มดําเนินชีวิตในทางที�ขดัแย้งกบัคําสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

"อยา่เข้ามีสว่นกบักิจการของความมืดอนัไร้ผล แตจ่งเผยกิจการนั �นให้ปรากฏดีกวา่" (เอเฟซสั 

5:11) 

ความพยายามทกุอยา่งควรจะถกูทุม่เทไปเพื�อให้ได้พวกเขากลบัมาเหมือนผู้ เลี �ยงแกะท่ีดีที�ตามหา

แกะที�หลงหาย (ลกูา 15:1-7) 

2 โครินธ์ 6:14-18 บอกวา่ "อยา่เข้าเทียมแอกกบัคนที�ไมเ่ชื�อ 

เพราะวา่ความชอบธรรมจะมีหุน้สว่นอะไรกบัความอธรรม 

และความสวา่งจะเข้าสนิทกบัความมืดได้อยา่งไร จงออกจากหมูพ่วกเขาเหลา่นั �น 

และจงแยกตวัออกจากเขาทั �งหลาย แล้วเราจงึจะรับพวกเจ้าทั �งหลาย 

เราจะเป็นดงับิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบตุรชายบตุรหญิงของเรา" 

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานภุาพทั �งสิ �นได้ตรัสดงันั �น 

พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสวา่ง เราจงึไมค่วรมีสามคัคีธรรมกบัคริสตจกัรที�สอนผิดๆ 

ไมแ่ตง่งานกบัคนที�ไมรู้่จกัความจริง และควรจะรังเกียจวิถีของโลก เมื�อเราแยกตวัจากโลก 

เราได้รับเกียติของการเป็นบตุรของพระเจ้า มีคริสตจกัรแท้เพียง 
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คริสตจกัรเดียว และมีกายเดียว (เอเฟซสั 1:23) ซึ�งตั �งอยูบ่นผู้ที�ยดึอยูก่บัความหวงัเดียว 

และมีกายเดียว  พระเจ้าองค์เดียว บพัติศมาเดียว และความเชื�อเดียว  

(เอเฟซสั 4:4-6) เป็นไปไมไ่ด้ที�จะเป็นสว่นหนึ�งในกายเดียว 

แล้วยงัมีสามคัคีธรรมกบัองค์กรศาสนาอื�นๆ ที�ไมย่ดึอยูก่บัความเชื�อเดียว 

ความสวา่งไมเ่ข้าสนิทกบัความมืด ถ้าเราเลือกที�จะมีสามคัคีธรรมกบัความมืด 

เราก็ประกาศตวัวา่อยูใ่นความมืด 

ไมมี่คําวา่ความสมัพนัธ์อยา่งครึ�งๆ กลางๆ ในความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจ้า 

เราอยูใ่นพระคริสต์ โดยการรับบพัติศมา หรือไมเ่ราก็อยูภ่ายนอกพระคริสต์ เราอยูใ่นความสวา่ง 

เพราะเราเชื�อในหลกัคําสอนและเชื�อฟังทาํตามคําสอนนั �น  หรือไมก็่อยูใ่นความมืด 

คนเราจะเหยียบเรือสองแคมไมไ่ด้ 

การที�เรารู้เรื�องเหลา่นี �ทําให้เรามีความรับผิดชอบตอ่พระเจ้า 

เราไมไ่ด้เดินถนนหรือดําเนินชีวิตเหมือนอยา่งคนธรรมดาทั�วไป 

พระเจ้ากําลงัเฝ้าดกูารตอบสนองของเราอยู ่ พระเจ้า พระเยซ ูและผู้ที�เชื�อ 

ตา่งประสงค์ให้ทา่นตดัสินใจอยา่งถกูต้อง 

แตแ่ม้วา่พระเจ้าทรงโปรดประทานพระบตุรองค์เดียวของพระองค์มาสิ �นพระชนม์แทนเรา 

ก็ไมส่ามารถชว่ยให้ท่านได้รับความรอดได้ เพราะความรอดได้มาด้วยการตดัสินใจของตวัท่านเอง 

เราจงึขอให้ท่านตดัสินใจและรับบพัติศมา ท่านสามารถเขียนถึงเราตามที�อยูข้่างหน้าหนงัสือเลม่นี � 

เรายินดีที�จะดําเนินการให้ท่าน 
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บทเรียนท่ี 10:  คําถาม 

 

1. "ความบริสทุธิ�" แปลวา่อะไร 

ก) ไมต่ิดตอ่กบัคนที�ไมเ่ชื�อ 

ข) แยกตวัจากบาปและเข้าสู่สิ�งที�เป็นของพระเจ้า 

ค) ไปโบสถ์ 

ง) ทําดีกบัผูอื้�น 

2. ข้อความใดเป็นจริงเกี�ยวกบัการรับศีลมหาสนิท 

ก) เราควรรับศีลมหาสนิททกุสปัดาห์ 

ข) เราควรรับศีลมหาสนิทปีละครั �งในเทศกาลปัสกา 

ค) ขนมปังและนํ �าองุน่กลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ 

ง) ขนมปังและนํ �าองุน่เปรียบเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ 

3. ข้อความใดเป็นจริงเกี�ยวกบัการแตง่งาน 

ก) เราควรแตง่งานกบัผู้ที�เชื�ออยา่งแทจ้ริงเทา่นั �น 

ข) ผู้ที�เชื�อได้รับอนญุาตให้หยา่ร้างได้ 

ค) ผู้ ท่ีเชื�อที�แตง่งานกบัผู้ที�ไม่เชื�อควรจะพยายามรักษาสถานภาพการสมรสไว้ 

ง) ในการแตง่งาน ผู้ชายเป็นตวัแทนพระคริสต์ และผู้หญิงเป็นตวัแทนผู้ที�เชื�อ 
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