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1. ยอ้นรอยของตน้ก ำเนิด 
      พระเจำ้เร ิม่สรำ้งชวีติ 
 

ค ำถำมทีถู่กต ัง้บ่อยคร ัง้คอื  พระเจำ้มจีรงิหรอื 
 

เป็นค ำถำมท่ีเรำอยำกได้รับค ำตอบมใิช่หรือ  ถ้ำพระเจ้ำไมม่ีจริง มนัก็ไร่ประโยชน์ท่ีจะแสวงหำพระองค์   
ในพระคริสตธรรมคมัภีร์เขียนไว้วำ่ ผู้ ท่ีจะมำเฝำ้พระเจ้ำได้นัน้ ต้องเช่ือวำ่พระองค์ทรงด ำรงพระชนม์อยู่ และ
พระองค์ทรงเป็นผู้ประทำนบ ำเหนจ็ให้แกท่กุคนท่ีแสวงหำพระองค์ (ฮีบรู 11.6)  ถึงแม้เรำไมส่ำมำรถตรวจสอบ
เร่ืองของพระเจ้ำได้ในทำงของวิทยำศำสตร์ แตก่็มเีหตผุลมำกมำยท่ีแสดงวำ่ พระเจ้ำมจีริง 
 
 

จกัรวำล หรอื เอกภพ 
 

ถ้ำเรำเห็นวำ่ จกัรวำลเป็นผลแห่งยถำกรรม ก็จะมีค ำถำมใหม่
เกิดขึน้อีกเยอะ และไมม่ีค ำตอบอะไรเลย  เชน่กนัทฤษฎีของกำร
ระเบิดครัง้เร่ิมต้น (Big Bang Theory) วตัถท่ีุท ำให้กำรระเบิด
เกิดขึน้มำจำกไหน  และกำรระเบิดครัง้เร่ิมต้นก็ไมไ่ด้ท ำให้เกิดอะไร

ขึน้มำจำกควำมวำ่งเปลำ่  ทฤษฎีของกำรวิวฒันำกำรแพร่หลำยไปทัว่ 
แตก่็มี พืน้ฐำนเพียงเลก็น้อยแคน่ัน้  สิ่งมีชีวิตท่ีละเอียดซบัซ้อนพฒันำขึน้มำจำก
ควำมวำ่งเปลำ่ในโลกนีอ้ย่ำงไมน่่ำเช่ือได้อย่ำงไร  ดงันัน้เรำจึงต้องเห็นวำ่ ค ำสอนเหลำ่นีเ้ป็นเพียงแคท่ฤษฎี 
 
 

ในพระครสิตธรรมคมัภรีม์คี ำอธบิำยทีเ่ขำ้ใจง่ำย 
 

“ในปฐมกำล พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงฟ้ำและแผน่ดนิ” (ปฐมกำล 1.1)  โลกของเรำไม่ได้เกิดขึน้โดยบงัเอิญ และ
ไมใ่ช่เป็นเพรำะโชคดท่ีีอำนภุำค (ชิน้หรือสว่น ขนำดเลก็มำก) ท่ีมีอยู่แล้วมำรวมตวักนัขึน้  แตเ่รำเห็นวำ่ กำร
เนรมิตสร้ำงนัน้ต้องมีสตปัิญญำท่ีย่ิงใหญ่ซ่อนอยูเ่บือ้งหลงัอย่ำงเป็นแน่  โดยควำมเช่ือเรำจงึเข้ำใจวำ่ พระเจ้ำ
ได้ทรงสร้ำงจกัรวำล ด้วยพระด ำรัสของพระองค์ ดงันัน้สิ่งท่ีมองเหน็จึงเป็นสิ่งท่ีเกิดจำกสิ่งท่ีไมป่รำกฏให้เหน็ 
(ฮีบรู 11.3)  โลกมนษุย์มีจดุเร่ิมต้นอยู่ท่ีพระเจ้ำ เพรำะพระองค์ตรัส มนักเ็กิดขึน้มำ พระองคท์รงบญัชำ มนัก็
ออกมำ (สดดีุ 33.9) 
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ระเบยีบระบบของธรรมชำตทิีน่่ำอศัจรรยใ์จ 
 

มีระเบียบทัง้ในจกัรวำลท่ีกว้ำงขวำง และทัง้ในสิ่งมชีีวิตท่ีเลก็น้อยท่ีสดุ  แตร่ะเบียบนัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้เอง ต้องมีผู้
วำงระบบ พระเจ้ำผู้ทรงสร้ำงโลกกบัสิ่งทัง้ปวงท่ีมีอยูใ่นนัน้ พระองค์ทรงเป็นเจ้ำแห่งฟ้ำสวรรค์และแผน่ดินโลก 

(กิจกำร 17.24) 
 
 

มนุษยค์อืผูท้ีเ่ล็งใหเ้ห็นพระเจำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจนทีสุ่ด   
 

พระเจ้ำทรงปัน้มนษุย์ด้วยผงคลดีนิ ระบำยลมปรำณเข้ำทำงจมกู มนษุย์จงึเป็นผู้มีชีวิต (ปฐมกำล 2.7) มนษุย์กบั
สตัว์ตำ่งกนั  มนษุย์มีบคุคลิกภำพ และสำมำรถท่ีจะคิดและรู้สกึได้ วำงเป้ำหมำยได้ มีจิตส ำนกึ ท ำกำรตดัสนิใจ
ได้ และแยกแยะดีกบัชัว่ได้ มนษุย์สำมำรถรู้สกึควำมรักและกิเลส โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง เบือ้งลกึในจิตใจมนษุย์มี
ควำมรู้สกึท่ีอยำกจะแสวงหำพระเจ้ำ  ท ำไมจึงเป็นอย่ำงนัน้  คงไมใ่ชเ่ป็นผลแห่งยถำกรรมหรือวิวฒันำกำร  
กษัตรีย์ดำวิด ผู้ประพนัธ์บทเพลงสดดุีหลำยบท ได้เขียนบรรทึกไว้ในพระธรรมสดดุีวำ่ ข้ำพระองค์สรรเสริญ
พระองค์ เพรำะพระองค์ทรงสร้ำงข้ำพระองค์อย่ำงมหศัจรรย์และน่ำครั่นคร้ำม ฝีพระหตัถ์ของพระองค์อศัจรรย์ 
ข้ำพระองค์ทรำบดี (สดดีุ 139.14)  
 
 
 

 

2. ควำมรูข้องเรำมรีำกฐำนอย่ำงไร 

    พระเจำ้ทรงเปิดเผยพระองคเ์องผ่ำนพระคมัภรี ์ 
 
 

เรำจ ำตอ้งมคี ำพยำนทีน่่ำเชือ่ถอืเกีย่วกบัพระเจำ้ 
 

เคยมีคนมำหำผู้ชำยคนหนึ่งท่ีช่ือโยบ ซึ่งหนงัสือเลม่หนึ่งในพระคมัภีร์กลำ่วเร่ืองของท่ำน ถำมวำ่  
ท่ำนหยัง่รู้สภำพของพระเจ้ำได้หรือ ท่ำนสำมำรถคะเนขอบเขตขององค์ทรงฤทธ์ิได้หรือ (โยบ 11.7)   
จะให้โยบตอบอย่ำงไรเลำ่ มนษุย์ไมส่ำมำรถหยั่งรู้ สภำพของพระเจ้ำได้ นอกจำกกำรเปิดเผยของพระองคเ์อง 
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พระเจำ้ทรงส ำแดงพระลกัษณะของพระองคใ์นธรรมชำต ิ 
 

ฟ้ำสวรรค์ประกำศพระสิริของพระเจ้ำ และภำคพืน้ฟ้ำส ำแดงพระหตัถกิจของพระองค์ (สดดีุ 19.1) จกัรวำลท่ี
ย่ิงใหญ่และสวยงำมโดยมีระเบียบท่ีละเอียดประกำศถงึพระเจ้ำ คือพระผู้ทรงสร้ำง  และในกำรสร้ำงโลกพระเจ้ำ
ทรงส ำแดงฤทธ์ิอ ำนำจท่ีใหญ่ย่ิง สติปัญญำท่ีเหนือควำมเข้ำใจ และกำรสร้ำงสรรค์ท่ียอดเย่ียม   
ตัง้แตเ่ร่ิมสร้ำงโลกมำแล้ว สภำพท่ีไมป่รำกฏของพระเจ้ำนัน้ คือฤทธำนภุำพอนัถำวรและเทวสภำพของพระองค์ 
ก็ได้ปรำกฏชดัในสรรพสิง่ท่ีพระองค์ได้ทรงสร้ำง (โรม 1.20)  
 

พระเจำ้ทรงตรสักบัมนุษย ์
 

ในกำรสนทนำแลกเปลีย่นกนัเรำจ ำเป็นต้องใช้ถ้อยค ำ  พระเจ้ำทรงตรัสกบัมนษุย์บำงคน เพรำะวำ่ค ำของผู้เผย
พระวจนะนัน้ ไมไ่ด้มำจำกควำมคิดในจิตใจของมนษุย์ แตม่นษุย์ได้กลำ่วค ำซึ่งมำจำกพระเจ้ำ ตำมท่ีพระ
วิญญำณบริสทุธ์ิได้ทรงดลใจเขำ (2 เปโตร 1.21)   
ไมม่ีหนงัสือเลม่อ่ืนใดท่ีเตม็ไปด้วยรำยละเอียดของกำรท ำนำยถึงอนำคตอย่ำงชดัเจน  ซึ่งตอ่มำภำยหลงักำร
ท ำนำยลว่งหน้ำนัน้ก็เป็นควำมจริงทกุประกำร ยกตวัอย่ำงเช่น บ้ำนเกิดของพระเยซคูริสต์ และหลงัจำกนัน้คือ
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรถกูตรึงท่ีไม้กำงเขน   ทัง้หมดนีค้งไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญ แตเ่ป็นเพรำะพระเจ้ำทรงมี
จดุมุง่หมำยผำ่นทำงพระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่  พระคมัภีร์ทกุตอนได้รับกำรดลใจจำกพระเจ้ำ และเป็นประโยชน์
ในกำรสอน กำรตกัเตือนวำ่กลำ่ว กำรปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และกำรอบรมในทำงธรร (2 ทิโมธี 3.16) 
 

ไม่มหีนงัสอืเล่มอืน่ใดเลยทีม่ฤีทธิ ์

เดชเท่ำกบัพระคมัภรีใ์นกำร

เปลีย่นแปลงชวีติ 
 

เอกลกัษณ์ของพระคมัภีร์คือ กำรเกิดผลในชีวิต
มนษุย์ เรำขอบพระคณุพระเจ้ำเสมอ เพรำะวำ่เมื่อ
ท่ำนทัง้หลำยได้รับพระวจนะของพระเจ้ำ ซึ่งท่ำนได้
ยินจำกเรำ ท่ำนไมไ่ด้รับไว้อย่ำงเป็นค ำของมนษุย์ 
แตไ่ด้รับไว้ตำมควำมเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของ

พระเจ้ำ ซึง่ก ำลงัท ำงำนอยู่ภำยในท่ำนทัง้หลำยท่ีเช่ือ (1 เธสะโลนิกำ 2.13) หลำยศตวรรษท่ีผำ่นมำ คนนบัหลำย
ล้ำนได้เป็นพยำนจำกประสบกำรณ์ของเขำวำ่  
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ข้อบงัคบัของพระเจ้ำนัน้ถกูต้อง กระท ำให้จิตใจเปรมปรีดิ ์พระบญัญตัิของพระเจ้ำนัน้บริสทุธ์ิกระท ำให้ดวงตำ
กระจ่ำงแจ้ง (สดดีุ 19.8) ผู้ใดอยำกรู้วำ่ พระเจ้ำทรงเป็นอยำ่งไร ผู้นัน้ต้องศกึษำพระวจนะธรรมของพระองค์  ท่ีน่ี
พระเจ้ำทรงให้พบกบัพระองค์ได้ และทรงตรัสถงึน ำ้พระทยัของพระองค์ท่ีเก่ีวยข้องกบัเรำ 
 
 

 
 

3. รูจ้กัผูอ้ืน่ไดไ้หมถงึแมม้องไม่เห็น  
    พระผูส้รำ้งทรงแนน ำพระองคเ์อง  
 
 

เรำทกุคนคงมีมโนภำพ(วำดภำพ)เก่ียวกบัพระเจ้ำในใจของเรำ  บำงคนเห็นวำ่ พระองคท์รงเป็นคนแก่ใจดหีนวด
ยำวสีขำว ท่ีมกัจะมองข้ำมควำมผิดพลำด  อีกบำงคนเหน็วำ่ พระองค์ทรงเป็นต ำรวจยศสงูอยู่บนสวรรค์  และ
อีกบำงคนเห็นวำ่ พระองคท์รงเป็นปรำกฏกำรณ์เหนือธรรมชำติ ซึง่ไมม่ีใครเข้ำใจได้  ในท่ีสดุพระเจ้ำเท่ำนัน้ท่ี
สำมำรถตรัสถ้อยค ำท่ีถกูต้องเก่ียวกบัพระองค์เอง   พระเจ้ำได้อธิบำยถึงกำรเปิดเผยพระลกัษณะของพระองค์
เองในพระคมัภีร์ดงัตวัอย่ำงตอ่ไปนี ้
 

 

พระเจำ้ยิง่ใหญ่เกนิกว่ำทีจ่ะเขำ้ใจได ้
 

พระเจ้ำทรงมีลกัษณะหลำยอย่ำง ซึ่งพวกเรำไมส่ำมำรถ
เข้ำใจได้  ผู้ทรงกระท ำกำรใหญ่เหลือท่ีจะหยัง่รู้ได้ และกำร
อศัจรรย์อย่ำงนบัไมถ้่วน (โยบ 5.9) พระเจ้ำทรงอยูน่อกเหนือ
สิ่งท่ีเรำส ำรวจได้  โดยเหตผุลและกำรพินิจพิจรณำของ
มนษุย์ก็ไมส่ำมำรถหยัง่ลกึได้   แตน่ัน่ก็ไมค่วรท ำให้เรำรู้สกึ
พิศวงงงงวย  เพรำะวำ่ ถ้ำเรำจะเข้ำใจพระเจ้ำได้อย่ำง

ครบถ้วน บริบรูณ์ พระเจ้ำก็ไมใ่ช่พระเจ้ำ  องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ินัน้ เรำจะค้นพบพระองค์ไมไ่ด้ พระองค์ใหญ่ย่ิง
ในเร่ืองฤทธำนภุำพ ควำมยตุธิรรมและควำมชอบธรรมอนัมำกย่ิงพระองคจ์ะไมท่รงฝ่ำฝืน เพรำะฉะนัน้มนษุย์จึง
ย ำเกรงพระองค์ พระองค์ไมท่รงนบัถือผู้ใดท่ีถือตวัวำ่มีปัญญำ (โยบ 37.23-24) 
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พระเจำ้ทรงเป็นบคุคล  
 

พระเจ้ำไมใ่ช่สิ่งของ พระก ำลงั หรือควำมคดิเท่ำนัน้  ทัง้กำรคิดกำรรู้สกึกำรต้องกำรและกำรกระท ำของพระองค์
แสดงวำ่ พระองค์ทรงเป็นบคุคลท่ีมชีีวิต  แตพ่ระองค์ไมใ่ชเ่พียงผู้ท่ีอยู่เบือ้งบน หรือพระองคน์่ำรัก หรือไมก่็เป็น
คล้ำยซุปเปอร์แมน  แตพ่ระเยโฮวำห์เป็นพระเจ้ำเท่ียงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำผู้ทรงพระชนมแ์ละเป็นพระ
มหำกษัตริย์เนืองนิตย์ (เยเรมีย์ 10.10)  
 
 

พระเจำ้ทรงพระชนมอ์ยู่ตลอดเป็นนิตย ์ 
 

พระเจ้ำไมม่ีจดุเร่ิมต้นหรือจดุสิน้สดุ  ในพระคมัภีร์เขยีนไว้วำ่ ก่อนท่ีภเูขำทัง้หลำยเกิดขึน้มำ ก่อนท่ีพระองค์ทรง
ให้ก ำเนิดแผน่ดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำตัง้แตนิ่รันดร์กำลถึงนิรนัดร์กำล (สดดีุ 90.2)   
พระเจ้ำเป็นอยูท่กุยคุทกุสมยั ไมม่ีปรำกฏวำ่ พระเจ้ำไมอ่ยูใ่นยคุใดๆ  พระเจ้ำเองทรงตรัสเก่ียวกบัพระองค์วำ่  
เรำเป็นอลัฟำ (เบือ้งต้น) และโอเมกำ (เบือ้งปลำย) ผู้ด ำรงอยู่ในปัจจบุนัและด ำรงอยูใ่นอดีตและจะเสดจ็มำเรำ
คือองค์ทรงฤทธ์ิ (วิวรณ์ 1.8)  
 
 

พระองคท์รงเหมอืนเดมิเสมอ   
 

พระเยซูคริสตย์งัทรงเหมือนเดิมในเวลำวำนนี ้และเวลำวนันี ้และตอ่ๆ ไปเป็นนิจกำล (ฮีบรู 13.8) พระเจ้ำทรง
เป็นมำอย่ำงไร พระองค์คงเป็นอย่ำงนัน้อยู่ และจะทรงเป็นอย่ำงนัน้ตลอดตอ่ไป  
 
 

พระเจำ้ไม่ตอ้งพึง่ใครเลย  
 

ทกุสิ่งมีชีวิต ต้องพึ่งพำอำศยัสิ่งมชีีวิตอย่ำงอ่ืนๆ สิ่งแวดล้อม 
และพระเจ้ำ แตพ่ระเจ้ำไมต้่องพึ่งสิ่งใดๆ ท่ีพระองค์สร้ำง   
พระองค์มิจ ำต้องให้มือมนษุย์มำปรนนิบตัิ ดงัวำ่มีควำมต้อง
กำรสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพรำะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทำนชีวิตและ
ลมหำยใจ และสิ่งสำรพดัแก่คนทัง้ปวงตำ่งหำก (กิจกำร 17.25)   
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พระเจำ้ทรงยตุธิรรม 
 

พระคมัภีร์สอนวำ่ พระเจ้ำเป็นพระเจ้ำแห่งควำมยตุิธรรม ผู้ ท่ีคอยท่ำพระองคจ์ะได้รับพระพร (อิสยำห์ 30.18)  
พระเจ้ำไมใ่ช่ทรงเป็นเพียงแตพ่ระผู้สร้ำงและผู้ดแูลรักษำ แตว่ำ่พระองค์ทรงเป็นผู้พิพำกษำอีกด้วย   
ควำมชอบธรรมและควำมยตุิธรรมเป็นรำกฐำนแห่งบลัลงัก์ของพระองค์ (สดดีุ 97.2) พระองค์ทรงให้บ ำเหนจ็และ
ลงโทษนิรันดรด้วยควำมยตุิธรรมท่ีสมบรูณ์และถอนไมไ่ด้ 
 
 

พระเจำ้ทรงบรสุิทธิ ์
 

ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ ผู้ทรงย่ิงใหญ่ตระกำรในควำมบริสทุธ์ิ ทรงเกียรติบำรมีน่ำครั่นคร้ำม ผู้ทรงกระท ำกำร
มหศัจรรย์ (อพยพ 15.11)  ควำมบริสทุธ์ิของพระเจ้ำไมม่ีท่ีเปรียบเทียบ ไมมี่ผู้ใดบริสทุธ์ิดงัพระเจ้ำ ไมมี่ผู้ใด
นอกเหนือพระเจ้ำ ไมมี่ศิลำใดเหมือนพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำทัง้หลำย (1 ซำมเูอล 2.2)  พระเจ้ำปรำศจำกควำม
ผิดพลำดและควำมออ่นแอ  พระเจ้ำผู้บริสทุธ์ินัน้ทรงเรียกร้องให้เรำบริสทุธ์ิเช่นกนั  ค ำเรียกร้องของพระองค์ได้
ปรำกฏในพระธรรมคมัภีร์อย่ำงตอ่ไปนีว้ำ่  ท่ำนทัง้หลำยจงเป็นคนบริสทุธ์ิ เพรำะเรำบริสทุธ์ิ (1 เปโตร 1.16) 
 
 

พระเจำ้ทรงรอบรู ้ 
 

ควำมรู้ของพระเจ้ำครบบริบรูณ์ ไมมี่ส่ิงหนึง่ส่ิงใดซอ่นไว้พ้นพระเนตรพระองค์ แตต่รงข้ำมทกุส่ิงปรำกฏแจ้งตอ่พระ
องค์ผู้ซึง่เรำต้องสมัพนัธ์ด้วย (ฮีบรู 4.13)  พระเจ้ำทรงรู้ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในอดีตปัจจบุนัและอนำคต รวมทัง้ควำมคิด
ค ำพดูและกำรกระท ำของเรำ  สติปัญญำของพระองค์เผงและเกินกวำ่ควำมเข้ำใจของมนษุย์   
พระปัญญำและควำมรอบรู้ของพระเจ้ำนัน้ ล ำ้ลึกเทำ่ใด ข้อตดัสินของพระองค์นัน้เหลือท่ีจะหยัง่รู้ได้ และทำงของพระ
องค์ก็เหลือท่ีจะสืบเสำะได้ (โรม 11.33) 
 
 

พระเจำ้ทรงมฤีทธิอ์ำนุภำพทัง้สิน้ 
 

เรำคือพระยำห์เวห์พระเจ้ำของมวลมนษุยชำติมีสิ่งใดยำกเกินไปส ำหรับเรำหรือ (เยเรมีย์ 32.27) ไมใ่ช่หมำบควำม
วำ่ พระเจ้ำทรงท ำทกุอย่ำง เชน่ พระองค์ไมเ่คยมสุำหรือไมซ่ื่อตรงเลย ไมเ่คยผิดพลำดหรือกระท ำผดิบำป และ
พระองค์ปฏิเสธพระองคเ์องไมไ่ด้  แตพ่ระเจ้ำทรงท ำทกุอยำ่งท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะของพระองค์  
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พระเจำ้ทรงเป็นควำมรกั 
 

แน่นอนน่ีเป็นสิ่งท่ีดีงำมและส ำคญัท่ีสดุ  เพรำะวำ่พระเจ้ำทรงรักโลกจนได้ประทำนพระบตุรองคเ์ดียวของ
พระองค์ เพ่ือทกุคนท่ีเช่ือในพระบตุรนัน้จะไมพิ่นำศแตม่ีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3.16)  โดยพระบตุร(พระเยซูคริสต์)ท่ี
เป็นหนึ่งเดียวกบัพระบิดำ(พระเจ้ำ) พระองคป์ระทำนชีวิตของพระองค์เพ่ือเรำ  ไมม่ีส่ิงอ่ืนใดท่ีจะย่ิงใหญ่กวำ่
กำรสละชีวิตเพ่ือคนอ่ืน เพรำะน่ีเป็นกำรแสดงถึงควำมรักอนัย่ิงใหญ่ท่ีสดุ เป็นควำมรักในเชิงปฏิบตัิ ไมใ่ช่ควำม
รักในเชิงทฤษฎี 
 

 
 
 

4. ภำรกจิยิง่ใหญ่ของเรำ 
    มนุษยถู์กสรำ้งอย่ำงมหศัจรรย ์
 
 

มนุษยแ์สวงหำควำมหมำยของชวีติ 
 

เรำมีชีวิตอยูเ่พ่ืออะไร  เรำมำจำกไหน  ชีวิตของเรำมีเป้ำหมำยหรือไม ่ ก่อนอ่ืนเรำจะต้องเข้ำใจวำ่ เรำไมไ่ด้ใช้ 
ชีวิตอยู่อย่ำงเฉยๆ เป็นเพียงแคท่รำกคน  เรำเป็นมำกกวำ่กำรบงัเอิญท่ีเกิดขึน้จำกอะตอมซึ่งเป็นหน่วยย่อยท่ีสดุ
ของสรรพส่ิงแล้วมำรวมตวักนัให้เกิดเป็นชีวิตขึน้มำ(อะตอม โมเลกลุ เซล)  พระคมัภีร์บอกเรำวำ่ เรำถกูสร้ำง
ขึน้มำโดยพระเจ้ำ ผู้ทรงรอบรู้และบริสทุธ์ิ พระองค์ประทำนควำมพิเศษให้แก่เรำ   
พระเจ้ำจึงทรงสร้ำงมนษุย์ขึน้ตำมพระฉำยำของพระองค์ ตำมพระฉำยำของพระเจ้ำนัน้ พระองคท์รงสร้ำง
มนษุย์ขึน้ และได้ทรงสร้ำงให้เป็นชำยและหญิง (ปฐมกำล 1.27)  ถ้ำจะเปรียบเทียบตวัเรำกบัควำมใหญ่โตของ
ดวงอำทิตย์ดวงจนัทร์ และดวงดำวแล้ว เรำมีควำมรู้สกึวำ่เรำเป็นเพียงแคส่ิ่งเลก็น้อยเท่ำนัน้  แตพ่ระเจ้ำทรง
มอบต ำแหน่งพิเศษเหนือสิ่งสำรพดัทัง้ปวงนีใ้ห้แกเ่รำ 
 
 

มนุษยอ์ยู่เหนือสตวท์ ัว้ปวง 
 

เรำสำมำรถเหน็ได้จำกกำรท่ีมนษุย์มีอิสระท่ีจะตดัสนิใจในกำรด ำเนินชีวิตของตนเองได้ พระเจ้ำทรงอวยพระพร
แก่มนษุย์ ตรัสแก่เขำวำ่ “จงมีลกูดกทวีมำกขึน้จนเตม็แผน่ดิน จงมีอ ำนำจเหนือแผน่ดนิ จงครอบครองฝงูปลำใน
ทะเล และฝงูนกในอำกำศ กบับรรดำสตัวท่ี์เคลื่อนไหวบนแผน่ดิน” (ปฐมกำล 1.28)   
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พระเจ้ำทรงตัง้มนษุย์ให้เป็นผู้ดแูลรกัษำแผน่ดนิโลกแทนพระองค์  เรำได้รับอ ำนำจทัง้ในกำรวำงแผนกำรณ์ชีวิต
ของเรำ และเหนือสรรพส่ิงท่ีมีชีวิตทัง้สิน้ 
 
 

พระเจำ้ประทำนเกยีรตพิเิศษใหแ้ก่มนุษย ์
 

เรำถกูสร้ำงมำตำมพระฉำยำของพระเจ้ำ นัน่ไมไ่ด้หมำยควำมวำ่ 
เรำเป็นพระเจ้ำองค์เลก็ๆ และมีลกัษณะของพระองค์ลดลงมำนิด
เดียว  แตห่มำยควำมวำ่ เรำถกูสร้ำงมำเพ่ือท่ีจะมีควำมสนิทสนม
และมีควำมสมัพนัธ์กบัพระเจ้ำ  ยกตวัอย่ำงเชน่ เรำสำมำรถ
อธิษฐำน หรือติดตอ่กบัพระองค์ได้  ตำมประวตัิศำสตร์โลก 
เร่ิมแรกท่ีสดุ มนษุย์อยูใ่นสิ่งแวดล้อมท่ีสมบรูณ์แบบ   
มีสมัพนัธภำพท่ีเตม็ไปด้วยควำมรักซึ่งกนัและกนั และมีควำม
สนิทสนมกลมเกลียวกบัพระเจ้ำอย่ำงครบบริบรูณ์ 

 
 

สมยันัน้มนุษยไ์ม่มปัีญหำเกีย่วกบับุคคลกิภำพของตนเอง 
 

ไมเ่พียงแตว่ำ่มนษุย์ได้บรรลเุป้ำหมำยของกำรด ำรงอยู่ และอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัติสขุในโลกนีเ้ท่ำนัน้ พระเจ้ำเอง
ก็ทรงพอพระทยัในตวัมนษุย์ด้วย   เรำทรำบได้ เพรำะพระคมัภีร์บอกไว้วำ่ เมื่อพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนษุย์และทกุ
สิ่งทกุอย่ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทกุสิ่งทกุอย่ำงนัน้ดีครบถ้วนทกุประกำร  พระเจ้ำทอดพระเนตรสิ่งทัง้ปวงท่ีพระ
องค์ทรงสร้ำงไว้ ทรงเหน็วำ่ดีนกั (ปฐมกำล 1.31) ตลอดเวลำท่ีมนษุย์ได้อยูใ่นสวนเอเดนและเช่ือฟังพระบญัชำ
ของพระเจ้ำ  มนษุย์ก็ได้รับควำมสขุ และมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพระเจ้ำ  มนษุย์รู้วำ่ เขำเป็นใคร และมีชีวิตอยู่บน
แผน่ดินโลกเพ่ืออะไร 
 

ซึ่งมนักลบัตำลปัตรไปจำกสถำนกำรณ์ในปัจจบุนันี ้ ท ำไมจึงเป็นเช่นนัน้  มนัเกิดอะไรขึน้หรือ 
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5. ควำมหำยนะยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของประวตัศิำสตรโ์ลก 
    มนุษยก์บฏต่อพระเจำ้ 
 
 

ควำมหำยนะใหญ่ทีสุ่ดในสมยัของเรำคอือะไร 
 

พำดหวัขำ่วในหนงัสือพิมพ์วิทยหุรือโทรทศัน์ เตือนเรำบ่อยมำกวำ่ โลกของเรำไมส่มบรูณ์  ควำมรุนแรงและ
ควำมอยตุิธรรมพร้อมกบัควำมวุน่วำยและปัญหำของสงัคม ท ำให้เรำมกัจะครวญง่ำย  แตก่่อนท่ีเรำจะ
กลำ่วโทษคนอ่ืน เรำควรจะหำข้อมลูเก่ียวกบัสำเหตท่ีุแท้จริง  ในพระคมัภีร์เขยีนไว้วำ่  
เหตฉุะนัน้ เช่นเดียวกบัท่ีบำปได้เข้ำมำในโลกเพรำะคนๆ เดียว และควำมตำยกเ็กิดมำเพรำะบำปนัน้  และควำม
ตำยกไ็ด้แผไ่ปถึงมวลมนษุย์ทกุคน เพรำะมนษุย์ทกุคนท ำบำป (โรม 5.12) 
 
 

พระเจำ้ตรสัขอ้หำ้มขอ้เดยีว

เท่ำนัน้ 
 

บรรพบรุุษของเรำ คือมนษุย์คูแ่รกท่ีมีช่ืออำดมักบั
เอวำ ได้ด ำเนินชีวิตด้วยมเีสรีภำพอย่ำงมำก พระ
เจ้ำจงึทรงบญัชำแก่มนษุย์นัน้วำ่ “บรรดำผลไม้ทกุ
อย่ำงในสวนนี ้เจ้ำกินได้ทัง้หมด เว้นแตต้่นไม้แห่ง
ควำมส ำนึกในควำมดีและควำมชัว่ ผลของต้นไม้
นัน้อย่ำกิน เพรำะในวนัใดท่ีเจ้ำขืนกิน เจ้ำจะต้อง

ตำยแน่” (ปฐมกำล 2.16-17)  ดงันัน้พระเจ้ำได้ทรงพิสจูน์วำ่ มนษุย์เรำจะตอบรบักำรไว้วำงใจของพระองค์ และ
เรำสมควรจะมเีสรีภำพนัน้หรือไม ่ แตม่ำรซำตำนได้มำหลอกลวงเอวำไมใ่ห้เช่ือวำงใจในพระค ำของพระเจ้ำ 
และให้ตอ่ต้ำนพระเจ้ำ เมื่อหญิงนัน้เหน็วำ่ ต้นไม้นัน้น่ำกิน และน่ำดดู้วย ทัง้เป็นต้นไม้ท่ีมุง่หมำยจะให้เกิดปั 
ญญำ จึงเกบ็ผลไม้นัน้มำกิน แล้วสง่ให้สำมกิีนด้วย เขำกกิ็น (ปฐมกำล 3.6) 
 
 

บดันัน้ควำมบำปไดเ้ขำ้มำในโลก  
 

ด้วยกำรตัง้ใจท่ีจะไมเ่ช่ือฟังอำดมักบัเอวำแยกออกจำกพระเจ้ำ  ทนัใดนัน้มีก ำแพงอยู่ระหวำ่งพระเจ้ำกบัมนษุย์  
แทนท่ีจะรักพระเจ้ำ เขำเร่ิมกลวัพระองค์ เวลำเยน็วนันัน้ เขำทัง้สองได้ยินเสยีงพระเจ้ำเสดจ็ด ำเนินอยู่ในสวน 
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ชำยนัน้กบัภรรยำกห็ลบไปซ่อนตวัอยู่ในหมูต้่นไม้ในสวนนัน้ ให้พ้นจำกพระพกัตร์พระเจ้ำ (ปฐมกำล 3.8) แทนท่ี
จะรู้สกึปลอดภยั สบำยใจและมีควำมสขุ เขำทัง้สองรู้สกึส ำนึกผิดและกลวัเพรำะบำปของเขำ 
 
 

ผลคอืควำมแตกแยก 
 

พระเจ้ำได้ตรัสไว้วำ่ ควำมสมัพนัธ์กบัพระองค์จะขำด ถ้ำหำกวำ่มนษุย์จะไมเ่ช่ือฟัง ก็ได้เป็นอย่ำงนัน้  มนษุย์จึง
ถกูแยกจำกพระเจ้ำในบดัมหำโหดนัน้ และเป็นคนท่ีตำยฝ่ำยวิญญำณ  ตัง้แตน่ัน้มำควำมตำยก็คือผลสดุท้ำย
แห่งชีวิตของมนษุย์  ไมเ่พียงแคนี่ ้ควำมบำปและควำมแตกแยกสืบตอ่จำกอำดมัและเอวำลงมำยงัพวกเรำใน
สมยันีด้้วย เหตฉุะนัน้ เช่นเดยีวกบัท่ีบำปได้เข้ำมำในโลกเพรำะคนๆ เดยีว และควำมตำยกเ็กิดมำเพรำะบำปนัน้  
และควำมตำยก็ได้แผไ่ปถึงมวลมนษุย์ทกุคน เพรำะมนษุย์ทกุคนท ำบำป (โรม 5.12) ค ำส ำคญัก็คือค ำวำ่ ทกุคน  
รวมถึงพวกเรำทัง้หลำยด้วย  เรำทกุคนเป็นคนบำปและจะต้องตำย ถ้ำเรำทัง้หลำยจะวำ่เรำไมมี่บำป เรำก็ลวง
ตนเอง และสจัจะไมไ่ด้อยู่ในเรำเลย (1 ยอห์น 1.8)   
ชีวิตของเรำรับรองควำมจริงนัน้วำ่ ค ำสอนของพระคมัภีร์ถกูต้อง 
 
 

เรำด ำเนินชวีติอย่ำงทีช่อบพระทยัหรอืไม่ 
 

ท่ำนประกอบด้วยควำมรัควำมสตัย์ซ่ือและมีใจกว้ำงตลอดเวลำไหม คือท่ำนไมม่ีควำมบำปเลยหรือ  พระเจ้ำ
ทรงรู้ค ำตอบในค ำถำมเหลำ่นี ้และถ้ำท่ำนยอมรับควำมจริง ท่ำนก็รู้ค ำตอบด้วย เพรำะวำ่ทกุคนท ำบำป และ
เสื่อมจำกพระสิริของพระเจ้ำ (โรม 3.23) มนษุย์ทกุคนเป็นคนบำปตัง้แตเ่เรกเกิด เป็นธรรมชำติของเรำ และเป็น
ผลแห่งกำรตัง้ใจและกำรกระท ำด้วย  ท่ำนก็ควรยอมรับควำมจริงนีแ้ละผลท่ีติดตำมมำ 
 
 
 
 

6. หมดควำมหวงัและหมดก ำลงั  

    มนุษยเ์ป็นทำสแห่งควำมบำป 
 
 

ไม่รอดจำกควำมพนิำศ 
 

เมื่อตรวจพบโรคใดๆ เรำมกัจะถำมทนัทีวำ่ เป็นโรคท่ีรักษำได้หรือไม ่ แน่ย่ิงกวำ่นีเ้มื่อพดูถึงควำมป่วยทำงฝ่ำย
วิญญำณ เรำจ ำต้องยกค ำถำม เร่ืองควำมบำปขึน้มำ  บ่อยครัง้เรำยอมรับวำ่ เรำเป็นคนบำป เน่ืองจำกไมอ่ำจ



13 
 

สนันิษฐำนได้จริงๆวำ่ มนัหมำยควำมวำ่อย่ำงไร  เรำอำจจะคิดแบบทัว่ๆไปวำ่ มนัเป็นธรรมชำติของมนษุย์ ท่ีไม่
มีใครสมบรูณ์แบบ หรือเรำซ่อนตวัเรำไว้ในประโยคท่ีวำ่ ”ใครๆก็ท ำ”  ด้วยค ำแก้ตวัแบบนี ้ท ำให้เรำหลีกเลี่ยง
ค ำถำมท่ีแท้จริงไปเสยีคือ “เรำอยู่ในสภำพท่ีแย่ขนำดไหน  ค ำตอบมีอยู่ในพระคมัภีร์ 
 

 

พระคมัภรีบ์อกวำ่ เรำเป็นคนบำปหนำ 
 

ไมใ่ด้หมำยควำมวำ่ เรำกระท ำควำมดีไมไ่ด้  แตพ่ระ
คมัภีร์บอกอย่ำงแน่ชดัวำ่ ควำมบำปได้เข้ำมำในทกุสว่น
ของมนษุย์ รวมทัง้ควำมคดิ ควำมรู้สกึ ควำมต้องกำร 
ควำมส ำนึก  อำรมณ์ และจินตนำกำรของเรำ จิตใจกเ็ป็น
ตวัลอ่ลวงเหนือกวำ่สิ่งใดทัง้หมด มนัเสือ่มทรำมอย่ำงร้ำย
ทีเดียวผู้ใดจะรู้จกัใจนัน้เลำ่ (เยเรมีย์ 17.9) ต้นปัญหำไมใ่ช่

อยู่ในควำมคิดท่ีวำ่ถ้ำเรำได้กระท ำสิ่งนู้นสิ่งนีล้งไปไมว่ำ่ใน
กรณีใดๆ เรำอำจได้รับกำรยกโทษ  ปัญหำหลกัคือควำมเป็นมนษุย์ของเรำ  มนษุย์ท ำบำปซ ำ้แล้วซ ำ้เลำ่ 
เพรำะวำ่ธรรมชำติของมนษุย์ เรำมกัหลอกลวงตวัเรำเอง เพรำะท่ีออกมำจำกใจคนเรำคือ ควำมคิดชัว่ร้ำย กำร
ผิดศิลธรรมทำงเพส กำรลกัขโมย กำรฆ่ำคน กำรลว่งประเวณี ควำมโลภ กำรมุง่ร้ำย  กำรลอ่ลวง  รำคะตณัหำ 
อิจฉำตำร้อน กำรนินทำวำ่ร้ำย ควำมเย่อหย่ิงจองหอง ควำมโฉดเขลำ  (มำระโก 7.21-22) 
 
 

ในสำยพระเนตรของพระเจำ้ควำมบำปทุกอย่ำงช ัว่รำ้ย  
 

ให้เรำสงัเกดดวูำ่  พระธรรมข้ำงบนนี ้ได้เน้นถึงควำมคิด ค ำพดูและกำรกระท ำจำกสว่นตำ่งๆในชีวิตของเรำ  
บำงครัง้เรำคิดจ ำกดัวำ่บำปร้ำยแรงคือกำรฆ่ำคนหรือกำรลกัขโมยเท่ำนัน้  แตพ่ระคมัภีร์ไมอ่นญุำตให้เรำมี
ควำมเข้ำใจเร่ืองควำมบำปอย่ำงจ ำกดัเชน่นัน้  ทกุสิ่งทกุอย่ำงท่ีไมต่อบสนองมำตรฐำนเดด็ขำดของพระเจ้ำ 
หรือไมส่มบรูณ์แบบ ไมว่ำ่จะเป็นกำรพดู กำรกระท ำหรือกำรคิด  เป็นควำมบำปทัง้นัน้   ขอถำมจริงๆเถอะวำ่ 
ใครจะยืนยนัได้วำ่ “ข้ำพเจ้ำได้กระท ำใจของข้ำพเจ้ำให้สะอำดแล้ว ข้ำพเจ้ำบริสทุธ์ิพ้นบำปของข้ำพเจ้ำ” 
(สภุำษิต 20.9)  คณุสำมำรถพดูอย่ำงนีไ้ด้หรือ 
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ควำมบำปคอื กำรกบฏต่อกำรครอบครองและกฏบญัญตัขิองพระเจำ้ 
 

ผู้ ท่ีกระท ำบำปก็ประพฤติผิดธรรมบญัญัติ บำปเป็นสิ่งท่ีผดิธรรมบญัญตัิ (1 ยอห์น 3.4)  ไมม่ีกฏหมำยสกัข้อท่ี
บงัคบัให้เรำโกหก คดโกง มีควำมคิดสกปรก หรือท ำบำปอ่ืนใด  มนัเป็นกำรตดัสินใจของเรำเองท่ีจะท ำสิ่ง
เหลำ่นี ้ ถ้ำเรำข้ำมกฏระเบียบของพระเจ้ำ และตัง้ใจท่ีจะไมเ่ช่ือฟังพระองค์  มนัก็เป็นควำมบำปท่ีร้ำยแรง 
เพรำะพระเจ้ำไมย่อมปลอ่ยให้มนัผำ่นไปอย่ำงง่ำยดำย  พระเจ้ำทรงเป็นผู้พิพำกษำท่ีชอบธรรม (สดดีุ 7.11)   
พระเจ้ำจะไมม่องข้ำมควำมบำป   แน่ใจได้เลยวำ่ ไมม่ีบำปใดท่ีจะไมม่ีกำรลงโทษ  เป็นบำงครัง้ท่ีพระเจ้ำให้เรำ
ได้รับโทษแห่งควำมผิดบำปอย่ำงทนัหทูนัตำคือในชีวิตนี ้ แตก่ำรลงโทษเดด็ขำดท่ีจะมำภำยหลงัควำมตำยคือ 
ในวนัพิพำกษำ  ฉะนัน้เรำทกุคนจะต้องทลูเร่ืองรำวของตวัเองตอ่พระเจ้ำ (โรม 14.12) 
 
 
 
 

7. อนำคตทีป่รำศจำกพระเจำ้ 
    มนุษยเ์ดนิทำงสู่ควำมพนิำศนิรนัดร ์
 
 

เรำมีควำมคิดแตกตำ่งกนัไปหลำยด้ำนเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้เมื่อเรำตำย   สว่นหนึ่งมคีวำมคิดเห็นวำ่ ทกุอย่ำง
จะจบลง อีกสว่นหนึ่งคิดกวำ่ทกุคนจะได้ขึน้สวรรค์ แตก่็มอีีกสว่นหนึ่งเช่ือวำ่ จะมีสถำนท่ีแห่งหนึ่ง ท่ีมกีำรช ำระ
จิตวิญญำณ เพ่ือเตรียมเข้ำสูส่วรรค์  แตส่ิ่งเหลำ่นีไ้มไ่ด้เขยีนไว้ในพระคมัภีร์สกัอย่ำงเลย 
 
 

แตกตำ่งกนัมำกกบัถอ้ยค ำทีม่ำจำกพระเจำ้และเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน 

 

มีข้อก ำหนดส ำหรับมนษุย์ไว้แล้ววำ่จะตำยครัง้เดียว และหลงัจำกนัน้กจ็ะมีกำรพิพำกษำฉนัใด (ฮีบรู 9.27)  ผู้ใด
มีควำมสมัพนัธ์กบัพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง ผู้นัน้จะขึน้สวรรค์ และจะอยู่ในพระสิริของพระองค์  สว่นคนอ่ืนๆจะเข้ำ
ไปยงัสถำนท่ีอีกแห่งหนึ่งชัว่นิจนิรันดร์  พวกเขำจะถกูลงโทษด้วยควำมพินำศนิรนัดร์  จะถกูแยกจำกเบือ้งพระ
พกัตร์องค์พระผู้เป็นเจ้ำ และแยกจำกพระบำรมีแห่งฤทธำนภุำพของพระองค์ (2 เธสะโลนิกำ 1.9)   
พระคมัภีร์มกัจะเรียกสภำพเช่นนีว้ำ่  นรก 
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นรกมจีรงิ 

นรกไมใ่ชเ่ป็นควำมคิดค้นท่ีมำจำกคริสตจกัร   พระคมัภีร์
กลำ่วถึงเร่ืองรำวของ “นรก” บ่อยกวำ่เร่ืองรำวของ 
“สวรรค์” ด้วยซ ำ้ไป  ครัง้หนึง่พระเยซเูคยถำมคนท่ีเคร่ง
ศำสนำในสมยันัน้วำ่ เจ้ำจะพ้นจำกกำรพิพำกษำให้ลง
นรกได้อย่ำงไร (มทัธิว 23.33)  นัน่ไมใ่ชเ่ป็นแตเ่พียงค ำถำม
ทำงวำทศำสตร์เท่ำนัน้  พระเยซูยงัได้ตรัสสอนเร่ืองนีอี้ก 
 หลำยๆครัง้ จงเกรงกลวัพระองค์ผู้ทรงมีฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะ 

     โยนท่ำนลงนรก (ลกูำ 12.5) 
 
 

นรกเป็นสถำนทีท่ีน่่ำกลวั 

 

มีภำพวำดบรรยำยเก่ียวกบัสถำนท่ีนีม้ำกมำย   เป็นภำพของสถำนท่ีแห่งกำรทนทกุข์ทรมำน  บรรยำยถึงไฟและ
ควำมมืดมิด เขำเหลำ่นัน้จะถกูโยนลงในเตำไฟลกุโชนท่ีซึ่งจะมีกำรร ่ำไห้และขบเขีย้วเคีย้วฟัน (มทัธิว 13.42)  
พระองค์ตรัสแบบแรงมำก แตท่รงตรัสควำมจริง  มนษุย์ท่ีตกนรกอยูใ่ต้ค ำแช่งสำปของพระเจ้ำ   ท่ีนัน่เรำไมพ่บ
สิ่งท่ีดีๆ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช่วยเหลือหรือเป็นกำรผอ่นบรรเทำแม้แตส่กัเลก็น้อย 
 
 

นรกเป็นสถำนทีสุ่ดทำ้ย  

 

ไมม่ีทำงออกหรือทำงกลบั คือไมม่ีทำงรอดออกมำได้  นัน่หมำยควำมวำ่ หลงัจำกท่ีมนษุย์ตำยแล้ว ก็ไมม่ีโอกำส
เลือกระหวำ่งนรกหรือสวรรค์ได้อีก  นอกจำกนีแ้ล้วระหวำ่งเรำกบัเจ้ำมเีหวใหญ่ขวำงอยู่ ใครอยำกจะข้ำมจำก
ท่ีน่ีไปหำเจ้ำก็ไมไ่ด้ หรือจะข้ำมจำกท่ีโน่นมำหำเรำก็ไมไ่ด้ (ลกูำ 16.26)  เมื่อตกนรกแล้ว ควำมน่ำกลวั ควำมเหงำ 
และควำมทกุข์ระทมไมไ่ด้ใช้เพ่ือเป็นกำรปรับควำมคดิใหมใ่ห้แก่มนษุย์  แตเ่ป็นกำรปรับโทษนิรันดร์ 
 
 

นรกเป็นสถำนทีท่ีม่นุษยเ์ลอืกเอำเอง  

 

แตเ่พรำะท่ำนใจแขง็กระด้ำงไมย่อมกลบัใจ ท่ำนจึงส ่ำสมโทษให้แก่ตวัเอง ในวนัท่ีพระเจ้ำทรงลงพระอำชญำ ซึ่ง
พระองค์จะทรงส ำแดงกำรพิพำกษำลงโทษท่ีเท่ียงธรรมให้ประจกัษ์  เพรำะพระองคจ์ะประทำนแก่ทกุคนตำม
ควรแก่กำรกระท ำของเขำ (โรม 2.5-6)  ทัง้ในนรกและในสวรรค์ จะมีแตค่นท่ีสมคัรใจเลือกเอง  กำรแช่งสำปของ
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พระเจ้ำตกอยู่กบัคนท่ีไมย่อมรับพระองค์ แทนท่ีเขำจะเช่ือเยซคูริสต์ขณะท่ียงัมชีีวิตอยู่  เขำกลบัไปเช่ือฟังควำม
อธรรม  เขำได้ปฏิเสธควำมรอดของพระเจ้ำ  และตดัสนิใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่โดยไมม่ีพระองค์  ซึ่งพระองค์ก็ยอมรับ
กำรตดัสินใจนัน้  น่ีเองเรำจึงไมส่ำมำรถกลำ่วโทษพระเจ้ำได้วำ่ พระองค์ไมย่ตุิธรรม 
 
 

น่ีเป็นกำรสรำ้งควำมกลวัหรอืเป็นควำมรกั 

 

บำงครัง้คริสเตยีนมกัถกูกลำ่วหำวำ่ ใช้ค ำวำ่ บำป และนรก เพ่ือสร้ำงควำมกลวั  พระเจ้ำควรท ำอย่ำงไร 
พระองค์ควรปลอ่ยให้มนษุย์เดนิเข้ำสูค่วำมพินำศหรือ  ถ้ำเป็นเชน่นัน้แล้ว นัน่คือควำมรักหรือ   
พระคมัภีร์เขียนถึงน ำ้พระทยัของพระเจ้ำวำ่ เรำวำ่กลำ่วและตีสอนผู้ ท่ีเรำรัก (วิวรณ์ 3.19)  เมื่อทรำบควำมจริง
เก่ียวกบันรกแล้ว  ท่ำนควรไตร่ตรองชีวิตของท่ำนให้ดี 
 
 
 
 

8. ศำสนำอย่ำงเดยีวไม่พอเลย  

    พระเยซูครสิตค์อืกญุแจส ำคญั  
 
 

กำรเครง่ศำสนำของมนุษยเ์ป็นโรคทีร่กัษำไม่หำยขำด 

 

แทบทกุวฒันธรรมในโลกนีพ้ยำยำมเสนอมำกกวำ่ร้อยวิธีโดยใช้ศำสนำดบัควำมหิวโหยของมนษุย์ท่ีเสำะ
แสวงหำสนัติสขุ  กำรเสำะแสวงหำของมนษุย์มุง่ไปท่ีศำสนำโลก คือควำมเช่ือในดวงอำทิตย์ ดวงจนัทร์ ดวงดำว 
แผน่ดิน ไฟ แมน่ ำ้ รูปเคำรพท่ีท ำด้วยไม้  หิน  โลหะ ควำมเช่ือในปลำ นกและสตัว์อ่ืนๆ    มนษุย์กรำบไหว้ภตูผี 
และเทพเจ้ำหลำยๆองค์  แม้กระทัง่ในโลกท่ีพฒันำอย่ำงทนัสมยั เรำกน็บัถือเงินทองหรือควำมรัก เป็นเหมือน
พระของเรำ  เมื่อเรำมองดเูทพเจ้ำเหลำ่นี ้ไมม่ีสกัองคเ์ดียวท่ีให้ค ำปรึกษำเรำได้ และไมม่ีค ำตอบเมื่อเรำถำม ดู
เถิดพวกเขำล้วนแตจ่อมปลอม กำรกระท ำของเขำล้วนไร้คำ่ เทวรูปตำ่งๆของพวกเขำเป็นเพียงลมและควำม
สบัสน (อิสยำห์ 41.28-29)  
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ศำสนำไม่สำมำรถช ำระ 

ควำมบำปได ้

องค์กรศำสนำตำ่งๆ ควรช่วยมนษุย์ให้คืนดกีบั
พระเจ้ำ  ท่ีไหนๆ ก็ตำมท่ีต้องกำรให้มนษุย์พึ่ง
ควำมพยำยำมของตวัเองเพ่ือจะไปให้ถึงควำม
รอด  ท่ีนัน่ก็มีแตส่ิง่ไร้สำระและเปลำ่ประโยชน์  
แตม่นักเ็ป็นเชน่นีด้้วยคือ  แม้แตศ่ำสนำท่ีดท่ีีสดุ 
ก็ยงัมีข้อบกพร่องและไมส่มบรูณ์แบบในสำยตำ
ของพระเจ้ำ  พระเจ้ำต้องกำรควำมสมบรูณ์แบบ  
แตโ่ดยควำมสำมำรถของตนเอง หรือพิธีทำงด้ำน

ศำสนำ  เชน่ กำรรับบพัติสมำ กำรรับพิธีส ำคญัทำง
ศำสนำ หรือกำรไปนมสักำรท่ีคริสตจกัร กำรอธิษฐำน อำ่นพระคมัภีร์ กำรทุ่มก ำลงักำยและเวลำ หรือส่ิงอ่่ืนๆ  
ก็ไมส่ำมำรถท่ีจะลบควำมบำปของมนษุย์ได้เลย 
 
 

กำรกระท ำดไีม่เสมอภำคกบักำรกระท ำช ัว่ 

 

ถ้ำท่ำนต้องกำรคนืดีกบัพระเจ้ำ ท่ำนต้องไว้วำงใจในควำมรอดท่ีพระเยซูถวำยให้  ควำมรอดนัน้จะเน่ืองด้วยกำร
กระท ำกห็ำมิได้ เพ่ือมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอเฟซสั 2.9) 
 
 

ศำสนำไม่สำมำรถเปลีย่นธรรมชำตบิำปของมนุษยไ์ด ้

 

แท้จริงกำรประพฤติตนของเรำไมใ่ช่ปัญหำหลกั แตเ่ป็นกำรแสดงออกถึงสภำพของเรำเท่ำนัน้  ถ้ำเรำไปโบสถ์
หรือร่วมในพิธีศำสนำ เรำอำจจะรู้สกึมีควำมสขุ แตส่ภำพท่ีแท้จริงของเรำไมเ่ปลี่ยนแปลง  ใครเลำ่สำมำรถเอำ
ควำมบริสทุธ์ิ ออกจำกส่ิงท่ีไมบ่ริสทุธ์ิ ไมมี่ใครสกัคน (โยบ 14.4) 
 
 

ดยีอดเยีย่ม ก็ไม่พอ 

 

กำรร่วมนมสักำรพระเจ้ำ กำรอธิษฐำนหรือกำรอำ่นพระคมัภีร์ไมใ่ช่ผิด  ตรงกนัข้ำม เป็นสิ่งท่ีดีมำก และพระเจ้ำ
ทรงมีพระบญัชำให้เรำท ำเชน่นัน้ด้วยซ ำ้ไป  แตก่ำรปฎิบตัิเหลำ่นี ้ยงัไมท่ ำให้เรำเป็นคริสเตยีนอย่ำงแท้จริง 
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9. พระเจำ้ทรงสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัมนุษย ์ 

    พระเยซูส ำแดงเอกลกัษณข์องพระองค ์
 
 

ถ้ำกำรกระท ำของตนเองช่วยเรำให้รอดไมไ่ด้ เรำจะรอดพ้นจำกควำมบำป และขึน้สวรรค์ได้อย่ำงไร  เรำจะหมด
โอกำสเลยเช่นนัน้หรือ  ท่ีจะให้ค ำตอบตอ่ค ำถำมนีไ้ด้ มนัเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีจะต้องเข้ำใจถงึเหตกุำรณ์และ
ควำมหมำยของกำรสิน้พระชนม์ของพระเยซูก่อนวำ่  มีควำมหมำยตอ่เรำอย่ำงไร 
 

 

พระเจำ้ทรงยุตธิรรมและบรสุิทธิ ์

พระองคจ์งึตอ้งลงโทษบำปของเรำ 

ขณะเดยีวกนัพระคมัภีร์ก็บอกเรำวำ่ พระเจ้ำทรงเป็นควำม
รัก (1 ยอห์น 4.8)  พระเจ้ำทรงเกลียดชงัควำมบำป แต่
พระองค์ทรงรักคนบำปและต้องกำรจะให้อภยัเขำทัง้หลำย  
เรำจะทรำบถึงกำรอภยับำปนัน้ได้อย่ำงไร เมื่อผลแห่ง
ควำมบำปตอบสนองกฏของพระเจ้ำด้วยควำมตำย
ทำงด้ำนจิตวิญญำณ และร่ำงกำย  พระเจ้ำเท่ำนัน้ท่ีจะ
แก้ปัญหำนีไ้ด้ และพระองค์ได้ทรงกระท ำโดยผำ่นทำง 

    พระเยซูคริสตเ์จ้ำ พระบิดำได้ทรงใช้พระบตุรมำเป็นผู้ชว่ย 
          มนษุย์โลกให้รอด (1 ยอห์น 4.14)   
 
 

พระบตุรของพระเจำ้มำบงัเกดิเป็นมนุษย ์

 

ถึงแม้วำ่พระเยซูจะรับสภำพมนษุย์อย่ำงครบบริบรูณ์ แตพ่ระองค์ก็ยงัรักษำสภำพพระเจ้ำอย่ำงครบบริบรูณ์ด้วย  
เพรำะวำ่ในพระองคน์ัน้ สภำพของพระเจ้ำด ำรงอยู่อย่ำงบริบรูณ์ (โคโลส ี2.9) ไมม่ีผู้ อ่ืนใดเหมือนพระเยซูคริสต์  
พระคมัภีร์กลำ่วไว้เช่นนีห้ลำยตอ่หลำยครัง้ 
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กำรบงัเกดิของพระเยซคูรสิตเ์จำ้นัน้โดดเด่นเฉพำะตวั 

 

พระเยซูไมไ่ด้ก ำเนิดจำกบิดำท่ีเป็นมนษุย์  ด้วยฤทธ์ิเดชของพระวิญญำณบริสทุธ์ิพระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์
ของสำวพรหมจำรี  พระวิญญำณบริสทุธ์ิจะเสดจ็ลงมำบนเธอ และฤทธ์ิเดชของผู้สงูสดุจะปกเธอ เหตฉุะนัน้บตุร
ท่ีจะเกิดมำนัน้จะได้เรียกวำ่วิสทุธ์ิและเรียกวำ่พระบตุรของพระเจ้ำ (ลกูำ 1.35)  
 
 

ค ำสอนของพระเยซมูคีวำมโดดเด่นเฉพำะตวั 

 

คนทัง้ปวงกอ็ศัจรรย์ใจด้วยกำรสอนของพระองค์ เพรำะค ำของพระองค์ประกอบด้วยสทิธิอ ำนำจ (ลกูำ 4.32) 
 
 

กำรกระท ำอศัจรรยข์องพระเยซมูคีวำมโดดเดน่เฉพำะตวั 

 

เมื่อพระเยซูถกูถำมวำ่ สิทธิอ ำนำจของพระองคม์ำจำกไหน พระองค์ทรงอ้ำงอิงถึงกำรกระท ำของพระองค์ให้เขำ
ฟัง  คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได ้คนโรคเร้ือนหายสะอาด คนหหูนวกไดยิ้นได ้คนตายแลว้เป็นข้ึนมา 
(มทัธิว 11.5) 
 

 

ทัง้ชวีติของพระเยซ ูเป็นควำมโดดเดน่เฉพำะตวั 

 

พระเยซูต้องตอ่สู้กบักำรทดลองเหมือนเรำทกุประกำร แตก่ระนัน้พระองคก์็ทรงปรำศจำกบำป (ฮีบรู 4.15)   
พระคมัภีร์ข้อนีร้ับรองวำ่ เมื่อพระเยซูรับสภำพเป็นมนษุย์พระองค์ได้เช่ือฟังพระบญัญัติของพระเจ้ำทกุประกำร  
ด้วยเหตนีุ ้พระองคจ์ึงไมส่มควรท่ีจะรับโทษแห่งควำมบำป คือควำมตำย  แตถ่ึงกระนัน้พระองค์กถ็กูจบัเพรำะ
ข้อกลำ่วหำท่ีผิด และทรงถกูพิพำกษำเพรำะค ำพยำนเท็จ  ในท่ีสดุถกูประหำรชีวิตโดยถกูตรีงบนไม้กำงเขนท่ีบน
ภเูขำนอกเมืองเยรูซำเลม็   แตค่วำมตำยของพระองค์ไมใ่ชเ่หตบุงัเอิญ  พระเยซูผู้ นีท้รงถกูมอบไว้ให้พวกท่ำน 
ตำมท่ีพระเจ้ำได้ทรงด ำริแนน่อนลว่งหน้ำไว้ก่อน (กิจกำร 2.23)  พระบิดำทรงใช้พระบตุรด้วยมีเป้ำหมำยให้พระ
บตุรรับโทษแห่งควำมบำปทัง้สิน้  พระเยซทูรงยอมด ำเนินทำงนัน้ด้วยควำมสมคัรใจ   
บตุรมนษุย์มิได้มำเพ่ือรับกำรปรนนิบตัิ แตท่่ำนมำเพ่ือจะปรนนิบตัเิขำ และประทำนชีวิตของท่ำนให้เป็นคำ่ไถ่คน
เป็นอนัมำก (มทัธิว 20.28)  
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ควำมตำยของพระเยซเูป็นควำมโดดเด่นเฉพำะตวั และมคีวำมส ำคญัเท่ำ

เทยีมกบัชวีติของพระองค ์

 

ทำงแห่งควำมรอดของพระเยซูสรุปได้ด้วยพระคมัภีร์ข้อนี ้ เพรำะวำ่พระเจ้ำทรงรักโลก จนได้ทรงประทำนพระ
บตุรองค์เดยีวของพระองค์ เพ่ือทกุคนท่ีวำงใจในพระบตุรนัน้จะไมพิ่นำศ แตมี่ชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3.16) 
เร่ืองรำวเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซูคริสตเ์จ้ำทัง้หมด คณุสำมำรถอำ่นตอ่ได้ในพระกิตติคณุสี่เลม่แรกของพนัธ

สญัญำใหม ่ คือ พระธรรม มทัธิว, มำระโก, ลกูำและยอห์น 
 
 
 
 

10. กำรส ำแดงควำมรกัของพระเจำ้ 
      พระเยซูทรงยอมเสยีสละทกุอย่ำงเพือ่เรำ 
 
 

มีเร่ืองรำวมำกมำยท่ีจะกลำ่วถึงพระเยซู อย่ำงเช่น กำรอศัจรรย์ของพระองค์ท่ีน่ำประหลำดหรือกำรด ำเนินชีวิต 
ท่ีเป็นแบบอย่ำงของพระองค์ แตเ่ร่ืองท่ีดท่ีีสดุของกำรเลำ่เหตกุำรณ์ตำ่งๆ ก็คือกำรสิน้พระชนม์และกำรเป็น
ขึน้มำจำกควำมตำยของพระองค์ มีเหตกุำรณ์อะไรบ้ำงท่ีพระคมัภีร์ให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ  ค ำตอบคือ 
พระองค์ทรงตำยแทนพวกเรำและแบกควำมผิดบำปของเรำ เพ่ือพวกเรำจะได้รอด 
 
 

พระเยซทูรงทรงสิน้พระชนม ์

แทนมนุษย ์
 

เพรำะพระเจ้ำเป็นผู้บริสทุธ์ิ เพรำะฉะนัน้มนษุย์ซึ่ง
เป็นคนบำปจะต้องพินำศโดยไมม่ีใครช่วยได้  
พระเจ้ำก ำหนดไว้วำ่ ควำมบำปทกุอย่ำงต้องได้รับ
กำรลงโทษท่ียตุิธรรม แตแ่ทนท่ีพระเจ้ำจะลงโทษ
เรำ  มีค ำเขียนในพระคมัภีร์ท่ีชีท้ำงออกท่ีดท่ีีสดุท่ี
กลำ่ววำ่ พระเจ้ำทรงส ำแดงควำมรักของพระองค์
แก่เรำ คือขณะท่ีเรำยงัเป็นคนบำปอยูน่ัน้ พระ
คริสต์สิน้พระชนม์เพ่ือเรำ (โรม 5.8) พระบตุรของ 

  พระเจ้ำ (คือพระเยซูคริสต์) พร้อมท่ีจะช่วยเรำให้
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รอดจำกควำมบำป พระองคเ์ป็นตวัแทนของเรำ เพ่ือจะใช้หนีบ้ำปของเรำ พระคริสต์ทรงสิน้พระชนม์ครัง้เดียว
เป็นพอเพรำะบำป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพ่ือผู้ไมช่อบธรรม (1 เปโตร 3.18)   
กำรกระท ำเช่นนีเ้ป็นกำรส ำแดงควำมรักของพระเจ้ำ  
 

 

พระเยซทูรงสิน้พระชนมโ์ดยกำรแบกควำมผดิบำปของมนุษย ์
 

กำรแสดงออกถึงควำมบริสทุธ์ิของพระเจ้ำ ในกำรท่ีพระเยซูสิน้พระชนมน์ัน้ ไมเ่สแสร้ง เพ่ือชดใช้หนีแ้ห่งควำม
บำปเสียให้หมด พระเยซูต้องทนทกุข์ทรมำนอย่ำงสำหสั เมื่อพระองค์ถกูตรึงไว้ท่ีไม้กำงเขน พระองค์ทรงตะโกน
วำ่ “พระเจ้ำของข้ำพระองค์ พระเจ้ำของข้ำพระองค์ ท ำไมพระองค์ทรงทอดทิง้ข้ำพระองค์” (มำระโก 15.34)   
ในช่วงเวลำท่ีน่ำกลวันีพ้ระเจ้ำพระบิดำหนัพระพกัตร์จำกบตุรท่ีรักของพระองค์ พระเยซูต้องรับโทษบำปคือกำร
ถกูแยกจำกพระเจ้ำ ในขณะนัน้พระเยซูเป็นตวัแทนของเรำ พระองค์รับผิดชอบส ำหรับบำปของเรำเหมือนกบัวำ่ 
พระองค์ทรงกระท ำบำปเอง 
 

 

พระเยซทูรงสิน้พระชนมเ์พือ่จะชว่ยมนุษยใ์หห้ลุดพน้ 

จำกบำปกรรมของเรำ 
 

โดยท่ีพระเจ้ำทรงท ำให้พระเยซเูป็นขึน้มำจำกควำมตำย พระองค์ยืนยนัวำ่ พระองค์ทรงรับ(กำรถวำยเป็น)เคร่ือง
บชูำของพระเยซเูป็นกำรใช้หนีค้วำมบำปของเรำทัง้หมด แตฝ่ำยวิญญำณแห่งควำมบริสทุธ์ินัน้ทรงปรำกฏด้วย
ฤทธำนภุำพวำ่ เป็นบตุรของพระเจ้ำโดยกำรเป็นขึน้มำจำกควำมตำย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ำของเรำ 
(โรม 1.4)  เหตกุำรณ์นีเ้ป็นหลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรท่ีมนษุย์สำมำรถท่ีจะได้รับกำรอภยัโทษบำปทัง้หมด หำก
ไมเ่ช่นนัน้ มนษุย์จะต้องพินำศไปชัว่นิรันดรในนรก  แตเ่ร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกบัท่ำนอย่ำงไร  ท่ำนจะคืนดกีบัพระเจ้ำ
ได้อย่ำงไร  พระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส ำหรับตวัท่ำนได้อย่ำงไร 
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11. กำรตดัสนิใจของฉนั 

        พบควำมรอด  
 
 

ท่ำนอยำกจะไดร้บัควำมรอดไหม 
 

ท่ำนอยำกจะคืนดกีบัพระเจ้ำไหม  ถ้ำพระเจ้ำส ำแดงให้ทำ่นเข้ำใจวำ่ ท่ำนก ำลงัขำดอะไรอยู่ และถ้ำท่ำน
อยำกจะให้พระองคช์่วยท่ำนให้รอด ท่ำนจะต้องกลบัใจมำหำพระเจ้ำและเช่ือวำ่ พระเยซเูป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของท่ำน (กิจกำร 20.21) 
 
 

หนักลบัมำหำพระเจำ้ 
 

น่ีจะเก่ียวข้องกบัทศันคติใหมต่อ่ชีวิตอย่ำงสิน้เชิง จ ำเป็นท่ีท่ำนจะต้องรับกำรเปลี่ยนท่ำทีของท่ำน ท่ำนต้อง
ยอมรับวำ่ ท่ำนเป็นคนบำปท่ีกบฏตอ่พระเจ้ำผู้บริสทุธ์ิและมีเมตตำกรุณำตอ่เรำ ท่ำนต้องรับกำรเปลี่ยนแปลง
จิตใจ และต้องมีควำมส ำนึกผดิและควำมละอำยถึงควำมเลวทรำมของควำมบำป แล้วท่ำนต้องยอมท่ีจะละทิง้
ควำมบำปและปรับทิศทำงชีวิตของท่ำน พระเจ้ำท้ำทำยมนษุย์ให้กลบัใจมำหำพระองค์ มนษุย์ควรจะกลบัใจ
ใหมแ่ละหนัมำหำพระเจ้ำ และท ำสิ่งท่ีแสดงถงึกำรกลบัใจใหม ่(กิจกำร 26.20)  นัน่คือสิ่งท่ีพระเจ้ำประสงค ์
 

 

หนักลบัมำหำพระเจำ้มำยควำม

ว่ำ เดนิไปในทศิทำงใหม่  
 

ท่ำนต้องมุง่มัน่ด้วยสดุจิตสดุใจท่ีจะด ำเนินชีวิต
ตำมท่ีพระเจ้ำพอพระทยั น่ีหมำยควำมวำ่ กำร
ยอมรับด้วยใจจริงวำ่ พระองคเ์ป็นพระคริสต์พระ
บตุรของพระเจ้ำผู้ทรงพระชนม์อยู่ (มทัธิว 16.16)  

ซึ่งหมำยถึงกำรเช่ือไว้วำงใจในพระเยซูคริสต์อย่ำงเตม็ท่ี เพรำะพระองค์ทรงเสยีสละชีวิตของพระองคเ์พ่ือท่ำน 
ขณะเมื่อเรำยงัออ่นก ำลงั พระคริสต์สิน้พระชนม์เพ่ือคนอธรรมในเวลำเหมำะสม (โรม 5.6)  
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สิง่ทีถ่ว่งเรำอยู่ 
 

แน่นอน ควำมเย่อหย่ิงจองหองและนิสยับำปของท่ำนจะบอกท่ำนวำ่ ให้พึง่ควำมดีและศำสนำของท่ำนจะดกีวำ่ 
แตท่่ำนไมม่ีทำงเลือก ท่ำนจะไว้วำงใจคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนไมไ่ด้ นอกจำกพระเยซูคริสต์ เพรำะพระองค์ผู้ เดียวท่ี
สำมำรถจะช่วยท่ำนให้รอดได้  พระองค์สำมำรถช่วยคนทัง้หลำยท่ีเข้ำมำใกล้พระเจ้ำโดยทำงพระองคน์ัน้เตม็ท่ี 
เพรำะวำ่พระองค์ทรงพระชนม์อยูท่กุเวลำ เพ่ือทลูขอเผื่อคนเหลำ่นัน้ (ฮีบรู 7.25) 
 
 

ท ำตำมสิง่ทีพ่ระเจำ้ประสงคใ์หท้ ำ 
 
ถ้ำพระเจ้ำทรงส ำแดงให้ท่ำนเหน็วำ่ ท่ำนก ำลงัขำดอะไรอยู่ และปรำรถนำให้ท่ำนหนักลบัมำหำพระเยซู ก็ขอ
(ให้)ท่ำนตอบสนองควำมปรำถนำนัน้ตอนนี ้  แล้วเรำควรจะท ำอย่ำงไรดี  ขอให้ท่ำนสำรภำพตอ่พระเจ้ำวำ่ ท่ำน
เป็นคนบำปท่ีสมควรจะรับโทษบำปและไมม่ีใครท่ีช่วยท่ำนได้ ขอเชิญพระเยซูคริสต์ด้วยใจจริงท่ีจะช่วยท่ำนให้
รอด และขอให้พระองค์มำเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำในชีวิตของท่ำนอย่ำงท่ีควรจะเป็น และขอให้พระองค์ช่วยท่ำนท่ี
จะละทิง้ควำมบำปและมีชีวิตเพ่ือพระองค ์
 
 

กำรอธษิฐำนจำกใจจรงิควรเป็นอย่ำงนี้ 
 

พระเจ้ำข้ำ ข้ำพระองค์ได้ส ำนึกแล้ววำ่ ข้ำพระองค์ได้ใช้ชีวิตโดยไมม่ีพระเจ้ำ และถกูแยกจำกพระองค์เพรำะ
ควำมบำป   ขอพระองค์ทรงอภยัโทษบำปของข้ำพระองค์ ขอบพระคณุพระองค์ท่ีพระเยซูคริสตท์รงสิน้พระชนม์
แทนข้ำพระองค์และ ทรงเป็นขึน้มำจำกควำมตำย ข้ำพระองค์ปรำรถนำให้พระองค์เป็นศนูย์กลำงในชีวิตของข้ำ
พระองค์ ขอบคณุพระองค์ส ำหรับควำมรักของพระองค์ตอ่ข้ำพระองค์ 
 
 

พระเจำ้รกัษำค ำสญัญำเสมอ 
 

ถ้ำท่ำนจะยอมรับด้วยปำกของท่ำนวำ่ พระเยซทูรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำ และเช่ือในใจวำ่ พระเจ้ำได้ทรงให้
พระองค์เป็นขึน้มำจำกควำมตำย ท่ำนจะรอด (โรม 10.9) ใครท่ีวำงใจพระเยซูคริสตใ์ห้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วย
ควำมจริงใจและยอมรับพระองคเ์ป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำ ค ำสญัญำนีจ้ะเป็นของเขำ 
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12. กำรด ำเนินในชวีติใหม่ 
     กำ้วแรกในชวีติครสิเตยีน 
 
 

หลงัจำกท่ีคณุได้ต้อนรับพระเยซู คณุไว้วำงใจในพระองค์แล้ว คณุเป็นคนท่ีถกูสร้ำงใหมใ่นสำยพระเนตรของ
พระเจ้ำ เหตกุำรณ์นีเ้ปรียบได้กบักำรบงัเกิดใหม่ ฉะนัน้ตอนนีค้ณุมีสมัพนัธภำพใหมก่บัพระเจ้ำ ซึ่งพระคมัภีร์
เรียกวำ่ “เป็นผู้ชอบธรรม” 
 
 

ตอนนีคุ้ณมสีนัตภิำพกบัพระเจำ้ 
 

เมื่อเรำถกูช ำระให้ชอบธรรมโดยควำมเช่ือแล้ว เรำจึงมีสนัติภำพกบัพระเจ้ำทำงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้ำของเรำ (โรม 5.1)  
 
 

พระเยซจูดักำรเร ือ่งบำปกรรมของท่ำนแลว้ 
 

บรรดำผู้เผยพระวจนะก็เป็นพยำนถึงพระองค์วำ่ ทกุคนท่ีเช่ือถือในพระองคน์ัน้ พระเจ้ำจะทรงยกควำมผิดบำป
ของพวกเขำโดยพระนำมของพระองค ์ (กิจกำรของอคัรทูต 10.43)  
 

 

ท่ำนเป็นสมำชกิในครอบครวั 

ของพระเจำ้  
 

แตท่กุคนท่ียอมรับพระองค์ คือคนท่ีเช่ือในพระนำมของ
พระองค์นัน้ พระองค์กจ็ะประทำนสิทธิเป็นลกูของพระเจ้ำ 
(ยอห์น 1.12) 
 
 

 

มคีวำมแน่นอนในชวีตินิรนัดร 
 

เพรำะฉะนัน้ไมม่กีำรลงโทษคนท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต์ (โรม 8.1) 
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พระเจำ้เสด็จเขำ้มำในชวีติของท่ำนโดยพระวญิญำณบรสุิทธิ ์
 

เมื่อพวกท่ำนได้ยินสจัวำทะคือขำ่วประเสริฐเร่ืองควำมรอดของท่ำนและวำงใจในพระองค์แล้ว พวกท่ำนก็ได้รับ
กำรประทบัตรำด้วยพระวิญญำณบริสทุธ์ิตำมท่ีทรงสญัญำไว้ (เอเฟซสั 1.13)  น่ีเป็นเร่ืองท่ีย่ิงใหญ่แคไ่หนกนั 
ตอนนีท้่ำนสำมำรถท่ีจะเจริญเติบโตในชีวิตฝ่ำยวิญญำณของท่ำน โดยมีส่ีประกำรท่ีส ำคญัเป็นพิเศษดงันี ้ 
 

1. กำรอธษิฐำน – ขอใหคุ้ณพูดกบัพระเจำ้ทุกวนั 
 

พระเจ้ำทรงช่ืนชมยินดี เมื่อท่ำนสนทนำกบัพระองค์ ในฐำนะท่ีเป็นพระบิดำและเป็นมิตรสหำยของท่ำน 
พระองค์สนพระทยัในทกุเร่ืองในชีวิตของท่ำน ขอให้ท่ำนสนทนำกบัพระองค์เร่ืองครอบครัวของท่ำน เร่ืองงำน
อำชีพของท่ำน เร่ืองทกุข์สขุและควำมปรำรถนำของท่ำน ขอให้ท่ำนขอบพระคณุพระเจ้ำส ำหรบัควำมเมตตำ
กรุณำของพระองค์ และขอกำรให้อภยับำป เมื่อท่ำนผดิพลำดอีกครัง้ พระเจ้ำทรงสดบัฟังค ำอธิษฐำนของท่ำน
เสมอ ทรงพร้อมท่ีจะยกโทษให้ท่ำน และอยูเ่คียงข้ำงท่ำนในทกุสถำนกำรณ์ ท่ำนสำมำรถท่ีจะขอกำรอภยัโทษ
จำกพระองค์ทกุ ๆวนั แม้แตล่กูของพระเจ้ำไมส่มบรูณ์แบบ ถ้ำเรำสำรภำพบำปของเรำ พระองค์ทรงซ่ือสตัย์และ
เท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบำปของเรำ และจะทรงช ำระเรำให้พ้นจำกกำรอธรรมทัง้สิน้ (1 ยอห์น 1.9)   

ท่ำนจะอธิษฐำนท่ีไหนหรือเมื่อไหร่นัน้ไมส่ ำคญั แตถ้่ำท่ำนก ำหนดเวลำและสถำนท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับกำร
อธิษฐำนนัน้ มนัจะช่วยท่ำนให้สงบและสำมำรถฟังพระสรุะเสียงของพระเจ้ำได้ ในเวลำท่ีท่ำนอธิษฐำน พระเจ้ำ
ทรงปรำรถนำท่ีจะให้ของดีแกท่่ำน ฉะนัน้ขอให้ท่ำนอธิษฐำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
 

2. พระคมัภรี ์– จงท ำใหพ้ระวจนะของพระเจำ้เป็นฐำนของชวีติของท่ำน 
 

พระเจ้ำทรงปรำรถนำท่ีจะให้ท่ำนทรำบถึงน ำ้พระทยัของพระองค์ โดยท่ีพระองค์อำจใช้หลำยวิถีทำง  
ท่ำนสำมำรถท่ีจะได้ยินพระสรุะเสียงของพระองค์เป็นพิเศษโดยกำรอำ่นพระคมัภีร์  โดยกำรอำ่นพระคมัภีร์ 
คณุจะเข้ำใจมำกย่ิงขึน้วำ่ พระลกัษณะของพระเจ้ำเป็นอยำ่งไร และแผนกำรท่ีดีของพระองค์ส ำหรับชีวิตของ
ท่ำนเป็นอย่ำงไร จงค้นดวูำ่อะไรเป็นสิ่งท่ีพอพระทยัองค์พระผู้เป็นเจ้ำ (เอเฟซสั 5.10) 
ขอให้ท่ำนเร่ิมอำ่นพระคมัภีร์ในหมวดพระกิตติคณุ เช่นพระกิตติคณุของลกูำ  หลงัจำกนัน้ท่ำนอำจอำ่นในพระ
ธรรมโรม ซึ่งเขียนถึงเป้ำหมำยและควำมหมำยแห่งชีวิตอยำ่งชดัเจ่น  พระวิญญำณบริสทุธ์ิคงจะทรงน ำท่ำนใน
กำรศกึษำพระวจนะ และท่ำนจะเข้ำใจมำกย่ิงขึน้ ย่ิงจะอำ่นในพระคมัภีร์ 
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3. ควำมสำมคัคธีรรม – จง

ไปรว่มสำมคัคธีรรมกบั 

ครสิเตยีนทีส่นบัสนุนท่ำน

ในชวีติแห่งควำมเชือ่ 
 

พระเจ้ำไมท่รงปรำรถนำ ให้พวกเรำด ำเนิน
ชีวิตแบบสนัโดษในควำมเช่ือ แตท่รง
ปรำรถนำให้เรำได้พบปะกบัคริสเตียนคน
อ่ืนๆ และสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัพวกเขำ
ด้วยควำมรัก เพ่ือเรำจะสำมำรเรียนรู้ซึง่

กนัและกนั ฟังพระวจนะร่วมกนั ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และน ำขำ่วประเสริฐแห่งควำมรักของพระเจ้ำไปถึงคน
อ่ืน ๆ มิตรสหำยของพระเจ้ำต้องพึ่งซึง่กนัและกนั เหตฉุะนัน้ให้ท่ำนหำคริสตจกัรและจะพบวำ่ กำรมีสำมคัคี
ธรรมกบัคนอ่ืนดีอย่ำงไรส ำหรับควำมเช่ือของท่ำน ท่ำนจะช่ืนชมยินดเีมื่อท่ำนจะสำมำรถใช้ควำมสำมำรถ และ
พรสวรรค์ท่ีพระเจ้ำประทำนให้ท่ำนส ำหรบัคนอ่ืน ๆ พระเจ้ำทรงเหน็วำ่ กำรมีควำมสำมคัคีธรรมนัน้ส ำคญัมำก 
จึงตรัสเตือนวำ่ อย่ำขำดกำรประชมุเหมือนอย่ำงบำงคนท ำเป็นนิสยั แตจ่งหนนุใจกนัให้มำกย่ิงขึน้ เพรำะพวก
ท่ำนก็รู้อยู่วำ่ วนัท่ีองคพ์ระผู้เป็นเจ้ำเสดจ็กลบัมำใกล้เข้ำมำแล้ว (ฮีบรู 10.25)  
 
 

4. กำรรบัใช ้–จงส ำแดงชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงของคุณใหค้นอืน่เห็น 
 

พระยำเวห์พระเจ้ำของท่ำนมีพระประสงค์อะไรจำกท่ำน? นอกจำกให้ย ำเกรงพระยำเวห์พระเจ้ำของท่ำน ให้
ด ำเนินตำมทำงทัง้สิน้ของพระองค์ ให้รักพระองค ์ให้ปรนนิบตัิพระยำเวห์พระเจ้ำของท่ำนด้วยสดุสติสดุใจของ
ท่ำน (เฉลยธรรมบัญญัติ 10.12)  เป้ำหมำยสงูสดุของท่ำนควรจะเป็นกำรด ำเนินชีวิตท่ีพอพระทยัพระเจ้ำ 
นอกจำกนัน้ท่ำนควรจะใช้ควำมสำมำรพิเศษของท่ำนในกำรรับใช้พระเจ้ำ  เรำเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์ท่ีทรง
สร้ำงขึน้ในพระเยซูคริสตเ์พ่ือให้ท ำกำรดี (เอเฟซสั 2.10) ขอให้ท่ำนพร้อมท่ีจะเลำ่ให้คนอ่ืนฟังวำ่ องค์พระผู้เป็น
เจ้ำทรงได้กระท ำอะไรในชีวิตของท่ำน  น่ีไมไ่ด้เป็นหน้ำท่ีส ำหรับพวกเรำท่ีเช่ือในพระองค์เท่ำนัน้ แตเ่ป็น
ประสบกำรณ์ท่ีท ำให้เรำมีควำมช่ืนชมยินดี  แตพ่วกท่ำนเป็นพงพนัธุ์ท่ีทรงเลือกสรร เป็นประชำกรอนัเป็น
กรรมสิทธ์ิของพระเจ้ำ เพ่ือให้พวกท่ำนประกำศพระเกียรตขิองพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่ำนให้ออกมำจำก
ควำมมืดเข้ำไปสูค่วำมสวำ่งอนัมหศัจรรย์ของพระองค์  (1 เปโตร 2.9) 
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