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ค์ำานำา
กรุณาอื่ย่าอ่ื่านขี�าม

 ผมห้ว้งัว้า่นั�นจะดง่ดด้คัว้ามสิ้นใจข้องคัณุได ้ผมร้ ้ . . . ว้า่คัำานำา

ก็ไม่ต่างไปจากการทีั้�เราตอ้งรอคัอยอย้่ในคั้ว้ทีั้�ยาว้เห้ยียดห้ร่อรอรถูทีั้�             

กำาลิงัต้ดอย้่กลิางถูนน แลิะผมจะไม่สิ้ญัญาว้่าคัำานำานี �มนัจะน่าต่�นเตน้      

สิ้กัเทั้า่ไห้ร ่แตว่้า่มนัเร่�องทีั้�สิ้ ำาคัญั

 ห้นงัสิ้่อเลิ่มนี �เป็นบัทั้นำาถู่งเร่�องราว้จรง้ๆ ข้องพระคัมัภีีร ์ นั�นค่ัอ 

คัว้ามรกัข้องพระเจา้ วิิธีีที่ี�พระเจ้้าที่รงต้้องการให้้คุุณมีีชีีวิิต้นิิรันิดร์กับ

พระองค์ุ แลิะวิิธีีที่ี�พระเจ้้าต้้องการให้้คุุณช่ีวิยคุนิอ่�นิๆ การเรยีนร้เ้กี�ยว้

กบััสิ้องเร่�องแรกนั�น ดค้ัอ่นข้า้งจะพ่ �นๆ ....แตอ่าจจะไมเ่ห้ม่อนกบััสิ้้�งทีั้�คัณุ

เคัยไดย้้นมาแลิว้้จนช้้น นี�ไมใ่ช้ห่้นงัสิ้อ่ชี้ �แนะเกี�ยว้กบััศาสิ้นาคัรส้ิ้ตท์ั้ั�ว้ไป แต่

ห้นงัสิ้อ่เลิม่นี �จะคัรอบัคัลิมุไปถูง่บัางสิ้้�งทีั้�คัณุไมเ่คัยไดย้้นมาก่อน ตวั้ผมเอง

ก็มีมมุมองเกี�ยว้กบััห้ลิายอยา่งทีั้�แตกตา่งออกไปจากสิ้้�งทีั้�คัณุคัุน้เคัย

 ผมมีคันอ่านสิ้องแบับัอย้่ในใจ กลุ่่�มแรกค่ัอเป็นคันทีั้�เพ้�งเช่้�อ           

ในพระเยซ้ำ้เม่�อเร็ว้ๆ นี � ถูา้ห้ากคัณุเป็นคันกลิุ่มนี � บัางทีั้คัณุอาจจะร้ส้ิ้่ก

ว้่าพระคัมัภีีรน์ั�นด้น่ากลิวั้อย้่สิ้กัห้น่อย แต่เช่้�อผมเถูอะ เพราะผมร้ดี้ว้่า

คัณุร้ส้ิ้ก่อย่างไร ตอนทีั้�ผมเพ้�งไดม้าเช่้�อพระเยซ้ำ้เม่�อตอนเป็นว้ยัรุน่อย้่นั�น                  

ผมแทั้บัไมร้่อ้ะไรเกี�ยว้กบััพระคัมัภีีรเ์ลิย ผมเคัยไดย้้นถูง่ พระเยซ้ำ ้ โนอาห้ ์

อาดมักบััเอว้า นั�นค่ัอทั้ั�งห้มดทีั้�ผมเคัยไดย้้นมา ห้นงัสิ้อ่เลิม่นี �จง่เป็นห้นงัสิ้อ่

ทีั้�น่กอยากจะให้มี้คันมาย่�นให้ห้้ลิงัจากทีั้�ไดเ้ช่้�อในข้่าว้ประเสิ้ร้ฐแลิว้้ มนั

คังจะช้ว่้ยให้ผ้มเข้า้ใจเร่�องราว้ในพระคัมัภีีรแ์ลิะเข้า้ใจแนว้คัด้สิ้ำาคัญัตา่งๆ 
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ไดบ้ัา้ง ผมเช่้�อว้า่ห้นงัสิ้่อเลิม่นี �จะช้ว่้ยคัณุแบับันั�นดว้้ยเช้น่กนั

	 กลุ่่�มที่่�สอง ผมมองว้า่เป็นคันทีั้�ร้จ้กัพระเยซ้ำม้าระยะห้น่�งแลิว้้ แตย่งั

ร้ส้ิ้ก่ “ตด้แห้ง็กอย้ก่บััทีั้�” คัณุเช่้�อในพระเยซ้ำ ้คัณุไปรว่้มการประช้มุนมสัิ้การ

ทีั้�คัรส้ิ้ตจกัรมาระยะห้น่�งห้รอ่อาจจะนานมาแลิว้้ แตค่ัณุร้ส้ิ้ก่อย้่ตลิอดว้่า

มนันา่จะมีอะไรมากกว้า่นี �สิ้ ้– พระคัมัภีีรต์อ้งมีอะไรมากกว้า่ทีั้�คัณุไดเ้รยีน

ร้จ้นมาถูง่จดุนี � คัณุยงัคังร้ส้ิ้ก่สิ้บััสิ้นอย้บ่ัา้งว้า่การตด้ตามพระเยซ้ำน้ั�นจรง้ๆ 

แลิว้้ห้มายถูง่อะไร มนัตอ้งมีอะไรมากกว้า่การประช้มุนมสัิ้การว้นัอาท้ั้ตย ์

ใช้เ้ว้ลิากบััเพ่�อนคัรส้ิ้เตียนดว้้ยกนั มีสิ้ว่้นเกี�ยว้ข้อ้งกบััก้จกรรมตา่งๆ ข้อง     

คัร้สิ้ตจกัรแน่ๆ  ผมอยากให้ค้ัุณร้ว้้่าสิ้ญัช้าตญาณข้องคัุณถู้กตอ้งแลิว้้

ห้นงัสิ้่อเลิม่นี �จะช้ว่้ยคัณุกา้ว้ตอ่ไปข้า้งห้นา้ได้

 มันอาจจะฟังด้ข้ัดแยง้ แต่ห้นังสิ้่อเลิ่มนี �มีจุดมุ่งห้มายเพ่�อจะ

แนะนำาคัว้ามคั้ดพ่ �นฐานสิ้ำาคัญัให้ก้บััคันทีั้�ฉลิาด ผมเช่้�อเสิ้มอว้่าคันอ่าน

ข้องผมเป็นคันทีั้�มีสิ้ต้ปัญญา ห้นงัสิ้่อเลิ่มนี �จะช้่ว้ยให้บ้ัางคันเรียนร้อ้ะไร      

บัางอย่างเสิ้ียให้ม่ ดว้้ยว้้ธีิ์การให้ม่ๆ แต่สิ้ ำาห้รบััคันอ่�นทีั้�เพ้�งจะเร้�มตน้นั�น 

เราทั้กุคันลิว้้นตอ้งมีจดุเร้�มตน้การเรยีนร้ที้ั้�ไห้นสิ้กัแห้ง่ แลิะนี�ค่ัอจดุเร้�มตน้

ข้องเรา

 ผมห้ว้งัว้่าห้นงัสิ้่อเลิ่มนี �จะเตรียมคันอ่าน ให้พ้รอ้มอ่านห้นงัสิ้่อ

เลิม่อ่�นๆ ทีั้�ผมเขี้ยน ห้ลิงัจากทีั้�คัณุอา่นห้นงัสิ้่อเลิม่นี �จบัแลิว้้ ผมอยากข้อ

แนะนำาให้อ้า่นห้นงัสิ้่อ สิิ่�งเห้น่ิอธีรรมีชีาติ้: สิิ่�งที่ี�พระคัุมีภีร์ีสิ่อนิเกี�ยวิ

กับโลกที่ี�มีองไม่ีเห้น็ิและเห้ตุ้ผลที่ี�สิิ่�งที่ี�พระคัุมีภีีร์สิ่อนินัิ�นิจ้ึงสิ่ำาคัุญ 

(ส่�งซ้ื้ �อได้ท้ี่่�	https://publish2day.org/th_TH/) สิ้ ำาห้รบััผ้อ้า่นภีาษาองักฤษ 

ห้นงัสิ้อ่เลิม่นี �มีจ ำาห้นา่ยออนไลิน ์ทั้ั�งทั้าง Amazon.com ห้รอ่ทั้างเลิก็ซ้ำแฮ้ม

เพรสิ้ ผ้จ้ดัพ้มพ ์ มีวี้ด้โอออนไลินห์้า้วี้ด้โอทีั้�ผมอภ้ีปรายเกี�ยว้กบััแนว้คั้ด

สิ้ำาคัญับัางอยา่งในห้นงัสิ้่อเลิม่นี � แตส่ิ้ ำาห้รบััผ้อ้า่นภีาษาอ่�นๆ ห้นงัสิ้่อเลิม่

นั�นสิ้ามารถูดาว้นโ์ห้ลิดไดฟ้รทีีั้�	https://www.miqlat.org/translations-of-
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supernatural.htm

 ห้ลิงัจากทีั้�ไดอ้า่น สิิ่�งเห้น่ิอธีรรมีชีาต้ิ แลิว้้ ผมห้ว้งัว้า่ผ้อ้า่นจะ

ตามอา่นห้นงัสิ้่อเลิม่อ่�นๆ ทีั้�ผมเขี้ยนตอ่ ห้นงัสิ้่อเห้ลิา่นี �พ้สิ้จ้นใ์ห้เ้ราเห้น็ว้า่

ยงัมีสิ้้�งอ่�นๆ ทีั้�เกี�ยว้กบััพระคัมัภีีรแ์ลิะพระเจา้อยากให้เ้รยีนร้ส้ิ้้�งตา่ง ๆ อีก

มากกว้า่ทีั้�คัณุอาจเคัยไดย้้นทีั้�โบัสิ้ถูเ์สิ้ยีอีก นั�นค่ัอ อย่าพูดเร่�องพระคัุมีภีร์ี

กับผมีดีกว่ิา, พระคัุมีภีร์ีแบบดิบๆ:	 เข้า้หาพระคัม่ภีร่ต์ามเง้�อนไข้ข้อง

พระคัม่ภีร่,์ สิิ่�งเห้น่ิอธีรรมีชีาต้:ิ นำาโลุ่กที่ศ่นเ์ก่�ยวกบ่โลุ่กเหนอ้ธรรมชาติ

ข้องพระคัม่ภีร่ก์ลุ่บ่คัน้มา

 แลิว้้ผมก็ห้ว้งัว้า่คัณุจะเป็นผ้ฟั้งรายการ เน็กเคัด้ไบัเบั้ �ลิพอ็ดคัาสิ้ทั้ ์

ข้องผมดว้้ยเช้่นกัน  ช่้�อข้องรายการบั่งบัอกเป้าห้มายข้องผมทีั้�อยาก

จะนำาเสิ้นอเน่ �อห้าพระคััมภีีรใ์นบัร้บัทั้โบัราณดั�งเด้ม โดยไม่มีมุมมอง

จากลิทัั้ธ้ิ์น้กายสิ้มยัให้ม่ตลิอดจนการทั้่กทั้กัต่างๆ ซ้ำ่�งตั�งอย้่บันกระบัว้น

ทั้ศันแ์บับัตะว้นัตกสิ้มยัให้ม่ให้แ้ก่ผ้ฟั้ง ผมสิ้นใจเฉพาะสิ้้�งทีั้�เน่ �อคัว้ามใน                    

พระคััมภีีรย่์นยัน ซ้ำ่�งเราตอ้งทั้ำาคัว้ามเข้า้ใจเน่ �อคัว้ามนั�นในบัร้บัทั้ข้อง            

พระคัมัภีีรเ์ทั้่านั�น ไม่ใช้่ตามสิ้้�งทีั้�ธิ์รรมเนียมต่างๆ กลิ่าว้ถู่ง ในทั้กุเด่อน

มีคันฟังจำานว้นนบััห้ม่�นนบััแสิ้นคัน เรียนร้ที้ั้�จะอ่านพระคัมัภีีรด์ว้้ยคัว้าม

เข้า้ใจมากข้่ �นในสิ้้�งทีั้�พว้กเข้ามองไมเ่ห้็นมาก่อน คัว้ามต่�นเตน้ทีั้�ไดค้ัน้พบั

เป็นสิ้้�งทีั้�ผ้เ้ช่้�อทั้กุคันคัว้รมีประสิ้บัการณถ์ูง่อย้เ่สิ้มอ นั�นค่ัอเห้ตผุลิทีั้�ผมทั้ำา

สิ้้�งทีั้�ผมทั้ำาอย้ต่อนนี�

ขีอื่บคุ์ณทูี�อ่ื่านบทูนำา!
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บทูนำา
พูระเจ�าติ�อื่งการอื่ะไร?

 นี�อาจฟังดเ้ห้ม่อนเป็นคัำาถูามพ่�นๆ แตถู่า้ห้ากคัณุลิองคั้ดดส้ิ้กัน้ด

ก็จะพบัว้า่นี�ไมใ่ช้ค่ั ำาถูามทีั้�พ่ �นๆ เลิย

 เพราะอะไร? อย่างแรกคัุณตอ้งร้ว้้่าใคัรกำาลิงัถูามคัำาถูามนี�อย้ ่

คันอาจจะถูามคัำาถูามนี�ดว้้ยเห้ตผุลิสิ้ารพดั อาจจะเป็นการรอ้งออกมา

ดว้้ยคัว้ามโกรธิ์ข้องคันทีั้�กำาลิงัพบักบััคัว้ามเจ็บัปว้ดอย้่ห้ร่อเปลิา่? บัางทีั้

อาจจะเป็นเสิ้ียงกระซ้ำ้บัจากคัว้ามเศรา้อนัลิ่กซ้ำ่ �งทีั้�เบัาเสิ้ียจนแทั้บัจะไม่

ไดย้้น เป็นการถูามจากคัว้ามอยากร้อ้ยากเห้็นห้รอ่เปลิา่? ห้รอ่เป็นคัว้าม

ปรารถูนาทีั้�เต่อนให้ค้ั้ดถู่งเร่�องนี �อย่างลิก่ซ้ำ่ �ง? การให้ค้ั ำาตอบัทีั้�ถูก้ตอ้งจะ

ข้่ �นอย้ก่บััว้า่ เพราะอะไร จง่ถูามคัำาถูามนี�

 เน่�องจากผมเป็นคันทีั้�กำาลิงัถูามคัำาถูามนี� ก็เลิยงา่ยทีั้�จะบัอกคัณุ

ตรงๆ แตก่่อนอ่�นข้อบัอกคัณุก่อนว้า่อะไรค่ัอสิ้้�งทีั้�จะไมก่ระตุน้ผม ผมไมไ่ด้

ถูามคัำาถูามนี�เพราะไมร้่ค้ั ำาตอบั ทีั้�จรง้ผมร้ค้ั ำาตอบัอย้แ่ลิว้้ ร้ค้ั ำาตอบัสิ้ำาห้รบัั

ทั้กุคัน ซ้ำ่�งเป็นคัำาตอบัทีั้�พระเจา้เองจะทั้รงตอบักบััเราทั้กุคัน แลิะนี�ค่ัอว้้ธีิ์ทีั้�

ผมกำาลิงัถูามคัำาถูามนี�อย้ ่ ทีั้�ผมตอ้งถูามคัำาถูามนี�เพ่�อจะช้ว่้ยให้ค้ัณุคั้ดถูง่

สิ้้�งสิ้ ำาคัญัตา่งๆ ในเว้ลิาทีั้�ผมถูามว้า่ “พระเจา้ตอ้งการอะไร?” นั�น จรง้ๆ ผม

กำาลิงัถูามว้่า พระเจา้ทั้รงตอ้งการอะไรจากผมแลิะชี้ว้้ตข้องผม แลิะทั้รง

ตอ้งการอะไรจากคัณุแลิะชี้ว้้ตข้องคัณุ? พระเจ้า้ที่รงตอ้งการอะไรจ้ากที่ก่

คันบนโลุ่ก?	

 ก่อนทีั้�จะให้ค้ั ำาตอบั จะเห้น็ไดช้้ดัเจนว้า่คัำาถูามนี�เป็นคัำาถูามทั้าง
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ศาสิ้นา คัำาถูามตา่งๆ เกี�ยว้กบััพระเจา้ มกัถูก้มองว้า่เป็นคัำาถูามทั้างศาสิ้นา  

ผมจะยกคัำาถูามนี�แลิะให้ค้ั ำาตอบั เพราะว้า่ผมสิ้นใจในพระเจา้ คันสิ้ว่้นให้ญ่

สิ้นใจพระเจา้ถูง่แมว้้า่จะไมไ่ดส้ิ้นใจในคัรส้ิ้ตจกัรก็ตาม นั�นไมเ่ป็นไร คัณุ

ไมไ่ดต้อ้งการคัรส้ิ้ตจกัรเพ่�อจะคัยุเร่�องราว้เกี�ยว้กบััพระเจา้ ผมเองก็ไมใ่ช้ ่

ศ้ษยาภ้ีบัาลิห้ร่อนักบัว้ช้ แต่ผมมีอาชี้พจากการศ่กษาพระคัมัภีีร ์ แลิะ

เน่�องจากผมเป็นทีั้�คันตั�งคั ำาถูามนี�ข้่ �นมาว้า่ “พระเจา้ตอ้งการอะไร?” คัำาตอบั 

ข้องผมก็เลิยมาจากในพระคััมภีีร ์ นั�นทั้ำาให้จุ้ดสิ้นใจนั�นแคับัลิงอีกน้ด  

เปา้ห้มายข้องผมค่ัอเพ่�อทีั้�จะอธ้ิ์บัายว้า่พระคัมัภีีรจ์ะตอบัคัำาถูาม “พระเจา้

ตอ้งการอะไร?” ว้า่อยา่งไร

 แลิะนี�ค่ัอคัำาตอบัทีั้�พ่ �นฐานมาก นั�นค่ัอ พระเจ้้าต้้องการคุุณ!

 อาจทั้ำาให้ค้ัณุร้ส้ิ้ก่ประห้ลิาดใจแลิะอาจสิ้งสิ้ยั แตไ่มเ่ป็นไรนี�เป็น

คัำาตอบัทีั้�ถูก้ตอ้งแลิว้้ ว้า่กนัตรงๆ นี�ไมใ่ช้ค่ั ำาตอบัทีั้�อธ้ิ์บัายไดอ้ยา่งสิ้มบัร้ณ์

เลิย คัณุไมอ่าจสิ้มัผสัิ้ไดว้้า่คัำาตอบัเพียงประโยคัเดยีว้นี �จะนา่พ้ศว้งแลิะลิก่

ซ้ำ่ �งมากข้นาดไห้น คัณุตอ้งการบัรบ้ัทั้เพ้�มเตม้เพ่�อจะซ้ำาบัซ้ำ่ �งไดว้้า่มีคัว้ามรกั

มากมายข้นาดไห้นซ้ำอ่นอย้ใ่นเบ่ั �องห้ลิงัคัำาตอบันั�น ทีั้�จรง้แลิว้้ผมยงัมีเร่�อง

ราว้ทีั้�ยอดเยี�ยมแลิะย่ดยาว้ทีั้�อย้ใ่นเบ่ั �องห้ลิงัคัำาตอบันี�

 เน่�องจากนั�นค่ัอสิ้ถูานการณ ์ห้นงัสิ้อ่เลิม่นี �จง่ไมไ่ดพ้ด้เกี�ยว้กบััสิ้้�งทีั้�

พระเจา้ตอ้งการเพียงอยา่งเดียว้ แตย่งัพด้เกี�ยว้กบััสิ้้�งตา่งๆ ทีั้�พระเจา้อยาก

ให้ค้ัณุร้ด้ว้้ย ใช้!่ พระเจา้ทั้รงประสิ้งคัค์ัณุ! พระองคัท์ั้รงตอ้งการคัณุ! แต่

เพ่�อให้ค้ัณุร้ส้ิ้ก่ซ้ำาบัซ้ำ่ �งในเร่�องนี �แลิะ(ห้ว้งัว้า่)ร้ส้ิ้ก่แบับัเดยีว้กบััพระเจา้ คัณุ

จง่ตอ้งการบัรบ้ัทั้ทีั้�มากกว้า่นี �

 แน่นอนว้่า นั�นค่ัองานข้องผม เราจะเร้�มตน้ดว้้ยเร่�องราว้ข้อง

พระเจา้ ทีั้�มีเร่�องนา่เศรา้อย้ม่าก แตไ่มมี่เร่�องไห้นเลิยทีั้�เปลิี�ยนคัว้ามคัด้ข้อง

พระเจา้ทีั้�มีตอ่คัณุห้รอ่ผมเลิย ทั้นัทีั้ทีั้�ผมเลิา่เร่�องนี �จบั ผมจะจดจอ่เพียงเร่�อง

ราว้บัางสิ้ว่้นทีั้�สิ้ ำาคัญัเป็นพ้เศษ แตถู่า้ห้ากคัณุไดอ้า่นสิ้ว่้นยอ่ยข้องเร่�องแลิว้้ 
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คัณุจะไดร้บััคัำาตอบัข้องคัำาถูามทีั้�เราถูามเม่�อตอนเร้�มตน้ แตอ่ยา่งไรก็ดี ผม

ข้อเดาว้า่คัณุจะยงัอยากไปตอ่แลิะผมเองก็ห้ว้งัว้า่จะเป็นอยา่งนั�น

 ก่อนทีั้�เร้�ม ผมมีอีกอย่างห้น่�งทีั้�จะตอ้งพ้ดถู่ง ถู้าห้ากคัุณเป็น

คันห้น่�งทีั้�ไดใ้ช้เ้ว้ลิามากในคัร้สิ้ตจกัร คัณุอาจจะคั้ดว้่าคัณุนั�นร้เ้ร่�องราว้ 

ทั้กุอยา่งห้มดแลิว้้ แตแ่นน่อนว้า่สิ้้�งทีั้�คัณุร้อ้าจจะเป็นเร่�องราว้เพียงแคับ่ัาง

สิ้ว่้นเทั้า่นั�น ผมรบััรองไดเ้ลิยว้า่ จะมีข้อ้มล้ิให้ม่ๆ  ทีั้�จะทั้ำาให้ค้ัณุตอ้งร้ส้ิ้ก่

ประห้ลิาดใจ ซ้ำ่�งโช้คัไมดี่นกั ทีั้�มีองคัก์รศาสิ้นาตา่งๆ มกัจะกีดข้ว้างคัว้าม

เข้า้ใจ แลิะคัว้ามซ้ำาบัซ้ำ่ �งข้องเราทีั้�มีต่อเร่�องราว้ในพระคัมัภีีร ์ บัางคัรั�ง 

คัรส้ิ้ตจกัรแลิะคัว้ามน้ยมช้มช้อบัในบัางน้กาย ก็สิ้ ำาคัญัมากกว้า่ตวั้เร่�องราว้

เสิ้ียอีก แตน่ั�นจะไมใ่ช้ส่ิ้ถูานการณข์้องห้นงัสิ้่อเลิม่นี �

 ถูง่แมว้้า่ผมกำาลิงัทั้ก่ทั้กัเอาเองว้า่ คันอา่นบัางคันคังจะคัุน้เคัยกบัั

พระคัมัภีีรดี์อย้่แลิว้้ก็ตาม แต่ผมก็มั�นใจว้่าคัณุจะพบักบััคัว้ามจรง้ให้ม่ๆ 

แลิะว้้ธีิ์การคั้ดให้ม่ๆ ทีั้�เกี�ยว้กบััคัว้ามจรง้ทีั้�คัณุร้อ้ย้่แลิว้้ แลิะถูา้ห้ากคัณุ

ไมเ่คัยไปโบัสิ้ถูห์้รอ่ไมเ่คัยไดย้้นเกี�ยว้กบััพระคัมัภีีรม์าก่อนเลิย คัณุจะเป็น

ผ้อ้า่นทีั้�สิ้มบัร้ณแ์บับัเลิยทีั้เดียว้ เพราะไมมี่อะไรให้ต้อ้งลิม่กบััสิ้้�งทีั้�ไดเ้รยีน

ร้ม้าแลิะเพ่�อจะตอ้งเรยีนร้ใ้ห้ม ่ ทั้กุอยา่งจง่เป็นคัว้ามร้ใ้ห้ม่ห้มด แตไ่ม่ว้า่

จะเป็นแบับัไห้นก็ตาม ผมห้ว้งัว้า่คัณุกำาลิงัจะมีประสิ้บัการณถ์ู่งคัว้ามน่า

ต่�นเตน้ ข้องการคัน้พบัสิ้้�งทีั้�พระเจา้ตอ้งการแลิะเห้ตผุลิทีั้�ว้า่ทั้ำาไมพระเจา้

ทั้รงตอ้งการเช้น่นั�น



ส่วนทูี� I: เร่�อื่งราว
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บทูทูี� 1 : 

พูระเจ�าติ�อื่งการค์รอื่บค์รัว

 คัว้ามคัด้เร้�มแรกทีั้�สิ้ดุทีั้�ผมมีเกี�ยว้กบััพระเจา้ ไมใ่ช้พ่อ่ทีั้�มองไมเ่ห้น็

อย้่บันฟ้า พระเจา้เป็นพระผ้ส้ิ้รา้ง ทั้รงเป็นฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจทีั้�อย้่ห้่างไกลิออก

ไป ผมทั้ก่ทั้กัเอาว้า่พระองคัร้์จ้กัเกี�ยว้กบััตวั้ผมแลิะคันอ่�นๆ แตผ่มไมร้่เ้ลิย

ว้่าพระองคัก์ำาลิงัคั้ดอะไรอย้่ห้ร่อว้่าพระองคัก์ำาลิงัคั้ดเกี�ยว้กบััผมห้ร่อคัน

อ่�นๆ ในโลิกอย้่ห้ร่อเปลิา่ ผมเช่้�อว้า่พระองคัท์ั้รงดำารงอย้่ แตผ่มไม่คั้ดว้า่

พระองคัจ์ะเป็นเห้ม่อนกบััว้้ญญาณทีั้�อย้่ในห้อ้งกบััผม ผมคั้ดว้่าพระเจา้

เป็นนกัสิ้งัเกตการณ ์ทีั้�ผมอาจจะไดร้บััคัว้ามสิ้นใจจากพระองคัใ์นบัางคัรั�ง 

เว้ลิาทีั้�ผมกำาลิงัมีปัญห้า ผมก็ไมไ่ดค้ั้ดว้า่พระเจา้อยากทั้ำารา้ยห้รอ่ไมช่้อบั

ตวั้ผม สิ้ำาห้รบััผมเองนั�น ผมยอมรบััว้า่พระเจา้ทั้รงมีอย้จ่รง้แลิะไมมี่เห้ตผุลิ

ทีั้�จะคัด้ว้า่พระองคัท์ั้รงเป็นศตัร้ นั�นค่ัอทั้ั�งห้มดทีั้�ผมคัด้ เห้ม่อนกบััคัำาพด้ทีั้�

บัอกว้า่ “อย้น่อกสิ้ายตา ก็อย้น่อกคัว้ามคั้ด”

 ผมมีอีกห้ลิายอยา่งทีั้�จะตอ้งเรยีนร้เ้กี�ยว้กบััพระเจา้ เน่�องจากผม

ไมไ่ดก้ำาลิงัเสิ้าะห้าพระองคัอ์ย้ ่ก็เลิยนก่เอาเองว้า่พระองคัก็์ไมไ่ดท้ั้รงเสิ้าะ

ห้าผมเช้น่เดียว้กนั ห้รอ่ถูา้ห้ากมีคันมาถูามผมว้า่พระเจา้กำาลิงัเสิ้าะห้าผม

อย้ห่้รอ่เปลิา่ ก็คังตอบัไปว้า่พระเจา้มีอยา่งอ่�นให้ท้ั้ ำาเยอะแยะทีั้�สิ้ ำาคัญักว้า่

จะมาเสิ้าะห้าผม แลิะคั้ดว้่าผมเองก็ไม่ไดก้ ำาลิงัทั้ำาสิ้้�งทีั้�ดีห้ร่อแย่เสิ้ียจน

ตอ้งการคัว้ามสิ้นใจจากพระเจา้

 แต่ผมคั้ดผ้ด พระเจา้กำาลิงัเสิ้าะห้าผมอย้่ ผมแคั่ไม่ร้เ้ทั้่านั�นเอง 

ตอนนี�ผมร้แ้ลิว้้ว้่าพระเจา้เสิ้าะห้าผมเพราะว้่านั�นค่ัอพระธิ์รรมช้าต้ข้อง

พระองคัที์ั้�ทั้รงเสิ้าะห้าเรา พระเจา้ทั้รงอทุ้ั้ศพระองคัต์อ่เรา

เราจะร้ส้ิ้้�งเห้ลิา่นี �เกี�ยว้กบััพระเจา้ไดอ้ยา่งไรกนั? นั�นเป็นคัำาถูามทีั้�ผมมกัจะ
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ถูก้ถูามมากกว้า่ห้น่�งคัรั�ง ดงันั�น ให้ม้องห้าคัำาตอบันี�อีกคัรั�ง! ให้เ้รามาเร้�มตน้

โดยเปรยีบัเทีั้ยบักบััตวั้เอง นี�เป็นเร่�องปกต ้มนัเป็นสิ้ว่้นห้น่�งข้องธิ์รรมช้าต้

เรา  ทีั้�เราจะใสิ้ใ่จเกี�ยว้กบััสิ้้�งทีั้�เราทั้ำา โดยเฉพาะอยา่งย้�งถูา้ห้ากสิ้้�งนั�นตอ้ง

อาศยัคัว้ามพยายามอย่างห้นกั เราคังจะร้ส้ิ้ก่โกรธิ์ห้รอ่ขุ้่นใจเป็นแน่ห้าก

เว้ลิาทีั้�มีบัางคันเยาะเยย้ ดอ้ยคัา่ ทั้ำาลิาย ห้รอ่อา้งว้า่เป็นเจา้ข้องสิ้้�งทีั้�เรา

ทั้ำา, สิ้้�งทีั้�เราทั้ำาสิ้ำาเรจ็, ห้รอ่สิ้้�งทีั้�เราคั้ดก่อนเป็นคันแรก ถูา้การทีั้�เราไมร้่ส้ิ้ก่

อะไรถูง่สิ้้�งเห้ลิา่นี �เลิย ก็นา่จะเร่�องทีั้�ผ้ดปกต้

 ทีั้�เราร้ส้ิ้ก่แบับันี�เพราะว้่าเราถูก้สิ้รา้งมาแบับันี� เราร้ส้ิ้ก่ถู่งตวั้เอง 

เราทั้กุคันมีชี้ว้้ต, มีจ้ตใจ, มีคัว้ามร้ส้ิ้ก่นก่คั้ด เราใช้ส้ิ้ต้ปัญญาข้องเรากบัั

สิ้้�งทีั้�เราอยากได ้ เพ่�อให้ไ้ดส้ิ้้�งทีั้�เราพอใจ ไม่ใช้่สิ้้�งทีั้�ทั้ ำาให้เ้ราตอ้งเจ็บัปว้ด

ห้รอ่สิ้ญ้เสิ้ยี เราทั้ำาดว้้ยคัว้ามตั�งใจ ไมใ่ช้ท่ั้ ำาแบับัสิุ้ม่ไปเร่�อยห้รอ่ทั้ำาโดยไมมี่

ว้ตัถูปุระสิ้งคั ์คัว้ามมีเห้ตผุลิแลิะการห้ยั�งร้โ้ดยสิ้ญัช้าตญาณเป็นสิ้้�งทีั้�คัอย

ชี้ �นำาเรา 

 มีตวั้อยา่งเยอะแยะทีั้�พ้สิ้จ้นใ์ห้เ้ห้น็ว้า่เพราะอะไรสิ้้�งเห้ลิา่นี �ถูง่เป็น

จรง้ สิ้้�งเลิก็ๆ นอ้ยๆ ทีั้�เราทั้ำา แมว้้า่มนัจะไมส่ิ้ ำาคัญัแตเ่ราก็ทั้ำามนัดว้้ยคัว้าม

ตั�งใจแลิะใช้ค้ัว้ามคั้ด การทีั้�เราแปรงฟันก็เพราะไม่อยากฟันผหุ้รอ่มีกลิ้�น

ปาก เราต่�นตอนเช้า้เพราะอยากรกัษางานเอาไว้ห้้รอ่เพราะมีเร่�องสิ้นกุๆ ให้้

ทั้ำา เราห้นัซ้ำา้ยแทั้นทีั้�จะห้นัข้ว้าเพราะว้า่มีทีั้�ทีั้�ตอ้งไป ห้รอ่เว้ลิาทีั้�เราทั้ำาบัาง

อย่างทีั้�อาจเรียกว้่าไม่มีเห้ตผุลิ นั�นก็ยงัเป็นเพราะว้่าเราอยากไดผ้ลิลิพัธิ์์

ทีั้�อยากได ้ ห้ร่อแมก้ระทั้ั�งเว้ลิาทีั้�ทั้ ำาบัางอย่างโดยทีั้�ไม่พอใจ เราก็ทั้ำามนั

เพราะคัด้ว้า่มนัจะดีตอ่เราในบัางแง ่ถูา้ไมอ่ยา่งนั�นแลิว้้ เราจะไปออกกำาลิงั

กายทีั้�ย้มห้รอ่ทั้านอาห้ารเพ่�อสิ้ขุ้ภีาพเพราะอะไรกนัลิะ่ นั�นเพราะเราเป็น

คันทีั้�มีว้ตัถูปุระสิ้งคัต์ามธิ์รรมช้าต้ ไมใ่ช้ไ่มมี่ว้ตัถูปุระสิ้งคั์

 ห้รอ่อีกนยัห้น่�ง สิ้้�งทีั้�เราทั้ำาตรงกนัข้า้มกบััสิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นี �ก็นา่จะ

เป็นเพราะสิ้ญัญาณถูง่ปัญห้าทั้างจ้ตว้้ทั้ยาห้รอ่ทั้างอารมณข์้องเรา
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 พระเจา้ในพระคัมัภีีรท์ั้รงมีคัณุลิกัษณะนี�เห้ม่อนกนักบััเรา พระเจา้

ทั้รงกระทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ เพ่�อสิ้ำาราญพระทั้ยักบััสิ้้�งทีั้�พระองคัท์ั้ ำา พระเจา้ไมไ่ด้

สิ้รา้งมนษุยช้าตเ้พราะว้า่พระองคัท์ั้รงข้าดบัางอยา่งไป พระองคัไ์มไ่ดท้ั้รง

เห้งา พระองคัไ์ม่ไดท้ั้รงข้าดสิ้้�งใดแลิะพระองคัไ์ม่ไดท้ั้รงตอ้งการเพ่�อน 

พระองคัไ์ม่ไดต้อ้งการสิ้้�งใด ๆ เลิย เพราะว้่า...พระองคัท์ั้รงเป็นพระเจา้ 

พระเจา้ทั้รงสิ้รา้งสิ้้�งตา่งๆ ก็เพ่�อจะเพลิด้เพลิน้กบััพระห้ตัถูก้จข้องพระองคั ์

แลิะสิ้้�งตา่งๆ ทีั้�พระองคัใ์สิ้พ่ระทั้ยัมากทีั้�สิ้ดุก็ค่ัอสิ้้�งทีั้�พระองคัท์ั้รงกระทั้ำาให้้

เห้ม่อนพระองคั ์ ในพระคัมัภีีรบ์ัอกว้่าสิ้้�งเห้ลิา่นี �เป็น “ตามพระฉายาข้อง

พระองคั”์ (ปฐก. 1:26) สิ้้�งเห้ลิา่นั�น นั�นค่ัอคัณุแลิะผม

จุดทูี�เร่�อื่งราวขีอื่งเราเริ�มติ�น
 เห้ตผุลิทีั้�พระเจา้ตอ้งการเรา ไดเ้ร้�มตน้ดว้้ยคัว้ามคัด้จากพระคัมัภีีร ์

ว้า่ พระเจา้ทั้รงเป็นพระผ้ส้ิ้รา้งข้องเรา ถูง่แมว้้า่เราไมอ่าจเข้า้ใจเร่�องนั�นได้

อย่างถู่องแทั้ ้ แตผ่ลิลิพัธิ์ก็์ค่ัอเราดำารงอย้่เพราะว้่าพระเจา้ตอ้งการให้เ้รา

ดำารงอย้ ่ พระเจา้ไมท่ั้รงกระทั้ำาอยา่งไมมี่เห้ตผุลิ พระองคัท์ั้รงกระทั้ำาดว้้ย

ว้ตัถูปุระสิ้งคั ์ เม่�อพระองคัส์ิ้รา้งมนษุย ์ พระองคัไ์ม่ไดก้ ำาลิงัพยายามเต้ม

เต็มบัางอย่างทีั้�ข้าดห้าย พระองคัไ์ม่ไดจ้ ำาเป็นตอ้งมีเรา แตพ่ระองคัก็์ยงั

คังสิ้รา้งเราข้่ �นมา มีคัำาอธ้ิ์บัายทีั้�มีเห้ตผุลิเพียงข้อ้เดียว้ว้่าทั้ำาไมพระองคั์

จง่สิ้รา้งเราข้่ �นมา - พระเจา้ตอ้งการให้เ้ราดำารงอย้เ่พ่�อพระองคัจ์ะสิ้ำาราญ

พระทั้ยักบััเราแลิะเพ่�อให้เ้ราสิ้ำาราญใจกบััพระองคัด์ว้้ย

 เพราะว้่าพระเจา้สิ้รา้งเรา พระคัมัภีีรจ์่งกลิา่ว้ถู่งพระองคัว์้่าเป็น 

“พระบัด้า” ข้องเราแลิะกลิา่ว้ถูง่มนษุยต์ั�งแตอ่าดมัเร่�อยมาว้า่เป็นลิก้ๆ ข้อง

พระองคั1์ นั�นเป็นเห้ตผุลิทีั้�พระคัมัภีีรใ์ช้ภ้ีาษาคัรอบัคัรวั้อธ้ิ์บัายถูง่พระเจา้

แลิะอธ้ิ์บัายถูง่คัว้ามสิ้มัพนัธิ์ข์้องพระองคัก์บััเรา นี�ไมใ่ช้ค่ัว้ามบังัเอ้ญ

 ผมอยากจะข้อกระโดดข้า้มลิ่ว้งห้นา้ไปสิ้กัห้น่อย เพ่�อจะเข้า้ใจ
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ถู่งบัรบ้ัทั้ข้องภีาษาทีั้�มีคัรอบัคัรวั้เป็นศน้ยก์ลิาง เราจำาเป็นตอ้งยอ้นเว้ลิา

กลิบััมาตรงทีั้�ก่อนพระเจา้สิ้รา้งแผ่นด้นโลิกแลิะมนษุย ์ มนัอาจทั้ำาให้ค้ัณุ

ประห้ลิาดใจ แตต่อนนั�นพระเจา้ไมไ่ดด้ ำารงอย้เ่พียงลิำาพงั นั�นเป็นอีกเห้ตผุลิ

ห้น่�งว้า่เพราะอะไรเราจง่แนใ่จไดว้้า่พระองคัไ์มไ่ดส้ิ้รา้งเราเพราะทั้รงเห้งา

 พระคัมัภีีรบ์ัอกเราก่อนทีั้�พระเจา้จะสิ้รา้งเรานั�นว้่าพระองคัท์ั้รง

สิ้รา้งสิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�มีสิ้ต้ปัญญาอ่�นๆ อย้่ก่อนแลิว้้ พระคัมัภีีรเ์รียกพว้กเข้า          

ว้า่เป็น “บัตุรข้องพระเจา้” เราเรยีกพว้กเข้าว้า่ทั้ต้สิ้ว้รรคั ์ พระคัมัภีีรภ์ีาคั

พนัธิ์สิ้ญัญาเด้มในพระธิ์รรมโยบับัอกเราว้า่บัตุรข้องพระเจา้ “โห้ร่อ้งดว้้ย

คัว้ามช่้�นบัาน” เม่�อพระเจา้ทั้รงว้างรากฐานโลิก (โยบั 38:4-7) พว้กเข้า

ดำารงอย้แ่ลิว้้แลิะกำาลิงัเฝ้า้ดอ้ย้่

 น่กถู่งว้ลิีทีั้�ว้่า “บัรรดาบัุตรข้องพระเจา้” เป็นคัำาศัพทั้ฮี์้บัร้ค่ัอ           

คั ำาเดียว้กบััทีั้�แปลิว้า่ “บัตุร” อาจแปลิไดว้้า่ “ลิก้ๆ” ไดเ้ห้ม่อนกนั ว้ลิี “ลิก้ๆ 

ข้องพระเจา้” บัง่บัอกเป็นนยัถูง่อะไรอย้?่.......ค่ัอ ”คัรอบัคัรวั้”

 “ลิ้กๆ” มกัเป็นคัำาศพัทั้ที์ั้�คัุณใช้เ้ว้ลิาทีั้�คัรอบัคัรวั้เป็นห้วั้ข้อ้การ

สิ้นทั้นา ในกรณีข้องพระธิ์รรมโยบั 38:4-7 แลิว้้ คัรอบัคัรวั้นั�นเป็นคัรอบัคัรวั้

ในสิ้ว้รรคัห์้รอ่คัรอบัคัรวั้เห้น่อธิ์รรมช้าต ้พระเจา้ทั้รงเป็นพระบัด้าแก่บัรรดา

สิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�มีสิ้ตปั้ญญาทั้ั�งห้ลิายทีั้�พระองคัท์ั้รงสิ้รา้งในอาณาจกัรทีั้�มองไม่

เห้น็

 ข้อ้เทั้จ็จรง้ทีั้�พระเจา้ทั้รงมีคัรอบัคัรวั้เห้น่อธิ์รรมช้าตอ้ย้แ่ลิว้้จะช้ว่้ย

ให้เ้ราเข้า้ใจแรงจง้ใจข้องพระองคัใ์นการทั้รงสิ้รา้งอาดมักบััเอว้าซ้ำ่�งเป็น

มนษุยค์ั้แ่รกในเร่�องราว้ปฐมกาลิ พระเจา้ตอ้งการคัรอบัคัรวั้มนษุยที์ั้�นอก

เห้น่อไปจากคัรอบัคัรวั้เห้น่อธิ์รรมช้าตข้้องพระองคั ์ทีั้�นา่เห้ลิอ่เช่้�อก็ค่ัอเร่�อง

ราว้เกี�ยว้กบััสิ้ว้นเอเดนบัอกเราว้่าพระเจา้ตอ้งการให้ส้ิ้องคัรอบัคัรวั้ข้อง

พระองคัอ์ย้ร่ว่้มกนัในการประทั้บััอย้ข่้องพระองคั ์ นี�ห้มายคัว้ามว้า่มนษุย์

ถูก้สิ้รา้งข้่ �นแตด่ั�งเดม้ให้อ้ย้ใ่นการประทั้บััอย้ข่้องพระเจา้เห้ม่อนกบัับัรรดา
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ทั้ต้สิ้ว้รรคั์

 แตเ่ราจะร้ท้ั้ั�งห้มดนั�นไดอ้ยา่งไร? ให้เ้รามาพ้จารณากนั

 พระธิ์รรมปฐมกาลิซ้ำ่�งเป็นพระธิ์รรมเลิม่แรกทีั้�เร้�มตน้ดว้้ยการทั้รง

สิ้รา้ง เม่�อเร่�องราว้ดำาเน้นมาถูง่มนษุย ์(อาดมักบััเอว้า) นั�น พระเจา้ก็สิ้รา้ง

สิ้้�งสิ้ารพดัแลิว้้ เร่�องราว้ไดเ้ร้�มตน้ดว้้ยพระเจา้สิ้รา้งตน้ไม ้แมลิง สิ้ตัว้ที์ั้�บัน้

ได ้ แลิะสิ้ตัว้บ์ัก สิ้้�งมีชี้ว้้ตทั้ั�งห้มดเห้ลิา่นี �มีคัว้ามสิ้มัพนัธิ์ก์บััพระเจา้ไม่ได ้

พว้กมนัพด้คัยุสิ้นทั้นากบััพระเจา้ไมไ่ด ้แบัง่ปันคัว้ามคั้ดตา่งๆ กบััพระเจา้

ห้รอ่แสิ้ดงออกถูง่คัว้ามซ้ำาบัซ้ำ่ �งตอ่พระองคัไ์มไ่ด ้สิ้มาช้้กคัรอบัคัรวั้สิ้มัพนัธิ์์

กนัแลิะกนั มีปฏ้ิก้รย้าตอบัโตก้นัในระดบััอารมณค์ัว้ามร้ส้ิ้ก่แลิะสิ้ตปั้ญญา 

สิ้มาช้้กคัรอบัคัรวั้สิ้รา้งพนัธิ์ะคัว้ามเป็นเพ่�อน พ่ช้กบััสิ้ตัว้ต์่างๆ อาจน่า

ประทั้บััใจ แต่ไม่อาจเป็นลิก้ๆ ข้องพระเจา้ได ้ พว้กมนัไม่ใช้่คัรอบัคัรวั้ทีั้�

พระเจา้ตอ้งการจรง้ๆ พระองคัจ์ง่สิ้รา้งบัางอยา่งทีั้�เห้ม่อนกบััพระองคัเ์พ่�อ

จะมีคัรอบัคัรวั้

ผ้�เป็็นฉายาขีอื่งพูระเจ�า
 ห้ลิงัจากทีั้�พระเจา้ทั้รงกระทั้ำาให้ท้ั้ั�งโลิกเต็มไปดว้้ยพ่ช้แลิะสิ้ตัว้์

สิ้ารพดัช้น้ด พระองคัย์งัคังมีก้จทีั้�ตอ้งกระทั้ำาอย้ ่พระเจา้ทั้รงตดัสิ้น้พระทั้ยั

ทีั้�จะสิ้รา้งสิ้้�งมีชี้ว้้ตให้ม่ข้่ �น “ตามพระฉายาข้องพระองคั”์ แลิะ “เห้ม่อน

พระองคั”์

 “พระฉายาข้องพระเจา้” เป็นแนว้คัด้สิ้ำาคัญัในพระคัมัภีีร ์มนษุยถ์ูก้

สิ้รา้งข้่ �นให้เ้ห้ม่อนพระเจา้ ให้เ้ราคั้ดถูง่ “พระฉายา” ข้องพระเจา้ในฐานะ

คัำากรย้า เราถูก้สิ้รา้งข้่ �นเพ่�อให้ฉ้ายถูง่พระเจา้ เพ่�อให้เ้ป็นผ้เ้ป็นฉายา ค่ัอ

เป็นตวั้แทั้นข้องพระองคั์

 การฉายถูง่พระเจา้มีคัว้ามห้มายว้า่อยา่งไร? (พระธิ์รรมปฐมกาลิ 

1:27-28 จะให้ค้ั ำาตอบันี�แก่เรา)
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 ดงันั�น เม่�อพระเจา้สิ้รา้งมนษุยข์้่ �นตามพระฉายาข้องพระองคั ์ใน

พระฉายาข้องพระองคั ์ พระองคัส์ิ้รา้งมนษุย ์ พระองคัส์ิ้รา้งช้ายแลิะห้ญ้ง 

พระเจา้อว้ยพรพว้กเข้า แลิะพระเจา้ตรสัิ้แก่พว้กเข้าว้า่ “จ้งมลูุ่่กด้กที่วม่าก

ข้้�นจ้นเตม็แผ่�นด้นิ	จ้งมอ่ำานาจ้เหนอ้แผ่�นด้นิ	จ้งคัรอบคัรองฝูงูปลุ่าในที่ะเลุ่	

แลุ่ะฝูงูนกในที่อ้งฟ้า้	กบ่สต่วท์ี่่�เคัลุ่้�อนไหวบนแผ่�นด้นิที่่�งหมด้” 

 พระเจา้ดแ้ลิโลิกข้องพระองคัไ์ดเ้รยีบัรอ้ยเป็นอยา่งดี พระองคัเ์ป็น

พระเจา้แลิะไม่มีสิ้้�งใดทีั้�เก้นคัว้ามสิ้ามารถูข้องพระองคั ์ แต่แทั้นทีั้�จะทั้รง

กระทั้ำาเช้น่นั�น พระองคัก์ลิบััสิ้รา้งคัรอบัคัรวั้บันแผน่ด้นโลิกข้่ �น ลิก้ๆ ข้อง

พระองคัไ์ดร้บััตำาแห้นง่ให้จ้ดัการแลิะบัำารุงรกัษาการทั้รงสิ้รา้งข้องพระเจา้ 

พว้กเข้าเป็นคันฝ่้กงานแลิะหุ้น้สิ้ว่้น การฉายถู่งพระเจา้ห้มายถู่งการเป็น

ตัว้แทั้นข้องพระเจา้บันแผ่นด้นโลิก พระเจา้ทั้รงบััญช้าผ้ค้ันให้ท้ั้ ำางาน

ทีั้�พระเจา้ทั้รงทั้ำาไดด้ว้้ยพระองคัเ์อง แต่พระองคัก็์ตอ้งการให้ล้ิก้ๆ ข้อง

พระองคัไ์ดมี้สิ้ว่้นรว่้ม ธิ์รุะข้องพระเจา้ก็เป็นธิ์รุะข้องคัรอบัคัรวั้ สิ้ว้นเอเดน

ไมไ่ดเ้ป็นเพียงพระน้เว้ศข้องพระเจา้เทั้า่นั�น แตย่งัเป็นสิ้ำานกังานบัา้นข้อง

พระเจา้ดว้้ย เราไดถู้ก้สิ้รา้งข้่ �นเพ่�อให้เ้ป็นเพ่�อนรว่้มงานข้องพระเจา้

 พระเจ้าทั้รงทั้ำาให้้แน่พระทั้ัยว้่าคันทีั้�พระองคั์สิ้รา้งข้่ �นมานั�น

สิ้ามารถูทั้ำางานแห้ง่การฉายถูง่พระองคับ์ันแผน่ดน้โลิกได ้พระองคัท์ั้รงแบัง่

ปันคัณุลิกัษณะแลิะคัว้ามสิ้ามารถูบัางอย่างข้องพระองคัใ์ห้ก้บััพว้กเข้า 

เช้น่ สิ้ตปั้ญญาแลิะคัว้ามคัด้สิ้รา้งสิ้รรคั ์พระคัมัภีีรไ์ดบ้ัอกเราว้า่มนษุยค่์ัอ 

ผ้ที้ั้�พระเจา้ทั้รงเป็นในฉบับััทีั้�ดอ้ยกว้า่ พระองคัท์ั้ ำาให้เ้ราเป็นเห้ม่อนพระองคั์

มากเสิ้ียจนเราอาจมีสิ้ว่้นรว่้มกบััพระองคัใ์นฐานะเป็นผ้ร้ว่้มปกคัรองแลิะ   

ผ้ร้ว่้มดแ้ลิโลิกให้มข่้องพระองคัไ์ด้

 การฉายถูง่พระเจา้เป็นแนว้คั้ดสิ้ำาคัญัดว้้ยห้ลิายเห้ตผุลิ การฉาย

ถู่งพระเจา้ให้อ้ตัลิกัษณที์ั้�ลิก่ซ้ำ่ �งมั�นคังแก่เรา คัว้ามปรารถูนาดั�งเด้มข้อง

พระเจา้ค่ัอมนษุยท์ั้กุคันจะเป็นลิก้แลิะเป็นหุ้น้สิ้ว่้นข้องพระองคั ์ พระองคั์
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ทั้รงมองมนษุยอ์ยา่งนั�น เราคัว้รทีั้�จะคั้ดถูง่มนษุยอ์ยา่งนั�นดว้้ยเห้ม่อนกนั 

เพราะพระเจา้ตอ้งการให้เ้ราทัุ้กคันพ้จารณาแต่ลิะคันว้่าเป็นพี�นอ้งกัน 

เราทั้กุคันลิว้้นมีสิ้ถูานะเดียว้กนัค่ัอเป็นผ้เ้ป็นฉายาข้องพระเจา้ซ้ำ่�งพระเจา้

ตอ้งการในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ การเห้ยียดเช่้ �อสิ้าย คัว้ามรุนแรง การ

สิ้รา้งคัว้ามแตกแยก แลิะการข้ม่แห้งไมไ่ดเ้ป็นสิ้ว่้นห้น่�งข้องการออกแบับั

ข้องพระเจา้สิ้ ำาห้รบััมนษุยช้าต้ สิ้้�งเห้ลิ่านี �เป็นผลิลิพัธิ์อ์นัช้ั�ว้รา้ยข้องการ      

ก่อกบัฏิแลิะบัาป พระเจา้รงัเกียจสิ้้�งทีั้�บัาปไดก้ระทั้ำาตอ่คันทีั้�พระองคัท์ั้รง

รกั นี�ค่ัอสิ้้�งทีั้�เราจำาเป็นทีั้�จะตอ้งจดจำาในเว้ลิาทีั้�เราคั้ดเกี�ยว้กบััคัว้ามลิม้

เห้ลิว้ทั้างศีลิธิ์รรมข้องเราแลิะข้องคันอ่�น

 การฉายถู่งพระเจา้เพ่�อให้เ้รามีว้ตัถูปุระสิ้งคั ์ ให้เ้รามีงานทีั้�ไดร้บัั

มอบัห้มาย ไมว่้า่เข้าจะตวั้เลิก็ ออ่นแอห้รอ่อายสุิ้ั�น ทั้กุคันลิว้้นมีบัทั้บัาทั้

อยา่งใดอยา่งห้น่�งในชี้ว้้ตข้องคันอ่�น ภีารก้จทั้กุอยา่งทีั้�เราทั้ำาเพ่�อเป็นการ

ถูว้ายเกียรตแ้ก่พระเจา้แลิะให้เ้กียรตแ้ก่บัรรดาเพ่�อนมนษุยผ์้เ้ป็นพระฉายา

ให้ก้ลิายเป็นการทั้รงเรยีกฝ่้ายว้้ญญาณ ในคัว้ามคั้ดข้องพระเจา้แลิว้้ บัทั้

บัาทั้ข้องศ้ษยาภ้ีบัาลิ พนัธิ์กร ห้รอ่นกับัว้ช้ไมไ่ดอ้ย้เ่ห้น่อกว้า่งานอ่�นๆ เลิย 

ว้้ธีิ์ทีั้�เราใช้ชี้้ว้้ตไม่ว้่าจะเป็นการอว้ยพรห้รอ่แช้่งสิ้าปบัรรดาเพ่�อนมนษุยผ์้้

เป็นพระฉายาก็ยำ�าเต่อนว้า่ชี้ว้้ตแลิะการตด้สิ้น้ทั้กบััพระเจา้เป็นอยา่งไร สิ้้�ง

ทีั้�เราทั้ำานั�นมีคัว้ามสิ้ำาคัญั ซ้ำ่�งสิ้ว่้นให้ญ่แลิว้้ก็มกัเป็นสิ้้�งทีั้�ทั้ ำาดว้้ยว้้ธีิ์ทีั้�เลิ็ก

นอ้ย ทีั้�ดไ้มน่า่ประทั้บััใจ

 แลิะทั้ั�งห้มดนี�ค่ัอเห้ตผุลิทีั้�ผมถูามคัำาถูามว้า่พระเจา้ตอ้งการอะไร? 

คัำาตอบัข้องคัำาถูามนั�นค่ัอ พระองคัต์อ้งการคัณุ พระองคัต์อ้งการคัรอบัคัรวั้ 

พระองคัต์อ้งการเพ่�อนรว่้มงาน พระองคัต์อ้งการให้ค้ัณุร้ว้้่าคัณุเป็นใคัร

แลิะเพราะอะไรชี้ว้้ตข้องคัณุจง่มีคัณุคัา่สิ้ำาห้รบััพระองคั์

 แตเ่ราแคัก่ำาลิงัเร้�มตน้เทั้า่นั�น ยงัมีเร่�องราว้อีกมากทีั้�ไดเ้ก้ดข้่ �น ชี้ว้้ต

บันโลิกข้องเรา ห้รอ่บัางทีั้แมก้ระทั้ั�งในบัา้นข้องเราก็ไมไ่ดเ้ป็นอยา่งพระองคั์
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ตอ้งการเลิย มีบัางอยา่งเก้ดข้่ �นทีั้�ทั้ ำาลิายทั้กุอยา่งลิง สิ้รา้งคัว้ามปว้ดรา้ว้ใจ

ทีั้�ให้ญ่ห้ลิว้งเสิ้ียจนพระเจา้ทั้รงแทั้บัจะท้ั้ �งมนษุยช้าตไ้ป
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บทูทูี� สอื่ง : 

พูระเจ�ายังค์งติ�อื่งการค์รอื่บค์รัว

 ในบัทั้ทีั้�แลิว้้ ผมชี้�ประเด็นว้า่พระเจา้ไดจ้ดัเตรยีมคัว้ามพรอ้มแก่

มนษุยเ์พ่�อให้ฉ้ายถูง่พระองคับ์ันแผน่ด้นโลิก พระองคัท์ั้ ำาแบับันั�นโดยทั้รง

แบัง่ปันคัณุลิกัษณะแลิะคัว้ามสิ้ามารถูบัางอยา่งให้แ้ก่พว้กเรา ถูง่แมม้นัจะ

ยอดเยี�ยมมาก แตก็่เป็นตอนทีั้�นา่สิ้นใจแลิะน่ากลิวั้ดว้้ยเช้น่กนั คัณุลิกัษณะ

อยา่งห้น่�งข้องพระเจา้ค่ัอเสิ้รภีีาพ ซ้ำ่�งเป็นสิ้้�งทีั้�เรามกัจะเรยีกว้า่เจตนจ์ำานง

เสิ้ร ีถูา้ห้ากคัณุเคัยนก่สิ้งสิ้ยัว้า่เพราะอะไรถูง่ไดมี้สิ้้�งช้ั�ว้รา้ยอย้ใ่นโลิก นี�จะ

เป็นคัำาตอบัข้องพระคัมัภีีร ์

การก่อื่กบฏค์รั�งทูี� 1
 เม่�อพระเจ้าได้ตัดสิ้้นใจว้่าจะแบั่งปันคัุณลิักษณะแลิะคัว้าม

สิ้ามารถูต่างๆ ข้องพระองคัใ์ห้แ้ก่ลิก้ๆ ข้องพระองคั ์ พระองคัย์่อมร้ดี้ว้่า

นั�นห้มายถูง่อะไร พระเจา้ทั้รงลิว่้งร้ท้ั้กุสิ้้�งทั้กุอยา่ง ดงันั�นพระองคัจ์ง่เข้า้ใจ

อยา่งช้ดัเจนว้า่จะเก้ดอะไรข้่ �น พระเจา้ไดต้ดัสิ้น้ใจแบับัเดียว้กนัก่อนห้นา้นี �

กบััคัรอบัคัรวั้ในสิ้ว้รรคัที์ั้�พระองคัส์ิ้รา้งข้่ �น พว้กเข้ามีคัว้ามสิ้ามารถูตา่งๆ 

เช้น่ มีสิ้ตปั้ญญาแลิะมีเสิ้รภีีาพเช้น่กนั พว้กเข้ามีข้องประทั้านเห้ลิา่นี �จาก

พระเจา้พระผ้ส้ิ้รา้งข้องพว้กเข้า

 ในไมช่้า้ก็เรว็้ พระเจา้ร้ว้้า่ข้องประทั้านตา่งๆ ข้องพระองคัน์ั�น ถูา้ไม่

ถูก้ใช้ไ้ปในทั้างทีั้�ผ้ด ก็จะถูก้ใช้ไ้ปดว้้ยว้ตัถูปุระสิ้งคัผ้์ดๆ พระองคัท์ั้รงร้เ้ร่�อง

นี �ดี ถูง่แมว้้า่ลิก้ๆ ข้องพระองคั ์(ว้้ญญาณแลิะมนษุย)์ ทีั้�เห้ม่อนพระองคั ์แต�

ในข้ณะเด้ย่วกน่พวกเข้ากไ็ม�ได้เ้ป็นเหมอ้นพระองคัโ์ด้ยสมบูรณ	์พวกเข้า

ด้อ้ยกว�าพระเจ้า้	พว้กเข้าไมไ่ดส้ิ้มบัร้ณแ์บับัในข้ณะทีั้�พระองคัท์ั้รงสิ้มบัร้ณ์
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แบับั เม่�อมาถูง่จดุห้น่�งลิก้ๆ ข้องพระองคับ์ัางตน บัางคันก็จะทั้ำาในสิ้้�งผ้ด

พลิาดอย่างรา้ยแรงห้ร่อทั้ำาดว้้ยคัว้ามเห้็นแก่ตวั้ พว้กเข้าจะต่อตา้นแลิะ

กบัฏิในสิ้้�งทีั้�พระเจา้ตอ้งการให้พ้ว้กเข้าทั้ำาห้รอ่ไมใ่ห้ท้ั้ ำา

 นี�ค่ัอสิ้้�งทีั้�เก้ดข้่ �นในสิ้ว้นเอเดน อาดมักบััเอว้ากบัฏิ พว้กเข้าลิะเม้ด

พระบัญัช้าข้องพระเจา้ทีั้�ห้า้มไม่ให้ก้้นผลิจากตน้ไมต้น้ห้น่�งในสิ้ว้นเอเดน 

พว้กเข้าทั้ำาบัาปแลิะสิ้้ญเสีิ้ยชี้ว้้ตน้รนัดรใ์นการประทั้ับัอย้่ข้องพระเจา้ 

มนษุยท์ั้กุคันทีั้�เก้ดห้ลิงัจากนั�นก็เก้ดนอกสิ้ว้นเอเดน พว้กเข้าถูก้แยกออก

จากพระเจา้ อคััรทั้ต้เปาโลิกลิา่ว้ไดดี้ว้า่ “เพราะว้า่คัา่จา้งข้องบัาปค่ัอคัว้าม

ตาย” (รม. 6:23)

 การก่อกบัฏิอนัเลิว้รา้ยโดยอาดมักบััเอว้าเป็นผลิลิพัธิ์ข์้องการก่อ

กบัฏิก่อนห้นา้นั�น ลิก้ข้องพระเจา้ซ้ำ่�งเป็นว้้ญญาณตนห้น่�งตดัสิ้น้ใจตอ่ตา้น

การตดัสิ้น้พระทั้ยัข้องพระเจา้ทีั้�จะทั้รงมีคัรอบัคัรวั้มนษุย ์มนัทั้ดลิองเอว้า

ให้ก้บัฏิเห้ม่อนกนั โดยห้ว้งัว้า่พระองคัจ์ะทั้รงทั้ำาลิายทั้ั�งเอว้าแลิะอาดมั มนั

มาห้าเอว้าในรา่งง ้ (ปฐก. 3:1-7) พระคัมัภีีรก์ลิา่ว้ถูง่งว้้า่ซ้ำาตานแลิะมาร 

(ว้ว้. 12:9) มนัทั้ำาให้เ้อว้าทั้ำาบัาปไดส้ิ้ ำาเรจ็ แตม่นัทั้ำาให้ม้นษุยถ์ูก้ทั้ำาลิาย

ไมส่ิ้ ำาเรจ็

 ตรงจดุนี �มีคัว้ามจรง้อนัลิก่ซ้ำ่ �งห้ลิายอยา่งอย้ ่คัว้ามจรง้แรกจะตอบั

คัำาถูามทีั้�ทั้กุคันถูามเม่�อถูง่จดุห้น่�งข้องชี้ว้้ต นั�นค่ัอ เพราะอะไรถูง่ไดมี้สิ้้�งช้ั�ว้

รา้ยในโลิกนี�? สิ้้�งช้ั�ว้รา้ยดำารงอย้ใ่นโลิกก็เพราะพระเจา้ทั้รงตดัสิ้น้พระทั้ยัว้า่

ทั้รงตอ้งการจะสิ้รา้งสิ้้�งทีั้�เห้ม่อนพระองคั ์ผมไมไ่ดห้้มายคัว้ามว้า่พระเจา้มี

ดา้นช้ั�ว้รา้ย แตผ่มห้มายถูง่พระเจา้ทั้รงปฏ้ิเสิ้ธิ์คัว้ามคัด้ว้า่จะสิ้รา้งมนษุยใ์น

ฐานะหุ้น่ยนตห์้รอ่คัอมพ้ว้เตอรที์ั้�ตด้ตั�งโปรแกรมเอาไว้ล้ิว่้งห้นา้ แตส่ิ้รา้งข้่ �น

จากเลิ่อดเน่ �อแลิะกระดก้

 ประเด็นสิ้ำาคัญัลิา่สิ้ดุ คัว้ามเห้ม่อนพระองคัต์อ้งมีอย้่จรง้ เพราะ

ถูา้ห้ากเราไมมี่เสิ้รภีีาพแทั้จ้รง้ในการตดัสิ้น้ใจในเร่�องตา่ง ๆ แลิว้้ เราก็จะ
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ไมเ่ห้ม่อนพระเจา้ พระเจา้ไมใ่ช้หุ่้น่ยนตแ์ลิว้้เราก็ถูก้ทั้ำาให้เ้ห้ม่อนพระองคั ์

ถูา้ห้ากไมมี่เจตนจ์ำานงเสิ้รอีย้จ่รง้ เราก็ไมอ่าจรกัห้รอ่เช่้�อฟังพระเจา้ได ้แลิะ

ถูา้ห้ากการตดัสิ้้นใจต่างๆ ถูก้ต้ดตั�งโปรแกรมเอาไว้ล้ิ่ว้งห้นา้ก็ไม่ไดม้าก

จากการตดัสิ้้นใจทีั้�แทั้จ้รง้ เพราะการตดัสิ้้นใจต่างๆ เช้่น รกัห้ร่อเช่้�อฟัง 

จะเป็นการตดัสิ้้นใจทีั้�จรง้ ๆ ไดน้ั�นก็ตอ้งมีการตดัสิ้้นใจทีั้�จะไม่รกัห้รอ่ไม่

เช่้�อฟัง 

 ผลิลิพัธิ์ข์้องทั้ั�งห้มดนี�ก็ค่ัอสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยดำารงอย้ ่เน่�องจากผ้ค้ันใช้ข้้อง

ประทั้านแห้ง่เสิ้รภีีาพข้องพระเจา้ดว้้ยว้ตัถูปุระสิ้งคัผ้์ดๆ ใช้เ้พ่�อปรนเปรอตวั้

เอง เพ่�อแกแ้คัน้ แลิะเพ่�อการคัด้แบับัห้ลิอกลิว้งว้า่พว้กเข้ากำาลิงัคัว้บัคัมุทั้กุ

อยา่งเอาไว้อ้ย้ ่การใช้ด้ว้้ยว้ตัถูปุระสิ้งคัผ้์ดๆ เร้�มตน้ในสิ้ว้นเอเดน

 แตพ่ระเจา้ก็ไมไ่ดท้ั้รงประห้ลิาดใจ พระองคัท์ั้รงทั้ราบัว้า่สิ้้�งช้ั�ว้รา้ย

จะเก้ดข้่ �นก่อนอย้แ่ลิว้้ พระองคัท์ั้รงมองเห้็นลิว่้งห้นา้ถูง่สิ้้�งทีั้�จะเก้ดข้่ �นกบัั

ลิก้ๆ ข้องพระองคั ์แลิะไดว้้างแผนการเอาไว้ ้พระเจา้ไมไ่ดท้ั้ ำาลิายลิก้ๆ ทีั้�

เป็นมนษุยเ์น่�องจากการก่อกบัฏิ แตพ่ระองคัก์ลิบััยกโทั้ษแลิะไดไ้ถู่พว้กเข้า

แทั้น ในพระคัมัภีีรไ์ดก้ลิา่ว้ช้ดัเจนว้า่พระเจา้ทั้รงร้ว้้า่อะไรจะเก้ดข้่ �นแลิะมี

แผนการแห้ง่การยกโทั้ษแลิะคัว้ามรอดเรยีบัรอ้ยแลิว้้ ก่อนทีั้�เห้ตกุารณก์บัฏิ

จะเก้ดข้่ �นเสิ้ียอีก พระคัมัภีีรบ์ัอกเราว้า่แผนการข้องพระองคัถ์ูก้กระทั้ำาข้่ �น

ก่อน “ทั้รงสิ้รา้งโลิก” (อฟ. 1:4; ฮ้บั. 9:26-10:7; 1 ปต.1:20)

 แผนการแห้ง่คัว้ามรอดไดก้ำาห้นดให้พ้ระเจา้ตอ้งมาเป็นมนษุยใ์น

ทีั้�สิ้ดุ อีกไมน่านเราจะไปถูง่เร่�องราว้สิ้ว่้นนั�น แตก่่อนทีั้�เห้ตกุารณที์ั้�นา่พ้ศว้ง

นั�นจะเก้ดข้่ �น จะมีราคัาทีั้�ตอ้งจา่ยสิ้ำาห้รบััสิ้้�งทีั้�เก้ดข้่ �นในสิ้ว้นเอเดน พระเจา้

ทั้รงข้บััอาดมักบััเอว้าแลิะลิก้ๆ ข้องพว้กเข้าออกไปจากการประทั้บััอย้ข่้อง

พระองคั ์ แลิะสิ้ว้นเอเดนห้ายไป ตอนนี �มนษุยจ์ะพบักบััคัว้ามตาย (โรม 

5:12) แทั้นทีั้�จะพบักบััชี้ว้้ตน้รนัดรก์บััพระเจา้พระบัด้าข้องพว้กเข้า  พว้ก

เข้าถูก้แยกออกจากพระเจา้ผ้ท้ั้รงเป็นแห้ลิง่แห้ง่ชี้ว้้ต นี�จง่เป็นราคัาสิ้ง้สิ้ดุ
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 การก่อกบัฏิมีราคัาทีั้�จะตอ้งจา่ย พระเจา้ทั้รงข้บััลิก้ๆ ทีั้�เป็นกบัฏิ

ออกจากบัา้นข้องพระองคั ์มารซ้ำาตาน(ว้้ญญาณกบัฏิ)ห้ว้งัว้า่มนษุยจ์ะถูก้

ทั้ำาลิาย แตก่ลิบััมีผลิลิพัธิ์ที์ั้�ดีกว้า่นั�น พระเจา้ไมไ่ดท้ั้รงลิะท้ั้ �งแผนการทีั้�จะมี

คัรอบัคัรวั้มนษุยแ์ลิะพระองคัก็์ไดมี้บัทั้ลิงโทั้ษซ้ำาตานดว้้ยเช้น่กนั ซ้ำาตาน

ไดก้ลิายเป็นเจา้แห้่งอาณาจกัรแห้่งคัว้ามตายเพราะมนันำาคัว้ามตายเข้า้

มาสิ้้โ่ลิกข้องพระเจา้ แลิะอาณาจกัรนี �เป็นทีั้�ร้จ้กัการในภีายห้ลิงัว้า่ “นรก”

ไม่มแีผนการสำารอื่ง
 เม่�อมาถู่งจดุนี � คัณุอาจน่กสิ้งสิ้ยัว้่าเพราะอะไรทั้ำาไมพระเจา้จ่ง

ไม่เพียงแคัห่้ยดุแผนการทั้ั�งห้มดทีั้�จะมีคัรอบัคัรวั้มนษุยเ์สิ้ียลิะ่ เน่�องจาก

มนษุยมี์เจตนจ์ำานงเสิ้รทีีั้�น ำาไปสิ้้บ่ัาปแลิะคัว้ามทั้กุข้ย์าก ไมว่้า่จะเป็นคัว้าม

รุนแรง การลิะเลิย คัว้ามเห้น็แก่ตวั้ แลิะสิ้้�งเลิว้รา้ยอ่�นๆ อีกมาก ทีั้�มีทั้ั�งทั้ำา

กบััตวั้เองแลิะทั้ำากบััคันอ่�นในตลิอดระยะเว้ลิานบััพนัปี บัางทีั้คัว้ามทั้กุข้์

ทั้รมานข้องตวั้คัณุเองห้รอ่คัว้ามทั้กุข้ท์ั้รมานทีั้�คัณุมองเห้น็ในรอบัตวั้ อาจ

ทั้ำาให้ค้ัณุนก่อยากให้พ้ระเจา้ทั้ำาลิายทั้กุสิ้้�งลิงไปเสิ้ียก็ได้

 คัณุเช่้�อไห้มว้า่พระเจา้เองเข้า้ใจคัว้ามร้ส้ิ้ก่เห้ลิา่นั�นจรง้ๆ พระองคั์

เห้็นสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยทีั้�คัุณเห้็น ทั้ั�งยงัเห้็นมากกว้่านั�นอีก นี�ไม่ใช้่สิ้้�งทีั้�พระองคั์

ตอ้งการอยากจะให้เ้ป็น คัณุอาจพด้ว้า่ พระองคัท์ั้รงเป็นพระเจา้ พระองคั์

ก็แคั่ห้ยุดสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยแลิะคัว้ามทัุ้กข้ท์ั้รมานเสิ้ียไม่ไดห้้ร่อ? มันไม่ไดง้่าย

ข้นาดนั�น ลิองคั้ดดใ้ห้ดี้สิ้ ้พระเจา้กำาจดัสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยในโลิกข้องเรานี �ไดแ้นถู่า้

พระองคัจ์ะทั้ำา แลิะถูา้ห้ากพระองคัจ์ะกำาจดัสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยให้ห้้มดไป พระองคั์

ก็ตอ้งกว้าดลิา้งมนษุยท์ั้กุคันไปดว้้ย เพราะทั้กุคันทั้ำาสิ้้�งทีั้�ช้ั�ว้รา้ย ทั้กุคัน

ทั้ำาบัาป (โรม. 3:10-12)  เห้ม่อนกบััทีั้�พระคัมัภีีรก์ลิา่ว้ไว้ ้ค่ัอ ทั้กุคัน “เสิ้่�อม

จาก   พระสิ้ร้จ้ากพระเจา้” (รม.3:23) ดงันั�น พระเจา้ทั้รงทั้ำาลิายมนษุยท์ั้กุ

คันได ้แตพ่ระองคัเ์ลิอ่กทีั้�จะไมท่ั้ ำา เพราะพระองคัท์ั้รงรกัมนษุยม์ากเก้นกว้า่
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จะให้ส้ิ้้�งเห้ลิา่นั�นเป็นทั้างเลิ่อก

 ทั้ั�งห้มดจะชี้ �ให้เ้ห้็นคัว้ามจรง้อนัน่าพ้ศว้ง ค่ัอ ในข้ณะทีั้�พระเจา้ร้ ้

ว้า่สิ้้�งทีั้�ทั้ ำาให้เ้ราเห้ม่อนพระองคัน์ั�นจะนำาไปสิ้้อ่ะไร	 ซ้ื้�งผ่ลุ่ลุ่พ่ธ์กด็้ก่ว�าการ

ที่่�ไม�ม่คัรอบคัรว่มนษ่ย์เสย่เลุ่ย พระเจา้มองเห้็นบัาปแลิะคัว้ามทั้กุข้ย์าก

ในโลิกข้องเราแลิะร้ถู้่งสิ้าเห้ต ุ นั�นทั้ำาให้พ้ระองคัท์ั้รงเจ็บัช้ำ�า พระเจา้ถู้ก

คัว้ามรกัทีั้�มีตอ่ลิก้ๆ ข้องพระองคัที์ั้�เป็นมนษุย ์คัรอบังำาเสิ้ียจนไมอ่าจทีั้�จะ

ห้นัไปจากแผนการดั�งเด้มทีั้�จะมีคัรอบัคัรวั้มนษุยก์บััพระองคัโ์ดยเดด็ข้าด                   

นี�ไมมี่แผนการทีั้�สิ้อง ไมมี่แผนการสิ้ำารอง มีเพียงแตแ่ผนการดั�งเดม้เทั้า่นั�น 

ถู่งแมว้้่าพระองคัท์ั้รงมองเห้็นลิ่ว้งห้นา้ถู่งการก่อกบัฏิทีั้�จะเข้า้มาในสิ้ว้น

เอเดนแลิะคัว้ามลิม้เห้ลิว้แลิะสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยทั้ั�งสิ้้ �นทีั้�จะตด้ตามมา รว้มถูง่คัว้าม

ลิม้เห้ลิว้แลิะคัว้ามช้ั�ว้รา้ยข้องเราเองดว้้ย แตพ่ระเจา้ก็ทั้รงยงัคังปรารถูนา

คัรอบัคัรวั้มนษุย์

 สิ้้�งทีั้�เก้ดข้่ �นในสิ้ว้นเอเดนเป็นเพียงจดุเร้�มตน้เทั้า่นั�น พระเจา้ทั้รง

ข้บััอาดมักบััเอว้าออกจากพระน้เว้ศข้องพระองคั ์(ปฐก. 3:22-24) พระองคั์

ทั้รงแช้ง่สิ้าปง ้(ปฐก. 3:14-15) แลิะข้บััมนัออกไปจากการประทั้บััอย้ข่้อง

พระองคั ์ (อสิ้ย. 14:12-15; อสิ้คั. 28:16) สิ้าสิ้นนี์ �ทั้รงพลิงัแลิะเรยีบังา่ย 

การก่อกบัฏิจะตอ้งถู้กลิงโทั้ษ คัุณคั้ดว้่าทัุ้กคันจะเข้า้ใจสิ้าสิ้นนี์ �ห้ร่อไม ่             

แตไ่มใ่ช้ ่สิ้้�งตา่งๆ กลิบััเลิว้รา้ยลิงไปกว้า่เด้มห้ลิงัจากนี�

การก่อื่กบฏค์รั�งทูี� 2
 คัณุอาจเคัยไดย้้นมาจากทีั้�ไห้นสิ้กัแห้ง่ ว้า่ในพระคัมัภีีรน์ั�นไดส้ิ้อน

ไว้ว้้่าบันโลิกนี�ไดเ้ต็มไปดว้้ยสิ้้�งทีั้�ช้ั�ว้รา้ยเพราะการก่อกบัฏิข้องอาดมักบัั       

เอว้าในสิ้ว้นเอเดน นั�นอาจจะจรง้แตเ่ป็นเพียงแคับ่ัางสิ้ว่้น ห้ลิงัจากเร่�อง

เศรา้ในสิ้ว้นเอเดนก็มีอีกสิ้องเห้ตกุารณที์ั้�ทั้ ำาให้ม้นษุยช้าต้จมด้�งลิงไปใน

คัว้ามเลิว้ทั้รามแลิะคัว้ามสิ้บััสิ้นย้�งกว้า่เด้ม
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 เห้ตกุารณแ์รกไดอ้ธ้ิ์บัายในพระธิ์รรมปฐมกาลิ 6:1-4 ซ้ำ่�งเป็นเร่�อง

ราว้ทีั้�แปลิกทีั้�สิ้ดุเร่�องห้น่�งในพระคัมัภีีรท์ั้ั�งห้มด เช่้�อเถูอะเพราะผมเขี้ยน

ห้นงัสิ้่อทั้ั�งเลิม่เกี�ยว้กบััเห้ตกุารณนี์� เร่�องราว้เกี�ยว้กบััลิก้ๆ ข้องพระเจา้ทีั้�

เป็นว้้ญญาณโลิกเห้น่อธิ์รรมช้าต้บัางตน อยากเลิียนแบับัพระเจา้โดยผลิ้

ตลิก้ๆ ข้องตนทีั้�เป็นมนษุยข์้่ �นเพ่�อฉายถูง่พว้กตน ลิก้ๆ ข้องพระเจา้ทีั้�เป็น

ว้้ญญาณเห้ลิ่านี �ตดัสิ้้นใจทีั้�จะใช้ม้นษุยผ์้ห้้ญ้งเพ่�อว้ตัถูปุระสิ้งคัน์ั�น แลิะ

นั�นทั้ำาให้พ้ว้กเข้าเป็นศตัร้ข้องพระเจา้ซ้ำ่�งเป็นพระบัด้าในสิ้ว้รรคั ์ แทั้นทีั้�จะ

มีคัว้ามสิ้ขุ้กบััแผนการข้องพระเจา้ทีั้�จะมีมนษุยเ์ป็นสิ้มาช้้กในคัรอบัคัรวั้

ข้องตน ว้้ญญาณบัางตนกลิบััตดัสิ้น้ใจอยากเป็นเจา้นายเห้น่อมนษุยข์้อง

ตน นั�นไมใ่ช้ส่ิ้้�งทีั้�พระเจา้ตอ้งการ พระเจา้ตอ้งการคัรอบัคัรวั้ ไมใ่ช้ท่ั้าสิ้

 บัรรดา “ทั้ต้สิ้ว้รรคัที์ั้�ไดท้ั้ ำาบัาป” เห้ลิา่นี � (2 ปต. 2:4) ไดล้ิะเม้ด

ข้อบัเข้ตระห้ว้า่งสิ้ว้รรคัก์บััโลิก พว้กเข้า “ไมร่กัษาอำานาจคัรอบัคัรองข้อง

ตนเอง แตล่ิะท้ั้ �งถู้�นฐานข้องตน” (ยด้า 6) สิ้ง่ผลิให้พ้ระเจา้ทั้รงสิ้ง่พว้กเข้า

ไปยงันรก (2 ปต. 2:4-5; ยด้า 6) แตก่ารกระทั้ำาไดเ้ก้ดข้่ �นแลิว้้ มีผลิลิพัธิ์์

ห้ายนะตา่งๆ เก้ดข้่ �นแลิว้้ ให้เ้ราพ้จารณาสิ้้�งทีั้�พระคัมัภีีรไ์ดพ้ด้เกี�ยว้กบััการ

เป็นกบัฏินี�กนั

 พระยาห้เ์ว้ห้ท์ั้รงเห้็นว้า่คัว้ามช้ั�ว้รา้ยข้องมนษุยมี์มากบันแผน่ด้น 

แลิะทั้รงเห้็นว้่าเคัา้คัว้ามคั้ดในใจทั้ั�งห้มดข้องเข้าลิว้้นเป็นเร่�องทีั้�ช้ั�ว้รา้ย

ตลิอดเว้ลิา พระยาห้เ์ว้ห้เ์สีิ้ยพระทั้ยัทีั้�สิ้รา้งมนษุยไ์ว้บ้ันแผน่ดน้แลิะเสิ้ยีใจ

ย้�งนกั (ปฐก. 6:5-6)

 ลิองคั้ดถู่งเร่�องนี �สิ้้ เคัา้คัว้ามคั้ดในใจทั้ั�งห้มดข้องทั้กุคันลิว้้นเป็น

เร่�องทีั้�ช้ั�ว้รา้ยตลิอดเว้ลิา พระเจา้ทั้รงเสิ้ียพระทั้ยัทีั้�สิ้รา้งมนษุยช้าต ้คัว้าม

คั้ดนั�นทั้ำาให้พ้ระองคัท์ั้รงเสิ้ียใจมาก

 นี�อธ้ิ์บัายถูง่คัว้ามเสิ้่�อมทั้รามทั้างศีลิธิ์รรมในมนษุยแ์ลิะคัว้ามเศรา้

โศกทีั้�เก้ดจากคัว้ามช้ั�ว้รา้ย การก่อกบัฏิเห้น่อธิ์รรมช้าต้คัรั�งแรกไดท้ั้ ำาให้ ้    
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มนษุช้าต้สิ้ญ้เสิ้ียชี้ว้้ตน้รนัดรก์บััพระเจา้ซ้ำ่�งเลิว้รา้ยมาก แลิะการก่อกบัฏิ

คัรั�งถูดัไปนี�ทั้ ำาให้ผ้ลิกระทั้บัข้องบัาปช้ั�ว้รา้ยกว้า่เด้มไปอีก ย้�งเรง่ให้ม้นษุย์

ทั้ำาลิายตวั้เองเรว็้ข้่ �น พระเจา้เสิ้ยีใจอยา่งลิก่ซ้ำ่ �งตอ่สิ้้�งตา่งๆ ทีั้�เก้ดข้่ �น มนษุย์

ทั้กุคันเสิ้ียห้ายโดยถูาว้ร

 ในพระคััมภีีรบ์ัอกเราว้่าพระเจ้าทั้รงมองไม่เห้็นทั้างออกอ่�น 

นอกจากตอ้งสิ้ง่นำ�าทั้ว่้มมาทั้ำาลิายลิา้งมนษุยช้าต้ไป (ปฐก. 6:17) นี�เป็น

เร่�องสิ้ำาคัญัทีั้�เราตอ้งสิ้งัเกตว้า่ในเร่�องราว้นำ�าทั้ว่้มนั�น พระคัมัภีีรไ์มเ่คัยกลิา่ว้

ว้า่พระเจา้ทั้รงพระพ้โรธิ์เลิย พระคัมัภีีรเ์พียงแตก่ลิา่ว้ว้า่พระองคัท์ั้รงเสิ้ยีใจ

ตอ่สิ้้�งทีั้�ก ำาลิงัเก้ดข้่ �นอย้เ่ทั้า่นั�น พระเจา้ไดท้ั้รงตดัสิ้น้พระทั้ยัทีั้�จะประทั้าน

เสิ้รีภีาพแก่มนุษยช้าต้ พระองคัไ์ม่อาจทั้รงนำาเสิ้รีภีาพไปจากมนุษย์

ได ้ เพราะห้ากพระองคัท์ั้รงนำาเสิ้รีภีาพไปจากมนุษยพ์ว้กเข้าก็จะไม่ใช้ ่

พระฉายาข้องพระองคัอี์กตอ่ไป แลิะเม่�อตอ้งปราศจากเสิ้รภีีาพ มนษุยก็์

ไมเ่ป็นมนษุยอี์กตอ่ไป แลิะนั�นมีเพียงทั้างเลิอ่กเดียว้เทั้า่นั�นค่ัอ ตอ้งเร้�มตน้

ให้มแ่ลิะตอ้งจบัสิ้้�งทีั้�เห้ลิา่ว้้ญญาณไดก่้อนกบัฏิข้่ �น

 แตมี่เพียงมนษุยค์ันเดียว้ทีั้�ถูก้กลิา่ว้ถูง่ว้า่เป็นคันช้อบัธิ์รรมในสิ้าย          

พระเนตรข้องพระเจา้ นั�นค่ัอ โนอาห้ ์(ปฐก. 6:9) อยา่งนอ้ยยงัมีมนษุยห์้น่�ง

คัน พระเจา้ทั้รงใช้ม้นษุยห์้น่�งคันเพ่�อเร้�มตน้ให้มท่ั้ั�งห้มด พระองคัท์ั้รงเด้น

ห้นา้กบััแผนการข้องพระองคัเ์พ่�อจะมีคัรอบัคัรวั้มนษุย์

 พระเจา้ทั้รงบัอกโนอาห้ใ์ห้ส้ิ้รา้งเรอ่ข้นาดให้ญ่เพ่�อทั้า่น คัรอบัคัรวั้

ข้องทั้่าน แลิะฝ้ง้สิ้ตัว้จ์ ำานว้นมห้าศาลิทีั้�จะมีชี้ว้้ตรอดจากนำ�าทั้่ว้มได ้ แต่

พระเจา้ทั้รงยงัคังเสิ้นอห้นทั้างห้ลีิกเลิี�ยงนำ�าทั้่ว้มแลิะเป็นคัรอบัคัรวั้ข้อง

พระองคัแ์ก่มนษุยก์บัฏิเส่ิ้�อมทั้รามศีลิธิ์รรมอย้ ่ ดว้้ยพระเมตตา พระองคั์

ประทั้านเว้ลิา 120 ปีให้โ้นอาห้เ์ตรยีมตวั้สิ้ำาห้รบัันำ�าทั้ว่้ม (ปฐก. 6:3) แลิะ

บัอกผ้ค้ันว้่าจะเก้ดอะไรข้่ �นถูา้ห้ากพว้กเข้าไม่ห้นัจากการกระทั้ำาช้ั�ว้รา้ย

ตา่งๆ แลิะไดร้บััการยกโทั้ษ (2 ปต. 2:5)
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 ในทีั้�สิ้ดุพว้กมนษุยก็์ไมฟั่ง พว้กเข้ายงัคังปฏ้ิเสิ้ธิ์คัำาเต่อนทีั้�มีเมตตา

ข้องพระเจา้ ลิก้ๆ ข้องพระเจา้ไดห้้นัห้ลิงัให้ก้บััพระองคัอี์กคัรั�ง พว้กเข้ามี

เสิ้รภีีาพทีั้�จะทั้ำาอยา่งนั�น ไมน่า่ประห้ลิาดใจทีั้�พระเจา้ทั้รงเสิ้ียใจย้�งนกั แต่

อยา่งนอ้ยทีั้�สิ้ดุก็มีโนอาห้ก์บััคัรอบัคัรวั้ข้องทั้า่น ห้ลิงัจากทีั้�นำ�าทั้ว่้มพระเจา้

ทั้รงประทั้านพระบัญัช้าดั�งเด้มทีั้�ไดท้ั้รงประทั้านแก่อาดมักบััเอว้าอีกคัรั�ง 

“จงมีลิก้ดกทั้วี้มากข้่ �นจนเต็มแผ่นด้น” (ปฐก. 9:1) พระเจา้กำาลิงัเร้�มตน้

ให้ม่กบััคัรอบัคัรวั้ข้องโนอาห้ ์ พระองคัท์ั้รงทั้ำาสิ้ญัญาอย่างเป็นทั้างการ

กับัโนอาห้เ์พ่�อทีั้�จะคัรอบัคัลิมุไปถู่งมนุษยท์ัุ้กคันทีั้�สิ้่บัเช่้ �อสิ้ายจากทั้่าน 

(ปฐก. 9:8-17) สิ้ญัญาอยา่งเป็นทั้างการนั�นค่ัอ คัำาสิ้ญัญาห้รอ่คัำาปฏ้ิญาณ 

สิ้ญัญานี�เป็นสิ้ญัญาข้า้งเดียว้ เป็นสิ้ญัญาเกี�ยว้กบััพระสิ้ญัญาข้องพระเจา้

ทีั้�จะไมท่ั้ ำาลิายมนษุยช้าตอี้ก (ปฐก. 9:11) มนันา่พ้ศว้งทีั้�พระเจา้ทั้รงยงัคัง

ประสิ้งคัค์ัรอบัคัรวั้มนษุยอ์ย้ค่ั

 แต่ก็น่าประห้ลิาดใจทีั้�มีการใช้ค้ัว้ามประเสิ้ร้ฐข้องพระเจา้อย่าง

ผ้ดๆ ยงัคังเก้ดข้่ �น การก่อกบัฏิคัรั�งทีั้�สิ้ามเก้ดข้่ �นห้ลิงันำ�าทั้ว่้ม การก่อกบัฏิ

คัรั�งนี �สิ้่งผลิกระทั้บัต่อเร่�องราว้ทีั้�เห้ลิ่อทั้ั�งห้มดในพระคัมัภีีรแ์ลิะแสิ้ดงให้้

เห้น็ถูง่คัว้ามรกัคัว้ามอดทั้นทีั้�ไมอ่าจระงบััไดข้้องพระเจา้อีกคัรั�ง

การก่อื่กบฏค์รั�งทูี� 3
 ยงัคังมีเห้ตกุารณที์ั้�เห้ม่อนกบััเร่�องราว้ข้องอาดมักบััเอว้าแลิะเร่�อง

ราว้นำ�าทั้่ว้มข้องโนอาห้ ์ คัณุอาจจะเคัยไดย้้นเร่�องราว้เกี�ยว้กบััห้อบัาเบัลิ 

อย้่บัา้ง ถูา้ห้ากคัุณไม่เคัยไดย้้นก็ไม่เป็นไร เพราะว้่าคันสิ้่ว้นให้ญ่ทีั้�ไป 

คัรส้ิ้ตจกัรก็ไมเ่ข้า้ใจว้า่มนัเก้ดอะไรข้่ �นกบััทีั้�นั�นจรง้ๆ 

 เราพบัเร่�องราว้เกี�ยว้กบััห้อบัาเบัลิไดใ้นพระธิ์รรมปฐมกาลิ 11:1-9 

ห้ลิงัจากทีั้�นำ�าทั้่ว้ม พระเจา้ทั้รงตอ้งการให้ท้ั้ายาทั้ข้องโนอาห้น์ั�นทั้วี้คัณ้

แลิะกระจายออกไปอาศยัอย้ท่ั้ั�ว้โลิก พว้กเข้าจะตอ้งเป็นเพ่�อนรว่้มงานข้อง
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พระเจา้คัอยจดัการดแ้ลิโลิกทีั้�พระเจา้ไดท้ั้รงสิ้รา้งข้่ �นเห้ม่อนกบััอาดมักบัั

เอว้า แตแ่ทั้นทีั้�จะทั้ำาอยา่งนั�น พว้กเข้ากลิบััรว้มตวั้กนัในสิ้ถูานทีั้�ทีั้�เรยีกว้า่

บัาเบัลิแลิะสิ้รา้งห้อคัอยข้่ �นเพ่�อช่้�อเสิ้ียงข้องต (ปฐก. 11:1-4)

 นี�ค่ัอเร่�องราว้สิ้่ว้นให้ญ่ทีั้�เราคัุน้เคัย แต่เม่�อเราพบัคัว้ามสิ้ำาคัญั

ทีั้�แทั้จ้รง้ไดจ้ากข้อ้พระคัมัภีีรส์ิ้องข้อ้ทีั้�เราอาจจะไมค่ัุน้เคัยในพระธิ์รรมอีก

เลิม่ห้น่�ง นั�นค่ัอ 

	 “เม้�อผู่สู้งสด่้ประที่านมรด้กแก�บรรด้าประชาชาต	ิ

	 เม้�อพระองคัท์ี่รงแยกพงศพ์น่ธ่์ข้องมนษ่ย	์

	 พระองคัท์ี่รงก่�นเข้ตข้องชนชาตทิี่่�งหลุ่าย

	 ตามจ้ำานวนบต่รข้องพระเจ้า้1  

	 เพราะว�าส�วนข้องพระยาหเ์วหค์ัอ้ประชากรข้องพระองคั	์

	 ยาโคับเป็นส�วนมรด้กข้องพระองคั”์	(ฉธบ.	32:8-9)

 ข้อ้พระคัมัภีีรส์ิ้องข้อ้นี �บัอกเราว้่า การพ้พากษาห้น่�งทีั้�ห้อบัาเบัลิ

ค่ัอการแบัง่แยกผ้ค้ันทั้ั�งสิ้้ �น ตั�งแตต่น้จนถูง่ตอนนี� พระเจา้ไดท้ั้รงจดัการกบัั

มนษุยท์ั้ั�งสิ้้ �นทั้กุห้นทั้กุแห้ง่ นั�นเปลิี�ยนไปทีั้�ห้อบัาเบัลิ ตอนนี�มนษุยถ์ูก้แบัง่

แยกตามภีาษาแลิะทีั้�อย้่

 แลิะทีั้�เลิว้รา้ยกว้่านั�นค่ัอ พระองคั์ทั้รงตัดข้าดพระองคั์ออก

จากมนษุย ์ เน่�องจากมนษุยต์่อตา้นแผนการข้องพระองคัอ์ย่างต่อเน่�อง 

พระเจา้จง่มอบัห้มายช้นช้าตต้า่งๆ ในแผน่ดน้โลิกให้แ้ก่สิ้มาช้้กอ่�นๆ ทีั้�เป็น

คัรอบัคัรวั้เห้น่อธิ์รรมช้าต้ข้องพระองคั ์ นั�นค่ัอ บัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้   

ซ้ำ่�งเป็นคันลิะกลิุ่มกับัทีั้� ก่อกบัฏิก่อนนำ�าทั้่ว้ม พระเจ้าไม่ทั้รงอาจข้ับั

1  ฉบบ่แปลุ่	กรก่	โบราณแลุ่ะฉบบ่สำาเนาฮีบ่รู	ถ้ำำ�าคัม่รม่	แปลุ่ตรง	ๆ	ได้ว้�า	“พวกบต่รข้อง
พระเจ้า้”
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มนษุยช้าตอ้อกจากพระน้เว้ศข้องพระองคัไ์ด ้ พระองคัไ์ดท้ั้รงทั้ำาอยา่งนั�น

ในสิ้ว้นเอเดนแลิว้้ พระองคัไ์ดท้ั้รงสิ้ญัญาว้า่จะไม่ทั้ำาลิายมนษุยช้าต้ห้ลิงั

จากนำ�าทั้ว่้ม (ปฐก. 9:11) ดงันั�นจะไมมี่นำ�าทั้ว่้มซ้ำำ�าอีก แลิว้้พระองคัท์ั้รงทั้ำา

อะไรไดอี้ก? พระเจา้ตรสัิ้ว้า่ “พอกน่ที่!่	ถ้ำา้หากเจ้า้ไม�ตอ้งการใหเ้ป็นพระเจ้า้		

ข้องเจ้า้	เราจ้ะมอบหมายเจ้า้ใหก้บ่ผู่ช้�วยข้องเราที่่�เป็นพระอ้�น	ๆ”2

 ผลิลิพัธิ์ข์้องการพ้พากษานี�มีอย้่ห้ลิายร้ปแบับั พระคัมัภีีรไ์ม่ได้

บัอกว้า่ก้นระยะเว้ลิายาว้นานแคัไ่ห้น  แตพ่ระคัมัภีีรบ์ัอกกบััเราว้า่ผ้ช้้ว่้ยทีั้�

เป็นบัตุรเห้น่อธิ์รรมช้าตซ้้ำ่�งพระเจา้ทั้รงมอบัห้มายให้ป้กคัรองเห้น่อช้นช้าต้

ตา่งๆ นั�นไมไ่ดท้ั้ ำาสิ้้�งทีั้�พระเจา้ทั้รงตอ้งการ 

	 “พระเจ้า้ประที่บ่ในสภีาสวรรคัพ์ระองคัท์ี่รงพพิากษาที่�ามกลุ่าง	

	 พระที่่�งหลุ่ายว�า	“เจ้า้ที่่�งหลุ่ายจ้ะพพิากษาอย�างอยต่ธิรรมแลุ่ะ	

	 ลุ่ำาเอย่งเข้า้ข้า้งคันอธรรมนานเที่�าใด้?	เส-ลุ่าห	์	“จ้งใหค้ัวาม		

	 ยต่ธิรรมแก�คันอ�อนแอแลุ่ะเด้ก็กำาพรา้	จ้งปกปอ้งสทิี่ธิข้องผู่ท้ี่ก่ข้	์

	 ยากแลุ่ะผู่ข้้ด่้สน	จ้งช�วยคันอ�อนแอแลุ่ะคันข้ด่้สนใหพ้น้ภีย่			

	 จ้งช�วยกูพ้วกเข้าใหพ้น้จ้ากมอ้ข้องคันอธรรม”		 	 	

	 พระที่่�งหลุ่ายไม�รูแ้ลุ่ะไม�เข้า้ใจ้	พวกเข้าเด้นิไปมาในคัวามมด้้	

	 รากที่่�งสิ�นข้องแผ่�นด้นิโลุ่กกห็ว่�นไหว	(สด้ด้.	82:1-5)	

 พว้กเข้าเสิ้่�อมทั้รามมาก เสิ้ยีจนพระเจา้ทั้รงตอ้งพ้พากษาพว้กเข้า

ดว้้ยเช้น่กนั พระเจา้ตรสัิ้ว้า่พระองคัจ์ะทั้รงนำาคัว้ามเป็นอมตะไปจากพว้ก

เข้าแลิะนำาช้นช้าตต้า่งๆ กลิบััค่ันมายงัพระองคั ์

	 “เราได้ก้ลุ่�าวว�า	‘เจ้า้ที่่�งหลุ่ายเป็นพระเป็นบต่รองคัผู์่สู้งสด่้		 	

2	พระอ้�น	ๆ	หมายถ้ำง้	บต่รเหนอ้ธรรมชาตขิ้องพระเจ้า้	 
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	 เจ้า้ที่ก่คันน่�นแหลุ่ะถ้ำง้กระน่�น	พวกเจ้า้กจ็้ะตายอย�างมนษ่ยแ์ลุ่ะ	

	 ลุ่ม้ลุ่งเหมอ้นเจ้า้นายคันหน้�ง’	”	ข้า้แต�พระเจ้า้	ข้อที่รงลุ่ก่ข้้�น	

	 พพิากษาแผ่�นด้นิโลุ่กเพราะประชาชาตทิี่่�งสิ�นเป็นข้องพระองคั	์	

	 (สด้ด้.	82:6-8)

 คัว้ามคับััข้อ้งใจกบััคัรอบัคัรวั้มนษุยข์้องพระองคัท์ั้ ำาให้พ้ระองคัไ์ม่

เห้ลิอ่คัรอบัคัรวั้มนษุยเ์ลิย นี�ทั้ ำาให้พ้ระองคัเ์สิ้ยีใจย้�งนกั พระองคัท์ั้รงลิะท้ั้ �ง

ไห้ม? ไม ่ไมเ่สิ้ียทีั้เดียว้

ค์วามรักอัื่นยน่หยัดขีอื่งพูระเจ�า
 ลิองทั้ายด้สิ้้ว้่าเก้ดอะไรข้่ �นห้ลิังจากเก้ดห้ายนะทีั้�ห้อบัาเบัลิ? 

พระเจา้ทั้รงปรากฏิพระองคัแ์ก่อบััราฮ้มั ช้ายช้ราซ้ำ่�งแต่งงานกับันางซ้ำา

ราห้ห์้ญ้งช้ราทีั้�เลิยว้ยัจะมีลิก้ไดแ้ลิว้้ พระเจา้ทั้รงทั้ำาสิ้ญัญากบััอบััราฮ้มั 

พระองคัท์ั้รงสิ้ญัญาว้า่ช้ายช้รากบััภีรรยาจะมีบัตุรช้าย พระเจา้จะทั้รงทั้ำา

ปาฏ้ิห้ารย้ ์บัตุรช้ายข้องพว้กเข้าจะเป็นจดุเร้�มตน้ข้องคัรอบัคัรวั้มนษุยใ์ห้ม่

สิ้ ำาห้รบััพระเจา้บันแผน่ด้นโลิก (ปฐก. 12:1-9; 15:1-6; 18:1-15)

 ห้ลิงัจากทีั้�พระเจา้ไดใ้ห้ม้นษุยช้าต้ตกอย้่ภีายใตส้ิ้้ทั้ธ้ิ์อำานาจข้อง

สิ้มาช้้กคัรอบัคัรวั้ในสิ้ว้รรคัข์้องพระองคัที์ั้�เป็นพระอ่�น ๆ ห้ร่ออีกช่้�อห้น่�ง

สิ้ ำาห้รบััผ้ช้้่ว้ยข้องพระเจา้ทีั้�เป็นว้้ญญาณค่ัอบัุตรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ 

พระเจา้ก็ทั้รงตอ้งการทีั้�จะเร้�มตน้อีกคัรั�งกับัคัรอบัคัรวั้ให้ม่ข้องพระองคั์

เอง โดยทั้รงเร้�มตน้กบััอบััราฮ้มั อบััราฮ้มัเป็นผ้ที้ั้�เช่้�อในพระสิ้ญัญาตา่งๆ 

ข้องพระเจา้ (ปฐก. 15:6) ทั้า่นไมต่อ้งการห้รอ่อยากไดร้บััคัว้ามสิ้นใจแลิะ

คัว้ามโปรดปรานจากพระเจา้เลิย แตเ่ป็นพระเจา้เองทีั้�ไดเ้ลิอ่กอบััราฮ้มัเพ่�อ

จะเร้�มตน้ให้มอี่กคัรั�ง คัว้ามสิ้มัพนัธิ์ร์ะห้ว้า่งอบััราฮ้มักบััพระเจา้ไดเ้ร้�มตน้

มาจากพระเจา้ก่อน อบััราฮ้มัเพียงแตเ่ช่้�อในสิ้้�งทีั้�พระเจา้ตรสัิ้กบััเข้า
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 ห้ลิงัจากนั�น คัว้ามสิ้มัพนัธิ์ข์้องอบััราฮ้มักบััพระเจา้ เร้�มตน้ดว้้ย

การเข้า้สิ้หุ้นตัทีั้�เป็นสิ้ญัลิกัษณท์ั้างกายภีาพ เพ่�อให้เ้ป็นทีั้�ระลิก่ถู่งคัว้าม

สิ้มัพนัธิ์ที์ั้�เร้�มตน้จากการทั้รงเรยีกข้องพระเจา้ จากคัว้ามเช่้�อข้องอบััราฮ้มั 

(ปฐก. 17:1-14; รม. 4:1-12) แลิะทั้ั�งคัรอบัคัรวั้ข้องอบััราฮ้มัก็ปฏ้ิบัตั้ตาม 

(ปฐก. 17:23) การมีสิ้ญัลิกัษณนี์�เป็นการทั้ำาเคัร่�องห้มายให้แ้ก่ทั้ายาทั้ข้อง

อบััราฮ้มั ว้่าพว้กเข้าเป็นคันทีั้�พระเจา้ทั้รงตอ้งการให้เ้ป็นคัรอบัคัรวั้ข้อง

พระองคั ์เช้น่เดียว้กบััผ้ห้้ญ้งในตระกล้ิข้องอบััราฮ้มั เน่�องจากพว้กเข้าตอ้ง

แตง่งานกบััทั้ายาทั้คันภีายในเผา่ข้องอบััราฮ้มัเทั้า่นั�น เม่�อพว้กเธิ์อตดัสิ้น้

ใจมีบัตุรข้องตวั้เอง สิ้ญัลิกัษณส์ิ้หุ้นตัจะเป็นเคัร่�องยำ�าเต่อนว้า่พระเจา้ทั้รง

สิ้รา้งเผ่าข้องพว้กเข้าจากอบััราฮ้มัแลิะนางซ้ำาราห้อ์ย่างเห้น่อธิ์รรมช้าต้

อยา่งไร

 เป็นเร่�องสิ้ำาคััญทีั้�เราตอ้งตระห้นักว้่า สิ้ัญญาข้องพระเจ้ากับั

อบััราฮ้มันั�นตั�งอย้่บันพ่ �นฐานคัว้ามเช่้�อในพระสิ้ญัญาต่างๆ ข้องพระเจา้ 

นั�นค่ัอ คัว้ามเช่้�อ พระเจา้ไมไ่ดท้ั้รงเข้า้ห้าอบััราฮ้มัเพราะว้า่พระองคัจ์ะทั้รง

พบัคันทีั้�รกัษากฎตา่งๆ ไดดี้ คัว้ามรอดไมไ่ดต้ั�งอย้บ่ันพ่ �นฐานข้องประพฤต้ 

เราไม่อาจทั้ำาสิ้้�งต่างๆ เพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้ามรอดคั ถูา้ห้ากเป็นเพราะว้้ธีิ์นั�น 

พระเจา้ก็คังต้ดคัา้งเราเน่�องจากการประพฤต้ข้องเรา พระองคัค์ังต้ดคัา้ง

เราบัางอย่างเน่�องจากคัว้ามสิ้ำาเรจ็ข้องเรา คั้ดว้า่นั�นฟังดเ้ห้ลิว้ไห้ลิข้นาด

ไห้น แทั้นทีั้�จะเป็นแบับันั�น อบััราฮ้มักบัับัรรดาทั้ายาทั้ข้องทั้า่นแสิ้ดงคัว้าม

เช่้�อในพระสิ้ญัญาข้องพระเจา้โดยทั้ำาสิ้ญัลิกัษณข์้องสิ้ญัญา (การสิ้หุ้นตั) 

นี�เป็นว้้ธีิ์ภีายนอกทีั้�แสิ้ดงให้เ้ห้น็ว้า่พว้กเข้าภีกัดีตอ่ผ้ใ้ด

 อคััรทั้ต้เปาโลิใช้อ้บััราฮ้มัเป็นตวั้อยา่งข้องการเช่้�อภีกัดี (รม.4:1-12) 

อับัราฮ้ัมเช่้�อแลิะพระเจา้ทั้รงยอมรบััทั้่านก่อนเช่้�อฟังกฎบััญญัต้ต่างๆ 

เสิ้ียอีก ทั้า่นปฏ้ิบัตั้ตามกฎบัญัญตัต้า่งๆ ภีายห้ลิงัแสิ้ดงให้เ้ห้น็ว้า่ทั้า่นเช่้�อ

พระเจา้ กฎบัญัญตัต้า่งๆ ไมไ่ดแ้ทั้นทีั้�การเช่้�อ การเช่้�อ (คัว้ามเช่้�อ) เป็นสิ้้�ง
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ทีั้�จ ำาเป็นทีั้�สิ้ดุ คัว้ามภีกัดีตอ่การเช่้�อนั�นซ้ำ่�งเป็นการเช่้�อในพระเจา้ไมใ่ช้ผ่้อ่้�น

เป็นสิ้้�งทีั้�เราจะพด้ถูง่ภีายห้ลิงัคัรบัั การเช่้�อแลิะการภีกัดีเป็นสิ้องสิ้้�งทีั้�แยก

จากกนั ทั้ั�งคั้ส่ิ้มัพนัธิ์ก์นัแตไ่มใ่ช้ส่ิ้้�งเดียว้กนั

 พระเจา้ทั้รงสิ้ญัญาแก่อบััราฮ้มัว้่าจะทั้รงประทั้านบัตุรช้าย แลิะ

บัุตรช้ายคันนั�นจะเป็นจุดเร้�มตน้ข้องคัรอบัคัรวั้ให้ม่ซ้ำ่�งจะเต้บัโตข้่ �นเป็น

ช้นช้าต้ทีั้�ย้�งให้ญ่ นี�เป็นสิ้ญัญาฉบับััทีั้�สิ้องข้องพระเจา้ห้ลิงัจากห้ายนะทีั้�

สิ้ว้นเอเดน พระเจา้ทั้รงทั้ำาสิ้ญัญาฉบับััแรกกบััโนอาห้ ์สิ้ญัญาทั้ั�งสิ้องฉบับัั

ถูก้ออกแบับัเพ่�อสิ้งว้นรกัษาคัว้ามฝั้นข้องพระเจา้ทีั้�จะมีคัรอบัคัรวั้มนษุย ์

แต่พระสิ้ญัญาเห้ลิ่านี �ไม่ไดเ้กี�ยว้กบััพระเจา้ทีั้�ไม่ทั้รงลิะท้ั้ �งเทั้่านั�น แต่ยงั

เกี�ยว้กบััการคัรอบัคัลิมุถูง่ข้อ้เสิ้นอตอ่ชี้ว้้ตน้รนัดรแ์ก่ทั้กุคันอีกดว้้ย พระเจา้

ไมท่ั้รงลิะท้ั้ �งมนษุยช้าต ้พระองคัไ์มอ่าจทั้รงห้ยดุรกัผ้ค้ันได ้พระเจา้ทั้รงยงั

คังประสิ้งคัค์ัรอบัคัรวั้มนษุย์

 พระเจา้ทั้รงรกัษาสิ้ญัญาต่ออบััราฮ้มั อบััราฮ้ามกบัันางซ้ำาราห้์

ไดมี้บัตุรช้ายแลิะทั้ั�งคั้ต่ั�งช่้�อว้า่อ้สิ้อคัั (ปฐก. 17:19-21; 21:1-7) เผา่ข้อง

อบััราฮ้มัจะเป็นทีั้�ร้จ้กัว้า่ “อ้สิ้ราเอลิ” นี�ค่ัอช่้�อสิ้ำาห้รบััคัรอบัคัรวั้มนษุยข์้อง

พระเจา้ ทีั้�ใช้บ้ั่อยทีั้�สิ้ดุในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้ม (ปฐก. 32:28; 

ฉธิ์บั. 32:9; อสิ้ย. 44:1) สิ้ว่้นคันจากช้นช้าตอ่้�นๆ ลิะ่ คันทีั้�พระเจา้ทั้รงมอบั

ห้มายให้อ้ย้่ภีายใตส้ิ้้ทั้ธ้ิ์อำานาจข้องบัุตรข้องพระเจา้ห้ลิงัการก่อกบัฏิทีั้�

ห้อบัาเบัลินั�นไง? พว้กเข้าถู้กเรียกว้่าเป็น “คันต่างช้าต้” ในพระคัมัภีีร ์

คั ำานั�นห้มายคัว้ามว้่า “ไม่ไดม้าจากคันอ้สิ้ราเอลิ” แลิะถู่งแมว้้่ามีการก่อ

กบัฏิทีั้�ห้อบัาเบัลิ แตพ่ระเจา้ก็ไมไ่ดท้ั้รงลิ่มเกี�ยว้กบััคันเห้ลิา่นี �

 ไม่เพียงแคั่พระเจา้ทั้รงเร้�มตน้ให้ม่กับัคันให้ม่ (คันอ้สิ้ราเอลิ) 

เทั้า่นั�น พระองคัย์งัทั้รงบัอกอบััราฮ้มัว้า่ว้นัห้น่�ง ทั้ายาทั้ข้องทั้า่นจะเป็นพร

แก่ช้นช้าตต้า่งๆ ทั้ั�งห้มดทีั้�พระเจา้ไดท้ั้รงปฏ้ิเสิ้ธิ์อีกดว้้ย (ปฐก. 12:3)! ห้ลิาย

ปีตอ่มา พระเยซ้ำซ้้ำ่�งทั้รงมาจากคัรอบัคัรวั้ข้องอบััราฮ้มัจะทั้รงเป็นบัตุรทีั้�ทั้รง
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มีเอกลิกัษณเ์ฉพาะไมเ่ห้ม่อนผ้ใ้ด จะทั้รงนำาช้นช้าตท้ั้ั�งสิ้้ �นในโลิกนี�กลิบััไป

สิ้้พ่ระเจา้ (กทั้. 3:16-18, 26-29) ก่อนทีั้�พระเยซ้ำเ้สิ้ดจ็มาในโลิกนี� บัรรดา

คันตา่งช้าตจ้ะเข้า้รว่้มกบััคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ไดน้ั�น ตอ้งเลิอ่กทีั้�จะปฏ้ิเสิ้ธิ์

พระอ่�นๆ ทั้ั�งห้มดแลิะเช่้�อในพระเจา้ข้องคันอ้สิ้ราเอลิ แลิะทั้ำาสิ้ญัลิกัษณ์

แห้ง่สิ้ญัญาข้องพระเจา้ (การเข้า้สิ้หุ้นตั)

 ห้ลิงัจากสิ้มยัข้องอบััราฮ้มั เว้ลิาผา่นไปยาว้นานกว้า่จะถูง่สิ้มยัทีั้�

พระเยซ้ำท้ั้รงบังัเก้ด ประว้ตั้ศาสิ้ตรข์้องคันอ้สิ้ราเอลิซ้ำ่�งเป็น “สิ้ว่้นข้ององคั์

พระผ้เ้ป็นเจา้” (ฉธิ์บั. 32:9) แต่กลิบััไม่ใดเ้ป็นเร่�องราว้ทีั้�ประสิ้บัคัว้าม

สิ้ำาเรจ็ พว้กเข้าเป็นคันข้องพระเจา้ แตน่า่เศรา้ทีั้�คัว้ามภีกัดีข้องพว้กเข้ามกั

ลิม้เห้ลิว้ ซ้ำ่�งเว้ลิาทีั้�เลิว้รา้ยทีั้�สิ้ดุยงัมาไมถู่ง่
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บทูทูี�สาม : 

พูระเจ�าทูรงถ่้กค์รอื่บค์รัวขีอื่งพูระอื่งค์ท์ูรยศึ

 ประว้ตั้ศาสิ้ตรข์้องคันอ้สิ้ราเอลิในพระคัมัภีีร ์เป็นเร่�องราว้ย่ดยาว้

ทีั้�มีการพลิ้กผนัมาก เต็มไปดว้้ยช้ยัช้นะแลิะเร่�องเศรา้ พระเจา้ไม่ไดท้ั้รง

ประห้ลิาดใจ แลิะพระองคัท์ั้รงร้ดี้ว้า่จะคัาดห้ว้งัอะไรกบััมนษุย ์ พระองคั์

จะทั้รงร้ดี้เสิ้มอว้า่พระองคัท์ั้รงกำาลิงัรบััม่อกบััใคัรอย้่

ไม่เป็็นทูี�ติ�อื่นรับอื่กีติอ่ื่ไป็
 พระเจา้ทั้รงให้อ้ับัราฮ้ัมร้ถู้่งอนาคัตว้่าทั้ายาทั้ข้องทั้่านจะยาก

ลิำาบัาก พระองคัท์ั้รงซ่้ำ�อตรง พระองคัท์ั้รงบัอกอบััราฮ้มัว้่า ““เจา้จงร้แ้น่

เถู้ดว้า่เช่้ �อสิ้ายข้องเจา้จะเป็นคันตา่งดา้ว้ในดน้แดนซ้ำ่�งไมใ่ช้ที่ั้�ข้องพว้กเข้า 

แลิะพว้กเข้าจะตอ้งรบััใช้ช้้าว้เม่องนั�น ช้าว้เม่องนั�นจะกดขี้�เข้าถูง่สิ้ี�รอ้ยปี” 

(ปฐก. 15:13, NLT) นี�จง่เป็นข้า่ว้รา้ย แตห่้ลิงัจากนั�นพระเจา้ก็ไดท้ั้รงจดั

เตรยีมคัว้ามห้ว้งับัางอยา่ง “สิ้ว่้นช้นช้าตที้ั้�เข้ารบััใช้อ้ย้น่ั�น เราจะพ้พากษา

ลิงโทั้ษ ตอ่มาเช่้ �อสิ้ายข้องเจา้จะออกมา พรอ้มกบััทั้รพัยส์ิ้มบัตั้มากมาย” 

(ปฐก. 15:14)

 เห้ม่อนกับัทีั้�พระเจา้ไดต้รสัิ้ไว้ ้ ทั้ายาทั้ข้องอบััราฮ้มัไดย้า้ยไปทีั้�

ยงัอีย้ปต์ในทีั้�สิุ้ดแลิะถู้กกษัตร้ย์แห้่งอีย้ปต์กดขี้�  ยาโคับัห้ลิานช้าย

ข้องอบััราฮ้มัไดน้ ำาพว้กเข้าไปทีั้�นั�น พระเจา้ทั้รงเปลิี�ยนช่้�อข้องยาโคับัเป็น

อ้สิ้ราเอลิ (อพย. 1) พว้กเข้าไปทีั้�นั�นโดยไดร้บััการเห้็นช้อบัจากพระเจา้ 

เพ่�อจะห้ลีิกเลิี�ยงจากการข้าดแคัลินอาห้าร (ปฐก. 45:5-11) แตพ่ว้กเข้า

ทั้ำาผ้ดทีั้�ไม่ไดก้ลิบััไปยงัแผ่นด้นทีั้�พระเจา้ประทั้านให้ ้ แมห้้ลิงัจากทีั้�การ

ข้าดแคัลินอาห้ารผา่นพน้ไปแลิว้้ก็ตาม
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ระห้ว้่างทีั้�อย้่ทีั้�อีย้ปตน์ั�นช้นช้าต้อ้สิ้ราเอลิก็เต้บัโต มีข้นาดให้ญ่เสีิ้ยจน

กษัตร้ยท์ั้รงร้ส้ิ้่กห้ว้าดกลิวั้ว้่าจะสิ้ามารถูปกคัรองประเทั้ศไดอ้ย้่ห้ร่อไม ่

(อพย. 1:8-10) พระองคัส์ิ้ั�งจง่ให้ค้ันอ้สิ้ราเอลิเป็นทั้าสิ้แรงงานแลิะสิ้งัห้าร

ทั้ารกเก้ดให้มท่ั้ั�งห้มดถูา้ห้ากเป็นเดก็ผ้ช้้าย  (อพย. 1:14-16) แตพ่ระเจา้ได้

ทั้รงแทั้รกแซ้ำงแลิะทั้ำาให้ค้ันอ้สิ้ราเอลิแข้็งแกรง่ย้�งกว้า่เด้ม (อพย. 1:8-21)

คันอ้สิ้ราเอลิใช้เ้ว้ลิาสิ้ี�รอ้ยปีในอีย้ปตภ์ีายใตส้ิ้ภีาว้ะอนัโห้ดรา้ย ในทีั้�สิ้ดุ

พระเจา้ก็ทั้รงแทั้รกแซ้ำงแลิะสิ้งว้นชี้ว้้ตทั้ารกช้ายทีั้�ช่้�อโมเสิ้สิ้ พระเจา้ทั้รง

จดัสิ้ถูานการณต์่างๆ ให้ท้ั้ารกนั�นไดถู้ก้เลิี �ยงดอ้ย้่ในราช้ว้งั - ใตก้ษัตร้ย์

อีย้ปต ์(อพย. 2:1-10) โมเสิ้สิ้ใช้ชี้้ว้้ตอยา่งผ้มี้อภ้ีสิ้ท้ั้ธ้ิ์� แตแ่ลิว้้ว้นัห้น่�ง ทั้า่น

ประกอบัอาช้ญากรรมรา้ยแรง ทั้่านสิ้งัห้ารคันข้ณะต่อสิ้้เ้พ่�อปกป้องคัน

อ้สิ้ราเอลิซ้ำ่�งช้ว่้ยเห้ลิอ่ตวั้เองไมไ่ด ้โมเสิ้สิ้จง่ห้นีจากอีย้ปตเ์พ่�อห้ลิบัห้นีจาก

การถูก้ลิงโทั้ษ

 โมเสิ้สิ้พบักบััชี้ว้้ตให้มใ่นทั้ะเลิทั้รายมีเดียน พระเจา้ทั้รงพบักบััทั้า่น

ทีั้�ภีเ้ข้าซี้ำนายในพุ่มไมที้ั้�เผาไห้มอ้ย้่ การพบัปะนี�ไดเ้ปลิี�ยนประว้ตั้ศาสิ้ตร์

ข้องคันอ้สิ้ราเอลิแลิะข้องโลิก (อพย. 3:1-15) พระเจา้ทั้รงสิ้ง่โมเสิ้สิ้กลิบัั

ไปยงัอีย้ปตเ์พ่�อเผช้้ญห้นา้กบัักษัตรย้ ์พระเจา้ทั้รงบัอกทั้า่นให้เ้รยีกรอ้งให้้

กษัตรย้ป์ลิดปลิอ่ยคันข้องพระเจา้ไป พระเจา้ทั้รงสิ้ญัญาว้า่จะทั้รงปกปอ้ง

โมเสิ้สิ้แลิะจะทั้รงประทั้านฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจแก่ทั้า่น (อพย. 3:16-22)

 พระเจา้ทั้รงสิ้ง่ภียัพ้บัตั้ตา่งๆ มาตอ่ตา้นอีย้ปต ์ แลิะตอ่ตา้นพระ

ตา่งๆ ข้องอีย้ปต ์ห้ลิงัจากทีั้�กษัตรย้ท์ั้รงปฏ้ิเสิ้ธิ์ทีั้�จะปลิอ่ยคันอ้สิ้ราเอลิให้้

เป็นอ้สิ้ระ (อพย. 7-12) พระเจา้ทั้รงใช้โ้มเสิ้สิ้บังัคับัักษัตรย้ ์ให้ป้ลิดปลิอ่ย

คันอ้สิ้ราเอลิออกจากพฒันาการข้องอีย้ปต ์ทั้า่นไดแ้ยกทั้ะเลิแดงออกเพ่�อ

ช้ว่้ยพว้กเข้าให้ร้อดจากการถูก้ตามลิา่โดยคันอีย้ปต ์ทีั้�ถูก้ไลิต่ามเข้า้ไปใน

ทั้ะเลิทั้รายเพ่�อสิ้งัห้าร (อพย. 13:17 ถูง่ อพย. 14) การข้า้มทั้ะเลิแดงเป็น

ปาฏ้ิห้ารย้ที์ั้�น่าประทั้บััใจมากทีั้�สิ้ดุในพระคัมัภีีร ์ แต่ปาฏ้ิห้ารย้นี์ �ไม่ใช้่แคั่
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การแสิ้ดงถูง่ฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจเพ่�อทั้ำาให้ท้ั้กุคันประทั้บััใจเทั้า่นั�น ปาฏ้ิห้ารย้นี์ �ยงั

เป็นการสิ้งว้นรกัษาผ้ค้ัน พระเจา้ทั้รงประสิ้งคัค์ัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั์

ธรรมบญัญัติกัิบค์วามภีกัดี
 ในทีั้�สิ้ดุ พระเจา้ก็นำาคันข้องพระองคัก์ลิบััมายงัสิ้ถูานทีั้�ดั�งเด้ม 

ทีั้�พระองคัต์รสัิ้กบััโมเสิ้สิ้ในพุ่มไมที้ั้�เผาไห้ม ้ ทีั้�นั�นพระองคัป์ระทั้านธิ์รรม

บัญัญตัข้้องพระองคัแ์ก่คันอ้สิ้ราเอลิ นั�นค่ัอ บัญัญตัส้ิ้บ้ัประการ พระองคั์

ไดท้ั้ ำาสิ้ัญญาให้ม่กับัพว้กเข้าเห้ลิ่านั�น แลิะเป็นสิ้้�งสิ้ ำาคััญทีั้�เราจะตอ้ง

ตระห้นกัว้า่คันอ้สิ้ราเอลิเป็นคันข้องพระองคัอ์ย้่ก่อนแลิว้้ ก่อนทีั้�พระองคั์

ทั้รงประทั้านบัญัญัต้สิ้้บัประการเสีิ้ยอีก พระเจา้ไดก้ลิ่าว้ถู่งพว้กเข้าว้่า

เป็นคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ เม่�อโมเสิ้สิ้เผช้้ญห้นา้กบัักษัตร้ยแ์ห้่งอีย้ปต ์

(อพย. 3:7, 10; 4:23; 5:1; 6:7; 7:4) ธิ์รรมบัญัญตั้ให้มไ่มไ่ดเ้ป็นการทั้ำาสิ้้�ง

ต่างๆ เพ่�อให้ไ้ดเ้ป็นสิ้ว่้นห้น่�งข้องคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ แต่คันอ้สิ้ราเอลิ

เป็นคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ก่อนอย้แ่ลิว้้

 เราจำาเป็นตอ้งไดค้ั ำาอธ้ิ์บัายเร่�องนี �เพ้�มเต้ม เพราะเร่�องนี �สิ้ ำาคัญั

มาก แทั้นทีั้�พระเจา้จะทั้รงให้พ้ว้กเข้าทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ เพ่�อให้ไ้ดเ้ป็นสิ้ว่้นห้น่�งใน

คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ พระองคัก์ลิบััทั้รงประทั้านธิ์รรมบัญัญตั้แก่คันข้อง

พระองคั ์ เพ่�อแสิ้ดงให้เ้ห้็นว้า่พว้กเข้าอยากอย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ ธิ์รรมบัญัญตั้

เป็นการแสิ้ดงให้พ้ระเจา้เห็้นว้่า พว้กเข้าจะภีกัดีแลิะไม่ต้ดตามพระอ่�นๆ 

การเป็นผ้เ้ช่้�อทีั้�ภีกัดีจะทั้ำาให้พ้ระเจา้ทั้รงใช้พ้ว้กเข้าทั้ำาพนัธิ์ก้จกบััช้นช้าต้

อ่�นๆ ทั้ั�งห้มดในฐานะ “ช้นช้าต้แห้ง่ปโุรห้้ต” (อพย. 19:5-6) พระเจา้ทั้รง

ประสิ้งคัใ์ห้ม้นษุยช้าต้ทั้ั�งสิ้้ �นอย้่ในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ พระเจา้กำาลิงั

เร้�มตน้กบััคันห้น่�งกลิุม่ นั�นค่ัอ คันอ้สิ้ราเอลิ ถูา้ห้ากพว้กเข้าเป็นผ้เ้ช่้�อทีั้�ภีกัดี 

พว้กเข้าก็จะเป็นพรแก่ช้นช้าตอ่้�นๆ ทั้ั�งห้มด (ปฐก. 12:3)

 มีอีกสิ้้�งห้น่�งทีั้�เราตอ้งทั้ำาคัว้ามเข้า้ใจเกี�ยว้กับัสิ้ญัญานี� นั�นค่ัอ 
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ธิ์รรมบัญัญตัข้้องพระเจา้ ทีั้�ไมไ่ดเ้กี�ยว้กบััการเป็นคันดีมากพอเพ่�อจะทั้ำาให้้

พระเจา้ทั้รงรกัพว้กเข้า พระเจา้ทั้รงรกัคันอ้สิ้ราเอลิก่อนอย้แ่ลิว้้ (ฉธิ์บั. 7:7-8) 

พระเจา้ทั้รงทั้ำาให้อ้บััราฮ้ัมกับันางซ้ำาราห้ผ์้ช้้รามีบัุตรช้าย ซ้ำ่�งให้ก้ำาเน้ด

ช้นช้าต้อ้สิ้ราเอลิ การมีคัรอบัคัรวั้เป็นว้ตัถูปุระสิ้งคัท์ั้ั�งห้มด พระเจา้ไมไ่ด้

ทั้รงสิ้รา้งรายการกฎบัญัญัต้ต่างๆ เพ่�อให้พ้ว้กเข้ามีคัณุสิ้มบัตั้ทีั้�จะเป็น

คัรอบัคัรวั้ แตพ่ว้กเข้าเป็นคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัอ์ย้แ่ลิว้้ ธิ์รรมบัญัญตัข้้อง

พระเจา้ไดถู้ก้ออกแบับัข้่ �นเพ่�อช้ว่้ยลิก้ๆ ข้องพระองคั ์เพ่�อห้ลีิกเลิี�ยงพระอ่�นๆ 

แลิะมีชี้ว้้ตทีั้�มีคัว้ามสิ้ขุ้ในการอย้ร่ว่้มกนั การเช่้�อฟังพระเจา้ไมไ่ดท้ั้ ำาเพ่�อให้้

พระเจา้ทั้รงรกัพว้กเข้ามากข้่ �น

 เห้ม่อนกบััก่อนห้นา้นี �ค่ัอ พระเจา้จะไมท่ั้รงทั้ำาลิายเจตนจ์ำานงเสิ้รี

ข้องพว้กเข้า พระองคัแ์คัข่้อให้พ้ว้กเข้าเช่้�อในพระองคั ์– เช่้�อในสิ้้�งทีั้�พระองคั์

ทั้รงเป็น ข้อให้พ้ว้กเข้าเช่้�อว้า่พระองคัไ์ดท้ั้รงสิ้รา้งพว้กเข้าข้่ �นจากคัว้ามรกั  

แลิะพว้กเข้าคัว้รห้นัไปจากพระอ่�นๆ ทั้ั�งห้มด แตส่ิ้มาช้้กข้องคันอ้สิ้ราเอลิทั้กุ

คันลิะท้ั้ �งคัว้ามรกัข้องพระเจา้ได ้ถูา้ห้ากพว้กเข้าตอ้งการ พว้กเข้าเลิอ่กทีั้�จะ

ไมเ่ช่้�อได ้แลิะพว้กเข้าเลิ่อกทีั้�จะบัช้้าพระอ่�นได ้แตอ่ยา่งทีั้�เราจะไดเ้ห้น็กนั 

ห้ลิายๆ คันก็ทั้ำาอยา่งนั�น

 จากนั�นคันอ้สิ้ราเอลิก็ออกจากภีเ้ข้าซี้ำนาย ซ้ำ่�งเป็นสิ้ถูานทีั้�ทีั้�พระเจา้

ประทั้านธิ์รรมบัญัญตั้ให้แ้ก่พว้กเข้า พระเจา้ทั้รงนำาพว้กเข้าในร้ปลิกัษณ์

ข้องมนษุย ์(ทั้ต้สิ้ว้รรคัข์้องพระยาห้เ์ว้ห้)์ ไปยงัแผน่ดน้ทีั้�พระองคัท์ั้รงสิ้ญัญา

ว้า่จะมอบัให้ ้(อพย. 23:20-23; ว้นฉ. 2:1) แลิะในตลิอดเสิ้น้ทั้างนั�น พว้ก

เข้าก็ไดบ้ัน่ว้า่ไมมี่นำ�าแลิะอาห้ารทีั้�เพียงพออย้ต่ลิอดเว้ลิา ซ้ำ่�งพระเจา้ก็ทั้รง

จดัเตรียมในสิ้้�งทีั้�พว้กเข้าไดข้้อไว้ ้ (อพย. 15:22-27; 16:1-30) พว้กเข้า

ตอ้งต่อสิ้้ก้บััเห้ลิ่าศตัร้ทีั้�แข้็งแกรง่ในแผ่นด้นเห้ลิ่านั�น แลิะพระเจา้ก็ทั้รง            

ช้่ว้ยพว้กเข้าให้ร้อดพน้จากการถูก้ทั้ำาลิาย (ฉธิ์บั. 2-3; Joshua 11-12; 

สิ้ดด. 136:10-24; ก้จการ 13:19)
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การติกติำ�า
 คัุณอาจจะคั้ดว้่า ห้ลิงัจากทีั้�พระเจา้ทั้รงนำาคันอ้สิ้ราเอลิเข้า้สิ้้ ่     

แผ่นด้นพนัธิ์สิ้ญัญาแลิว้้ พว้กเข้าจะร้ส้ิ้ก่ซ้ำาบัซ้ำ่ �งตอ่พระเจา้ ห้รอ่คัณุอาจ

จะคัาดห้ว้งัว้่าการเช่้�อแลิะการภีกัดีข้องพว้กเข้าแข็้งแกรง่มาก แต่คัว้าม

เป็นจร้งไม่ไดเ้ป็นอย่างนั�นเลิย แลิะแทั้นทีั้�จะเป็นแบับันั�น พว้กเข้ากลิบัั

ตดัสิ้น้ใจทีั้�ใช้ชี้้ว้้ตรว่้มกบััสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยในช้นช้าตข้้องตวั้เอง แทั้นทีั้�พว้กเข้าจะ

ปฏ้ิเสิ้ธิ์แลิะข้บััไลิ่คันให้อ้อกจากแผ่นด้น ห้ากพว้กเข้าเลิ่อกบัช้้าเทั้พเจา้

แลิะพระอ่�นๆ ห้รอ่บัช้้าร้ปเคัารพข้องตวั้เอง แตด่เ้ห้ม่อนว้า่คันอ้สิ้ราเอลิจะ

ลิม่ในสิ้้�งทีั้�พระเจา้ไดท้ั้รงทั้ำาเพ่�อพว้กเข้าไปเสิ้ยีแลิว้้ พว้กเข้าลิม่ว้า่การเป็น

กบัฏิไดก่้อห้ายนะข้่ �น คัว้ามไมจ่งรกัภีกัดีแลิะไมมี่คัว้ามรกัตอ่พระเจา้นำาไป

สิ้้ค่ัว้ามเลิว้ทั้ราม

 ทั้ต้ข้องพระยาห้เ์ว้ห้ไ์ดข้้่ �นไปจากก้ลิกาลิถูง่โบัคัม้ แลิะทั้า่นกลิา่ว้

ว้า่ “เราไดน้ำาเจา้ทั้ั�งห้ลิายข้่ �นมาจากอีย้ปต ์แลิะไดน้ำาพว้กเจา้เข้า้มายงัแผน่

ดน้ซ้ำ่�งเราไดป้ฏ้ิญาณไว้แ้กบ่ัรรพบัรุุษข้องเจา้ทั้ั�งห้ลิายว้า่ ‘เราจะไมมี่ว้นัห้กั

พนัธิ์สิ้ญัญาทีั้�เราทั้ำากบััเจา้เลิย แลิะเจา้ทั้ั�งห้ลิายอยา่ทั้ำาพนัธิ์สิ้ญัญากบััช้าว้

แผน่ด้นนี � พว้กเจา้จงทั้ำาลิายแทั้น่บัช้้าข้องพว้กเข้าเสิ้ีย’ แตเ่จา้ทั้ั�งห้ลิายไม่

เช่้�อฟังเรา ทั้ำาไมเจา้ทั้ำาเช้่นนี �เลิา่? ฉะนั�นเรากลิา่ว้ดว้้ยว้า่ เราจะไม่ข้บััไลิ ่

เข้าเห้ลิ่านั�นออกไปให้พ้น้ห้นา้เจา้ทั้ั�งห้ลิาย แต่พว้กเข้าจะเป็นห้อกข้า้ง

แคัรข่้องพว้กเจา้ แลิะบัรรดาพระข้องพว้กเข้าจะเป็นบัว่้งดกัเจา้ทั้ั�งห้ลิาย”” 

(ว้นฉ. 2:1-3) 

 พระเจา้ตอ้งพ้พากษาคันข้องพระองคั.์..อีกคัรั�ง พระองคับ์ัอกกบัั

คันอ้สิ้ราเอลิว้า่ “เราจะลิะท้ั้ �งเจา้ไว้ต้ามลิำาพงั ให้เ้รามาดก้นัว้า่เจา้จะทั้ำาสิ้้�ง

ตา่งๆ ดว้้ยตวั้เองอยา่งไรในเม่�อเจา้ไมต่อ้งการเรา” ซ้ำ่�งเราเคัยเห็้นเห้ตกุารณ์

นี �มาแลิว้้ แลิะก็อยา่งทีั้�เราไดเ้ห้น็ คันข้องพระเจา้ทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ ทีั้�เลิว้รา้ยมาก

เม่�อไมมี่พระเจา้ทั้รงอย้ด่ว้้ย แลิะเน่�องจากเรากำาลิงัทั้บัทั้ว้นประว้ตั้ศาสิ้ตร์
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ทีั้�ผ่านไปแลิว้้ แลิะคังคัุน้เคัยกับัการตอบัสิ้นองข้องพระเจา้เป็นอย่างดี 

พระองคัท์ั้รงกลิบััมาห้าคันอ้สิ้ราเอลิคัรั�งแลิว้้คัรั�งเลิา่ เพ่�อนำาพว้กเข้าออก

จากคัว้ามยุ่งยากลิำาบัากเห้ลิา่นี � เราทั้กุคันร้จ้กัคันแบับันั�น บัางทีั้คัณุเอง

ก็เป็นคันห้น่�ง ทีั้�คัอยช้่ว้ยเห้ลิ่อใคัรบัางคันเพราะคัว้ามรกั แมว้้่าจะถู่ง

จดุทีั้�ดเ้ห้ม่อนว้่าจะไรเ้ห้ตผุลิไปแลิว้้ก็ตาม แลิะถูา้ห้ากคัณุไดค้ั้ดถู่งสิ้้�งทีั้�

พระเจา้ทั้รงกำาลิงัทั้ำาอย้ ่มนัอาจจะดเ้ห้ม่อนจะไรส้ิ้ตก็้จรง้ แตพ่ระเจา้ก็ยงั

คังตอ้งการคัรอบัคัรวั้มนษุย ์ แมพ้ระองคัจ์ะไมเ่ป็นทีั้�ตอ้งการก็ตาม คัว้าม

รกัข้องพระเจา้เก้นคัว้ามเข้า้ใจข้องเราจรง้ ๆ 

 พระธิ์รรมผ้ว้้้น้จฉัยทั้ั�งเลิ่ม ไดบ้ัันทั้่กถู่งว้งจรการก่อกบัฏิฝ่้าย

ว้้ญญาณอนัไม่ร้จ้กัจบัสิ้้ �น คัว้ามทัุ้กข้ท์ั้รมานจากการก่อกบัฏิ การรอ้ง

เรียกห้าคัว้ามช้่ว้ยเห้ลิ่อจากพระเจา้ แลิะพระเจา้ก็ทั้รงห้ว้นกลิบััมาดว้้ย

คัว้ามรกั แลิว้้ทั้รงช้ว่้ยเห้ลิ่อ ว้งจรนี �ด ำาเน้นไปอย้ห่้ลิายรอ้ยปี จนมาถูง่จดุ

ทีั้�คันในช้นช้าตอ้้สิ้ราเอลิเรยีกรอ้งให้ซ้้ำามเ้อลิ ซ้ำ่�งเป็นปโุรห้้ตแลิะผ้พ้ยากรณ์

ให้เ้จ้มตั�งกษัตรย้ป์กคัรองพว้กเข้า ก่อนห้นา้นั�นช้นช้าตข้้องพว้กเข้าไมเ่คัย

มีกษัตรย้ม์าก่อน

 ไมแ่ปลิกใจเลิยทีั้�การเลิ่อกกษัตรย้ ์(ซ้ำาอล้ิ) โดยคันข้องพระเจา้จะ

เป็นห้ายนะคัรั�งให้ญ่ ซ้ำ่�งคัณุร้ว้้า่สิ้้�งตา่งๆ จะไมเ่ป็นไปดว้้ยดีแน่ๆ  ห้ากการ

เลิ่อกกษัตรย้อ์งคัใ์ห้ม่ข้องคัณุ ตอ้งมากจากการถูก้ลิากตวั้ออกมาจากทีั้�

ซ้ำอ่นเพ่�อให้ข้้่ �นมาเป็นกษัตรย้ ์ (1 ซ้ำมอ. 10:22) แตใ่นทีั้�สิ้ดุแลิว้้ พระเจา้ก็

เลิ่อก  ดาว้้ดแทั้นทีั้�ซ้ำาอล้ิ ดาว้้ดเป็นคันบัาปมากก็จรง้แตก็่ยงัดีกว้า่ซ้ำาอล้ิ 

เพราะเข้ายงัคังแสิ้ดงคัว้ามภีกัดีแลิะรกัพระเจา้เสิ้มอ แมว้้่าทั้่านลิะเม้ด

ธิ์รรมบัญัญัต้ข้องพระเจา้ในบัางข้อ้ แต่ทั้่านกลิบััใจให้ม่แลิะไม่เคัยบัช้้า

พระอ่�นเลิย ดว้้ยเห้ตผุลินี� พระเจา้ทั้รงทั้ำาสิ้ญัญากบััดาว้้ดว้า่บัตุรข้องทั้า่น

เทั้า่นั�น ทีั้�เป็นกษัตรย้ที์ั้�แทั้จ้รง้ข้องคันอ้สิ้ราเอลิ

 สิ้ัญญานี�ว้่าดว้้ยการสิ้รา้งราช้ว้งศข์้องดาว้้ด พระเจ้าจะทั้รง
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พ้จารณาโอรสิ้ข้องพระองคัเ์พียงเทั้่านั�นทีั้�จะให้เ้ป็นกษัตรย้ที์ั้�ถูก้ตอ้ง แต่

น่าเศรา้ทีั้�ประว้ตั้ศาสิ้ตรที์ั้�เห้ลิ่อข้องคันอ้สิ้ราเอลิในพระคัมัภีีร ์ พด้ถู่งคัน

ทีั้�เป็นทั้ายาทั้ข้องดาว้้ด แต่กลิบััไม่เห้มาะสิ้มทีั้�จะเป็นกษัตร้ย ์ พระเจา้

ทั้รงตอ้งถูอดทั้ายาทั้ห้ลิายคันข้องดาว้้ดออก เพราะพว้กเข้าไม่ภีกัดีต่อ

พระเจา้ แตก่ลิบััห้นัไปต้ดตามพระอ่�นๆ ทั้ายาทั้ข้องดาว้้ดทีั้�ไดร้บััสิ้่บัทั้อด

บัลัิลิงัก ์ คัว้รจะรกัพระเจา้เช้่นเดียว้กบััทีั้�มาจากว้งศว์้านข้องดาว้้ด นี�เป็น

เห้ตผุลิทีั้�กษัตร้ยท์ั้กุองคัค์ัว้รรกัษาสิ้ำาเนาธิ์รรมบัญัญัต้ข้องพระเจา้ไว้ก้บัั

ตวั้ (ฉธิ์บั.17:18; 2 พกษ. 11:12) เพราะทั้า่นตอ้งเป็นตวั้อยา่งอนัเป็นเลิศ้

ข้องผ้เ้ช่้�อทีั้�ภีกัดี

 ซ้ำาโลิมอนโอรสิ้ข้องดาว้้ด เป็นกษัตรย้ที์ั้�มั�งคัั�งทีั้�สิ้ดุแลิะมีอำานาจ

มากทีั้�สิ้ดุในประว้ตั้ศาสิ้ตรข์้องคันอ้สิ้ราเอลิ แตน่่าเศรา้ทีั้�การเช่้�อแลิะการ

ภีกัดีข้องทั้่านในพระเจา้เปลิี�ยนไป ทั้่านบัช้้าพระอ่�นๆ แลิะแต่งงานดว้้ย

เห้ตผุลิทั้างการเม่องห้ลิายคัรั�ง ซ้ำ่�งนำาการบัช้้าพระอ่�นๆ มาสิ้้ค่ันอ้สิ้ราเอลิ 

(1 พกษ. 11:1-8) ซ้ำาโลิมอนเร้�มว้งจรการประนีประนอมแลิะก่อกบัฏิฝ่้าย

ว้้ญญาณทีั้�นำาไปสิ้้ค่ัว้ามพ้นาศข้องช้นช้าตอ้้สิ้ราเอลิ

การทูรยศึสุดทู�าย
 ห้ลิังการสิ้้ �นพระช้นมข์้องซ้ำาโลิมอน คันอ้สิ้ราเอลิสิ้้บัเผ่าจาก

ทั้ั�งห้มดสิ้บ้ัสิ้องเผา่ ไดก่้อจลิาจลิตอ่ตา้นโอรสิ้ข้องพระองคัซ์้ำ่�งเป็นกษัตรย้์

องคัใ์ห้ม่ (1 พกษ. 11:41-12:24) ช้นช้าต้อ้สิ้ราเอลิแตกออกเป็นสิ้อง

สิ้ว่้นตามเผา่แลิะแผน่ด้น ตอนนี�คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้แตกแยก เป็นเร่�อง

น่าเศรา้ทีั้�กษัตร้ยห์้ลิายพระองคัใ์นช้่ว้งเว้ลิานี �ข้องประว้ตั้ศาสิ้ตรข์้องคัน

อ้สิ้ราเอลิ ไมเ่คัยไดเ้ห้น็แมก้ระทั้ั�งสิ้ ำาเนาธิ์รรมบัญัญตัข้้องพระเจา้เสิ้ยีดว้้ย

ซ้ำำ�า (2 พกษ. 22:8-13)

 สิ้่ว้นทั้างตอนเห้น่อข้องช้นช้าต้ทีั้�แตกแยกไดเ้ร้�มต้ดตามพระ
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อ่�นๆ ทั้นัทีั้แลิะภีกัดีตอ่พระเห้ลิา่นั�น (1 พกษ. 12:25-33) แทั้นทีั้�พว้กเข้า

จะแสิ้ดงคัว้ามเช่้�อแลิะคัว้ามภีกัดีตอ่พระเจา้ ผ้ที้ั้�ไดป้ระทั้านแผ่นด้นแลิะ

ทั้ำาให้พ้ว้กเข้าดำารงอย้อ่ยา่งนา่อศัจรรย ์แตพ่ว้กเข้ากลิบััทั้รยศพระเจา้ แลิะ

นี�ค่ัอเห้ตผุลิทีั้�พระเจา้ทั้รงสิ้ง่บัรรดาผ้เ้ผยพระว้จนะให้เ้ดน้ทั้อ่งไปตลิอดทั้ั�ง

ช้นช้าต ้พรอ้มกบััเต่อนคันทีั้�กำาลิงับัช้้าพระอ่�นๆ ว้า่นั�นเป็นการก่อกบัฏิฝ่้าย

ว้้ญญาณ พว้กเข้าบัอกกบััคันเห้ลิา่นั�นว้า่กำาลิงัทั้ำาตวั้เห้ม่อนกบัั “โสิ้เภีณี” 

เห้ลิา่บัรรดาผ้เ้ผยพระว้จนะไดเ้รยีกการบัช้้าพระอ่�นๆ ว้่าเป็นการมีช้้ฝ่้้าย

ว้้ญญาณ เป็นการเปรยีบัเทีั้ยบัไดอ้ยา่งช้ดัเจน สิ้ว่้นทั้างตอนใตข้้องประเทั้ศ

ไดก่้อกบัฏิฝ่้ายว้้ญญาณช้า้กว้า่ ถู่งแมว้้า่บัาปนั�นจะคัอ่ย ๆ เก้ดข้่ �นอยา่ง

ช้า้ๆ แตก็่ยงัคังเป็นบัาปอย้น่ั�นเอง

 การลิะท้ั้ �งพระเจา้ไมเ่คัยก่อให้เ้ก้ดผลิดี เห้ม่อนกบััทีั้�พระคัมัภีีรไ์ด้

กลิา่ว้ว้า่ “จงร้แ้นเ่ถู้ดว้า่ บัาปข้องทั้า่นจะตามทั้นั” (กดว้. 32:23) พระเจา้

ทั้รงปลิอ่ยให้ค้ันข้องพระองคัใ์ช้เ้สิ้รภีีาพแลิว้้ช้ดใช้ผ้ลิลิพัธิ์อ์นัเลิว้รา้ยตา่งๆ 

เห้ม่อนกบััคัรั�งอ่�นๆ แลิะในปี 722 ก่อนคัรส้ิ้ตกาลิ สิ้ว่้นทั้างตอนเห้น่อข้อง

ช้นช้าต้ถูก้คันอสัิ้ซี้ำเรยีรุกราน

 คันอัสิ้ ซี้ำ เ รีย มี ช่้� อ เ สีิ้ยงในด้านคัว้ามเ หี้ �ยมโห้ด พว้กเข้า

กระจดักระจายคันสิ้้บัเผ่าออกไปทั้ั�ว้โลิก พงัทั้ลิายคัรอบัคัรวั้ แลิะปลิน้

ทั้กุอย่างทีั้�พว้กเข้าเป็นเจา้ข้อง สิ้่ว้นสิ้องเผ่าทีั้�เห้ลิ่อทั้างตอนใตไ้ดถู้ก้คัน

บัาบั้โลินพ้ช้้ตประมาณห้น่�งรอ้ยปีตอ่มา (586 ปีก่อนคัรส้ิ้ตกาลิ) แลิะคัน

อ้สิ้ราเอลินบััพนันบััห้ม่�นคันไดถู้ก้กว้าดตอ้นไปยงักรุงบัาบัโ้ลิน

 ถูา้ห้ากพระเจา้ตดัสิ้น้พระทั้ยัว้า่จะไมท่ั้รงช้ว่้ยคันข้องพระองคัอี์ก

ตอ่ไป ก็คังเป็นเร่�องทีั้�เข้า้ใจได ้ เพราะพว้กเข้าไดก่้อกบัฏิมาแลิว้้ห้ลิายตอ่

ห้ลิายคัรั�งในช้ว่้งระยะพนัปีนบััตั�งแตส่ิ้มยัข้องอบััราฮ้มัเป็นตน้มา การทีั้�คัน

อ้สิ้ราเอลิไดร้บััสิ้้�งทีั้�สิ้มคัว้รไดร้บััก็ดเ้ห้ม่อนจะถูก้ตอ้งดี แตน่ั�นก็ไม่ใช้่ว้้ธีิ์ทีั้�

พระเจา้ทั้รงรบััม่อกบััมนษุย์
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 แทั้นทีั้�พระเจา้จะทั้รงลิม้เลิ้กแผนการ พระองคัก์ลิบััทั้รงตดัสิ้้น

พระทั้ยัว้่าพระองคัจ์ะทั้รงยงัคังตอ้งการคัรอบัคัรวั้มนษุยอ์ย้่ แต่การทีั้�จะ

นำาคันข้องพระองคัแ์ลิะมนษุยช้าตท้ั้ั�งสิ้้ �น กลิบััมาสิ้้ค่ัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั์

ไดน้ั�น ตอ้งกำาห้นดให้มี้การเปลิี�ยนว้้ธีิ์ พระเจา้ไดท้ั้รงทั้ำาสิ้ญัญาต่อเน่�อง

เป็นช้ดุกบััคันข้องพระองคั ์ ซ้ำ่�งเห้็นไดอ้ย่างช้ดัเจนว้่าพว้กเข้าก็เป็นเพียง

แคัม่นษุย ์ พว้กเข้าลิม้เห้ลิว้... พว้กเข้าลิม้เห้ลิว้ซ้ำำ�าแลิว้้ซ้ำำ�าเลิา่ มนษุยช้าต้

ทีั้�เห้ลิ่อไดถู้ก้มอบัห้มายให้ก้บััผ้ช้้่ว้ยทีั้�เป็นว้้ญญาณ ซ้ำ่�งก็ค่ัอบัตุรทั้ั�งห้ลิาย

ข้องพระเจา้  (ฉธิ์บั. 32:8) แตว้่้ญญาณเห้ลิา่นั�นไดก่้อกบัฏิแลิะเป็นศตัร้กบัั

พระเจา้แห้ง่คันอ้สิ้ราเอลิ ซ้ำ่�งเป็นพระผ้ส้ิ้รา้งข้องพว้กเข้าเอง สิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นี �

ดส้ิ้ลิบััซ้ำบััซ้ำอ้น

 พระเจา้ทั้รงมีทั้างออกให้ส้ิ้องสิ้ว่้นดว้้ยกนัสิ้ำาห้รบััสิ้้�งเห้ลิา่นี �ทั้ั�งห้มด 

เม่�อลิก้ๆ คันสิ้ดุทั้า้ยในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ กำาลิงัถูก้กว้าดตอ้นให้ไ้ปเป็น

เช้ลิยทีั้�กรุงบัาบัโ้ลิน พระเจา้ก็ทั้รงกระตุน้เต่อนให้ผ้้เ้ผยพระว้จนะสิ้องทั้า่น 

(เยเรมียก์บััเอเสิ้เคีัยลิ) ไปบัอกกบััคันอ้สิ้ราเอลิว้า่ พว้กเข้าไมไ่ดถู้ก้ลิ่มโดย

สิ้้ �นเช้้ง พระเจา้จะทั้รงทั้ำา “สิ้ญัญาให้ม”่ กบััลิก้ๆ ข้องพระองคั ์แลิะสิ้ญัญา

นี�จะรว้มถูง่การเสิ้ดจ็มาข้องพระว้้ญญาณข้องพระองคั ์สิ้้ส่ิ้มาช้้กคัรอบัคัรวั้

ข้องพระเจา้ (ยรม. 31:31-34; อสิ้คั. 36:22-28) ซ้ำ่�งรว้มไปถูง่ว้้ธีิ์ให้มที่ั้�จะมา

ถูง่ดว้้ย

 แต่ว้้ธีิ์ให้ม่ไม่ไดอ้ธ้ิ์บัายว้่าพระเจ้าตอ้งการทีั้�จะรักษาสิ้ัญญา

อยา่งไร โดยทีั้�ไมท่ั้ ำาลิายห้รอ่เปลิี�ยนแปลิงสิ้ญัญาเห้ลิา่นั�น มีคันอ้สิ้ราเอลิ

จำานว้นมากทีั้�ปฏ้ิเสิ้ธิ์พระเจา้แลิะบั้ช้าพระอ่�นๆ พว้กเข้าแสิ้ดงการห้ม้�น

ประมาทั้พระเจา้โดยการลิะเม้ดธิ์รรมบัญัญตัข้้องพระองคั ์สิ้้�งเห้ลิา่นี �ทั้ ำาให้้

พระเจา้ทั้รงโทั้มนัสิ้ย้�งนัก พระองคัท์ั้รงตอ้งการทีั้�จะรกัษาสิ้ญัญาข้อง

พระองคั ์แตล่ิก้ๆ ข้องพระองคัจ์ ำานว้นมาก กลิบััถูก้ลิอ่ลิว้งให้บ้ัช้้าพระอ่�นๆ 

ข้องช้นช้าตอ่้�นๆ
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 แลิะนั�นเป็นห้นทั้างแห้่งคัว้ามตาย คัณุยงัจำาสิ้้�งทีั้�เก้ดข้่ �นในสิ้ว้น

เอเดนไดห้้ร่อไม่ ว้่ามนษุยท์ั้กุคันตอ้งตายเน่�องจากการทั้รยศข้องอาดมั

กบััเอว้า พว้กเข้าไมส่ิ้ามารถูมีชี้ว้้ตน้รนัดร ์เว้น้แตพ่ว้กเข้าจะห้นักลิบััไปห้า

พระเจา้ผ้เ้ทีั้�ยงแทั้แ้ลิะเช่้�อในคัว้ามรกัแลิะพระสิ้ญัญาตา่งๆ ข้องพระองคั ์

มีช้าว้อ้สิ้ราเอลิจำานว้นมากไดล้ิ่มเร่�องราว้เห้ลิา่นั�นไปทั้ั�งห้มด พว้กเข้าไม่

สิ้ามารถูห้ย้บัเลิอ่กพระตา่งๆ ทั้กุคัรั�งตามทีั้�นก่อยาก แตนี่�ไมใ่ช้บ่ัฟุเฟตฝ่์้าย

ว้้ญญาณทีั้�จะเลิอ่กพระตา่ง ๆ  ตามคัว้ามตอ้งการ พว้กเข้าคัว้รทีั้�จะตอ้งเช่้�อ

ในพระเจา้เทีั้�ยงแทั้แ้ลิะตอ้งไมล่ิะท้ั้ �งคัว้ามเช่้�อ

 สิ้ถูานการณเ์ห้ลิา่นี �เป็นปัญห้า แลิะโดยเฉพาะกบัักษัตรย้ข์้องคัน

อ้สิ้ราเอลิทีั้�มีคัว้ามยุ่งยากมากกว้่าเด้ม พระเจา้ไดส้ิ้ญัญากบััดาว้้ดไว้ว้้่า

โอรสิ้ข้องทั้า่นจะไดส้ิ้่บัทั้อดบัลัิลิงักต์อ่จากทั้า่น แตพ่ว้กเข้าห้ลิายคันกลิบัั

ห้นัเห้ไปจากพระเจา้ พระเจา้ไมอ่าจลิะเลิยตอ่การข้าดคัว้ามเช่้�อแลิะการ

ไม่จงรกัภีกัดีได ้ แต่พระองคัเ์องก็ไม่อาจทั้ำาลิายพระสิ้ญัญาข้องพระองคั์

ไดด้ว้้ยเช้น่กนั นั�นดเ้ห้ม่อนจะเป็นการยอมรบััว้า่แผนการทั้ั�งห้มดนี� ดเ้ป็น

คัว้ามคั้ดทีั้�ดไ้มเ่ข้า้ทั้า่ แตมี่ห้รอ่ทีั้�พระเจา้ผ้ท้ั้รงร้ท้ั้กุสิ้้�งจะมีคัว้ามคั้ดทีั้�ดไ้ม่

เข้า้ทั้า่ได้

 แลิว้้พระเจา้รกัษาพระสิ้ญัญาตา่งๆ กบััคันทีั้�ปฏ้ิเสิ้ธิ์พระองคัแ์ลิะ

ถูก้แยกออกจากพระองคัไ์ดอ้ย่างไร? พว้กเข้าเห้ลิา่นั�นตอ้งการห้วั้ใจให้ม ่

พว้กเข้าตอ้งการการประทั้บััอย้ข่้องพระเจา้ เพ่�อทีั้�จะคัอยแนะนำาพว้กเข้า 

สิ้้�งทีั้�จ ำาเป็นก็ค่ัอทั้ายาทั้ข้องอบััราฮ้ัมแลิะข้องดาว้้ด ผ้ที้ั้�จะเป็นกษัตร้ย์

สิ้ง้สิ้ดุแลิะเป็นพระฉายาทีั้�สิ้มบัร้ณแ์บับัข้องพระเจา้ ทั้ายาทั้ผ้น้ั�นจำาเป็น

ตอ้งทั้ำาลิายคัำาแช้่งสิ้าปแห้ง่คัว้ามตาย ทีั้�ตกอย้่ในเช่้ �อสิ้ายมนษุยด์ว้้ยเช้่น

กนั แตม่นษุยธ์ิ์รรมดาๆ จะเอาช้นะคัว้ามตายไดอ้ยา่งไรกนั? เข้าผ้น้ั�นจะ

ตอ้งเป็นพระเจา้ดว้้ยเช้น่กนั แลิะทั้ั�งห้มดนั�นจะเก้ดข้่ �นไดอ้ยา่งไร

 นี�ไมใ่ช้ปั่ญห้า...
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บทูทูี�สี� : 

พูระเจ�าทูรงเขี�าร่วมเป็็น

สมาชกิค์รอื่บค์รัวมนุษยข์ีอื่งพูระอื่งค์์

 คัรส้ิ้เตียนร้เ้กี�ยว้กบััการเสิ้ดจ็กลิบััมาข้องพระเยซ้ำท้ั้ั�งห้มด พว้กเข้า

ร้ว้้่าพระองคัท์ั้รงบังัเก้ดอย่างน่าอศัจรรย ์ โดยมารยีห์้ญ้งสิ้าว้ซ้ำ่�งเป็นห้ญ้ง

พรห้มจารยี ์(มธิ์. 1:18-25) คันทีั้�ไมใ่ช้ค่ัรส้ิ้เตียนจำานว้นมากก็อาจจะคัุน้เคัย

กบััร้ปทั้ารกพระเยซ้ำที้ั้�อย้ใ่นรางห้ญา้ โดยเฉพาะการประดบััประดาตกแตง่

คัรส้ิ้ตมาสิ้ตา่งๆ แลิะบัทั้เพลิงคัรส้ิ้ตมาสิ้เกา่แก่อีกห้ลิายๆ เพลิง ทีั้�ไดพ้ด้ถูง่

พระเยซ้ำว้้า่ทั้รงทั้ำาให้ค้ั ำาพยากรณต์า่งๆ ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้

เกี�ยว้กบััพระเมสิ้สิ้ย้าห้น์ั�น สิ้ ำาเรจ็ลิงไดอ้ยา่งไร

พูระเยซ้ึ้ทูรงมสีิ�งอื่่�นๆ มากกว่าไม�กางเขีน
 จดุทีั้�น่าสิ้นใจทั้ั�งห้มด มกัอย้่ทีั้�พระเยซ้ำ้ไดท้ั้รงบังัเก้ดในโลิก เพ่�อ

สิ้้ �นพระช้นมบ์ันไมก้างเข้นในภีายห้ลิงั พระองคัท์ั้รงเป็นห้นทั้างแห้่งการ

ให้อ้ภียัข้องเราแลิะดว้้ยเห้ตผุลินี� พระองคัจ์ง่เป็นห้นทั้างทีั้�เราจะกลิบััเข้า้

สิ้้่คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ได ้(ยน. 3:16) เม่�อคัร้สิ้เตียนสิ้่ว้นให้ญ่น่กถู่ง

พระเยซ้ำ้ พว้กเข้ามกัจะน่กถู่งไมก้างเข้น แต่นั�นก็ทั้ำาให้พ้ลิาดสิ้้�งสิ้ ำาคัญั

ห้ลิายๆ อยา่งไป

 ข้อ้เทั้็จจร้งทีั้�พระเจา้ทั้รงกลิายเป็นมนุษยที์ั้�มีช่้�อว้่า “เยซ้ำ้” ได้

สิ้ญ้ห้ายไปเม่�อเรามวั้แตจ่ดจอ่ไปทีั้�ไมก้างเข้นเพียงเทั้า่นั�น คัรส้ิ้เตียนสิ้ว่้น

มากไม่ไดต้ระห้นกัเลิยว้่า ยงัมีอีกห้ลิายเห้ตผุลิทีั้�พระเจา้ทั้รงจำาเป็นตอ้ง

กลิายเป็นมนุษย ์ อีกเห้ตุผลิห้น่�งค่ัอ เพ่�อทั้ำาให้้พระสิ้ัญญาต่างๆ ใน
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พระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ทีั้�พระเจา้ทั้ำากบััมนษุยน์ั�นสิ้ ำาเรจ็ลิง แลิะอีก

เห้ตผุลิห้น่�งค่ัอเพ่�อลิม้ลิา้งผลิข้องการทั้รยศข้องว้้ญญาณเห้น่อธิ์รรมช้าตที้ั้�

เราไดพ้ด้ถูง่ก่อนห้นา้นี �ไปแลิว้้

 แลิะแผนการทีั้�ว้นัห้น่�ง มนษุยจ์ะอย้ก่บััพระเจา้ตลิอดไปนั�น จะยงั

คังดำาเน้นตอ่ไป เพราะพระเจา้ไดท้ั้รงปฏ้ิเสิ้ธิ์ทีั้�จะทั้ำาลิายมนษุยท์ั้ั�งห้มด แลิว้้

ห้ยดุยั�งแผนการข้องพระองคั ์ พระเจา้จะทั้รงกลิบััมาห้าคัรอบัคัรวั้มนษุย์

ข้องพระองคัต์ลิอดไป โดยเสิ้นอการให้อ้ภียัแลิะยงัคังมีคัว้ามสิ้มัพนัธิ์ก์บัั

คัรอบัคัรวั้มนษุยข์้องพระองคั ์ พระเจา้ตอ้งการให้พ้ว้กเข้าเช่้�อในพระองคั ์

มนษุยจ์ะตอ้งแสิ้ดงให้เ้ห้็นว้่าพว้กเข้าเช่้�อโดยการดำาเน้นชี้ว้้ตกบััพระเจา้

แลิะสิ้ำาแดงกับัคันอ่�น แต่ถู่งอย่างนั�นลิ้กๆ ข้องพระเจา้ก็ยังคังปฏ้ิเสิ้ธิ์

พระองคัอ์ย้่ตลิอดเว้ลิา เห้ม่อนกบััทั้กุคัรั�งทีั้�พระเจา้ตรสัิ้ว้่า “เจา้ยงัคังอย้่

กบััเราไดถู้า้ห้ากเจา้เช่้�อแลิว้้แสิ้ดงคัว้ามภีกัดีข้องเจา้ให้เ้ราเห็้น” ปัญห้า

เห้ลิา่นี �กลิบััเลิว้รา้ยลิงย้�งกว้า่เด้ม พระคัมัภีีรไ์ดใ้ช้ค้ั ำาเปรยีบัเทีั้ยบักบััแกะ

ทีั้�ไมมี่คันเลิี �ยง เพ่�ออธ้ิ์บัายถูง่พฤต้กรรมนี� (อสิ้ย. 53:6; มธิ์. 9:36) แกะมกั

จะห้ลิงทั้างเสิ้มอเม่�อไมมี่ผ้ด้แ้ลิ มนษุยเ์องก็เช้น่กนั

 อยา่งทีั้�ผมไดเ้ขี้ยนไว้ใ้นตอนทั้า้ยข้องบัทั้ทีั้�แลิว้้ว้า่ ลิก้ๆ ข้องพระเจา้

ตอ้งการห้วั้ใจให้ม่แลิะการประทั้บััอย้่ข้องพระเจา้ เพ่�อช้่ว้ยให้พ้ว้กเข้ามี

คัว้ามเช่้�อ พว้กเข้าตอ้งการว้้ธีิ์ทีั้�จะรอดพน้จากตวั้เอง แลิะรอดจากอนาคัต

ทีั้�ไม่มีพระเจา้ พระองคัท์ั้รงรกัพว้กเข้าแลิะอยากให้พ้ว้กเข้ามีชี้ว้้ตน้รนัดร ์

จง่ตอ้งมีว้้ธีิ์สิ้ ำาห้รบััพระเจา้ทีั้�จะรกัษาสิ้ญัญาข้องพระองคั ์ทีั้�จะกลิบััคัำาแช้ง่

สิ้าปแห้ง่คัว้ามตาย แลิะคัอยช้ว่้ยคันข้องพระองคัใ์ห้ด้ ำาเน้นในคัว้ามเช่้�อตอ่

ไปได้

 พระเจา้มีทั้างออกตอ่ปัญห้าเห้ลิา่นี �อยา่งคัาดไมถู่ง่ พระองคัต์อ้ง

มาบังัเก้ดเป็นมนษุย ์ตอ้งเข้า้รว่้มการเป็นสิ้มาช้้กข้องมนษุยช้าต ้นี�เป็นจดุ

ทีั้�พระเยซ้ำไ้ดเ้ข้า้สิ้้แ่ผนการข้องพระเจา้ พระเยซ้ำท้ั้รงเป็นพระเจา้ทีั้�กลิายเป็น
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มนษุย ์(ยอห้น์ 1:1, 14-15; คัสิ้. 1:15-20; 2:6-9) พระองคัจ์ง่เป็นทั้างออก

ข้องทั้กุปัญห้าเห้ลิา่นี �

 การสิ้้ �นพระช้นมเ์พ่�อมนษุยท์ั้ั�งมว้ลิเทั้่านั�น ทีั้�จะกลิบััคัำาแช้่งสิ้าป

แห้ง่คัว้ามตายทีั้�ตกทีั้�มนษุย ์นั�นห้มายคัว้ามว้า่คัว้ามตายข้องพระองคัต์อ้ง

ตามมาดว้้ยการฟ่�นจากคัว้ามตาย นั�นตอ้งเป็นพระเจา้เทั้่านั�นทีั้�สิ้ามารถู

ทั้ำาได ้พระเยซูื้จ้้งเป็นที่างออกสำาหรบ่การที่รยศ(การก�อกบฏคัร่�งแรก)แลุ่ะ

ผ่ลุ่ลุ่พ่ธ์ต�างๆ	ที่่�เกดิ้ข้้�นในสวนเอเด้น

 คัณุยงัจำาสิ้ญัญาข้องพระเจา้กบััอบััราฮ้มัไดไ้ห้ม? พระเจา้ไดเ้ข้า้

แทั้รกแซ้ำงอย่างเห้น่อธิ์รรมช้าต้เพ่�อทั้ำาให้อ้บััราฮ้ัมกับันางซ้ำาราห้มี์บัุตร

ได ้ นั�นเป็นจุดเร้�มตน้ข้องช้นช้าต้อ้สิ้ราเอลิ พระเจา้บัอกกับัอบััราฮ้มัว้่า

ทั้ายาทั้คันห้น่�งข้องทั้า่นจะเป็นพรแก่ช้นช้าต้ตา่ง ๆ ทีั้�พระเจา้ไดป้ฏ้ิเสิ้ธิ์ทีั้�

เม่องบัาเบัลิ แตม่นษุยจ์ะทั้ำาทั้ั�งห้มดนั�นไดอ้ยา่งไร? นี�จง่เป็นเห้ตผุลิว้า่ตอ้ง

เป็นพระเจา้เทั้า่นั�นทีั้�จะทั้ำาได ้พระองคัต์อ้งเป็นทั้ายาทั้ทีั้�ภีกัดีข้องอบััราฮ้มั 

ซ้ำ่�งจะทั้ำาให้พ้ระสิ้ญัญาทีั้�ไดอ้ว้ยพรแก่ช้นช้าต้ต่างๆ นอกเห้น่อไปจากคัน

อ้สิ้ราเอลินั�นสิ้ำาเรจ็ พระเยซ้ำจ้ง่ตอ้งเป็นเช่้ �อสิ้ายข้องฮ้บััราฮ้มั (มธิ์. 1:1; ลิก้า 

3:34) พระองคัท์ั้รงเป็นลิก้แห้ง่พนัธิ์สิ้ญัญาทีั้�จะมาปลิดปลิอ่ยแลิะรว้บัรว้ม

ช้นช้าต้ต่าง ๆ ทีั้�กระจดักระจายตอนเห้ตกุารณที์ั้�เม่องบัาเบัลิ (การกบัฏิ 

คัรั�งทีั้� 3) เพ่�อรว้บัรว้มให้ก้ลิบััมาเป็นช้นช้าต้ข้องพระเจา้ พระเยซ้ำ้จง่เป็น   

คั ำาตอบัทีั้�ไดใ้ห้พ้นัธิ์สิ้ญัญากบััอบััราฮ้ามนั�นสิ้ำาเรจ็

 นอกจากนั�นแลิว้้พระเยซ้ำย้งัเป็นทั้ายาทั้ข้องดาว้้ด ดงันั�นพระองคั์

ทั้รงอย้่ในคัรอบัคัรวั้ทีั้�ถูก้ตอ้งทีั้�จะไดเ้ป็นกษัตร้ย ์ (มธิ์. 1:1; ลิก้า 1:32;  

รม. 1:3) พระเยซูื้ที่รงเป็นที่างออกสำาหรบ่การที่ำาสญ่ญากบ่ด้าวดิ้ใหส้ำาเรจ็้	

พระองคัมี์บัรรพบัุร้ษทีั้�ถู้กตอ้งแลิะพระองคัท์ั้รงภีักดีต่อพระเจา้อย่าง

สิ้มบั้รณแ์บับั พระองคัไ์ม่เคัยไม่เช่้�อฟังพระเจา้ พระองคัไ์ม่เคัยทั้ำาบัาป

ใดๆ (2 คัร. 5:21; ฮ้บั. 4:15; 1 ปต. 2:22) ข้อ้เทั้จ็จรง้ทีั้�พระองคัท์ั้รงไมเ่คัย
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ทั้ำาบัาปยงัห้มายคัว้ามว้า่ พระเยซ้ำเ้ป็นตวั้อยา่งอนัสิ้มบัร้ณแ์บับัถูง่ว้้ธีิ์ปฏ้ิบัตั้

ตามกฎบัญัญตัต้า่งๆ ข้องพระเจา้ในสิ้ญัญาทีั้�ภีเ้ข้าซี้ำนาย พระเยซ้ำท้ั้รงเป็น

พระฉายาสิ้ง้สิ้ดุข้องพระเจา้ (2 คัร. 4:4; คัสิ้.1:15) พระองคัท์ั้รงเป็นตวั้อยา่ง

ถู่งว้้ธีิ์ทีั้�ฉายถู่งพระเจา้ พระเจา้ตอ้งการให้เ้ราทั้ำาตามแบับัอย่างเห้ม่อน 

พระเยซ้ำ ้(2 คัร. 3:18; คัสิ้. 3:10) แลิะยงัรว้มไปถูง่การเป็นสิ้าว้ก นั�นห้มาย

ถูง่อะไร เราจะพด้ถูง่เร่�องนี �ในภีายห้ลิงั

 การทีั้�พระเจา้จะลิงมารบััสิ้ภีาพเป็นมนษุย ์ ดจ้ะเป็นเร่�องทีั้�เข้า้ใจ

ไดย้าก เพราะว้่าพระองคัท์ั้รงเป็นพระว้้ญญาณทีั้�ไม่มีใคัรสิ้ามารถูมอง

เห้น็ได ้(1 ทั้มธิ์. 6:16) พระคัมัภีีรไดเ้ขี้ยนไว้ว้้า่ “องคัพ์ระผ้เ้ป็นเจา้ทั้รงเป็น 

ห้น่�งเดียว้” (มรก. 12:29) TNCV  แต่สิ้ ำาแดงพระลิักษณะ พระบั้ดา  

พระบัตุร พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� เป็นพระลิกัษณะทีั้�แตกตา่งกนัข้องพระเจา้ 

แลิะพระเจ้าได้สิ้ ำาแดงพระองคัโ์ดยการรับัสิ้ภีาพเป็นมนุษย์ในฐานะ 

พระเยซ้ำ ้(คัลิสิ้. 1:15, ฟลิป. 2:7, ยน. 1:1,14-15) บัรรดานกัศาสิ้นศาสิ้ตร์

เรยีกปรากฏิการณน์ั�นว้า่การบังัเก้ดเป็นมนษุย ์คัำาศพัทั้ที์ั้�ห้มายถูง่พระเจา้

ทั้รงมา “อย้ใ่นสิ้ภีาพเน่ �อห้นงั” พระเยซ้ำ้ทั้รงเป็นมนษุยค์ันเดียว้ทีั้�พระเจา้

พระบั้ดาทั้รงพ่�งพาได ้ ว้า่พระองคัจ์ะทั้ำาให้ส้ิ้ญัญาตา่งๆ นั�นให้ส้ิ้ ำาเรจ็ ซ้ำ่�ง

มนษุยป์กตไ้มส่ิ้ามารถูทั้ำาสิ้้�งเห้ลิา่นี �ได้

 คัณุอาจจำาไดใ้นก่อนห้นา้นี � ผมไดเ้ขี้ยนว้า่พระเจา้ทั้รงร้ต้ั�งแต ่“ก่อน

ทั้รงสิ้รา้งโลิก” แลิว้้ว้่าพระองคัจ์ะทั้รงสิ้่งพระบัตุรในฐานะพระเยซ้ำ้ผ้ท้ั้รง

เป็นมนษุย ์ เพ่�อนำามนษุยก์ลิบััมาสิ้้ค่ัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ (อฟ. 1:1-14;  

1 ปต. 1:20) เร่�องนา่อศัจรรยนี์ �ก็ค่ัอ พระบัตุรทั้รงเตม็พระทั้ยัทีั้�จะรบััสิ้ภีาพ

เป็นมนุษย ์ ถู้กทั้รมาน แลิะสิ้้ �นพระช้นม ์ เพ่�อให้พ้ระเจา้ไดมี้คัรอบัคัรวั้

มนษุย ์ นี�ค่ัอบัทั้สิ้นทั้นาสิ้ว่้นยอ่ยห้น่�งข้องพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่

ทีั้�ไดอ้ธ้ิ์บัายไว้ว้้า่
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 “เม้�อพระเยซูื้เสด้จ็้เข้า้มาในโลุ่กน่ �	พระองคัต์รส่แก�	 	 	

	 พระเจ้า้พระบดิ้าว�า	“พระองคัเ์จ้า้ข้า้	เคัร้�องสต่วบูชาแลุ่ะ	 	

	 เคัร้�องบูชาอ้�นๆ	พระองคัไ์ม�ที่รงประสงคั	์แต�พระองคั์

	 ที่รงจ้ด่้เตรย่มกายสำาหรบ่ข้า้พระองคั.์..ข้า้แต�พระเจ้า้	

	 ข้า้พระองคัม์าแลุ่ว้	เพ้�อจ้ะที่ำาตามพระที่ย่ข้องพระองคั’์	

	 ตามที่่�มเ่ร้�องข้า้พระองคัเ์ข้ย่นไวใ้นหนง่สอ้มว้น”	(ฮีบ.	10:5,	7)

 เป็นเร่�องดีทีั้�พระเจา้พระบัุตรเต็มใจทีั้�จะมาบังัเก้ดเป็นพระเยซ้ำ ้

เพราะไม่เพียงแต่พนัธิ์สิ้ญัญานั�นตกอย้่ในคัว้ามเสิ้ี�ยงทีั้�จะไม่ประสิ้บัผลิ

สิ้ำาเร็จแลิว้้ การจะเอาช้นะคัว้ามทัุ้กข้ย์ากทั้ั�งห้มด ทีั้�เก้ดจากการกบัฏิ

เห้น่อธิ์รรมช้าต้ก็จะตกอย้ใ่นคัว้ามเสิ้ี�ยงเช้น่เดียว้กนั การกบัฏิเห้ลิา่นั�นจง่

เป็นเห้ตผุลิให้พ้ระเจา้จำาเป็นทีั้�จะตอ้งสิ้เดจ็มาเป็นมนษุย ์เม่�อพระเจา้ทั้รง

เข้า้รว่้มการเป็นสิ้มาช้้กคัรอบัคัรวั้มนษุยแ์ลิว้้ พระองคัก็์ทั้รงจดัเตรยีมสิ้้�ง         

ตา่ง ๆ เพ่�อให้พ้ระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�เสิ้ดจ็มายงัมนษุยไ์ด้

พูระเยซ้ึ้มาเพู่�อื่แก�ไขีมากกว่าเป็็นการก่อื่กบฏ
 เพราะว้่าพระเจ้าเสิ้ด็จมาเป็นมนุษยค่์ัอพระเยซ้ำ้ พระองคัจ์่ง

สิ้ามารถูสิ้้ �นพระช้นมไ์ด ้ นี�จ่งเป็นสิ้้�งสิ้ ำาคััญ เพราะคัว้ามตายสิ้ามารถู

เอาช้นะไดโ้ดยการฟ่�นค่ันชี้พเทั้า่นั�น คัณุไมอ่าจฟ่�นค่ันชี้พโดยไมผ่า่นคัว้าม

ตายมาก่อน เน่�องจากพระเยซ้ำท้ั้รงเป็นพระเจา้ดว้้ยเช้น่กนั พระองคัจ์ง่ทั้รง

มีฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจทีั้�จะนำาพระองคัก์ลิบััมามีชี้ว้้ตได ้ (ยอห้น์ 10:17-18) แลิะ

เน่�องจากการสิ้้ �นพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ้นั�นเป็นแผนการข้องพระเจา้แลิว้้ 

พระองคัจ์ง่ทั้รงร้ดี้ตั�งแตก่่อนทั้รงสิ้รา้งโลิกแลิว้้ว้า่พระเจา้จะทั้รงช้บุัพระเยซ้ำ้

ข้่ �นจากคัว้ามตาย (ก้จการ 2:23-24, 32; 3:15; 10:40; กทั้. 1:1)

 เน่�องจากการฟ่�นค่ันพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ ้ทั้ำาให้ร้ะยะห้า่งข้องเรา
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กบััพระเจา้ถูก้เช่้�อมเข้า้ดว้้ยกนั คัว้ามตายจง่ถูก้เอาช้นะ แลิะคัว้ามตายก็

เป็นผลิกระทั้บัจากการกบัฏิในสิ้ว้นเอเดน ปัญห้าทีั้�อาดมักบััเอว้าไดก้บัฏิ

ไว้โ้ดยถูก้ลิอ่ลิว้งโดยง ้ (ซ้ำาตาน) ก็ไดร้บััการแกไ้ข้ แลิะทั้กุคันทีั้�เช่้�อในการ

สิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะการฟ่�นพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ ้ก็จะไดร้บััการยกโทั้ษบัาป ได้

รบััชี้ว้้ตน้รนัดรแ์ลิะไดอ้ย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ตลิอดไป (รม. 4:16-25; 

8:10-11; 10:9-10; 1 คัร. 6:14)

 เม่�อพระเยซ้ำ้ทั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตาย พระองคัเ์สิ้ด็จกลิบััไปยงั

อาณาจักรฝ่้ายว้้ญญาณทีั้�เรียกว้่าสิ้ว้รรคั ์ แลิะไดข้้่ �นคัรองบัลัิลิงักเ์คีัยง

ข้า้งพระเจา้พระบัด้า (มาระโก 16:19; ยอห้น์20:17; คัสิ้. 3:1; ฮ้บั. 12:2) 

นี�จง่เป็นเห้ตกุารณจ์ำาเป็น ทีั้�ตอ้งเก้ดข้่ �นก่อนทีั้�พระเจา้จะสิ้ง่พระว้้ญญาณ

บัร้สิ้ทุั้ธ้ิ์�ให้ส้ิ้ถู้ตอย้่กบััผ้ที้ั้�เช่้�อในพระเยซ้ำ้คัร้สิ้ต ์ (กจ. 2:33; รม. 8:9-11) 

พระเยซ้ำ้ทั้รงตอ้งจากไปเพ่�อให้พ้ระว้้ญญาณบัร้สิ้ทุั้ธ้ิ์�เสิ้ด็จมาได ้ (ยอห้น์ 

14:25-26; 15:26; 16:7; ลิก้า 24:49)

 การเสิ้ด็จมาข้องพระว้้ญญาณบัร้สิุ้ทั้ธ้ิ์� เป็นผลิสิ้ำาเร็จข้องพันธิ์

สิ้ัญญาให้ม่ซ้ำ่�งเยเรมียก์ับัเอเสิ้เคัียลิไดอ้ธ้ิ์บัายไว้ ้  (ยรม. 31:31-34; 

อสิ้คั. 36:22-28) พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�จะเป็นผ้ป้ระทั้านฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจเพ่�อ

ช้ยัช้นะเห้น่อคัว้ามบัาป (กทั้. 5:16-17) พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�ทีั้�สิ้ถู้ตในผ้้

เช่้�อ “ย้�งให้ญ่กว้า่” พระราช้ก้จตา่งๆข้องพระเยซ้ำ ้(ยอห้น์ 14:12) พระเยซ้ำ้

ทั้รงร้ว้้า่การสิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะการฟ่�นค่ันพระช้นมข์้องพระองคั ์จะเป็นกญุแจ

สิ้ำาคัญัสิ้้ก่ารเร้�มตน้ข้องพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่นี�จง่เป็นเห้ตผุลิทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงบัอก

กบััเห้ลิา่สิ้าว้กในอาห้ารม่ �อสิ้ดุทั้า้ยว้า่ พระโลิห้้ตข้องพระองคัเ์ป็น “โลิห้้ต

แห้ง่พนัธิ์สิ้ญัญา” ทีั้�ห้ลิั�งออกมาเพ่�อพว้กเข้า (มธิ์. 26:28; มาระโก14:24; 

ลิก้า 22:20) เม่�อพระเยซ้ำเ้สิ้ดจ็สิ้้ย่งัสิ้ว้รรคัแ์ลิะพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�ไดล้ิง

มายงัแผน่ดน้โลิก มนษุยช้าตก็้ไมไ่ดต้อ่สิ้้ก้บัับัาปแลิะสิ้้�งช้ั�ว้รา้ยดว้้ยตวั้เอง

อีกตอ่ไป
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 สิ้รุปค่ัอพระเจา้ตอ้งแกไ้ข้ผลิจากการกอ่กบัฏิอนัตอ่เน่�องตา่ง ๆ  ข้อง

คัรอบัคัรวั้มนษุยใ์ห้ส้ิ้้ �นไปตลิอดกาลิ โดยทีั้�พระองคัต์อ้งกลิายเป็นมนษุย์

แลิะปฏ้ิบัตั้ตามเง่�อนไข้ทั้ั�งห้มดข้องพนัธิ์สิ้ญัญาดว้้ยพระองคัเ์อง

 ยอ้นกลิบััไปทีั้�คั ำาถูามเด้มในห้นงัสิ้่อเลิ่มนี �ว้่า “พระเจา้ตอ้งการ

อะไร?” พระองคัต์อ้งการคัณุ! พระองคัจ์ง่สิ้ง่พระบัตุรองคัเ์ดียว้ข้องพระองคั ์

ให้ม้ายงัโลิกค่ัอพระเยซ้ำ ้เพ่�อแกไ้ข้ปัญห้าข้องคัว้ามตายแลิะคัว้ามบัาป เพ่�อ

ให้พ้นัธิ์สิ้ญัญาต่าง ๆ กบััมนษุยช้าต้นั�นสิ้ำาเรจ็แลิะนำาคัณุกลิบััสิ้้พ่ระเจา้

ตลิอดไป พระเยซ้ำ้จ่งตอ้งเข้า้รว่้มการเป็นคัรอบัคัรวั้เดียว้กบััมนษุย ์ ไม่มี

ทั้างอ่�น มีเห้ตผุลิมากมายทีั้�ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไมเ่กี�ยว้ข้อ้งกบััพฤตก้รรมข้องเรา

เลิย เราไมจ่ ำาเป็นตอ้งทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ เพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้ามรกัแลิะคัว้ามรอดจาก

พระเจา้ นี�เป็นเห้ตผุลิให้ญ่ทีั้�สิ้ดุทีั้�การเช่้�อฟังกฎตา่งๆ ใช้ก้ารไมไ่ด ้แลิะคัง

เป็นเร่�องทีั้�ไรส้ิ้าระทีั้�สิ้ดุ ว้า่พฤตก้รรมทีั้�ไมส่ิ้มบัร้ณข์้องเราจะมากเพียงพอทีั้�

จะไดร้บััคัว้ามรอด ห้ากเราสิ้ามารถูทีั้�จะไดร้บััคัว้ามรอดจากการกระทั้ำาข้อง

เราเอง การบังัเก้ด การสิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะฟ่�นค่ันพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ้ก็ไม่

จ ำาเป็นเลิย

ซึ้าติานกับเหล่าผ้�ช่วยทูี�โงเ่ขีลาขีอื่งมัน
 มีเร่�องประห้ลิาดใจอีกเร่�องห้น่�ง ในแผนการข้องพระเจา้ทีั้�ผมไม่

อยากให้ค้ัณุพลิาด อาจจะเป็นเร่�องทีั้�คัณุเคัยสิ้งสิ้ยั แลิะตวั้ผมเองก็เคัย

น่กสิ้งสิ้ยัอย้่ห้ลิายคัรั�ง ห้ากการสิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะการฟ่�นค่ันพระช้นมข์้อง

พระเยซ้ำท้ั้ ำาลิายผลิลิพัธิ์เ์ลิว้รา้ยตา่งๆ ทีั้�มารซ้ำาตานทั้ำา (ลิอ่ลิว้งให้ก้บัฏิ)...

ถูา้ห้ากการสิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะการฟ่�นพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ้กีดข้ว้างคัว้าม

ช้ั�ว้รา้ยทีั้�มีอย้่เต็มโลิก...ถูา้ห้ากการสิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะการฟ่�นพระช้นมข์้อง

พระเยซ้ำ้นำาสิ้้ทั้ธ้ิ์อำานาจข้องเห้ลิ่าว้้ญญาณกบัฏิทีั้�มีอย้่เห้น่อช้นช้าต้ต่างๆ 

ออกไป...แลิว้้เพราะอะไรซ้ำาตานกบััเห้ลิา่ว้้ญญาณช้ั�ว้รา้ยอ่�นๆ ตดัสิ้้นใจ
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สิ้งัห้ารพระเยซ้ำล้ิะ่? พว้กมนัดโ้งม่ากๆ เลิย

 คั้ดถูง่เร่�องนี �สิ้ ้ว้า่กญุแจสิ้ำาคัญัสิ้้ท่ั้กุสิ้้�งในแผนการข้องพระเจา้ค่ัอ

การสิ้้ �นพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ ้ตอ้งมีการตายเพ่�อจะมีการฟ่�นข้่ �นจากคัว้าม

ตาย เพ่�อจะมีช้ยัช้นะเห้น่อคัว้ามตาย แลิะพระเยซ้ำไ้มอ่าจเสิ้ดจ็กลิบััไปอย้่

กบััพระเจา้พระบั้ดาได ้ ถูา้ห้ากภีารก้จนี �ไมส่ิ้ ำาเรจ็สิ้มบัร้ณ ์ ซ้ำ่�งห้มายคัว้าม

ว้า่พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�ก็ไม่อาจเสิ้ด็จมาจดัการกบััคัว้ามเส่ิ้�อมทั้รามทั้าง

ศีลิธิ์รรมในบัรรดาผ้เ้ช่้�อได ้ แลิะถูา้ห้ากซ้ำาตานกบััเห้ลิ่าว้้ญญาณช้ั�ว้รา้ย 

ไม่สิ้นใจพระเยซ้ำ้แลิะไว้ชี้้ว้้ตพระองคั ์  แผนการข้องพระเจา้ก็คังลิม้เห้ลิว้ 

ว้้ญญาณช้ั�ว้รา้ยเห้ลิา่นั�นโงเ่ข้ลิาห้รอ่?

 ผมไดเ้ขี้ยนเกี�ยว้กบััห้วั้ข้อ้นี �เอาไว้เ้ยอะแลิะเป็นห้วั้ข้อ้ทีั้�นา่ห้ลิงให้ลิ

มาก เม่�อพด้ถูง่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ (เร่�องพระเยซ้ำ)้ ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญา

ให้มไ่ดต้อบัคัำาถูามนี�ไว้ ้อคััรทั้ต้เปาโลิกลิา่ว้ว้า่

	 “แต�เรากลุ่�าวถ้ำง้พระป่ญญาข้องพระเจ้า้ซ้ื้�งเป็นคัวามลุ่ำ�าลุ่ก้	

	 คัอ้พระป่ญญาที่่�ที่รงซื้�อนไวน้่�น	แลุ่ะที่่�พระเจ้า้ที่รงกำาหนด้ไวก้�อน

	 ปฐมกาลุ่	เพ้�อการรบ่ศก่ด้ิ�ศรข่้องเรา	ไม�มอ่ำานาจ้คัรอบคัรองใด้ๆ	

	 ในยค่ัน่ �รูจ้้ก่พระป่ญญาน่ �	เพราะว�าถ้ำา้รูจ้้ก่แลุ่ว้	จ้ะไม�เอา

	 องคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้แห�งพระสริติรง้กางเข้น”		(1	คัร.	2:7-8)

 “อำานาจคัรอบัคัรอง” เป็นคัำาทีั้�เปาโลิเรยีกเห้ลิา่สิ้มาช้้กช้ั�ว้รา้ยแห้ง่

โลิกว้้ญญาณ (อฟ. 3:10; 6:12; คัสิ้. 1:16) ประเดน็งา่ย ๆ ค่ัอ ซ้ำาตาน ผี 

แลิะเห้ลิา่บัรรดาบัตุรทีั้�กบัฏิข้องพระเจา้ ไมร้่แ้ผนการข้องพระเจา้ค่ัออะไร 

พว้กมนัร้แ้น่นอนว้่าพระเยซ้ำ้ทั้รงเป็นผ้ใ้ด เม่�อพระองคัท์ั้รงเร้�มทั้ำาพนัธิ์ก้จ

ข้องพระองคั ์พว้กมนัเรยีกพระเยซ้ำว้้า่ “พระบัตุรข้องพระเจา้” แลิะ “พระบัตุร

ข้องพระเจา้สิ้ง้สิ้ดุ” (มธิ์. 4:1-11; 8:29; มาระโก 1:12-13, 21-24; 3:11; 
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ลิก้า 4:1-13, 31-37; 8:28) ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้มไดก้ลิ่าว้

อยา่งช้ดัเจนว้า่ พระเจา้ทั้รงยงัคังตอ้งการคัรอบัคัรวั้มนษุยม์าปกคัรองรว่้ม

กบััพระองคั ์ เห้ม่อนกบััแผนการดั�งเด้มทีั้�พระองคัไ์ดเ้ร้�มตน้ในสิ้ว้นเอเดน 

ซ้ำาตานกบััเห้ลิ่าว้้ญญาณกบัฏิคัว้รเข้า้ใจว้่าพระเยซ้ำ้ทั้รงอย้่ทีั้�นี�เพ่�อทั้ำาให้้

แผนการเห้ลิา่นั�นเก้ดข้่ �น แตพ่ว้กมนัไมเ่ข้า้ใจว้้ธีิ์ทีั้�พระเยซ้ำจ้ะทั้รงทั้ำา พว้ก

มนัคั้ดว้า่ว้้ธีิ์ทีั้�ดีทีั้�สิ้ดุก็ค่ัอการกีดข้ว้างว้ตัถูปุระสิ้งคัข์้องพระองคั ์ค่ัอสิ้งัห้าร

พระเยซ้ำ ้แตน่ั�นกลิบััเป็นกญุแจสิ้ำาคัญัทีั้�เป้ดประตส้ิ้้ก่ารทั้ำาให้แ้ผนการข้อง

พระองคัส์ิ้ ำาเรจ็สิ้มบัร้ณ ์พระเจา้ทั้รงใช้ก้ารกระทั้ำาตา่งๆ ข้องเห้ลิา่ว้้ญญาณ

ช้ั�ว้ ทั้ำาให้แ้ผนการข้องพระเจา้สิ้ ำาเร็จแลิะทั้ำาลิายฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจข้องเห้ลิ่า

ว้้ญญาณช้ั�ว้ พระเจา้ทั้รงใช้ค้ัว้ามโงเ่ข้ลิาข้องพว้กเข้าเลิน่งานพว้กมนัเอง

 มนัคังง่ายทีั้�เราจะห้วั้เราะเพราะเราร้ว้้่าพระเจา้ทั้รงเฉลีิยว้ฉลิาด

กว้า่เห้ลิา่ศตัร้เห้น่อธิ์รรมช้าตข้้องพระองคัน์กั แตอ่ยา่เข้า้ใจเร่�องนี �ผ้ดไป ทีั้�

พระเจา้ทั้รงเข้า้รว่้มการเป็นสิ้มาช้้กกบััมนษุยช้าต้ ไมใ่ช้่เพ่�อทั้ำาให้ซ้้ำาตาน

ห้รอ่เห้ลิา่ว้้ญญาณช้ั�ว้รา้ยเห้ลิา่นั�นดโ้งเ่ข้ลิา แตที่ั้�พระองคัท์ั้รงทั้ำาแบับันั�น

เพราะว้า่พระองคัท์ั้รงตอ้งการคัณุให้อ้ย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์พระองคั์

ไมมี่เห้ตผุลิอ่�น คัณุเป็นเห้ตผุลิเดียว้ทีั้�พระองคัท์ั้รงทั้ำาสิ้้�งเห้ลิา่นี �ทั้ั�งห้มด

 แตย่งัมีเร่�องราว้อีกมากมาย ทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงทั้ำาสิ้ว่้นข้องพระองคัใ์น

แผนการข้องพระเจา้ ตอนนี�เราจำาเป็นตอ้งพ้จารณาพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�

อยา่งลิะเอียด บัทั้บัาทั้ข้องพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�นั�นเรยีบังา่ยแตเ่ป็นเห้ตผุลิ

สิ้ำาคัญั บัทั้บัาทั้นี�เช่้�อมโยงโดยตรงกับัว้ัตถูุประสิ้งคัข์้องเราในการช้่ว้ย

พระเจา้ เพ่�อนำาคันให้ม่กลิบััสิ้้ค่ัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัใ์ห้ม้ากเทั้่าทีั้�จะเป็น

ไปได้
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บทูทูี�ห�า :

พูระเจ�าทูรงติดิติามค์รอื่บค์รัวขีอื่งพูระอื่งค์์

 อย่างทีั้�ไดเ้ขี้ยนในบัทั้ทีั้�แลิว้้ว้่า การเสิ้ด็จมาข้องพระว้้ญญาณ

บัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�เป็นการทั้ำาให้พ้นัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่ ทีั้�พระเจา้ประทั้านทั้างเยเรมียแ์ลิะ

เอเสิ้เคีัยลินั�นสิ้ำาเรจ็ (ยรม. Jer 31:31-34; อสิ้คั. 36:22-28) พนัธิ์ก้จข้อง

พระว้้ญญาณบัร้สิ้ทุั้ธ้ิ์�ในผ้เ้ช่้�อแต่ลิะคัน ทั้ำาให้เ้ป็นไปไดที้ั้�เราจะมีช้ยัช้นะ

เห้น่อคัว้ามเสิ้่�อมทั้รามทั้างศีลิธิ์รรมข้องเรา เราคัด้ว้า่นี�เป็นการตบัห้นา้เห้ลิา่

บัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิ แตม่นัเป็นการโจมตีโดยตรงกบััเห้ลิา่ว้้ญญาณช้ั�ว้

กบัฏิกลิุม่อ่�นเสิ้ียมากกว้า่

 การเสิ้ด็จมาถู่งข้องพระว้้ญญาณบัร้สิุ้ทั้ธ้ิ์� เป็นการทั้ำาสิ้งคัราม

ต่อบัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ ทีั้�ไดร้บััมอบัห้มายให้ป้กคัรองช้นช้าต้ต่างๆ 

เม่�อเก้ดเห้ตกุารณก์บัฏิข้่ �นทีั้�เม่องบัาเบัลิ (ฉธิ์บั. 32:8) คัณุยงัจำาว้้ญญาณ  

เห้ลิ่านี �ได้ไห้ม ทีั้�เคัยรับัใช้้พระเจ้าแลิว้้ก่อกบัฏิกลิายเป็นว้้ญญาณทีั้�

เสิ้่�อมทั้ราม พว้กมนัเร้�มกดขี้�คันในช้นช้าต้ตา่งๆ ทั้ั�งห้มดทีั้�ใตส้ิ้้ทั้ธ้ิ์อำานาจ

ข้องพว้กมนั (สิ้ดด. 82)

 พระเยซ้ำ้ทั้รงลิ่ว้งร้เ้ห้ลิ่านี �ทั้ั�งห้มด เราไม่อาจเข้า้ใจเร่�องนี �เว้ลิาทีั้�

อา่นเรา พระธิ์รรมตา่งๆ ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่ซ้ำ่�งไดถู้ก้เขี้ยน

ข้่ �นห้ลิงัจากทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตายแลิว้้ (จากพระธิ์รรมก้จการ

ไปจนถูง่ตอนจบัข้องพระธิ์รรมว้้ว้รณ)์

จุดเริ�มติ�นขีอื่งจุดจบ
 เม่�อพระเยซ้ำ้เสิ้ด็จกลิบััสิ้้่สิ้ว้รรคั ์ นี�เป็นจุดเร้�มตน้ข้องการเสิ้ด็จ

มาข้องพระว้้ญญาณบัร้สิ้ทุั้ธิ์แ์ลิะฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจข้องพระว้้ญญาณทีั้�อย้่ใน
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ผ้เ้ช่้�อ (ยอห้น์ 14:26; 15:26; 16:7; ลิก้า 24:49) ห้ลิงัจากพระเยซ้ำ้ทั้รง

ฟ่�นค่ันพระช้นมแ์ลิว้้ พระองคัท์ั้รงยังคังอย้่บันแผ่นด้นโลิกอีกเป็นเว้ลิา  

40 ว้นัในระห้ว้า่งนั�น พระองคัท์ั้รงบัอกแก่บัรรดาเห้ลิา่สิ้าว้กข้องพระองคั์

ว้า่พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�จะเสิ้ดจ็มาในเรว็้ๆ นี �

 ในระห้ว้่างทีั้�พระเยซ้ำ้ทั้รงอย้่กับัเห้ลิ่าสิ้าว้ก พระองคั์ทั้รงสิ้ั� ง

พว้กทั้่านไม่ให้อ้อกจากกรุงเยร้ซ้ำาเลิ็มแต่ให้ร้อคัอยพระสิ้ญัญาข้องพระ

บั้ดาซ้ำ่�งพระองคัต์รสัิ้ว้่า “ซ้ื้�งพวกที่�านได้ย้ินจ้ากเรา	 น่�นก็คั้อยอห์นใหร้บ่ 

บพ่ตศิมาด้ว้ยนำ�า	แต�อก่ไม�นานพวกที่�านจ้ะรบ่บพ่ตศิมาด้ว้ยพระวญิญาณ

บรสิท่ี่ธิ�...แต�พวกที่�านจ้ะได้ร้บ่พระราชที่านฤที่ธานภ่ีาพ	เม้�อพระวญิญาณ

บรสิท่ี่ธิ�เสด้จ็้มาเหนอ้ที่�าน	 แลุ่ะที่�านที่่�งหลุ่ายจ้ะเป็นสก่ข้พ่ยานข้องเราใน 

กร่งเยรูซื้าเลุ่ม็	ที่่�วแคัวน้ยูเด้ย่	ที่่�วแคัวน้สะมาเรย่	แลุ่ะจ้นถ้ำง้ที่่�สด่้ปลุ่ายแผ่�น

ด้นิโลุ่ก”	(กจิ้การ	1:4-5,	8)

 ถูา้ห้ากคัณุอา่นพระธิ์รรมก้จการตอ่ไปอีก คัณุก็จะพบัสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำ้

ทั้รงห้มายถูง่ เม่�อพระเยซ้ำท้ั้รงจากไป (ก้จการ 1:9-11) พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�

ก็เสิ้ด็จมาถู่งแลิะทั้รงเข้า้สิ้้่บัรรดาผ้เ้ช่้�อในลิกัษณะเปลิว้ไฟแห้่งพระสิ้้ร้ทีั้�

มองเห้น็ได ้นี�เป็นเห้ตกุารณใ์ห้มฝ่่้ายว้้ญญาณ ดงันั�นพระเจา้จง่ทั้รงย่นยนั

เห้ตกุารณนี์�ดว้้ยห้มายสิ้ำาคัญัทั้างกายภีาพ

 “แลุ่ะเม้�อวน่เพน็เที่คัอสตม์าถ้ำง้	พวกสาวกรวมตว่อยู�ในสถ้ำานที่่�	

	 แห�งเด้ย่วกน่แลุ่ะที่น่ใด้น่�น	กม็เ่สย่งคัลุ่า้ยกบ่พายแ่รงจ้ากสวรรคั	์

	 ด้ง่กอ้งบา้นที่่�งหลุ่ง่	ที่่�พวกเข้าอยู�	เปลุ่วไฟ้เหมอ้นลุ่ิ�นกป็รากฏต�อ	

	 พวกเข้าแลุ่ะประที่บ่อยู�บนพวกที่�านแต�ลุ่ะคัน	แลุ่ว้พวกสาวกที่ก่คัน 

	 กเ็ตม็ลุ่น้ด้ว้ยพระวญิญาณบรสิท่ี่ธิ�แลุ่ะเริ�มพดู้ภีาษาอ้�นๆ	ที่่�	 	

	 พระวญิญาณประที่านใหพ้วกเข้า”	(กจิ้การ	2:1-4)



51 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

 เร่�องราว้ทีั้�เห้ลิอ่ บัอกเราว้า่พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�ทั้รงทั้ำาให้บ้ัรรดา

เห้ลิา่สิ้าว้กข้องพระเยซ้ำ ้สิ้ามารถูพด้ภีาษาทีั้�แตกตา่งกนัได ้พว้กทั้า่นกำาลิงั

พด้กบััคันย้ว้จากทั้ั�ว้โลิก ทีั้�กำาลิงัมาเยี�ยมเยียนเกี�ยว้กบััการสิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะ

การฟ่�นค่ันพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ ้“คันย้ว้” เป็นช่้�อทีั้�ให้ก้บััคันอ้สิ้ราเอลิในตา่ง

แดน ซ้ำ่�งเป็นคันทีั้�ถูก้กว้าดตอนให้ไ้ปอาศยัอย้ที่ั้�ตา่งช้าต ้เร่�องราว้ตา่งๆ ข้อง

การถูก้กว้าดตอ้นข้องพว้กเข้าปรากฏิอย้ใ่นพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ 

คันย้ว้ทีั้�มาเยี�ยมเยียนไดย้้นบัรรดาเห้ลิา่สิ้าว้กข้องพระเยซ้ำ ้กำาลิงัเทั้ศนาแก่

พว้กเข้าในภีาษาข้องพว้กเข้าทีั้�เป็นทั้ายาทั้ข้องคันอ้สิ้ราเอลิในพระคัมัภีีร ์

ภีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้ม (ถูก้กว้าดตอ้นเป็นเช้ลิย) พว้กเข้าไดเ้ด้นทั้างมายงั

กรุงเยร้ซ้ำาเลิม็เพ่�อฉลิองว้นัสิ้ำาคัญัทั้างศาสิ้นาข้องคันย้ว้

 คันย้ว้ในกรุงเยร้ซ้ำาเลิ็ม ร้ว้้่าคันเห้ลิา่นี �เป็นผ้ต้้ดตามข้องพระเยซ้ำ ้

แลิะคั้ดว้า่พว้กเข้าเห้ลิา่นั�นแคัเ่มาเห้ลิา้เทั้า่นั�น แตก็่เป็นไปไมไ่ดที้ั้�เห้ลิา้จะ

ทั้ำาให้บ้ัรรดาผ้เ้ช่้�อเห้ลิา่นี �สิ้ามารถูพด้ภีาษาอ่�นๆ ได ้จากนั�นอคััรทั้ต้เปโตร

ไดอ้ธ้ิ์บัายอยา่งช้ดัเจนแก่พว้กเข้า ทั้า่นกลิา่ว้ห้าพว้กเข้าอยา่งรุนแรง

	 “ที่�านที่่�งหลุ่ายผู่เ้ป็นชนชาตอิสิราเอลุ่	จ้งฟ่้งเร้�องต�อไปน่ �	คัอ้		

	 พระเยซูื้ชาวนาซื้าเรธ็ผู่ท้ี่่�พระเจ้า้ที่รงรบ่รองต�อที่�านที่่�งหลุ่าย		

	 โด้ยการอทิี่ธิฤที่ธิ�	การอศ่จ้รรยแ์ลุ่ะหมายสำาคัญ่ต�างๆ	ที่่�พระเจ้า้	

	 ได้ท้ี่รงที่ำาโด้ยพระองคัท์ี่�ามกลุ่างที่�านที่่�งหลุ่าย	ด้ง่ที่่�พวกที่�านที่ราบ 
	 อยู�แลุ่ว้	พระเยซูื้องคัน์่ �ที่รงถู้ำกมอบไวต้ามที่่�พระเจ้า้ที่รงด้ำารแิน�นอน 
	 แลุ่ะที่รงที่ราบลุ่�วงหนา้	แลุ่ะที่�านที่่�งหลุ่ายได้ป้ระหารพระองคัด์้ว้ย 

	 การตรง้พระองคับ์นกางเข้นโด้ยอาศย่นำ�ามอ้ข้องคันอธรรม		 	

	 แต�พระเจ้า้ที่รงที่ำาใหพ้ระองคัค์ัน้พระชนม	์ที่รงใหพ้น้จ้ากคัวามตาย 
	 อน่ปวด้รา้ว	 เพราะว�าคัวามตายจ้ะคัรอบงำาพระองคั์ไวไ้ม�ได้.้.. 
	 เพราะฉะน่�นเม้�อที่รงเชดิ้ชูพระองคัข์้้�นอยู�ที่่�พระหต่ถ้ำเ์บ้ �องข้วาข้อง 
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	 พระเจ้า้แลุ่ว้	แลุ่ะเม้�อพระองคัท์ี่รงรบ่พระวญิญาณบรสิท่ี่ธิ�จ้าก	

	 พระบดิ้าตามพระสญ่ญาแลุ่ว้	พระองคัท์ี่รงเที่ลุ่งมาด้ง่ที่่�ที่�าน	

	 ที่่�งหลุ่ายได้ย้นิแลุ่ะได้เ้หน็”	(กจิ้การ	2:14-19,	21-24,	33)

	 เปโตรบอกก่บพวกเข้าเหลุ่�าน่�นว�า	 พวกเข้ากำาลุ่ง่เห็นด้ว้ยตา

แลุ่ะกำาลุ่่งได้ย้ินด้ว้ยหู	 ถ้ำ้งการอ่ศจ้รรย์ที่่�เกิด้ข้้�นโด้ยการเสด้็จ้มาข้อง 
พระวญิญาณบรสิท่ี่ธิ�ข้องพระเจ้า้	 ที่�านบอกกบ่พวกเข้าว�าพระเจ้า้ได้ท้ี่รง

ส�งพระวญิญาณบริสท่ี่ธิ�ข้องพระองคั	์ มาเพ้�อบอกพวกเข้าถ้ำ้งสิ�งที่่�ได้เ้กิด้

ข้้�นเกี�ยว้กบััพระเยซ้ำ ้ แลิะสิ้้�งทีั้�เก้ดข้่ �นนั�นมีคัว้ามห้มายว้า่อยา่งไร พระเยซ้ำ้

ทั้รงเป็นผ้ที้ั้�พระเจา้ทั้รงเลิอ่ก พระองคัไ์ดเ้สิ้ดจ็มา พระองคัไ์ดท้ั้รงถูก้สิ้งัห้าร 

พระองคัไ์ดท้ั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตาย แลิว้้พว้กเข้าจำาเป็นตอ้งเช่้�อใน

พระเยซ้ำ ้คัำาอธ้ิ์บัายอนัห้นกัแนน่ข้องเปโตรเป็นทีั้�ประห้ลิาดใจมาก แลิะคัน

สิ้ามพนัคัน “ทีั้�ออกพระนามแห้ง่องคัพ์ระผ้เ้ป็นเจา้เพ่�อข้อการยกโทั้ษก็ได้

รบััคัว้ามรอด” (ก้จการ 2:41)

 ถูา้ห้ากคัณุเคัยไดย้้นเร่�องราว้เห้ลิ่านี �ในโบัสิ้ถู ์ นี�ก็มกัเป็นเว้ลิาทีั้�

นกัเทั้ศนาไดเ้ร้�มพด้เกี�ยว้กบััไมก้างเข้น แตก็่ไมเ่ป็นไร เน่�องจากไมก้างเข้น

แลิะการฟ่�นค่ันพระช้นมไ์ดน้ ำาไปสิ้้่ช้่ว้งเว้ลิาเห้ลิ่านี � แต่ยงัมีบัางอย่างทีั้�มี

มากกว้า่นั�น ทีั้�ก ำาลิงัเก้ดข้่ �น ซ้ำ่�งเราไดพ้ลิาดบัางอยา่งทีั้�สิ้ ำาคัญัมากเกี�ยว้กบัั

เร่�องราว้นี �ไป

การรุกรานเหน่อื่ธรรมชาติิ
 คัุณยงัจำาเห้ตุการณนี์�ในพระธิ์รรมก้จการบัทั้ทีั้� 2 เกี�ยว้กับัการ

เสิ้ดจ็มาข้องพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�ไดห้้รอ่ไม ่การเสิ้ดจ็มาข้องพระว้้ญญาณ

บัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�เป็นองคัป์ระกอบัสิ้ำาคัญัทีั้�สิ้ดุข้องพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่พนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่

เป็นคัำาสิ้ญัญาตา่งๆ ช้ดุให้ม ่ ทีั้�พระเจา้กำาลิงัประทั้านให้แ้ก่มนษุยช้าต้ มี
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คัร้สิ้เตียนจำานว้นมากทีั้�ไม่ไดต้ระห้นักเลิยว้่า สิ้้�งเห้ลิ่านี �ห้มายคัว้ามว้่า

พระเจา้กำาลิงัเร้�มตน้สิ้งคัรามฝ่้ายว้้ญญาณ เพ่�อเรยีกทั้ั�งบัรรดาคันย้ว้ทีั้�ได้

ปฏ้ิเสิ้ธิ์พระเยซ้ำ้แลิะบัรรดาคันต่างช้าต้กลิบััค่ัน พระเจา้ตอ้งการทีั้�จะนำา

คันจากช้นช้าต้ตา่งๆ ทั้ั�งห้มด ทีั้�ไดป้ฏ้ิเสิ้ธิ์พระองคัที์ั้�ห้อบัาเบัลิกลิบััค่ันมา 

พระเจา้ต้ดตามคัรอบัคัรวั้มนษุยข์้องพระองคั ์ ไม่สิ้ ำาคัญัเลิยว้่าลิก้ๆ ข้อง

พระองคัอ์าศยัอย้่ทีั้�ไห้น พระองคัต์อ้งการพว้กเข้ากลิบััค่ันแลิะจะพบักบัั

พว้กเข้า ไมว่้า่จะอย้ที่ั้�ไห้นพระองคัจ์ะห้าพว้กเข้าจนพบั แมว้้า่พว้กเข้าจะ

อาศยัอย้ใ่นช้นช้าตที้ั้�ไกลิทีั้�สิ้ดุบันแผน่ด้นโลิกก็ตาม 

 เร่�องราว้ทีั้�เราพ่�งอา่นไปในพระธิ์รรมก้จการบัทั้ทีั้� 2 ไดบ้ัอกเราว้า่

พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�เสิ้ดจ็มาพรอ้มกบััลิมแลิะไฟ (ก้จการ 2:2-3) แลิะ”คัว้นั

ไฟ” ซ้ำ่�งเป็นสิ้้�งทีั้�มกัพบัไดบ้ัอ่ยในน้ม้ตเกี�ยว้กบััการประทั้บััอย้ข่้องพระเจา้ใน

พระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ (อพย. 13:21-22; อสิ้คั. 1:4, 13, 27) แลิะ

ในห้ลิายๆ คัรั�งทีั้�พระเจา้เสิ้ดจ็มาใน “พายหุ้มนุ” (อสิ้ย. 6:4, 6; อสิ้คั. 1:4; 

โยบั 38:1; 40:6) บัรรดาคันย้ว้ทีั้�ไดย้้นสิ้าสิ้นข์้องเปโตร แลิะไดเ้ห้น็การเสิ้ดจ็

มาข้องพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�ดว้้ยตาข้องตนเอง ร้ว้้า่ว้นัแห้ง่คัว้ามรอดไดม้า

ถูง่แลิว้้

 ลิองนก่ถูง่สิ้้�งทีั้�เก้ดข้่ �นในเห้ตกุารณนี์�ดส้ิ้ ้มีคันย้ว้สิ้ามพนัคันทีั้�อาศยั

อย้ใ่นช้าตอ่้�นๆ ทีั้�บัรรพบัรุุษข้องพว้กเข้าไดถู้ก้กว้าดตอ้นให้ก้ระจดักระจาย

ไป พว้กเข้ามาทีั้�กรุงเยร้ซ้ำาเลิม็ในว้นัสิ้ำาคัญัทั้างศาสิ้นา พว้กเข้าเป็นพยาน

ร้เ้ห้น็ถูง่การเสิ้ดจ็มาข้องพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� แลิะไดย้้นเกี�ยว้กบััเร่�องราว้

ข้องพระเยซ้ำ ้พระเมสิ้สิ้ย้าห้ ์(ผ้ที้ั้�พระเจา้ทั้รงเลิ่อกสิ้รร) พว้กเข้าไดย้้นเกี�ยว้

กบััสิ้้�งทีั้�พระองคัไ์ดท้ั้รงกระทั้ำาแลิะตดัสิ้้นใจทีั้�จะเช่้�อในพระเยซ้ำ้ พว้กเข้า

กลิายเป็นคัร้สิ้เตียนแลิะเป็นสิ้าว้กข้องพระองคั ์ แลิะเร้�มปฏ้ิบัตั้ตามสิ้้�งทีั้�

พระเยซ้ำท้ั้รงสิ้ั�งสิ้อน ทั้า่นคัด้ว้า่คันย้ว้จะทั้ำาอะไรตอ่ไป?
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 พวิกเขากลับบ้านิ
 ทั้ำาไม? เพราะอะไรเร่�องนี �จง่สิ้ ำาคัญั? เพราะว้า่ตอนนี�ช้นช้าตที้ั้�ห้ลิง

ห้ายแลิะเคัยกบัฏิจะไดมี้ผ้ป้ระกาศข้า่ว้ประเสิ้รฐ้สิ้ามพนัคัน ไปบัอกถูง่สิ้้�งทีั้�

พระเจา้ไดก้ระทั้ำากบััพว้กเข้า พว้กเข้าเป็นเห้ม่อนสิ้ายลิบััทีั้�ฝั้งตวั้อย้ใ่นด้น

แดนข้องศตัร้ ซ้ำ่�งถูก้ถู่อคัรองโดยเห้ลิา่บัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิ สิ้้�งเห้ลิา่นี �เป็น

ว้้ธีิ์การเร้�มตน้ข้องพระเจา้ในการข้ยายข้นาดคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ พว้ก

เข้าเป็นกลิุม่แรก ๆ ทีั้�ออกไปพรอ้มกบััข้า่ว้ประเสิ้รฐ้นี � พระเยซ้ำต้อ้งการให้้

พว้กเข้าทั้ำาอะไรห้รอ่? นั�นเป็นสิ้้�งเดียว้กนักบััทีั้�พระองคัไ์ดบ้ัอกบัรรดาเห้ลิา่

สิ้าว้กข้องพระองคัใ์ห้ท้ั้ ำา เราเรยีกสิ้้�งนั�นว้า่พระมห้าบัญัช้า ซ้ำ่�งคัรส้ิ้เตียนร้จ้กั

ข้อ้พระคัมัภีีรนี์ �ดี

	 “เพราะฉะน่�น	ที่�านที่่�งหลุ่ายจ้งออกไปแลุ่ะนำาชนที่ก่ชาตมิาเป็น	

	 สาวกข้องเรา	จ้งบพ่ตศิมาพวกเข้าในพระนามข้องพระบดิ้า			

	 พระบต่ร	แลุ่ะพระวญิญาณบรสิท่ี่ธิ�		แลุ่ะสอนพวกเข้าใหถ้้ำอ้รก่ษา 

	 สิ�งสารพด่้ที่่�เราส่�งพวกที่�านไว	้แลุ่ะน่�แน�ะ	เราจ้ะอยู�กบ่ที่�านที่่�งหลุ่าย 

	 เสมอไป	จ้นกว�าจ้ะสิ�นยค่ั”	(มธ.	28:19-20)

 แตอี่กสิ้้�งห้น่�งทีั้�เรามกัจะพลิาดรายลิะเอียดบัางอย่างไป นั�นเป็น

เพียงสิ้ว่้นห้น่�งข้องพระมห้าบัญัช้าเทั้า่นั�น ยงัมีอีกสิ้ว่้นห้น่�งทีั้�ห้ายไป เราได้

ข้า้มข้อ้ 18 ไป ห้ลิายๆ คันไมไ่ดก้ลิา่ว้ถูง่ข้อ้ 18 ในเว้ลิาทีั้�พว้กเข้าพด้ถูง่

งานทีั้�ไดเ้รารบััมอบัห้มาย ให้บ้ัอกคันถู่งข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ แลิะต่อไปนี�ค่ัอ

พระดำารสัิ้อนัสิ้มบัร้ณข์้องพระเยซ้ำ้ พรอ้มกบััสิ้้�งทีั้�สิ้ ำาคัญัมากในอกัษรตวั้

ห้นาถูดัไป 

 พระเยซ้ำจ้ง่เสิ้ดจ็เข้า้มาใกลิแ้ลิว้้ตรสัิ้กบััพว้กเข้าว้า่ “สิิ่ที่ธิีอำานิาจ้

ที่ั�งห้มีดในิสิ่วิรรค์ุกด็ ีในิแผ่นิดนิิโลกกด็ทีี่รงมีอบไว้ิแก่เราแล้วิ เพราะ
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ฉะนั�น ทั้า่นทั้ั�งห้ลิายจงออกไปแลิะนำาช้นทั้กุช้าตม้าเป็นสิ้าว้กข้องเรา จงบัพั

ตศ้มาพว้กเข้าในพระนามข้องพระบัด้า พระบัตุร แลิะพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�  

แลิะสิ้อนพว้กเข้าให้ถู่้อรกัษาสิ้้�งสิ้ารพดัทีั้�เราสิ้ั�งพว้กทั้า่นไว้ ้แลิะนี�แนะ่ เรา

จะอย้ก่บััทั้า่นทั้ั�งห้ลิายเสิ้มอไป จนกว้า่จะสิ้้ �นยคุั” (มธิ์. 28:18-20)

 คัณุเห้น็นั�นไห้ม? พระเยซ้ำท้ั้รงมีสิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจทั้ั�งห้มดในสิ้ว้รรคัแ์ลิะ

ในแผน่ดน้โลิก สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจในสิ้ว้รรคัน์ั�นเข้า้ใจไดง้า่ย ห้ลิงัจากพระเยซ้ำท้ั้รง

สิ้้ �นพระช้นมแ์ลิะทั้รงฟ่�นข้่ �นพระช้นม ์ พระองคัเ์สิ้ดจ็ไปยงัสิ้ว้รรคัแ์ลิะไดร้บัั

สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจโดยพระเจา้พระบัด้า แตส่ิ้ว่้น “ในแผน่ดน้โลิก” นั�นห้มายคัว้าม

ว้า่อะไร? สิ้ว่้นนี �เราพลิาดไป การเสิ้ดจ็กลิบััไปยงัสิ้ว้รรคัเ์ป็นจดุสิ้้ �นสิ้ดุสิ้ท้ั้ธ้ิ์

อำานาจข้องบัรรดาผ้ที้ั้�มีอ ำานาจในแผน่ด้นโลิก ใคัรเป็นผ้ที้ั้�มีสิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจนี�? 

บัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ทีั้�ไดร้บััแตง่ตั�งให้ป้กคัรองเห้น่อช้นช้าตต้า่งๆ เม่�อ

พระเจา้ทั้รงปฏ้ิเสิ้ธิ์พว้กเข้าทีั้�เม่องบัาเบัลิอยา่งไรลิะ่ (ฉธิ์บั. 4:19, ฉธิ์บั. 29:26)

เจ�าไม่มสีิทูธิอื่ำานาจทูี�จะอื่ย่้ทูี�นี�
 การฟ่� นค่ันพระช้นม์แลิะการเสิ้ด็จกลิับัสิ้้่สิ้ว้รรคั์ข้องพระเยซ้ำ ้

เป็นการยกเลิก้สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจข้องบัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ซ้ำ่�งเป็นกบัฏิ พว้ก

มนัไมมี่สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจอยา่งถูก้ตอ้งเห้น่อช้นช้าตต้า่งๆ เห้ลิา่นั�นอีกตอ่ไป คัว้าม

รอดไมไ่ดเ้ป็นแคัส่ิ้ ำาห้รบััคันย้ว้เทั้า่นั�น ถูง่แมว้้า่ผ้ที้ั้�ไดร้บััการทั้รงเลิอ่กจะเป็น

ทั้ายาทั้ข้องอบััราฮ้มักบััดาว้้ดก็ตาม พระเยซ้ำท้ั้รงเป็นผ้ที้ั้�พระเจา้ทั้รงเลิ่อก

สิ้ำาห้รบััมนษุยใ์นทั้กุห้นทั้กุแห้ง่ พระเยซ้ำท้ั้รงเป็นเจา้นายทีั้�ถูก้ตอ้งเห้น่อทั้กุ

ช้นช้าต้ ชี้ว้้ตให้มห่้ลิงัการสิ้้ �นพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ ้การเสิ้ดจ็กลิบััสิ้้ส่ิ้ว้รรคั์

ข้องพระองคั ์แลิะการเสิ้ดจ็มาข้องพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� เป็นจดุจบัสิ้ำาห้รบัั

สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจข้องเห้ลิา่ว้้ญญาณกบัฏิเห้ลิา่นั�น พว้กมนัสิ้ญ้เสีิ้ยสิ้ท้ั้ธ้ิ์ทีั้�ถูก้ตอ้ง

ในการปกคัรองช้นช้าตต้า่งๆ ไป แตพ่ว้กมนัยงัคังมีฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจอย้่

 นั�นค่ัอเห้ตผุลิทีั้�พระคัมัภีีรใ์นภีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่ เช่้�อมโยงชี้ว้้ต
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ห้ลิงัการฟ่�นค่ันพระช้นมแ์ลิะการเสิ้ด็จกลิบััสิ้้่สิ้ว้รรคัข์้องพระเยซ้ำ้ กบััการ

พ่ายแพข้้องอำานาจฝ่้ายว้้ญญาณข้องสิ้้�งช้ั�ว้รา้ย เม่�อพระเจา้ “ทั้รงทั้ำาให้้

พระเยซ้ำเ้ป็นข้่ �นจากคัว้ามตาย” (คัสิ้.2:12) ไมเ่พียงแคับ่ัาปข้องเราทีั้�ไดร้บัั

การยกโทั้ษเทั้า่นั�น (คัสิ้. 2:13-14) แต ่“พระองคัท์ั้รงปลิดพว้กภีต้ผีทีั้�คัรอบั

คัรองแลิะพว้กภีต้ผีทีั้�มีอ ำานาจ พระองคัท์ั้รงประจานพว้กมนัอยา่งเป้ดเผย 

แลิะมีช้ัยช้นะเห้น่อพว้กมันโดยทั้างกางเข้นนั�น” (คัสิ้.2:15) ระลิ่กว้่า 

“พว้กภีต้ผีทีั้�คัรอบัคัรองแลิะพว้กภีต้ผีทีั้�มีอ ำานาจ” เป็นคัำาศพัทั้ที์ั้�เปาโลิใช้้

กบัับัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กลิายเป็นพระช้ั�ว้รา้ยข้องช้นช้าตต้า่งๆ ทีั้�เม่องบัาเบัลิ 

(รม. 8:38; 1 คัร. 15:24; อฟ. 1:21; 2:2; 3:10; 6:12; คัสิ้.1:13)

	 “พวกภูีตผ่ท่ี่่�คัรอบคัรองแลุ่ะพวกภูีตผ่ท่ี่่�มอ่ำานาจ้”	เป็นคัำาศพ่ที่ท์ี่่�	

	 อค่ัรทูี่ตเปาโลุ่มก่ใชเ้พ้�ออธิบายถ้ำง้เหลุ่�าวญิญาณช่�วที่่�พ�ายแพแ้ลุ่ว้	 

	 หลุ่ง่จ้ากที่่�พระเยซูื้ที่รงเป็นข้้�นจ้ากคัวามตาย	พระองคัเ์สด้จ็้			

	 “สู�สวรรคั	์แลุ่ะที่รงประที่บ่เบ้ �องข้วาพระหต่ถ้ำข์้องพระเจ้า้แลุ่ว้		

	 มพ่วกทูี่ตสวรรคัแ์ลุ่ะพวกวญิญาณที่่�มอ่ำานาจ้	แลุ่ะพวกวญิญาณ 
	 ที่่�มฤ่ที่ธานภ่ีาพอยู�ใตบ้ง่คับ่ข้องพระองคั”์	(1	ปต.	3:22)	

	 “เม้�อพระเจ้า้ที่รงชบ่พระเยซูื้ข้้�นจ้ากคัวามตายแลุ่ะประที่านสทิี่ธิ	

	 อำานาจ้ที่่�งสิ�นแก�พระองคั	์พระเยซูื้ที่รงถู้ำกยกข้้�นสูงส�งเหนอ้บรรด้า 
	 เที่พผู่ค้ัรอง	เหนอ้ศก่ด้เิที่พ	เหนอ้อทิี่ธิเที่พ	เหนอ้เที่พอาณาจ้ก่ร	

	 แลุ่ะเหนอ้นามที่่�งปวงที่่�เข้าเอ�ย	“ไม�เพย่งในยค่ัน่ �เที่�าน่�นแต�ในยค่ั	

	 ที่่�จ้ะมาถ้ำง้ด้ว้ย”	(อฟ้.	1:20-21)	ในยค่ัที่่�จ้ะมาถ้ำง้	พระเยซูื้จ้ะที่รง		

	 “มอบอาณาจ้ก่รแด้�พระเจ้า้พระบดิ้า”	หลุ่ง่จ้ากที่่�ที่รงที่ำาลุ่าย		

	 เที่พเจ้า้ที่่�คัรอบคัรองที่่�งหมด้	เที่พเจ้า้ที่่�มส่ทิี่ธิอำานาจ้แลุ่ะที่่�ม	่	

	 ฤที่ธานภ่ีาพ”	(1	คัร.	15:24)
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 เปาโลิมองชี้ว้้ตห้ลิงัการสิ้้ �นพระช้นมข์้องพระเยซ้ำ้แลิะการเสิ้ด็จ

กลิบััสิ้้ส่ิ้ว้รรคัข์้องพระองคั ์ว้า่เป็นจดุจบัข้องสิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจข้องบัตุรทั้ั�งห้ลิาย

ข้องพระเจา้ ทีั้�ไดร้บััสิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจปกคัรองเห้น่อช้นช้าต้ตา่งๆ จง่ไมใ่ช้่เร่�อง

น่าประห้ลิาดใจอะไรทีั้�ทั้า่นเช่้�อมโยงคัว้ามคัด้นั�นเข้า้กบััคัว้ามรอดข้องคัน

ตา่งช้าต ้พระเยซ้ำผ้้ท้ั้รงฟ่�นค่ันพระช้นมก์บััพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� จะทั้รงปลิด

ปลิอ่ยคันตา่งช้าตจ้ากเห้ลิา่บัรรดาบัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิ ทีั้�ทั้ ำาให้พ้ว้กเข้า

ตกเป็นทั้าสิ้แลิะกดขี้�พว้กเข้า (สิ้ดด. 82:2-5)

 คัณุยงัจำาสิ้้�งทีั้�พระเจา้ทั้รงปรากฏิแก่อบััราฮ้มั ห้ลิงัจากทีั้�ทั้รงแบัง่

แยกช้นช้าตต้า่งๆ ทีั้�เม่องบัาเบัลิไดไ้ห้ม (ปฐม. 12) พระองคัไ์ดบ้ัอกแก่อบัั

ราฮ้มัว้า่ว้นัห้น่�ง ช้นช้าตต้า่งๆ เห้ลิา่นั�นจะไดร้บััพรทั้างทั้า่นแลิะทั้ายาทั้ข้อง

ทั้า่น เปาโลิซ้ำ่�งเป็นผ้ส้ิ้ง่สิ้ารถูง่คันตา่งช้าต้ ร้ถู้ง่พระสิ้ญัญานั�นเป็นอยา่งดี 

ทั้่านเขี้ยนว้่าพระเยซ้ำ้ “ไดท้ั้รงย่นยนัถู่งพระสิ้ญัญาต่างๆ” ทีั้�ประทั้านแก่

อบััราฮ้มัแลิะทั้ายาทั้ข้องทั้่าน “เพ่�อให้ค้ันตา่งช้าต้ไดถู้ว้ายพระเกียรต้แด่

พระเจา้ เพราะพระเมตตาข้องพระองคั”์ (รม. 15:8-9)

 แลิะเปาโลิยงัพด้เกี�ยว้กบััเร่�องนี �ไมจ่บั ทั้า่นช้อบัยกพระคัมัภีีรภ์ีาคั

พนัธิ์สิ้ญัญาเดม้เพ่�อพ้สิ้จ้นว์้า่ พระเจา้ทั้รงไมเ่คัยลิะท้ั้ �งช้นช้าตต้า่งช้าตเ้ลิย 

พระองคัท์ั้รงตอ้งการให้พ้ว้กเข้าไดอ้ย้่ในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัม์าโดย

ตลิอด เปาโลิร้ดี้ว้า่พระเมสิ้สิ้ย้าห้ ์(ผ้ที้ั้�พระเจา้ทั้รงเลิ่อก) ถูก้เรยีกว้า่ “ราก

แห้ง่เจสิ้สีิ้” ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ เจสิ้สีิ้เป็นบัด้าข้องกษัตรย้ด์า

ว้้ด นั�นห้มายคัว้ามว้า่ทั้ายาทั้ข้องเจสิ้สิ้ี “จะตั�งข้่ �นเป็นสิ้ญัญาณแก่ช้นช้าต้

ทั้ั�งห้ลิาย แลิะทั้า่นจะเป็นทีั้�แสิ้ว้งห้าข้องบัรรดาประช้าช้าต้” (อสิ้ย. 11:10) 

เปาโลิร้ว้้า่ว้นัห้น่�งช้นช้าต้ทีั้�ถูก้ปฏ้ิเสิ้ธิ์จะกลิบััมานมสัิ้การพระเจา้เทีั้�ยงแทั้ ้

(สิ้ดด.117:1)

 แผนการข้องพระเจา้ค่ัอสิ้งคัรามฝ่้ายว้้ญญาณ สิ้งคัรามนั�นได้

เร้�มตน้ข้่ �นเม่�อพระว้้ญญาณบัร้สิุ้ทั้ธ้ิ์�เสิ้ด็จมาแลิะคันสิ้ามพันคันเช่้�อใน
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พระเยซ้ำ ้ (ก้จการ 2) ผ้เ้ช่้�อให้ม่เห้ลิา่นี �กลิบััไปยงัประเทั้ศบัา้นเก้ดข้องตน 

ทั้ำาให้ข้้า่ว้ประเสิ้รฐ้แห้ง่พระเยซ้ำ้ไดแ้ทั้รกซ้ำม่เข้า้ไปในบัรรดาประช้าช้าต้ ทีั้�

อย้่ภีายใตอ้ ำานาจเห้น่อธิ์รรมช้าต้ข้องเห้ลิา่บัรรดาบัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิ 

พระคัมัภีีรไ์ดอ้ธ้ิ์บัายถู่งการทีั้�คันให้ม่ๆ กลิายเป็นผ้เ้ช่้�อว้่าเป็นการเต้บัโต

ข้อง “อาณาจกัร” ข้องพระเจา้ เม่�อคันไดห้้นัออกจากเห้ลิา่บัรรดาบัตุรข้อง

พระเจา้ทีั้�กบัฏิแลิะกลิบััมาเป็นสิ้มาช้้กในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ อาณาจกัร

ข้องพระเจา้ก็เตบ้ัโตข้่ �น เห้ลิา่ว้้ญญาณช้ั�ว้จะไมใ่ห้ชี้้ว้้ตน้รนัดรแ์ก่ใคัร เม่�อ

มีคันเช่้�อในพระเยซ้ำ ้แผน่ด้นข้องเห้ลิา่ว้้ญญาณช้ั�ว้รา้ยก็เลิก็ลิง แลิะอาณา

จกันข้องพระเจา้ก็เตบ้ัโตข้่ �น

 อาณาจกัรข้องพระเจา้เก้ดข้่ �นแลิว้้ในฝ่้ายว้้ญญาณ อาณาจกัรข้อง

พระเจา้ไมใ่ช้แ่ผน่ด้นทั้างกายภีาพแลิะไมอ่าจมองเห้น็ไดด้ว้้ยตาเปลิา่ แต่

อาณาจกัรข้องพระเจา้ก็ยงัไม่ไดเ้สิ้รจ็สิ้มบัร้ณเ์ช้่นเดียว้กนั ไม่มีสิ้กัว้้นาทีั้

เดียว้ทีั้�ผ่านไปโดยทีั้�พระเจา้จะห้ยดุเสิ้าะห้าบัุตรทั้ั�งห้ลิาย ทีั้�พระองคัร์กั

แลิะตอ้งการให้อ้ย้่ในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัเ์ลิย พระองคัท์ั้รงกำาลิงัเสิ้าะ

ห้ามนษุยม์ากข้่ �นทีั้�จะกลิบััมาเข้า้รว่้มคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์  พระห้ตัถูที์ั้�

มองไมเ่ห้น็ข้องพระเจา้ไดท้ั้รงคัรอบัคัรองอย้ท่ั้กุแห้ง่ห้น ทั้กุสิ้ถูาณการณ ์มี

อ้ทั้ธ้ิ์พลิแลิะเสิ้รม้กำาลิงัลิก้ ๆ  ข้องพระองคัที์ั้�จะข้ยายคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์

ในว้นัห้น่�งแผนการข้องพระเจา้จะสิ้มบั้รณ ์ แลิะในทีั้�สิ้ดุแลิว้้ทั้กุอย่างจะ

สิ้ำาเรจ็ลิงอยา่งทีั้�พระเจา้ทั้รงว้างแผนไว้้
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บทูทูี�หก :

พูระเจ�าทูรงอื่ย่้กับค์รอื่บค์รัว

ขีอื่งพูระอื่งค์ต์ิลอื่ดไป็

 บัทั้ทีั้�แลิว้้ไดจ้บัดว้้ยประเดน็ห้ลิกับัางอยา่ง พระเยซ้ำผ้้ที้ั้�พระเจา้ทั้รง

เลิอ่กทั้รงกลิบััมีพระช้นมอี์กคัรั�งห้ลิงัจากสิ้้ �นพระช้นม ์แลิะเม่�อทั้กุคันทีั้�มอบั

คัว้ามไว้ว้้างใจในสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำาบันไมก้างเข้น แลิะเช่้�อว้า่พระองคั์

ทั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตาย ว้า่พระองคัท์ั้รงเป็นทั้างเดียว้สิ้้พ่ระเจา้นั�น จะ

ไดร้บััคัว้ามรอดแลิะชี้ว้้ตน้รนัดร ์ เพราะเม่�อเราเช่้�อ เราจง่เป็นสิ้มาช้้กแห้ง่

อาณาจกัรข้องพระเจา้ (คัสิ้.1:13) แต่อาณาจกัรข้องพระเจา้นั�นยงัไม่ได ้

มาถูง่โดยสิ้มบัร้ณ์

 เช้น่เดียว้กนักบััการพา่ยแพแ้ลิะคัว้ามพ้นาศข้องซ้ำาตานแลิะเห้ลิา่

บัรรดาบัุตรข้องพระเจา้ ทั้กุอย่างกำาลิงัเก้ดแลิะกำาลิงัดำาเน้นอย้่ซ้ำ่�งยงัไม่

สิ้ ำาเรจ็ แตซ่้ำาตานไดส้ิ้ญ้เสิ้ยีกรรมสิ้ท้ั้ธ้ิ์�การเป็นเจา้ข้องมนษุย ์มนัไดส้ิ้ญ้เสีิ้ย

อำานาจแห้ง่คัว้ามตาย เห้น่อพลิเม่องในแผน่ดน้ข้องพระเจา้แลิว้้ บัรรดาผ้ที้ั้�

เช่้�อเป็นข้องพระเจา้ไดโ้ดยไว้ว้้างใจในพระเยซ้ำ ้พระเยซ้ำท้ั้รงพ้ช้้ตคัว้ามตาย

เพ่�อทีั้�เราจะถูก้นำากลิบััสิ้้่ชี้ว้้ตน้รนัดรก์บััพระเยซ้ำ้แลิะกบััพระเจา้พระบั้ดา 

(โรม. 6:8-9; รม. 8:11; 1 คัร. 6:14; 15:42-49) แตซ่้ำาตานซ้ำ่�งถูก้เรยีกว้า่ 

“ผ้ค้ัรอบัคัรองทีั้�มีอ ำานาจในฟา้อากาศ” (อฟ. 2:2) ยงัมีชี้ว้้ตแลิะยงัคังแข้็ง

ข้นัอย้ใ่นทั้กุว้นันี �

 ในทั้ำานองเดียว้กนัเห้ลิา่บัรรดาบัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิไดส้ิ้ญ้เสิ้ีย

สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจทีั้�คัรอบัคัรองไป แตพ่ว้กมนัยงัไมย่อมแพ ้พว้กมนัยงัคังตอ่ตา้น 

แลิะยงัคังต่อสิ้้ก้ับัสิ้งคัรามทีั้�ร้ว้้่าในทีั้�สิ้ดุพว้กมนัจะพบักับัคัว้ามพ่ายแพ ้

แลิะทั้กุคันทีั้�เช่้�อในแผนการทีั้�พระเจา้ทั้รงให้ผ้า่นทั้างพระเยซ้ำ้จะไดร้บััการ
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ปลิดปลิอ่ย “พน้จากอำานาจข้องคัว้ามม่ด แลิะยา้ยเข้า้มาในอาณาจกัรข้อง  

พระบัตุรทีั้�รกัข้องพระองคั”์ (คัสิ้. 1:13) เม่�ออาณาจกัรข้องพระเจา้ข้ยาย 

แผน่ด้นแห้ง่คัว้ามม่ดก็เลิก็ลิง

 เป็นเร่�องง่ายทีั้�จะห้ลิงในคัว้ามช้ั�ว้รา้ยแลิะทัุ้กข้ท์ั้รมานในโลิก

ปัจจุบััน แทั้นทีั้�จะมองไปยังอนาคัตแลิะบัางคัรั�งก็เป็นเร่�องยากทีั้�จะ

ตระห้นกัว้า่พระเยซ้ำท้ั้รง “สิ้ลิะพระองคัเ์องเพราะบัาปข้องเรา เพ่�อช้ว่้ยเรา

ให้พ้น้จากยคุัปัจจบุันัอนัช้ั�ว้รา้ย ตามพระประสิ้งคัข์้องพระเจา้ผ้เ้ป็นพระ

บัด้าข้องเรา” (กทั้. 1:4)

 พระคัมัภีีรไ์มไ่ดก้ลิา่ว้ว้า่มีคัว้ามคั้ดนี �จะผ้ด แตไ่ดก้ลิา่ว้ยงัตรงไป

ตรงมาว้า่ “สิ้รรพสิ้้�งทีั้�ทั้รงสิ้รา้งทั้ั�งห้มดนั�นกำาลิงัคัร ำ�าคัรว้ญดว้้ยกนั แลิะเจ็บั

ปว้ดแบับัห้ญ้งคัลิอดลิก้มาจนทั้กุว้นันี �” รอคัอยดว้้ย “คัว้ามปรารถูนาอยา่ง

ย้�งให้บ้ัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ปรากฏิ” (รม. 8:18-21)

เร่�อื่งราวขีอื่งผลลัพูธอั์ื่นยิ�งใหญ่
 ผมอยากจะจดจ่อในสิ้ว่้นทีั้�เห้ลิอ่ข้องเร่�องนี � แลิะเนน้ตอนจบัอนันา่

ทั้่�ง ในทั้กุเร่�องราว้ทีั้�ย้�งให้ญ่จะมีตอนจบัทีั้�นา่จดจำา เร่�องราว้ข้องพระคัมัภีีร ์

ก็เห้ม่อนกบััเร่�องราว้ทีั้�ย้�งให้ญ่ ถูา้ห้ากคัณุคัด้ว้า่ตอนจบัค่ัอมนษุยจ์ะกลิาย

เป็นว้้ญญาณลิอ่งลิอยไปมาเห้ม่อนกบัักอ้นเมฆแลิว้้ลิะก็ นั�นไมถู่ก้ตอ้ง

 เรามกัคัด้ถูง่สิ้้�งย้�งให้ญ่ ทีั้�พระเจา้ทั้รงสิ้ญัญาว้า่เราจะไดร้บััเม่�อถูง่

ตอนจบัข้องเร่�องราว้ในพระคัมัภีีร ์ตวั้อยา่ง เช้น่ เราจะมีชี้ว้้ตน้รนัดรไ์มใ่ช้่

คัว้ามตายน้รนัดร ์นั�นดเ้ป็นเร่�องทีั้�นา่ต่�นเตน้ แตม่นัก็ยงัไมช่้ดัเจนว้า่ “ชี้ว้้ต

น้รนัดร”์ ค่ัออะไร? มนัเป็นเพียงแคัค่ั ำาอธ้ิ์บัายเกี�ยว้กบััชี้ว้้ตว้า่จะยาว้นาน

แคัไ่ห้น ไมใ่ช้เ่กี�ยว้กบััว้า่ชี้ว้้ตจะดีเพียงใด

 เราจะเข้า้ใจไดว้้า่ชี้ว้้ตจะดีเพียงใด ก็ตอ่เม่�อเราเข้า้ใจตอนจบัข้อง

เร่�องราว้ทั้ั�งห้มดแลิว้้เทั้า่นั�น ตอนจบัข้องเร่�องราว้นั�นค่ัอ การมีชี้ว้้ตในสิ้ว้น
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เอเดนให้ม่ทีั้�อย้่ทั้ั�ว้โลิก ในพระธิ์รรมว้้ว้รณซ์้ำ่�งเป็นพระธิ์รรมเลิ่มสิ้ดุทั้า้ย

ข้องพระคัมัภีีรไ์ดจ้บัเร่�องราว้ข้องพระคัมัภีีรด์ว้้ยสิ้้�งตา่งๆ ทีั้�เคัยเป็นในสิ้ว้น

เอเดน (ว้ว้. 21-22) พระเจา้ทั้รงอย้ที่ั้�นั�น ฟา้สิ้ว้รรคัแ์ลิะแผน่ด้นโลิกเช่้�อม

ตอ่กนั พระเยซ้ำท้ั้รงอย้ที่ั้�นั�น ตน้ไมแ้ห้ง่ชี้ว้้ตก็อย้ที่ั้�นั�น แลิะทีั้�สิ้ว้นเอเดนนี�ก็ดี

กว้า่สิ้ว้นเอเดนทีั้�อาดมักบััเอว้าเคัยอาศยัอย้เ่สิ้ยีอีก เห้ลิา่ว้้ญญาณช้ั�ว้แลิะ

มนษุยที์ั้�เป็นกบัฏิไดพ้ยายามทั้ำาทั้กุอย่างทีั้�ทั้ ำาได ้ เพ่�อทั้ำาลิายสิ้้�งดีทั้ั�งห้มด 

แตพ่ว้กมนัก็ลิม้เห้ลิว้ จะไมมี่การก่อกบัฏิไห้นอีกในโลิกให้มข่้องพระเจา้ ดงั

นั�นการทั้รงสิ้รา้งจง่สิ้มดลุิอยา่งสิ้มบัร้ณ ์ในแบับัทีั้�พระเจา้ทั้รงสิ้รา้งให้เ้ป็น

แตแ่รก ไมมี่โรคัภียัไข้เ้จ็บัห้รอ่คัว้ามตายอย้ที่ั้�ใดเลิย พ่ช้ สิ้ตัว้ ์แลิะมนษุยจ์ะ

ไมต่าย จะไมมี่การเข้น่ฆา่เพ่�ออาห้าร ห้รอ่มีคัว้ามรุนแรงดา้นอาช้ญากรรม 

ซ้ำ่�งเรายงัไมเ่คัยมีประสิ้บัการณถ์ูง่สิ้ถูานทีั้�แบับันี�เลิยในชี้ว้้ต

 การคั้ดว้า่ “สิ้ว้นเอเดน” เป็นอยา่งไร จะช้ว่้ยให้เ้ราเข้า้ใจตอนจบั

ข้องเร่�องราว้ข้องพระคัมัภีีรไ์ดดี้ย้�งข้่ �น สิ้้�งทีั้�พระธิ์รรมโรม 8:18-21 ไดช้้ว่้ย

แกไ้ข้คัว้ามคัด้ข้องเรา ทีั้�จะทั้ำาคัว้ามเข้า้ใจว้ตัถูปุระสิ้งคัห์้ลิกัข้องแผนการ

ข้องพระเจา้ว้่า “บัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ปรากฏิ...เสิ้รีภีาพแลิะศกัด้�ศรี

แห้ง่ลิก้ๆ ข้องพระเจา้” ใช้แ่ลิว้้ การทั้รงสิ้รา้งคัร ำ�าคัรว้ญเพ่�อจะถูก้สิ้รา้งข้่ �น

ให้ม่ แต่การปลิดปลิ่อยการทั้รงสิ้รา้งก็กำาลิงัรอคัอยอย้่จนกว้่าคัรอบัคัรวั้

มนษุยข์้องพระเจา้จะไดร้บััการฟ่�นฟเ้ข้า้สิ้้แ่ผนการข้องพระเจา้

 กลิ่าว้อีกนยัห้น่�ง เราค่ัอจุดจบัข้องเร่�องราว้ทั้ั�งห้มดในแผนการ

ข้องพระเจา้ นี�ห้มายคัว้ามว้่าคันทีั้�เช่้�อในพระเยซ้ำ้จะกลิายเป็นคัรอบัคัรวั้

ข้องพระเจา้แลิะจากนั�นก็ใช้ชี้้ว้้ตรว่้มกบััพระองคั ์ นี�ค่ัอสิ้้�งทีั้�พระเจา้ไดท้ั้รง

ว้างแผนแลิะทั้ำามาโดยตลิอด พระองคัท์ั้รงทั้ำาว้้ธีิ์ทีั้�เราจะสิ้ะอาดแลิะพรอ้ม

ทีั้�จะอย้ใ่นการประทั้บััอย้ก่บััพระองคัต์ลิอดไป ข้ั�นตอนแลิะแผนการนี�เป็น

เร่�องราว้ห้ลิกัข้องพระคัมัภีีร ์แลิะสิ้ถูานทีั้�เราอย้ก่บััพระเจา้จะเรยีกว้า่สิ้ว้รรคั ์

แตพ่ระคัมัภีีรไ์มไ่ดบ้ัอกเราว้า่สิ้ถูานทีั้�นี �ตั�งอย้ที่ั้�ไห้น บันสิ้ว้รรคัน์ั�นจะนา่ทั้่�ง
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แลิะสิ้ว้ยงาม ฉากสิ้ดุทั้า้ยในพระธิ์รรมว้้ว้รณพ์ด้เกี�ยว้กบััสิ้ว้นเอเดนให้ม่

อยา่งนี �ว้า่

	 “แลุ่ะข้า้พเจ้า้เหน็ฟ้า้สวรรคัใ์หม�แลุ่ะแผ่�นด้นิโลุ่กใหม�	เพราะว�าฟ้า้ 

	 สวรรคัเ์ด้มิแลุ่ะแผ่�นด้นิโลุ่กเด้มิน่�นหายไปแลุ่ว้	แลุ่ะที่ะเลุ่กไ็ม�มอ่ก่ 

	 ต�อไป	แลุ่ะข้า้พเจ้า้ได้เ้หน็นคัรบรสิท่ี่ธิ�	คัอ้นคัรเยรูซื้าเลุ่ม็ใหม�ลุ่อย 

	 ลุ่งมาจ้ากสวรรคัแ์ลุ่ะจ้ากพระเจ้า้	นคัรน่ �เตรย่มพรอ้มเหมอ้นอย�าง 

	 เจ้า้สาวที่่�แต�งตว่ไวส้ำาหรบ่สาม	่ข้า้พเจ้า้ได้ย้นิเสย่งด้ง่จ้ากพระที่่�น่�ง 

	 ว�า	“นีิ�แน่ิะ ที่ี�ประที่บัของพระเจ้้าอยู่กับมีนุิษย์แล้วิ และ  

 พระองค์ุจ้ะประที่บักับเขาที่ั�งห้ลาย พวิกเขาจ้ะเป็นิชีนิชีาต้ ิ

 ของพระองค์ุ  พระเจ้้าเองจ้ะสิ่ถิิต้กับเขา และจ้ะที่รงเป็นิ 

 พระเจ้้าของเขา” 	(วว	21:	1-3)

อัื่ติลักษณชั์�วนิรันดร์
 “บัตุรทั้ั�งห้ลิายข้องพระเจา้ปรากฏิ” แลิะ “...เสิ้รภีีาพแลิะศกัด้�ศรี

แห้ง่ลิก้ๆ ข้องพระเจา้” เป็นว้้ธีิ์กลิา่ว้ว้า่ว้นัห้น่�งเราจะถูก้เปลิี�ยนสิ้ภีาพแลิะ

ถูก้ทั้ำาให้เ้ห้ม่อนกบััพระเยซ้ำ ้อยา่งทีั้�อคััรทั้ต้ยอห้น์กลิา่ว้ “ (1 ยน. 3:2) “ทั้า่น

ทีั้�รกัทั้ั�งห้ลิาย เดี�ยว้นี �เราเป็นลิก้ข้องพระเจา้ แลิะเราจะเป็นอย่างไรต่อ

ไปข้า้งห้นา้นั�นเรายงัไม่ร้ ้ แต่เราร้ว้้่าในเว้ลิาทีั้�พระองคัจ์ะเสิ้ด็จมาปรากฏิ

นั�น เราจะเป็นเห้ม่อนอย่างพระองคั ์ เพราะว้่าเราจะเห็้นพระองคัอ์ย่าง

ทีั้�พระองคัท์ั้รงเป็นอย้่นั�น” คัว้ามคั้ดเดียว้กันแต่กลิ่าว้ออกมาในคันลิะ

ลิกัษณะ

	 “เพราะว�าที่ก่คันที่่�พระองคัไ์ด้ท้ี่รงเลุ่อ้กไวแ้ลุ่ว้	พระองคัท์ี่รง	 	

	 กำาหนด้ไวก้�อนใหเ้ป็นตามพระฉายาแห�งพระบต่รข้องพระองคั	์	
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	 เพ้�อพระบต่รน่�นจ้ะได้เ้ป็นบต่รหว่ป่ที่�ามกลุ่างพ่�นอ้งจ้ำานวนมาก”		

	 (รม.8:29)	

	 “แต�เราเป็นพลุ่เมอ้งแห�งสวรรคั	์แลุ่ะเรารอคัอยผู่ช้�วยใหร้อด้จ้าก

	 สวรรคัค์ัอ้พระเยซูื้คัรสิตอ์งคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้	พระองคัจ์้ะที่รง	 	

	 เปลุ่่�ยนแปลุ่งร�างกายอน่ตำ�าตอ้ยข้องเรา	ใหเ้หมอ้นพระกายข้อง	

	 พระองคัท์ี่่�เตม็ด้ว้ยพระรศ่ม	่ตามพลุ่ง่อำานาจ้ที่่�ที่ำาใหพ้ระองคั	์

	 สามารถ้ำใหท้ี่ก่สิ�งอยู�ใตอ้ำานาจ้ข้องพระองคั”์	(ฟ้ป.	3:20-21)

 จดุห้มายชี้ว้้ตข้องเราค่ัอจะถูก้สิ้รา้งข้่ �นเป็นพระฉายาข้องพระเจา้ 

ตามพระลิกัษณะข้องพระเยซ้ำ ้ทีั้�เป็นพระฉายาอนัสิ้มบัร้ณแ์บับัข้องพระเจา้

พระบั้ดา พระเยซ้ำ้ทั้รงเป็นตวั้แทั้นอนัสิ้มบั้รณแ์บับัข้องพระเจา้พระบั้ดา 

แลิะเรากำาลิงัถูก้สิ้รา้งข้่ �นเห้ม่อนกบััพระเยซ้ำ้ แลิว้้เราก็กำาลิงัอย้่ในข้ั�นตอน

นั�นแลิว้้ “แต่เราทั้กุคันไม่มีผา้คัลิมุห้นา้แลิว้้ แลิะมองดพ้ระรศัมีข้ององคั์

พระผ้เ้ป็นเจา้ แลิว้้เราก็ไดร้บััการเปลิี�ยนแปลิงให้เ้ป็นเห้ม่อนพระฉายาข้อง

พระองคัโ์ดยมีศกัด้�ศรเีป็นลิำาดบััข้่ �นไป” (2 คัร. 3:18) พระคัมัภีีรจ์บัเร่�องราว้

ข้องเราดว้้ยการฟ่�นค่ันชี้พแลิะการเปลิี�ยนร้ปให้ม่ เราถูก้ช้บุัข้่ �นให้มี้ชี้ว้้ตน้

รนัดรแ์ลิะไดร้บััรา่งกายเห้น่อธิ์รรมช้าต้ เห้ม่อนกบััพระกายข้องพระเยซ้ำ ้

ห้ลิงัจากการฟ่�นค่ันพระช้นมข์้องพระองคั ์ เปาโลิอา้งอ้งถู่งรา่งกายนั�นว้่า 

“รา่งกายสิ้ว้รรคั”์ (1 คัร. 15:35-58)

 ข้อ้พระคัมัภีีรที์ั้�ผมช้อบัมากทีั้�สิ้ดุ เกี�ยว้กบััจดุห้มายแลิะศกัด้�ศรี

สิ้ดุทั้า้ยข้องชี้ว้้ตเรา ทีั้�ห้ลิายคันยงัไมเ่ข้า้ใจ เป็นฉากห้น่�งในพระธิ์รรมฮี้บัร้ 

ทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงแนะนำาเราแก่พระเจา้พระบั้ดา แลิะทั้รงแนะนำาพระเจา้พระ

บั้ดาแก่เรา พระเยซ้ำ้ทั้รงย่นอย้่ต่อห้นา้พระพกัตรพ์ระเจา้พระบั้ดา แลิะ

ใน “ทั้่ามกลิางช้มุนมุช้น” ซ้ำ่�งเป็นบัตุรข้องพระเจา้ในสิ้ว้รรคั ์ พระเยซ้ำ้ทั้รง



64 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

ประกาศอย่างกลิา้ห้าญว้่า พระองคัไ์ม่ทั้รงลิะอายทีั้�มีเราเป็นพี�นอ้งใน

คัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์(ฮ้บั. 2:11) แลิว้้พด้กบััพระเจา้พระบัด้าแลิะสิ้มาช้้ก

คัรอบัคัรวั้เห้น่อธิ์รรมช้าตว้้า่ “เราจะประกาศพระนามข้องพระองคัแ์ก่พี�นอ้ง

ข้องเรา เราจะรอ้งเพลิงสิ้รรเสิ้รญ้พระองคัท์ั้า่มกลิางช้มุนมุช้น...ตวั้เรากบัั

บัรรดาบัตุรทีั้�พระเจา้ประทั้านแก่นเราอย้นี่�แลิว้้ (ฮ้บั. 2:12-13)

 นี�ค่ัอจดุห้มายชี้ว้้ตสิ้ง้สิ้ดุข้องคัณุ ค่ัอการเป็นสิ้มาช้้กทีั้�ถูก้ตอ้งถูาว้ร

ข้องคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ ในทีั้�สิ้ดุแลิว้้ คัณุเป็นคันในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ 

นี�ค่ัอสิ้้�งทีั้�พระเจา้ทั้รงตอ้งการมาตั�งแตต่น้ นั�นค่ัอสิ้้�งทีั้�การทั้รงสิ้รา้งทั้ั�งห้มด

ปรารถูนาอยา่งทีั้�สิ้ดุ

ค์วามเป็็นหุ�นส่วนชั�วนิรันดร์
 คัณุเคัยพด้คัยุเกี�ยว้กบััชี้ว้้ตในการทั้รงสิ้รา้งให้ม ่(ในสิ้ว้รรคั)์ ว้า่จะ

เป็นอยา่งไรกนับัา้ง? ผมไดย้้นคันมากมายไดอ้ธ้ิ์บัายเห้ม่อนกบััว้า่เป็นพ้ธีิ์

นมสัิ้การทีั้�ไมมี่สิ้้ �นสิ้ดุ ห้รอ่เป็นช้ว่้งเว้ลิาถูามคัำาถูามตา่งๆ กบััพระเยซ้ำไ้มร้่ ้

จบั ห้รอ่การพบัปะทั้กัทั้ายในคัรส้ิ้ตจกัรอยา่งไมมี่ทีั้�สิ้้ �นสิ้ดุ (ข้อ้สิ้ดุทั้า้ยอาจ

จะทั้ำาให้ค้ันทีั้�ช้อบัเก็บัตวั้ เช้น่ผม ร้ส้ิ้ก่กงัว้ลิ)

 ในข้ณะทีั้�เราจ้นตนาการแลิะคัาดเดาว้่าชี้ว้้ตในสิ้ว้นเอเดนอัน

สิ้มบัร้ณแ์บับัจะเป็นอย่างไรนั�น แตใ่นพระคัมัภีีรไ์ม่ไดก้ลิา่ว้เกี�ยว้กบััเร่�อง

นี �มากนัก สิ้้�งทีั้�พระคััมภีีรก์ลิ่าว้ไม่ไดเ้ป็นอย่างทีั้�เราไดค้ัาดเดาข้า้งตน้ 

“บัรรดาผ้ช้้ะนะ” ทีั้�บัากบัั�นในคัว้ามเช่้�อในพระเยซ้ำ้จะไดร้บัั “สิ้้ทั้ธ้ิ์อำานาจ

เห้น่อบัรรดาประช้าช้าต้” (ว้ว้. 2:26) พระเยซ้ำ้จะทั้รงให้พ้ว้กเข้า “ให้เ้ข้า

นั�งกบััเราบันพระทีั้�นั�งข้องเรา” (ว้ว้. 3:21) ว้นัห้น่�งเราจะ “พ้พากษาพว้ก 

ทั้ต้สิ้ว้รรคั”์ (1 คัร. 6:3)

 ข้อ้พระคัมัภีีรข์้า้งตน้นั�น ห้มายคัว้ามว้า่อยา่งไร? เราสิ้ามารถูเร้�ม

ตน้ดว้้ยคัำาถูามทีั้�ว้า่ ผ้ใ้ดค่ัอผ้ที้ั้�ปกคัรองเห้น่อช้นช้าตต้า่ง ๆ ในตอนนี� นั�น
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ค่ัอบัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิ ทีั้�พระเจา้มอบัห้มายให้ป้กคัรองช้นช้าตต้า่ง ๆ  ทีั้�

เห้ตกุารณที์ั้�ห้อบัาเบัลิ (ฉลิธิ์. 32:8) กลิา่ว้อีกนยัห้น่�ง บัรรดาประช้าช้าตใ้น

เว้ลิานี�ยงัคังอยภ้ีายใตอ้ ำานาจข้องบัรรดาบัตุรข้องพระเจา้ทีั้�กบัฏิแลิะยงัไม่

ไดก้ลิบััค่ันดบัักบััพระเจา้โดยสิ้มบัร้ณ ์(โดยสิ้ว่้นให้ญ่), การข้ยายอาณาจกัร

ข้องพระเจา้ (ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้) เป็นกระบัว้นการทีั้�เป็นไปอยา่งคัอ่ยเป็นคัอ่ยไป 

ซ้ำ่�งกระบัว้นการนี �ไดเ้ร้�มข้่ �นแลิว้้แตย่งัไมไ่ดเ้สิ้รจ็สิ้มบัร้ณ ์เม่�อกระบัว้นการนี �

สิ้ ำาเรจ็ในยคุัสิ้ดุทั้า้ย บัรรดาผ้ที้ั้�เช่้�อในพระเยซ้ำจ้ะ “พ้พากษาพว้กทั้ต้สิ้ว้รรคั”์ 

ห้มายคัว้ามว้า่ เราจะเป็นผ้พ้้พากษาเห้ลิา่บัรรดาบัตุรข้องพระเจาทีั้�กบัฏิ

แทั้นทีั้�พว้กเข้า เราจะปกคัรองบัรรดาประช้าช้าตร้ว่้มกบััพระเยซ้ำผ้้ท้ั้รงเป็น

กษัตรย้แ์ลิะทั้รงเป็นพี�นอ้งข้องเรา

 เม่�อไห้รก็่ตามทีั้�ผมพด้ถูง่เร่�องนี � ผมมกัจะไดร้บััคัำาถูามตา่งๆ เช้น่ 

เราจะทั้ำางานอะไรบัา้ง? ผ้เ้ช่้�อบัางคันจะมีสิ้้ทั้ธ้ิ์อำานาจมากกว้่าผ้เ้ช่้�อบัาง

คันห้รอ่เปลิา่? ฉนัจะเป็นนายข้องผ้เ้ช่้�ออีกคันห้น่�งห้รอ่ไม?่ เราทั้ั�งห้มดจะ

เป็นผ้ป้กคัรองไดอ้ย่างไรกนั? ผลิงานข้องเราจะกำาห้นดตำาแห้น่งว้า่จะสิ้ง้

กว้า่ผ้เ้ช่้�อคันอ่�นห้รอ่ไม?่

 นี�ค่ัอคัำาถูามจากผ้ค้ันในโลิกนี � ทีั้�ก ำาลิงัอาศยัอย้ใ่นโลิกทีั้�ไมส่ิ้มบัร้ณ์

แลิะตกอย้ใ่นคัว้ามบัาป แลิะเป็นโลิกเดียว้ทีั้�เราร้จ้กั ดงันั�นคัำาถูามประเภีทั้

นี�จง่มากจากการคัด้ทีั้�ไมถู่ก้ตอ้ง พระคัมัภีีรไ์มไ่ดอ้ธ้ิ์บัายชี้ว้้ตน้รนัดรข์้องเรา

กบััพระเจา้ว้่าเป็นคัว้ามสิ้มัพนัธิ์แ์บับัเจา้นายกบััลิก้จา้ง แต่เป็นคัว้ามสิ้ำา

พนัธิ์แ์บับัพอ่กบััลิก้ เราซ้ำ่�งเป็นลิก้ ๆ  ข้องพระเจา้แลิะเราทั้ำางานกบััพระองคั ์

อย้เ่คีัยงข้า้งกบััพี�นอ้งข้องเรา ไมว่้า่จะเป็นมนษุยห์้รอ่ว้้ญญาณ เราทั้กุคัน

เป็นพระฉายาข้องพระเจา้ในร้ปแบับัทีั้�พระเจา้ทั้รงมุง่ห้มายอยากให้เ้ราเป็น 

แลิะพี�นอ้งทีั้�เราลิว้้นยอมรบัันบััถู่อมากทีั้�สิ้ดุค่ัอพระเยซ้ำ ้ลิก้ ๆ ข้องพระเจา้

ทั้ั�งสิ้้ �นถูก้สิ้รา้งให้เ้ห้ม่อนกบััพระเยซ้ำผ้้เ้ป็นพระฉายาสิ้ง้สิ้ดุข้องพระเจา้พระ

บัด้า
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 ประเดน็ก็ค่ัอการปกคัรองข้องเราในสิ้ว้นเอเดนให้ม่ ไมไ่ดเ้กี�ยว้กบัั

ว้า่ใคัรเป็นเจา้นาย แตเ่กี�ยว้กบััคัว้ามเป็นหุ้น้สิ้ว่้นคัรอบัคัรวั้ เม่�อสิ้มาช้้กใน

คัรอบัคัรวั้ทั้กุคันสิ้มบัร้ณแ์บับั คัว้ามจำาเป็นทีั้�ตอ้งมีผ้จ้ดัการแลิะการปคัรอง

โดยลิำาดบััข้ั�นก็ห้ายไป

 คัว้ามจรง้ห้ากพด้อยา่งตรงไปตรงมา เราแคัไ่มอ่าจเข้า้ใจสิ้้�งตา่งๆ 

แบับันี�เทั้า่นั�นเอง เพราะเราอาศยัอย้ใ่นโลิกทีั้�เสิ้่�อมทั้ราม พระเจา้ตอ้งการ

ให้ค้ัณุมีประสิ้บัการณชี์้ว้้ตกบััพระองคัอ์ยา่งทีั้�พระองคัท์ั้รงมุง่ห้มายไว้ ้แลิว้้

ว้นัห้น่�งเราจะพบัประสิ้บัการณน์ั�นดว้้ยตนเอง พระคัมัภีีรไ์ดก้ลิา่ว้ว้า่

	 “สิ�งที่่�ตาไม�เหน็	หูไม�ได้ย้นิ	

	 แลุ่ะสิ�งที่่�ใจ้มนษ่ยค์ัดิ้ไม�ถ้ำง้	

	 คัอ้สิ�งที่่�พระเจ้า้ที่รงจ้ด่้เตรย่มไว้

	 สำาหรบ่คันที่่�งหลุ่ายที่่�รก่พระองคั”์	(1	คัร.	2:9,	NLT)
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บทูสรุป็และเกริ�นนำาบทูติอ่ื่ไป็

 ตอนนี�คัณุร้แ้ลิว้้ว้า่ในพระคัมัภีีรมี์เน่ �อห้าเกี�ยว้กบััอะไร ซ้ำ่�งเป็นเร่�อง

ราว้ทีั้�นา่อศัจรรย์

 คัณุอาจจะกำาลิงันก่สิ้งสิ้ยัว้า่ แลิว้้จากตรงนี �เราจะไปทีั้�ไห้นกนัตอ่ 

ไดมี้แนว้คัด้สิ้ำาคัญับัางแนว้คั้ด เกี�ยว้กบััสิ้้�งทีั้�เราไดเ้รยีนร้เ้กี�ยว้กบััแผนการ

ข้องพระเจา้

 ตอนตน้ข้องห้นงัสิ้่อ ผมเขี้ยนเกี�ยว้กบััอบััราฮ้มัเอาไว้อ้ยา่งนี �

 อคััรทั้ต้เปาโลิ ใช้อ้บััราฮ้มัเป็นตวั้อยา่งข้องการเช่้�อภีกัดี (รม.4:1-12) 

อบััราฮ้มัเช่้�อ แลิะพระเจา้ทั้รงยอมรบััทั้่าน ก่อนทีั้�ทั้่านจะปฏ้ิบัตั้ตามกฎ

บัญัญตัต้า่งๆ เสิ้ียอีก กฎบัญัญตั้เป็นการแสิ้ดงให้เ้ห้น็ถูง่คัว้ามเช่้�อข้องอบัั

ราฮ้มั แตไ่มไ่ดแ้ทั้นทีั้�คัว้ามเช่้�อข้องเข้า คัว้ามเช่้�อ (ศรทัั้ธิ์า) เป็นสิ้้�งทีั้�สิ้ ำาคัญั

ทีั้�สิ้ดุ คัว้ามภีกัดีในพระเจา้เราจะพด้ถู่งภีายห้ลิงั ห้รอ่ทีั้�เรยีกว้่าการสิ้รา้ง

สิ้าว้ก คัว้ามเช่้�อแลิะคัว้ามภีกัดีเป็นสิ้องสิ้้�งทีั้�แยกจากกนั ทั้ั�งคั้ส่ิ้มัพนัธิ์ก์นั

แต่ไม่ใช้่สิ้้�งเดียว้กนั ในทั้ำานองเดียว้กบััคัว้ามรอดกบััการสิ้รา้งสิ้าว้กข้อง

พระเยซ้ำ ้ทั้ั�งคั้ส่ิ้มัพนัธิ์ก์นัแตไ่มใ่ช้ส่ิ้้�งเดียว้กนั

 ย่อห้นา้ทีั้�แลิว้้ เป็นแผนสิ้ำาห้รบััสิ้้�งทีั้�ผมอยากจะพ้ดถู่ง ค่ัอ ว้ลิ ี

“คัว้ามเช่้�อภีกัดี” จะเป็นสิ้้�งนำาทั้างเรา ผมจะอธ้ิ์บัายดงันี �

“เช่�อื่”
 ในบัทั้ถูดัไป เราจะพด้เกี�ยว้กบััข้่าว้ประเสิ้ร้ฐค่ัออะไร แลิะอะไร

ไมใ่ช้ข่้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ห้มายคัว้ามว้า่อะไร เราจะพ้จารณาคัว้าม

ห้มายข้องข้่าว้ประเสิ้รฐ้ตามอย่างในพระคัมัภีีร ์  นี�เป็นเร่�องสิ้ำาคัญัเพราะ 

“การเช่้�อ” ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ เป็นว้้ธีิ์ทีั้�ทั้ ำาให้เ้รากลิายเป็นสิ้มาช้้กคัรอบัคัรวั้ข้อง
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พระเจา้ แลิะเป็นว้้ธีิ์ทีั้�ทั้ ำาให้เ้ราไดร้บััคัว้ามรอด คัว้ามรอดไดร้บััโดยคัว้าม

เช่้�อ นี�เป็นว้้ธีิ์ทีั้�พระเจา้ทั้รงจดัเตรียมคัว้ามรอด นี�เป็นเสิ้น้ทั้างทีั้�พระองคั์

ทั้รงสิ้รา้งไว้ส้ิ้ ำาห้รบััเรา เพ่�อให้เ้ข้า้รว่้มคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ทั้ั�งห้มดนี�เป็น

ห้วั้ใจสิ้ำาคัญัในสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำา

“ค์วามภีกัด”ี
 ในสิ้ว่้นสิ้ดุทั้า้ยข้องห้นงัสิ้่อเลิม่นี � เรากำาลิงัจะเรยีนร้เ้กี�ยว้กบััการ

เป็นสิ้าว้ก “สิ้าว้ก” ห้มายคัว้ามว้า่ “ผ้ต้้ดตาม” การเป็นสิ้าว้กข้องพระเยซ้ำ ้

ห้มายถู่งการต้ดตามพระองคั ์ ค่ัอการเลิียนแบับัพระองคั ์ พระเยซ้ำ้ตรสัิ้ว้า่ 

“ผ้ที้ั้�เห้็นเราก็ไดเ้ห้็นพระบั้ดา“ (ยอห้น์ 14:7, 9) พระเยซ้ำ้ทั้รงดำาเน้นชี้ว้้ต

ลิกัษณะทีั้�แสิ้ดงให้เ้ห้็นว้่าพระองคัท์ั้รงรกัพระบั้ดา พระเยซ้ำ้ทั้รงภีกัดีต่อ

พระบั้ดาแลิะทั้ำาตามแผนการข้องพระบั้ดา การเป็นสิ้าว้กค่ัอว้้ธีิ์ทีั้�เราจะ

แสิ้ดงออกว้่า เรารกัพระเยซ้ำ้แลิะรกัพระเจา้พระบั้ดา มนัไม่ใช้่การทั้ำาสิ้้�ง

ตา่งๆ เพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้ามรกัข้องพระเจา้ มนัเป็นว้้ธีิ์ทีั้�เราข้อบัพระคัณุพระเยซ้ำ้

ทีั้�ทั้รงบัรรลิแุผนการข้องพระเจา้เพ่�อช้ว่้ยเราให้ร้อด มนัไมใ่ช้ก่ารแทั้นทีั้�ห้รอ่

เพ้�มสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำาเพ่�อคัว้ามรอดข้องเรา มนัเป็นว้้ธีิ์ทีั้�เราแสิ้ดงว้า่

เราเช่้�อในสิ้้�งทีั้�พระองคัท์ั้รงกระทั้ำาเพ่�อคัว้ามรอดข้องเรา (ยากอบั 2:14-26)

อย่างทีั้�ไดพ้ด้ไปเม่�อตอนตน้ การเช่้�อแลิะคัว้ามภีกัดีเป็นสิ้องสิ้้�งทีั้�สิ้มัพนัธิ์์

กนัแตแ่ตกตา่งกนั ทั้ั�งสิ้องคัำานี �ไมไ่ดเ้ป็นคัำาทีั้�ห้มายคัว้ามถูง่สิ้้�งเดียว้กนั เช้น่

เดียว้กนักบััคัว้ามรอดแลิะการเป็นสิ้าว้กข้องพระเยซ้ำ ้ สิ้องสิ้้�งนี �สิ้มัพนัธิ์ก์นั

แตไ่มไ่ดเ้ป็นสิ้้�งเดียว้กนั เราเช่้�อข้า่ว้ประเสิ้รฐ้เพ่�อไดร้บััคัว้ามรอด เราแสิ้ดง

คัว้ามภีกัดีตอ่พระผ้ช้้ว่้ยให้ร้อดข้องเราโดยการเป็นสิ้าว้ก



ส่วนทูี� II: ข่ีาวป็ระเสริฐ
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บทูทูี�เจด็ :

ข่ีาวป็ระเสริฐค์อ่ื่อื่ะไร?

 อาจฟังดแ้ปลิกทีั้�จะถูามคัำาถูามว้า่ ข้่าว้ประเสิ้รฐ้ค่ัออะไรในตอน

นี� เราใช้เ้ว้ลิานานพ้จารณาเร่�องราว้ในพระคัมัภีีร ์ พ้จารณาถูง่เร่�องราว้ว้า่

พระเจา้ทั้รงตอ้งการเราในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัม์ากเพียงใด เราเข้า้รว่้ม

คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ไดโ้ดยเช่้�อข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ข้องพระเยซ้ำ้

 ผมพบัว้า่มีคันจำานว้นมาก ทีั้�บัอกว้า่ตนเองเป็นคัรส้ิ้เตียน แตไ่มไ่ด้

เข้า้ใจในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้จรง้ๆ  บัางคันอธ้ิ์บัายไมไ่ดว้้า่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ค่ัออะไร 

อาจจะมีคันทีั้�อธ้ิ์บัายไดอ้ยา่งช้ดัเจน แตก็่ยากทีั้�จะยอมรบััว้า่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้

นั�นเรยีบังา่ยเพียงใด พว้กเข้าตอ่สิ้้ด้้ �นรนกบััคัว้ามร้ส้ิ้ก่ภีายใน ทีั้�จะเช่้�อจรง้ๆ 

ว้า่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ข้องพระเยซ้ำน้ั�น ค่ัอสิ้้�งทีั้�จ ำาเป็นทั้ั�งห้มด เพ่�อให้ไ้ดร้บััชี้ว้้ตน้

รนัดร์

 บัางคันนก่สิ้งสิ้ยัว้า่กำาลิงัพด้ถูง่อะไร ผมแนใ่จไดเ้ลิยว้า่ ในข้ณะทีั้�

ผมอธ้ิ์บัายสิ้้�งเห้ลิา่นี � คัณุแลิะคันอ่�น ๆ  อาจจะสิ้งัเกตตุวั้เองในสิ้้�งทีั้�ผมกำาลิงั

จะพด้ถูง่ 

 ผมจะเร้�มตน้ดว้้ยการให้น้้ยามข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ผมจะถูามคัำาถูาม

สิ้ำาคัญับัางคัำาถูาม เพ่�อช้ว่้ยให้เ้ข้า้ใจข้า่ว้ประเสิ้รฐ้อยา่งช้ดัเจน เราจำาเป็น

ตอ้งพด้ถูง่สิ้้�งทีั้�ไมใ่ช้ข่้า่ว้ประเสิ้รฐ้ดว้้ย เม่�อเราไปถูง่เน่ �อห้าในสิ้ว่้นนั�น คัณุ

ก็จะพบัว้า่ผมไดห้้มายถูง่อะไร จากคัว้ามยุง่ยากตา่งๆ ทีั้�ผมไดก้ลิา่ว้ไป

ข่ีาวป็ระเสริฐค์อ่ื่อื่ะไร?
 เป็นเร่�องง่ายทีั้�จะกำาห้นดคัว้ามห้มายข้องคัำาว้่า “ข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ”    

ในพระคัมัภีีรค์ั ำาว้า่ “ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้” ห้มายถูง่ สิ้าสิ้นแ์ห้ง่คัว้ามรอด คัำาว้า่ 
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“ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้” มีรากศพัทั้ม์ากจากภีาษากรกี (ภีาษากรกีเป็นภีาษาดั�งเดม้

ทีั้�ใช้เ้รยีนพระคัมัภีีรใ์นภีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่) ทีั้�ห้มายถู่ง ผ้ส้ิ้ง่สิ้าสิ้นที์ั้�นำา

ข้า่ว้ดีมา ดงันั�น คัำาว้า่ “ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้” เทีั้ยบัเทั้า่กบัั “ข้า่ว้ดี” ซ้ำ่�งเป็นข้า่ว้ดี

เกี�ยว้กบััข้า่ว้สิ้ารแห้ง่คัว้ามรอด

 เป็นเร่�องดีทีั้�ตอนนี�เราไดร้้ว้้่าคัำาศพัทั้นี์ � เกี�ยว้กบััสิ้าสิ้นแ์ห้่งคัว้าม

รอด แตเ่รายงัไมไ่ดพ้ด้ถูง่เน่ �อห้าข้องสิ้าสิ้นน์ั�น เรากำาห้นดว้า่ “ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้” 

ห้มายคัว้ามว้า่อะไร แตไ่มไ่ดอ้ธ้ิ์บัายว้า่ทีั้�จรง้แลิว้้ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ค่ัออะไร

 ดงันั�นให้เ้รามาพด้ถูง่คัว้ามห้มายข้อง ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ อะไรค่ัอเน่ �อห้า

ข้องคัว้ามรอดข้องพระเจา้? รายลิะเอียดข้า่ว้ดีมีอะไรบัา้ง? เพราะอะไรถูง่

เป็นข้า่ว้ดี คัำานี �ปรากฏิเก่อบัรอ้ยคัรั�งในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่ดงั

นั�น เราคัว้รจะเข้า้ใจคัำานี �ได้

 อคััรทั้ต้เปาโลิพด้เกี�ยว้กบััสิ้าสิ้นข์้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ มากกว้า่ผ้เ้ขี้ยน

พระคัมัภีีรภ์ีาคัพันธิ์สิ้ญัญาให้ม่คันอ่�นๆ ทั้่านใช้ค้ั ำาว้่า “ข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ” 

สิ้ ำาห้รบััสิ้าสิ้นที์ั้�ทั้า่นเทั้ศนาเกี�ยว้กบััพระเยซ้ำ้

	 “พ่�นอ้งที่่�งหลุ่าย	ข้า้พเจ้า้ข้อใหค้ัำานง้ถ้ำง้ข้�าวประเสรฐิที่่�ข้า้พเจ้า้	

	 เคัยประกาศแก�ที่�านที่่�งหลุ่ายน่�น	พวกที่�านได้ร้บ่ไวแ้ลุ่ะได้ต้่�งม่�น	

	 อยู�บนน่�นแลุ่ว้..”พระคัรสิตว์ายพระชนมเ์พราะบาปข้องเรา	ตามที่่� 

	 เข้ย่นไวใ้นพระคัม่ภีร่.์แลุ่ะที่รงถู้ำกฝูง่ไว	้แลุ่ว้วน่ที่่�สามพระองคัท์ี่รง 

	 ถู้ำกที่ำาใหเ้ป็นข้้�นมา	ตามที่่�เข้ย่นไวใ้นพระคัม่ภีร่”์	(1	คัร.	15:1-4)

 เปาโลิให้ร้ายลิะเอียดเกี�ยว้กบััสิ้าสิ้นข์้องทั้า่นในข้อ้เห้ลิา่นี �

	 “เปาโลุ่	ผู่ร้บ่ใชข้้องพระเยซูื้คัรสิต	์ที่่�ได้ร้บ่การที่รงเรย่กใหเ้ป็น	

	 อค่ัรทูี่ต	แลุ่ะการต่�งไวใ้หป้ระกาศข้�าวประเสรฐิข้องพระเจ้า้...	

	 ข้�าวประเสรฐิน่�นเก่�ยวกบ่พระบต่รข้องพระองคั	์ผู่ท้ี่รงบง่เกดิ้มา	
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	 โด้ยสบ้เช้ �อสายจ้ากด้าวดิ้ที่างฝู� ายเน้ �อหนง่	แต�ฝู� ายจิ้ตวญิญาณ	

	 แห�งคัวามบรสิท่ี่ธิ�น่�นที่รงปรากฏด้ว้ยฤที่ธานภ่ีาพว�าเป็นพระบต่ร	

	 ข้องพระเจ้า้	โด้ยการเป็นข้้�นมาจ้ากคัวามตาย	คัอ้พระเยซูื้คัรสิต	์

	 องคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้ข้องเรา	โด้ยที่างพระองคัน์่�นพวกข้า้พเจ้า้ได้ร้บ่	

	 พระคัณ่แลุ่ะหนา้ที่่�เป็นอค่ัรทูี่ต	เพ้�อเหน็แก�พระนามข้องพระองคั	์	

	 ใหไ้ปประกาศแก�ชนที่ก่ชาตใิหเ้ข้าวางใจ้แลุ่ะเช้�อฟ่้ง”	(รม.	1:1-5)

 เน่ �อห้าข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ (ข้า่ว้ดี) ปรากฏิช้ดัเจนในข้อ้คัว้ามเห้ลิา่นี � 

ตอ่ไปจะเป็นสิ้ว่้นตา่งๆ ข้องสิ้าสิ้น์

 - พระเจา้ทั้รงสิ้ง่พระบัตุร...

 - ผ้บ้ังัเก้ดในเช่้ �อสิ้ายข้องดาว้้ด...

 - เป็นมนษุยค่์ัอพระเยซ้ำค้ัรส้ิ้ต.์..

 - ผ้ส้ิ้้ �นพระช้นมเ์พ่�อบัาปข้องเรา...

 - ผ้ท้ั้รงถูก้ฝั้ง...

 - แลิะผ้ท้ั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตาย...

 ข้อ้เห้ลิ่านี �เป็นเน่ �อห้าข้องข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ ผมจะอธ้ิ์บัายข้อ้ต่าง ๆ 

เห้ลิ่านี �อีกคัรั�ง ให้เ้ราน่กถู่งภีาพรว้มข้องเร่�องราว้แผนการข้องพระเจา้

ทั้ั�งห้มด ทีั้�เราพด้ถูง่ในก่อนห้นา้นี �

 พระบัตุรข้องพระเจา้ทั้รงกลิายมาเป็นมนษุย ์พระองคัท์ั้รงทั้นทั้กุข้์

แลิะสิ้้ �นพระช้นมบ์ันไมก้างเข้น เพ่�อบัาปตา่งๆ ข้องเราจะไมกี่ดข้ว้างเราแลิะ

ไมใ่ห้ไ้ดอ้ย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ พระเยซ้ำท้ั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตายเพ่�อ

ให้เ้ราพ้ช้้ตคัว้ามตาย แลิะไดอ้ย้ก่บััพระบัด้าข้องพระองคั ์พระบัด้าข้องเรา 

พระเจา้ผ้เ้ทีั้�ยงแทั้พ้ระองคัเ์ดียว้ตลิอดไป

 ห้ากว้า่นี�เป็นข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ แลิว้้เพราะอะไร ข้า่ว้นี �จง่ประเสิ้รฐ้? นั�น
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มีห้ลิายเห้ตผุลิ ข้า่ว้นี �ประเสิ้รฐ้ก็เพราะคัว้ามรอดข้องเรา ไมไ่ดข้้่ �นอย้ก่บััการ

ประพฤต้ดีข้องเรา ไมเ่กี�ยว้กบััการทั้ำาสิ้้�งดีตา่งๆ เพ่�อให้ไ้ดค้ัณุงามคัว้ามดี 

รายลิะเอียดเกี�ยว้กบััข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ไมไ่ดเ้กี�ยว้กบััสิ้้�งทีั้�คัณุไดท้ั้ ำาไปแลิว้้ห้รอ่

อาจกำาลิงัทั้ำาห้รอ่จำาเป็นทีั้�จะตอ้งทั้ำา รายลิะเอียดข้า่ว้ประเสิ้รฐ้เกี�ยว้กบััสิ้้�งทีั้�

บัางคันไดท้ั้ ำาเพ่�อคัณุ นั�นค่ัอข้า่ว้ประเสิ้รฐ้สิ้ำาห้รบััเราทั้กุคัน เพราะไมมี่ใคัร

ในพว้กเราทีั้�สิ้มบัร้ณแ์บับัเลิย ไมมี่ใคัรในพว้กเราทีั้�ทั้ ำาให้พ้ระเจา้พอพระทั้ยั

ไดต้ลิอดเว้ลิา ไมมี่ใคัรในพว้กเราทีั้�ดีพอทีั้�จะอย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์

แลิะม่มีใคัรในพว้กเราทีั้�คัว้รไดร้บััพระนามข้องพระองคั ์ เราตอ้งถูก้ทั้ำาให้้

เป็นทีั้�ยอมรบััตอ่พระเจา้ รายลิะเอียดข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไดบ้ัอกเราว้า่สิ้้�งนั�น

เก้ดข้่ �นไดอ้ยา่งไร

 ให้้เราสิ้ังเกตถู่งสิ้้�งทีั้� เปาโลิอธ้ิ์บัายพันธิ์ก้จข้องการบัอกข้่าว้

ประเสิ้รฐ้ข้องทั้า่นว้า่เป็น “การทั้ำาให้เ้ก้ดการเช่้�อฟังตอ่คัว้ามเช่้�อ” ทั้า่นอยาก

ให้ค้ันทีั้�ไดย้้นสิ้าสิ้นข์้องทั้า่น “ยด่มั�น” ในสิ้้�งทีั้�เปาพด้อยา่งเห้นียว้แนน่ คัณุ

จะ “เช่้�อฟัง” ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไดอ้ยา่งไร? คัณุจำาเป็นตอ้งไดร้บัับัพัตศ้มาห้รอ่

เปลิา่? คัณุตอ้งให้เ้ง้นห้รอ่เปลิา่? คัณุจำาเป็นตอ้งเป็นคันดีห้รอ่เปลิา่? คัณุ

จำาเป็นตอ้งใจดีตลิอดเว้ลิาห้รอ่เปลิา่? คัณุจำาเป็นตอ้งทั้ำาคัณุงามคัว้ามดี

ห้รอ่เปลิา่? สิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นั�นลิว้้นเป็นสิ้้�งทีั้�ดี แตไ่มจ่ ำาเป็น พระเจา้ตอ้งการ 

“การเช่้�อฟังตอ่คัว้ามเช่้�อ” การเช่้�อฟังข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไดโ้ดยคัณุแคัเ่ช่้�อเทั้า่นั�น

คัณุไดส้ิ้งัเกตดว้้ยห้ร่อเปลิ่า ว้่าทั้ำาไมเปาโลิไม่ไดพ้ด้ว้่า “การเช่้�อฟังโดย

คัว้ามเข้า้ใจ”? ซ้ำ่�งเราอาจจะไม่เข้า้ใจสิ้้�งต่างๆ ไดอ้ย่างสิ้มบัร้ณ ์ - เช้่นทีั้�

พระเจา้ทั้รงกลิายเป็นมนษุยท์ั้างพระเยซ้ำ้ เราอาจจะไม่เข้า้ใจว้่าพระเยซ้ำ้

ทั้รงฟ่�นค่ันพระช้นมไ์ดอ้ย่างไร ถูา้ห้ากเราไม่เข้า้ใจทัุ้กสิ้้�งนั�นก็ไม่เป็นไร 

เพราะพระเจา้ไมไ่ดท้ั้รงบัญัช้าให้เ้ราตอ้งเข้า้ใจทั้ั�งห้มด เพ่�อจะตอ้งกลิบััไป

ทั้ำาข้อ้สิ้อบั สิ้้�งทีั้�พระองคัท์ั้รงตอ้งการแคั ่การเช่้�อ สิ้ว่้นคัว้ามเข้า้ใจสิ้้�งตา่งๆ 

เห้ลิา่นี �จะเก้ดข้่ �นไดภ้ีายห้ลิงั
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 เน่ �อห้าห้ลิกัข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ค่ัอ ข้อ้เสิ้นอข้องพระเจา้ทีั้�จะให้อ้ภียั

บัาปทั้ั�งสิ้้ �นข้องเรา แลิะให้เ้ข้า้อย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัต์ลิอดไป พระเจา้

แสิ้ดงถูง่คัว้ามรกัแลิะคัว้ามเมตตา บัางคัรั�งพระคัมัภีีรใ์ช้ค้ั ำาว้า่ “พระคัณุ” 

แทั้นคัำาว้า่ “คัว้ามรกั คัว้ามเมตตา” เน่�องจากไมมี่ฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจห้รอ่ว้้ญญาณ

ใดย้�งให้ญ่กว้า่พระเจา้ จง่ไมมี่ฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจใดห้รอ่ว้้ญญาณใด ทีั้�บีับับังัคับัั

ให้พ้ระองคัท์ั้รงห้ย้บัย่�นข้อ้เสิ้นอนี� พระองคัท์ั้รงเสิ้นอคัว้ามรอดให้ค้ัณุก็

เพราะพระองคัท์ั้รงตอ้งการคัณุในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ทั้ั�งห้มดทีั้�พระองคั์

ทั้รงข้อก็ค่ัอข้อให้ค้ัณุ “เช่้�อ”

 และนีิ�คุ่อข่าวิดขีองข่าวิประเสิ่ริฐ

ทูำาไมเราจงึติ�อื่งการข่ีาวป็ระเสริฐ?
 คัณุอาจจะคั้ดว้่าผมตอบัคัำาถูามนี�ไปแลิว้้ ซ้ำ่�งผมไดต้อบัแลิว้้ใน

ลิกัษณะห้น่�ง แตเ่น่�องจากประสิ้บัการณข์้องผมกบััคัรส้ิ้เตียนจำานว้นมาก 

ผมจำาเป็นทีั้�จะตอ้งตรงไปตรงมากว้า่นั�นอีก

 เพราะอะไรเราจ่งตอ้งการข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ? เพราะว้่าเม่�อไม่มีข้่าว้

ประเสิ้รฐ้ เราก็ไมมี่คัว้ามห้ว้งัถูง่ชี้ว้้ตน้รนัดรก์บััพระเจา้ โอกาสิ้ก็เป็นศน้ย ์

เราถูก้แยกออกจากพระเจา้ เน่�องจากบัาปข้องเรา การเช่้�อข้่าว้ประเสิ้รฐ้

เป็นทั้างเดียว้ทีั้�จะแกปั้ญห้า

 พระคัมัภีีรไ์ดอ้ธ้ิ์บัายถูง่ปัญห้าข้องเราในห้ลิายๆ ลิกัษณะ พระเยซ้ำ้

ตรสัิ้ว้า่พระองคัท์ั้รงอย้ที่ั้�นี�เพ่�อ “แสิ้ว้งห้าแลิะช้ว่้ยผ้ที้ั้�ห้ลิงห้ายไปนั�นให้ร้อด” 

(ลิก้า 19:10) เราเก้ดมาในสิ้ถูานการณที์ั้�เรา “ตายโดยการลิะเม้ดแลิะการ

บัาป” (อฟ. 2:1, 5) แลิะ “อธิ์รรม” (รม. 5:6) เรา “เห้้นห้า่งจากพระเจา้” 

(อฟ. 4:18) แลิะเป็น “ศตัร้” ตอ่พระองคั ์(คัสิ้.1:21) เพราะเราเป็น “ศตัร้” 

ข้องพระองคั ์(รม. 5:10) เราจง่ตกอย้ใ่นสิ้ถูานการณที์ั้�เลิว้รา้ยมาก

 เร่�องราว้ในพระคัมัภีีรที์ั้�เราอ่าน ไดอ้ธ้ิ์บัายว้่าทั้ำาไมเราจ่งอย้่ใน        
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สิ้ถูาณการณที์ั้�เลิว้รา้ยนี � เราไม่ไดเ้ก้ดมาในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ เราจ่ง

เป็นคันนอก กระนั�นพระเจา้ทั้รงตอ้งการให้เ้ราอย้ใ่นคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์

ถูา้เราไมมี่ธิ์รรมช้าตข้้องพระเจา้ เราก็คังใช้ส้ิ้ตปั้ญญาแลิะเสิ้รภีีาพข้องเรา

ในทั้างทีั้�ผ้ด เพ่�อให้ไ้ดใ้นสิ้้�งทีั้�ตอ้งการ ซ้ำ่�งคัว้ามตอ้งการเห้ลิ่านั�นอาจจะ

เป็นการทั้ำารา้ยผ้อ่้�นห้รอ่ทั้ำารา้ยตนเอง

 เม่�อเราไม่ไดเ้ป็นพระฉายา (ตวั้แทั้น) ข้องพระเจา้แลิะลิะเม้ด

ธิ์รรมช้าตข้้องพระองคั ์เม่�อเราลิะเม้ด คัว้บัคัมุแลิะกดขี้�ผ้อ่้�น เราก็ทั้ำาบัาป 

“เพราะว้า่ทั้กุคันทั้ำาบัาป แลิะเสิ้่�อมจากพระสิ้ร้ข้้องพระเจา้” (รม. 3:23)

 เป็นเร่�องงา่ยทีั้�อา่นแลิว้้จะมีคัว้ามร้ส้ิ้ก่ห้ดห้้ห่้รอ่ร้ส้ิ้ก่โกรธิ์ แตข่้า่ว้ดี

ข้องข้่าว้ประเสิ้รฐ้ ก็ค่ัอพระเจา้ทั้รงร้ส้ิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นี �ทั้ั�งห้มด แลิะทั้รงรกั

เราอย้่ดี คัว้ามรกัข้องพระเจา้ทีั้�มีตอ่เรา ทั้ำาให้ข้้่าว้ประเสิ้รฐ้แตกตา่งจาก

คัำาสิ้อนข้องศาสิ้นาอ่�นๆ โดยสิ้้ �นเช้้ง ศาสิ้นาอ่�นๆ พด้ว้า่บัาปไม่ใช้่ปัญห้า 

ห้รอ่ไม่ก็พด้ว้า่ทั้างออกข้องบัาปค่ัอการประพฤต้ดี คัณุตอ้งทั้ำาพ้ธีิ์กรรมทีั้�

เห้มาะสิ้มตา่งๆ ซ้ำำ�าๆ สิ้ว้ดมนต ์ปฏ้ิบัตัธ้ิ์รรม ประกอบัพ้ธีิ์ปฏ้ิบัตัว้้นัสิ้ ำาคัญั

ทั้างศาสิ้นาทั้ั�งห้มด แลิะทั้ำาคัว้ามดีโดยการทั้ำาบัญุ ทั้ำาทั้าน

 มีเพียงข้่าว้ประเสิ้ร้ฐเทั้่านั�นทีั้�พ้โตรงกับัสิ้ถูานการณข์้องมนุษย ์      

มีแลิะสิ้อนว้ม่นษุยไ์มมี่คัว้ามสิ้ามารถูทีั้�จะช้ว่้ยเห้ลิอ่ตวั้เองได ้ศาสิ้นาอ่�นๆ 

โกห้กคัณุ ศาสิ้นาเห้ลิา่นั�นบัอกคัณุว้า่ คัณุแกปั้ญห้าจากการถูก้แยกออก

จากพระเจา้ได ้ ห้ร่ออาจสิ้อนว้่าคัณุไม่มีปัญห้า แต่มีเพียงข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ

เทั้่านั�น ทีั้�บัอกคัว้ามจร้งเดียว้ว้่าพระเจา้ทั้รงตอ้งจดัเตรียมทั้างออกทั้าง

แกปั้ญห้า แลิะพระองคัจ์ะทั้รงกระทั้ำา ข้่าว้ประเสิ้รฐ้นั�นซ่้ำ�อตรงมาก ข้่าว้

ประเสิ้รฐ้บัอกคัว้ามจรง้แก่คัณุ แมว้้า่คัว้ามจรง้นั�นจะเจ็บัปว้ด นั�นเพราะ

แสิ้ดงให้เ้ห้็นถู่งคัว้ามรกัทีั้�แทั้จ้รง้ แลิะการโกห้กเกี�ยว้กบััสิ้ถูานการณข์้อง

คัณุไมใ่ช้ค่ัว้ามรกั
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มทีูางอื่่�นให�ถ่งึค์วามรอื่ดหร่อื่เป็ล่า?
 ผมพ่�งไดต้อบัคัำาถูามนี�ไป แตผ่มอยากตอบัคัำาถูามนี�อีกคัรั�ง ในอีก

แงม่มุห้น่�ง

 พระเจา้ทั้รงเสิ้นอการอภียัโทั้ษ คัว้ามรอด แลิะชี้ว้้ตน้รนัดรก์ับั

พระองคัแ์บับัเปลิ่าๆ  ไม่ใช้่สิ้้�งทีั้�จะตอ้งลิงม่อทั้ำาห้ร่อสิ้ามารถูทีั้�จะไดม้นั

มา สิ้้�งทีั้�จ ำาเป็น ค่ัอการเช่้�อเทั้่านั�น นี�ห้มายถู่งการมอบัคัว้ามไว้ว้้างใจใน

แผนการข้องพระเจา้ ห้มายถูง่การเช่้�อว้า่พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำาทั้กุสิ้้�งทีั้�จ ำาเป็น

สิ้ำาห้รบััสิ้ถูานการณข์้องเรา

 แตก่ารเช่้�อข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ยงัห้มายถูง่การไมเ่ช่้�อคัำาสิ้อน ห้รอ่คัว้าม

คัด้อ่�นๆ เกี�ยว้กบััคัว้ามรอดดว้้ยเช้น่กนั พระคัมัภีีรก์ลิา่ว้ว้า่ไมมี่ทั้างอ่�นทีั้�จะ

ไดร้บััการยกโทั้ษแลิะชี้ว้้ตน้รนัดร ์ คั้ดถู่งเร่�องนี �ดส้ิ้้ ว้่าเพราะอะไรพระเจา้

พระบัด้าจง่สิ้ง่พระเยซ้ำพ้ระบัตุร มาสิ้้ �นพระช้นมอ์ยา่งโห้ดรา้ยบันไมก้างเข้น 

ถูา้ห้ากมีทั้างอ่�นให้ค้ัณุเข้า้สิ้้ส่ิ้ว้รรคัไ์ด?้  

 พระเยซ้ำท้ั้รงตอ้งกลิายเป็นมนษุยแ์ลิะคัว้ามตายตอ้งมีช้ยัช้นะเห้น่อ

คัว้ามตาย นี�จ่งเป็นทั้างเดียว้เทั้่านั�น ว้่าการเช่้�อในแผนการข้องพระเจา้

เป็นทั้างเดียว้สิ้้ค่ัว้ามรอด ไมมี่คันอ่�นนอกจากพระเยซ้ำที้ั้�ช้่ว้ยเราให้ร้อดได ้ 

(ก้จการ 4:12) พระเยซ้ำ้ตรสัิ้อย่างตรงไปตรงมาว้่า “เราเป็นทั้างนั�น เป็น

คัว้ามจรง้ แลิะเป็นชี้ว้้ต ไมมี่ใคัรมาถูง่พระบัด้าไดน้อกจากจะมาทั้างเรา” 

(ยอห้น์ 14:6)

 ไม่ตอ้งสิ้งสิ้ยัเลิยว้่า ไม่มีใคัรทีั้�จะสิ้ามารถูเข้า้สิ้้่คัรอบัคัรวั้ข้อง

พระเจา้ได ้เว้น้เสิ้ยีจากสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำา อยา่เพ้�มคัว้ามเช่้�ออ่�นเข้า้กบัั

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ข้องพระเจา้ การเช่้�อข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ห้มายถูง่ การลิะท้ั้ �งคัว้าม

เช่้�ออ่�น นี�จง่เป็นสิ้ว่้นห้น่�งทีั้�พระคัมัภีีร ์เรยีกว้า่ การกลิบััใจให้ม ่แตย่งัมีสิ้ว่้น

อ่�น ๆ อีก ซ้ำ่�งเราจะพด้ถูง่ในภีายห้ลิงั



77 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

สิ�งทูี�ข่ีาวป็ระเสริฐไม่ได�เป็็น
 สิ้้�งทีั้�ผมไดเ้ขี้ยนนั�น แสิ้ดงให้เ้ห้็นช้ดัเจนเกี�ยว้กบััข้่าว้ประเสิ้รฐ้ว้่า 

พระเยซ้ำไ้ดท้ั้รงทั้ำาเพ่�อเรา การอภียัโทั้ษ ชี้ว้้ตน้รนัดรแ์ลิะคัว้ามรอดเป็นข้อง

ข้ว้ญัสิ้ำาห้รบััผ้ที้ั้�เช่้�อในสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงทั้ำาเพ่�อเรา

 คัำาสิ้อนอ่�นๆ ทีั้�บั้ดเบ่ัอนคัว้ามช้ัดเจน คัำาสิ้อนเห้ลิ่านั�นสิ้อน

ให้เ้ราพัฒนาตวั้เองห้ร่อปรบััปรุง “จ้ตว้้ญญาณ” ทีั้�คัลิุมเคัร่อแทั้น แต ่                   

พระคัมัภีีรบ์ัอกเราว้า่แผนการข้องพระเจา้แตกตา่งไปจากคัำาสิ้อนเห้ลิา่นั�น 

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไมเ่กี�ยว้กบััการร้แ้จง้ห้รอ่สิ้ำารว้จภีายในตวั้เองเพ่�อห้าคัำาตอบั 

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ (แลิะคัว้ามรอด) ไมเ่กี�ยว้กบััการสิ้ำารว้จคัว้ามคั้ดตา่งๆ ทั้าง

จ้ตว้้ญญาณ สิ้้�งเห้ลิา่นี �เป็นเพียงคัว้ามพยายามห้รอ่ก้จกรรมทั้างปัญญา

ห้รอ่ทั้างจ้ตว้้ทั้ยาเทั้า่นั�น สิ้้�งเห้ลิา่นี �ไมใ่ช้ข่้า่ว้ประเสิ้รฐ้

 เป็นเร่�องงา่ยทีั้�จะสิ้งัเกตไดว้้า่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ค่ัออะไรแลิะอะไรไมใ่ช้่

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้แลิะตดัคัำาสิ้อนทีั้�ไมใ่ช้ข่้า่ว้ประเสิ้รฐ้ออกไป แตย่งัมีอปุสิ้รรคั

ทีั้�ยากกว้่านั�นมาก ทีั้�คัอยกีดข้ว้างคันจำานว้นมากไม่ให้เ้ช่้�อในแผนการ 

อนัเรยีบังา่ยข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้นี � เพ่�อรบััคัว้ามรอดทีั้�พระเจา้มอบัให้้

 ผมได้พ้ดไปก่อนห้น้านี �ว้่ามีคันจำานว้นมาก แม้กระทั้ั� งคันใน

คัร้สิ้ตจกัรเองก็ด้ �นรนอย่างห้นกัทีั้�จะไว้ว้้างใจในข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ เห้ตผุลิก็

ค่ัอพว้กเข้ายงัต้ดอย้่ในกบััดกัการกระทั้ำา แลิะคั้ดว้่าพว้กเข้าตอ้งทั้ำาอะไร 

เพ้�มเต้ม ห้ากม้ฉะนั�นแลิว้้จะสิ้มคัว้รไดร้บััการยกโทั้ษแลิะชี้ว้้ตน้รนัดรไ์ด้

อยา่งไรกนั?

 ถูา้ห้ากคัณุเข้า้ใจเร่�องราว้ข้องพระคัมัภีีรแ์ลิะข้่าว้ประเสิ้ร้ฐแลิว้้ 

คัุณก็คัว้รเข้า้ใจไดท้ั้นัทีั้ว้่า เราไม่สิ้มคัว้รไดร้บััในสิ้้�งทีั้�พระเจา้ทั้รงเสิ้นอ

เลิย แลิะนั�นก็เป็นเร่�องยากทีั้�คันจำานว้นมากจะยอมรบััว้่าเทั้่าทีั้�พว้กเข้า

เป็นอย้่ก็เพียงพอแลิว้้ พว้กเข้าคั้ดว้่าจำาเป็นตอ้งทั้ำาสิ้้�งต่างๆ เพ่�อให้ไ้ดร้บัั

สิ้้�งดีทีั้�พระเจา้ทั้รงประสิ้งคัจ์ะมอบัให้ ้มนัร้ส้ิ้ก่ไมถู่ก้ตอ้งทีั้�ไดร้บััสิ้้�งดีโดยไม่
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ไดท้ั้ ำาอะไรเพ่�อให้ไ้ดม้า

 คัว้ามร้ส้ิ้ก่ผ้ดบัาปทั้ำาให้เ้ราคัด้ไปในทั้างทีั้�ผ้ด ทั้ำาให้เ้รามองไมเ่ห้น็

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ว้า่เป็นข้องข้ว้ญัทีั้�ไมมี่เง่�อนไข้จรง้ ๆ  คัว้ามร้ส้ิ้ก่ผ้ดบัาปเป็น

สิ้้�งทีั้�ทั้ ำาให้บ้ัางคัน ทั้ำาคัว้ามดีเพ่�อให้เ้ข้าร้ส้ิ้ก่ดีทีั้�จะตอบัแทั้นในสิ้้�งทีั้�พระเจา้

มอบัให้ ้แลิะคัด้ว้า่การทั้ำาสิ้้�งดี ๆ  ทีั้�เคัยทั้ำาในอดีตจะสิ้ง่ผลิให้เ้ข้าคั้ค่ัว้รทีั้�จะ

ไดร้บััคัว้ามรอดจากพระเจา้

 คัว้ามร้ส้ิ้ก่ผ้ดทั้ำาให้เ้ราม่ดบัอดต่อคัว้ามรกัข้องพระเจา้ เราตอ้ง

เข้า้ใจว้า่การคั้ดแบับันี�ทั้ ำาให้เ้ราห้นัมารบััผ้ดช้อบักบััคัณุคัว้ามดี มากกว้า่

จะยอมรบััคัว้ามรอดจากพระเจา้ไดอ้ยา่งไร

 อาจฟังดรุ้นแรงสิ้กัห้นอ่ย แตโ่ปรดนก่ถูง่เร่�องนี �ดว้้ยกนั การทั้ำางาน

ห้นกัเพ่�อให้ค้ันอ่�นคั้ดว้่าคัณุมีคัณุคัา่นั�น ทั้ำาให้ค้ัณุจดจ่ออย้่ทีั้�ตวั้เอง เม่�อ

เป้าห้มายข้องคัณุอย้่ทีั้�จะทั้ำาให้ต้วั้เองถูก้มองว้่ามีคัณุคั่า แลิะสิ้มคัว้รได้

รบััคัว้ามรกัจากคันอ่�น คัณุก็ไมส่ิ้ามารถูทีั้�จะจดจอ่ทีั้�คันอ่�นได ้เราอยากจะ

ร้ส้ิ้ก่ดีกบััตวั้เอง เราอยากจะเป็นคันทีั้�สิ้มคัว้รไดร้บััสิ้้�งดีๆ แลิะอยากให้ค้ัน

อ่�นคั้ดอยา่งนั�นกบััเราดว้้ยเช้น่กนั 

 ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้บัอกว้า่นี�เป็นคัด้ทีั้�ผ้ดแลิะโยนมนัท้ั้ �งไป ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้

เป้ดโปงว้า่ให้เ้ราเลิก้จดจอ่คัว้ามสิ้นใจอย้ที่ั้�ตวั้เอง ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้บัญัช้าให้้

เราถู่อมใจแลิะยอมรบััว้่าเราไม่สิ้มคัว้รไดร้บััข้องข้ว้ญัข้องพระเจา้เพราะ

คัว้ามดีข้องเราเอง ข้่าว้ประเสิ้ร้ฐย่นยนัว้่าจดุสิ้นใจตอ้งอย้่ทีั้�พระเจา้แลิะ

พระเยซ้ำ้เทั้่านั�น นั�นค่ัอเห้ตุผลิทีั้�ข้่าว้ประเสิ้ร้ฐเป็นคัำาสิ้อนทีั้�จ ำานว้นมาก

ยอมรบััไดย้าก แลิะข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไมย่อมให้เ้ราไดร้บััคัำาอว้ดอา้งใดๆ เลิย

 ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไมส่ิ้นใจในสิ้้�งทีั้�คัณุทั้ำา แตข่้า่ว้ประเสิ้รฐ้ใจในสิ้้�งทีั้�คัณุ

เป็น ว้า่คัณุเป็นผ้ใ้ด คัณุเป็นมนษุย ์คัณุถูก้รกัโดยพระเจา้ พระองคัร์กัคัณุ

แลิะทั้รงว้างแผนตั�งแตแ่รกเร้�มเพ่�อช้ว่้ยเห้ลิอ่คัณุ สิ้้�งเห้ลิา่นั�นไมไ่ดเ้กี�ยว้กบัั

การประพฤตดี้ข้องคัณุเลิย คัณุเพียงแคั ่“เช่้�อ” เทั้า่นั�น
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 เน่�องจากเราเป็นคันบัาปซ้ำ่�งอาศยัอย้่ในโลิกทีั้�เส่ิ้�อมทั้ราม เราจ่ง

คัด้ว้า่ไมมี่ใคัรจะรกัเรา ถูา้ห้ากพว้กเข้าร้จ้กัเราอยา่งถู่องแทั้ ้ทั้ั�งภีายในแลิะ

ภีายนอก ดว้้ยเห้ตผุลินี� จง่ทั้ำาให้น้ก่ภีาพไมอ่อกเลิยว้า่พระเจา้จะทั้รงรกัเรา 

เพราะว้า่พระองคัท์ั้รงลิว่้งร้ท้ั้กุอยา่งเกี�ยว้กบััเรา พระองคัท์ั้รงร้ท้ั้กุคัว้ามคัด้ 

ทั้กุคัำาพด้ ทั้กุคัว้ามปรารถูนา แลิะทั้กุการกระทั้ำา เราร้ส้ิ้ก่ผ้ดเกี�ยว้กบััสิ้้�งเลิว้

รา้ยตา่งๆ ข้องเราแลิะนั�นทั้ำาให้ค้ัว้ามรกัข้องพระเจา้ในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้เป็นสิ้้�ง

ทีั้�ยากทีั้�จะนอมรบัั จากมมุมองข้องเราทีั้�ดเ้ห้ม่อนมนัไมส่ิ้มเห้ตสุิ้มผลิเอาซ้ำะเลิย

 ผมมั�นใจไดเ้ลิยว้่า คันทีั้�ไดย้้นว้่าข้่าว้ประเสิ้ร้ฐแลิะนอ้มรบััดว้้ย

คัว้ามจรง้ใจจะรอด แลิะไดอ้ย้่ในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ โดนทีั้�ไม่ไดเ้กี�ยว้

กบัั สิ้้�งทีั้�พว้กเข้าทั้ำาห้รอ่ร้ส้ิ้ก่อยา่งไร

 มีผ้เ้ช่้�อห้ลิายคันทีั้�ด ำาเน้นชี้ว้้ตดว้้ยคัว้ามร้ส้ิ้่กผ้ดอย่างทั้ว้้มทั้น้ 

คัว้ามผ้ดบัาปทีั้�เข้าไดท้ั้ ำา ทั้ำาให้เ้ข้าเปลิี�ยนคัว้ามรกัแลิะคัว้ามเมตตาข้อง

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ให้แ้ทั้นทีั้�การกระทั้ำาห้รอ่การทั้ำาบัญุเพ่�อทีั้�จะสิ้มคัว้รไดร้บัั เข้า

อาจจะเร้�มสิ้งสิ้ยัว้า่พระเจา้จะยงัทั้รงรกัเข้า เห้ม่อนทีั้�พระองคัท์ั้รงรกัเข้าใน

ว้นัแรกทีั้�ไดเ้ช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้อย้ห่้รอ่เปลิา่ เข้ามองว้า่คัว้ามบัาปทีั้�เข้าได้

กระทั้ำาในฐานะผ้เ้ช่้�อ เป็นเห้ตผุลิทีั้�ทั้ ำาให้พ้ระเจา้จะไมร่กัเข้าแลิะไมส่ิ้นใจใน

ตวั้เข้าอีกตอ่ไป พว้กเข้าเช่้�อว้า่ เข้าไมส่ิ้ามารถูทีั้�จะทั้ำาตามคัว้ามตอ้งการ

ข้องพระเจา้ได ้ห้รอ่สิ้งสิ้ยัว้า่พว้กเข้าจะมี “คัว้ามเช่้�อทีั้�ไมเ่พียงพอ” ห้รอ่ไม่

ไดเ้ช่้�ออยา่งแทั้จ้รง้

 คัว้ามจรง้ทีั้�นา่เศรา้ก็ค่ัอผ้เ้ช่้�อแทั้จ้ ำานว้นมาก มีชี้ว้้ตทีั้�ทั้กุข้ท์ั้รมาน

แลิะพา่ยแพที้ั้�ไมใ่ช้เ่พราะข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ แตเ่ป็นเพราะคัว้ามคัด้ข้องพว้กเข้าเอง

ทีั้�ไดบ้ัด้เบ่ัอนคัว้ามช้ดัเจนข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไป เว้ลิาทีั้�พว้กเข้าอา่นพระคัมัภีีร ์

พว้กเข้าเห้็นเพียงคัว้ามบัาปแลิะคัว้ามลิม้เห้ลิว้ต่างๆ ข้องเข้าเอง แลิะด้

เห้ม่อนว้า่คัำาสิ้อนจากพระคัมัภีีรท์ั้กุอยา่งกลิา่ว้โทั้ษพว้กเข้าถูง่บัาป คัว้าม

รกัแลิะการยกโทั้ษอนันา่พ้ศว้งข้องข้า่ว้ประเสิ้รฐ้กลิบััสิ้ญ้ห้ายแลิะถูก้ลิ่ม



80 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

 คัว้ามรอดไม่ไดเ้กี�ยว้กบััการประพฤต้ มนัไม่เคัยเป็นแลิะจะไม่มี

ว้นัเป็น เราไม่สิ้ามารถูทั้ำาตวั้เองให้อ้ย้่ในเดียว้กบััพระเจา้ได ้ เราไม่อาจ

ทั้ำาตวั้เองให้บ้ัร้สิ้ทุั้ธ้ิ์�เพ่�อจะอย้่ในการประทั้บััอย้่ข้องพระเจา้ได ้ เราข้าด

คัณุลิกัษณะอนัสิ้มบั้รณข์้องพระเจา้ เราถู้กสิ้รา้งข้่ �นตามพระฉายาข้อง

พระเจา้ แตก็่ดอ้ยกว้า่พระองคั ์ พระเจา้ทั้รงร้แ้ลิะคัณุก็ร้ ้ นั�นค่ัอเป็นเห้ตทีุั้�

คั ำาตอบัข้องพระเจา้ตอ้งเป็นพระเยซ้ำ ้ไมใ่ช้ค่ัณุ

 เป็นไรส้ิ้าระทีั้�จะคัด้ว้า่เราทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นี �จะไดด้ว้้ยการกระทั้ำา

ข้องเราเอง  พระเจา้ไม่ไดร้้ส้ิ้ก่มีอะไรทีั้�จะตอ้งเรยีนร้ใ้ห้ม่เกี�ยว้กบััเราเม่�อ

เราลิม้เห้ลิว้ พระองคัร้์ส้ิ้ก่เรามาโดตลิอด แลิะยงัคังรกัเราในแบับัทีั้�เป็น

เป็น พระธิ์รรมโรม 5:8 กลิา่ว้ไดดี้ทีั้�สิ้ดุ “แตพ่ระเจา้ทั้รงสิ้ำาแดงคัว้ามรกัข้อง

พระองคัแ์ก่เรา ค่ัอข้ณะทีั้�เรายงัเป็นคันบัาปอย้น่ั�น พระคัรส้ิ้ตส์ิ้้ �นพระช้นม์

เพ่�อเรา” เราเข้า้ใจตรงนั�นห้รอ่ไม?่ ในข้ณะทีั้�เรายงัเป็นคันบัาปอย้น่ั�น ก็ไม่

จ ำาเป็นจะตอ้งทั้ำาอะไรเพ่�อช้่ว้ยพระเจา้ให้ร้กัคัณุมากข้่ �น ถูา้ห้ากพ้จารณา

ตรงนี � ก็จะเห้น็ไดว้้า่นี�เป็นข้า่ว้ประเสิ้รฐ้จรง้ๆ พระเจา้ไมเ่คัยผ้ดห้ว้งักบััเรา 

เพราะว้า่พระองคัไ์มเ่คัยมีคัว้ามคัาดห้ว้งัทีั้�ผ้ดๆ เกี�ยว้กบััพฤตก้รรมข้องเรา 

พระเจา้ทั้รงรกัเรามาตลิอด “พระเจา้ทั้รงรกัโลิกดงันี � ค่ัอไดป้ระทั้านพระบัตุร

องคัเ์ดียว้ข้องพระองคั ์เพ่�อทั้กุคันทีั้�ว้างใจในพระบัตุรนั�นจะไมพ้่นาศ แตมี่

ชี้ว้้ตน้รนัดร”์ (ยอห้น์ 3:16)

 เราอาจสิ้รุปเร่�องนี �ไดว้้่า คัว้ามรอดแลิะคัว้ามเป็นสิ้มาช้้กใน

คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ไม่สิ้ามารถูห้าไดจ้ากทีั้�ไห้น แตไ่ดม้าโดยคัว้ามเช่้�อ

เทั้่านั�น พระเจา้ทั้รงเสิ้นอ คัว้ามรอดแลิะคัว้ามเป็นสิ้มาช้้กในคัรอบัคัรวั้

ข้องพระเจา้ เพราะพระองคัท์ั้รงประกอบัดว้้ยพระคัณุ คัว้ามรกัแลิะคัว้าม

เมตตา ไมมี่เห้ตผุลิอ่�น



ส่วนทูี� III: 

ติดิติามพูระเยซ้ึ้



82 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

บทูทูี�แป็ด :

การเป็็นสาวกค์อ่ื่อื่ะไร? 

 ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้มีมุง่ห้มายเพ่�อทีั้�จะเปลิี�ยนแปลิงมนษุย ์ใคัรก็ตามทีั้�

เช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ “ก็เป็นคันทีั้�ถูก้สิ้รา้งให้มแ่ลิว้้ สิ้้�งสิ้ารพดัทีั้�เก่าๆ ก็ลิว่้ง

ไป นี�แนะ่กลิายเป็นสิ้้�งให้มท่ั้ั�งนั�น” (2 คัร. 5:17) การเปลิี�ยนแปลิงมีลิกัษณะ

อยา่งไร?

 คัณุอาจจำาคัำาตอบัข้องคัำาถูามนี�ได ้ ในก่อนห้นา้นี �ผมไดเ้ขี้ยนว้่า

สิ้าว้กค่ัอผ้ต้ด้ตามพระเยซ้ำ ้ผมน้ยามคัว้ามห้มาย “การตด้ตาม” ว้า่เป็นการ

เลิยีนแบับัห้รอ่การฉายถูง่พระเยซ้ำ ้การ “เป็นไปตามพระฉายาแห้ง่พระเยซ้ำ”้ 

ค่ัอโช้คัช้ะตาสิ้ง้สิ้ดุข้องเรา (รม. 8:29; 2 คัร. 3:18; คัสิ้. 3:10)

 แรงจง้ใจข้องเราในการเลีิยนแบับัพระเยซ้ำไ้มใ่ช้่เพ่�อทั้ำาให้พ้ระเจา้

ทั้รงรกัเราเพ่�อให้เ้ราเข้า้สิ้้ส่ิ้ว้รรคั ์พระองคัท์ั้รงรกัเราแตล่ิะคันอย้แ่ลิว้้ “ข้ณะ

ทีั้�เรายงัเป็นคันบัาป” (รม. 5:8) แลิะเป็น “ศตัร้” ข้องพระเจา้ (รม. 5:10) 

เราเข้า้สิ้้่สิ้ว้รรคัเ์ม่�อเราเป็นสิ้่ว้นห้น่�งข้องคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ นั�นเก้ด

ข้่ �นเม่�อเราเช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ เราห้ลิงห้ายเม่�ออย้ต่ามลิำาพงั เราตอ้งการ             

พระผ้ช้้ว่้ยให้ร้อด (ลิก้า 19:10) เราถูก้แยกออกจากพระเจา้ (อฟ. 4:18) 

เม่�อสิ้ถูานการณข์้องเราเป็นแบับันั�น แตเ่รพาะพระเจา้ทั้รงรกัเรา พระองคั์

ไมไ่ดท้ั้รงรอให้เ้ราเปลิี�ยนพฤตก้รรมห้รอ่เลิก้ทั้ำาคัว้ามช้ั�ว้แลิว้้ถูง่จะรกัเรา 

 แรงจง้ใจข้องเราในการเลิียนแบับัพระเยซ้ำ้ไม่ใช้่เพ่�อให้พ้ระเจา้รกั

เรา เพ่�อทีั้�เราจะไดร้บััคัว้ามรอดในทีั้�สิ้ดุ สิ้้�งทีั้�คัณุไม่สิ้ามารถูทั้ำาไดแ้ลิะไม่

อาจสิ้ญ้เสิ้ยีดว้้ยการกระทั้ำาข้องเราเอง คัว้ามรอดไมเ่กี�ยว้กบััคัณุคัา่ห้รอ่คัณุ

งามคัว้ามดีข้องเรา ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้เป็นสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงทั้ำาเพ่�อเรา “พระเจา้

ทั้รงทั้ำาพระองคัผ์้ท้ั้รงไมมี่บัาปให้บ้ัาป เพราะเห้น็แก่เรา เพ่�อเราจะไดเ้ป็น
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คันช้อบัธิ์รรมข้องพระเจา้ทั้างพระองคั”์ (2 คัร. 5:21) เราไมอ่าจทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ 

เพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้ามรอด แตเ่ป็นพระเยซ้ำที้ั้�ทั้รงทั้ำาทั้กุอยา่งเพ่�อช้ว่้ยเราให้ร้อด

การค์ดิอื่ย่างถ่้กติ�อื่งเกี�ยวกับการเป็็นสาวก
 เราจำาเป็นตอ้งคั้ดให้ร้อบัคัอบัว้่าทั้กุประการสิ้ามารถูนำาไปใช้ก้บัั

การเป็นสิ้าว้กไดอ้ยา่งไร?

 อยา่งทีั้�เราพด้ไปก่อนห้นา้นี �ว้า่ เราไมส่ิ้ามารถูทั้ำาไดด้ว้้ยการกระทั้ำา

ข้องเราเองทีั้�จะรอดได ้ เราจำาเป็นตอ้งมีคัว้ามเข้า้ใจช้ดัเจนว้่าคัว้ามรอด

แลิะการเป็นสิ้าว้กไม่ใช้่สิ้้�งเดียว้กนั ผ้เ้ช่้�อห้ลิายคันไดเ้พ้�มการกระทั้ำาข้อง

ตน เข้า้กบััข้า่ว้ประเสิ้รฐ้โดยไมร้่ต้วั้ เพราะร้ส้ิ้ก่ผ้ดในบัาปข้องตน ผลิทีั้�ได้

ค่ัอพนัธิ์การฝ่้ายว้้ญญาณ ไม่ใช้่ชี้ว้้ตทีั้�คัรบับัร้บัร้ณที์ั้�พระเยซ้ำ้ตอ้งการให้้

เรามี (ยอห้น์ 10:10; 2 คัร. 1:5; อฟ. 3:20)

 คัว้ามรอดเป็นข้องข้ว้ญัทีั้�พระเจา้ทั้รงประทั้านให้แ้ก่เรา เม่�อเราเช่้�อ

ในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ คัว้ามรอดไมใ่ช้ส่ิ้้�งทีั้�เราสิ้มคัว้รจะไดร้บัั แตพ่ระเจา้ก็ทั้รง

ยงัคังเสิ้นอคัว้ามรอดให้แ้ก่เรา ถูง่แมว้้า่เรามีบัาปแลิะเป็นศตัร้ตอ่พระองคั ์

สิ้ว่้นการเป็นสิ้าว้กค่ัอสิ้้�งทีั้�เราทั้ำา เน่�องจากเราเช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ เราเลีิยน

แบับัพระเยซ้ำเ้พ่�อแสิ้ดงคัว้ามรกัข้องเราตอ่พระองคัแ์ลิะตอ่พระเจา้ พระเยซ้ำ้

ทั้รงเป็นพระฉายาสิ้ง้สิ้ดุข้องพระเจา้ ดงันั�นเราจง่อยากดำาเน้นชี้ว้้ตในแบับั

เดียว้กนักบััพระองคั์

 มีเห้ตผุลิมากมายให้เ้ราดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนพระเยซ้ำ้ เพ่�อมีชี้ว้้ตทีั้�

บัร้สิ้ทุั้ธ้ิ์� แต่การทั้ำาเพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้ามรกัจากพระเจา้ไม่ใช้่ห้น่�งในเห้ตผุลิ

เห้ลิา่นั�น เราไมไ่ดจ้า่ยอะไรเพ่�อคัว้ามรอดข้องเราเลิย คัว้ามรอดเป็นสิ้้�งทีั้�ได้

เปลิา่สิ้ำาห้รบััทั้กุคันทีั้�เช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ แตอ่ยา่งไรก็ตามการเป็นสิ้าว้กนั�น 

เราตอ้งจา่ยบัางอยา่ง การตด้ตามพระเยซ้ำม้กัไมง่า่ย การเป็นสิ้าว้กตอ้งการ

ให้เ้ราเลิอ่กเพ่�อจะรกัแลิะถูว้ายเกียรตแ้ดพ่ระเจา้ แลิะปฏ้ิบัตัต้อ่ผ้ค้ันทีั้�พว้ก
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เข้าเองก็เป็นพระฉายาข้องพระเจา้ทีั้�พระองคัท์ั้รงรกัเห้ม่อนกบััเรา แลิะนำา

เข้าเข้า้สิ้้ค่ัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์โดยผา่นทั้างข้า่ว้ประเสิ้รฐ้

 ให้เ้รานก่ถูง่ชี้ว้้ตข้องพระเยซ้ำส้ิ้ ้เป็นชี้ว้้ตทีั้�ไมง่า่ยเลิย ดงัทีั้�พระคัมัภีีร ์

กลิ่าว้ไว้ว้้่า “เพราะว้่าพระคัร้สิ้ตท์ั้รงทั้นทั้กุข้เ์พ่�อพว้กทั้่าน พระองคัท์ั้รง

ว้างแบับัอย่างแก่พว้กทั้่าน เพ่�อทั้่านจะไดด้ ำาเน้นตามรอยพระบัาทั้ข้อง

พระองคั”์ (1 ปต.2:21) พระเยซ้ำ้ทั้รงดำาเน้นชี้ว้้ตโดยไม่ทั้ำาสิ้้�งทีั้�พระองคั์

ตอ้งการ พระองคัท์ั้รงให้พ้ระเจา้เป็นอนัดบััห้น่�ง จากนั�นพระองคัก็์ทั้รงให้้

คันอ่�นๆ เป็นอนัดบััสิ้อง

	 “จ้งรก่องคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้ข้องที่�านด้ว้ยสด่้ใจ้ข้องที่�านด้ว้ยสด่้จิ้ตข้อง 

	 ที่�าน’	แลุ่ะด้ว้ยสด่้คัวามคัดิ้ข้องที่�าน	น่�นแหลุ่ะเป็นพระบญ่ญต่	ิ

	 ข้อ้สำาคัญ่อน่ด้บ่แรก	ข้อ้ที่่�สองกเ็หมอ้นกน่	คัอ้	จ้งรก่เพ้�อนบา้น	

	 เหมอ้นรก่ตนเอง	ธรรมบญ่ญต่แิลุ่ะคัำาข้องผู่เ้ผ่ยพระวจ้นะที่่�งหมด้	 
	 กข็้้ �นอยู�กบ่พระบญ่ญต่สิองข้อ้น่ �”	(มท่ี่ธิว	22:36-40)

 พระเยซ้ำท้ั้รงดำาเน้นชี้ว้้ตแบับันี�ไมใ่ช้เ่พ่�อพระเจา้จะทั้รงรกัพระองคั ์

แลิะให้พ้ระเจา้ทั้รงมีคัว้ามสิ้ขุ้กบััพระองคั ์ พระเจา้ทั้รงรกัพระเยซ้ำ้ก่อนทีั้�

พระองคัเ์สิ้ด็จมายงัโลิกนี�แลิะก่อนทีั้�พระเยซ้ำ้ทั้รงกระทั้ำาให้พ้นัธิ์สิ้ญัญา

สิ้ำาเรจ็ พระเจา้ทั้รงรกัพระเยซ้ำ ้“ก่อนจะทั้รงสิ้รา้งโลิก” (ยอห้น์ 17:24)

 การต้ดตามพระเยซ้ำอ้าจเป็นเร่�องยาก บัรรดาผ้เ้ช่้�อให้มไ่มเ่ห้ม่อน

พระเยซ้ำม้ากนกั แลิะเป็นเร่�องยากลิำาบัากย้�งกว้า่ทีั้�จะดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนกบัั

พระเยซ้ำ้อย่างสิ้มำ�าเสิ้มอ สิ้าว้กทั้กุคันจำาเป็นตอ้งเปลิี�ยนใจแลิะห้นัไปจาก

ร้ปแบับัการใช้ชี้้ว้้ตเก่าๆ ข้องตนเอง นี�ค่ัอสิ้้�งทีั้�พระคัมัภีีรเ์รยีกว้า่ “การกลิบัั

ใจให้ม”่  ผมร้ว้้า่สิ้้�งนี �เก้ดข้่ �นกบััผม มีห้ลิายๆ อยา่งทีั้�ผมตอ้งเลิก้ทั้ำาแลิะมี

ห้ลิายๆ อยา่งทีั้�ผมตอ้งเร้�มทั้ำา แตไ่มมี่สิ้้�งไห้นทีั้�ทั้ ำาเพ่�อให้พ้ระเจา้ทั้รงรกัผม
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มากข้่ �น เพราะพระองคัท์ั้รงรกัผมอย้แ่ลิว้้

 พระเยซ้ำท้ั้รงทั้ำาสิ้้�งทีั้�พระองคัท์ั้รงทั้ำาเพราะพระองคัท์ั้รงรกัพระเจา้ 

เราเองก็เช้่นกนั พระเยซ้ำ้ด ำาเน้นชี้ว้้ตเพ่�อช้่ว้ยให้ผ้้อ่้�นทีั้�เช่้�อในพระองคัแ์ลิะ

ทั้ำาตามแผนการข้องพระเจา้ เราเองก็เช้น่กนั พระเยซ้ำท้ั้รงร้เ้ห้ตผุลิข้องการ

อย้่บันโลิกนี� พระองคัจ์ะสิ้้ �นพระช้นมอ์ย่างโห้ดรา้ยเพ่�อเรา แต่พระองคัก็์

ทั้รงไว้ว้้างพระทั้ยัในแผนการแลิะฤทั้ธ้ิ์�อ ำานาจข้องพระเจา้ พระเยซ้ำท้ั้รงเช่้�อ

ว้า่พระเจา้จะทั้รงช้บุัพระองคัจ์ากคัว้ามตายแลิะทั้รงเช่้�อว้า่พระองคัจ์ะทั้รง

อย้ก่บััพระบัด้าอีกคัรั�ง

 เราตอ้งมีมมุมองชี้ว้้ตน้รนัดรที์ั้�เห้ม่อนพระเยซ้ำ ้โลิกนี �ไมใ่ช้บ่ัา้นทีั้�แทั้้

จรง้ข้องเรา เป็นเพียงช้ั�ว้คัราว้เทั้า่นั�น ชี้ว้้ตแลิะบัา้นถูดัไปข้องเรานั�นจะถูาว้ร 

เพราะสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงทั้ำา เราจะไดร้บััชี้ว้้ตน้รนัดรใ์นโลิกนั�นเป็นมรดก เรา

จะลิะทั้้ �งโลิกนี �แลิะชี้ว้้ตนี �ไว้เ้บ่ั �องห้ลิงั เปา้ห้มายในชี้ว้้ตข้องเราค่ัอ คัว้รแสิ้ดง

คัว้ามภีคััดีแลิะคัว้ามกตญัญูต้อ่พระเยซ้ำผ้้ช้้่ว้ยเราให้ร้อด แลิะนำาผ้อ่้�นเข้า้

มาในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้

 แลิว้้ถูา้ห้ากเราลิม้เห้ลิว้? ถูา้ห้ากเราทั้ำาบัาปลิะ่? เราจะทั้ำาทั้ั�งสิ้อง

อย่างนี�แน่นอนอย้่แลิว้้ พระเจา้ทั้รงร้แ้ลิะทั้รงลิ่ว้งร้ท้ั้กุรายลิะเอียดเกี�ยว้

กบััแตล่ิะคัน พระองคัท์ั้รงร้ว้้า่เราเป็นผ้ใ้ดแลิะทั้รงร้ว้้า่เราเป็นอยา่งไร แต่

พระองคัก็์ทั้รงรกัเรา ก่อนทีั้�เราเร้�มตน้ทั้ำาอะไรเพ่�อรกัพระองคัก์ลิบััเสิ้ียอีก 

พระองคัท์ั้รงรกัเราแมก้ระทั้ั�งในเว้ลิาทีั้�เรายงัเป็นศตัร้ข้องพระองคั ์“ในข้ณะ

ทีั้�เรายงัเป็นคันบัาปอย้น่ั�น” (รม.5:8) พระเจา้ทั้รงรกัเราก่อนทีั้�จะเราอย้ใ่น

คัรอบัคัรวั้ข้องพระองคั ์ทั้ำาไมพระองคัถ์ูง่จะรกัเรานอ้ยลิงห้รอ่เลิก้รกัเราใน

เม่�อตอนนี�เราไดอ้ย้ใ่นคัรอบัคัรบััข้องพระองคัแ์ลิว้้ เม่�อเราทั้ำาบัาปแลิะลิม้

เห้ลิว้ พระองคัท์ั้รงยกโทั้ษให้เ้รา พระองคัท์ั้รงตอ้งการให้เ้ราเช่้�อในคัว้าม

รกัแลิะตอ้งการให้เ้รากลิบััไปเป็นพระฉายาข้องพระองคั์
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ทูำาไมติ�อื่งมชีีวติิเหมอ่ื่นพูระเยซ้ึ้?
 ผมพ่�งเขี้ยนไปว้า่มีห้ลิายเห้ตผุลิให้เ้ราดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนพระเยซ้ำ ้

แต่การทั้ำาเพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้ามรกัข้องพระเจา้ไม่ใช้่ห้น่�งในเห้ตผุลิเห้ลิ่านั�น 

เห้ตผุลิทีั้�เราคัว้รดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนกบััพระเยซ้ำค่้ัออะไรห้รอ่? 

 ประการแรก บัาปเป็นสิ้้�งทีั้�อนัตรายตอ่ตนเองแลิะไมเ่พียงทั้ำารา้ย

เราเทั้า่นั�น แตย่งัทั้ำารา้ยคันรองข้า้งอีกดว้้ย ในคัรอบัคัรวั้ข้องผมเอง ผมได้

เห้็นผลิกระทั้บัข้องการต้ดสิ้รุา การต้ดนาเสิ้พต้ดแลิะการนอกใจ เห็้นได้

ช้ดัเจนว้่าสิ้้�งเห้ลิ่านี � ทั้ ำาลิายชี้ว้้ต แลิะเป็นทีั้�แน่ช้ดัว้่าคัว้ามสิ้ขุ้แลิะคัว้าม

พง่พอใจในตนเองเองข้องโลิกนี�เป็นเพียงช้ั�ว้คัราว้แลิะไมมี่คัา่ทีั้�ยั�งย่น โลิก

นี�บัอกให้เ้รา “ใช้ชี้้ว้้ต” เพ่�อคัน้ห้า “คัว้ามสิ้ขุ้” ข้องเราเองโดยไม่คั ำานง่ถู่ง

คัว้ามทั้กุข้ย์ากทีั้�มาจากการตดัสิ้น้ใจข้องเรา มนัไมไ่ดเ้ต่อนเราเกี�ยว้กบััผลิก

ระทั้บัตา่งๆ ช้ั�ว้น้รนัดร ์มนัช้กัช้นให้เ้ราใช้ชี้้ว้้ตเพ่�อนตอนนี�เทั้า่นั�น ไมมี่สิ้้�งใด

ในการดำาเน้นชี้ว้้ตแบับันี�ทีั้�น ำาเราเข้า้ใกลิพ้ระองคัม์ากข้่ �น พระคัมัภีีรก์ลิา่ว้

ว้า่การคั้ดแบับันี�ไมไ่ดม้ากจากพระเจา้

 “อย�ารก่โลุ่กหรอ้สิ�งข้องในโลุ่ก	ถ้ำา้ใคัรรก่โลุ่ก	คัวามรก่ข้อง	 	

	 พระบดิ้าไม�ได้อ้ยู�ในผู่น้ ่�น	เพราะว�าที่ก่สิ�งที่่�อยู�ในโลุ่ก	คัอ้ตณ่หา	

	 ข้องเน้ �อหนง่แลุ่ะตณ่หาข้องตา	แลุ่ะคัวามที่ะนงในลุ่าภียศไม�ได้	้

	 มาจ้ากพระบดิ้า	แต�มาจ้ากโลุ่ก	แลุ่ะโลุ่กกบ่สิ�งย่�วยวนข้องโลุ่ก	

	 กำาลุ่ง่ผ่�านพน้ไป	แต�คันที่่�ประพฤตติามพระที่ย่ข้องพระเจ้า้จ้ะด้ำารง 
	 อยู�เป็นนติย”์	(1	ยน.	2:15-17)

 ประการที่ี�สิ่อง ดำาเน้นชี้ว้้ตพระเจา้แลิะเป็นพรแก่ผ้อ่้�น ว้้ถีูการ

ดำาเน้นชี้ว้้ตข้องเราอาจจะเป็นพรแก่ผ้อ่้�นห้รอ่จะสิ้าปแช้ง่คันอ่�น ซ้ำ่�งพระเยซ้ำ้

ทั้รงเป็นตวั้อยา่งทีั้�เป็นแก่ผ้อ่้�นแลิะทั้รงรบััใช้พ้ว้กเข้า แตว้่้ถีูชี้ว้้ตตอบัสิ้นอง
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คัว้ามพอใจในตนเองแลิะมีคัว้ามเห้็นแก่ตวั้ ไม่ใช้ชี้้ว้้ตทีั้�สิ้มบั้รณแ์ลิะม

ไดเ้ป็นพรแก่ผ้อ่้�น ซ้ำ่�งในโซ้ำเชี้ยลิมีเดียก็มีตวั้อย่างข้องไลิฟ์ไตนป์ระเภีทั้นี�

มากมาย การเป็นพรแก่ผ้อ่้�นไม่เพียงสิ้ะทั้อ้นถู่งพระเยซ้ำ้เทั้่านั�น แต่ยงันำา

ไปสิ้้ค่ัว้ามสิ้ำาเรจ็สิ้ว่้นตวั้ ชี้ว้้ตข้องเราจะมีคัณุคัา่ก็ตอ่เม่�อรดำาเน้นชี้ว้้ตเพ่�อ

ช้ว่้ยเห้ลิ่อผ้อ่้�น

 ประการที่ี�สิ่ามี การดำาเน้นชี้ว้้ตต้ดตามพระเยซ้ำ้ทั้ำาให้เ้ราเป็น

พยานทีั้�แข้็งแกรง่ถู่งข้่าว้ประเสิ้รฐ้ ห้ากผ้ค้ันมองดชี้้ว้้ตข้องเราแลิะไม่เห้็น

ถูง่คัว้ามแตกตา่งใด ๆ  จากโลิกทีั้�ไมเ่ช่้�อแลิะไมเ่ห้น็ชี้ว้้ตทีั้�ด ำาเน้นไปเพ่�อรบััใช้ ้

ผ้อ่้�น พว้กเข้าจะไมพ่บัข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ทีั้�นา่เช่้�อถู่อ (ห้รอ่พว้กเข้าอาจจะสิ้บััสิ้น) 

พว้กเข้าจะเห้็นว้่าชี้ว้้ตข้องเรานั�นข้ดัแยง้กบััคัำาสิ้อนข้องพระเยซ้ำ้ ผ้ค้ันจะ

คัาดห้ว้งัให้เ้ราดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนพระเยซ้ำ้แลิะรกัผุอ่้�นเห้ม่อนทีั้�พระองคั์

ทั้รงรกัเรา

 ดำาเน้นชี้ว้้ตตามแบับัอย่างพระเจา้ไม่ไดเ้กี�ยว้กับัการไปสิ้ว้รรคั์

เทั้า่นั�น ไม่ไดเ้ป็นการทั้ำาให้พ้ระเจา้เป็นห้นี�เราเพราะคัณุงามคัว้ามดีทีั้�เรา

ทั้ำา พระคัมัภีีรเ์ห้ลิา่นี � มีคัว้ามห้มายทีั้�ตา่งออกไปโดยสิ้้ �นเช้้ง:

	 “ด้ง่น่�น	พ่�นอ้งที่่�งหลุ่าย	โด้ยเหน็แก�คัวามเมตตากร่ณาข้องพระเจ้า้	 

	 ข้า้พเจ้า้จ้้งวิงวอนที่�านที่่�งหลุ่ายใหถ้้ำวายตว่ข้องที่�านแด้�พระองคั	์ 

	 เพ้�อเป็นเคัร้�องบูชาอน่บรสิท่ี่ธิ�ที่่�มช่ว่ติ	แลุ่ะเป็นที่่�พอพระที่ย่พระเจ้า้	 

	 ซ้ื้�งเป็นการนมส่การโด้ยวญิญาณจิ้ตข้องที่�าน	อย�าลุ่อกเลุ่ย่นแบบ 

	 อย�างคันในยค่ัน่ �	แต�จ้งรบ่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งจิ้ตใจ้	แลุ่ว้อป่นสิย่ข้อง 

	 ที่�านจ้้งจ้ะเปลุ่่�ยนใหม�	เพ้�อที่�านจ้ะได้ท้ี่ราบพระประสงคัข์้องพระเจ้า้	 

	 จ้ะได้รู้ว้�าอะไรด้	่อะไรเป็นที่่�ชอบพระที่ย่	แลุ่ะอะไรด้ย่อด้เย่�ยม”		

	 (รม.	12:1-2)



88 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

	 “แต�ว�ารากฐานอน่แข้ง็แกร�งข้องพระเจ้า้ต่�งม่�นอยู�แลุ่ะปรากฏคัำา	

	 จ้ารก้ด้ง่น่ �	“องคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้ที่รงรูจ้้ก่บรรด้าคันข้องพระองคั”์	แลุ่ะ	 

	 “ใหท้ี่ก่คันที่่�ออกพระนามข้ององคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้ลุ่ะที่ิ�งคัวามช่�ว”		

	 ในบา้นหลุ่ง่ใหญ�	 ไม�ได้ม้่แต�ภีาชนะที่องแลุ่ะภีาชนะเงินเที่�าน่�น	 

	 แต�ยง่มภ่ีาชนะไมแ้ลุ่ะภีาชนะด้นิด้ว้ย	บางอย�างน่�นเป็นภีาชนะ	

	 พเิศษ	บางอย�างกเ็ป็นภีาชนะธรรมด้า	ถ้ำา้ใคัรชำาระตว่เองใหพ้น้	

	 จ้ากคัวามช่�วเหลุ่�าน่ �	เข้ากจ็้ะเป็นภีาชนะพเิศษ	ซ้ื้�งชำาระใหบ้รสิท่ี่ธิ� 

	 แลุ่ว้	เหมาะที่่�เจ้า้ข้องจ้ะใชเ้ป็นประโยชน	์แลุ่ะพรอ้มสำาหรบ่การ	

	 ด้ท่ี่ก่อย�าง”	(2	ที่ธ.	2:19-21)

	 “เพราะฉะน่�น	ในเม้�อมค่ัวามชูใจ้ในคัวามสม่พน่ธ์กบ่พระคัรสิต	์

	 ม่การปลุ่อบโยนจ้ากคัวามร่ก	 ม่การสาม่คัคั่ธรรมก่นจ้าก 

	 พระวญิญาณ	แลุ่ะมค่ัวามเหน็ใจ้กน่แลุ่ะคัวามเมตตากร่ณา		

	 กข็้อใหท้ี่�านที่่�งหลุ่ายที่ำาใหค้ัวามยนิด้ข่้องข้า้พเจ้า้เตม็เป่�ยม	

	 ด้ว้ยการมค่ัวามคัดิ้อย�างเด้ย่วกน่	มค่ัวามรก่อย�างเด้ย่วกน่มจิ่้ตใจ้ 

	 แลุ่ะคัวามคัดิ้เป็นหน้�งเด้ย่วกน่อย�าที่ำาสิ�งใด้ด้ว้ยการชงิด้	่ 	

	 หรอ้ถ้ำอ้ด้	่แต�จ้งถ้ำอ้ว�าคันอ้�นด้ก่ว�าตว่ด้ว้ยใจ้ถ้ำ�อม	อย�าใหต้�าง		

	 คันต�างเห็นแก�ประโยชนข์้องตนเอง	 แต�จ้งเห็นแก�ประโยชนข์้อง 

	 คันอ้�นๆ	 ด้ว้ยจ้งม่จิ้ตใจ้เช�นน่ �ในพวกที่�านเหม้อนอย�างที่่�ม่ใน 

	 พระเยซูื้คัรสิต	์ผู่ท้ี่รงสภีาพเป็นพระเจ้า้	ไม�ที่รงถ้ำอ้ว�าคัวามที่ด่้เที่ย่ม 

	 กบ่พระเจ้า้เป็นสิ�งที่่�จ้ะตอ้งย้ด้ไว	้ แต�ที่รงสลุ่ะพระองคั์เองแลุ่ะ 

	 ที่รงรบ่สภีาพที่าส	ที่รงถ้ำอ้กำาเนดิ้เป็นมนษ่ย	์แลุ่ะที่รงปรากฏอยู�	

	 ในสภีาพมนษ่ย	์พระองคัท์ี่รงถ้ำ�อมตว่ลุ่ง	ที่รงยอมเช้�อฟ่้งจ้นถ้ำง้	

	 คัวามมรณา	กระที่่�งมรณาบนกางเข้น”	(ฟ้ป.	2:1-8)
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 ข้อ้พระคัมัภีีรเ์ห้ลิา่นี � ให้ค้ัว้ามคั้ดแก่เราบัางอยา่งว้า่ เพราะอะไร

เราจ่งคัว้รดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนสิ้าว้กพระเยซ้ำ้ แต่เรายงัคังไม่เข้า้ใจว้่าชี้ว้้ต

ข้องสิ้าว้กเป็นอยา่งไร? สิ้าว้กดำาเน้นชี้ว้้ตอยา่งไร? สิ้าว้กทั้ำาอะไร? โช้คัดี

ทีั้�พระเยซ้ำ้แลิะบัรรดาสิ้าว้กดั�งเด้มข้องพระองคัก์ลิ่าว้เอาไว้อ้ย่างช้ดัเจน  

พระเยซ้ำท้ั้รงบัอกแก่บัรรดาผ้ต้ด้ตามว้า่ให้ท้ั้ ำาสิ้้�งตา่งๆ ทีั้�พระองคัท์ั้รงกระทั้ำา 

พระองคัย์งัทั้รงแสิ้ดงให้พ้ว้กเข้าดว้้า่ตอ้งทั้ำาอยา่งไร แลิว้้บัรรดาสิ้าว้กก็ทั้ำา

ตามแบับัอยา่งข้องเยซ้ำ ้ แลิะสิ้ั�งสิ้อนคันอ่�นๆ ให้ท้ั้ ำาแบับัเดียว้กนั นี�จง่เป็น

จดุเร้�มตน้ข้องกลิุม่ผ้เ้ช่้�อ
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บทูทูี�เก�า :

สาวกทูำาอื่ะไร?

 คัณุอาจแปลิกใจ แต่พระเยซ้ำ้ไม่ไดส้ิ้ั�งให้ส้ิ้าว้กทั้ำาห้ลิายสิ้้�งห้ลิาย

อย่าง ว้้สิ้ยัทั้ศันข์้องพระเยซ้ำ้ในการรกัพระเจา้แลิะคันอ่�น ๆ นั�น ไม่ไดซ้้ำบัั

ซ้ำอ้น แตส่ิ้้�งทีั้�พระองคัท์ั้รงบัญัช้าให้พ้ว้กเข้าทั้ำานั�นลิก่ซ้ำ่ �งแลิะเปลิี�ยนแปลิง

ชี้ว้้ต เม่�อนำาไปปฏ้ิว้ตั้ เราเร้�มกนัทีั้�สิ้้�งสิ้ ำาคัญัทีั้�สิ้ดุข้องการเป็นสิ้าว้ก

สาวกรักพูระเจ�า รักเพู่�อื่นบ�าน และรักกันซึ้ึ�งและกัน
 เราร้แ้ลิว้้ว้า่พระเยซ้ำ้ทั้รงอธ้ิ์บัายชี้ว้้ต ทีั้�อทุ้ั้ศตอ่พระเจา้ว้า่อยา่งไร 

พระบัญัช้าให้ญ่ทีั้�สิ้ดุ

 ‘จ้งรก่องคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้ข้องที่�านด้ว้ยสด่้ใจ้ข้องที่�านด้ว้ยสด่้จิ้ตข้อง 

	 ที่�าน’	แลุ่ะด้ว้ยสด่้คัวามคัดิ้ข้องที่�าน	น่�นแหลุ่ะเป็นพระบญ่ญต่ขิ้อ้ 

	 สำาคัญ่อน่ด้บ่แรก	ข้อ้ที่่�สองกเ็หมอ้นกน่	คัอ้	‘จ้งรก่เพ้�อนบา้น(คันที่่� 

	 เรารูจ้้ก่)เหมอ้นรก่ตนเอง’	ธรรมบญ่ญต่แิลุ่ะคัำาข้องผู่เ้ผ่ยพระวจ้นะ 
	 ที่่�งหมด้	กข็้้�นอยู�กบ่พระบญ่ญต่สิองข้อ้น่ �	(มธ.	22:36-40)

 พระเยซ้ำท้ั้รงทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นี � พระองคัท์ั้รงบัอกกบัับัรรดาสิ้าว้ก

ข้องพระองคัว์้า่ “แตเ่ราทั้ำาตามทีั้�พระบัด้าทั้รงบัญัช้าเรา เพ่�อโลิกจะไดร้้ว้้า่

เรารกัพระบัด้า” (ยอห้น์ 14:31) พระเยซ้ำท้ั้รงแสิ้ดงให้เ้ห้น็ว้า่พระองคัท์ั้รงรกั

พระเจา้พระบั้ดาข้องพระองคัอ์ย่างไร? พระองคัท์ั้รงเช่้�อฟังพระเจา้ แลิะ

ทั้รงกระทั้ำาให้แ้ผนการข้องพระบั้ดาสิ้ำาห้รบััพระองคัใ์ห้ส้ิ้ ำาเรจ็ พระเยซ้ำ้ยงั

บัอกกบััพว้กทั้า่นว้า่ “พระบัด้าทั้รงรกัเราอยา่งไร เราก็รกัพว้กทั้า่นอยา่งนั�น”  
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(ยอห้น์ 15:9) พระเยซ้ำท้ั้รงบัญัช้าบัรรดาสิ้าว้กทั้ำาเช้น่เดียว้กนั อยา่งทีั้�ทั้รง

แสิ้ดงคัว้ามคั้ดเห้น็เอาไว้อ้ยา่งช้ดัเจนในพระบัญัญตั้ให้ญ่สิ้องข้อ้

 พระเยซ้ำ้ทั้รงทั้ำามากกว้่าเพียงแคั่ตรสัิ้แลิะทั้รงใช้พ้ระองคัเ์องเป็น

ตวั้อย่าง พระเยซ้ำ้ทั้รงบัอกแก่บัรรดาสิ้าว้กข้องพระองคัใ์ห้ร้กักนัแลิะกนั

อยา่งทีั้�พระองคัท์ั้รงรกัพว้กทั้า่น ถูา้ห้ากพว้กทั้า่นทั้ำาแบับันั�น พว้กทั้า่นจะ

เช่้�อฟังพระเยซ้ำแ้ลิะทั้ำาให้พ้ระเจา้พอพระทั้ยั พระเยซ้ำต้รสัิ้แก่พว้กทั้า่นว้า่

	 “ไม�มใ่คัรมค่ัวามรก่ยิ�งใหญ�กว�าน่ �	คัอ้การสลุ่ะชว่ติเพ้�อมติรสหาย	

	 ข้องตน	ถ้ำา้พวกที่�านประพฤตติามที่่�เราส่�ง	ที่�านกจ็้ะเป็นมติรสหาย 

	 ข้องเรา	เราจ้ะไม�เรย่กพวกที่�านว�าบ�าวอก่	เพราะบ�าวไม�ที่ราบว�า	

	 นายที่ำาอะไร	แต�เราเรย่กที่�านว�ามติรสหาย	เพราะว�าที่ก่สิ�งที่่�เรา	

	 ได้ย้นิจ้ากพระบดิ้า	เราสำาแด้งแก�พวกที่�านแลุ่ว้	ที่�านไม�ได้เ้ลุ่อ้กเรา	 
	 แต�เราเลุ่อ้กพวกที่�านแลุ่ะแต�งต่�งที่�านใหไ้ปเกิด้ผ่ลุ่แลุ่ะเพ้�อใหผ้่ลุ่ 

	 ข้องที่�านคังอยู�	เพ้�อว�าเม้�อพวกที่�านทูี่ลุ่ข้อสิ�งใด้จ้ากพระบดิ้าใน	

	 นามข้องเรา	พระองคัจ์้ะประที่านสิ�งน่�นแก�ที่�าน	สิ�งที่่�เราส่�งพวก	

	 ที่�านไวก้ค็ัอ้	จ้งรก่กน่แลุ่ะกน่”	(ยอหน์	15:13-17)

	 “...	เรารก่พวกที่�านมาแลุ่ว้อย�างไร	ที่�านกจ็้งรก่กน่แลุ่ะกน่ด้ว้ยอย�าง 

	 น่�น	ถ้ำา้ที่�านรก่กน่แลุ่ะกน่	ด้ง่น่ �แหลุ่ะที่ก่คันกจ็้ะรูว้�าที่�านเป็นสาวก 

	 ข้องเรา”	(ยอหน์	13:34-35)

 ตามทีั้�พระเยซ้ำต้รสัิ้ คัว้ามรกัตอ่พระเจา้แลิะคัว้ามรกักนัแลิะกนัเป็น

คัณุลิกัษณะพ่�นฐาน ทีั้�ข้าดไมไ่ดข้้องสิ้าว้กข้องพระองคั ์พระเยซ้ำไ้มไ่ดม้อง

ว้า่คัำาสิ้ั�งทั้ั�งสิ้องนี � ข้ดัแยง้กนัแตอ่ยา่งใด คัว้ามรกัทั้ั�งสิ้องแบับัเป็นเห้ม่อน

เห้รยีญสิ้องดา้นข้องเห้รยีญเดียว้กนั แลิะคัว้ามรกัทั้ั�งสิ้องแบับัไมอ่าจทีั้�แยก
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ออกจากกนัได้

 แตเ่ราจะรกัคันอ่�นไดอ้ยา่งไร? การแสิ้ดงออกสิ้ง้สิ้ดุข้องคัว้ามรกัค่ัอ

การทีั้�คันห้น่�งสิ้ลิะชี้ว้้ตข้องตนเพ่�ออีกคันห้น่�ง “ไม่มีใคัรมีคัว้ามรกัย้�งให้ญ่

กว้า่นี � ค่ัอการสิ้ลิะชี้ว้้ตเพ่�อม้ตรสิ้ห้ายข้องตน” (ยอห้น์ 15:13) นั�นค่ัอสิ้้�งทีั้�

พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำาเพ่�อเรา

 อนัทีั้�จรง้ มีนอ้ยคันนกัจะยอมตายเพ่�อคันช้อบัธิ์รรม แตบ่ัางทีั้จะ

มีคันยอมตายเพ่�อคันดีก็ได ้ แต่พระเจา้ทั้รงสิ้ำาแดงคัว้ามรกัข้องพระองคั์

แก่เรา ค่ัอข้ณะทีั้�เรายงัเป็นคันบัาปอย้่นั�น พระคัรส้ิ้ตส์ิ้้ �นพระช้นมเ์พ่�อเรา 

(รม. 5:7-8)

 ผมไม่คั้ดว้่ามีคัำาอธ้ิ์บัายไห้นจะดีไปกว้่าคัำาอธ้ิ์บัายในพระธิ์รรม         

1 คัร. 13:4-7 อีกแลิว้้คัรบัั พระธิ์รรมตอนนี�กลิา่ว้ทั้ั�งห้มดทีั้�จ ำาเป็นตอ้งกลิา่ว้ 

ตอ่ไปนี�เป็นคัณุสิ้มบัตัข้้องคัว้ามรกัจากข้อ้คัว้ามดงักลิา่ว้คัรบัั

 -  คัว้ามรกัอดทั้นนาน

 -  คัว้ามรกัมีใจปราณี

 -  คัว้ามรกัไมอ้่จฉา

 -  คัว้ามรกัไมอ่ว้ดตวั้

 -  คัว้ามรกัไมห่้ยาบัคัาย

 -  คัว้ามรกัไมเ่ห้น็แก่ตวั้

 -  คัว้ามรกัไมขุ่้น่เค่ัอง

 -  คัว้ามรกัไมช่้า่งจดจำาคัว้ามผ้ด

 -  คัว้ามรกัไมช่่้�นช้มย้นดีในคัว้ามอธิ์รรม

 -  คัว้ามรกัช่้�นช้มย้นดีในคัว้ามจรง้

 -  คัว้ามรกัทั้นไดท้ั้กุอยา่ง

 -  คัว้ามรกัเช่้�ออย้เ่สิ้มอ

 -  คัว้ามรกัมีคัว้ามห้ว้งัอย้เ่สิ้มอ
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 -  คัว้ามรกัทั้รห้ดอดทั้นอย้เ่สิ้มอ

 คัณุมกัเห้น็คัำาอธ้ิ์บัายเห้ลิา่นี �เกี�ยว้กบััคัว้ามรกั ทีั้�ใช้ใ้นงานแตง่งาน

ห้รอ่ในบัทั้กวี้ห้รอ่สิ้าสิ้นโ์รแมนตก้ตา่งๆ ซ้ำ่�งนั�นก็ดีอย้ ่ เราคัว้รรกัคั้แ่ตง่งาน

ข้องเราห้ร่อรกัคันทีั้�เราห้ว้งัว้่าจะเป็นคั้่แต่งงานข้องเรา แต่ในพระธิ์รรม  

1 คัร. 13:4-7 ไมไ่ดพ้ด้เกี�ยว้กบััคัว้ามรกัแบับัโรแมนต้กแบับันั�นเลิย คัว้าม

รกัเป็นว้้ธีิ์ทีั้�เราคัว้รปฏ้ิบัตั้ต่อทั้กุคัน ไม่ว้่าพว้กเข้าจะมองว้่าเป็นคัว้ามรกั

ห้รอ่ไม ่นั�นไมส่ิ้ ำาคัญัเพราะว้า่พระเจา้จะทั้รงมองเห้น็แลิะทั้รงร้ ้

 ข้อ้คัว้ามบัางสิ้ว่้นทีั้�เกี�ยว้กบััคัว้ามรกัจากพระธิ์รรม  1 โคัรน้ธิ์ ์13 

จำาเป็นตอ้งอา่นในบัรบ้ัทั้กบััข้องข้อ้คัว้ามอ่�นๆ ตวั้อยา่ง เช้น่ “คัว้ามรกัเช่้�อ

อย้่เสิ้มอ” ตอ้งสิ้มดลุิกบัั “คัว้ามรกัช่้�นช้มย้นดีในคัว้ามจร้ง” เราไม่อาจ

แยก “คัว้ามรกัเช่้�ออย้เ่สิ้มอ” เอาไว้ต้า่งห้ากเพ่�อสิ้รุปว้า่คัว้ามรกัเช่้�อคัำาสิ้อน

เทีั้ยมเทั้็จห้รอ่คัำาสิ้อนช้ั�ว้รา้ย ในทั้ำานองเดียว้กนั “คัว้ามรกัห้ว้งัอย้่เสิ้มอ” 

ไมไ่ดห้้มายถูง่การห้ว้งัรา้ยตอ่ใคัรบัางคัน แตโ่ดยทั้ั�ว้ไปแลิว้้ข้อ้คัว้ามเห้ลิา่

นี �สิ้ามารถูทั้ำาคัว้ามเข้า้ใจไดง้า่ย แตก่ารทีั้�จะดำาเน้นชี้ว้้ตให้ไ้ดแ้บับันั�นเป็น

เร่�องทีั้�ทั้า้ทั้ายในประจำาว้นั

 อีกประเด็นห้น่�งก่อนทีั้�เราจะไปเร่�องอ่�น เป็นเร่�องสิ้ำาคัญัทีั้�เราจะ

เข้า้ใจว้่า สิ้้�งอ่�นๆ ทีั้�เกี�ยว้กบััการเป็นสิ้าว้กนั�น เร้�มตน้จากพระบัญัช้าข้อ้

แรกข้องพระเยซ้ำ้นั�นก็ค่ัอ “เรารกัพว้กทั้่านมาแลิว้้อย่างไร ทั้่านก็จงรกักนั

แลิะกนัดว้้ยอยา่งนั�น ถูา้ทั้า่นรกักนัแลิะกนั ดงันี �แห้ลิะทั้กุคันก็จะร้ว้้า่ทั้า่น

เป็นสิ้าว้กข้องเรา” (ยอห้น์ 13:34-35) การรกักนัแลิะกนัเป็นห้ลิกัการทีั้�ไม่

เปลิี�ยนแปลิงซ้ำ่�งชี้ �แนะว้า่สิ้าว้กคัว้รทั้ำาสิ้้�งอ่�นๆ อยา่งไร  (อธ้ิ์ษฐาน อดอาห้าร 

การให้ ้สิ้ามคััคีัธิ์รรม ฯลิฯ) สิ้้�งอ่�นๆ เห้ลิา่นี �เป็นการแสิ้ดงออกถูง่พระบัญัช้า

พ่ �นฐาน นั�นค่ัอ ให้ร้กักนัแลิะกนัคัรบัั
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สาวกดแ้ลซึ้ึ�งกันและกัน
 สิ้ว่้นนี �ข้องการเป็นสิ้าว้กข้ยายออกมาจากการรกักนัแลิะกนั การดแ้ลิ

ซ้ำ่�งกนัแลิะกนัห้มายถูง่การเป็นสิ้ว่้นรว่้มข้องช้มุช้นทีั้�อบัรมเลิี �ยงดเ้อาใจใสิ้่

 เม่�อมีจำานว้นคันมากข้่ �นเร่�อยๆ ทีั้�มาเช่้�อข้่าว้ประเสิ้ร้ฐห้ลิงัจาก

พระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�เสิ้ดจ็มา(ว้นัเพนเทั้คัอสิ้) (ก้จการ2:1-4) พว้กเข้ากลิาย

เป็นสิ้ว่้นห้น่�งข้องช้มุช้นทีั้�กำาลิงัเต้บัโตซ้ำ่�งจะเรยีกว้่า “คัรส้ิ้ตจกัร” (กรณีนี �

ค่ันช้มุช้นผ้เ้ช่้�อทีั้�กรุงเยร้ซ้ำาเลิม็) ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่คั ำาว้า่ 

“คัรส้ิ้ตจกัร” ไมไ่ดห้้มายถูง่อาคัารห้รอ่องคัก์รศาสิ้นา พระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์

สิ้ญัญาให้มบ่ัอกเราว้า่คัรส้ิ้ตจกัรในกรุงเยร้ซ้ำาเลิม็เป็นทีั้�เลิ่�องลิอ่กนัว้า่ยาก

จนมาก พว้กเข้าไมไ่ดมี้อาคัารคัรส้ิ้ตจกัรให้ช้้มุนมุพบัปะ (แตมี่ผ้เ้ช่้�อให้ม่

ห้ลิายพนัคัน ก้จการ 2:41, 47; 5:14) พว้กเข้าไมมี่สิ้ถูานภีาพทั้างกฎห้มาย

อย่างเป็นทั้างการ ดงันั�นบัรรดาผ้เ้ช่้�อจ่งถูก้ข้่มเห้ง (ก้จการ 3:11-4:31; 

5:17-42)

 ถูา้ห้าก “คัรส้ิ้ตจกัร” ไม่ไดเ้ป็นอาคัารห้ร่อองคัก์รทีั้�มีสิ้ถูานภีาพ

ทั้างกฎห้มายแลิว้้คัรส้ิ้ตจกัรจะห้มายถู่งอะไร? สิ้าว้กข้องพระเยซ้ำ้ด ำาเน้น

ชี้ว้้ตอย่างไร? พว้กเข้าสิ้รา้งช้มุช้นแห้่งคัว้ามรกัทีั้�เสิ้ียสิ้ลิะแลิะดแ้ลิซ้ำ่�งกนั

แลิะกนั บัอ่ยคัรั�งในคัรส้ิ้ตจกัรสิ้มยัให้ม ่เราใช้ค้ั ำาว้า่ ช้มุช้น เพ่�ออธ้ิ์บัายบัาง

สิ้้�งทีั้�คัลิา้ยกบััคันทีั้�คัว้ามสิ้นใจรว่้มกนั เช้น่ การเป็นแฟนคัลิบััข้องทีั้มกีฬา

ห้รอ่ผ้ส้ิ้นบััสิ้นนุรว่้มกนัในอดุมการณที์ั้�ดี แตส่ิ้้�งเห้ลิา่นั�นยงัห้า่งไกลิจากสิ้้�ง

ทีั้�ช้มุช้นทีั้�อย้่ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่มาก ช้มุช้นคัร้สิ้ตจกัรใน

พนัธิ์สิ้ญัญาให้มเ่ป็นคัรอบัคัรวั้เดียว้กนัทีั้�เสิ้ียสิ้ลิะแลิะรกัซ้ำ่�งกนัแลิะกนั

 มีคัว้ามแตกตา่งมากมาย ระห้ว้า่งคัรอบัคัรวั้แลิะกลิุม่คันทีั้�ผก้พนัธิ์์

กนั เพียงเพราะมีคัว้ามสิ้นใจรว่้มกนั ตวั้อยา่งเช้น่ คัณุจะคัาดห้ว้งัให้ใ้คัร

สิ้กัคันให้เ้ง้นคัณุ เพ่�อช้่ว้ยคั่าเช้่าห้ร่อซ่้ำ �อข้องให้ ้ เพราะว้่าคัณุช้อบัในทีั้ม

กีฬาเดียว้กนัห้รอ่ไม?่ คัณุคัาดห้ว้งัให้ใ้คัรจา้งงานห้รอ่ซ้ำอ่มรถูให้ค้ัณุเพียง
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เพราะคัณุโห้ว้ตคัะแนนเลิ่อกตั�งให้ค้ันเดียว้กนัห้รอ่ทั้ำางานรว่้มกนัเพ่�อการ

กศุลิรว่้มกนั ซ้ำ่�งไมอ่ยา่งแนน่อน แตค่ัณุคัาดห้ว้งัคัว้ามช้ว่้ยเห้ลิอ่จากสิ้มาช้้ก

ในคัรอบัคัรวั้ (ห้รอ่อยา่งนอ้ยทีั้�สิ้ดุคัรอบัคัรวั้ก็คัว้รจะเป็นแบับันั�น)

นี�ค์อ่ื่ค์ำาอื่ธิบายภีาพูรวมขีอื่งค์ริสติจกัรในยุค์แรก ๆ 
	 “คันที่่�งหลุ่ายที่่�รบ่ถ้ำอ้ยคัำาข้องเปโตรกร็บ่บพ่ตศิมา	ในวน่น่�นมค่ัน	

	 เข้า้เป็นสาวกประมาณสามพน่คัน	เข้าที่่�งหลุ่ายอท่ี่ศิตว่เพ้�อฟ่้ง	

	 คัำาสอนข้องบรรด้าอค่ัรทูี่ตแลุ่ะร�วมสามค่ัคัธ่รรม	รวมที่่�งหก่ข้นมป่ง 
	 แลุ่ะอธิษฐาน	เข้าที่่�งหลุ่ายมค่ัวามเกรงกลุ่ว่ด้ว้ยกน่ที่ก่คัน	แลุ่ะ	

	 พวกอค่ัรทูี่ตที่ำาการอศ่จ้รรย	์แลุ่ะหมายสำาคัญ่มากมาย	คันที่่�งหมด้ 
	 ที่่�เช้�อถ้ำอ้กอ็ยู�รวมกน่	แลุ่ะนำาที่ก่สิ�งมารวมเป็นข้องกลุ่าง	แลุ่ะพวก 
	 เข้าข้ายที่่�ด้นิแลุ่ะที่รพ่ยส์ิ�งข้องมาแบ�งใหแ้ก�กน่ตามคัวามจ้ำาเป็น	 
	 ที่ก่ๆ	 วน่	 พวกเข้าอท่ี่ศิตว่อยู�ด้ว้ยกน่ในพระวหิารแลุ่ะหก่ข้นมป่ง 

	 ตามบา้นข้องพวกเข้า	รบ่ประที่านอาหารร�วมกน่ด้ว้ยคัวามช้�นชม 

	 ยนิด้แ่ลุ่ะจ้รงิใจ้	ที่่�งสรรเสรญิพระเจ้า้แลุ่ะได้ร้บ่คัวามช้�นชอบจ้าก 

	 ที่ก่คัน	องคัพ์ระผู่เ้ป็นเจ้า้กโ็ปรด้ใหค้ันที่่�งหลุ่ายที่่�กำาลุ่ง่จ้ะรอด้	เพิ�ม 
	 จ้ำานวนเข้า้มามากยิ�งข้้�นที่ก่ๆ	วน่”	(กจิ้การ	2:41-47)

 ในข้อ้พระคัมัภีีรนี์ �ไมไ่ดอ้ธ้ิ์บัายถูง่ลิทัั้ธ้ิ์คัอมม้ว้น้สิ้ตห์้รอ่สิ้งัคัมน้ยม

แลิะไมไ่ดอ้ธ้ิ์บัายถูง่ระบับัการเม่องใด ๆ  ไมมี่อะไรทีั้�เกี�ยว้กบััรฐับัาลิห้รอ่รฐัทีั้�

ให้ค้ั ำาแนะนำาห้รอ่ใช้ก้ารบีับับังัคับััข้้เ่ข็้ญ สิ้้�งเห้ลิา่นี �เก้ดข้่ �นโดยคัว้ามสิ้มคััรใจ 

ซ้ำ่�งข้อ้พระคัมัภีีรไ์ดนี้ �อธ้ิ์บัายถูง่พฤต้กรรมข้องคัรอบัคัรวั้ทีั้�สิ้มบัร้ณแ์ข้็งแรง 

คัรอบัคัรวั้ทีั้�คัอยดแ้ลิคัว้ามตอ้งการตา่ง ๆ ข้องสิ้มาช้้กภีายใน ‘คัรอบัคัรวั้’ 

ซ้ำ่�งประกอบัดว้้ยผ้ค้ันห้ลิายพนัคัน 

 นี�เป็นภีาพข้องสิ้้�งทีั้�บัรรดาสิ้าว้กข้องพระเยซ้ำ้ทั้ำา พว้กทั้่านอบัรม
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เลิี �ยงดเ้อาใจใสิ้่ซ้ำ่�งกนัแลิะกนัในฐานะช้มุช้น พว้กทั้่านรกักนัแลิะกนัแลิะ

สิ้นบััสิ้นนุกนัแลิะกนัเห้ม่อนคัรอบัคัรวั้เดียว้กนั นั�นห้มายถู่งการแบั่งปัน

ทั้รพัยากรตา่งๆ บัางคันอาจเป็นการเง้น คันอ่�นอาจเป็นเว้ลิา ห้รอ่แบัง่ปัน

การบัรก้ารข้องคัณุ ห้รอ่ช้ว่้ยเห้ลิ่อคันอ่�นๆ ดว้้ยทั้กัษะข้องคัณุ คัรอบัคัรวั้ทีั้�

เห้มาะสิ้มทั้ำาสิ้้�งทีั้�จ ำาเป็นตอ้งทั้ำาเพ่�อดแ้ลิทั้กุคันในคัรอบัคัรวั้

 คัณุอาจนก่สิ้งสิ้ยัว้า่ช้มุช้นนี�ร้จ้กักนัไดอ้ยา่งไร ในเม่�อมีผ้ค้ันจำานว้น

มากทีั้�เกี�ยว้ข้อ้ง เม่�อบัรรดาผ้เ้ช่้�อทั้ั�งห้ลิายรว้มตวั้กนัภีายในว้้ห้าร ซ้ำ่�งมกัจะ

ทั้ำาให้เ้ก้ดคัว้ามข้ดัแยง้กบััเห้ลิา่ผ้น้ ำาศาสิ้นาช้าว้ย้ว้ แตก็่เป็นการดีสิ้ำาห้รบัั

การประกาศข้่าว้ประเสิ้ร้ฐ ทีั้�พว้กเข้าจะพบัปะกนั “ตามบัา้น” (ก้จการ 

2:46; 5:42) ซ้ำ่�งห้มายคัว้ามว้า่ “คัรส้ิ้ตจกัร” ในกรุงเยร้ซ้ำาเลิม็ ทีั้�เป็นช้มุช้น

คัรส้ิ้เตียนดั�งเดม้นั�น เป็นเคัรอ่ข้า่ยข้องช้มุช้นเลิก็ๆ(คัรส้ิ้ตจกัรบัา้น) ซ้ำ่�งผ้ค้ัน

ใน “คัรส้ิ้ตจกัรบัา้น” เห้ลิา่นี � จะเป็นทีั้�ทีั้�ผ้เ้ช่้�อให้มไ่ดร้บััการฝ่้กอบัรม การ

เป็นสิ้าว้กแลิะเต้บัโตคัว้ามเช่้�อในพระเยซ้ำ ้ ช้มุช้นเห้ลิา่นี �จ่งเป็นจดุเร้�มตน้

สิ้ำาห้รบััผ้เ้ช่้�อให้ม ่ช้มุช้นคัรส้ิ้เตียนมีไว้ส้ิ้ ำาห้รบััคันทีั้�นอ้มรบััทั้กุคัน ทีั้�เช่้�อใน

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ ซ้ำ่�งในแตล่ิะช้มุช้น (คัรส้ิ้ตจกัรบัา้น) จะมีสิ้ว่้นรว่้มในการสิ้รา้ง

สิ้าว้กข้องสิ้มาช้้ก แลิะข้ยายข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ในพ่ �นทีั้�โดยรอบัข้องช้มุช้นตนเอง 

พว้กเข้าทั้ำาสิ้้�งเห้ลิา่นี �ไดอ้ยา่งไร?

 สิ้้�งแรกทีั้�เก้ดข้่ �นค่ัอการให้บ้ัพัต้ศมาแก่ผ้เ้ช่้�อให้ม่ (ก้จการ 2:41; 

8:12-13; 10:47-48; 16:15) พ้ธีิ์บัพัต้ศมาเป็นการกระทั้ำาตอ่ห้นา้ฝ้ง้แลิะ

เป็นการเข้า้สิ้ว่้นกบััพระเยซ้ำ ้ พ้ธีิ์บัพัต้ศมาเป็นการกระทั้ำาทีั้�มองเห้น็ไดโ้ดย

ผ้เ้ช่้�อให้ม่กลิ่าว้ว้่าตอนนี�พว้กเข้าต้ดตามพระเยซ้ำ้ พระเยซ้ำ้ไดท้ั้รงยกโทั้ษ

บัาปข้องพว้กเข้าโดยการสิ้้ �นพระช้นมบ์ันไมก้างเข้น แลิะตอนนี�ผ้เ้ช่้�อให้ม่

ไดร้บััชี้ว้้ตให้ม ่(รม. 6:1-4; 2 คัร. 5:17) พ้ธีิ์บัพัตศ้มาดว้้ยนำ�า เป็นข้ั�นแรก

ข้องการเข้า้สิ้้ชี่้ว้้ตช้มุช้นแห้ง่คัว้ามเช่้�อ คันทีั้�กำาลิงัไดร้บัับัพัตศ้มาไดย้อมรบัั

คัว้ามเช่้�อข้องตนในพระเยซ้ำแ้ลิะบัรรดาพยานก็ยอมรบััถูง่การอทุ้ั้ศตนข้อง
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พว้กเข้าตอ่ผ้เ้ช่้�อให้ม่

 เม่�อช้มุช้นแห้ง่ผ้เ้ช่้�อมารว้มตวั้กนั ห้ากพว้กเข้ารบััร้ถู้ง่คัว้ามจำาเป็น

ข้องผ้เ้ช่้�อคันอ่�น ถูา้ห้ากพว้กเข้าสิ้ามารถูทีั้�จะตอบัสิ้นองคัว้ามจำาเป็นเห้ลิา่

นั�นได ้พว้กเข้าก็จะทั้ำา ซ้ำ่�งสิ้้�งเห้ลิา่นี �ทั้ ำาให้ผ้้เ้ช่้�อสิ้ามารถูเลิียนแบับัพระเยซ้ำ้

ได ้สิ้ว่้นคันทีั้�ไดร้บััคัว้ามช้ว่้ยเห้ลิอ่ พว้กเข้าก็เรยีนร้อ้ยา่งรว้ดเรว็้ถูง่ว้้ธีิ์ด ำาเน้น

ชี้ว้้ตเห้ม่อนพระเยซ้ำ้จากตวั้อย่างนี � แลิะถูา้ห้ากคัรส้ิ้ตจกัรไม่สิ้ามารถูช้่ว้ย

เห้ลิอ่ได ้ก็ยงัมีคัรอบัคัรวั้แห้ง่ผ้เ้ช่้�อทีั้�ให้ญ่กว้า่นั�น พรอ้มทีั้�จะคัอยช้ว่้ยเห้ลิอ่

ในสิ้ว่้นนี� ในการประสิ้านพนัธิ์ก้จทั้ั�งห้มดเพ่�อช้ว่้ยเห้ลิ่อผ้เ้ช่้�อให้ม ่เป็นเห้ตุ

ให้อ้คััรทั้ต้ (สิ้าว้กดั�งเด้มข้องพระเยซ้ำ้เป็นผ้น้ ำาข้องช้มุช้นคัรส้ิ้ตจกัรแรกใน

เยร้ซ้ำาเลิม็) ไดแ้ตง่ตั�งผ้ช้้่ว้ย (“มคัันายก”) เพ่�อจดัระเบีัยบั “การแจกจ่าย

ประจำาว้นั” (นา่จะเป็นอาห้าร) ทั้ั�ว้ไปทั้ั�งช้มุช้น (ก้จการ 6:1-7)

 ห้น่�งในแนว้ทั้างปฏ้ิบัตั้ข้องคัรส้ิ้ตจกัรในยคุัแรก ค่ัอจดัม่ �ออาห้าร

ระลิก่ถูง่ “อาห้ารม่ �อสิ้ดุทั้า้ยข้องพระเยซ้ำ”้ (พ้ธีิ์มห้าสิ้น้ทั้) (1 คัร. 11:17-34) 

ซ้ำ่�งเป็นการฉลิองให้เ้ป็นทีั้�ระลิก่ถูง่อาห้ารม่ �อสิ้ดุทั้า้ย เม่�อพระเยซ้ำท้ั้รงบัอก

กบัับัรรดาสิ้าว้กว้า่ พระกายแลิะพระโลิห้้ตข้องพระองคัจ์ะถูก้ยกให้แ้ก่พว้ก

ทั้า่นเรว็้ๆ นี � พระเยซ้ำท้ั้รงบัอกพว้กทั้า่นว้า่ การสิ้ลิะพระช้นมชี์้พข้องพระองคั์

เป็นการสิ้ำาเรจ็สิ้มบัร้ณข์้อง “พนัธิ์สิ้ญัญาให้ม”่ (ลิก้า 22:20) ก้จกรรมการ

แบั่งปันอาห้ารแลิะฉลิองอาห้ารเย็นม่ �อสิ้ดุทั้า้ยข้องพระเยซ้ำ้ ไดพ้ด้ถู่งสิ้้�ง

เดียว้กนัคัรบัั (1 คัร. 11:25) พ้ธีิ์มห้าสิ้น้ทั้เป็นว้้ธีิ์จดจำาถูง่สิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รง

ไดก้ระทั้ำา พระเยซ้ำไ้ดท้ั้รงบัอกบัรรดาสิ้าว้กข้องพระองคัใ์ห้ท้ั้ ำาสิ้้�งนี � เพ่�อเป็น

ทีั้�ระลิก่ถูง่พระองคั ์(1 คัร. 11:24-25) นี�ยงัเป็นอีกว้้ธีิ์ทีั้�ทั้ ำาให้แ้นใ่จว้า่คันจน

ในช้มุช้นทีั้�เช่้�อในพระเจา้นั�นไดร้บััการดแ้ลิ 

การสามัค์ค์ธีรรมขีอื่งเหล่าสาวก
 “การสิ้ามคััคีัธิ์รรม” เป็นคัำาในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่ซ้ำ่�ง
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อธ้ิ์บัายถูง่ก้จกรรมตา่งๆ ข้องช้มุช้นแห้ง่คัว้ามเช่้�อ การดแ้ลิกนัแลิะกนัเป็น

สิ้ว่้นห้น่�งข้องการสิ้ามคััคีัธิ์รรมในพระคัมัภีีร ์เพราะเม่�อผ้เ้ช่้�อพบัปะกนัก็จะ

รบััร้ถู้ง่คัว้ามจำาเป็นแลิะดแ้ลิคัว้ามจำาเป็นตา่งๆ แตว่้า่ยงัมีก้จกรรมทีั้�มากก

ว้า่นี �ให้พ้้จารณา

 ยงัมีคัรส้ิ้เตียนจำานว้นมากทีั้�คัด้ว้า่ “การสิ้ามคััคีัธิ์รรม” ห้มายถูง่แคั่

การทั้ำาก้จกรรมสิ้นกุๆ ดว้้ยกนั ใช้.่..การทั้ำาก้จกรรมสิ้นกุนั�นช้ว่้ยเสิ้รม้คัว้าม

แข้ง็แกรง่ให้ก้บััคัว้ามสิ้มัพนัธิ์ ์การสิ้นกุสิ้นานสิ้ำาราญอย้ใ่นห้ม้เ่พ่�อนฝ้ง้สิ้รา้ง

การเช่้�อมโยงระห้ว้า่งคัน แตก้่จกรรมตา่งๆ เห้ลิา่นี � ไมใ่ช้ก่ารสิ้ามคััคีัธิ์รรม

ในพระคัมัภีีรข์้องลิกัษณะการเป็นสิ้าว้ก

 คัว้ามแตกต่างระห้ว้่าง การทั้ำาก้จกรรมสิุ้นกสิ้นานกับัการ

สิ้ามคััคีัธิ์รรมตามแบับัพระคัมัภีีร ์ค่ัอการสิ้ามคััคีัธิ์รรมทีั้�ไมใ่ช้แ่คัก่ารใช้เ้ว้ลิา

รว่้มกนัเพียงเทั้า่นั�น

 เป้าห้มายข้องการสิ้ามัคัคีัธิ์รรม ค่ัอการพัฒนาการคั้ดแบับัทีั้�

เห้ม่อนกบััพระเยซ้ำ ้เพ่�อเราจะ “มีคัว้ามคัด้ข้องพระองคัอ์ย้ใ่นเรา” กลิา่ว้ค่ัอ 

เปา้ห้มายข้องการสิ้ามคััคีัธิ์รรม ค่ัอการสิ้รา้งผ้ต้้ดตามทีั้�ภีกัดีข้องพระเยซ้ำ ้

ข้อ้พระคัมัภีีรส์ิ้องสิ้ามข้อ้ จากพระธิ์รรมฟีลิป้ปี ไดอ้ธ้ิ์บัายถูง่แนว้คัว้ามคัด้นี �

	 “ข้อเพย่งใหพ้วกที่�านด้ำาเนนิชว่ติสมกบ่ข้�าวประเสรฐิข้องพระคัรสิต	์ 
	 เพ้�อที่่�ว�าไม�ว�าข้า้พเจ้า้จ้ะมาหาแลุ่ะได้เ้หน็หนา้ที่�าน	หรอ้ไม�มาหา		

	 ข้า้พเจ้า้กจ็้ะได้ย้นิข้�าวเก่�ยวกบ่พวกที่�านว�า	ที่�านยน้หยด่้ม่�นคังเป็น 

	 นำ�าหน้�งใจ้เด้ย่วกน่	ร�วมกน่สูด้้ว้ยจิ้ตใจ้เด้ย่วกน่เพ้�อคัวามเช้�อที่่�มา 
	 จ้ากข้�าวประเสรฐิ”	(ฟ้ป.	1:27)

	 “เพราะฉะน่�น	ในเม้�อมค่ัวามชูใจ้ในคัวามสม่พน่ธ์กบ่พระคัรสิต	์	

	 มก่ารปลุ่อบโยนจ้ากคัวามรก่	มก่ารสามค่ัคัธ่รรมกน่จ้าก	 	



99 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

	 พระวญิญาณ	แลุ่ะมค่ัวามเหน็ใจ้กน่แลุ่ะคัวามเมตตากร่ณา	กข็้อ 

	 ใหท้ี่�านที่่�งหลุ่ายที่ำาใหค้ัวามยนิด้ข่้องข้า้พเจ้า้เตม็เป่�ยม	ด้ว้ยการ	

	 มค่ัวามคัดิ้อย�างเด้ย่วกน่	มค่ัวามรก่อย�างเด้ย่วกน่	มจิ่้ตใจ้แลุ่ะ	

	 คัวามคัดิ้เป็นหน้�งเด้ย่วกน่...จ้งมจิ่้ตใจ้เช�นน่ �ในพวกที่�านเหมอ้น	

	 อย�างที่่�มใ่นพระเยซูื้คัรสิต”์	(ฟ้ป.	2:1-2,	5)

 การมี “จ้ตใจข้องพระคัรส้ิ้ต”์ แลิะ “มีจ้ตใจอนัห้น่�งอนัเดียว้กนั” ใน

ฐานะช้มุช้นแห้ง่ผ้เ้ช่้�อ นั�นห้มายคัว้ามว้า่อะไร? มนัห้มายคัว้ามถูง่ทั้กุคันทีั้�

เช่้�อในสิ้้�งเดียว้กนัห้รอ่เปลิา่? ไมใ่ช้.่..พระคัมัภีีรไ์ดพ้ด้ถูง่การเป็นนำ�าห้น่�งใจ

เดียว้กนั ทีั้�ไมใ่ช้่การเป็นเห้ม่อนกนัทั้กุอยา่ง ว้้ธีิ์ทั้ำาคัว้ามเข้า้ใจ “การมีนำ�า

ห้น่�งใจเดียว้กนั” ทีั้�ดีกว้า่การทีั้�สิ้มาช้้กทั้กุคันข้องช้มุช้นไดต้ด้ตามเปา้ห้มาย

เดียว้กนั นั�นค่ัอ การเป็นเห้ม่อนพระเยซ้ำ ้ทีั้�มีเปา้ห้มายค่ัอ มีคัว้ามสิ้ามคััคีั

ในการต้ดตามแบับัอยา่งพระเยซ้ำค้ัรส้ิ้ตแ์ลิะดำาเน้นชี้ว้้ตอย้ใ่นฐานะผ้เ้ช่้�อ

 ช้มุช้นผ้เ้ช่้�อในยคุัแรก มีสิ้ว่้นรว่้มในก้จกรรมตา่ง ๆ มากมาย เพ่�อ

เสิ้รม้สิ้รา้งเปา้ห้มายเห้ลิา่นั�น พว้กเข้าอธ้ิ์ษฐาน อดอาห้าร นมสัิ้การ แลิะ

ศก่ษาพระคัมัภีีร ์ก้จกรรมตา่งๆ เห้ลิา่นี �เป็นสิ้้�งทีั้�บัรรดาเห้ลิา่สิ้าว้กทั้ำาสิ้ว่้น

ตวั้แลิะทั้ำาดว้้ยกนั แตผ่มจะพด้ถูง่แตล่ิะสิ้ว่้นตา่งห้ากในภีายห้ลิงั

สาวกอื่ธิษฐาน
 พด้งา่ย ๆ  ก็ค่ัอ การอธ้ิ์ษฐานเป็นการพด้คัยุกบััพระเจา้ ลิองคัด้ดส้ิ้้

ว้า่ พระเจา้ไมส่ิ้ามารถูลิว่้งร้ถู้ง่สิ้้�งทีั้�เรากำาลิงัคัด้อย้ห่้รอ่? พระองคัท์ั้รงร้อ้ย้่

แลิว้้แนน่อน แตแ่ลิว้้เพราะอะไรยงัตอ้งตอ้งอธ้ิ์ษฐาน? การอธ้ิ์ษฐานไมไ่ด้

เกี�ยว้กบััการบัอกพระเจา้ให้ท้ั้ราบัว้า่เรากำาลิงัคัด้อะไรอย้ ่แตก่ารอธ้ิ์ษฐาน

เป็นว้้ธีิ์ทีั้�เราแสิ้ดงให้พ้ระเจา้ (แลิะคันอ่�น) เห้็นว้า่เรากำาลิงัพ่�งพาพระองคั ์

เป็นว้้ธีิ์ทีั้�จะแสิ้ดงออกว้่าเราตอ้งการให้พ้ระเจา้ช้่ว้ยเห้ลิ่อ เป็นการกลิ่าว้
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ว้่าเราไม่ไดก้ ำาลิงัพ่�งพาตวั้เอง เป็นการกลิ่าว้ว้่าเราไม่อาจห้าทั้างออกได้

ดว้้ยตวั้เอง การอธ้ิ์ษฐานค่ัอการพฒันาคัว้ามเข้า้ใจข้องเราทีั้� พ่�งพาแลิะมี

คัว้ามมั�นคังในพระเจา้เทั้า่นั�น นั�นห้มายถู่งการอธ้ิ์ษฐานเป็นการนมสัิ้การ 

เช้น่เดียว้กบััการอธ้ิ์ษฐานเป็นกลิุม่

 ในพระธิ์รรมลิก้า 11:1 บัรรดาสิ้าว้กอา้ว้ถู่งยอห้น์ผ้ใ้ห้บ้ัพัต้ศมา

แลิะผ้ต้้ดตามข้องยอห้น์ เข้าไดท้ั้ล้ิถูามพระเยซ้ำ้ว้า่“องคัพ์ระผ้เ้ป็นเจา้ ข้อ

ทั้รงสิ้อนพว้กข้า้พระองคัอ์ธ้ิ์ษฐาน เห้ม่อนทีั้�ยอห้น์สิ้อนพว้กศษ้ยข์้องทั้า่น” 

แลิะคัำาตอบัข้องพระเยซ้ำค่้ัอ “คัำาอธ้ิ์ษฐานตามแบับัพระเยซ้ำ”้ (ลิก้า 11:2-4; 

เปรยีบัเทีั้ยบั มธิ์. 6:9-15) สิ้้�งสิ้ ำาคัญัทีั้�เราจะเข้า้ใจว้า่พระเยซ้ำไ้มไ่ดบ้ัอกคัำา

พด้ทีั้�ตอ้งพด้ในคัำาอธ้ิ์ษฐานตามแบับัพระเยซ้ำใ้ห้แ้ก่บัรรดาสิ้าว้ก ซ้ำ่�งแทั้นทีั้�

จะเป็นแบับันั�น พระองคัท์ั้รงบัอกพว้กเข้าให้อ้ธ้ิ์ษฐาน “เห้ม่อนอย่างนี �” 

(มธิ์. 9:9) พระองคัท์ั้รงกำาลิงัให้ต้วั้อย่างแก่พว้กเข้า เราไม่จ ำาเป็นตอ้งใช้้

สิ้ต้รห้รอ่คัำาพ้เศษใด ๆ  เพ่�อทีั้�จะพด้คัยุกบััพระเจา้ เพียงเพ่�อแคัใ่ห้เ้ราไดพ้ด้

คัยุกบััพระเจา้ แลิะไมค่ัว้รอธ้ิ์ษฐานเพ่�อให้ค้ันอ่�นเห้น็ (ลิก้า 18:9-14)

 ไมมี่สิ้้�งไห้นในคัำาอธ้ิ์ษฐานข้องพระเยซ้ำที้ั้�พระองคัไ์มท่ั้ราบัอย้แ่ลิว้้ 

อีกอยา่งห้น่�ง การอธ้ิ์ษฐานไมไ่ดเ้ป็นการบัอกบัางสิ้้�งแก่พระเจา้ทีั้�พระองคั์

ไมท่ั้รงทั้ราบัคัรบัั

 แต่คั ำาอธ้ิ์ษฐานข้องพระเยซ้ำ้นั�น เต็มไปดว้้ยสิ้้�งต่างๆ เช้่น การ

นมสัิ้การแลิะการถูว้ายเกียรต้แก่พระเจา้ (“ข้อให้พ้ระนามข้องพระองคั์

เป็นทีั้�เคัารพสิ้กัการะ”) การเช่้�อฟังตอ่พระประสิ้งคัข์้องพระเจา้ (ข้อให้เ้ป็น

ไปตามพระทั้ยัข้องพระองคั”์) การยกโทั้ษ (“โปรดยกโทั้ษแก่เรา เห้ม่อนทีั้�

เรายกโทั้ษผ้ที้ั้�ทั้ ำาผ้ดแก่เรานั�น”) แลิะข้อให้ไ้ดร้บััการปลิดปลิ่อยจากการ

ทั้ดลิองแลิะสิ้้�งช้ั�ว้รา้ย (“โปรดอย่านำาเข้า้ไปในการทั้ดลิองแต่ข้อให้พ้น้

จากซ้ำ่�งช้ั�ว้รา้ย”) การอธ้ิ์ษฐานเป็นสิ้้�งทีั้�ออกแบับัมาเพ่�อให้ห้้วั้ใจข้องเรานั�น 

สิ้อดคัลิอ้งกบััการเข้า้ใจว้า่ พระเจา้ทั้รงเป็นจอมเจา้นายข้องเรา แลิะการ
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อธ้ิ์ษฐานเป็นการสิ้รา้งทั้า่ทีั้แห้ง่การพ่�งพาพระองคั์

 พระคัมัภีีรเ์ตม็ไปดว้้ยคัำาอธ้ิ์ษฐานทั้ั�งสิ้ว่้นตวั้แลิะคัำาอธ้ิ์ษฐานแบับั

กลิุม่ ถูา้ห้ากคัณุไดอ้า่นคัำาอธ้ิ์ษฐานเห้ลิา่นั�น คัณุก็จะเรยีนร้ว้้า่คั ำาอธ้ิ์ษฐาน

เป็นว้้ธีิ์ทีั้�เราระบัายคัว้ามร้ส้ิ้ก่ข้องเราตอ่พระเจา้ (คัว้ามโกรธิ์ คัว้ามเศรา้โศก 

คัว้ามรกั แลิะอ่�นๆ อีกมากมาย) พระเจา้ไมไ่ดก้ำาลิงัเรยีนร้ส้ิ้้�งให้มเ่ลิย เม่�อ

เราทั้ำาอยา่งนั�น แตเ่ป็นเราเองตา่งห้า ทีั้�ไดเ้รยีนร้ที้ั้�จะยอมจำานนตอ่พระเจา้ 

โดยการข้อคัว้ามช้่ว้ยเห้ลิ่อจากพระองคั ์ พระเจา้ทั้รงแสิ้นดีแลิะพระองคั์

ทั้รงร้ว้้่าสิ้้�งไห้นนั�นดีทีั้�ทีั้�สิุ้ดสิ้ำาห้รบััเรา พระเยซ้ำ้ตรสัิ้ว้่าพระเจา้ทั้รงตอบั

ตามพระประสิ้งคัอ์นัช้าญฉลิาดข้องพระองคั ์กลิา่ว้อีกนยัห้น่�ง คั ำาตอบัข้อง

พระเจา้อาจะไมใ่ช้ส่ิ้้�งทีั้�เราตอ้งการเสิ้มอไป แตพ่ระเจา้ทั้รงทั้ราบัทั้กุอยา่ง

เกี�ยว้กบัั สิ้ถูาณการณแ์ลิะพฤตก้รรมข้องมนษุย ์แลิะกำาลิงัดำาเน้นแผนการ

ทีั้�ย้�งให้ญ่กว้า่นั�น ซ้ำ่�งพระเจา้อาจตอบัคัำาอธ้ิ์ษฐานในแบับัทีั้�เราคัาดไมถู่ง่

 คั ำาอธ้ิ์ษฐานในพระคัมัภีีร ์ ไม่ไดมุ้่งเนน้ทีั้�ตวั้เองเป็นห้ลิกั เน่ �อห้า

สิ้ว่้นให้ญ่มีเปา้ห้มายเพ่�ออว้ยพรแก่ผ้อ่้�นห้รอ่ข้อคัว้ามเมตตาจากพระเจา้

ตอ่ผ้อ่้�น จดห้มายข้องเปาโลิมกัจะรว้มคัำาอธ้ิ์ษฐานเผ่�อคันทีั้�ทั้า่นกำาลิงัเขี้ยน

จดห้มายถู่ง คัำาอธ้ิ์ษฐานไม่คัว้รเป็นการแสิ้ดงคัว้ามตอ้งการห้ร่อคัว้าม

ข้ดัสิ้นข้องเราเสิ้มอไป

 พระเยซ้ำท้ั้รงอธ้ิ์ษฐานอย้ค่ัรั�ง พระองคัท์ั้รงปฏ้ิบัตั้ตามคัำาสิ้อนข้อง

พระองคัที์ั้�ว้า่คัว้รอธ้ิ์ษฐานอยา่งไมล่ิดลิะ (คัสิ้. 4:2-6, ลิก้า 18:1-8) พระ

เยซ้ำ้ไม่ไดร้บััคัำาตอบัในทัุ้กคัำาอธ้ิ์ษฐาน ซ้ำ่�งพระองคัก็์ทั้รงยอมรบัั เพราะ

พระเยซ้ำ้ทั้รงเอาใจใสิ้่ต่อต่อคัว้ามสิ้ำาเร็จข้องพระประสิ้งคัข์้องพระบั้ดา

มากกว้่า (มธิ์. 26:36-46) นี�เป็นจอ้เตอนใจทีั้�สิ้ ำาคัญัเกี�ยว้กบััคัำาอธ้ิ์ษฐาน 

พระเยซ้ำส้ิ้อนว้า่พระเจา้จะทั้รงตอบัเม่�อเราอธ้ิ์ษฐาน (ลิก้า 11:9-13) แตเ่รา

ไมส่ิ้ามารถูสิ้นัน้ษฐานไดว้้า่พระเจา้จะทั้รงตอบัคัำาอธ้ิ์ษฐานตามแบับัทีั้�เรา

ตอ้งการ โดยเฉพาะอย่างย้�งถูา้ห้ากเราไมเ่ช่้�อฟังพระองคัห์้รอ่ไมเ่ป็นไปตาม 
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พระประสิ้งคัข์้องพระองคั ์(ยากอบั 4:3; 1 ยน. 3:22; 5:14)

สาวกถ่อ่ื่ศึลีอื่ด
 คัณุอาจจะไมค่ัุน้เคัยกบััการอดอาห้าร โดยทั้ั�ว้ไปแลิว้้ การ “อด” 

จากบัางสิ้้�งบัางอยา่งห้มายถูง่การลิะเว้น้จากสิ้ั�งนั�น การ “อด” จากอาห้าร

ห้มายถู่งการดำาเน้นชี้ว้้ตโดยไม่ทั้านอาห้าร นี�เป็นประเภีทั้ห้น่�งข้องการ

ถู่อศีลิอดทีั้�เราเห้็นบัอ่ยทีั้�สิ้ดุในพระคัมัภีีรแ์ตไ่มใ่ช้ใ่นทั้กุกรณี พระเยซ้ำท้ั้รง

อดอาห้าร (มธิ์. 4:2) พระองคัต์รสัิ้กบัับัรรดาสิ้าว้กข้องพระองคัแ์ลิะทั้รงเต่อน

พว้กเข้าว้า่อยา่เป็นคันห้นา้ซ่้ำ�อใจคัด เม่�อพว้กเข้าถู่อศีลิอด (มธิ์. 6:16-18) 

การถู่อศีลิอดไมใ่ช่้การดง่คัว้ามสิ้นใจมาทีั้�ตวั้เอง แตเ่ป็นเร่�องระห้ว้า่งคัณุ

กบััพระเจา้

 การถู่อศีลิอดไม่ใช้่แคั่การลิะเว้น้จากการอดอาห้ารเทั้่านั�น คัณุ

สิ้ามารถูถู่อศีลิอดจากสิ้้�งต่าง ๆ ไดท้ั้กุประเภีทั้ พระเยซ้ำ้ไม่ไดท้ั้รงกำาลิงั

แนะนำาว้้ธีิ์การลิดนำ�าห้นกัอย้่ แต่พระองคัท์ั้รงมีว้ตัถูปุระสิ้งคัต์่างออกไป

เม่�อถู่อศีลิอด แลิะเม่�อทั้รงพด้เกี�ยว้กบััสิ้าว้กข้องพระองคัเ์ร่�องการถู่อศีลิ

อด แมว้้า่พระคัมัภีีรจ์ะมีการถู่อศีลิอดห้ลิายกรณี แตไ่มมี่กฎเกณฑ์เ์ฉพาะ

เจาะจง เปาโลิสิ้อนว้่าคั้่แต่งงานคัว้รลิะเว้น้การมีเพศสิ้มัพันธิ์์เป็นการ

ช้ั�ว้คัราว้ (1 คัร. 7:1-5) เพ่�ออทุ้ั้ศคัว้ามสิ้นใจเป็นพ้เศษในเร่�องราว้การ

อธ้ิ์ษฐาน

 แต่เพราะอะไรเราจ่งลิะเว้น้? คัำาชี้ �แนะข้องเปาโลิในพระธิ์รรม 

1 คัร. 7:5 พด้เกี�ยว้กบััคั้แ่ตง่งานทีั้�ตกลิงว้า่จะงดเว้น้จากการมีเพศสิ้มัพนัธิ์์

ระยะห้น่�ง ว้า่ “อยา่ปฏ้ิเสิ้ธิ์คัว้ามสิ้มัพนัธิ์ฉ์นัสิ้ามีภีรรยาเว้น้แตไ่ดต้กลิงกนั

เป็นการช้ั�ว้คัราว้ เพ่�ออทุ้ั้ศตวั้ในการอธ้ิ์ษฐาน” การถู่อศีลิอดเป็นการปฏ้ิบัตั้

ทีั้�มีผลิลิพัธิ์ฝ่์้ายว้้ญญาณซ้ำ่�งมีว้ตัถูปุระสิ้งคัเ์พ่�อให้เ้ราจดจอ่ทีั้�การอธ้ิ์ษฐาน 

เป็นอยา่งนั�นไดอ้ยา่งไร? บัางทีั้อาจจะตอ้งมีตวั้อยา่งทีั้�จะช้ว่้ยให้ค้ัณุเข้า้ใจ
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มากข้่ �น ถูา้ห้ากคัณุตดัสิ้น้ใจจะอดอาห้ารห้น่�งว้นั เม่�อไห้รก็่ตามทีั้�คัณุร้ส้ิ้ก่

ห้้ว้คัณุก็ถูก้เต่อนให้อ้ธ้ิ์ษฐาน การอดอาห้ารข้องคัณุเป็นเคัร่�องเต่อนคัว้าม

จำาแลิะมุง่คัว้ามสิ้นใจข้องคัณุไปทีั้�เห้ตผุลิทีั้�คัณุตดัสิ้น้ใจอดอาห้าร

 ว้้ธีิ์คัด้เกี�ยว้กบััการถู่อศีลิอดอีกว้้ธีิ์ห้น่�งค่ัอพ้จารณาสิ้้�งตา่งๆ ทีั้�ห้นัเห้

คัว้ามสิ้นใจเราไปจากการอธ้ิ์ษฐานห้รอ่คัว้ามสิ้มัพนัธิ์ข์้องเรากบััพระเจา้  

คั ำาตอบัอาจเป็นโทั้รศพัทั้ ์ โทั้รทั้ศัน ์ ห้ร่อจากงานอด้เรกข้องเรา ทั้ั�งห้มด

นี�ค่ัอสิ้้�งทีั้�เราสิ้ามารถูถู่อศีลิอดไดช้้ั�ว้คัราว้ เพ่�อนำาจ้ตใจข้องเรากลิบััมาทีั้�

พระเจา้แลิะการอธ้ิ์ษฐาน

 ช้มุช้นคัรส้ิ้ตจกัรยคุัแรกมกัถู่อศีลิอดเพ่�อทั้กุคันจะจดจ่อไปทีั้�การ

อธ้ิ์ษฐานรว่้มกนั (ก้จการ 13:1-3; 14:23) ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญา

เด้ม การถู่อศีลิอดทั้ั�งช้มุช้นเป็นว้้ธีิ์แสิ้ดงว้่าทั้กุคันร้ส้ิ้ก่เสิ้ียใจต่อบัาปแลิะ

อยากห้นัจากกระทั้ำาตา่งๆ เห้ลิา่นั�น (ยรม. 36:6; โยเอลิ 2:12)

สาวกนมัสการ
 คัณุอาจคั้ดว้่าการนมสัิ้การเป็นการกระทั้ำาทีั้�กำาห้นดไดง้่ายห้ร่อ

เข้า้ใจไดง้า่ย แตม่นัซ้ำบััซ้ำอ้นมากกว้า่นั�น เรามกัคั้ดว้า่การนมสัิ้การ ค่ัอสิ้้�งทีั้�

เก้ดข้่ �นในการพบัปะทีั้�คัรส้ิ้ตจกัรในเว้ลิาเรารอ้งเพลิง ซ้ำ่�งดนตรคีัรส้ิ้เตียนเป็น

สิ้้�งทีั้�ดี แตม่นัไมใ่ช้ก่ารนมสัิ้การตามลิกัษณะทีั้�พระคัมัภีีรก์ ำาห้นด ดนตรแีลิะ

เพลิงเป็นสิ้ว่้นห้น่�งทีั้�คัรส้ิ้เตียนแรกๆ ทั้ำาเว้ลิาทีั้�มาช้มุนมุ (อฟ. 5:19; คัสิ้. 3:16) 

คัณุอาจคัด้ถูง่การนมสัิ้การว้า่เป็นอารมณค์ัว้ามร้ส้ิ้ก่ห้รอ่ประสิ้บัการณบ์ัาง

อย่างทีั้�เราร้ส้ิ้่กเช่้�อมต่อกบััพระเจา้ดว้้ยเช้่นกนั ตามพระคัมัภีีรแ์ลิว้้ นั�น

ก็ไม่ใช้่การนมสัิ้การ มีห้ลิายข้อ้ในพระคัมัภีีรที์ั้�พด้เกี�ยว้กบััเร่�องนี � ให้เ้รา

พ้จารณาสิ้องข้อ้

	 “ด้ง่น่�น	พ่�นอ้งที่่�งหลุ่าย	โด้ยเหน็แก�คัวามเมตตากร่ณาข้องพระเจ้า้	 
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	 ข้า้พเจ้า้จ้้งวิงวอนที่�านที่่�งหลุ่ายใหถ้้ำวายตว่ข้องที่�านแด้�พระองคั	์ 

	 เพ้�อเป็นเคัร้�องบูชาอน่บรสิท่ี่ธิ�ที่่�มช่ว่ติ	แลุ่ะเป็นที่่�พอพระที่ย่พระเจ้า้	 

	 ซ้ื้�งเป็นการนมส่การโด้ยวญิญาณจิ้ตข้องที่�าน	อย�าลุ่อกเลุ่ย่นแบบ 

	 อย�างคันในยค่ัน่ �	แต�จ้งรบ่การเปลุ่่�ยนแปลุ่งจิ้ตใจ้	แลุ่ว้อป่นสิย่ข้อง 

	 ที่�านจ้้งจ้ะเปลุ่่�ยนใหม�	 เพ้�อที่�านจ้ะได้ท้ี่ราบพระประสงคัข์้องพระเจ้า้	 

	 จ้ะได้้รู ้ว�าอะไรด้่	 อะไรเป็นที่่�ชอบพระที่่ย	 แลุ่ะอะไรด้่ยอด้ 

	 เย่�ยม	(รม.	12:1-2)

 พระเยซ้ำต้รสัิ้แก่ห้ญ้งช้าว้สิ้ะมาเรยีว้า่ “แตว่้าระนั�นใกลิเ้ข้า้มาแลิว้้ 

แลิะบัดันี �ก็ถูง่แลิว้้ ค่ัอเม่�อคันทีั้�นมสัิ้การอยา่งแทั้จ้รง้จะนมสัิ้การพระบั้ดา

ดว้้ยจ้ตว้้ญญาณแลิะคัว้ามจรง้ เพราะว้า่พระบั้ดาทั้รงแสิ้ว้งห้าคันเช้น่นั�น

มานมสัิ้การพระองคั”์ (ยอห้น์ 4:23)

 เราไดพ้ด้ถูง่ข้อ้พระคัมัภีีรแ์รกไปแลิว้้ในการอภ้ีปราย เกี�ยว้กบััการ

ดำาเน้นชี้ว้้ตทีั้�บัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� คัณุนมสัิ้การพระเจา้อยา่งไร? เราคัว้รดำาเน้นชี้ว้้ตอยา่ง

พระเยซ้ำ้ นั�นค่ัอการนมสัิ้การทีั้�เทีั้�ยงแทั้ ้ อย่าดำาเน้นชี้ว้้ตอย่างคันในโลิกนี� 

อย่าให้ค้ัณุคั่าสิ้้�งทีั้�ในโลิกให้ค้ัณุคั่า อย่าพยายามห้าคัว้ามสิ้ขุ้แบับัโลิกนี� 

การนมสัิ้การทีั้�แทั้จ้รง้ ค่ัอทั้า่ทีั้ในใจแลิะดำาเน้นชี้ว้้ตเห้ม่อนกบััพระเยซ้ำ้

 ในข้อ้พระคัมัภีีรที์ั้�สิ้องมีคัว้ามนา่สิ้นใจ เพราะสิ้้�งทีั้�พระเยซ้ำต้รสัิ้กบัั

ห้ญ้งช้าว้สิ้ะมาเรยีว้า่ พระเจา้กำาลิงัห้าคันมานมสัิ้การพระองคั ์การนมสัิ้การ

ไมไ่ดเ้ร้�มตน้จากทีั้�ตวั้เรา แตเ่ราไดร้บััเช้้ญให้ต้อบัสิ้นองคัว้ามดีแลิะคัว้าม

รกัข้องพระเจา้ ว้้ธีิ์การแลิะสิ้ถูานทีั้�ทีั้�เรานมสัิ้การอาจแตกต่างกนัไป เรา

สิ้ามารถูนมสัิ้การโดยลิำาพงั อาจมีดนตรหี้รอ่ไมมี่ดนตร ี ในคัรส้ิ้ตจกัรห้รอ่

นอกคัรส้ิ้ตจกัร เรายงัสิ้ามารถูทั้ำารว่้มกนัไดโ้ดยการสิ้ามคััคีัธิ์รรมกบััผ้เ้ช่้�อ

คันอ่�น

 เม่�อผ้เ้ช่้�อช้มุนมุกนัในการสิ้ามคััคีัธิ์รรม พว้กเข้า “ปลิกุใจกนัแลิะ
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กนัให้ร้กัแลิะทั้ำาคัว้ามดี” (ฮ้บั. 10:24-25) กลิา่ว้ค่ัอ พว้กเข้าผลิกัดนักนั

แลิะกันให้น้มัสิ้การฝ่้ายว้้ญญาณ พว้กเข้าเลิียนแบับัว้้ธีิ์ทีั้�พระเยซ้ำ้ทั้รง

ดำาเน้นชี้ว้้ต พว้กเข้าสิ้รรเสิ้รญ้พระเจา้ในคัว้ามประเสิ้รฐ้ คัว้ามรกั แลิะการ

ประทั้บััอย้่อนัต่�นตวั้ข้องพระองคั ์ ในชี้ว้้ตข้องพว้กเข้า (ก้จการ 2:46-47; 

ยากอบั 5:13) การสิ้รรเสิ้ร้ญอาจรว้มการรอ้งเพลิงแลิะการเลิ่นดนตร ี

(มธิ์. 26:30; อฟ. 5:19; คัสิ้. 3:16) แตก่ารสิ้รรเสิ้รญ้นั�นเช่้�อมโยงกบััการ

ดำาเน้นชี้ว้้ตอย่างยำาเกรงพระเจา้ “...สิ้งัเกตเห้็นไดว้้่าสิ้้�งใดประเสิ้รฐ้ทีั้�สิ้ดุ 

เพ่�อทั้า่นจะไดเ้ป็นคันบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� เป็นคันไมมี่ทีั้�ต้ไดใ้นว้นัแห้ง่พระคัรส้ิ้ต ์ แลิะ

เป็นคันทีั้�เตม็บัรบ้ัร้ณด์ว้้ยผลิข้องคัว้ามช้อบัธิ์รรมซ้ำ่�งเก้ดข้่ �นโดยทั้างพระเยซ้ำ้

คัรส้ิ้ต ์เพ่�อถูว้าย    พระเกียรตแ้ลิะการยกยอ่งแดพ่ระเจา้” (ฟป. 1:10-11)

 เราไมอ่าจลิม่ว้า่ “การนมสัิ้การฝ่้ายว้้ญญาณ” ข้องเราเช่้�อมโยงกบัั

ว้้ถีูกบััการดำาเน้นชี้ว้้ตข้องเราอยา่งแทั้จ้รง้ (รม. 12:1-2) การนมสัิ้การไมใ่ช้่

ประสิ้บัการณส์ิ้ามสิ้บ้ันาทีั้ทีั้�บัา้นห้รอ่ทีั้�คัรส้ิ้ตจกัร แตเ่ป็นทั้กุช้ั�ว้โมงในชี้ว้้ต

ข้องคัณุทีั้�จดจอ่ไปทีั้�พระเจา้แลิะไดร้บััการกำากบััจากพระเจา้คัรบัั

สาวกสารภีาพูบาป็และยอื่มรับการให�อื่ภียัพูระเจ�า
 สิ้้�งห้น่�งทีั้�สิ้าว้กตอ้งทั้ำาเข้า้ใจเม่�อพว้กเข้าเร้�มออกเด้นทั้างต้ดตาม

พระเยซ้ำ ้ก็ค่ัอพว้กเข้าจะลิม้เห้ลิว้ เพราะไมมี่ใคัรในชี้ว้้ตทีั้�จะไรบ้ัาปเห้ม่อน

พระเยซ้ำ ้(2 คัร. 5:21; 1 ปต.  2:21-22; 1 ยน. 3:5) แลิะเราไมส่ิ้ามารถูห้ว้งั

ทีั้�จะเป็นเช้่นนั�นได ้ พระคัมัภีีรพ์ด้ช้ดัเจนเกี�ยว้กบััประเด็นนี � บัรรดาสิ้าว้ก

ทั้ำาบัาป (มาระโก 14:30, 68, 72) ยอห้น์ซ้ำ่�งเป็นคันห้น่�งในพว้กสิ้าว้กได้

เขี้ยนถูง่เร่�องนี �ในช้ว่้งบัั�นปลิายชี้ว้้ต

	 “แต�ถ้ำา้เราเด้นิอยู�ในคัวามสว�าง	เหมอ้นอย�างที่่�พระองคัส์ถ้ำติใน	

	 คัวามสว�าง	เรากม็ส่ามค่ัคัธ่รรมซ้ื้�งกน่แลุ่ะกน่	แลุ่ะพระโลุ่หติข้อง	
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	 พระเยซูื้คัรสิตพ์ระบต่รข้องพระองคั	์ กช็ำาระเราใหป้ราศจ้ากบาป 
	 ที่่�งสิ�น	ถ้ำา้เรากลุ่�าวว�าเราไม�มบ่าป	เรากห็ลุ่อกตว่เอง	แลุ่ะสจ่้จ้ะไม� 

	 ได้อ้ยู�ในตว่เราเลุ่ย	ถ้ำา้เราสารภีาพบาปข้องเรา	พระองคัท์ี่รงซ้ื้�อสต่ย ์

	 แลุ่ะเที่่�ยงธรรม	กจ็้ะที่รงโปรด้ยกบาปข้องเรา	แลุ่ะจ้ะที่รงชำาระเรา 

	 ใหพ้น้จ้ากการอธรรมที่่�งสิ�น	 ถ้ำา้เรากลุ่�าวว�าเราไม�ได้ท้ี่ำาบาป	 ก ็
	 เที่�ากบ่เราที่ำาใหพ้ระองคัเ์ป็นผู่ต้รส่มส่า	แลุ่ะพระด้ำารส่ข้องพระองคั ์
	 กไ็ม�ได้อ้ยู�ในตว่เราเลุ่ย”	(1	ยน.	1:7-10)

 เป็นเร่�องแสิ้นว้้เศษทีั้�ร้ว้้า่การเป็นสิ้มาช้้กในคัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ 

ไม่ไดข้้่ �นอย้่กับัการประพฤต้ข้องเรา การทั้ำาคัว้ามดีข้องเราไม่ไดท้ั้ ำาให้้

พระเจา้เป็นห้นี�เราได ้ พระองคัไ์ม่เคัยเป็นห้นี�ชี้ว้้ตน้รนัดรเ์พราะบัุญคัณุ    

ใด ๆ ทีั้�เราทั้ำา การประพฤต้ข้องเรา (ห้รอ่ข้าดการประพฤตข้้องเรา) ไมไ่ด้

ทั้ ำาให้พ้ระเจา้อย้ห่้า่งจากเรามากไปกว่้านี � พระเจา้ทั้รงรกัเรา “ในข้ณะทีั้�เรา

ยงัเป็นคันบัาปอย้น่ั�น” (รม. 5:8) แลิะดว้้ยเห้ตนีุ � เราตอ้งจำาไว้ว้้า่คัว้ามรอด

ไมส่ิ้ามารถูไดม้าโดยคัว้ามสิ้มบัร้ณแ์บับัทั้างศีลิธิ์รรม แลิะไมส่ิ้ามารถูสิ้ญ้

เสิ้ียคัว้ามรอดไดด้ว้้ยคัว้ามไมส่ิ้มบัร้ณท์ั้างศีลิธิ์รรม

 ในแง่ข้องคัว้ามไม่สิ้มบัร้ณแ์บับั สิ้าว้กทีั้�แทั้จ้รง้ตอ้งจดจ่ออย้่กบัั

คัว้ามเมตตาแลิะคัว้ามรกัข้องพระเจา้ ดข้้อ้คัว้ามจากจดห้มายข้องยอห้์

นอีกคัรั�ง ข้อ้คัว้ามนี�บัอกเราอยา่งช้ดัเจนว้า่ตอ้งทั้ำาอยา่ง เม่�อเราลิม้เห้ลิว้ใน

พระเจา้ ไมว่้า่จะโดยการทั้ำาบัางสิ้้�งทีั้�ไมส่ิ้อดคัลิอ้งกบััการเลีิยนแบับัพระเยซ้ำ ้

ห้รอ่ลิะท้ั้ �งบัางสิ้้�งทีั้�สิ้อดคัลิอ้งเห้ม่อน “ถูา้เราสิ้ารภีาพบัาปข้องเรา พระองคั์

ทั้รงซ่้ำ�อสิ้ตัยแ์ลิะเทีั้�ยงธิ์รรม ก็จะทั้รงโปรดยกบัากข้องเรา แลิะจะทั้รงช้ำาระ

เราให้พ้น้จากการอธิ์รรมทั้ั�งสิ้้ �น”

 เม่�อเราทั้ำาบัาปแลิะลิม้เห้ลิว้ เราตอ้งยอมรบััว้า่เราไดท้ั้ ำาบัาปแลิะ

กำาลิงัลิม้เห้ลิว้ นั�นค่ัอคัว้ามห้มายข้องการสิ้ารภีาพบัาป  เราตอ้งไมป้่ดบังั 
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แกต้วั้ห้าเห้ตผุลิเข้า้ข้า้งในบัาปข้องเรา พระเจา้ทั้รงตอ้งการให้เ้รายอมรบัั 

เพราะอะไร? เราจำาเป็นตอ้งถู่อมใจ เราจำาเป็นตอ้งจำาไว้ว้้า่คัว้ามรอดเป็นสิ้้�ง

ทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงกระทั้ำาเพ่�อเรา ไมใ่ช้ก่ารทีั้�เราทั้ำาสิ้้�งตา่งๆ เพ่�อให้ไ้ดร้บััคัว้าม

รอด การสิ้ารภีาพบัาปเป็นการยอมรบััว้า่เราเป็นลิก้ๆ ข้องพระเจา้เพราะ

พระเยซ้ำ ้เรามั�นใจไดว้้า่บัาปข้องเรานั�น ไมส่ิ้ามารถูแยกเราออกจากพระเจา้

ได ้เราจะไมถู่ก้ไลิอ่อกจากคัรอบัคัรวั้ (รม. 8:31-39) พระเจา้ทั้รงทั้ราบัก่อน

ทีั้�เราจะเช่้�อข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ว้า่เรามีบักพรอ่ง สิ้้�งห้ลิา่นี �ไมไ่ดท้ั้ ำาให้พ้ระองคัท์ั้รง

ประห้ลิาดใจ แลิะไมไ่ดเ้ปลิี�ยนคัว้ามร้ส้ิ้ก่ทีั้�พระเจา้ทั้รงมีตอ่เรา

 คัำาถูามช้ดัเจนค่ัอ เพราะอะไรเราจง่คัว้รใสิ้ใ่จเกี�ยว้กบััการทั้ำาบัาป? 

พระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้มต่ระห้นกัถูง่ทั้า่ทีั้ข้องเรา อคััรสิ้าว้กเปาโลิได้

ยกถูง่เร่�องนี �ในจดห้มายทีั้�ทั้า่นเขี้ยนถูง่บัรรดาคัรส้ิ้เตียนในกรุงโรม

	 “ถ้ำา้อย�างน่�น	เราจ้ะว�าอย�างไร?	เราจ้ะอยู�ในบาปต�อไปเพ้�อให	้

	 พระคัณ่เพิ�มที่วข่้้�นหรอ้2?	เปลุ่�าเลุ่ย	เราที่่�ตายต�อบาปแลุ่ว้จ้ะมช่ว่ติ 

	 ในบาปต�อไปได้อ้ย�างไร?...เพราะฉะน่�นอย�าใหบ้าปคัรอบงำากาย 
	 ที่่�ตอ้งตายข้องที่�าน	ซ้ื้�งที่ำาใหต้อ้งเช้�อฟ่้งตณ่หาข้องกายน่�น	อย�ายก 
	 อวย่วะข้องที่�านใหแ้ก�บาป	 ใหเ้ป็นเคัร้�องใชใ้นการอธรรม	 แต�จ้ง 

	 ถ้ำวายตว่ข้องที่�านแด้�พระเจ้า้	เหมอ้นคันที่่�เป็นข้้�นมาจ้ากตายแลุ่ว้	 

	 แลุ่ะจ้งใหอ้วย่วะเป็นเคัร้�องใชใ้นการชอบธรรมถ้ำวายแด้�พระเจ้า้		 

	 บาปจ้ะไม�คัรอบงำาพวกที่�านต�อไป	 เพราะว�าที่�านไม�อยู�ใตธ้รรม 
	 บญ่ญต่	ิแต�อยู�ใตพ้ระคัณ่	ถ้ำา้เช�นน่�นจ้ะว�าอย�างไร?	เราจ้ะที่ำาบาป 
	 เพราะไม�อยู�ใตธ้รรมบญ่ญต่	ิแต�อยู�ใตพ้ระคัณ่อย�างน่�นหรอ้?	เปลุ่�า 
	 เลุ่ย	พวกที่�านไม�รูห้รอ้ว�าถ้ำา้ที่�านยอมตว่รบ่ใชเ้ช้�อฟ่้งใคัร	ที่�านกเ็ป็น 

	 ที่าสข้องผู่ท้ี่่�ที่�านเช้�อฟ่้งน่�น	 คัอ้เป็นที่าสข้องบาปซ้ื้�งนำาไปสู�คัวาม 
	 ตาย	หรอ้เป็นที่าสข้องการเช้�อฟ่้งซ้ื้�งนำาไปสู�คัวามชอบธรรม?”	
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	 (รม.	6:1-2,	12-16)

 สิ้งัเกตไดว้้า่พระคัมัภีีรไ์มไ่ดพ้ด้ว้า่ “พระเจา้ทั้รงห้า้ม อยา่ทั้ำาบัาป

อีก ม้ฉะนั�นแลิว้้พระเจา้จะไมร่กัคัณุอีกตอ่ไป” แตค่ัว้ามกงัว้ลิกลิบัันำาไปสิ้้่

พนัธิ์นาการข้องคัว้ามบัาป ดงันั�น ในแงห่้น่�ง เราจะทั้ำาบัาป แตใ่นอีกแงห่้น่�ง 

เราคัว้รจะห้ลีิกเลิี�ยงการทั้ำาบัาป การต่อสิ้้เ้ห้ลิา่นี �เป็นสิ้้�งทีั้�อคััรทั้ต้เปาโลิร้ ้

ดี (รม. 7: 7-25) แตเ่ข้าก็เป็นผ้ต้้ดตามข้องพระเยซ้ำที้ั้�ยอดเยี�ยม พระคัมัภีีร ์

พนัธิ์สิ้ญัญาให้มเ่ต่อนเราห้ลิายคัรั�งว้า่มีสิ้งคัรามเก้ดข้่ �นภีายในตวั้เรา ใจเรา

ตอ้งการต้ดตามพระเยซ้ำ ้ แตต่วั้ตนทีั้�ไมส่ิ้มบัร้ณข์้องเราตอ้งการทั้ำาตามใจ

ตนเองแลิะมีอำานาจสิ้ง้สิ้ดุในชี้ว้้ตข้องเรา (1 ปต. 2:11, ยากอบั 4:11)

 ในข้ณะทีั้�เราต้ดตามพระเยซ้ำ้ สิ้้�งทีั้�คัว้รทั้ำาค่ัอการไม่ถู่อโทั้ษโกรธิ์

เค่ัองแลิะให้อ้ภียัผ้อ่้�นอย่างรว้ดเรว็้อย้่เสิ้มอ แนว้คั้ดก็ค่ัอเม่�อเราลิม้เห้ลิว้ 

เราคัว้รรีบัสิ้ารภีาพบัาปข้องเราแลิะข้อบัพระคัณุพระเจา้สิ้ำาห้รบััการให้้

อภียัข้องพระเจา้ เราคัว้รระลิก่ว้า่พระเยซ้ำ้ทั้รงช้ดใช้ด้ว้้ยชี้ว้้ตข้องพระองคั์

เพ่�อบัาปข้องเรา เราคัว้รตด้ตามพระองคัด์ว้้ยคัว้ามรกัมั�นคัง เราคัว้รสิ้ำานก่

ข้อบัพระคัณุทีั้�พระองคัไ์ดส้ิ้้ �นพระข้นมเ์พ่�อเราบันไมก้างเข้น “ในข้ณะทีั้�เรา

ยงัเป็นคันบัาปอย้น่ั�น” (รม. 5:8) เพ่�อเราจะไดเ้ป็นพี�นอ้งข้องพระองคั์

สาวกศึกึษาพูระคั์มภีรี์
 ในคัร้สิ้ตจกัรยุคัเร้�มแรก ผ้เ้ช่้�อจะฟังคัำาสิ้อนข้องอคััรสิ้าว้กแลิะ

ศ่กษาพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้ม เปาโลิแลิะม้ช้ช้นันารีคันอ่�นๆ ทั้ำา

อยา่งเดียว้กนัเม่�อพว้กเข้าบักุเบัก้คัรส้ิ้ตจกัรให้ม ่(ก้จการ 2:42; 4:2; 5:42; 

17:10-11; 18:11; 20:20) นี�เป็นว้้ธีิ์ทั้ั�ว้ไปในการเรยีนร้พ้ระคัมัภีีรใ์นยคุัพนัธิ์

สิ้ญัญาให้ม ่เพราะคันสิ้ว่้นให้ญ่ไมมี่สิ้ำาเนาพระคัมัภีีรเ์ป็นข้องตวั้เองแลิะ ผ้้

เช่้�อจำานว้นมากไมส่ิ้ามารถูอา่นห้นงัสิ้่อไดเ้ช้่นกนั ถูง่แมว้้า่ในยคุันี �เราเป็น
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สิ้ว่้นห้น่�งข้องว้ฒันธิ์รรมการอา่นออกเขี้ยนไดแ้ลิะสิ้ามารถูเข้า้ถูง่พระคัมัภีีร ์

ไดก็้ตาม แตเ่ราก็ยงัไดร้บััประโยช้นจ์ากการเรยีนร้ใ้นช้มุช้นอย้่

 การเรยีนร้พ้ระว้จนะข้องพระเจา้เป็นสิ้้�งจำาเป็นสิ้ำาห้รบััการตด้ตาม

พระเยซ้ำ ้ เราจะเรยีนร้เ้กี�ยว้กบัับัาปไดอ้ยา่งไร? (พฤต้กรรมแลิะทั้า่ทีั้ทีั้�ตอ้ง

ห้ลิีกเลิี�ยง) แลิะการดำาเน้นชี้ว้้ตทีั้�เต็มลิน้ดว้้ยพระว้้ญญาณ (ว้้ธีิ์ทีั้�เราคัว้ร

ประพฤต้ตน) พระคัมัภีีรส์ิ้อนเราให้ ้ “ท้ั้ �งตวั้เก่าข้องพว้กทั้่านทีั้�คั้่กบััการ

ประพฤต้แบับัเด้ม ซ้ำ่�งถูก้ตณัห้าลิ่อลิว้งทั้ำาให้พ้้นาศไป แลิะให้ว้้้ญญาณ

แลิะจ้ตใจข้องพว้กทั้า่นไดร้บััการเปลิี�ยนให้ม ่แลิะรบััการสิ้อนให้ส้ิ้ว้มสิ้ภีาพ

ให้ม่ซ้ำ่�งไดร้บััการสิ้รา้งข้่ �นตามแบับัข้องพระเจา้ในคัว้ามช้อบัธิ์รรมแลิะ

คัว้ามบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�อยา่งแทั้จ้รง้” (อฟ. 4:22-24) เม่�อเรากลิายเป็นสิ้ว่้นห้น่�งข้อง

คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้โดยคัว้ามเช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ พระว้้ญญาณจะสิ้ถู้ต

อย้ใ่นในเรา (1 คัร. 3:16-17; 6:19-20; 2 คัร. 6:16; อฟ. 2:22) แลิะช้ว่้ยให้้

เรามีชี้ว้้ตทีั้�เก้ดผลิ

	 “แต�ถ้ำา้ที่�านที่่�งหลุ่ายได้ร้บ่การที่รงนำาโด้ยพระวญิญาณ	ที่�านกไ็ม� 
	 อยู�ใตธ้รรมบญ่ญต่กิารงานข้องเน้ �อหนง่น่�นเหน็ได้ช้ด่้	คัอ้การลุ่�วง 

	 ประเวณ่	 การโสโคัรก	 การเสเพลุ่การนบ่ถ้ำ้อรูปเคัารพ	 การถ้ำ้อ 

	 วทิี่ยาคัม	การเป็นศต่รูกน่	การววิาที่กน่	การรษิยากน่	การฉน่เฉย่ว 

	 กน่	การใฝู� สูง	การที่่�มเถ้ำย่งกน่	การแตกก๊กกน่	การอจิ้ฉากน่	การ 

	 เมาเหลุ่า้	 การเลุ่�นเป็นพาลุ่เกเร	 แลุ่ะการอ้�นๆ	 ในที่ำานองน่ �ซ้ื้�ง 

	 ข้า้พเจ้า้เคัยเตอ้นพวกที่�านมาก�อนว�า	คันที่่�ประพฤตเิช�นน่�นจ้ะไม�ม ่

	 ส�วนในแผ่�นด้นิข้องพระเจ้า้	ส�วนผ่ลุ่ข้องพระวญิญาณน่�น	คัอ้คัวาม 

	 รก่	คัวามยนิด้	่สน่ตสิข่้	คัวามอด้ที่น	คัวามกร่ณา	คัวามด้	่คัวาม 

	 ซ้ื้�อสต่ย์	 คัวามสภ่ีาพอ�อนโยน	 การรูจ้้ก่บง่คับ่ตน	 เร้�องอย�างน่ � 

	 ไม�มธ่รรมบญ่ญต่หิา้มไวเ้ลุ่ย	 ผู่ท้ี่่�อยู�ฝู� ายพระเยซูื้คัรสิตไ์ด้ต้รง้เน้ �อ 
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	 หนง่ไวท้ี่่�กางเข้นพรอ้มกบ่ราคัะแลุ่ะตณ่หาแลุ่ว้”	(กที่.	5:18-24)

 สิ้าว้กเรียนร้แ้ลิะดำาเน้นชี้ว้้ตตามพระว้จนะข้องพระเจา้ นี�ค่ัอ

ว้้ธีิ์ทีั้�พระเยซ้ำ้ทั้รงแสิ้ดงให้เ้ห้็นว้่าพระองคัท์ั้รงรกัพระเจา้ พระองคัท์ั้รงเช่้�อ

ฟังพระประสิ้งคัข์้องพระเจา้ ชุ้มช้นเป็นกำาลิงัสิ้ ำาคัญัทีั้�ช้่ว้ยให้เ้ราดำาเน้น

ชี้ว้้ตตามพระว้จนะข้องพระเจา้ได ้ เราพบักบััผ้เ้ช่้�อทีั้�เป็นผ้ใ้ห้ญ่ทีั้�ต้ดตาม 

พระเยซ้ำ้มาห้ลิายปีทีั้�อย้่ในชุ้มช้น เราสิ้ามารถูเรียนร้ไ้ดว้้่าชี้ว้้ตข้องเข้า

เปลิี�ยนไปอย่างไรเม่�อพว้กเข้าเรียนร้ที้ั้�จะ “ลิะท้ั้ �งสิ้้�งเก่าแลิะสิ้ว้มสิ้้�งให้ม่” 

เราสิ้ามารถูไปห้าแลิะข้อรบััการห้นุนใจเม่�อเราตอ้งต่อสิ้้ด้้ �นรนทีั้�จะเป็น

เห้ม่อนพระเยซ้ำ้ พว้กเข้าสิ้ามารถูเต่อนเราถู่งคัว้ามแลิะการให้อ้ภียัข้อง

พระเจา้ พว้กเข้าเข้า้ใจ เน่�องจากคัรส้ิ้เตียนทั้กุคันเองก็ตอ้งตอ่สิ้้ด้้ �นรนทีั้�จะ

ห้นัจากบัาปแลิะทั้ำาสิ้้�งทีั้�ถูก้ตอ้ง (I ยน. 1:5-10) แมก้ระทั้ั�งเห้ลิา่อคััรสิ้าว้ก

เองก็ด้ �นรนตอ่สิ้้ก้บัับัาปแลิะทั้ำาในสิ้้�งทีั้�ถูก้ตอ้ง (รม. 7:7-25; กทั้. 2:11-14) 

ช้มุช้นห้มายถู่งคัว้ามรบััผ้ดช้อบั คัว้ามเห็้นใจ แลิะการห้นนุใจข้ณะทีั้�เรา

พยายามทีั้�จะเป็นเห้ม่อนแบับัอยา่งข้องพระเยซ้ำม้ากข้่ �น

สาวกทูนทูกุขี์
 องคัป์ระกอบันี�อาจทั้ำาให้ค้ัณุประห้ลิาดใจ แต่นี�ค่ัอคัว้ามช้ดัเจน

ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่ พระเยซ้ำ้ทั้รงบัอกแก่บัรรดาสิ้าว้กข้อง

พระองคัว์้า่ 

	 “ถ้ำา้โลุ่กน่ �เกลุ่ย่ด้ชง่พวกที่�าน	กจ็้งรูว้�าโลุ่กเกลุ่ย่ด้ชง่เราก�อน	ถ้ำา้พวก 

	 ที่�านเป็นข้องโลุ่ก	โลุ่กกย็�อมจ้ะรก่คันที่่�เป็นข้องโลุ่กเอง	แต�เพราะ	

	 ที่�านไม�ได้เ้ป็นข้องโลุ่ก	คัอ้เราเลุ่อ้กที่�านออกจ้ากโลุ่ก	เพราะเหตน่่ �	 

	 โลุ่กจ้้งเกลุ่ย่ด้ชง่ที่�าน	จ้งระลุ่ก้ถ้ำง้คัำาที่่�เรากลุ่�าวกบ่พวกที่�านแลุ่ว้ว�า	 
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	 ‘บ�าวไม�ได้เ้ป็นใหญ�กว�านาย’	ถ้ำา้พวกเข้าข้�มเหงเรา	เข้ากจ็้ะข้�มเหง 

	 พวกที่�านด้ว้ย	ถ้ำา้เข้าปฏบิต่ติามคัำาข้องเรา	พวกเข้ากจ็้ะปฏบิต่ติาม 
	 คัำาข้องพวกที่�านด้ว้ย”	(ยอหน์	15:18-20)

 นี�ค่ัอสิ้ว่้นคัว้ามเช่้�อทีั้�ถูก้ทั้ดสิ้อบัจรง้ๆ สิ้้�งห้น่�งทีั้�ตอ้งเรยีนร้ ้เราตอ้ง

เปลิี�ยนใจในการดำาเน้นชี้ว้้ต แลิะเป็นอีกเร่�องห้น่�งทีั้�เราจะโดนการทั้นทั้กุข้์

เพราะการต้ดตามพระเยซ้ำ้ บัรรดาสิ้าว้กทั้นทั้กุข้เ์พราะพว้กเข้าไดต้้ดตาม

พระเยซ้ำ ้(ก้จการ 5:41; 9:16; 21:13; 2 คัร. 11:22-29). การยด่มั�นในคัว้าม

เช่้�อเป็นสิ้าระสิ้ำาคัญัตลิอดพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่(รม. 8:17-18; 2 

คัร. 1:3-7; ฟป. 1:27-30; 1 ปต. 3:13-17) เปโตรซ้ำ่�งเป็นห้น่�งในสิ้าว้กดั�งเดม้

สิ้บ้ัสิ้องคันไดเ้ห้น็พระเยซ้ำท้ั้รงทั้นทั้กุข้แ์ลิะจากนั�นเปโตรก็ไดถู้ก้จำาคักุเพราะ

คัว้ามเช่้�อข้องทั้า่น (ก้จการ 12:1-19) ทั้า่นไดเ้ขี้ยนจดห้มายถูง่บัรรดาผ้เ้ช่้�อ

ทีั้�ตอ้งห้นีจากการโจมตีแลิะกระจดักระจายไปเน่�องจากการถูก้ข้ม่เห้ง

	 “เพราะจ้ะเป็นคัวามด้ค่ัวามชอบอย�างไร	ถ้ำา้พวกที่�านสูท้ี่นเม้�อถู้ำก 

	 เฆี่่�ยนเพราะการที่ำาช่�วน่�น?	แต�ถ้ำา้พวกที่�านที่ำาด้แ่ลุ่ะตอ้งที่นที่ก่ข้	์

	 ลุ่ำาบาก	สิ�งน่ �กจ็้ะเป็นที่่�พอพระที่ย่ข้องพระเจ้า้	เพราะพระเจ้า้ที่รง

	 เร่ยกพวกที่�านเพ้�อจ้่ด้ประสงคัน์่ �	 เพราะว�าพระคัรสิตท์ี่รงที่นที่ก่ข้ ์

	 เพ้�อพวกที่�าน	 พระองคัท์ี่รงวางแบบอย�างแก�พวกที่�าน	 เพ้�อที่�าน 

	 จ้ะได้ด้้ำาเนินตามรอยพระบาที่ข้องพระองคั์	 พระองคั์ไม�ได้ท้ี่รง 
	 ที่ำาบาปเลุ่ย	 แลุ่ะไม�พบการลุ่�อลุ่วงในพระโอษฐ์ข้องพระองคัเ์ลุ่ย	 
	 เม้�อเข้ากลุ่�าวคัำาหยาบคัายต�อพระองคั	์ พระองคัไ์ม�ได้ท้ี่รงกลุ่�าว 
	 ตอบเข้าด้ว้ยคัำาหยาบคัายเลุ่ย	เม้�อพระองคัท์ี่รงที่นที่ก่ข้	์พระองคั ์
	 ไม�ได้ท้ี่รงขู้�อาฆี่าต	 แต�ที่รงมอบพระองคั์เองไวแ้ก�พระเจ้า้ผู่ท้ี่รง 

	 พพิากษาอย�างยต่ธิรรม”	(1	ปต.	2:20-23)
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 การอดทั้นต่อการทั้นทั้กุข้ท์ั้ ำาให้เ้ราตอ้งระลิก่ว้่าข้่าว้ประเสิ้ร้ฐไม่

ไดส้ิ้ญัญาว้่าเราจะมีชี้ว้้ตทีั้�ง่ายดาย แต่สิ้ญัญาถู่งสิ้ถูานทีั้�ช้ั�ว้น้รนัดรใน

คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ในชี้ว้้ตถูดัไป โลิกนี�ไมใ่ช้บ่ัา้นทีั้�แทั้จ้รง้ข้องเราคัรบัั

สิ้าว้กสิ้รา้งสิ้าว้กมากข้่ �น

 ในข้ณะทีั้�การรกัพระเจา้ รกัเพ่�อนบัา้น แลิะรกักนัแลิะกนัเป็นการ

กระทั้ำาสิ้ำาคัญัทีั้�สิ้ดุสิ้ ำาห้รบััในการเป็นสิ้าว้ก แต่ยงัมีสิ้้�งสิ้ ำาคัญัอย่างอ่�นทีั้�

สิ้าว้กทั้ำาค่ัอสิ้รา้งสิ้าว้กคันอ่�นๆ นี�เป็นงานทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงบัญัช้าเห้ลิา่สิ้าว้ก

ให้ท้ั้ ำาก่อนทีั้�พระเยซ้ำ้จะเสิ้ด็จข้่ �นสิ้้ส่ิ้ว้รรคั ์ แลิะดว้้ยเห้ตผุลินั�น เราจ่งเรียก

พระบัญัช้านั�นว้า่พระมห้าบัญัช้า

	 “พระเยซูื้จ้้งเสด้จ็้เข้า้มาใกลุ่แ้ลุ่ว้ตรส่กบ่พวกเข้าว�า	“สทิี่ธิอำานาจ้	

	 ที่่�งหมด้ในสวรรคัก์ด็้	่ในแผ่�นด้นิโลุ่กกด็้ท่ี่รงมอบไวแ้ก�เราแลุ่ว้		

	 เพราะฉะน่�น	ที่�านที่่�งหลุ่ายจ้งออกไปแลุ่ะนำาชนที่ก่ชาตมิาเป็น	

	 สาวกข้องเรา	จ้งบพ่ตศิมาพวกเข้าในพระนามข้องพระบดิ้า			

	 พระบต่ร	แลุ่ะพระวญิญาณบรสิท่ี่ธิ�	แลุ่ะสอนพวกเข้าใหถ้้ำอ้รก่ษา 

	 สิ�งสารพด่้ที่่�เราส่�งพวกที่�านไว	้แลุ่ะน่�แน�ะ	เราจ้ะอยู�กบ่ที่�านที่่�งหลุ่าย 

	 เสมอไป	จ้นกว�าจ้ะสิ�นยค่ั”	(มธ.	28:18-20)

 “นำาช้นทั้กุช้าตม้าเป็นสิ้าว้ก” นั�นเป็นสิ้ว่้นทีั้�สิ้ ำาคัญัข้องเร่�องราว้

ในพระคัมัภีีรผ์้มี้สิ้ท้ั้ธ้ิ์อำานาจในโลิกเห้น่อธิ์รรมช้าต ้เช้น่ บัตุรทั้ั�งห้ลิายข้อง

พระเจา้แลิะว้้ญญาณช้ั�ว้ทีั้�ทั้ ำาให้ช้้นช้าต้ตา่งๆ ทีั้�ตกเป็นทั้าสิ้นั�นให้เ้ป็นไทั้ 

พระเจา้ทั้รงตอ้งการให้ล้ิก้ๆ ข้องพระองคัที์ั้�เป็นสิ้าว้กข้องพระเยซ้ำพ้ระบัตุร

ข้องพระองคัใ์ห้แ้บัง่ปันข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ไปทั้กุห้นทั้กุแห้ง่ พระเจา้ทั้รงตอ้กงาร

ให้มี้คันในคัรอบัคัรวั้ข้องพระองคัม์ากทีั้�สิ้ดุ ห้นา้ทีั้�ข้องเราค่ัอบัอกทั้กุคันถูง่

ข้่าว้ประเสิ้รฐ้ สิ้ ำาแดงข้่าว้ประเสิ้รฐ้ตอ่ห้นา้พว้กเข้า แลิะนำาพว้กเข้าเข้า้สิ้้่
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คัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้ จากนั�นสิ้ั�งสิ้อนพว้กเข้าให้ท้ั้ ำาอยา่งเดียว้กนั

 เราจะทั้ำาสิ้้�งเห้ลิา่นั�นไดอ้ยา่งไร? เราจะแบัง่ปันประสิ้บัการณชี์้ว้้ต 

ทีั้�เรามีกบััพระเยซ้ำแ้ลิะแบัง่ปันคัว้ามเช่้�อข้องเราว้า่ เรามาเช่้�อข้า่ว้ประเสิ้รฐ้

ไดอ้ยา่งไร สิ้้�งเห้ลิา่นี �เรยีบังา่ยแตน่า่อศัจรรย์

 ป็ระกันแรก บัอกคันอ่�นเกี�ยว้กบััชี้ว้้ตข้องคัณุก่อนทีั้�จะมาเช่้�อใน

ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้แลิะยอมรบััการให้อ้ภียัข้องพระเจา้ผา่นทั้างพระเยซ้ำ ้ผ้ค้ันช้อบั

ฟังเร่�องราว้ตา่งๆ โดยเฉพาะเกี�ยว้กบััคันอ่�น ทั้ำาไมถูง่เป็นเช้น่นั�น? มีบัางสิ้้�ง

ในเร่�องราว้ข้องคันทีั้�เช่้�อมโยงกบััเร่�องราว้ข้องเราเสิ้มอ เม่�อคัณุบัอกใคัรบัาง

คันเกี�ยว้กบััชี้ว้้ตข้องคัณุก่อนทีั้�จะมาเช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ มีรายลิะเอียดบัาง

อยา่งในชี้ว้้ตข้องคัณุจะคัุน้เคัยกบััคันทีั้�คัณุกำาลิงัพด้คัยุอย้ด่ว้้ยแลิะอาจมี

ห้ลิายอยา่งในเร่�องราว้ข้องคัณุจะเช่้�อมโยงกบััพว้กเข้า

 ป็ระการทูี�สอื่ง บัอกพว้กเข้าว้่าทั้ำาไมการไดฟั้งแลิะเช่้�อข้่าว้

ประเสิ้รฐ้ข้องคัณุเป็นจดุเปลิี�ยนสิ้ำาห้รบััคัณุ บัอกพว้กเข้าว้า่การเช่้�อมโยง

พระเยซ้ำไ้ดเ้ปลิี�ยนชี้ว้้ตคัณุแลิะปลิดปลิอ่ยคัณุจากเว้รกรรมไดอ้ยา่งไร เป็น

เร่�องอศัจรรยที์ั้�ร้ว้้า่แมส้ิ้้�งทีั้�เราทั้ำากบััตนเองแลิะผ้อ่้�น พระเจา้ก็ยงัทั้รงรกัแลิะ

ปรารถูนาดีต่อเรามากจนประทั้านคัว้ามรอดแก่เรา จากนั�นเลิา่เร่�องว้้ธีิ์ทีั้�

พระเจา้สิ้ง่พระเยซ้ำม้าเพ่�อให้เ้รารอดพน้จากบัาป เว้รกรรมข้องเรา แลิะมี

ชี้ว้้ตน้รนัดรก์บััพระองคั ์ซ้ำ่�งเป็นสิ้้�งทีั้�พระเจา้ทั้รงตอ้งการตั�งแตต่น้

 ป็ระการทูี�สาม บัอกผ้อ่้�นเกี�ยว้กับัผลิกระทั้บัข้องการเช่้�อใน

ข้่าว้ประเสิ้ร้ฐแลิะการไดร้บััการปลิดปลิ่อยจากบัาปแลิะเว้รกรรมในชี้ว้้ต

ข้องคัณุ บัอกพว้กเข้าว้า่การร้จ้กัการให้อ้ภียั คัว้ามรกัแลิะคัำาสิ้ญัญาข้อง

พระเจา้ข้องพระเจา้เร่�องชี้ว้้ตน้รนัดรเ์ป็นอยา่งไร บัอกพว้กเข้าว้า่มนัเปลิี�ยน

มมุมองข้องคัณุทีั้�มีต่อตวั้คัณุแลิะทั้ำาไมคัณุถู่งอย้่ในโลิกนี� บัอกพว้กเข้า

ว้า่การนอ้มรบััข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ เปลิี�ยนแลิงชี้ว้้ตคัณุอยา่งไร

 บัางคันอาจตอ้งการพ้สิ้จ้นห์้วั้ใจทีั้�เปลิี�ยนไป นั�นเป็นเร่�องปกตแ้ลิะ
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เป็นโอกาสิ้ทีั้�เราจะไดเ้ลิียนแบับัพระเยซ้ำ้ ทีั้�เป็นเห้ตผุลิสิ้ำาคัญัประการห้น่�ง

ในการมีชี้ว้้ตบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� พระเยซ้ำ้ทั้รงรกัแลิะรบััใช้ผ้้ค้ัน ผ้ค้ันอยากถูก้รกัแลิะ

มองห้าคัว้ามจรง้ในคันอ่�น การตอบัสิ้นองตอ่คันอ่�นในแบับัทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รง

ตอบัสิ้นองเป็นสิ้้�งทีั้�ทั้รงพลิงั พว้กเข้าจะสิ้งัเกตเห็้นว้า่มีคันรกัพว้กเข้าห้รอ่ไม ่

พว้กเข้าร้ว้้า่เม่�อใดทีั้�คัณุให้พ้ว้กเข้านำาห้นา้ตนเองเพ่�อเห้น็แก่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ 

ไมใ่ช้ท่ั้กุคันทีั้�จะเช่้�อพระเยซ้ำ ้ไมใ่ช้ท่ั้กุคันทีั้�จะเช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ เม่�อคัณุได้

แบัง่ปันกบััพว้กเข้าแลิะปฏ้ิบัตัต้อ่พว้กเข้าเห้ม่อนทีั้�พระเยซ้ำ ้แตก็่มีอีกห้ลิาย

คันทีั้�เช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้
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ช่�อื่และค์ำาศัึพูทูส์ำาคั์ญ (อื่ภีธิานศัึพูทู)์

อัื่บราฮัม – ช้ายทีั้�พระเจา้ทั้รงเลิ่อกให้เ้ป็นบัรรพบัรุุษข้องผ้ค้ันทีั้�จะกลิาย

มาเป็นช้าว้อ้สิ้ราเอลิห้รอ่ช้าว้ย้ว้

กจิการ (หร่อื่กจิการแหง่อัื่ค์รทูต้ิ) – เป็นพระธิ์รรมในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์

สิ้ญัญาให้มเ่กี�ยว้กบััประว้ตั้ศาสิ้ตรข์้องคัรส้ิ้เตียนกลิุม่แรกๆ 

อื่าดัมกับเอื่วา - มนษุยส์ิ้องคันแรก (ช้ายแลิะห้ญ้ง) ทีั้�พระเจา้ทั้รงสิ้รา้งข้่ �น

ทูต้ิสวรรค์ ์ - สิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้น่อธิ์รรมช้าต้ซ้ำ่�งรบััใช้พ้ระเจา้แลิะคัอยช้ว่้ยเห้ลิ่อ

บัรรดาผ้เ้ช่้�อในพระเยซ้ำ ้คัำาศพัทั้ฮี์้บัร้แลิะกรกีดั�งเดม้ซ้ำ่�งแปลิว้า่ “ทั้ต้สิ้ว้รรคั”์ 

นั�น ห้มายถูง่ “ผ้ส้ิ้ง่สิ้าร” ดงันั�น คัำาศพัทั้ ์ว้า่ “ทั้ต้สิ้ว้รรคั”์ เป็นการอธ้ิ์บัายถูง่

ห้นา้ทีั้� โดยอธ้ิ์บัายถูง่บัทั้บัาทั้ข้องสิ้มาช้้กข้องอาณาจกัรสิ้ว้รรคัข์้องพระเจา้

ซ้ำ่�งนำาสิ้าสิ้นจ์ากพระเจา้ไปถูง่ผ้ค้ัน ดที้ั้� “สิ้รุปคัำาศพัทั้เ์ห้น่อธิ์รรมช้าต”้ เพ่�อ

รายลิะเอียดเพ้�มเตม้

อัื่ค์รทูต้ิ - คั ำาศพัทั้ก์รกีห้มายถูง่ “ผ้ที้ั้�ถูก้สิ้ง่ไป” มีอคััรทั้ต้ห้ลิายประเภีทั้ใน

พระคัมัภีีรภ์ีารคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่

การเสด็จขีึ�น – การเสิ้ด็จกลิบััสิ้้่สิ้ว้รรคัข์้องพระเยซ้ำ้ห้ลิงัจากการฟ่�นค่ัน

พระช้นม์

ค์นอัื่สซึ้เีรีย – ช้นช้าตซ้้ำ่�งเป็นศตัร้กบััคันอ้สิ้ราเอลิ มาจากบัรเ้ว้ณเมโสิ้โป

เตเมียตอนเห้น่อ 



116 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

บาเบล - เม่องโบัราณ ตั�งอย้บ่ัรเ้ว้ณเมโสิ้โปเตเมียตอนใตใ้นปัจจบุันั

ค์นบาบิโลน - ช้นช้าต้ซ้ำ่�งเป็นศตัร้กบััคันอ้สิ้ราเอลิจากบัร้เว้ณเมโสิ้โปเต

เมียตอนใต ้

ผ้�เช่�อื่ - คันทีั้�เช่้�อ/ไว้ว้้างใจในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้

พูระคั์มภีรี ์– ช้ดุห้นงัสิ้อ่ศกัด้�สิ้ท้ั้ธ้ิ์�โบัราณ 66 เลิม่ซ้ำ่�งเขี้ยนโดยผ้ที้ั้�ไดร้บััการ

ชี้ �แนะจากพระเจา้ ห้นงัสิ้่อ 39 เลิม่แรกเป็นทีั้�ร้จ้กัในฐานะพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ 

ตามดว้้ยห้นงัสิ้่อ 27 เลิม่ซ้ำ่�งป็นทีั้�ร้จ้กัในฐานะพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม่

พูระค์ริสติ ์ – คัำากรีกห้มายถู่ง “ผ้ที้ั้�ไดร้บััการเจ้ม” คัำาศพัทั้เ์ดียว้กนักบัั 

“พระเมสิ้สิ้ย้าห้”์ แลิะเป็นช่้�อตำาแห้นง่ข้องพระเยซ้ำ้

พูนัธสัญญา – ข้อ้ตกลิงระห้ว้า่งสิ้องฝ่้าย ในพระคัมัภีีรพ์ระเจา้ทั้รงทั้ำาพนัธิ์

สิ้ญัญากบััมนษุยช้าตซ้้ำ่�งพระองคัท์ั้รงประทั้านพระสิ้ญัญาตา่งๆ แลิะพระพร

แก่พว้กเข้า สิ้ญัญาอาจมีเง่�อนไข้ห้รอ่ไมมี่เง่�อนไข้ก็ได้

ไม�กางเขีน  - สิ้้�งทีั้�ใช้ป้ระห้ารชี้ว้้ตพระเยซ้ำ ้ไมก้างเข้นแบับัโรมเป็นเสิ้าตั�ง

ตรงแลิะมีคัานข้ว้าง ซ้ำ่�งเห้ย่�อถูก้มดัห้รอ่ตอกตะปต้ด้กบััไมแ้ลิว้้ท้ั้ �งให้ห้้ข้าด

อากาศห้ายใจห้ลิงัจากทีั้�ถูก้การทั้รมาน ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่

“ไมก้างเข้น” ยงัอา้งอ้งถูง่สิ้ถูานทีั้�ทีั้�พระเยซ้ำช้้ ำาระบัาป เว้รกรรมแลิะคัว้าม

รอดแก่ทั้กุคันทีั้�เช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้

ดาวดิ – กษัตรย้พ์ระองคัที์ั้�สิ้องข้องคันอ้สิ้ราเอลิ ซ้ำ่�งพระเจา้ทั้รงสิ้ญัญาว้า่
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สิ้รา้งราช้ว้งศน้์รนัดร ์พระเมสิ้สิ้ย้าห้จ์ะมาจากเช่้ �อสิ้ายราช้ว้งศ์

ค์วามเลวทูราม - คั ำาทีั้�เกี�ยว้ข้อ้งกบััคัว้ามช้ั�ว้รา้ยแลิะบัาป มกัห้มายถู่ง

คัว้ามคั้ดแลิะพฤต้กรรมทีั้�ช้ั�ว้รา้ยข้องมนษุยช้าต้

มาร – อีกช่้�อห้น่�งสิ้ ำาห้รบััซ้ำาตานแลิะง ้ดที้ั้� “สิ้รุปคัำาศพัทั้เ์ห้น่อธิ์รรมช้าต”้ 

เพ่�อรายลิะเอียดเพ้�มเตม้ไดที้ั้�ทั้า้ยบัรรณนกุรม

สาวก - ต ำาแห้นง่ คันทีั้�ตด้ตามพระเยซ้ำโ้ดยเลีิยนแบับัชี้ว้้ตข้องพระเยซ้ำแ้ลิะ

เช่้�อฟังคัำาสิ้ั�งสิ้อนข้องพระองคั ์ ห้นา้ทีั้� ทีั้�คัอย “สิ้ั�งสิ้อนคันให้เ้ป็นสิ้าว้ก”        

ตอ่ ๆ ไป ค่ัอสิ้อนให้พ้ว้กเข้าตด้ตามพระเยซ้ำ้

การป็ระกาศึข่ีาวป็ระเสริฐ - การเผยแพร่ข้ยายสิ้าสิ้นเ์กี�ยว้กับัข้่าว้

ประเสิ้รฐ้ดว้้ยว้้ธีิ์การตา่งๆ

อื่พูยพู – (1)  ช่้�อข้องพระธิ์รรมเลิม่ทีั้�สิ้องข้องพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญา

เดมิ (2) คัำาศพัทั้ที์ั้�บัรรยายถู่งช้นช้าต้โบัราณข้องอ้สิ้ราเอลิทีั้�ห้ลิบัห้นีจาก

การเป็นทั้าสิ้ในอีย้ปต์

ค์วามชั�วร�าย - สิ้้�งใดก็ตามทีั้�เลิว้รา้ย เป็นอนัตราย แลิะนา่รงัเกียจทั้างศีลิ

ธิ์รรมแลิะจรย้ธิ์รรมตอ่พระเจา้แลิะการทั้รงสิ้รา้งข้องพระองคั์

ค์วามเช่�อื่ – การเช่้�อไว้ว้้างใจ (ในบัางคันห้รอ่บัางสิ้้�ง) 
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การร่วงหล่นในบาป็ - บัาปข้องอาดมักบััเอว้าตอ่พระเจา้ในสิ้ว้นเอเดน

แลิะผลิลิพัธิ์ต์า่งๆ จากเห้ตกุารณค์ัรั�งนั�น

การให�อื่ภีัย (จากบาป็) – เม่�อพระเจา้ทั้รงยกโทั้ษให้แ้ก่บัางคันจาก         

การลิะเม้ดพว้กเข้าแลิะการทั้ำาผ้ดตอ่พระองคั ์เม่�อพระเจา้ทั้รงให้อ้ภียั โทั้ษ

ใด ๆ ก็ตามทีั้�เป็นห้นี�พระองคัจ์ะถูก้ยกโทั้ษ คัำาทีั้�เกี�ยว้ข้อ้งไดแ้ก่ พระคัณุ 

คัว้ามเมตตาแลิะคัว้ามรอด

สวนเอื่เดน – สิ้ถูานทีั้�ในโลิกข้องพระเจา้ซ้ำ่�งถูก้สิ้รา้งข้่ �นแต่ดั�งเด้มทีั้�อาดั

มกบััเอว้าอาศยัอย้ ่พระเจา้ทั้รงประทั้บััอย้ใ่นสิ้ว้นเอเดนดว้้ยเช้น่กนั

ปฐมกาลิ - พระธิ์รรมเลิม่แรกข้องพระคัมัภีีร ์

ค์นติา่งชาติ ิ- คั ำาศพัทั้อ์ธ้ิ์บัายถูง่คันทีั้�ไมใ่ช้ค่ันช้าตพ้นัธิ์ุอ้์สิ้ราเอลิ

พูระเจ�า - สิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้น่อธิ์รรมช้าต้สิ้ง้สิ้ดุทีั้�มีเอกลิกัษณเ์ฉพาะไมเ่ห้ม่อน

ผ้ใ้ด แลิะห้าทีั้�เปรียบัไม่ได ้ ผ้ส้ิ้รา้งทั้กุสิ้้�งทั้กุอย่างแลิะรกัมนษุยช้าต้ คั ำา

ว้่า “พระเจา้” ยงัสิ้ามารถูอา้งถู่งสิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้น่อธิ์รรมช้าต้ (เทั้พเจา้ห้ร่อ              

พระอ่�น ๆ ) ทีั้�พระเจา้ทั้รงสิ้รา้งข้่ �น

ข่ีาวป็ระเสริฐ - สิ้าสิ้นแ์ห้ง่คัว้ามรอดข้องพระเยซ้ำ้

พูระคุ์ณ – เม่�อพระเจา้ทั้รงเสิ้นอห้รอ่ประทั้านสิ้้�งทีั้�เราไมส่ิ้มคัว้รไดร้บััให้้

แก่เรา คัว้ามปราณีข้องพระเจา้

พูระมหาบญัชา - ภีารก้จทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงประทั้านแก่บัรรดาผ้ต้้ดตามข้อง



119 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

พระองคัใ์ห้เ้ผยแพรข่้ยายข้า่ว้ประเสิ้รฐ้แลิะสิ้รา้งสิ้าว้กไปทั้ั�ว้ทั้ั�งโลิก 

ฮบีร้ – (1) คัำาศพัทั้อี์กคัำาห้น่�งสิ้ ำาห้รบัั “ช้าว้อ้สิ้ราเอลิ” (2) ภีาษาดั�งเด้มซ้ำ่�ง

ใช้เ้ขี้ยนพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้

พูระวญิญาณบริสุทูธิ� - พระว้้ญญาณข้องพระเจา้ทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงสิ้ญัญา

ว้า่ผ้เ้ช่้�อจะไดร้บััห้ลิงัจากทีั้�พระองคัเ์สิ้ดจ็ข้่ �นสิ้้ส่ิ้ว้รรคั์

อื่ศิึอัื่ค์ - บัตุรข้องอบััราฮ้มักำาเน้ดจากนางซ้ำาราห้์

อื่สิราเอื่ล – (1) ช่้�อให้มข่้องยาโคับั ห้ลิานช้ายข้องอบััราฮ้มั (2) ช้นช้าต้

ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้มซ้ำ่�งเร้�มตน้โดยพระเจา้ทั้างอบััราฮ้มักบัั

นางซ้ำาราห้์

ค์นอื่สิราเอื่ล - ทั้ายาทั้ข้องอบััราฮ้มั สิ้มาช้้กข้องช้นช้าตอ้้สิ้ราเอลิ

ยาโค์บ – บัตุรข้องอ้ศอคััแลิะห้ลิานข้องอบััราฮ้มั ภีายห้ลิงัช่้�อข้องทั้่าน

เปลิี�ยนเป็น “อ้สิ้ราเอลิ”

พูระเยซึ้้ - พระบัตุรข้องพระเจา้ ผ้ท้ั้รงบังัเก้ดทั้างมารยีห์้ญ้งพรห้มจารยี ์

แตท่ั้รงเป็นพระเจา้โดยสิ้มบัร้ณ ์พระเจา้ทั้รงกลิายเป็นมนษุยใ์นฐานะพระ

เยซ้ำเ้พ่�อทั้ำาให้แ้ผนการข้องพระเจา้ทีั้�จะช้ว่้ยให้ม้นษุยร์อดจากบัาปไดส้ิ้ ำาเรจ็

ยวิ – อีกช่้�อห้น่�งสิ้ ำาห้รบัั “คันอ้สิ้ราเอลิ” ผ้ค้ันทีั้�สิ้่บัทั้ายาทั้จากอบััราฮ้มั ใน

สิ้มยัโบัราณ นี�เป็นคัำาศพัทั้ที์ั้�คันตา่งช้าต้เรยีกคันอ้สิ้ราเอลิสิ้องเผ่าทีั้�เห้ลิ่อ



120 - พระเจา้ตอ้งการอะไร

ซ้ำ่�งถูก้กว้าดตอ้นเป็นเช้ลิย

อื่าณาจกัรขีอื่งพูระเจ�า/พูระค์ริสติ/์พูระเยซ้ึ้ - การปกคัรองข้องพระเจา้

ทั้างพระเยซ้ำ้คัร้สิ้ตบ์ันแผ่นด้นโลิกกับับัรรดาผ้เ้ช่้�อ พระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์

สิ้ญัญาให้ม่นำาเสิ้นออาณาจกัรทีั้�อย้่ในแผ่นด้นโลิกในปัจจุบันัแลิะกำาลิงั

ดำาเน้นอย้ ่แตย่งัคังรอคัอยการสิ้ำาเรจ็สิ้มบัร้ณใ์นทีั้�สิ้ดุ

ค์วามเมติติา - เม่�อพระเจา้ทั้รงยบััยั�งเราจากการพ้พากษาทีั้�เราสิ้มคัว้ร

ไดร้บัั

พูระเมสสิยาห ์– คั ำาศพัทั้ภ์ีาษาฮี้บัร้ซ้ำ่�งห้มายถูง่ “ผ้ที้ั้�ไดร้บััการเจ้ม” คัำานี �

อา้งอ้งถูง่กษัตรย้ส์ิ้ดุทั้า้ยจากทั้ายาทั้ข้องดาว้้ดทีั้�จะนำาคัว้ามรอดจากบัาป

แลิะการปลิดปลิอ่ยคันข้องพระเจา้ให้เ้ป็นอ้สิ้ระจากเห้ลิา่ศตัร้ ในเร่�องราว้

จากพระคัมัภีีร ์ พระเยซ้ำ้ทั้รงเป็นพระเมสิ้สิ้้ยาห้ ์ คัำาศพัทั้ภ์ีาษากรีกข้อง         

คั ำาศัพทั้ภ์ีาษาฮี้บัร้คัำานี �ค่ัอ “พระคัร้สิ้ต”์ ดังนั�น “พระเยซ้ำ้คัร้สิ้ต”์ ก็ค่ัอ    

“พระเยซ้ำเ้มสิ้สิ้ย้าห้”์ นั�นเอง

โมเสส – คันอ้สิ้ราเอลิซ้ำ่�งกำาเน้ดมาระห้ว้า่งทีั้�ช้นช้าตอ้้สิ้ราเอลิตกเป็นทั้าสิ้

ในอีย้ปต ์ทั้า่นเป็นคันทีั้�พระเจา้ทั้รงเลิ่อกเพ่�อนำาคันอ้สิ้ราเอลิออกจากการ

เป็นทั้าสิ้

ภี้เขีาซึ้ีนาย - ภีเ้ข้าทีั้�พระเจา้ทั้รงบัอกกบััโมเสิ้สิ้ให้น้ำาคันอ้สิ้ราเอลิ เป็น

สิ้ถูานทีั้�ทีั้�พระเจา้จะทั้รงประทั้านพระบัญัญตัส้ิ้บ้ัประการให้แ้กค่ันอ้สิ้ราเอลิ

พนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่- พระธิ์รรม 27 เลิม่ตอ่จากพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ เน่ �อห้าข้อง

พระธิ์รรมเกี�ยว้กบััชี้ว้้ตแลิะพนัธิ์ก้จข้องพระเยซ้ำ้ แลิะประว้ตั้ศาสิ้ตรข์้อง
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คัร้สิ้เตียนกลิุ่มแรกๆ แลิะการเผยแพร่ข้ยายข้องศาสิ้นาคัร้สิ้ตใ์นคัร้สิ้ต์

ศตว้รรษทีั้�ห้น่�ง

โนอื่าห ์– ผ้ซ้้ำ่�งพระเจา้ทั้รงถู่อว้า่เป็นผ้ช้้อบัธิ์รรมในสิ้มยันำ�าทั้ว่้มโลิก พระเจา้

ทั้รงชี้ �สิ้ั�งโนอาห้ใ์ห้ส้ิ้รา้งเรอ่(ลิ ำาให้ญ่)เพ่�อสิ้งว้นตวั้ทั้า่น แลิะคัรอบัคัรวั้ข้อง

ทั้า่น แลิะสิ้ตัว้แ์ตล่ิะช้น้ดรอดจากนำ�าทั้ว่้มให้ญ่

พูันธสัญญาเดิม - พระธิ์รรม 39 เลิ่มแรกข้องพระคัมัภีีร ์ เน่ �อห้าข้อง         

พระธิ์รรมเกี�ยว้กบััพระเจา้แลิะช้นช้าตอ้้สิ้ราเอลิก่อนทีั้�พระเยซ้ำท้ั้รงบังัเก้ด

เป็าโล – อคััรทั้ต้ข้องพระเยซ้ำ้ซ้ำ่�งสิ้ง่ไปให้บ้ัอกผ้ค้ันเกี�ยว้กบััข้่าว้ประเสิ้รฐ้ 

พนัธิ์ก้จข้องทั้า่นมุง่ไปทีั้�คันตา่งช้าต ้(คันทีั้�ไมใ่ช้ค่ันอ้สิ้ราเอลิ)

เป็โติร - ห้น่�งในสิ้าว้กดั�งเด้มสิ้บ้ัสิ้องคันข้องพระเยซ้ำ้

แผ่นดนิแหง่พูระสัญญา - คั ำาศพัทั้ที์ั้�ใช้ก้บััอ้สิ้ราเอลิทั้างภีม้้ศาสิ้ตร ์เป็น

สิ้ถูานทีั้�ทีั้�พระเจา้ทั้รงสิ้ญัญาแก่อบััราฮ้มัว้่าเป็นทีั้�บัรรดาทั้ายาทั้ข้องทั้่าน

อย้อ่าศยัได ้ ก่อนทีั้�คันอ้สิ้ราเอลิเข้า้คัรอบัคัรองแผน่ด้นนั�น แผน่ด้นนั�นถูก้

อา้งอ้งในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเดม้ว้า่แผน่ด้นคัานาอนั

อื่ำานาจแห่งค์วามม่ด – สิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้น่อธิ์รรมช้าต้ทั้ั�งห้มดทีั้�เป็นศตัร้ต่อ

พระเจา้แลิะแผนการข้องพระองคัส์ิ้ ำาห้รบััโลิกแลิะคัรอบัคัรวั้มนุษยข์้อง

พระองคั ์ดที้ั้� “สิ้รุปคัำาศพัทั้เ์ห้น่อธิ์รรมช้าต”้ เพ่�อรายลิะเอียดเพ้�มเตม้ไดที้ั้�

ทั้า้ยบัรรณนกุรม
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การฟ่� นค์น่พูระชนม/์การฟ่� นค์น่ชพีู – (1) ช้ยัช้นะเห้น่อคัว้ามตายโดยได้

รบััชี้ว้้ตให้มห่้ลิงัจากสิ้้ �นชี้ว้้ต (2) ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่เป็นการ

อา้งอ้งถู่งข้อ้เทั้็จจรง้ทีั้�พระเยซ้ำ้ทั้รงเป็นข้่ �นจากคัว้ามตายทั้างรา่งกายสิ้าม

ว้นัห้ลิงัจากทีั้�พระองคัท์ั้รงถูก้ประห้ารชี้ว้้ตบันไมก้างเข้น ห้รอ่ (3) การเป็น

ข้่ �นสิ้้ชี่้ว้้ตน้รนัดรในอนาคัตข้องบัรรดาผ้เ้ช่้�อทั้ั�งห้มดสิ้้ชี่้ว้้ตน้รนัดรบันแผ่น

ด้นโลิกให้ม่

ค์วามรอื่ด – การช้ว่้ยก้ผ้้ค้ันทีั้�เช่้�อในข้า่ว้ประเสิ้รฐ้จากการถูก้แยกออกจาก

พระเจา้เน่�องจากบัาป ในคัว้ามรอด บัาปไดร้บััการอภียัโทั้ษโดยการเช่้�อใน

สิ้าสิ้นแ์ห้ง่ข้า่ว้ประเสิ้รฐ้ คัว้ามรอดนำาผ้เ้ช่้�อกลิสัิ้้ค่ัรอบัคัรวั้ข้องพระเจา้

นางซึ้าราห ์- ภีรรยาข้องอบััราฮ้มั ผ้ที้ั้�พระเจา้ทั้รงทั้ำาให้ส้ิ้ามารถูมีบัตุรได้

เห้น่อธิ์รรมช้าตเ้ม่�อนางช้ราเก้นไป 

ซึ้าติาน – ช่้�อทีั้�มอบัให้แ้ก่งใ้นสิ้ว้นเอเดนซ้ำ่�งห้ลิอกลิว้งอาดมักบััเอว้า ซ้ำาตาน

เป็นสิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�เห้น่อธิ์รรมาช้าตต้นแรกในบัรรดาการทั้รงสิ้รา้งข้องพระเจา้ทีั้�

ก่อกบัฏิตอ่พระเจา้ ซ้ำาตานเป็นศตัร้ตวั้ฉกาจทีั้�สิ้ดุข้องพระเจา้ในพระคัมัภีีร ์

ภีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่ดที้ั้� “สิ้รุปคัำาศพัทั้เ์ห้น่อธิ์รรมช้าต”้ เพ่�อรายลิะเอียด

เพ้�มเตม้ไดที้ั้�ทั้า้ยบัรรณนกุรม

ซึ้าอ้ื่ล - กษัตรย้พ์ระองคัแ์รกข้องคันอ้สิ้ราเอลิ

ง ้– ศตัร้ข้องอาดมักบััเอว้าในสิ้ว้นอเดน ภีายห้ลิงัพระคัมัภีีรเ์รยีกงว้้า่มาร

แลิะซ้ำาตาน ดที้ั้� “สิ้รุปคัำาศพัทั้เ์ห้น่อธิ์รรมช้าต้” เพ่�อรายลิะเอียดเพ้�มเต้ม

ไดที้ั้�ทั้า้ยบัรรณนกุรม
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บาป็ – การกระทั้ำาห้รอ่ทั้า่ทีั้ทีั้�เป็นกบัฏิห้รอ่ข้ดัแยง้ตอ่มาตรฐานแห้ง่คัว้าม

ช้องธิ์รรม ศีลิธิ์รรม แลิะจรย้ธิ์รรมข้องพระเจา้

ซึ้าโลมอื่น – โอรสิ้พระองคัห์้น่�งข้องดาว้้ด ซ้ำาโลิมอนสิ้่บัทั้อดบัลัิลิงักห์้ลิงั

จากทีั้�ดาว้้ดสิ้้ �นพระช้นม์

พูระบุติร - ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาให้ม ่“พระบัตุร” ห้รอ่ “พระบัตุร

ข้องพระเจา้” สิ้ว่้นให้ญ่ห้มายถูง่พระเยซ้ำ้

บุติรขีอื่งพูระเจ�า - ในพระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้ม สิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้น่อ

ธิ์รรมช้าตอ่้�น ๆ  ทีั้�เรยีกว้า่ “บัตุรข้องพระเจา้” ซ้ำ่�งอย้ใ่นการรบััใช้พ้ระเจา้ห้รอ่

ไดก้บัฏิตอ่พระองคั ์ดที้ั้� “สิ้รุปคัำาศพัทั้เ์ห้น่อธิ์รรมช้าต”้ เพ่�อรายลิะเอียดเพ้�ม

เต้มไดที้ั้�ทั้า้ยอภ้ีธิ์านศพัทั้์

พูระวญิญาณขีอื่งพูระเจ�า - อีกคัำาศพัทั้ห์้น่�งสิ้ ำาห้รบััพระว้้ญญาณบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์�

สงค์รามฝ่่ายวญิญาณ – การตอ่สิ้้ก้บัับัาปแลิะกอลิกำาลิงัเห้น่อธิ์รรมช้าต้

ทีั้�เป็นศัตร้ ซ้ำ่�งต่อตา้นการทั้ำาพระมห้าบััญช้า ด้ทีั้� “สิ้รุปคัำาศัพทั้เ์ห้น่อ

ธิ์รรมช้าต้” เพ่�อรายลิะเอียดเพ้�มเตม้ไดที้ั้�ทั้า้ยอภ้ีธิ์านศพัทั้์

สิ�งเหน่อื่ธรรมชาติ ิ– คัำาศพัทั้อ์า้งอ้งถูง่สิ้้�งทีั้�อย้เ่ห้น่อห้รอ่อย้น่อกโลิกฝ่้าย

ธิ์รรมช้าต้ (กายภีาพ ว้ตัถู)ุ “สิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้น่อธิ์รรมช้าต”้ อา้งอ้งถูง่สิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�

เป็นสิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�เป็นว้้ญญาณทีั้�ไมมี่รา่งกายตามธิ์รรมช้าต้

พูระบัญญัติิสิบป็ระการ – ธิ์รรมบัญัญัต้ศีลิธิ์รรมข้ั�นตน้สิ้้บัประการทีั้�
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พระเจา้ทั้รงประทั้านให้แ้ก่คันอ้สิ้ราเอลิห้ลิงัจากทีั้�อพยพออกจากอีย้ปต์
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สรุป็ค์ำาศัึพูทูเ์หน่อื่ธรรมชาติิ

 พระคัมัภีีรน์ ำาเสิ้นอคัำาศพัทั้ต์า่ง ๆ มากมายสิ้ำาห้รบััสิ้้�งมีชี้ว้้ตฝ่้าย

ว้้ญญาณทีั้�อย้ใ่นโลิกเห้น่อธิ์รรมช้าต้ ธิ์รรมเนียมคัรส้ิ้เตียนมกัรว้มคัำาศพัทั้์

เข้า้ดว้้ยกนั ทั้ำาให้เ้ก้ดคัว้ามสิ้บััสิ้นในสิ้้�งทีั้�พระคัมัภีีรไ์ดก้ลิ่าว้ไว้เ้กี�ยว้กบัั

อาณาจกัรฝ่้ายว้้ญญาณว้า่อย่างไร ผมไดอ้ทุ้ั้ศเว้ลิาให้ก้บัังานว้้ช้าการให้้

กับัเร่�องเห้ลิ่านี �แลิะอยากข้อเช้้ญช้ว้นทัุ้กคันทีั้�สิ้นใจเรียนร้เ้พ้�มเต้มเกี�ยว้

กบัั ทั้ต้สิ้ว้รรคั ์มารซ้ำาตาน แลิะว้้ญญาณช้ั�ว้ สิ้ามารถูอา่นห้นงัสิ้อ่ “สิ้้�งเห้น่อ

ธิ์รรมช้าต”้ สิ้้�งทีั้�พระคัมัภีีรส์ิ้อนเกี�ยว้กบััโลิกทีั้�มองไมเ่ห้น็แลิะทั้ำาไมจง่สิ้ำาคัญั 

ฉบับััแปลิภีาษาไทั้ย สิ้ามารถูสิ้ั�งซ่้ำ �อไดที้ั้� https://publish2day.org ห้รอ่ตด้ตอ่

ไดที้ั้� มล้ิน้ธ้ิ์อีสิ้ตาร ์โทั้ร. 053-447038

 ต่อไปนี� ค่ัอการทั้บัทั้ว้นแลิะบัทั้สิ้รุปข้องโลิกเห้น่อธิ์รรมช้าต้ ซ้ำ่�ง

อา้งอ้งอย้ใ่นเร่�องราว้ข้องพระคัมัภีีร ์

 พระคัมัภีีรส์ิ้อนว้า่ มีโลิกทีั้�มองไมเ่ห้น็เป็นโลิกข้องจ้ตว้้ญญาณ สิ้้�ง

มีชี้ว้้ตเห้ลิา่นี �ไมไ่ดมี้รา่งกายโดยธิ์รรมช้าต้ ถูง่แมว้้า่พว้กเข้าอาจปรากฏิใน

ร้ปแบับัทีั้�มีรา่งกายไดก็้ตาม โลิกว้้ญญาณเป็นโลิกทีั้� “เห้น่อธิ์รรมช้าต้” นั�น

ค่ัอ โลิกทีั้�มีคัว้ามแตกตา่งจากฝ่้ายเน่ �อห้นงัแลิะอย้อ่นัไกลิโพน้ออกไปจาก

โลิกฝ่้ายเน่ �อห้นงั

 พระเจา้ทั้รงเป็นสิ้มาช้้กข้องโลิกฝ่้ายว้้ญญาณ แตท่ั้รงอย้เ่ห้น่อโลิก

ว้้ญญาณแลิะอย้ใ่นฐานะการเป็นพระผ้ส้ิ้รา้ง มีเพียงพระเจา้เทั้า่นั�นทีั้�ไมไ่ด้

ทั้รงถูก้สิ้รา้งข้่ �นแลิะเป็นน้รนัดร ์พระองคัท์ั้รงสิ้รา้งสิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�เป็นว้้ญญาณ

อ่�นๆ ทั้ั�งห้มดทีั้�อาศยัอย้่ในโลิกฝ่้ายว้้ญญาณเช้่นเดียว้กบััทีั้�พระองคัท์ั้รง

สิ้รา้งทัุ้กชี้ว้้ตในโลิกทีั้�เรากำาลิงัอาศยัอย้่ (ไดแ้ก่ โลิกฝ่้ายว้ตัถูุ โลิกฝ่้าย

กายภีาพ) 

 พระคัมัภีีรอ์ธ้ิ์บัายถู่งสิ้มาช้้กข้องโลิกฝ่้ายว้้ญญาณดว้้ยคัำาศพัทั้์
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ตา่งๆ ( เช้น่ ในพระธิ์รรม รม. 8:38; 1 ปต. 3:22) ผมแนะนำาสิ้มาช้้กบัาง

ตนทีั้�อย้่ในห้นงัสิ้่อเลิม่นี � ซ้ำ่�งคั ำาศพัทั้บ์ัางคัำาเป็นคัำาอธ้ิ์บัายห้นา้ทีั้�ข้องพว้ก

เข้า แลิะอธ้ิ์บัายว้า่จ้ตว้้ญญาณเห้ลิา่นี �ทั้ ำาอะไรอย้ ่“ทั้ต้สิ้ว้รรคั”์ เป็นตวั้อยา่ง

ห้น่�ง ข้องคัำาศัพทั้เ์ห้ลิ่านี � ซ้ำ่�งห้มายคัว้ามว้่า “ผ้ส้ิ้่งสิ้าร” จากว้ัฒนธิ์รรม 

เกรโคัโรมันทีั้�ไดป้รากฏิอย้่ในพระคััมภีีรภ์ีาคัพันธิ์สิ้ญัญาให้ม่นั�น “ทั้้ต

สิ้ว้รรคั”์ กลิบัักลิายเป็นคัำาศพัทั้ส์ิ้ ำาห้รบััสิ้มาช้้กข้องกองทั้พัสิ้ว้รรคัที์ั้�ไม่ได้

ก่อกบัฏิตอ่พระเจา้ แตค่ั ำาศพัทั้ว์้า่ “ผี” ไดก้ลิายเป็นช่้�อข้องเห้ลิา่ว้้ญญาณ

ทีั้�กบัฏิตอ่พระเจา้ ถูง่แมว้้า่ตามข้อ้เทั้จ็จรง้แลิว้้ในโลิกโบัราณ “ผี” ยงัมีอีก

ห้ลิายคัว้ามห้มายก็ตาม

 ว้ลิีทีั้�อธ้ิ์บัายคัำาว้า่ “บัตุรข้องพระเจา้” เป็นคัำาศพัทั้ค์ัรอบัคัรวั้ทีั้�ย ำ�า

เต่อนเราว้า่พระเจา้ทั้รงเป็นพระบั้ดา (พระผ้ส้ิ้รา้ง) ข้องบัรรดาสิ้้�งมีชี้ว้้ตทีั้�

เป็นว้้ญญาณ แตถู่ง่กระนั�น คัำาศพัทั้นี์ �ยงัมีคัว้าห้มายมากกว้า่นั�น  ซ้ำ่�งผม

ไดอ้ธ้ิ์บัายไว้ใ้นห้นงัสิ้่อ “โลิกเห้น่อธิ์รรมช้าต้” แลิะ “อาณาจกัรทีั้�มองไม่

เห้น็” ไว้อ้ยา่งมากมาย “บัตุรข้องพระเจา้” ห้มายถูง่ “กำาลิงัแรงงาน” ข้อง

พระเจา้ทีั้�อย้ใ่นระดบััสิ้ง้ คัำานี �ไดด้ง่มาจากภีาษาทีั้�แสิ้ดงถูง่ลิกัษณะบัรรดา

โอรสิ้ข้องกษัตรย้ใ์นโลิกโบัราณ ทีั้�ไดร้บััตำาแห้นง่คัว้ามรบััผ้ดช้อบัในระดบัั

สิ้ง้ แลิะเร่�องราว้ในพระคัมัภีีร ์“บัตุรข้องพระเจา้” ไดร้บััมอบัห้มายงานให้้

ปกคัรองช้นช้าตต้า่งๆ ทีั้�พระเจา้ไดท้ั้รงพ้พากษาทีั้�เม่องบัาเบัลิ(การกบัฏิทีั้� 

3) นี�เป็นงานทีั้�สิ้ ำาคัญักว้า่เพียงแตก่ารสิ้ง่สิ้าสิ้นต์า่งๆ เทั้า่นั�น (ภีารก้จข้อง 

“ทั้ต้สิ้ว้รรคั”์)

 ดั�งเด้มแลิว้้ สิ้มาช้้กทั้ั�งสิ้้ �นในโลิกฝ่้ายว้้ญญาณเห้ลิ่านั�น  จงรกั

ภีกัดีตอ่พระเจา้ แตส่ิ้้�งตา่งๆ เห้ลิา่นั�นก็ไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนั�นตลิอดไป อยา่งทีั้�

เราไดอ้า่นจากห้นงัสิ้อ่เลิม่นี � ว้า่พระเจา้ทั้รงแบัง่ปันคัณุลิกัษณะตา่งๆ ข้อง

พระองคัก์บััสิ้มาช้้กข้องโลิกฝ่้ายว้้ญญาณ เม่�อพระองคัท์ั้รงสิ้รา้งพว้กเข้าข้่ �น

มา ห้น่�งในคัณุสิ้มบัตั้เห้ลิา่นั�น ค่ัอ การมีเจตจำานงเสิ้ร ีซ้ำ่�งไดมี้สิ้มาช้้กบัาง
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ตนข้องโลิกฝ่้ายว้้ญญาณ ใช้เ้สิ้รีภีาพข้องตนเองต่อตา้นคัว้ามปรารถูนา

ข้องพระเจา้แลิะตอ่ตา้นคัรอบัคัรวั้มนษุยข์้องพระองคั ์แตโ่ดยรว้มแลิว้้ สิ้้�ง

มีชี้ว้้ตทีั้�เป็นว้้ญญาณทั้ั�งสิ้้ �นทีั้�ต่อตา้นพระเจา้แลิะคันข้องพระองคัน์ั�นค่ัอ 

“อำานาจแห้ง่คัว้ามม่ด” แตอ่ยา่งไรก็ตาม พระคัมัภีีรชี์้ �ให้เ้ห้น็ถูง่คัว้ามแตก

ตา่งข้องศตัร้ฝ่้ายว้้ญญาณข้องพระเจา้แลิะคัว้ามปรารถูนาข้องพระเจา้ทีั้�

จะมีคัรอบัคัรวั้มนษุย์

 พระคัมัภีีรอ์ธ้ิ์บัายถูง่การก่อกบัฏิสิ้ามคัรั�ง คัรั�งแรกเก้ดข้่ �นในสิ้ว้น

เอเดน มีสิ้มาช้้กตนห้น่�งข้องโลิกฝ่้ายว้้ญญาณ อยากจะทั้ำาลิายคัว้าม

ปรารถูนาข้องพระเจา้ทีั้�จะมีคัรอบัคัรวั้มนษุย ์ เร่�องราว้ในพระคัมัภีีรส์ิ้้�งมี

ชี้ว้้ตตนนั�น ไดม้าห้าเอาว้าในร้ปลิกษัณข์้องงแ้ลิะไดห้้ลิอกลิว้งนาง ซ้ำ่�งใน

ภีายห้ลิงัพระคัมัภีีรไ์ดใ้ช้ช่้้�อตา่งๆ เช้น่ “ซ้ำาตาน” (คัำาศพัทั้ซ์้ำ่�งห้มายคัว้ามว้า่ 

“ผ้ที้ั้�ตอ่ตา้น”) แลิะ “มาร” (คัำาศพัทั้ซ์้ำ่�งห้มายคัว้ามว้า่ “ผ้ใ้สิ้ร่า้ย”) ไดก้ลิาย

เป็นช่้�อสิ้ำาห้รบัักบัฏิดั�งเด้มตนนี�

 ตอ่มา เร่�องราว้ในพระคัมัภีีร ์บัตุรข้องพระเจา้บัางจำานว้นก็ไดก่้อ

กบัฏิข้่ �น พว้กเข้าไดล้ิะเม้ดข้อบัเข้ตระห้ว้า่งโลิกฝ่้ายว้้ญญาณกบััโลิกฝ่้าย

เน่ �อห้นงั พระธิ์รรมยด้าเลิ่มสิ้ั�นๆ ไดอ้ธ้ิ์บัายถู่งคัว้ามบัาปข้องพว้กเข้าว้่า 

“ไมร่กัษาอำานาจห้นา้ทีั้�ข้องตนเอง” ในธิ์รรมเนียมคัรส้ิ้ตเตียนไดเ้รยีกบัตุร

ข้องพระเจา้ทีั้�เป็นกบัฏิเห้ลิา่นี �ว้า่ “ทั้ต้สิ้ว้รรคัที์ั้�รว่้งห้ลิน่ในบัาป” เพ่�ออธ้ิ์บัาย

การ “รว่้งห้ลิน่” จากคัว้ามบัรส้ิ้ทุั้ธ้ิ์� ห้รอ่เรยีกว้า่ “ว้้ญญาณช้ั�ว้” เพ่�อแสิ้ดง

ถูง่คัว้ามช้ั�ว้รา้ยข้องพว้กมนั แตส่ิ้้�งนี �ไมถู่ก้ตอ้ง ถูง่แมว้้า่คัรส้ิ้เตียนเรยีกเช้น่

นี � แตข่้อ้เทั้็จจรง้แลิว้้พระคัมัภีีรภ์ีาคัพนัธิ์สิ้ญัญาเด้มไม่เคัยใช้เ้รยีกผ้ก้บัฏิ

เห้ลิา่นี �ว้า่ “ทั้ต้สิ้ว้รรคั”์ ห้รอ่ “ว้้ญญาณช้ั�ว้” กบััการก่อกบัฏิใดๆ ในพระธิ์รรม 

ปฐก. 6:1-4 เลิยก็ตาม

 สิ้ดุทั้า้ยแลิว้้ ห้ลิงัจากทีั้�พว้กเข้าไดร้บััมอบัห้มายให้ป้กคัรองช้นช้าต้

ตา่งๆ ห้ลิงัจากเก้ดเห้ตกุารณที์ั้�ห้อบัาเบัลิไปไดร้ะยะห้น่�ง บัรรดา“บัตุรข้อง
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พระเจา้” ซ้ำ่�งก็เสิ้่�อมทั้รามลิงจากงานทีั้�ไดร้บััมอบัห้มาย พระธิ์รรมสิ้ดดีุ 82 

กลิา่ว้ถู่งการพ้พากษาข้องพว้กเข้า สิ้้�งมีชี้ว้้ตเห้ลิา่นี �ค่ัอ “เจา้ผ้พ้้ทั้กัษร์าช้

อาณาจกัร” เห้น่อธิ์รรมช้าตต้ามทีั้�ไดอ้ธ้ิ์บัายไว้ใ้นพระธิ์รรมดาเนียลิ 10:13 

เช้่นเดียว้กบัั “เทั้พผ้ค้ัรอง” “ศกัด้�เทั้พ” “เทั้พผ้ค้ัรองพ้ภีพในโมห้ะคัว้าม

แห้ง่โกลินี�” แลิะ “ว้้ญญาณช้ั�ว้รา้ยในสิ้ถูานฟ้าอากาศ” ทีั้�เปาโลิเขี้ยนใน          

พระคัมัภีีรต์า่ง ๆ (เช้น่ อฟ. 6:11-12)

 สิ้ดุทั้า้ยนี � ผมมีห้นงัสิ้่อเลิม่อ่�น ๆ อีก 3 เลิม่ทีั้�ไดเ้ขี้ยนข้่ �น (ภีาษา

องักฤษ) มีรายลิะเอียดเพ้�มเตม้เกี�ยว้กบััเร่�องราว้ทั้ั�งห้มดนี� 

 •  อาณาจกัรเห้น่อธิ์รรมช้าต:้ นำาโลิกทั้ศันเ์กี�ยว้กบััอาณาจกัรเห้น่อ

ธิ์รรมช้าต้ในพระคัมัภีีรก์ลิบััค่ันมา

 •  ทั้ต้สิ้ว้รรคั:์ สิ้้�งทีั้�พระคัมัภีีรส์ิ้อนจรง้ๆ เกี�ยว้กบััทั้ต้สิ้ว้รรคัท์ั้ั�งปว้ง

ข้องพระเจา้

 •  ว้้ญญาณช้ั�ว้: สิ้้�งทีั้�พระคัมัภีีรส์ิ้อนจรง้ๆ เกี�ยว้กบััอำานาจแห้่ง

คัว้ามม่ด

 ห้นังสิ้่อทั้ั�งสิ้ามเลิ่มเป็นลิกัษณะว้้ช้าการ มีบัันทั้่กแลิะข้อ้ม้ลิทีั้�

อา้งอ้งห้ลิายพนัรายการในห้นงัสิ้่อนี � ซ้ำ่�งไดอ้า้งอ้งมาจากแห้ลิง่ข้อ้มล้ิทั้าง

ว้้ช้าการเพ่�อสิ้นบััสิ้นนุเน่ �อห้าในห้นงัสิ้่อ


