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1. ย้อนรอยของต้นกำเนิ ด
่
พระเจ้ำเริมสร
้ำงชีวต
ิ

่ กตงบ่
้ั อยครงคื
้ั อ พระเจ้ำมีจริงหรือ
คำถำมทีถู
เป็ นคำถำมที่เรำอยำกได้ รับคำตอบมิใช่หรือ ถ้ ำพระเจ้ ำไม่มีจริง มันก็ไร่ประโยชน์ที่จะแสวงหำพระองค์
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เขียนไว้ วำ่ ผู้ที่จะมำเฝ้ำพระเจ้ ำได้นนั ้ ต้ องเชื่อว่ำพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และ
พระองค์ทรงเป็ นผู้ประทำนบำเหน็จให้ แก่ทกุ คนที่แสวงหำพระองค์ (ฮีบรู 11.6) ถึงแม้ เรำไม่สำมำรถตรวจสอบ
เรื่องของพระเจ้ ำได้ในทำงของวิทยำศำสตร์ แต่ก็มเี หตุผลมำกมำยที่แสดงว่ำ พระเจ้ ำมีจริง
จ ักรวำล หรือ เอกภพ
ถ้ ำเรำเห็นว่ำ จักรวำลเป็ นผลแห่งยถำกรรม ก็จะมีคำถำมใหม่
เกิดขึ ้นอีกเยอะ และไม่มีคำตอบอะไรเลย เช่นกันทฤษฎีของกำร
ระเบิดครัง้ เริ่มต้ น (Big Bang Theory) วัตถุที่ทำให้ กำรระเบิด
เกิดขึ ้นมำจำกไหน และกำรระเบิดครัง้ เริ่มต้นก็ไม่ได้ ทำให้ เกิดอะไร
ขึ ้นมำจำกควำมว่ำงเปล่ำ ทฤษฎีของกำรวิวฒ
ั นำกำรแพร่หลำยไปทัว่
แต่ก็มี
พื ้นฐำนเพียงเล็กน้ อยแค่นนั ้ สิ่งมีชีวิตที่ละเอียดซับซ้ อนพัฒนำขึ ้นมำจำก
ควำมว่ำงเปล่ำในโลกนี ้อย่ำงไม่น่ำเชื่อได้ อย่ำงไร ดังนันเรำจึ
้
งต้ องเห็นว่ำ คำสอนเหล่ำนี ้เป็ นเพียงแค่ทฤษฎี
่ ำใจง่ ำย
ในพระคริสตธรรมค ัมภีร ์มีคำอธิบำยทีเข้
“ในปฐมกำล พระเจ้ ำทรงเนรมิตสร้ ำงฟ้ำและแผ่นดิน” (ปฐมกำล 1.1) โลกของเรำไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยบังเอิญ และ
ไม่ใช่เป็ นเพรำะโชคดีที่อำนุภำค (ชิ ้นหรือส่วน ขนำดเล็กมำก) ที่มีอยู่แล้ วมำรวมตัวกันขึ ้น แต่เรำเห็นว่ำ กำร
เนรมิตสร้ ำงนันต้
้ องมีสติปัญญำที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยูเ่ บื ้องหลังอย่ำงเป็ นแน่ โดยควำมเชื่อเรำจึงเข้ ำใจว่ำ พระเจ้ ำ
ได้ ทรงสร้ ำงจักรวำล ด้ วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนันสิ
้ ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งทีเ่ กิดจำกสิ่งที่ไม่ปรำกฏให้ เห็น
(ฮีบรู 11.3) โลกมนุษย์มีจดุ เริ่ มต้ นอยู่ที่พระเจ้ ำ เพรำะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ ้นมำ พระองค์ทรงบัญชำ มันก็
ออกมำ (สดุดี 33.9)
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ระเบียบระบบของธรรมชำติทน่
ี่ ำอ ัศจรรย ์ใจ
มีระเบียบทังในจั
้ กรวำลที่กว้ ำงขวำง และทังในสิ
้ ่งมีชีวิตที่เล็กน้ อยที่สดุ แต่ระเบียบนันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นเอง ต้ องมีผ้ ู
วำงระบบ พระเจ้ ำผู้ทรงสร้ ำงโลกกับสิ่งทังปวงที
้
่มอี ยูใ่ นนัน้ พระองค์ทรงเป็นเจ้ ำแห่งฟ้ำสวรรค์และแผ่นดินโลก
(กิจกำร 17.24)

่ี งให้เห็นพระเจ้ำได้อย่ำงช ัดเจนทีสุ
่ ด
มนุ ษย ์คือผู ท
้ เล็
พระเจ้ ำทรงปัน้ มนุษย์ด้วยผงคลีดนิ ระบำยลมปรำณเข้ ำทำงจมูก มนุษย์จงึ เป็นผู้มชี ีวติ (ปฐมกำล 2.7) มนุษย์กบั
สัตว์ตำ่ งกัน มนุษย์มีบคุ คลิกภำพ และสำมำรถที่จะคิดและรู้สกึ ได้ วำงเป้ำหมำยได้ มีจิตสำนึก ทำกำรตัดสินใจ
ได้ และแยกแยะดีกบั ชัว่ ได้ มนุษย์สำมำรถรู้สกึ ควำมรักและกิเลส โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เบื ้องลึกในจิตใจมนุษย์มี
ควำมรู้สกึ ที่อยำกจะแสวงหำพระเจ้ ำ ทำไมจึงเป็ นอย่ำงนัน้ คงไม่ใช่เป็ นผลแห่งยถำกรรมหรือวิวฒ
ั นำกำร
กษัตรีย์ดำวิด ผู้ประพันธ์บทเพลงสดุดีหลำยบท ได้เขียนบรรทึกไว้ ในพระธรรมสดุดีวำ่ ข้ ำพระองค์สรรเสริญ
พระองค์ เพรำะพระองค์ทรงสร้ ำงข้ ำพระองค์อย่ำงมหัศจรรย์และน่ำครั่นคร้ ำม ฝี พระหัตถ์ของพระองค์อศั จรรย์
ข้ ำพระองค์ทรำบดี (สดุดี 139.14)

2. ควำมรู ้ของเรำมีรำกฐำนอย่ำงไร
พระเจ้ำทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองผ่ำนพระคัมภีร ์
่ ำเชือถื
่ อเกียวก
่
เรำจำต้องมีคำพยำนทีน่
ับพระเจ้ำ
เคยมีคนมำหำผู้ชำยคนหนึ่งที่ชื่อโยบ ซึ่งหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์กล่ำวเรื่องของท่ำน ถำมว่ำ
ท่ำนหยัง่ รู้สภำพของพระเจ้ ำได้ หรือ ท่ำนสำมำรถคะเนขอบเขตขององค์ทรงฤทธิ์ได้ หรือ (โยบ 11.7)
จะให้ โยบตอบอย่ำงไรเล่ำ มนุษย์ไม่สำมำรถหยั่งรู้ สภำพของพระเจ้ ำได้ นอกจำกกำรเปิ ดเผยของพระองค์เอง

4

พระเจ้ำทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค ์ในธรรมชำติ
ฟ้ำสวรรค์ประกำศพระสิริของพระเจ้ ำ และภำคพื ้นฟ้ำสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ (สดุดี 19.1) จักรวำลที่
ยิ่งใหญ่และสวยงำมโดยมีระเบียบที่ละเอียดประกำศถึงพระเจ้ ำ คือพระผู้ทรงสร้ ำง และในกำรสร้ ำงโลกพระเจ้ ำ
ทรงสำแดงฤทธิ์อำนำจที่ใหญ่ยิ่ง สติปัญญำที่เหนือควำมเข้ ำใจ และกำรสร้ ำงสรรค์ที่ยอดเยี่ยม
ตังแต่
้ เริ่มสร้ ำงโลกมำแล้ ว สภำพที่ไม่ปรำกฏของพระเจ้ ำนัน้ คือฤทธำนุภำพอันถำวรและเทวสภำพของพระองค์
ก็ได้ ปรำกฏชัดในสรรพสิง่ ทีพ่ ระองค์ได้ ทรงสร้ ำง (โรม 1.20)
พระเจ้ำทรงตร ัสก ับมนุ ษย ์
ในกำรสนทนำแลกเปลีย่ นกันเรำจำเป็นต้ องใช้ ถ้อยคำ พระเจ้ ำทรงตรัสกับมนุษย์บำงคน เพรำะว่ำคำของผู้เผย
พระวจนะนัน้ ไม่ได้ มำจำกควำมคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้ กล่ำวคำซึ่งมำจำกพระเจ้ ำ ตำมที่พระ
วิญญำณบริสทุ ธิ์ได้ ทรงดลใจเขำ (2 เปโตร 1.21)
ไม่มีหนังสือเล่มอื่นใดที่เต็มไปด้ วยรำยละเอียดของกำรทำนำยถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน ซึ่งต่อมำภำยหลังกำร
ทำนำยล่วงหน้ ำนันก็
้ เป็ นควำมจริงทุกประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น บ้ ำนเกิดของพระเยซูคริสต์ และหลังจำกนันคื
้ อ
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรถูกตรึงที่ไม้ กำงเขน ทังหมดนี
้
้คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพรำะพระเจ้ ำทรงมี
จุดมุง่ หมำยผ่ำนทำงพระคัมภีร์ตลอดทังเล่
้ ม พระคัมภีร์ทกุ ตอนได้ รับกำรดลใจจำกพระเจ้ ำ และเป็ นประโยชน์
ในกำรสอน กำรตักเตือนว่ำกล่ำว กำรปรับปรุงแก้ ไขคนให้ ดี และกำรอบรมในทำงธรร (2 ทิโมธี 3.16)
่
่ ฤทธิ ์
ไม่มห
ี นังสือเล่มอืนใดเลยที
มี
เดชเท่ำก ับพระค ัมภีร ์ในกำร
่
เปลียนแปลงชี
วต
ิ
เอกลักษณ์ของพระคัมภีร์คือ กำรเกิดผลในชีวิต
มนุษย์ เรำขอบพระคุณพระเจ้ ำเสมอ เพรำะว่ำเมื่อ
ท่ำนทังหลำยได้
้
รับพระวจนะของพระเจ้ ำ ซึ่งท่ำนได้
ยินจำกเรำ ท่ำนไม่ได้ รับไว้ อย่ำงเป็ นคำของมนุษย์
แต่ได้ รับไว้ ตำมควำมเป็ นจริง คือเป็นพระวจนะของ
พระเจ้ ำ ซึง่ กำลังทำงำนอยู่ภำยในท่ำนทังหลำยที
้
่เชื่อ (1 เธสะโลนิกำ 2.13) หลำยศตวรรษที่ผำ่ นมำ คนนับหลำย
ล้ ำนได้ เป็ นพยำนจำกประสบกำรณ์ของเขำว่ำ
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ข้ อบังคับของพระเจ้ ำนันถู
้ กต้ อง กระทำให้ จิตใจเปรมปรีด์ิ พระบัญญัติของพระเจ้ ำนันบริ
้ สทุ ธิ์กระทำให้ ดวงตำ
กระจ่ำงแจ้ ง (สดุดี 19.8) ผู้ใดอยำกรู้วำ่ พระเจ้ ำทรงเป็นอย่ำงไร ผู้นนต้
ั ้ องศึกษำพระวจนะธรรมของพระองค์ ที่นี่
พระเจ้ ำทรงให้ พบกับพระองค์ได้ และทรงตรัสถึงน ้ำพระทัยของพระองค์ที่เกี่วยข้ องกับเรำ

3. รู ้จักผู อ
้ นได้
ื่
ไหมถึงแม้มองไม่เห็น
พระผู ส
้ ร ้ำงทรงแนนำพระองค ์เอง
เรำทุกคนคงมีมโนภำพ(วำดภำพ)เกี่ยวกับพระเจ้ ำในใจของเรำ บำงคนเห็นว่ำ พระองค์ทรงเป็ นคนแก่ใจดีหนวด
ยำวสีขำว ที่มกั จะมองข้ ำมควำมผิดพลำด อีกบำงคนเห็นว่ำ พระองค์ทรงเป็นตำรวจยศสูงอยู่บนสวรรค์ และ
อีกบำงคนเห็นว่ำ พระองค์ทรงเป็นปรำกฏกำรณ์เหนือธรรมชำติ ซึง่ ไม่มีใครเข้ ำใจได้ ในที่สดุ พระเจ้ ำเท่ำนันที
้ ่
สำมำรถตรัสถ้ อยคำที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับพระองค์เอง พระเจ้ ำได้ อธิบำยถึงกำรเปิ ดเผยพระลักษณะของพระองค์
เองในพระคัมภีร์ดงั ตัวอย่ำงต่อไปนี ้
่
่
พระเจ้ำยิงใหญ่
เกินกว่ำทีจะเข้
ำใจได้
พระเจ้ ำทรงมีลกั ษณะหลำยอย่ำง ซึ่งพวกเรำไม่สำมำรถ
เข้ ำใจได้ ผู้ทรงกระทำกำรใหญ่เหลือที่จะหยัง่ รู้ได้ และกำร
อัศจรรย์อย่ำงนับไม่ถ้วน (โยบ 5.9) พระเจ้ ำทรงอยูน่ อกเหนือ
สิ่งที่เรำสำรวจได้ โดยเหตุผลและกำรพินิจพิจรณำของ
มนุษย์ก็ไม่สำมำรถหยัง่ ลึกได้ แต่นนั่ ก็ไม่ควรทำให้ เรำรู้สกึ
พิศวงงงงวย เพรำะว่ำ ถ้ ำเรำจะเข้ ำใจพระเจ้ ำได้ อย่ำง
ครบถ้ วน บริบรู ณ์ พระเจ้ ำก็ไม่ใช่พระเจ้ ำ องค์ผ้ ทู รงมหิทธิฤทธิ์นนั ้ เรำจะค้ นพบพระองค์ไม่ได้ พระองค์ใหญ่ยิ่ง
ในเรื่องฤทธำนุภำพ ควำมยุตธิ รรมและควำมชอบธรรมอันมำกยิ่งพระองค์จะไม่ทรงฝ่ ำฝื น เพรำะฉะนันมนุ
้ ษย์จึง
ยำเกรงพระองค์ พระองค์ไม่ทรงนับถือผู้ใดที่ถือตัวว่ำมีปัญญำ (โยบ 37.23-24)
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พระเจ้ำทรงเป็ นบุคคล
พระเจ้ ำไม่ใช่สิ่งของ พระกำลัง หรือควำมคิดเท่ำนัน้ ทังกำรคิ
้
ดกำรรู้สกึ กำรต้ องกำรและกำรกระทำของพระองค์
แสดงว่ำ พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มชี ีวิต แต่พระองค์ไม่ใช่เพียงผู้ที่อยู่เบื ้องบน หรือพระองค์น่ำรัก หรือไม่ก็เป็ น
คล้ ำยซุปเปอร์แมน แต่พระเยโฮวำห์เป็ นพระเจ้ ำเที่ยงแท้ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ ำผู้ทรงพระชนม์และเป็ นพระ
มหำกษัตริย์เนืองนิตย์ (เยเรมีย์ 10.10)
พระเจ้ำทรงพระชนม ์อยูต
่ ลอดเป็ นนิตย ์
พระเจ้ ำไม่มีจดุ เริ่มต้นหรือจุดสิ ้นสุด ในพระคัมภีร์เขียนไว้วำ่ ก่อนที่ภเู ขำทังหลำยเกิ
้
ดขึ ้นมำ ก่อนที่พระองค์ทรง
ให้ กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ ำตังแต่
้ นิรันดร์กำลถึงนิรนั ดร์ กำล (สดุดี 90.2)
พระเจ้ ำเป็ นอยูท่ กุ ยุคทุกสมัย ไม่มีปรำกฏว่ำ พระเจ้ ำไม่อยูใ่ นยุคใดๆ พระเจ้ ำเองทรงตรัสเกี่ยวกับพระองค์วำ่
เรำเป็นอัลฟำ (เบื ้องต้ น) และโอเมกำ (เบื ้องปลำย) ผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบนั และดำรงอยูใ่ นอดีตและจะเสด็จมำเรำ
คือองค์ทรงฤทธิ์ (วิวรณ์ 1.8)
พระองค ์ทรงเหมือนเดิมเสมอ
พระเยซูคริสต์ยงั ทรงเหมือนเดิมในเวลำวำนนี ้ และเวลำวันนี ้ และต่อๆ ไปเป็ นนิจกำล (ฮีบรู 13.8) พระเจ้ ำทรง
เป็ นมำอย่ำงไร พระองค์คงเป็นอย่ำงนันอยู
้ ่ และจะทรงเป็นอย่ำงนันตลอดต่
้
อไป
พระเจ้ำไม่ตอ
้ งพึง่ ใครเลย
ทุกสิ่งมีชีวติ ต้ องพึ่งพำอำศัยสิ่งมีชีวิตอย่ำงอื่นๆ สิ่งแวดล้อม
และพระเจ้ ำ แต่พระเจ้ ำไม่ต้องพึ่งสิ่งใดๆ ที่พระองค์สร้ ำง
พระองค์มจิ ำต้ องให้ มือมนุษย์มำปรนนิบตั ิ ดังว่ำมีควำมต้อง
กำรสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพรำะพระองค์ทรงเป็ นผู้ประทำนชีวิตและ
ลมหำยใจ และสิ่งสำรพัดแก่คนทังปวงต่
้
ำงหำก (กิจกำร 17.25)
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พระเจ้ำทรงยุตธ
ิ รรม
พระคัมภีร์สอนว่ำ พระเจ้ ำเป็ นพระเจ้ ำแห่งควำมยุติธรรม ผู้ที่คอยท่ำพระองค์จะได้ รับพระพร (อิสยำห์ 30.18)
พระเจ้ ำไม่ใช่ทรงเป็นเพียงแต่พระผู้สร้ ำงและผู้ดแู ลรักษำ แต่วำ่ พระองค์ทรงเป็นผู้พิพำกษำอีกด้ วย
ควำมชอบธรรมและควำมยุติธรรมเป็ นรำกฐำนแห่งบัลลังก์ของพระองค์ (สดุดี 97.2) พระองค์ทรงให้ บำเหน็จและ
ลงโทษนิรันดรด้ วยควำมยุติธรรมที่สมบูรณ์และถอนไม่ได้
พระเจ้ำทรงบริสุทธิ ์
ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่ตระกำรในควำมบริสทุ ธิ์ ทรงเกียรติบำรมีน่ำครั่นคร้ ำม ผู้ทรงกระทำกำร
มหัศจรรย์ (อพยพ 15.11) ควำมบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ ำไม่มีที่เปรียบเทียบ ไม่มผี ้ใู ดบริสทุ ธิ์ดงั พระเจ้ ำ ไม่มผี ้ ใู ด
นอกเหนือพระเจ้ ำ ไม่มศี ิลำใดเหมือนพระเจ้ ำของข้ ำพเจ้ ำทังหลำย
้
(1 ซำมูเอล 2.2) พระเจ้ ำปรำศจำกควำม
ผิดพลำดและควำมอ่อนแอ พระเจ้ ำผู้บริสทุ ธิ์นนทรงเรี
ั้
ยกร้ องให้ เรำบริสทุ ธิ์เช่นกัน คำเรียกร้ องของพระองค์ได้
ปรำกฏในพระธรรมคัมภีร์อย่ำงต่อไปนี ้ว่ำ ท่ำนทังหลำยจงเป็
้
นคนบริสทุ ธิ์ เพรำะเรำบริสทุ ธิ์ (1 เปโตร 1.16)
พระเจ้ำทรงรอบรู ้
ควำมรู้ของพระเจ้ ำครบบริบรู ณ์ ไม่มีสิ่งหนึง่ สิ่งใดซ่อนไว้ พ้นพระเนตรพระองค์ แต่ตรงข้ ำมทุกสิ่งปรำกฏแจ้ งต่อพระ
องค์ผ้ ซู งึ่ เรำต้ องสัมพันธ์ ด้วย (ฮีบรู 4.13) พระเจ้ ำทรงรู้ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้นในอดีตปัจจุบนั และอนำคต รวมทังควำมคิ
้
ด
คำพูดและกำรกระทำของเรำ สติปัญญำของพระองค์เผงและเกินกว่ำควำมเข้ ำใจของมนุษย์
พระปั ญญำและควำมรอบรู้ของพระเจ้ ำนัน้ ล ้ำลึกเท่ำใด ข้ อตัดสินของพระองค์นนเหลื
ั ้ อที่จะหยัง่ รู้ ได้ และทำงของพระ
องค์ก็เหลือที่จะสืบเสำะได้ (โรม 11.33)

์
้ น
้
พระเจ้ำทรงมีฤทธิอำนุ
ภำพทังสิ
เรำคือพระยำห์เวห์พระเจ้ ำของมวลมนุษยชำติมีสิ่งใดยำกเกินไปสำหรับเรำหรือ (เยเรมีย์ 32.27) ไม่ใช่หมำบควำม
ว่ำ พระเจ้ ำทรงทำทุกอย่ำง เช่น พระองค์ไม่เคยมุสำหรือไม่ซื่อตรงเลย ไม่เคยผิดพลำดหรือกระทำผิดบำป และ
พระองค์ปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้ แต่พระเจ้ ำทรงทำทุกอย่ำงที่สอดคล้ องกับลักษณะของพระองค์
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พระเจ้ำทรงเป็ นควำมร ัก
แน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ดีงำมและสำคัญที่สดุ เพรำะว่ำพระเจ้ ำทรงรักโลกจนได้ ประทำนพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนันจะไม่
้
พินำศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3.16) โดยพระบุตร(พระเยซูคริสต์)ที่
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดำ(พระเจ้ ำ) พระองค์ประทำนชีวิตของพระองค์เพื่อเรำ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ำ
กำรสละชีวิตเพื่อคนอื่น เพรำะนี่เป็ นกำรแสดงถึงควำมรักอันยิ่งใหญ่ที่สดุ เป็นควำมรักในเชิงปฏิบตั ิ ไม่ใช่ควำม
รักในเชิงทฤษฎี

่
4. ภำรกิจยิงใหญ่
ของเรำ
มนุ ษย ์ถูกสร ้ำงอย่ำงมหัศจรรย ์
มนุ ษย ์แสวงหำควำมหมำยของชีวต
ิ
เรำมีชีวิตอยูเ่ พื่ออะไร เรำมำจำกไหน ชีวติ ของเรำมีเป้ำหมำยหรือไม่ ก่อนอื่นเรำจะต้ องเข้ ำใจว่ำ เรำไม่ได้ ใช้
ชีวิตอยู่อย่ำงเฉยๆ เป็นเพียงแค่ทรำกคน เรำเป็ นมำกกว่ำกำรบังเอิญที่เกิดขึ ้นจำกอะตอมซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สดุ
ของสรรพสิ่งแล้ วมำรวมตัวกันให้ เกิดเป็นชีวิตขึ ้นมำ(อะตอม โมเลกุล เซล) พระคัมภีร์บอกเรำว่ำ เรำถูกสร้ ำง
ขึ ้นมำโดยพระเจ้ ำ ผู้ทรงรอบรู้และบริสทุ ธิ์ พระองค์ประทำนควำมพิเศษให้ แก่เรำ
พระเจ้ ำจึงทรงสร้ ำงมนุษย์ขึ ้นตำมพระฉำยำของพระองค์ ตำมพระฉำยำของพระเจ้ ำนัน้ พระองค์ทรงสร้ ำง
มนุษย์ขึ ้น และได้ทรงสร้ ำงให้ เป็นชำยและหญิง (ปฐมกำล 1.27) ถ้ ำจะเปรียบเทียบตัวเรำกับควำมใหญ่โตของ
ดวงอำทิตย์ดวงจันทร์ และดวงดำวแล้ ว เรำมีควำมรู้สกึ ว่ำเรำเป็ นเพียงแค่สิ่งเล็กน้ อยเท่ำนัน้ แต่พระเจ้ ำทรง
มอบตำแหน่งพิเศษเหนือสิ่งสำรพัดทังปวงนี
้
้ให้ แก่เรำ
้
มนุ ษย ์อยู่เหนื อสตว ์ทัวปวง
เรำสำมำรถเห็นได้ จำกกำรที่มนุษย์มีอิสระที่จะตัดสินใจในกำรดำเนินชีวิตของตนเองได้ พระเจ้ ำทรงอวยพระพร
แก่มนุษย์ ตรัสแก่เขำว่ำ “จงมีลกู ดกทวีมำกขึ ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนำจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลำใน
ทะเล และฝูงนกในอำกำศ กับบรรดำสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน” (ปฐมกำล 1.28)
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พระเจ้ ำทรงตังมนุ
้ ษย์ให้ เป็ นผู้ดแู ลรักษำแผ่นดินโลกแทนพระองค์ เรำได้ รับอำนำจทังในกำรวำงแผนกำรณ์
้
ชีวิต
ของเรำ และเหนือสรรพสิ่งที่มีชีวิตทังสิ
้ ้น
พระเจ้ำประทำนเกียรติพเิ ศษให้แก่มนุ ษย ์
เรำถูกสร้ ำงมำตำมพระฉำยำของพระเจ้ ำ นัน่ ไม่ได้ หมำยควำมว่ำ
เรำเป็นพระเจ้ ำองค์เล็กๆ และมีลกั ษณะของพระองค์ลดลงมำนิด
เดียว แต่หมำยควำมว่ำ เรำถูกสร้ ำงมำเพื่อที่จะมีควำมสนิทสนม
และมีควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ ำ ยกตัวอย่ำงเช่น เรำสำมำรถ
อธิษฐำน หรือติดต่อกับพระองค์ได้ ตำมประวัติศำสตร์โลก
เริ่มแรกที่สดุ มนุษย์อยูใ่ นสิ่งแวดล้ อมที่สมบรูณ์แบบ
มีสมั พันธภำพที่เต็มไปด้ วยควำมรักซึ่งกันและกัน และมีควำม
สนิทสนมกลมเกลียวกับพระเจ้ ำอย่ำงครบบริบรู ณ์
้
่
สม ัยนันมนุ
ษย ์ไม่มป
ี ั ญหำเกียวก
ับบุคคลิกภำพของตนเอง
ไม่เพียงแต่วำ่ มนุษย์ได้ บรรลุเป้ำหมำยของกำรดำรงอยู่ และอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสขุ ในโลกนี ้เท่ำนัน้ พระเจ้ ำเอง
ก็ทรงพอพระทัยในตัวมนุษย์ด้วย เรำทรำบได้ เพรำะพระคัมภีร์บอกไว้ วำ่ เมื่อพระเจ้ ำได้ ทรงสร้ ำงมนุษย์และทุก
สิ่งทุกอย่ำงเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ทุกสิ่งทุกอย่ำงนันดี
้ ครบถ้ วนทุกประกำร พระเจ้ ำทอดพระเนตรสิ่งทังปวงที
้
พ่ ระ
องค์ทรงสร้ ำงไว้ ทรงเห็นว่ำดีนกั (ปฐมกำล 1.31) ตลอดเวลำที่มนุษย์ได้ อยูใ่ นสวนเอเดนและเชื่อฟังพระบัญชำ
ของพระเจ้ ำ มนุษย์ก็ได้ รับควำมสุข และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั พระเจ้ ำ มนุษย์ร้ ูวำ่ เขำเป็ นใคร และมีชีวิตอยู่บน
แผ่นดินโลกเพื่ออะไร
ซึ่งมันกลับตำลปัตรไปจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั นี ้ ทำไมจึงเป็นเช่นนัน้ มันเกิดอะไรขึ ้นหรือ
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่
5. ควำมหำยนะยิงใหญ่
ทสุ
ี่ ดของประวัตศ
ิ ำสตร ์โลก
มนุ ษย ์กบฏต่อพระเจ้ำ
่ี ดในสม ัยของเรำคืออะไร
ควำมหำยนะใหญ่ทสุ
พำดหัวข่ำวในหนังสือพิมพ์วิทยุหรือโทรทัศน์ เตือนเรำบ่อยมำกว่ำ โลกของเรำไม่สมบูรณ์ ควำมรุนแรงและ
ควำมอยุติธรรมพร้ อมกับควำมวุน่ วำยและปัญหำของสังคม ทำให้ เรำมักจะครวญง่ำย แต่ก่อนที่เรำจะ
กล่ำวโทษคนอื่น เรำควรจะหำข้ อมูลเกี่ยวกับสำเหตุที่แท้ จริง ในพระคัมภีร์เขีย นไว้ วำ่
เหตุฉะนัน้ เช่นเดียวกับที่บำปได้ เข้ ำมำในโลกเพรำะคนๆ เดียว และควำมตำยก็เกิดมำเพรำะบำปนัน้ และควำม
ตำยก็ได้ แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทกุ คน เพรำะมนุษย์ทกุ คนทำบำป (โรม 5.12)
พระเจ้ำตร ัสข้อห้ำมข้อเดียว
้
เท่ำนัน
บรรพบุรุษของเรำ คือมนุษย์คแู่ รกที่มชี ื่ออำดัมกับ
เอวำ ได้ ดำเนินชีวิตด้ วยมีเสรีภำพอย่ำงมำก พระ
เจ้ ำจึงทรงบัญชำแก่มนุษย์นนว่
ั ้ ำ “บรรดำผลไม้ ทกุ
อย่ำงในสวนนี ้ เจ้ ำกินได้ ทงหมด
ั้
เว้ นแต่ต้นไม้ แห่ง
ควำมสำนึกในควำมดีและควำมชัว่ ผลของต้ นไม้
นันอย่
้ ำกิน เพรำะในวันใดทีเ่ จ้ ำขืนกิน เจ้ ำจะต้ อง
ตำยแน่” (ปฐมกำล 2.16-17) ดังนันพระเจ้
้
ำได้ ทรงพิสจู น์วำ่ มนุษย์เรำจะตอบรับกำรไว้ วำงใจของพระองค์ และ
เรำสมควรจะมีเสรีภำพนันหรื
้ อไม่ แต่มำรซำตำนได้ มำหลอกลวงเอวำไม่ให้ เชื่อวำงใจในพระคำของพระเจ้ ำ
และให้ ตอ่ ต้ ำนพระเจ้ ำ เมื่อหญิงนันเห็
้ นว่ำ ต้ นไม้ นนน่
ั ้ ำกิน และน่ำดูด้วย ทังเป็
้ นต้ นไม้ ที่มงุ่ หมำยจะให้ เกิดปั
ญญำ จึงเก็บผลไม้ นนมำกิ
ั ้ น แล้ วส่งให้ สำมีกินด้ วย เขำก็กิน (ปฐมกำล 3.6)
้
บ ัดนันควำมบำปได้
เข้ำมำในโลก
ด้ วยกำรตังใจที
้ ่จะไม่เชื่อฟังอำดัมกับเอวำแยกออกจำกพระเจ้ ำ ทันใดนันมี
้ กำแพงอยู่ระหว่ำงพระเจ้ ำกับมนุษย์
แทนที่จะรักพระเจ้ ำ เขำเริ่มกลัวพระองค์ เวลำเย็นวันนัน้ เขำทังสองได้
้
ยินเสียงพระเจ้ ำเสด็จดำเนินอยู่ในสวน
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ชำยนันกั
้ บภรรยำก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมูต่ ้นไม้ ในสวนนัน้ ให้ พ้นจำกพระพักตร์ พระเจ้ ำ (ปฐมกำล 3.8) แทนที่
จะรู้สกึ ปลอดภัย สบำยใจและมีควำมสุข เขำทังสองรู
้
้ สกึ สำนึกผิดและกลัวเพรำะบำปของเขำ
ผลคือควำมแตกแยก
พระเจ้ ำได้ ตรัสไว้ วำ่ ควำมสัมพันธ์กบั พระองค์จะขำด ถ้ ำหำกว่ำมนุษย์จะไม่เชื่อฟัง ก็ได้ เป็นอย่ำงนัน้ มนุษย์จึง
ถูกแยกจำกพระเจ้ ำในบัดมหำโหดนัน้ และเป็ นคนที่ตำยฝ่ ำยวิญญำณ ตังแต่
้ นนมำควำมตำยก็
ั้
คือผลสุดท้ ำย
แห่งชีวิตของมนุษย์ ไม่เพียงแค่นี ้ ควำมบำปและควำมแตกแยกสืบต่อจำกอำดัมและเอวำลงมำยังพวกเรำใน
สมัยนี ้ด้ วย เหตุฉะนัน้ เช่นเดียวกับที่บำปได้ เข้ ำมำในโลกเพรำะคนๆ เดียว และควำมตำยก็เกิดมำเพรำะบำปนัน้
และควำมตำยก็ได้ แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทกุ คน เพรำะมนุษย์ทกุ คนทำบำป (โรม 5.12) คำสำคัญก็คือคำว่ำ ทุกคน
รวมถึงพวกเรำทังหลำยด้
้
วย เรำทุกคนเป็ นคนบำปและจะต้ องตำย ถ้ ำเรำทังหลำยจะว่
้
ำเรำไม่มบี ำป เรำก็ลวง
ตนเอง และสัจจะไม่ได้ อยู่ในเรำเลย (1 ยอห์น 1.8)
ชีวิตของเรำรับรองควำมจริงนันว่
้ ำ คำสอนของพระคัมภีร์ถกู ต้ อง
่
เรำดำเนิ นชีวต
ิ อย่ำงทีชอบพระทั
ยหรือไม่
ท่ำนประกอบด้ วยควำมรัควำมสัตย์ซื่อและมีใจกว้ ำงตลอดเวลำไหม คือท่ำนไม่มีควำมบำปเลยหรือ พระเจ้ ำ
ทรงรู้คำตอบในคำถำมเหล่ำนี ้ และถ้ ำท่ำนยอมรับควำมจริง ท่ำนก็ร้ ูคำตอบด้ วย เพรำะว่ำทุกคนทำบำป และ
เสื่อมจำกพระสิริของพระเจ้ ำ (โรม 3.23) มนุษย์ทกุ คนเป็ นคนบำปตังแต่
้ เเรกเกิด เป็นธรรมชำติของเรำ และเป็น
ผลแห่งกำรตังใจและกำรกระท
้
ำด้ วย ท่ำนก็ควรยอมรับควำมจริงนี ้และผลที่ติดตำมมำ

6. หมดควำมหวังและหมดกำลัง
มนุ ษย ์เป็ นทำสแห่งควำมบำป
ไม่รอดจำกควำมพินำศ
เมื่อตรวจพบโรคใดๆ เรำมักจะถำมทันทีวำ่ เป็ นโรคที่รักษำได้ หรือไม่ แน่ยิ่งกว่ำนี ้เมื่อพูดถึงควำมป่ วยทำงฝ่ ำย
วิญญำณ เรำจำต้ องยกคำถำม เรื่องควำมบำปขึ ้นมำ บ่อยครัง้ เรำยอมรับว่ำ เรำเป็นคนบำป เนื่องจำกไม่อำจ
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สันนิษฐำนได้ จริงๆว่ำ มันหมำยควำมว่ำอย่ำงไร เรำอำจจะคิดแบบทัว่ ๆไปว่ำ มันเป็ นธรรมชำติของมนุษย์ ที่ไม่
มีใครสมบูรณ์แบบ หรือเรำซ่อนตัวเรำไว้ ในประโยคที่วำ่ ”ใครๆก็ทำ” ด้ วยคำแก้ ตวั แบบนี ้ ทำให้ เรำหลีกเลี่ยง
คำถำมที่แท้ จริงไปเสียคือ “เรำอยู่ในสภำพที่แย่ขนำดไหน คำตอบมีอยู่ในพระคัมภีร์
พระค ัมภีร ์บอกว่ำ เรำเป็ นคนบำปหนำ
ไม่ใด้ หมำยควำมว่ำ เรำกระทำควำมดีไม่ได้ แต่พระ
คัมภีร์บอกอย่ำงแน่ชดั ว่ำ ควำมบำปได้เข้ ำมำในทุกส่วน
ของมนุษย์ รวมทังควำมคิ
้
ด ควำมรู้สกึ ควำมต้ องกำร
ควำมสำนึก อำรมณ์ และจินตนำกำรของเรำ จิตใจก็เป็ น
ตัวล่อลวงเหนือกว่ำสิ่งใดทังหมด
้
มันเสือ่ มทรำมอย่ำงร้ ำย
ทีเดียวผู้ใดจะรู้จกั ใจนันเล่
้ ำ (เยเรมีย์ 17.9) ต้ นปัญหำไม่ใช่
อยู่ในควำมคิดที่วำ่ ถ้ ำเรำได้ กระทำสิ่งนู้นสิ่งนี ้ลงไปไม่วำ่ ใน
กรณีใดๆ เรำอำจได้ รับกำรยกโทษ ปัญหำหลักคือควำมเป็ นมนุษย์ของเรำ มนุษย์ทำบำปซ ้ำแล้ วซ ้ำเล่ำ
เพรำะว่ำธรรมชำติของมนุษย์ เรำมักหลอกลวงตัวเรำเอง เพรำะที่ออกมำจำกใจคนเรำคือ ควำมคิดชัว่ ร้ ำย กำร
ผิดศิลธรรมทำงเพส กำรลักขโมย กำรฆ่ำคน กำรล่วงประเวณี ควำมโลภ กำรมุง่ ร้ ำย กำรล่อลวง รำคะตัณหำ
อิจฉำตำร้ อน กำรนินทำว่ำร้ ำย ควำมเย่อหยิ่งจองหอง ควำมโฉดเขลำ (มำระโก 7.21-22)
่ ั ้ำย
ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำควำมบำปทุกอย่ำงชวร
ให้ เรำสังเกดดูวำ่ พระธรรมข้ ำงบนนี ้ ได้เน้ นถึงควำมคิด คำพูดและกำรกระทำจำกส่วนต่ำงๆในชีวิตของเรำ
บำงครัง้ เรำคิดจำกัดว่ำบำปร้ ำยแรงคือกำรฆ่ำคนหรือกำรลักขโมยเท่ำนัน้ แต่พระคัมภีร์ไม่อนุญำตให้ เรำมี
ควำมเข้ ำใจเรื่องควำมบำปอย่ำงจำกัดเช่นนัน้ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ไม่ตอบสนองมำตรฐำนเด็ดขำดของพระเจ้ ำ
หรือไม่สมบูรณ์แบบ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรพูด กำรกระทำหรือกำรคิด เป็ นควำมบำปทังนั
้ น้ ขอถำมจริงๆเถอะว่ำ
ใครจะยืนยันได้ วำ่ “ข้ ำพเจ้ ำได้ กระทำใจของข้ ำพเจ้ ำให้ สะอำดแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำบริสทุ ธิ์พ้นบำปของข้ ำพเจ้ ำ”
(สุภำษิ ต 20.9) คุณสำมำรถพูดอย่ำงนี ้ได้ หรื อ
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ควำมบำปคือ กำรกบฏต่อกำรครอบครองและกฏบ ัญญัติของพระเจ้ำ
ผู้ที่กระทำบำปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ บำปเป็ นสิ่งที่ผดิ ธรรมบัญญัติ (1 ยอห์น 3.4) ไม่มีกฏหมำยสักข้ อที่
บังคับให้ เรำโกหก คดโกง มีควำมคิดสกปรก หรือทำบำปอืน่ ใด มันเป็ นกำรตัดสินใจของเรำเองที่จะทำสิ่ง
เหล่ำนี ้ ถ้ ำเรำข้ ำมกฏระเบียบของพระเจ้ ำ และตังใจที
้ ่จะไม่เชื่อฟังพระองค์ มันก็เป็ นควำมบำปที่ร้ำยแรง
เพรำะพระเจ้ ำไม่ยอมปล่อยให้ มนั ผ่ำนไปอย่ำงง่ำยดำย พระเจ้ ำทรงเป็นผู้พิพำกษำที่ชอบธรรม (สดุดี 7.11)
พระเจ้ ำจะไม่มองข้ ำมควำมบำป แน่ใจได้ เลยว่ำ ไม่มีบำปใดที่จะไม่มีกำรลงโทษ เป็นบำงครัง้ ที่พระเจ้ ำให้ เรำ
ได้ รับโทษแห่งควำมผิดบำปอย่ำงทันหูทนั ตำคือในชีวิตนี ้ แต่กำรลงโทษเด็ดขำดที่จะมำภำยหลังควำมตำยคือ
ในวันพิพำกษำ ฉะนันเรำทุ
้
กคนจะต้ องทูลเรื่องรำวของตัวเองต่อพระเจ้ ำ (โรม 14.12)

่
7. อนำคตทีปรำศจำกพระเจ้
ำ
มนุ ษย ์เดินทำงสู ่ควำมพินำศนิ ร ันดร ์
เรำมีควำมคิดแตกต่ำงกันไปหลำยด้ ำนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ ้นเมื่อเรำตำย ส่วนหนึ่งมีควำมคิดเห็นว่ำ ทุกอย่ำง
จะจบลง อีกส่วนหนึ่งคิดกว่ำทุกคนจะได้ ขึ ้นสวรรค์ แต่ก็มอี ีกส่วนหนึ่งเชื่อว่ำ จะมีสถำนที่แห่งหนึ่ง ที่มกี ำรชำระ
จิตวิญญำณ เพื่อเตรียมเข้ ำสูส่ วรรค์ แต่สิ่งเหล่ำนี ้ไม่ได้ เขียนไว้ ในพระคัมภีร์สกั อย่ำงเลย
่
แตกต่ำงก ันมำกก ับถ้อยคำทีมำจำกพระเจ้
ำและเห็นได้อย่ำงช ัดเจน
มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้ แล้ วว่ำจะตำยครัง้ เดียว และหลังจำกนันก็
้ จะมีกำรพิพำกษำฉันใด (ฮีบรู 9.27) ผู้ใด
มีควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ ำอย่ำงแท้ จริง ผู้นนจะขึ
ั้
้นสวรรค์ และจะอยู่ในพระสิริของพระองค์ ส่วนคนอื่นๆจะเข้ ำ
ไปยังสถำนที่อกี แห่งหนึ่งชัว่ นิจนิรันดร์ พวกเขำจะถูกลงโทษด้ วยควำมพินำศนิรนั ดร์ จะถูกแยกจำกเบื ้องพระ
พักตร์องค์พระผู้เป็ นเจ้ ำ และแยกจำกพระบำรมีแห่งฤทธำนุภำพของพระองค์ (2 เธสะโลนิกำ 1.9)
พระคัมภีร์มกั จะเรียกสภำพเช่นนี ้ว่ำ นรก
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นรกมีจริง
นรกไม่ใช่เป็นควำมคิดค้นที่มำจำกคริสตจักร พระคัมภีร์
กล่ำวถึงเรื่องรำวของ “นรก” บ่อยกว่ำเรื่องรำวของ
“สวรรค์” ด้ วยซ ้ำไป ครัง้ หนึง่ พระเยซูเคยถำมคนที่เคร่ง
ศำสนำในสมัยนันว่
้ ำ เจ้ ำจะพ้ นจำกกำรพิพำกษำให้ ลง
นรกได้ อย่ำงไร (มัทธิว 23.33) นัน่ ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงคำถำม
ทำงวำทศำสตร์เท่ำนัน้ พระเยซูยงั ได้ ตรัสสอนเรื่องนี ้อีก
หลำยๆครัง้ จงเกรงกลัวพระองค์ผ้ ทู รงมีฤทธิ์อำนำจที่จะ
โยนท่ำนลงนรก (ลูกำ 12.5)
่ น่
่ ำกลัว
นรกเป็ นสถำนทีที
มีภำพวำดบรรยำยเกี่ยวกับสถำนที่นี ้มำกมำย เป็ นภำพของสถำนที่แห่งกำรทนทุกข์ทรมำน บรรยำยถึงไฟและ
ควำมมืดมิด เขำเหล่ำนันจะถู
้ กโยนลงในเตำไฟลุกโชนที่ซึ่งจะมีกำรร่ำไห้ และขบเขี ้ยวเคี ้ยวฟัน (มัทธิว 13.42)
พระองค์ตรัสแบบแรงมำก แต่ทรงตรัสควำมจริง มนุษย์ที่ตกนรกอยูใ่ ต้ คำแช่งสำปของพระเจ้ ำ ที่นนั่ เรำไม่พบ
สิ่งที่ดีๆ ไม่วำ่ จะเป็นกำรช่วยเหลือหรือเป็นกำรผ่อนบรรเทำแม้ แต่สกั เล็กน้ อย
่ ดท้ำย
นรกเป็ นสถำนทีสุ
ไม่มีทำงออกหรือทำงกลับ คือไม่มีทำงรอดออกมำได้ นัน่ หมำยควำมว่ำ หลังจำกที่มนุษย์ตำยแล้ ว ก็ไม่มีโอกำส
เลือกระหว่ำงนรกหรือสวรรค์ได้ อีก นอกจำกนี ้แล้ วระหว่ำงเรำกับเจ้ ำมีเหวใหญ่ขวำงอยู่ ใครอยำกจะข้ ำมจำก
ที่นี่ไปหำเจ้ ำก็ไม่ได้ หรือจะข้ ำมจำกที่โน่นมำหำเรำก็ไม่ได้ (ลูกำ 16.26) เมื่อตกนรกแล้ ว ควำมน่ำกลัว ควำมเหงำ
และควำมทุกข์ระทมไม่ได้ ใช้ เพื่อเป็ นกำรปรับควำมคิดใหม่ให้ แก่มนุษย์ แต่เป็ นกำรปรับโทษนิรันดร์
่ มนุ
่ ษย ์เลือกเอำเอง
นรกเป็ นสถำนทีที
แต่เพรำะท่ำนใจแข็งกระด้ ำงไม่ยอมกลับใจ ท่ำนจึงส่ำสมโทษให้ แก่ตวั เอง ในวันที่พระเจ้ ำทรงลงพระอำชญำ ซึ่ง
พระองค์จะทรงสำแดงกำรพิพำกษำลงโทษทีเ่ ที่ยงธรรมให้ ประจักษ์ เพรำะพระองค์จะประทำนแก่ทกุ คนตำม
ควรแก่กำรกระทำของเขำ (โรม 2.5-6) ทังในนรกและในสวรรค์
้
จะมีแต่คนที่สมัครใจเลือกเอง กำรแช่งสำปของ
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พระเจ้ ำตกอยู่กบั คนที่ไม่ยอมรับพระองค์ แทนที่เขำจะเชื่อเยซูคริสต์ขณะที่ยงั มีชีวิตอยู่ เขำกลับไปเชื่อฟังควำม
อธรรม เขำได้ ปฏิเสธควำมรอดของพระเจ้ ำ และตัดสินใจที่จะใช้ ชีวิตอยู่โดยไม่มีพระองค์ ซึ่งพระองค์ก็ยอมรับ
กำรตัดสินใจนัน้ นี่เองเรำจึงไม่สำมำรถกล่ำวโทษพระเจ้ ำได้ วำ่ พระองค์ไม่ยตุ ิธรรม
นี่ เป็ นกำรสร ้ำงควำมกลัวหรือเป็ นควำมร ัก
บำงครัง้ คริสเตียนมักถูกกล่ำวหำว่ำ ใช้ คำว่ำ บำป และนรก เพื่อสร้ ำงควำมกลัว พระเจ้ ำควรทำอย่ำงไร
พระองค์ควรปล่อยให้ มนุษย์เดินเข้ ำสูค่ วำมพินำศหรือ ถ้ ำเป็ นเช่นนันแล้
้ ว นัน่ คือควำมรักหรือ
พระคัมภีร์เขียนถึงน ้ำพระทัยของพระเจ้ ำว่ำ เรำว่ำกล่ำวและตีสอนผู้ที่เรำรัก (วิวรณ์ 3.19) เมื่อทรำบควำมจริง
เกี่ยวกับนรกแล้ ว ท่ำนควรไตร่ตรองชีวิตของท่ำนให้ ดี

8. ศำสนำอย่ำงเดียวไม่พอเลย
พระเยซูคริสต ์คือกุญแจสำคัญ
กำรเคร่งศำสนำของมนุ ษย ์เป็ นโรคทีร่ ักษำไม่หำยขำด
แทบทุกวัฒนธรรมในโลกนี ้พยำยำมเสนอมำกกว่ำร้ อยวิธีโดยใช้ ศำสนำดับควำมหิวโหยของมนุษย์ที่เสำะ
แสวงหำสันติสขุ กำรเสำะแสวงหำของมนุษย์มงุ่ ไปที่ศำสนำโลก คือควำมเชื่อในดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดำว
แผ่นดิน ไฟ แม่น ้ำ รูปเคำรพที่ทำด้ วยไม้ หิน โลหะ ควำมเชื่อในปลำ นกและสัตว์อื่นๆ มนุษย์กรำบไหว้ ภตู ผี
และเทพเจ้ ำหลำยๆองค์ แม้ กระทัง่ ในโลกที่พฒ
ั นำอย่ำงทันสมัย เรำก็นบั ถือเงินทองหรือควำมรัก เป็ นเหมือน
พระของเรำ เมื่อเรำมองดูเทพเจ้ ำเหล่ำนี ้ ไม่มีสกั องค์เดียวที่ให้ คำปรึกษำเรำได้ และไม่มีคำตอบเมื่อเรำถำม ดู
เถิดพวกเขำล้ วนแต่จอมปลอม กำรกระทำของเขำล้ วนไร้ คำ่ เทวรูปต่ำงๆของพวกเขำเป็นเพียงลมและควำม
สับสน (อิสยำห์ 41.28-29)
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ศำสนำไม่สำมำรถชำระ
ควำมบำปได้
องค์กรศำสนำต่ำงๆ ควรช่วยมนุษย์ให้ คืนดีกบั
พระเจ้ ำ ที่ไหนๆ ก็ตำมที่ต้องกำรให้ มนุษย์พึ่ง
ควำมพยำยำมของตัวเองเพื่อจะไปให้ ถึงควำม
รอด ที่นนั่ ก็มีแต่สงิ่ ไร้ สำระและเปล่ำประโยชน์
แต่มนั ก็เป็ นเช่นนี ้ด้ วยคือ แม้ แต่ศำสนำที่ดที ี่สดุ
ก็ยงั มีข้อบกพร่องและไม่สมบูรณ์แบบในสำยตำ
ของพระเจ้ ำ พระเจ้ ำต้ องกำรควำมสมบูรณ์แบบ
แต่โดยควำมสำมำรถของตนเอง หรือพิธีทำงด้ ำน
ศำสนำ เช่น กำรรับบัพติสมำ กำรรับพิธีสำคัญทำง
ศำสนำ หรือกำรไปนมัสกำรที่คริสตจักร กำรอธิษฐำน อ่ำนพระคัมภีร์ กำรทุ่มกำลังกำยและเวลำ หรือสิ่งอื่นๆ
่
ก็ไม่สำมำรถที่จะลบควำมบำปของมนุษย์ได้ เลย
กำรกระทำดีไม่เสมอภำคก ับกำรกระทำชว่ ั
ถ้ ำท่ำนต้ องกำรคืนดีกบั พระเจ้ ำ ท่ำนต้ องไว้ วำงใจในควำมรอดที่พระเยซูถวำยให้ ควำมรอดนันจะเนื
้
่องด้ วยกำร
กระทำก็หำมิได้ เพื่อมิให้ คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอเฟซัส 2.9)
่
ศำสนำไม่สำมำรถเปลียนธรรมชำติ
บำปของมนุ ษย ์ได้
แท้ จริงกำรประพฤติตนของเรำไม่ใช่ปัญหำหลัก แต่เป็นกำรแสดงออกถึงสภำพของเรำเท่ำนัน้ ถ้ ำเรำไปโบสถ์
หรือร่วมในพิธีศำสนำ เรำอำจจะรู้สกึ มีควำมสุข แต่สภำพที่แท้ จริงของเรำไม่เปลี่ยนแปลง ใครเล่ำสำมำรถเอำ
ควำมบริสทุ ธิ์ ออกจำกสิ่งที่ไม่บริสทุ ธิ์ ไม่มีใครสักคน (โยบ 14.4)
่ ก็ไม่พอ
ดียอดเยียม
กำรร่วมนมัสกำรพระเจ้ ำ กำรอธิษฐำนหรือกำรอ่ำนพระคัมภีร์ไม่ใช่ผิด ตรงกันข้ ำม เป็ นสิ่งที่ดีมำก และพระเจ้ ำ
ทรงมีพระบัญชำให้ เรำทำเช่นนันด้
้ วยซ ้ำไป แต่กำรปฎิบตั ิเหล่ำนี ้ ยังไม่ทำให้ เรำเป็ นคริสเตียนอย่ำงแท้ จริง
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9. พระเจ้ำทรงสร ้ำงควำมสัมพันธ ์กับมนุ ษย ์
พระเยซูสำแดงเอกลักษณ์ของพระองค ์
ถ้ ำกำรกระทำของตนเองช่วยเรำให้ รอดไม่ได้ เรำจะรอดพ้ นจำกควำมบำป และขึ ้นสวรรค์ได้ อย่ำงไร เรำจะหมด
โอกำสเลยเช่นนันหรื
้ อ ที่จะให้ คำตอบต่อคำถำมนี ้ได้ มันเป็ นเรื่องสำคัญที่จะต้ องเข้ ำใจถึงเหตุกำรณ์และ
ควำมหมำยของกำรสิ ้นพระชนม์ของพระเยซูก่อนว่ำ มีควำมหมำยต่อเรำอย่ำงไร
พระเจ้ำทรงยุตธ
ิ รรมและบริสุทธิ ์
พระองค ์จึงต้องลงโทษบำปของเรำ
ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็บอกเรำว่ำ พระเจ้ ำทรงเป็นควำม
รัก (1 ยอห์น 4.8) พระเจ้ ำทรงเกลียดชังควำมบำป แต่
พระองค์ทรงรักคนบำปและต้ องกำรจะให้ อภัยเขำทังหลำย
้
เรำจะทรำบถึงกำรอภัยบำปนันได้
้ อย่ำงไร เมื่อผลแห่ง
ควำมบำปตอบสนองกฏของพระเจ้ ำด้ วยควำมตำย
ทำงด้ ำนจิตวิญญำณ และร่ำงกำย พระเจ้ ำเท่ำนันที
้ ่จะ
แก้ ปัญหำนี ้ได้ และพระองค์ได้ ทรงกระทำโดยผ่ำนทำง
พระเยซูคริสต์เจ้ ำ พระบิดำได้ ทรงใช้ พระบุตรมำเป็นผู้ชว่ ย
มนุษย์โลกให้ รอด (1 ยอห์น 4.14)
พระบุตรของพระเจ้ำมำบ ังเกิดเป็ นมนุ ษย ์
ถึงแม้ วำ่ พระเยซูจะรับสภำพมนุษย์อย่ำงครบบริบรู ณ์ แต่พระองค์ก็ยงั รักษำสภำพพระเจ้ ำอย่ำงครบบริบรู ณ์ด้วย
เพรำะว่ำในพระองค์นนั ้ สภำพของพระเจ้ ำดำรงอยู่อย่ำงบริบรู ณ์ (โคโลสี 2.9) ไม่มีผ้ อู ื่นใดเหมือนพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์กล่ำวไว้ เช่นนี ้หลำยต่อหลำยครัง้
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้
กำรบ ังเกิดของพระเยซูคริสต ์เจ้ำนันโดดเด่
นเฉพำะต ัว
พระเยซูไม่ได้ กำเนิดจำกบิดำที่เป็ นมนุษย์ ด้ วยฤทธิเ์ ดชของพระวิญญำณบริสทุ ธิ์พระเยซูทรงปฏิสนธิในครรภ์
ของสำวพรหมจำรี พระวิญญำณบริสทุ ธิ์จะเสด็จลงมำบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สงู สุดจะปกเธอ เหตุฉะนันบุ
้ ตร
ที่จะเกิดมำนันจะได้
้
เรียกว่ำวิสทุ ธิ์และเรียกว่ำพระบุตรของพระเจ้ ำ (ลูกำ 1.35)
คำสอนของพระเยซูมค
ี วำมโดดเด่นเฉพำะต ัว
คนทังปวงก็
้
อศั จรรย์ใจด้ วยกำรสอนของพระองค์ เพรำะคำของพระองค์ประกอบด้ วยสิทธิอำนำจ (ลูกำ 4.32)
กำรกระทำอ ัศจรรย ์ของพระเยซูมค
ี วำมโดดเด่นเฉพำะต ัว
เมื่อพระเยซูถกู ถำมว่ำ สิทธิอำนำจของพระองค์มำจำกไหน พระองค์ทรงอ้ ำงอิงถึงกำรกระทำของพระองค์ให้ เขำ
ฟัง คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดิ นได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยินได้ คนตายแล้วเป็ นขึ้นมา
(มัทธิว 11.5)

้ วต
ทังชี
ิ ของพระเยซู เป็ นควำมโดดเด่นเฉพำะต ัว
พระเยซูต้องต่อสู้กบั กำรทดลองเหมือนเรำทุกประกำร แต่กระนันพระองค์
้
ก็ทรงปรำศจำกบำป (ฮีบรู 4.15)
พระคัมภีร์ข้อนี ้รับรองว่ำ เมื่อพระเยซูรับสภำพเป็นมนุษย์พระองค์ได้ เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้ ำทุกประกำร
ด้ วยเหตุนี ้ พระองค์จึงไม่สมควรที่จะรับโทษแห่งควำมบำป คือควำมตำย แต่ถึงกระนันพระองค์
้
กถ็ กู จับเพรำะ
ข้ อกล่ำวหำที่ผิด และทรงถูกพิพำกษำเพรำะคำพยำนเท็จ ในที่สดุ ถูกประหำรชีวิตโดยถูกตรีงบนไม้ กำงเขนที่บน
ภูเขำนอกเมืองเยรูซำเล็ม แต่ควำมตำยของพระองค์ไม่ใช่เหตุบงั เอิญ พระเยซูผ้ นู ี ้ทรงถูกมอบไว้ ให้ พวกท่ำน
ตำมที่พระเจ้ ำได้ ทรงดำริแน่นอนล่วงหน้ ำไว้ ก่อน (กิจกำร 2.23) พระบิดำทรงใช้ พระบุตรด้ วยมีเป้ำหมำยให้ พระ
บุตรรับโทษแห่งควำมบำปทังสิ
้ ้น พระเยซูทรงยอมดำเนินทำงนันด้
้ วยควำมสมัครใจ
บุตรมนุษย์มไิ ด้ มำเพื่อรับกำรปรนนิบตั ิ แต่ท่ำนมำเพื่อจะปรนนิบตั เิ ขำ และประทำนชีวิตของท่ำนให้ เป็นค่ำไถ่คน
เป็ นอันมำก (มัทธิว 20.28)
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ควำมตำยของพระเยซูเป็ นควำมโดดเด่นเฉพำะต ัว และมีควำมสำค ัญเท่ำ
เทียมก ับชีวต
ิ ของพระองค ์
ทำงแห่งควำมรอดของพระเยซูสรุปได้ ด้วยพระคัมภีร์ข้อนี ้ เพรำะว่ำพระเจ้ ำทรงรักโลก จนได้ ทรงประทำนพระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วำงใจในพระบุตรนันจะไม่
้
พินำศ แต่มชี ีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3.16)
เรื่องรำวเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้ ำทังหมด
้
คุณสำมำรถอ่ำนต่อได้ ในพระกิตติคณ
ุ สี่เล่มแรกของพันธ
สัญญำใหม่ คือ พระธรรม มัทธิว, มำระโก, ลูกำและยอห์น

10. กำรสำแดงควำมร ักของพระเจ้ำ

่
พระเยซูทรงยอมเสียสละทุกอย่ำงเพือเรำ

มีเรื่องรำวมำกมำยที่จะกล่ำวถึงพระเยซู อย่ำงเช่น กำรอัศจรรย์ของพระองค์ที่น่ำประหลำดหรือกำรดำเนินชีวติ
ที่เป็นแบบอย่ำงของพระองค์ แต่เรื่องที่ดที ี่สดุ ของกำรเล่ำเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ก็คือกำรสิ ้นพระชนม์และกำรเป็น
ขึ ้นมำจำกควำมตำยของพระองค์ มีเหตุกำรณ์อะไรบ้ ำงที่พระคัมภีร์ให้ ควำมสนใจเป็นพิเศษ คำตอบคือ
พระองค์ทรงตำยแทนพวกเรำและแบกควำมผิดบำปของเรำ เพื่อพวกเรำจะได้ รอด
้
พระเยซูทรงทรงสินพระชนม
์
แทนมนุ ษย ์
เพรำะพระเจ้ ำเป็นผู้บริสทุ ธิ์ เพรำะฉะนันมนุ
้ ษย์ซึ่ง
เป็ นคนบำปจะต้ องพินำศโดยไม่มีใครช่วยได้
พระเจ้ ำกำหนดไว้ วำ่ ควำมบำปทุกอย่ำงต้ องได้ รับ
กำรลงโทษที่ยตุ ิธรรม แต่แทนที่พระเจ้ ำจะลงโทษ
เรำ มีคำเขียนในพระคัมภีร์ที่ชี ้ทำงออกที่ดที ี่สดุ ที่
กล่ำวว่ำ พระเจ้ ำทรงสำแดงควำมรักของพระองค์
แก่เรำ คือขณะที่เรำยังเป็ นคนบำปอยูน่ นั ้ พระ
คริสต์สิ ้นพระชนม์เพื่อเรำ (โรม 5.8) พระบุตรของ
พระเจ้ ำ (คือพระเยซูคริสต์) พร้ อมที่จะช่วยเรำให้
20

รอดจำกควำมบำป พระองค์เป็ นตัวแทนของเรำ เพื่อจะใช้ หนี ้บำปของเรำ พระคริสต์ทรงสิ ้นพระชนม์ครัง้ เดียว
เป็ นพอเพรำะบำป คือพระองค์ผ้ชู อบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม (1 เปโตร 3.18)
กำรกระทำเช่นนี ้เป็นกำรสำแดงควำมรักของพระเจ้ ำ
้
พระเยซูทรงสินพระชนม
์โดยกำรแบกควำมผิดบำปของมนุ ษย ์
กำรแสดงออกถึงควำมบริสทุ ธิ์ของพระเจ้ ำ ในกำรที่พระเยซูสิ ้นพระชนม์นนั ้ ไม่เสแสร้ ง เพื่อชดใช้ หนี ้แห่งควำม
บำปเสียให้ หมด พระเยซูต้องทนทุกข์ทรมำนอย่ำงสำหัส เมื่อพระองค์ถกู ตรึงไว้ ที่ไม้ กำงเขน พระองค์ทรงตะโกน
ว่ำ “พระเจ้ ำของข้ ำพระองค์ พระเจ้ ำของข้ ำพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ ้งข้ ำพระองค์” (มำระโก 15.34)
ในช่วงเวลำที่น่ำกลัวนี ้พระเจ้ ำพระบิดำหันพระพักตร์จำกบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซูต้องรับโทษบำปคือกำร
ถูกแยกจำกพระเจ้ ำ ในขณะนันพระเยซู
้
เป็ นตัวแทนของเรำ พระองค์รับผิดชอบสำหรับบำปของเรำเหมือนกับว่ำ
พระองค์ทรงกระทำบำปเอง
้
่
พระเยซูทรงสินพระชนม
์เพือจะช่
วยมนุ ษย ์ให้หลุดพ้น
จำกบำปกรรมของเรำ
โดยที่พระเจ้ ำทรงทำให้ พระเยซูเป็ นขึ ้นมำจำกควำมตำย พระองค์ยืนยันว่ำ พระองค์ทรงรับ(กำรถวำยเป็ น)เครื่อง
บูชำของพระเยซูเป็ นกำรใช้ หนี ้ควำมบำปของเรำทังหมด
้
แต่ฝำยวิญญำณแห่งควำมบริสทุ ธิ์นนทรงปรำกฏด้
ั้
วย
ฤทธำนุภำพว่ำ เป็นบุตรของพระเจ้ ำโดยกำรเป็นขึ ้นมำจำกควำมตำย คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ ำของเรำ
(โรม 1.4) เหตุกำรณ์นี ้เป็ นหลักฐำนที่แสดงถึงกำรที่มนุษย์สำมำรถที่จะได้ รับกำรอภัยโทษบำปทังหมด
้
หำก
ไม่เช่นนัน้ มนุษย์จะต้ องพินำศไปชัว่ นิรันดรในนรก แต่เรื่องนี ้เกี่ยวข้ องกับท่ำนอย่ำงไร ท่ำนจะคืนดีกบั พระเจ้ ำ
ได้ อย่ำงไร พระเยซูจะเป็นพระผู้ช่วยให้ รอดสำหรับตัวท่ำนได้ อย่ำงไร
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11. กำรตด
ั สินใจของฉัน
พบควำมรอด
ท่ำนอยำกจะได้ร ับควำมรอดไหม
ท่ำนอยำกจะคืนดีกบั พระเจ้ ำไหม ถ้ ำพระเจ้ ำสำแดงให้ ทำ่ นเข้ ำใจว่ำ ท่ำนกำลังขำดอะไรอยู่ และถ้ ำท่ำน
อยำกจะให้ พระองค์ช่วยท่ำนให้ รอด ท่ำนจะต้ องกลับใจมำหำพระเจ้ ำและเชื่อว่ำ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้ รอด
ของท่ำน (กิจกำร 20.21)
หันกลับมำหำพระเจ้ำ
นี่จะเกี่ยวข้ องกับทัศนคติใหม่ตอ่ ชีวิตอย่ำงสิ ้นเชิง จำเป็นที่ท่ำนจะต้ องรับกำรเปลี่ยนท่ำทีของท่ำน ท่ำนต้ อง
ยอมรับว่ำ ท่ำนเป็นคนบำปที่กบฏต่อพระเจ้ ำผู้บริสทุ ธิ์และมีเมตตำกรุณำต่อเรำ ท่ำนต้ องรับกำรเปลี่ยนแปลง
จิตใจ และต้ องมีควำมสำนึกผิดและควำมละอำยถึงควำมเลวทรำมของควำมบำป แล้ วท่ำนต้ องยอมที่จะละทิ ้ง
ควำมบำปและปรับทิศทำงชีวติ ของท่ำน พระเจ้ ำท้ ำทำยมนุษย์ให้ กลับใจมำหำพระองค์ มนุษย์ควรจะกลับใจ
ใหม่และหันมำหำพระเจ้ ำ และทำสิ่งที่แสดงถึงกำรกลับใจใหม่ (กิจกำร 26.20) นัน่ คือสิ่งที่พระเจ้ ำประสงค์
หันกลับมำหำพระเจ้ำมำยควำม
ว่ำ เดินไปในทิศทำงใหม่
ท่ำนต้ องมุง่ มัน่ ด้ วยสุดจิตสุดใจที่จะดำเนินชีวิต
ตำมที่พระเจ้ ำพอพระทัย นี่หมำยควำมว่ำ กำร
ยอมรับด้ วยใจจริงว่ำ พระองค์เป็ นพระคริสต์พระ
บุตรของพระเจ้ ำผู้ทรงพระชนม์อยู่ (มัทธิว 16.16)
ซึ่งหมำยถึงกำรเชื่อไว้ วำงใจในพระเยซูคริสต์อย่ำงเต็มที่ เพรำะพระองค์ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อท่ำน
ขณะเมื่อเรำยังอ่อนกำลัง พระคริสต์สิ ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรมในเวลำเหมำะสม (โรม 5.6)
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่ ถ่
่ วงเรำอยู่
สิงที
แน่นอน ควำมเย่อหยิ่งจองหองและนิสยั บำปของท่ำนจะบอกท่ำนว่ำ ให้ พงึ่ ควำมดีและศำสนำของท่ำนจะดีกว่ำ
แต่ท่ำนไม่มีทำงเลือก ท่ำนจะไว้ วำงใจคนอื่นหรือสิ่งอื่นไม่ได้ นอกจำกพระเยซูคริสต์ เพรำะพระองค์ผ้ เู ดียวที่
สำมำรถจะช่วยท่ำนให้ รอดได้ พระองค์สำมำรถช่วยคนทังหลำยที
้
่เข้ ำมำใกล้ พระเจ้ ำโดยทำงพระองค์นนเต็
ั ้ มที่
เพรำะว่ำพระองค์ทรงพระชนม์อยูท่ กุ เวลำ เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่ำนัน้ (ฮีบรู 7.25)
่ พระเจ้
่
ทำตำมสิงที
ำประสงค ์ให้ทำ
ถ้ ำพระเจ้ ำทรงสำแดงให้ ท่ำนเห็นว่ำ ท่ำนกำลังขำดอะไรอยู่ และปรำรถนำให้ ท่ำนหันกลับมำหำพระเยซู ก็ขอ
(ให้ )ท่ำนตอบสนองควำมปรำถนำนันตอนนี
้
้ แล้ วเรำควรจะทำอย่ำงไรดี ขอให้ ท่ำนสำรภำพต่อพระเจ้ ำว่ำ ท่ำน
เป็ นคนบำปที่สมควรจะรับโทษบำปและไม่มีใครที่ช่วยท่ำนได้ ขอเชิญพระเยซูคริสต์ด้วยใจจริงที่จะช่วยท่ำนให้
รอด และขอให้ พระองค์มำเป็นองค์พระผู้เป็ นเจ้ ำในชีวิตของท่ำนอย่ำงที่ควรจะเป็ น และขอให้ พระองค์ช่วยท่ำนที่
จะละทิ ้งควำมบำปและมีชีวิตเพื่อพระองค์
กำรอธิษฐำนจำกใจจริงควรเป็ นอย่ำงนี ้
พระเจ้ ำข้ ำ ข้ ำพระองค์ได้ สำนึกแล้ วว่ำ ข้ ำพระองค์ได้ ใช้ ชีวติ โดยไม่มีพระเจ้ ำ และถูกแยกจำกพระองค์เพรำะ
ควำมบำป ขอพระองค์ทรงอภัยโทษบำปของข้ ำพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ ้นพระชนม์
แทนข้ ำพระองค์และ ทรงเป็ นขึ ้นมำจำกควำมตำย ข้ ำพระองค์ปรำรถนำให้ พระองค์เป็ นศูนย์กลำงในชีวิตของข้ ำ
พระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับควำมรักของพระองค์ตอ่ ข้ ำพระองค์
พระเจ้ำร ักษำคำส ัญญำเสมอ
ถ้ ำท่ำนจะยอมรับด้ วยปำกของท่ำนว่ำ พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผู้เป็นเจ้ ำ และเชื่อในใจว่ำ พระเจ้ ำได้ ทรงให้
พระองค์เป็ นขึ ้นมำจำกควำมตำย ท่ำนจะรอด (โรม 10.9) ใครที่วำงใจพระเยซูคริสต์ให้ เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดด้ วย
ควำมจริงใจและยอมรับพระองค์เป็ นองค์พระผู้เป็นเจ้ ำ คำสัญญำนี ้จะเป็ นของเขำ
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12. กำรดำเนิ นในชีวต
ิ ใหม่
ก้ำวแรกในชีวต
ิ คริสเตียน
หลังจำกที่คณ
ุ ได้ ต้อนรับพระเยซู คุณไว้ วำงใจในพระองค์แล้ ว คุณเป็นคนที่ถกู สร้ ำงใหม่ในสำยพระเนตรของ
พระเจ้ ำ เหตุกำรณ์นี ้เปรียบได้ กบั กำรบังเกิดใหม่ ฉะนันตอนนี
้
้คุณมีสมั พันธภำพใหม่กบั พระเจ้ ำ ซึ่งพระคัมภีร์
เรียกว่ำ “เป็ นผู้ชอบธรรม”
้ ณมีส ันติภำพก ับพระเจ้ำ
ตอนนีคุ
เมื่อเรำถูกชำระให้ ชอบธรรมโดยควำมเชื่อแล้ ว เรำจึงมีสนั ติภำพกับพระเจ้ ำทำงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ น
เจ้ ำของเรำ (โรม 5.1)
่
พระเยซูจ ัดกำรเรืองบำปกรรมของท่
ำนแล้ว
บรรดำผู้เผยพระวจนะก็เป็นพยำนถึงพระองค์วำ่ ทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นนั ้ พระเจ้ ำจะทรงยกควำมผิดบำป
ของพวกเขำโดยพระนำมของพระองค์ (กิจกำรของอัครทูต 10.43)
ท่ำนเป็ นสมำชิกในครอบคร ัว
ของพระเจ้ำ
แต่ทกุ คนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนำมของ
พระองค์นนั ้ พระองค์กจ็ ะประทำนสิทธิเป็นลูกของพระเจ้ ำ
(ยอห์น 1.12)

มีควำมแน่ นอนในชีวต
ิ นิร ันดร
เพรำะฉะนันไม่
้ มกี ำรลงโทษคนที่อยูใ่ นพระเยซูคริสต์ (โรม 8.1)
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พระเจ้ำเสด็จเข้ำมำในชีวต
ิ ของท่ำนโดยพระวิญญำณบริสุทธิ ์
เมื่อพวกท่ำนได้ยินสัจวำทะคือข่ำวประเสริฐเรื่องควำมรอดของท่ำนและวำงใจในพระองค์แล้ ว พวกท่ำนก็ได้ รับ
กำรประทับตรำด้ วยพระวิญญำณบริสทุ ธิ์ตำมที่ทรงสัญญำไว้ (เอเฟซัส 1.13) นี่เป็ นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนกัน
ตอนนี ้ท่ำนสำมำรถที่จะเจริญเติบโตในชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณของท่ำน โดยมีสี่ประกำรที่สำคัญเป็ นพิเศษดังนี ้
1. กำรอธิษฐำน – ขอให้คุณพู ดก ับพระเจ้ำทุกว ัน
พระเจ้ ำทรงชื่นชมยินดี เมื่อท่ำนสนทนำกับพระองค์ ในฐำนะที่เป็ นพระบิดำและเป็นมิตรสหำยของท่ำน
พระองค์สนพระทัยในทุกเรื่องในชีวิตของท่ำน ขอให้ ท่ำนสนทนำกับพระองค์เรื่องครอบครัวของท่ำน เรื่องงำน
อำชีพของท่ำน เรื่องทุกข์สขุ และควำมปรำรถนำของท่ำน ขอให้ ท่ำนขอบพระคุณพระเจ้ ำสำหรับควำมเมตตำ
กรุณำของพระองค์ และขอกำรให้ อภัยบำป เมื่อท่ำนผิดพลำดอีกครัง้ พระเจ้ ำทรงสดับฟังคำอธิษฐำนของท่ำน
เสมอ ทรงพร้ อมที่จะยกโทษให้ ท่ำน และอยูเ่ คียงข้ ำงท่ำนในทุกสถำนกำรณ์ ท่ำนสำมำรถที่จะขอกำรอภัยโทษ
จำกพระองค์ทกุ ๆวัน แม้ แต่ลกู ของพระเจ้ ำไม่สมบูรณ์แบบ ถ้ ำเรำสำรภำพบำปของเรำ พระองค์ทรงซื่อสัตย์และ
เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบำปของเรำ และจะทรงชำระเรำให้ พ้นจำกกำรอธรรมทังสิ
้ ้น (1 ยอห์น 1.9)
ท่ำนจะอธิษฐำนที่ไหนหรือเมื่อไหร่นนไม่
ั ้ สำคัญ แต่ถ้ำท่ำนกำหนดเวลำและสถำนที่เฉพำะเจำะจงสำหรับกำร
อธิษฐำนนัน้ มันจะช่วยท่ำนให้ สงบและสำมำรถฟังพระสุระเสียงของพระเจ้ ำได้ ในเวลำที่ท่ำนอธิษฐำน พระเจ้ ำ
ทรงปรำรถนำที่จะให้ ของดีแก่ท่ำน ฉะนันขอให้
้
ท่ำนอธิษฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2. พระค ัมภีร ์ – จงทำให้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นฐำนของชีวต
ิ ของท่ำน
พระเจ้ ำทรงปรำรถนำที่จะให้ ท่ำนทรำบถึงน ้ำพระทัยของพระองค์ โดยที่พระองค์อำจใช้ หลำยวิถีทำง
ท่ำนสำมำรถที่จะได้ ยินพระสุระเสียงของพระองค์เป็นพิเศษโดยกำรอ่ำนพระคัมภีร์ โดยกำรอ่ำนพระคัมภีร์
คุณจะเข้ ำใจมำกยิ่งขึ ้นว่ำ พระลักษณะของพระเจ้ ำเป็นอย่ำงไร และแผนกำรที่ดีของพระองค์สำหรับชีวิตของ
ท่ำนเป็ นอย่ำงไร จงค้นดูวำ่ อะไรเป็ นสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็ นเจ้ ำ (เอเฟซัส 5.10)
ขอให้ ท่ำนเริ่มอ่ำนพระคัมภีร์ในหมวดพระกิตติคณ
ุ เช่นพระกิตติคณ
ุ ของลูกำ หลังจำกนันท่
้ ำนอำจอ่ำนในพระ
ธรรมโรม ซึ่งเขียนถึงเป้ำหมำยและควำมหมำยแห่งชีวิตอย่ำงชัดเจ่น พระวิญญำณบริสทุ ธิ์คงจะทรงนำท่ำนใน
กำรศึกษำพระวจนะ และท่ำนจะเข้ ำใจมำกยิ่งขึ ้น ยิ่งจะอ่ำนในพระคัมภีร์
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3. ควำมสำม ัคคีธรรม – จง
ไปร่วมสำม ัคคีธรรมก ับ
่ บสนุ นท่ำน
คริสเตียนทีสนั
่
ในชีวต
ิ แห่งควำมเชือ
พระเจ้ ำไม่ทรงปรำรถนำ ให้ พวกเรำดำเนิน
ชีวิตแบบสันโดษในควำมเชื่อ แต่ทรง
ปรำรถนำให้ เรำได้ พบปะกับคริสเตียนคน
อื่นๆ และสร้ ำงควำมสัมพันธ์กบั พวกเขำ
ด้ วยควำมรัก เพื่อเรำจะสำมำรเรียนรู้ซงึ่
กันและกัน ฟังพระวจนะร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำข่ำวประเสริฐแห่งควำมรักของพระเจ้ ำไปถึงคน
อื่น ๆ มิตรสหำยของพระเจ้ ำต้ องพึ่งซึง่ กันและกัน เหตุฉะนันให้
้ ท่ำนหำคริสตจักรและจะพบว่ำ กำรมีสำมัคคี
ธรรมกับคนอื่นดีอย่ำงไรสำหรับควำมเชื่อของท่ำน ท่ำนจะชื่นชมยินดีเมื่อท่ำนจะสำมำรถใช้ ควำมสำมำรถ และ
พรสวรรค์ที่พระเจ้ ำประทำนให้ ท่ำนสำหรับคนอื่น ๆ พระเจ้ ำทรงเห็นว่ำ กำรมีควำมสำมัคคีธรรมนันส
้ ำคัญมำก
จึงตรัสเตือนว่ำ อย่ำขำดกำรประชุมเหมือนอย่ำงบำงคนทำเป็ นนิสยั แต่จงหนุนใจกันให้ มำกยิ่งขึ ้น เพรำะพวก
ท่ำนก็ร้ ูอยู่วำ่ วันที่องค์พระผู้เป็นเจ้ ำเสด็จกลับมำใกล้เข้ ำมำแล้ ว (ฮีบรู 10.25)
่
่
่
4. กำรร ับใช้ –จงสำแดงชีวต
ิ ทีเปลี
ยนแปลงของคุ
ณให้คนอืนเห็
น
พระยำเวห์พระเจ้ ำของท่ำนมีพระประสงค์อะไรจำกท่ำน? นอกจำกให้ ยำเกรงพระยำเวห์พระเจ้ ำของท่ำน ให้
ดำเนินตำมทำงทังสิ
้ ้นของพระองค์ ให้ รักพระองค์ ให้ ปรนนิบตั ิพระยำเวห์พระเจ้ ำของท่ำนด้ วยสุดสิตสุดใจของ
ท่ำน (เฉลยธรรมบัญญัติ 10.12) เป้ำหมำยสูงสุดของท่ำนควรจะเป็นกำรดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้ ำ
นอกจำกนันท่
้ ำนควรจะใช้ ควำมสำมำรพิเศษของท่ำนในกำรรับใช้ พระเจ้ ำ เรำเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรง
สร้ ำงขึ ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ ทำกำรดี (เอเฟซัส 2.10) ขอให้ ท่ำนพร้ อมที่จะเล่ำให้ คนอืน่ ฟังว่ำ องค์พระผู้เป็น
เจ้ ำทรงได้กระทำอะไรในชีวิตของท่ำน นี่ไม่ได้เป็ นหน้ ำที่สำหรับพวกเรำที่เชื่อในพระองค์เท่ำนัน้ แต่เป็ น
ประสบกำรณ์ที่ทำให้ เรำมีควำมชื่นชมยินดี แต่พวกท่ำนเป็ นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็ นประชำกรอันเป็ น
กรรมสิทธิ์ของพระเจ้ ำ เพื่อให้ พวกท่ำนประกำศพระเกียรติของพระองค์ ผู้ได้ ทรงเรียกพวกท่ำนให้ ออกมำจำก
ควำมมืดเข้ ำไปสูค่ วำมสว่ำงอันมหัศจรรย์ของพระองค์ (1 เปโตร 2.9)
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