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เพ่ือน ๆ ที่รัก: 
 
 พระคัมภีรก็คือ  ขอความขาวสารจากพระเจาถึงเราทั้งหลายในโลกนี้   
คนสวนใหญจะรูสึกวา  พระคัมภีรเปนเหมือนรูปตอขนาดใหญ    เพ่ือน ๆ เคย
ตอรูปพวกนั้นสักครั้งหนึ่งไหมครับ    กอนอื่นจะตองหาชิ้นท่ีเปนมุมรูปทั้งสี่ให
ไดกอน    แลวก็หาช้ินท่ีอยูริมรูปเอามาตอกันเปนกรอบ    ตอจากนั้นก็จะคอยๆ
ตอรูปในกรอบใหเต็ม  ภาพก็จะคอยๆปรากฏออกมาพอใสช้ินสุดทายลงไปก็ได
ภาพครบบริบูรณ 
 
 บทเรียนพระคัมภีรจากยุคสรางโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสตชุดน้ีมีสี่เลม    
เลมแรกเปนเหมือนช้ินท่ีเปนมุมรูปของพระคัมภีร    เลมที่สองเปนกรอบ    สวน
เลมที่สามและสี่เปนช้ินท่ีตอเปนรูปภาพในกรอบซึ่งจะเปนภาพสวยงามยิ่งของ
พระคุณและความเมตตาของพระเจา 
 
 ทายหนังสือแตละเลม ผมจะมีคําถามสั้น ๆ ของบทเรียนแตละบท  เพ่ือ
ชวยเราใหเขาใจเรื่องที่อานชัดเจนข้ึน    ขอแนะนําใหเพ่ือนๆ อานคําถามพวก
นั้นกอน    แลวจึงไปอานเนือ้เรื่อง  และเมื่ออานเนื้อเรือ่งเสร็จ  ก็กลับมาตอบ
คําถามเลย  จะดีกวานะครับ 
 
 พออานหนังสือเลมนี้และตอบคําถามครบหมดทุกบทแลว  ใหเพ่ือน ๆ 
คอย ๆ ฉีกหนาที่เปนคําถามพวกนั้นใสซองติดแสตมปสงกลับมาตามที่อยูที่แจง
ไว    สวนหนังสือนี้เราขอมอบเปนของขวัญแดเพ่ือน ๆ  เก็บไวไดเลย    และอีก
ราว ๆ สองสามอาทิตยเราจะสงเลมตอไปใหครับ 
 
 ถามีอะไรไมเขาใจอยากใหเราชวย  เขียนถามมาไดตามที่อยูขางลางนี้นะครับ 

 
 

ตู ปณ. 1117 
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง 

   กรุงเทพฯ 10211 
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ทบทวน  บทเรยีนที่ 7 - 12 
  

พระเจาไดทรงเรียกอับราฮมัใหออกจากบานเกิดของเขาที่เมืองเออร คือ
ประเทศอิรักในปจจุบันและใหเดินทางไปยังแผนดินคานาอัน ซึ่งก็คือประเทศ
อิสราเอลในปจจุบันน้ีนั่นเอง  พระเจาทรงสัญญาวาเช้ือสายของอับราฮัมจะ
กลายเปนประเทศใหญ  พระองคทรงบอกแกอับราฮัมวาช่ือของเขาจะเปนช่ือที่
ยิ่งใหญและพระองคจะทรงปกปองคุมครองอับราฮัม แลวพระเจาก็ทรงกระทํา
พระสัญญาที่ยิ่งใหญขอหนึ่งเกี่ยวกับ“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้น  
พระองคทรงบอกแกอับราฮัมวา “บรรดาครอบครัวทั่วแผนดินโลกจะไดรับพระ
พรเพราะเจา”  พระเจาทรงสัญญาวา“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้นจะเปน
คนที่เกิดในเช้ือสายของอับราฮัม ซึ่งจะเปนพระผูชวยใหรอดที่จะชวยบรรดา
ประชาชาติทั่วโลก โดยการปราบซาตานใหพายแพไป     
 

เราไดเรียนรูจากอับราฮัมวามนุษยสามารถจะเปนคนชอบธรรมจําเพาะ
พระพักตรพระเจาไดอยางไร  พระเจาทรงบริสุทธ์ิและปราศจากบาป สวนมนุษย
นั้นเต็มไปดวยความบาป  ไมมีใครจะไดอยูกับพระเจาบนสวรรคนอกจากวาเขา
จะเปนคนชอบธรรม  อับราฮัมไดคนพบสิ่งที่เราแตละคนจําเปนจะตองคนพบ
ดวยตัวของเราเอง นั่นคือคําถามที่วา“ฉันสามารถจะเปนคนชอบธรรมจําเพาะ
พระพักตรพระเจาไดอยางไร?”  อับราฮัมพบวาคําตอบนั้นงายมาก 
 
ปฐมกาล 15:6  ทานเชือ่ในพระเยโฮวาห และพระองคทรงนบัวาเปนความชอบ
ธรรมแกทาน 
 

เราไดเรียนรูมาแลววาเมื่ออับราฮัมเช่ือพระเจาพระองคก็ทรงนับวาอับ
ราฮัมเปนคนชอบธรรม  พระเจาไดทรงสวมใสอาดัมและเอวาดวยหนังสัตวฉัน
ใด พระองคก็ทรงสวมใสอบัราฮัมดวยความชอบธรรมของพระองคฉันน้ัน 
 

โลทซึ่งเปนหลานชายของอับราฮัมไดเดินทางออกจากเมืองเออรไปยัง
แผนดินคานาอันพรอมกับลงุของเขาดวย  ในไมชาคนทั้งสองก็ร่ํารวยมั่งค่ังข้ึน 
และไดตัดสินใจที่จะแยกจากกันเสีย  โลทตัดสินใจยายไปทางเมืองโสโดมซึ่งเปน
เมืองที่ช่ัวรายและเลวทรามมาก  โลทไมไดคํานึงวาจะใหสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ
ครอบครัวของเขา แตคํานึงวาจะหาเงินมากๆ ไดอยางไรเทานั้น  ประชาชนใน
เมืองโสโดมไมตองการที่จะรูจักพระเจา  คนเหลานี้อยากจะหลงระเริงอยูกับสิ่ง
ช่ัวรายที่พวกเขากระทําอยูเทานั้น 
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พระเจาไดตัดสินพระทัยวาพระองคไมสามารถจะอดทนกับความไมเช่ือ
ฟงของชาวเมืองโสโดมไดอีกตอไป  พระองคทรงอดทนกับคนเหลานี้มาเปน
เวลานานและทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขากลับใจเสียใหม แตในที่สุดก็ถึงเวลาที่
พระองคจะเทการพิพากษาลงมาแลว  เวลานั้นโลทอาศัยอยูในเมืองโสโดม พระ-
เจาไดสงทูตสวรรค 2 องคใหไปชวยครอบครัวของโลทใหพนจากอันตราย  โลท
ไดรับการชวยใหรอดพนจากการพิพากษาของพระเจาที่มีตอเมืองโสโดมเพราะ
โลทเชื่อพระเจา  พระเจาทรงชวยผูที่เช่ือพระองคใหรอดพนจากการพิพากษา
ของพระองคเสมอ 
 

หลังจากที่พระเจาทรงสัญญาวาจะประทานบุตรชายแกอับราฮัมไดผาน
พนไปเปนเวลา 25 ป    อับราฮัมและภรรยาก็ไดใหกําเนิดทารกเพศชายคนหนึ่ง
และไดต้ังช่ือบุตรนั้นวา อิสอัค  ขณะนั้นอับราฮัมมีอายุ 100 ป สวนนางซาราห
อายุ 90 ปแลว  แตไมมีอะไรเปนไปไมไดสําหรับพระเจา  อิสอัคเปนความภูมิใจ
และความปติยินดีของอับราฮัม   อิสอัคไดเติบโตขึ้นเปนเด็กหนุม อยูมาวันหนึ่ง
พระเจาไดตัดสินพระทัยวาจะทรงทดสอบอับราฮัม เพ่ือจะดูวาอับราฮัมรักพระ-
เจามากกวาอิสอัคบุตรชายของเขาหรือเปลา 
 

พระเจาไดตรัสสั่งใหอับราฮมัเดินทางไปกับบุตรชายของเขาเปนเวลา 3 
วันและใหถวายบุตรนั้นเปนเครื่องบูชาบนภูเขาที่พระองคทรงแจงแกเขา  ชาง
เปนการทดสอบที่ยากลําบากอะไรเชนน้ี!  พระเจาไดทรงสัญญาวาจะสงพระ-
ผูชวยใหรอดผานมาทางเชื้อสายของอิสอคั แลวเหตุการณดังกลาวจะเกิดข้ึนได
อยางไรถาอับราฮัมฆาบุตรชายของเขาเสียแลว?  อยางไรก็ตามอับราฮัมยังรูอีก
วาพระเจาไมเคยละเลยในการที่จะกระทําสิ่งที่พระองคไดทรงสัญญาไว 
เพราะฉะนั้นอับราฮัมเช่ือพระเจาโดยรูวาพระองคคงจะชุบใหอิสอัคเปนข้ึนมา 
จากความตายเพื่อจะกระทําใหสําเร็จตามพระสัญญาของพระองค  อับราฮัม
สัมผัสไดวาจะมีบางสิ่งเกิดข้ึนเพราะเขาบอกแกพวกคนใชของเขาวาเขาทั้งสอง
จะกลับมาดวยกัน 
 

ในระหวางที่เดินทางไปยังภูเขานั้นอิสอัคไดถามบิดาของเขาวาทําไม
พวกเขาจึงไมไดนําแกะตัวหนึ่งมาถวายเปนเครื่องบูชาดวย       อับราฮัมตอบวา
พระเจาจะทรงจัดเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งสําหรับเปนเครื่องบูชาเอง   และที่
พระองคจะทรงกระทําเชนน้ีก็มีสาเหตุมาจากพระสัญญาทั้งหลายของพระองคที่
เก่ียวของกับพระผูชวยใหรอดและอิสอัคน่ันเอง  อิสอัคเต็มใจที่จะอยูใตอํานาจ
ของบิดาและยอมถูกมัดติดกับแทนบูชา ไมมีทางที่อิสอคัจะหนีรอดได  อิสอัคอยู
ในสภาพที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและไมสามารถจะชวยตนเองใหรอดไดเลย  
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พระเจาเคยชวยโนอาหและครอบครัวของเขาใหรอดพนจากน้ําทวมครั้งใหญ  
พระเจาเคยชวยโลทและบุตรสาวทั้งหลายของเขาใหรอดพนจากการทําลายที่
เมืองโสโดม ดังนั้นจึงมีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีสามารถจะชวยอิสอัคใหรอดพนจาก
การถูกฆาได  ในทํานองเดียวกันมีแตเพียงพระผูชวยใหรอดเทานั้นท่ีสามารถ
ชวยเราใหรอดพนจากการลงโทษนิรันดรในบึงไฟได 
 

พระเจาไดทรงชวยอิสอัคใหรอดชีวิตและอับราฮัมผานการทดสอบได!  
อับราฮัมพิสูจนใหเห็นแลววาเขารักพระเจามากกวาผูอื่นหรือสิ่งอื่นใดในชีวิต
ของเขา   พระเจาไดทรงบนัดาลใหมีแกะตัวผูตัวหนึ่งซึ่งเขาของมันเกี่ยวติดอยู
กับพุมไม อับราฮัมจึงถวายแกะผูตัวนั้นเปนเครื่องบูชาแกพระเจา  อิสอัคเปน
อิสระเพราะพระเจาไดทรงจัดเตรียมตัวแทนเพื่อจะตายแทนเขา  แกะตัวผูนั่นเอง
ที่เปนตัวแทนของอิสอัคแลว 
 

ในที่สุดอิสอัคก็แตงงานและมีบุตรชาย 2 คน ช่ือเอซาวและยาโคบ       
เอซาวเปนเหมือนอยางคาอนิ  เอซาววางแบบแผนชีวิตของเขาตามความคิดของ
ตนเองและกระทําตามใจปรารถนาของตัวเอง  เอซาวไมสนใจเรื่องของพระเจา 
อยางไรก็ตามยาโคบเชื่อพระเจาเหมือนอับราฮัมและอสิอัคบิดาของเขาเอง  อยู
มาวันหนึ่งอิสอัคไดสั่งใหยาโคบเดินทางไปยังบานเกิดของมารดาตนเองและให
เลือกคนในครอบครัวของมารดามาเปนภรรยา 
 

คืนหนึ่งในระหวางการเดินทางของยาโคบเขาไดหลับไปทามกลางภูเขา  
พระเจาทรงบนัดาลใหยาโคบฝนวาไดเห็นบันไดที่ทอดจากแผนดินโลกไปสู
สวรรค โดยในความฝนน้ันพระเจาไดสําแดงใหยาโคบ  ทราบวา“พระผูชวยให
รอด” ที่จะเสด็จมานั้นจะทรงเชื่อมชองวางระหวางมนษุยกับพระเจา มีเพียงพระ-
เจาผูเดียวเทานั้นท่ีสามารถจะกําหนดวิธีที่มนุษยจะเปนท่ียอมรับของพระองคได  
เมื่ออาดัมและเอวาไมเช่ือฟงพระเจา“บันได”ที่นําไปถึงพระเจาก็ถูกนําออกไป
เสีย  พระเจาไดทรงสัญญาวาจะสง“พระผูชวยใหรอด”ใหเสด็จมาซึ่งพระองคจะ
เปน“บันได”นั้นเพ่ือมนุษยจะสามารถเปนที่ยอมรับของพระเจาได   
 

ยาโคบไดเดินทางไปจนถึงครอบครัวของมารดา เขาไดแตงงานและมี
บุตรหลายคน แลวยาโคบก็กลับไปหาอิสอคับิดาของเขา  โยเซฟเปนบุตรชายคน
โปรดของยาโคบ ซึ่งไดทําใหพ่ีชายทั้งหลายรูสึกเกลียดชังโยเซฟเปนอยางยิ่ง  อยู
มาวันหนึ่งพวกพี่ชายไดขายโยเซฟไปเปนทาสของกลุมพอคาที่กําลังเดินทางไป
ยังประเทศอียิปต  บรรดาพี่ชายเหลานั้นไดทําใหบิดาเขาใจไปวาสัตวปาตัวหนึ่ง
ไดฆาโยเซฟตายเสียแลว 
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โยเซฟไดถูกขายไปเปนทาสในประเทศอียิปต แตพระเจาทรงมีแผนการ
พิเศษสําหรับชีวิตของโยเซฟ  สุดทายก็ลงเอยดวยการที่โยเซฟไดเปนถึงผูสําเร็จ
ราชารดูแลทั่วประเทศอียิปต  ในระหวางที่เกิดการกันดารอาหารอยางรุนแรงนั้น
กษัตริยฟาโรหไดทรงอนุญาตใหครอบครัวของโยเซฟจากแผนดินคานาอันเขา
มาอาศัยอยูในเขตแดนสวนที่ดีที่สุดของประเทศอียิปต   ซึ่งเปนสถานที่ที่พวกเขา
ไดอาศัยอยูเรื่อยมาเปนเวลานานถึง 400 ปจนกลายเปนชนชาติใหญชนชาติหนึ่ง 
 

ประมาณ 350 ปหลังจากที่โยเซฟไดเสียชีวิตไปแลว กษัตริยของ
ประเทศอียิปต ไดตัดสินพระทัยที่จะบังคับชาวยิว  (อีกช่ือหนึ่งของชนชาติ 
อิสราเอล) ใหมาเปนทาสใชงาน  ขอใหระลึกถึงพระสัญญาของพระเจาที่มีตออับ
ราฮัมและเชื้อสายของเขาวา “เราจะอวยพรผูที่อวยพรเจา และสาปแชงผูที่
สาปแชงเจา”  พระเจาจะทรงพิพากษาปรับโทษชนชาติอียิปตและทรงปลดปลอย
ชนชาติของพระองคใหไดรับอิสรภาพในเวลาเดียวกัน  พระเจาไดทรงเลือก
โมเสสใหนําชนชาติของพระองคกลับไปยังแผนดินท่ีพระองคทรงสญัญาไวแก
อับราฮัม 
 

กษัตริยฟาโรหไมเช่ือพระเจาและปฏิเสธที่จะปลดปลอยชนชาติอิสราเอล
ใหเปนอิสระ พระเจาจึงทรงบันดาลใหเกิดภัยพิบัติหลายประการเพื่อสําแดงให
กษัตริยฟาโรหทราบวาพระองคเปนพระเจาเที่ยงแทที่ทรงพระชนมอยู  อยางไรก็
ตามกษัตริยฟาโรหยังคงปฏิเสธที่จะปลอยชนชาติอิสราเอลใหไดรับอิสรภาพ  
พระเจาทรงทราบวาหลังจากภัยพิบัติครั้งสุดทายไดเกิดข้ึนแลวกษัตริยฟาโรหก็
จะปลดปลอยชนชาติอิสราเอลใหเปนอิสระในที่สุด   พระเจาไดตรัสบอกแก
โมเสสวาภัยพิบัติประการสุดทายจะนําความตายมาสูบุตรหัวปทุกคน แตพระองค
ไดทรงจัดเตรียมวิธีที่จะใหชนชาติเหลานี้ไดรับการปกปองคุมครองใหพนจากภัย
พิบัติดังกลาว  ทุกคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งเหลานี้อยางเครงครัด  ก็จะไดรับการ
คุมครองจากพระองค 
 

พวกเขาจะตองเลือกลูกแกะหรือแพะที่ปราศจากตําหนิเพ่ือนําไปบูชา
พระเจา   สัตวตัวนั้นจะตองไมเจ็บปวยหรือพิการ  พระเจาทรงสมบรูณพรอมทุก
อยาง  ดังนั้นพระองคจึงทรงประสงคเครื่องบูชาที่สมบรูณพรอมทุกอยางดวย  
พวกเขาจะตองฆาสัตวตัวนั้นโดยใหเลือดของมันไหลลงไปในอาง   พวกเขา
จะตองเอาเลือดไปทาที่เสาประตูของบาน พวกเขาจะยางและกินสัตวตัวนั้น   
พระเจาทรงสญัญาวาเมื่อพระองคทอดพระเนตรเห็นเลือดทาไวที่บานหลังไหน    
พระองคก็จะเสด็จผานบานนั้นไปโดยไมปลอยใหภัยพิบัติเขาไปสังหารบุตรหัวป
ที่อยูในบานหลังนั้น  เหตุการณนี้ไดแสดงใหเห็นภาพวา“พระผูชวยใหรอด”ที่จะ
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เสด็จมานั้นจะทรงชวยมนุษยใหรอดพนจากการพิพากษาสําหรับความบาปและ
การถูกแยกจากพระเจาไดอยางไร 
 

คืนน้ันเองโอรสหัวปของกษัตริยฟาโรหไดสิ้นพระชนมเพราะภัยพิบัติ
ครั้งนี้  ที่จริงแลวพระคัมภีรบอกเราวาไมมีสักบานเดียวในประเทศอียิปตที่ไมมี
คนตาย  ในที่สุดกษัตริยฟาโรหก็อนุญาตใหชนชาติอิสราเอลเดินทางออกไปได  
กษัตริยฟาโรหตรัสบอกแกโมเสสใหนําชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต
กลับไปยังคานาอันซึ่งเปนแผนดินท่ีพระเจาทรงสัญญาไวแกอับราฮมั 
 

ในระหวางการเดินทางไปยังแผนดินคานาอันพระเจาไดทรงนําพวก
อิสราเอลไปยงัภูเขาซีนาย  พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหชนชาติอิสราเอล
ทั้งหลายตระหนักวาพระองคทรงบริสุทธ์ิมากแคไหนและพวกเขานั้นเปนคนท่ีมี
ความบาปมากมายเพียงใด  คนเหลานี้เต็มไปดวยความเยอหยิ่งและยังคิดวาพวก
เขาสามารถจะไดรับการยอมรับจากพระเจาโดยอาศัยความพยายามของตนเอง   
ดังนั้นพระเจาจึงทรงกระทําพันธสัญญา (ธรรมบัญญัติของพระเจา) กับชนชาติ
อิสราเอล   พระเจาทรงปรารถนาที่จะสอนเขาทั้งหลายวาพวกเขาไมสามารถจะ
ไดรับการยอมรับจากพระเจาโดยความพยายามของตนเอง และใหเขาได
ตระหนักถึงความบาปของเขาโดยการกระทําผิดครั้งแลวครั้งเลาของตนเอง  
พระองคยังทรงปรารถนาที่จะสําแดงใหพวกเขาเห็นวาความหวังเพียงอยางเดียว
ของเขานั้นมาโดยทาง “พระผูชวยใหรอด” ที่จะเสด็จมานั้น 
 

ธรรมบัญญัติของพระเจาเปนเหมือนกับกระจกเงา กระจกเงาที่แทจริง
นั้นแสดงใหเราเห็นรูปลักษณะภายนอกของเราเปนอยางไร แตกฎบัญญัติของ
พระเจานั้นแสดงใหเราเห็นความช่ัวรายที่อยูภายในจิตใจของเรา   เมื่อคุณมองดู
กระจกเงาและไดเห็นสิ่งสกปรกบนใบหนาของคุณ  คุณก็คงอยากจะชําระลางให
สะอาด  ในทํานองเดียวกันเมื่อกฎบัญญัติของพระเจาแสดงใหคุณเห็น“สิ่ง
สกปรก”ที่อยูภายในจิตใจนั้น  คุณก็ควรปรารถนาที่จะให “พระผูชวยใหรอด”
ชําระคุณใหสะอาด  กระจกเงาสะทอนใหเห็นสิ่งสกปรกฉันใด ธรรมบัญญัติของ
พระเจาก็ทําใหเราตระหนักถึงความบาปที่อยูในจิตใจของเราฉันน้ัน 
 

คนสวนใหญยอมรับวาพวกเขาเปนคนบาป  อยางไรก็ตามมีเพียงไมกี่
คนเทานั้นท่ียอมรับวาตนเองเปนคนบาปที่ชวยเหลือตัวเองไมได และนี่เปนขอ
แตกตางที่เห็นไดอยางชัดเจน  คนเหลานั้นท่ีเพียงแตกลาววาตนเองเปนคนบาป
เช่ือวาพวกเขาสามารถจะกระทําบางสิ่งทีจ่ะทําใหตนเองเปนท่ียอมรบัของพระเจา
ได  ความเชื่อที่วาความดีของผูหนึ่งผูใดอาจจะมีน้ําหนักมากกวาความชั่วของ
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เขาและทําใหเขาไดรับการยอมรับจากพระเจาไดนั้น ความคิดน้ีเปนความคิดท่ี
ผิดและเปนการลอลวงที่มาจากซาตาน  การทําดีเปนสิ่งที่นาช่ืนชม แตการกระทํา
ความดีเหลานี้ก็ไมมีสักสิ่งเดียวที่สามารถจะฟนฟูความสัมพันธระหวางเรากับ
พระเจาที่ขาดสะบั้นลงได  คนบาปที่ชวยเหลือตัวเองไมไดนั้นควรจะรูวาไมมีสิ่ง
ใดเลยที่เขาสามารถจะกระทําเพ่ือใหตนเองเปนท่ียอมรบัของพระเจาได   พระ
เจาทรงปรารถนาใหเรายอมรับวาเราทั้งหลายไดทําผิดธรรมบัญญัติของพระองค
และเราไมสามารถจะชวยตัวเราเองใหรอดได  พระองคทรงปรารถนาใหเรา
เพงมองไปยัง“พระผูชวยใหรอด”ซึ่งเปนผูเดียวเทานั้นท่ีสามารถจะทําใหเราเปน
คนชอบธรรมและเปนท่ียอมรับของพระเจาได 

 
 
บทที่ 13 พลับพลาและชวงเวลา 40 ปในถิ่นทรุกันดาร 

 
ในบทเรียนท่ีแลว เราไดศึกษาวาพระเจาทรงประทานธรรมบัญญัติของ

พระองค (พระบัญญัติ 10 ประการ) ดวยวิธีการใด  นอกจากนี้พระเจายังทรง
เห็นชอบกับชนชาติอิสราเอลวา ถาพวกเขาเชื่อฟงธรรมบัญญัติของพระองค  
พระองคก็จะทรงสถิตอยูกับเขาทั้งหลาย ปกปองคุมครองพวกเขา และทรง
ประทานทุกอยางที่พวกเขาตองการ แตถาพวกเขาไมเช่ือฟงธรรมบัญญัติของ
พระองค พวกเขาจะตองถูกลงโทษก็คือ ความตายนั่นเอง  พระเจาทรงทราบวา 
พวกอิสราเอลเปนคนบาปที่ไมสามารถเชื่อฟงกฎบัญญัติของพระองคได
ตลอดเวลา   พระเจาทรงทราบวาเขาทั้งหลายจะไมเช่ือฟงพระองคและพระองค
จะตองลงโทษพวกเขา  อยางไรก็ตามพระเจาก็ยังคงรักชนชาติอิสราเอล  ดังนั้น
พระองคจึงทรงจัดเตรียมหนทางที่จะชวยพวกเขาใหรอดพนจากการลงโทษ  
พระเจาตรัสบอกใหพวกเขาสรางสถานทีพิ่เศษข้ึนมาแหงหนึ่ง ซึ่งจะเปนท่ีที่
พระองคจะสถิตอยูและติดตอกับพวกเขา 

 
 พระเจาทรงมพีระบัญชาที่เฉพาะเจาะจงวาจะสรางพลบัพลา (เต็นท) ที่
ซึ่งพระองคจะทรงประทับใหเปนท่ีปรากฏแกชนชาติอิสราเอลนั้นอยางไร  เราจะ
ไมใชเวลาในการศึกษาเกี่ยวกับพลับพลามากนัก อยางไรก็ตามการศึกษา
เก่ียวกับพลับพลาก็คุมคาทีเดียวเพราะเราจะไดเรียนรูหลายสิ่งเกี่ยวกับพระเจา   
เมื่อผูหนึ่งผูใดปรารถนาที่จะเขาใกลพระเจา ข้ันตอนแรกของเขาก็คือ การที่
จะตองนําสัตวมาถวายแกพระเจา เขาจะตองวางมือบนหัวของสัตวตัวนั้นและฆา
มันเสีย   โดยการกระทําเชนน้ีเขาก็ไดยอมรับตอพระเจาวาเขาเองเปนคนบาป
และสมควรจะตองตาย  และโดยการวางมือบนสัตวตัวนั้นเขาก็ไดแสดงตัวเองวา



เปนสัตวตัวนั้น ซึ่งจะตองตายแทนเขานั่นเอง  พระเจาทรงอนุญาตใหใชแกะหรือ
แพะ  

วัวตัวผู และนกสําหรับเปนเครื่องบูชา  สัตว
เหลานั้นจะตองเปนสัตวตัวผูท่ีสมบูรณ และ
เลือดของมันจะตองถูกทําใหไหลออกมา  
เลือดของสัตวเหลานี้ไมไดชําระความผิดบาป
ของคนทั้งหลาย   แตเปนเพียงเครื่องเตือนใจ
ใหระลึกวาความตายเปนโทษทัณฑสําหรับ
ความผิดบาปนั่นเอง  น่ีเปนภาพที่แสดงให
เห็นถึงพระผูชวยใหรอดที่พระเจาไดทรง
สัญญาวาจะเปนผูท่ีมีชัยชนะเหนือความบาป

และซาตาน  แลวสัตวตัวนั้นก็จะถูกนําไปเผาบนแทนบูชา  พระเจาทรงสัญญาวา
ถาเขาทั้งหลายเขามาหาพระเจาตามวิธีท่ีพระองคไดบัญชาไว  พระองคก็จะทรง
ยับยั้งพระอาชญาที่พวกเขาสมควรจะไดรบัและจะทรงอภัยโทษตอความผิดบาป
ของเขา   เขาทั้งหลายจะตองเขามาหาพระองคโดยมีความเชื่อในพระองคและนํา
เครื่องบูชาดวยเลือดมาถวายสําหรับความผิดบาปของตนเอง 
  

หลังจากที่พลับพลาไดสรางเสร็จเรียบรอยแลวพระเจาไดทรงนําชนชาติ
อิสราเอลไปยงัชายแดนของ “แผนดินที่ทรงสัญญา”  น่ีเปนแผนดินที่พระเจาทรง
สัญญาไววาจะประทานแกอับราฮัมเมื่อกวา 430 ปกอนหนานี้  พระเจาทรงสั่งให
โมเสสเลือกชายผูหนึ่งจากตระกูลของชนชาติอิสราเอลแตละตระกูล เพ่ือให
ออกไปสอดแนมในแผนดินนั้น เมื่อพวกสอดแนมกลับมาแลวมี 10 คน ท่ี
รายงานขาวรายใหทราบ แตอีก 2 คนนั้นนําขาวดีกลับมารายงานใหทราบ  ผู
สอดแนม 10 คนไดมารายงานแกพวกอิสราเอลวามียักษอาศัยอยูในแผนดินนั้น
และยังมีกําแพงอันแข็งแกรงลอมรอบเมอืงไวอีกดวย  คนเหลานี้ไมเช่ือวาพระ
เจาจะทรงมีฤทธานุภาพพอที่จะเอาชนะชาวเมืองคานาอัน (แผนดินที่ทรงสัญญา
ไว) และประทานแผนดินนั้นแกพวกเขาได  อยางไรก็ตามโยชูวา (ซึ่งเปนแมทัพ
ของโมเสส) และคาเลบไดเห็นกําแพงอันแข็งแกรงและขนาดของชาวเมืองนั้น
เชนกัน  แตคนท้ังสองระลึกถึงบรรดาเหตุการณอันยิ่งใหญท่ีพระเจาไดทรง
กระทําและเชื่อวาพระเจาจะทรงประทานแผนดินนั้นแกพวกเขา 
 
กันดารวิถ ี14:1-3  แลวบรรดาชมุนมุชนนัน้กร็องลัน่ขึน้มา ประชาชนรองไหใน
คืนวนันัน้     บรรดาคนอสิราเอลไดบนวาโมเสสและอาโรน  ชมุนมุชนทัง้หมด
กลาวแกทานวา“ใหเราตายเสยีทีแ่ผนดนิอยีปิต หรอืใหเราตายเสยีทีถ่ิน่ทรุกนัดาร
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นี้กด็ีกวา  พระเยโฮวาหนาํเราเขามาในประเทศนี้ใหตายดวยดาบทาํไมเลา  ลูก
เมยีของเราตองตกเปนเหยือ่ ทีเ่ราจะกลบัไปอยีปิตไมดกีวาหรอื” 
   

ชาวอิสราเอลทั้งหลายเห็นดวยกับผูสอดแนม 10 คน และไมเช่ือวาพระ-
เจาจะทรงประทานแผนดินนั้นแกพวกเขา  พวกเขาคิดวาพระเจาโกหก   พระ-
เจาเคยตรัสลวงหนาไววาพระองคจะทรงประทานแผนดินน้ันแกเขาทั้งหลาย แต
พวกเขาไมเช่ือพระองค พวกเขาเต็มไปดวยความหวาดกลัวเพราะชาวเมืองคานา
อันตัวใหญและแข็งแรงกวาคนยิว   พระเจาทรงโกรธชาวอิสราเอลทัง้หลาย
เพราะพวกเขาไมเช่ือพระองค   พระเจาจงึทรงบอกแกเขาทั้งหลายวาทุกคนที่มี
อายุ 20 ปและมากกวา 20 ปซึ่งไมเช่ือพระเจาจะตองตายในถิ่นทุรกันดาร มี
เพียงโยชูวาและคาเลบเทานั้นท่ีเช่ือพระเจา  พระเจาตรัสวาหลังจากนี้อีก 40 ป 
คือภายหลังจากที่คนเหลานั้นตายหมดแลว  พระองคก็จะทรงนําลูกหลานของ
พวกเขาพรอมทั้งโยชูวาและคาเลบเขาไปในแผนดินนั้นและทรงประทาน
แผนดินน้ันแกเขาทั้งหลาย 

 
 การไมเช่ือพระเจานั้นเปนการกระทําที่ผิดมากที่สุด  พระเจาทรง
ปรารถนาที่จะนําชนชาติอิสราเอลเขาไปในแผนดินคานาอันทันที อยางไรก็ตาม
พระเจาทรงกระทําใหเขาทั้งหลายตองเรรอนในถิ่นทุรกันดารเปนเวลา 40 ป 
เพราะพวกเขาเลือกที่จะไมเช่ือพระองค  ผูใหญเหลานั้นทุกคนที่มีอายุต้ังแต 20 
ป ข้ึนไปซึ่งไมเช่ือพระเจาก็ตายในถิ่นทุรกันดารในชวงระยะเวลา 40 ปนั่นเอง 
 
 พระวจนะของพระเจาไดบอกใหเราทราบถึงเหตุการณบางอยางที่
เกิดข้ึนตอชนชาติอิสราเอลในชวงระยะเวลา 40 ปแหงการเรรอนในถิ่น
ทุรกันดารนี้  เราจะมาศึกษาเหตุการณอยางหนึ่งในบทนี้กันตามปกติแลวเมื่อ
เวลาผานไปไมนานนักชาวอิสราเอลก็จะเริ่มรองทุกขและบนเมื่อมีความทุกข
ลําบากเกิดข้ึน  พระเจาไดทรงจัดเตรียมอาหารและน้ําสําหรับชาวอิสราเอล
ทั้งหลายหลังจากที่พวกเขาเริ่มเดินทางออกจากประเทศอียิปต แตพวกเขาก็ยังคง
ไมไววางใจและพึ่งพาพระองค  แลวพวกเขาก็ลืมสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทํา
สําหรับพวกเขาอยางรวดเร็ว  และเริ่มจะบนเพราะพวกเขาขาดแคลนน้ําอีก 
 
กันดารวิถ ี21:5, 6  และประชาชนกบ็นวาพระเจาและวาโมเสสวา“ทําไมพาเรา
ออกจากอยีปิตมาตายในถิน่ทรุกนัดาร เพราะไมมอีาหารและไมมนี้าํ เราเบือ่
อาหารอนัไรคานี”้ และพระเยโฮวาหก็ทรงใหงแูมวเซามาในหมูประชาชน งูกก็ัด
ประชาชน และคนอสิราเอลตายมาก 
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มีชาวอิสราเอลมากมายที่ตายเพราะถูกงูกัด  พระเจาไดตรัสไวต้ังแตตน
แลววาความบาปจะนําไปสูความตายทางดานรางกาย  สวนทางดาน
ความสัมพันธกับพระเจานั้นจะถูกแยกจากพระเจาช่ัวนิรันดรและจะเปนความ
ตายช่ัวนิรันดร   บัดนี้ความจริงในเรื่องดังกลาวก็ไดแสดงออกมาใหเห็นประจักษ
แลวโดยที่คนเปนอันมากไดตายลง   นี่เปนการพิพากษาของพระเจาที่มีตอเขา
ทั้งหลาย เพราะความผิดบาปของพวกเขาเอง คนเหลานี้ถูกงูกัดและตายฉันใด 
มนุษยทุกคนก็ถูก“งูพิษแหงความบาป”กัดฉันน้ัน  ผลที่เกิดข้ึนทําใหเราถูกแยก
จากพระเจาและจะตองตายฝายรางกายในวันใดวันหนึ่ง   สําหรับผูที่ตายโดยถูก
แยกจากพระเจาก็จะตองถูกแยกจากพระเจาไปอยูในบึงไฟตลอดไปเปนนิตย 
และสําหรับผูที่ไดรับการยอมรับจากพระเจากอนจะตายก็จะไดอยูกับพระเจาใน
สวรรคช่ัวนิรันดรเมื่อเขาตายไปแลว   คุณอาจจะถามตัวเองวา“แลวฉันจะไดรับ
การยอมรับจากพระเจาไดอยางไร?”  เน้ือหาในพระคัมภีรก็เก่ียวของกับเรื่องนี้
ทั้งสิ้น  และเปาหมายของบทเรียนเหลานี้ก็เพ่ือจะชวยใหคุณเขาใจเนื้อหาและ
ขอความเหลานี้  เพ่ือคุณจะไดรับการยอมรับจากพระเจาและไดอยูกับพระเจาใน
สวรรคช่ัวนิรันดร  

 
 คนยิวไมสามารถหนีพนจากงูพิษที่พระเจาสงมาได   เมื่อพระเจาทรง
ตัดสินพระทัยที่จะลงโทษคนบาปแลวก็ไมมีที่ไหนที่พวกเขาจะสามารถหนีไป
หลบซอนได  ในสมัยโนอาหหลังจากที่พระเจาทรงปดประตูที่เขาสูเรือแลวก็ไมมี
ทางที่คนเหลานั้นซึ่งอยูนอกเรือจะหนีรอดได   ชาวเมืองโสโดมและโกโมราหไม
สามารถจะหนีพนจากการพิพากษาของพระเจาเมื่อพระองคสงลูกไฟลงมาทําลาย
เมืองเหลานั้น   เมื่อพระเจาทรงตัดสินพระทัยวาถึงเวลาที่จะลงโทษมนุษยแลวก็
จะไมมีที่ไหนที่พวกเขาจะสามารถหนีไปหลบใหรอดพนไดเลย  
 
กันดารวิถ ี21:7  และประชาชนมาหาโมเสสกลาววา“เราทัง้หลายไดกระทําบาป
เพราะเราทัง้หลายไดบนวาพระเยโฮวาหและบนวาทาน  ขอทลูแดพระเยโฮวาห 
ขอพระองคทรงนาํงไูปจากเราเสยี” ดงันัน้โมเสสจงึอธษิฐานเพือ่ประชาชน 
 
 เปาหมายของพระเจาสําหรับการพิพากษา  คือการที่จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจติใจของผูที่ไดกระทําความผิดบาป พระคัมภีรอธิบายลักษณะของ
คํานี้วาเปนการกลับใจใหม  ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายไดเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของตนเองที่มีตอพระเจาและยอมรับความผิดบาปของตนเองอยางรวดเร็ว บัดนี้
พวกเขาตระหนักวามีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีชวยพวกเขาใหรอดพนจากการ
ลงโทษได  พวกเขาเองไมสามารถจะชวยตัวเองใหรอดพนจากงูเหลานั้นได 
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กันดารวิถ ี21:8, 9  และพระเยโฮวาหตรสั
กบัโมเสสวา“จงทาํงูแมวเซาตวัหนึง่ติดไวที่
เสา และตอมาทุกคนทีถ่กูงูกดัเมือ่เขามองดู 
เขาจะยงัมีชวีติอยูได” ดังนัน้โมเสสจงึทาํงู
ทองสมัฤทธิ์ตวัหนึง่และตดิไวทีเ่สา แลว
ตอมาถางูกดัคนใด ถาเขามองดงูทูองสมัฤทธิ์
นัน้ เขากม็ีชวีติอยูได 
 

 พระเจาเปยมลนดวยความรัก พระเมตตาและพระกรุณาคุณ  พระองค
ไดตัดสินพระทัยท่ีจะจัดเตรียมหนทางเพื่อชวยเหลือผูท่ีเช่ือพระองคใหรอดได    
แมวาพวกเขาไมสมควรที่จะไดรับการชวยเหลือจากพระเจา แตพระองคก็ยังทรง
ชวยทุกคนที่ไววางใจในพระองคใหรอด   พระเจาไมไดบอกใหพวกยิวหาวิธีของ
ตัวเองเพื่อจะไดรับการรักษาใหหาย   แตพระองคทรงบอกใหโมเสสสรางงูทอง
สัมฤทธิ์ตัวหนึ่งแลวนําไปตดิไวท่ีเสา  ถาพวกเขาเชื่อพระองค พวกเขาก็จะรอด
จากความตาย สิ่งที่พวกเขาจะตองกระทําก็คือ การมองดูงูทองสัมฤทธิ์เทานั้น 
พวกเขาก็จะไมตาย   พระเจาไดทรงจัดเตรียมหนทางสําหรับพวกเขาที่จะหนีพน
จากความตาย แตจะตองกระทําตามวิธีการของพระเจา ไมใชวิธีการของเขาเอง 
 
 คุณคิดวาถาคนเหลานี้เพียงแคอธิษฐาน แลวไมตองมองดูงูทองสัมฤทธิ์
เขาจะมีชีวิตรอดหรือไม? ไมรอดแนนอน  และถาพวกเขาไมไดมองดูงูทอง
สัมฤทธิ์ แตไดถวายของกํานัลหรือเงินแกพระเจาแทนละ? พวกเขาจะมีชีวิตรอด
หรือไม? ไมรอดเลย  พวกเขาจะตองมองดูงูทองสัมฤทธิ์ตามที่พระเจาไดตรัสไว
แลว 
 
 เหตุการณน้ีเกิดข้ึนเมื่อประมาณ 3,400 ปมาแลว พระเจาทรงให
เหตุการณน้ีถูกบันทึกอยูในพระคัมภีรเพ่ือเราจะเรียนรูวาเราจําเปนทีจ่ะตองฟง
พระเจาและเชื่อในพระองค   ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายไดเรรอนอยูในถิ่น
ทุรกันดารเปนเวลา 40 ป และคนเหลานั้นทุกคนซึ่งปฏิเสธที่จะเช่ือวาพระเจาจะ
ทรงประทานแผนดินที่ทรงสัญญาไวแกพวกเขาก็ตายไปในถิ่นทรุกันดารนั่นเอง  
น่ีเปนการลงโทษของพระเจาที่มีตอเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะเช่ือคํา
ตรัสหรือพระวจนะของพระองค  ชนชาติอิสราเอลไดรับพระวจนะของพระเจา
ผานทางโมเสสฉันใด เราทั้งหลายก็ไดรับพระวจนะของพระเจาผานทางพระ
คัมภีรฉันนั้น  พระเจาทรงถือวาเราจะตองรับผิดชอบในสิ่งที่เราไดรูเกี่ยวกับ
พระองค  พระเจาทรงประทานพระวจนะของพระองคแกเราเพื่อเราจะไดเช่ือ
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พระองค  ถาเราปฏิเสธที่จะเช่ือพระเจาแลวละก็ เราก็จะเปนเหมือนชนชาติ
อิสราเอล คือจะตองตายในความบาปของเรา 
 
 โมเสสตายกอนหนาที่พระเจาจะพรอมทีจ่ะสงชนชาติอิสราเอลเขาไปใน
แผนดินท่ีทรงสัญญาไวเพียงเล็กนอย พระเจาจึงทรงแตงต้ังโยชูวาใหเปนผูนําคน
ใหมของชนชาติอิสราเอล  พระเจาไดทรงใชโยชูวาใหนําชนชาติของพระองคเขา
ไปในแผนดินคานาอัน   คนท่ีอาศัยอยูในแผนดินน้ันไดตอสูกับชนชาติอิสราเอล  
อยางไรก็ตามพระเจาทรงปกปองคุมครองกองทัพของชนชาติอิสราเอลและทรง
ชวยใหสามารถเอาชนะผูคนท่ีอาศัยอยูในแผนดินน้ัน 
 
 พระเจาไดทรงสัญญาวาจะประทานแผนดินคานาอันแกชนชาติอิสราเอล   
ถึงแมวาซาตานและกษัตริยของประเทศอิยิปตพยายามจะขัดขวางไมใหชนชาติ
อิสราเอลเดินทางออกจากประเทศอิยิปต และแมวาชนชาติอิสราเอลทั้งหลายจะ
เกิดความสงสัยในพระเจาหลายครั้งหลายหนก็ตาม  แตพระเจาก็ยังคงกระทําสิ่งที่
พระองคไดทรงสัญญาไวแลว  พระองคทรงนําพวกเขา ทรงปกปองคุมครองพวก
เขา และทรงประทานอาหารและน้ําเปนเวลา 40 ปขณะที่พวกเขาเรรอนในถิ่น
ทุรกันดาร   พระเจาไมเคยละเลยที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิง่ใดที่พระองคไดทรงสัญญา
ไว 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 13 ในหนา 41 * 
 
 

บทที่ 14 ยคุผูวินจิฉยัและกษัตรยิ 
 

 หลังจากที่โยชูวาตายไปไมนาน ชนชาติอิสราเอลก็ลืมพระเจา พวกเขา
ไดหันไปประพฤติตามวิถีทางของประชาชาติทั้งหลายที่ไมรูจักพระเจาเที่ยงแทผู
ทรงพระชนมอยู   ในไมชาพวกเขาก็สรางรูปเคารพและนมัสการรูปเคารพ
เหลานั้นแทนพระเจา  พระเจาทรงปรารถนาที่จะขับไลผูที่อาศัยอยูในแผนดินคา
นาอันใหออกไปเสียจากแผนดินท่ีทรงสัญญาไว เพ่ือจะประทานแผนดินน้ันแก
ชนชาติอิสราเอล  อยางไรกต็ามพวกเขาไดปฏิเสธที่จะเชื่อและเชื่อฟงพระเจา  
พระองคจึงทรงปลอยใหชาวคานาอันบางสวนอาศัยอยูในแผนดินน้ันตอไป 
 
 ชาวอิสราเอลไดต้ังรกรากทามกลางกลุมคนเหลานี้ แตแทนที่เขาทั้งหลาย
จะไววางใจพระเจาพวกเขากลับรับเอาธรรมเนียมปฏิบติัอันช่ัวรายของชาวคานา
อันท้ังหลายมายึดถือเปนของตนเอง   ชาวคานาอันนมัสการพระเทียมเท็จ อัน



ไดแกพระบาอัลและพระอชัทาโรท  พวกเขา
คิดวาพระเหลานี้เปนพระเจาเที่ยงแท แต
ไมไดตระหนักวาซาตานกําลังลอลวงพวกเขา
ใหนมัสการตัวซาตานเอง  เมื่อผูใดผูหนึ่ง
ไมไดนมัสการพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระ
ชนมอยู ท่ีจริงแลวเขาก็นมัสการซาตาน
น่ันเอง  ซาตานเกลียดชังพระเจาและไม
ตองการที่จะใหใครนมัสการพระองค 

 
 พระเจาทรงลงโทษชนชาติอิสราเอลเพราะพวกเขาไดหลงลืมพระองค
และนมัสการรูปเคารพ พระเจาทรงปลอยใหประชาชาติท้ังหลายที่อาศัยอยูรอบๆ 
รบชนะพวกอิสราเอลและบงัคับพวกเขาเปนทาส พระเจาเคยเตือนพวกเขาไว
แลววาเหตุการณน้ีจะเกิดข้ึน แตพวกเขาไมยอมฟงพระองค  เมื่อใดก็ตามที่ชน
ชาติอิสราเอลกลับมาหาพระเจา  พระเจาก็จะเลือกชายผูหนึ่งมานําพวกเขาให
หลุดพนจากอํานาจของศัตรู   ผูท่ีไดรับการเลือกสรรจากพระเจานี้เรียกวา ผู
วินิจฉัย ดังนั้นชวงเวลาในยุคน้ีจึงเรียกวา ยุคผูวินิจฉัย  เมื่อชนชาติอิสราเอล
ท้ังหลายหลงลืมพระเจาและหันไปบูชารูปเคารพ   พระเจาก็จะปลอยใหพวกเขา
ตองพายแพตอศัตรู และทุกครั้งที่พวกเขากลับใจมาหาพระเจา พระเจาก็จะใหมีผู
วินิจฉัยคนใหมเกิดข้ึน  เพ่ือนําพวกเขาใหรอดพนและปกครองเหนือพวกเขา  
หลังจากที่ผูวินิจฉัยคนน้ันตายไปแลวชนชาติอิสราเอลก็กลับไปบูชารูปเคารพอีก
และวัฏจักรเดียวกันนี้ไดเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีกเปนเวลาถึง 350 ปเลยทีเดียว 
 
 ชนชาติอิสราเอลเปนชนชาติท่ีไดเปรียบที่สุดในบรรดาชนชาติท้ังหลาย
เพราะผูปกครองและกษัตริยของพวกเขา คือพระเจานั่นเอง  แตหลังจากที่ยุคผู
วินิจฉัยไดผานพนไปแลวพวกอิสราเอลก็ปฏิเสธพระเจาและทูลขอที่จะมีกษัตริย
เหมือนกับประเทศทั้งหลายที่อาศัยอยูโดยรอบ   มีกษัตริยหลายองคท่ีได
ครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอลเปนระยะเวลาถึง 450 ป   ในบรรดากษัตริย
เหลานี้มีเพียงไมก่ีพระองคเทานั้นที่เช่ือและไววางใจพระเจา  
 
 ดาวิดทรงเปนกษัตริยท่ียิ่งใหญท่ีสุดของประเทศอิสราเอล   พระองคทรง
เปนกษัตริยท่ีแตกตางจากกษัตริยองคอื่นๆ ท่ีไดครอบครองเหนือชนชาติ
อิสราเอล เพราะกษัตริยดาวิดเช่ือในพระเจาอยางแทจรงิและปรารถนาที่จะเช่ือ
ฟงพระองคในทุกเรื่อง   กษัตริยดาวิดก็เหมือนกับเราทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาเปน
คนบาปและถูกแยกจากพระเจา  กษัตริยดาวิดทรงทราบวาพระองคเองเปนคน
บาปและทรงทราบวาคาจางของความบาป คือ ความตาย  พระองคทรงทราบวา

 13



 14

ความหวังเพียงอยางเดียวของพระองค ก็คือการยอมรับพระเมตตาของพระเจา
และการอภัยโทษจากพระองค   กษัตริยดาวิดทรงถวายเครื่องบูชาดวยเลือด
สําหรับความบาปทั้งหลายของตนเองและพระเจาก็ทรงยอมรับดาวดิ
เชนเดียวกับที่ยอมรับอาเบล โนอาห อับราฮัม โมเสส และโยชูวา  นอกจากนี้ 
พระเจายังทรงสัญญากับดาวิดวาพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้นจะเปนเช้ือสาย
คนหนึ่งของกษัตริยดาวิด 
 
 กษัตริยดาวิดยังเปนผูเผยพระวจนะคนหนึ่งของพระเจาดวย พระเจาทรง
เลือกกษัตริยดาวิดใหเขียนพระธรรมสดุดีหลายบทในพระคัมภีร  กษัตริยดาวิด
เปนคนเลี้ยงแกะกอนที่พระองคจะทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยของประเทศ
อิสราเอล  พระธรรมสดุดีบางบทก็เกิดข้ึนโดยอาศัยจินตนาการที่มาจากความรู
เรื่องการเลี้ยงแกะของกษัตริยดาวิดน่ันเอง  พระเจาทรงใชจินตนาการในเรื่องนี้
เพ่ือจะอธิบายแกเราวาสภาพของเราทั้งหลายในฐานะที่เปนคนบาปก็เหมือนกับ
แกะที่หลงหาย   เราจําเปนท่ีจะตองมีผูเลี้ยงแกะที่มีความเมตตากรุณา แข็งแกรง
และมีปญญาเพื่อจะปองกันเราไมใหหลงหายและนําเราใหเดินในเสนทางที่
ถูกตอง  พระเจาทรงเปนผูเดียวเทานั้นท่ีสามารถจะกระทําสิ่งเหลานี้เพ่ือเรา
ทั้งหลายได 
 
 หลังจากที่กษัตริยดาวิดไดสิ้นพระชนมแลวซาโลมอนโอรสของกษัตริย
ดาวิดก็ข้ึนครองราชยสมบติัสืบทอดตอไป   ความมั่งค่ังของกษัตริยซาโลมอนนั้น
เกินกวาที่ใคร ๆ จะคาดหวังได  กษัตริยซาโลมอนไดสรางพระวิหารที่สวยงาม
สําหรับเปนท่ีประทับของพระเจา  แตหลังจากที่กษัตริยซาโลมอนสิน้พระชนม
แลวชนชาติอิสราเอลก็เกิดการโตแยงกันวาใครสมควรจะไดเปนกษัตริยองค
ตอไป  และในที่สุดพวกเขาก็แยกออกเปน 2 อาณาจักร  ชนเผา 10 ตระกูลที่
อาศัยอยูทางเหนือ เรียกวา อิสราเอล  สวนอีก 2 ตระกูลที่อยูทางใตนั้น เรียกวา  
ยูดาห   
 

พระเจาทรงรกัมนุษยทุกคนจากทุกประเทศและทุกวัฒนธรรม  พระองค
ทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดรับการชวยใหหลุดพนจากอํานาจของซาตาน 
ความบาปและความตาย   ดังนั้นต้ังแตแรกเริ่มมาแลวที่พระเจาไดตรัสผาน
บรรดา“ผูสงขาว”ของพระองคเพ่ือจะสอนใหมนุษยรูจักทางทั้งหลายของพระองค
และเพื่อจะเตือนพวกเขาใหทราบถึงการพิพากษาของพระองคซึ่งเปนผลจาก
ความบาปของเขานั่นเอง  “ผูสงขาว”ของพระเจาเรียกวา ผูเผยพระวจนะ  ทั้ง   
อิสยาห เยเรมีย เอเสเคียลและดาเนียลตางก็เปน“ผูสงขาว” ของพระเจาที่รูจักกัน
โดยทั่วไป   คุณจะพบวาช่ือตาง ๆ เหลานี้ และชื่อของผูเผยพระวจนะคนอื่นๆ ได
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ถูกนํามาใชเปนช่ือพระธรรมในพระคัมภีรเดิมซึ่งผูเผยพระวจนะเหลานี้ไดเขียน
ข้ึน 
 
 บรรดาผูเผยพระวจนะของพระเจาไดประกาศใหประชาชนกลับใจใหม
และไววางใจในพระเจาแตเพียงพระองคเดียว   การกลับใจใหม หมายถึงการมี
จิตใจที่เปลี่ยนแปลงใหม  ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเปาหมาย
ในชีวิต   การที่กลับใจใหมนั้น  คือการเห็นดวยกับพระเจาและการเกลียดชัง
ความบาปของเราเอง  ชาวอิสราเอลจํานวนมากนมัสการพระเจาในพระวิหารที่
กษัตริยซาโลมอนไดทรงสรางข้ึนและยังนมัสการรูปเคารพดวย   บรรดาผูเผย
พระวจนะจึงบอกใหประชาชนเลือกวาพวกเขาจะนมัสการผูใด  พระเจาหรือรูป
เคารพ   ผูเผยพระวจนะเหลานี้ไดบอกเขาทั้งหลายวาพวกเขาไมสามารถจะ
นมัสการพระเจาไดอยางแทจริงถาพวกเขายังนมัสการสิง่อื่นดวย 
 
 หลายรอยปกอนที่พระผูชวยใหรอดจะเสด็จมาพระเจาไดทรงพยากรณ
หลายสิ่งเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดโดยผานทางบรรดาผูเผยพระวจนะเหลานี้   คํา
พยากรณทั้งหลายไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีรดวย คําพยากรณเก่ียวกับพระ-
ผูชวยใหรอดมีจํานวนมากกวา 300 คําพยากรณเสียอีก   รายการขางลาง 20 
รายการนี้ เปนคําพยากรณที่มีช่ือเสียง  พระเจาไดทรงประทานคําพยากรณ
เหลานี้เพ่ือวาจะไมมีใครพลาดที่จะพบพระองคเมื่อพระองคเสด็จมาแลว   พระ-
เจาทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขาทราบวาพระผูชวยใหรอดจะเปนผูใด และ
พระองคจะเสด็จมาเมื่อไร  คําพยากรณเหลานี้ทั้งหมดไดถูกประทานใหแก
มนุษยเมื่อ 400 – 1000 ป กอนที่“พระผูชวยใหรอด”จะกําเนิดมาเสียอีก  ถาจะ
เปรียบเทียบในเรื่องนี้ก็ขอใหทานลองจินตนาการถึงการทํานายเกี่ยวกับผูใดผู
หนึ่งที่จะมีชีวิตอยูนี้ในอีก 400  700  หรือ 1,000 ปขางหนาโดยที่คําทํานาย
เหลานี้จะรวมไปถึงเมืองที่คนๆ นั้นจะเกิดมา มารดา วงศตระกูล เหตุการณ
ในชวงสัปดาหสุดทายของชีวิตบุคคลผูนี้ รวมทั้งรายละเอียดอยางเฉพาะเจาะจง
เก่ียวกับความตายและการฝงศพของเขาดวย  และคําทํานายทุกขอจะตองถูกตอง
ถึง 100%  นี่เปนเรื่องที่จะทําไดงายหรือ? ก็คงไมงายเลย 
 
1. เปนเช้ือสายของกษัตริยดาวิด  อิสยาห 9:6-7 
2. ประสูติจากหญิงพรหมจารีย   อิสยาห 7:14 
3. ประสูติในเมืองเบธเลเฮม   มีคาห 5:2 
4. ถูกเรียกวาเปนความสวางแกบรรดาประชาชาติ    อิสยาห 42:6 
5. ถูกเรียกใหกลับจากประเทศอียิปต  โฮเชยา 11:1 
6. ทรงข่ีลูกลา     เศคาริยาห 9:9 
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7. ถูกเพื่อนคนหน่ึงทรยศ   สดุดี 41:9 
8. ถูกขายดวยเหรียญเงิน 30 เหรียญ           เศคาริยาห  11:12,13 
9. ถูกกลาวหาโดยพยานเท็จ   สดุดี 27:12 
10. ถูกตีและถูกถมน้ําลาย   อิสยาห 50:6 
11. ไมตอบโตตอขอกลาวหา   อิสยาห 53:7 
12. เปนท่ีเกลียดชังอยางไรเหตุผล  สดุดี 69:4 
13. ถูกคนยิว(ชาวอิสราเอล)ปฏิเสธ  อิสยาห 53:3 
14. ทั้งมือและเทาถูกแทงทะลุ   สดุดี 22:16 
15. เสื้อผาถูกนําไปใชพนันกัน                    สดุดี 22:18 
16. สิ้นพระชนมพรอมกับคนช่ัว   อิสยาห 53:12 
17. ถูกเยาะเยยและถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม สดุดี 22:6-8 
18. เสียงรองคร่ําครวญเพราะการแยกจากกัน สดุดี 22:1 
19. ถูกฝงไวทามกลางพวกเศรษฐี  อิสยาห 53:9 
20. เสด็จกลับสูสวรรค    สดุดี 68:18 

 
ในบทเรียนตอไปเราจะไดเห็นวาพระเจาผูทรงฤทธานุภาพจะทรงกระทํา

ใหสําเร็จตามคําทํานายเหลานี้ในพระชนมชีพของพระผูชวยใหรอดไดอยางไร  
คําพยากรณเหลานี้ก็สําเร็จตามที่ไดบันทึกไวในพระคัมภีรสวนตอไปที่เรียกวา 
พระคัมภีรใหม 

 
 ชาวอิสราเอลสวนใหญปฏิเสธที่จะเชื่อฟงพระวจนะของพระเจา   เขา
ทั้งหลายไดขมเหงและฆา“ผูสงขาว”ของพระเจาไปหลายคน   พวกเขายังคงบูชา
รูปเคารพและประพฤติตามวิถีทางของบรรดาประชาชาติทั้งหลายที่อยูลอมรอบ   
นอกเหนือจากผูเผยพระวจนะที่สงมาจากพระเจาแลวซาตานเองก็ไดสงผูเผยพระ
วจนะเทียมเทจ็มาพูดเรื่องโกหกแกชนชาติอิสราเอลดวย   ซาตานตองการที่จะทํา
ใหพวกเขารูสึกสับสนวาเรื่องไหนเปนความจริงและเรื่องไหนเปนความเท็จกัน
แน ซาตานเปนผูโกหกและผูลอลวง  บรรดาผูเผยพระวจนะเทียมเท็จไดบอกแก
ประชาชนวา  ทุกอยางจะเปนไปดวยดีและพระเจาจะไมลงโทษพวกเขาหรอก  
ซาตานยังคงเปนเชนน้ันในปจจุบัน ซาตานไดใช“ผูสงขาว”ของมันมาบอกวาพระ
วจนะของพระเจาไมเปนความจริง หรือบอกวาพระเจาจะไมลงโทษตอความบาป  
ผูรับใชของซาตานอาจจะมาบอกแกคุณวาพระเจาจะไมสงผูหนึ่งผูใดลงไปสูบึง
ไฟหรอก 
 
 พระเจาทรงอดกลั้นและไมทรงลงโทษคนบาปในทันทีพระองคไดทรง
เตือนผูคนในสมัยของโนอาหเปนเวลานานถึง 120 ป กอนที่น้ําจะมาทวมทําลาย



 17

พวกเขาเสีย  พระเจาไดใช“ผูสงขาว”ของพระองคมายังชนชาติอิสราเอลเปนเวลา
หลายรอยป   คนเหลานี้ไดมาเตือนพวกเขาถึงการพิพากษาของพระเจาที่จะ
มาถึงถาพวกเขาไมกลับใจเสียใหม  ชนชาติอิสราเอลก็ยังไมยอมเช่ือพระเจา  
พระองคจึงทรงปลอยใหศัตรูเขามาตอสูและเอาชนะพวกเขาเพราะวาชนชาติ
อิสราเอลไมยอมเชื่อและกลับใจเสียใหม 
 
 กองทัพของชนชาติอัสซีเรียสามารถรบเอาชนะชนเผา 10 ตระกูลของ
ชนชาติอิสราเอลที่อยูทางตอนเหนือและนําพวกเขากลับไปเปนเชลย  แลว
พวกอัสซีเรียก็นําประชาชนจากประเทศอื่นๆ เขามาอาศัยในดินแดนตอนเหนือ
ของประเทศอิสราเอล  คนเหลานี้ไมรูจักพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู  ใน
ที่สุดชาวอิสราเอลจํานวนมากไดแตงงานกับคนเหลานี้และลูกหลานของพวกเขา
ก็เรียกวา ชาวสะมาเรีย    
 

สวนชนเผา 2 ตระกูลที่อาศัยอยูทางตอนใต ซึ่งเรียกวา ยูดาห นั้นก็
ปฏิเสธที่จะกลับใจเสียใหมเชนกัน  พระเจาจึงทรงปลอยใหชนชาติบาบิโลนเขา
มากวาดตอนพวกเขากลับไปยังประเทศของคนเหลานี้  ชนชาติบาบิโลนได
ทําลายกําแพงหินของกรุงเยรูซาเล็มและไดเผาพระวิหารของพระเจาซึ่งกษัตริย
ซาโลมอนไดทรงสรางไว  พระเจาทรงกระทําอยางที่พระองคไดทรงเตือนเขา
ทั้งหลายแลววาพระองคทรงจะกระทําถาพวกเขาไมยอมกลับใจเสียใหม 
 
 หลังจาก 70 ปผานไปประชาชนชาวยูดาหซึ่งอยูในกรุงบาบิโลนไดกลับ
ใจเสียใหมและทูลขอใหพระเจาทรงนําพวกเขากลับไปยังแผนดินของเขา  พระ-
เจาทรงสดับฟงคํารองขอความชวยเหลือจากพระองคและไดทรงนําคนจํานวน
มากกลับไปยงักรุงเยรูซาเลม็  พวกเขาไดสรางเมืองและกําแพงลอมรอบเมืองข้ึน
ใหม นอกจากนี้พวกเขายังไดสรางพระวิหารขึ้นมาใหมอีกดวย  ชาวอิสราเอลที่
กลับไปยังแผนดินของตนเองก็ไดรับช่ืออีกช่ือหนึ่งดวย  พวกเขาถูกเรียกวา 
คนยิว ซึ่งเปนช่ือที่ยังคงใชเรียกเช้ือสายของคนเหลานี้ในปจจุบัน  คนยิวยังคง
นมัสการพระเจาถึงแมวาคนสวนใหญจะไมไดกระทําจากจิตใจของเขาก็ตาม  
เขาทั้งหลายไดไปยังพระวิหารพรอมดวยเครื่องบูชา แตพวกเขาไมไดเช่ืออยาง
แทจริงวาตนเองเปนคนบาปที่ตองการพระเมตตาจากพระเจา 
 
 เช้ือสายของพวกเขาไมไดเช่ือฟงพระเจา  หลังจากนั้นหลายรอยปพระ-
เจาไดทรงพิพากษาพวกยิวอีกโดยการปลอยใหพวกกรีกเขามารบชนะและ
ครอบครองประเทศของเขา และยังสอนใหพวกเขาพูดภาษากรีกอีกดวย  หลายป
ตอมากองทัพโรมันไดเอาชนะพวกกรีกและไดเขาครอบครองกรุงเยรูซาเล็มและ
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แผนดินอิสราเอลแมวาชาวยิวจํานวนมากไมเช่ือพระเจาแตก็ยังมีคนยิวกลุม
นอยๆ อยูจํานวนหนึ่งเสมอที่เช่ือพระเจาและเชื่อพระวจนะของพระองคที่ผานมา
ทาง“ผูสงขาว”ทั้งหลายของพระองค  คนเหลานี้ไดเฝาคอยพระผูชวยใหรอดที่
พระเจาทรงสญัญาไววาจะเสด็จมานั้น 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 14 ในหนา 41 * 
 
 

บทที ่15 – พระเจาทรงสงพระผูชวยใหรอดใหเสดจ็เขามาในโลก 
 
 ผูเผยพระวจนะคนสุดทายที่เผยพระวจนะในนามของพระเจาเปนชายที่
ช่ือวา มาลาคี  เขาไดเตือนสติชนชาติยิวใหระลึกถึงพระผูชวยใหรอดที่พระเจา
ทรงสัญญาวาจะเสด็จมาชวยพวกเขาใหรอดพนจากความทุกขยาก   มาลาคียังได
บอกแกชนชาติยิวใหทราบอีกวา พระเจาจะทรงใชผูเผยพระวจนะมาอีกคนหนึ่ง
กอนที่พระผูชวยใหรอดจะเสด็จมา และภารกิจของผูเผยพระวจนะทานนี้ คือการ
สั่งสอนประชาชนเพื่อพวกเขาจะพรอมสําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้น   
อยางไรก็ตาม หลังจากสมัยของมาลาคีเวลาไดผานพนไปถึง 400 ปโดยที่พระ-
เจาไมไดตรัสผานผูเผยพระวจนะคนใดเลย  ชวงระยะเวลานี้เปนท่ีรูจกักัน
โดยทั่วไปวาเปน “ยุคเงียบ”  
 
 ภายหลังจากที่ยุคเงียบจบสิ้นลงแลว  พระเจาก็พรอมที่จะกระทําสิ่งที่
พระองคไดทรงสัญญาไวต้ังแตแรกในสวนเอเดน  พระองคทรงพรอมที่จะสง
พระผูชวยใหรอดใหเสด็จเขามาในโลกแลว เวลานี้เราจะมาศึกษาพระคัมภีรใหม
กันโดยเริ่มที่คูสามีภรรยาชาวยิวที่ชรามากซึ่งเปนผูที่เช่ือพระเจาและกําลังรอคอย
พระผูชวยใหรอดอยู 
 
ลกูา 1:5,6  ในรัชกาลเฮโรด กษัตรยิของยเูดยี มปีโุรหติคนหนึง่ชือ่เศคาริยาห 
อยูในเวรอาบยีาห ภรรยาของเศคารยิาหชื่อเอลซีาเบธ อยูในตระกลูอาโรน   เขา
ทัง้สองเปนคนชอบธรรมจาํเพาะพระพกัตรพระเจา และดาํเนินตามพระบญัญัติ
และกฎทัง้ปวงขององคพระผูเปนเจาโดยไมมทีี่ตเิลย 

 เศคาริยาหและเอลีซาเบธแกชรามากแลวและไมสามารถมีบุตรได  เศคา
ริยาหเปนปุโรหิตคนหนึ่งในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  ขณะที่เขากําลังกระทํา
ภารกิจของตนเองอยูนั้น  ทูตสวรรคองคหนึ่งไดถูกพระเจาใชใหมาบอกขาว
สําคัญแกเขา  พระเจาไดทรงสัญญาแกเศคาริยาหผูชราวาเขาจะมีบุตรชายคน
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หนึ่งและจะตองต้ังช่ือบุตรนั้นวา   ยอหน   ยอหนน่ีเองที่จะเปนผูเผยพระวจนะ
คนสุดทายซึ่งจะจัดเตรียมประชาชนใหพรอมสําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จ
มา   ทูตสวรรคไดเรียกพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้นวา“องคพระผูเปนเจา”  
พระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาชวยมนุษยชาติทั้งปวงใหรอดนั้น คือพระเจา
นั่นเอง 
 
 ตอมาไมกี่สัปดาห พระเจาไดใชทูตสวรรคอีกองคหนึ่งใหไปแจงแกหญิง
พรหมจารียคนหนึ่งที่ช่ือมารียวา  พระเจาไดทรงเลือกเธอใหเปนมารดาของ  
พระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้น และจะตองต้ังช่ือของทานผูนั้นวา เยซู ซึ่ง
หมายถึงพระผูชวยใหรอดหรือพระผูนําพาใหรอด   พระเจาทรงรกัชาวโลกทั้ง
ปวงและพระองคทรงปรารถนาใหคนบาปทั้งหลายไดรับการชวยเหลือใหรอดพน
จากการลงโทษที่พวกเขาสมควรจะไดรับนั้น  พระเยซูไมเพียงแตจะเปนบุตรชาย
ของนางมารียเทานั้น พระองคยังทรงเปนพระบุตรองคเดียวของพระเจาดวย 
 
 เราไดเกริ่นถึงตรีเอกานุภาพในบทแรกๆ จากการศึกษาของเรามาแลว
ในหนังสือเลมที่ 1   เราไดเรียนรูวาแมจะมีพระเจาเพียงองคเดียว แตพระเจา
ทรงเปน 3 บุคคล ซึ่งมีพระลักษณะและฤทธานุภาพเทาเทียมกัน  บุคคลเหลานี้ 
คือพระเจาพระบิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
แนวความคิดน้ีก็ยากที่จะเขาใจไดอยางถองแท  พระบิดาก็ไมใชพระบุตร หรือ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ แตแมกระนั้นก็ตามบุคคลทั้ง 3 นี้ก็ทรงเปนพระเจาองค
เดียวกันท้ังสิ้น   หลายปมาแลวที่มีความพยายามในหลายๆ รูปแบบที่จะอธิบาย
เก่ียวกับตรีเอกานุภาพ ยกตัวอยางเชน มีการอธิบายวา ไขทุกฟองประกอบดวย
เปลือก ไขแดง และไขขาว  สวนตาง ๆ เหลานี้เปนสวนที่แยกจากกันอยางชัดเจน 
แตก็ยังคงเปนไขใบเดียวกัน    มิติของกลองใบหนึ่งนั้นมีความยาว ความกวาง 
และความสูง ถึงแมวาแตละมิติจะไมเหมือนกัน แตมิติเหลานี้ก็ไมสามารถจะถูก
แยกออกไปเพื่อจะอธิบายกลองทั้งใบได   น้ําอยูไดทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง 
ของเหลว และกาซ แตถึงแมวาน้ําจะสามารถอยูไดทั้ง 3 สถานะก็ตาม แตมันก็
ยังคงเปนนํ้านั่นเอง 
  

แมวาการอธิบายใหเห็นภาพดวยตัวอยางเหลานี้จะมีประโยชนอยูบาง 
แตตัวอยางเหลานี้ก็ยังคงไมสามารถจะชวยใหเราเขาใจไดอยางเต็มที่  เราจําเปน
ที่จะตองระมัดระวังที่จะไมพยายามดึงพระเจาใหลงมาอยูในระดับเดียวกับเรา
และมองพระองคเหมือนเปนบุคคลคนหนึ่งเชนเดียวกับเราทั้งหลาย   เมื่อเราเปน
เด็กมีหลายสิ่งที่เราไมเขาใจ แตเราก็เช่ือพอแมของเรา ยกตัวอยางเชน ไฟฟา
เปนสิ่งที่อันตรายมาก แตมันคืออะไรกันแน?  เมื่อฉันถอดสายออกมาจากปลั๊ก



แลวทําไมมันไมไหลลงไปที่พ้ืนละ? ฉันมองไมเห็นมนัเลยนะเนี่ย  พอแมพูดถึง
อะไรเหรอที่บอกวามันจะทําใหฉันตองเจ็บตัวถาฉันแหยน้ิวเขาไปในปลั๊กนั้น?  

 
 พระผูชวยใหรอดจะตองเปนมนุษยเชนเดียวกับเราทั้งหลาย เวนแตวา
พระองคจะตองปราศจากบาปเพื่อจะสามารถชวยเราใหรอดพนจากซาตานและ
ความบาปได ดังนั้นเพ่ือวาแผนการของพระเจาเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดจะ
สําเร็จได พระเจาพระบุตรจึงตองเสด็จมาประสูติเปนมนุษย   พระเจาไดทรง
เลือกนางมารยีเปนมารดาของพระผูชวยใหรอด  บุตรชายของนางมารียจะเปน
ท้ังพระเจาและมนุษยในพระกายเดียวกัน  พระเยซูจะเปนทั้งพระเจาอยางเต็มที่
และเปนมนุษยอยางเต็มที่ดวย 
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ลกูา 1: 34, 35  ฝายมารยีทลูทูตสวรรคนัน้วา
“เหตกุารณนัน้จะเปนไปอยางไรได เพราะ
ขาพเจายงัหาไดรวมกบัชายใดไม”  ทูตสวรรค
จงึตอบเธอวา“พระวิญญาณบรสิทุธิจ์ะเสดจ็ลง
มาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผูสงูสดุจะปกเธอ
เหตุฉะนัน้องคบรสิทุธิ์ทีจ่ะบงัเกดิมานัน้จะได
เรยีกวา พระบุตรของพระเจา ....” 
 

 นางมารียไมเขาใจวาตัวเธอเองจะมีบุตรโดยปราศจากบิดาที่เปนมนุษย
ไดอยางไร ทูตสวรรคองคน้ันกลาววาพระเจาพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระทํา
การอัศจรรยน้ีเอง  พระเยซูจะประสูติโดยไมมีบาปเพราะพระองคประสูติโดย
ปราศจากบิดาที่เปนมนุษย  ไมมีเช้ือสายคนใดของอาดัมที่บริสุทธ์ิและชอบธรรม  
มนุษยทุกคนในโลกตางก็สืบทอดความบาปของอาดัมมาดวยกันทั้งสิ้น แตพระ-
บิดาของพระเยซู คือพระเจาซึ่งสมบูรณพรอมทุกอยางและทรงบริสทุธ์ิ  พระเยซู
ไมไดสืบทอดธรรมชาติแหงความบาปของอาดัมมาดวย เพราะพระเยซูทรงเปน
พระบุตรที่สมบูรณพรอมของพระเจา คือทรงบริสุทธ์ิและปราศจากบาป   การที่
หญิงพรหมจารียจะต้ังครรภน้ันเปนเรื่องทีเ่ปนไปไมได  อยางไรก็ตาม สําหรับ
พระเจาแลวทุกสิ่งก็เปนไปไดท้ังสิ้น  พระเจาไดทรงสรางอาดัมข้ึนมาจากผงคลี
ดิน ดังนั้นจึงไมเปนการยากสําหรับพระเจาที่จะประทานบุตรผูน้ีแกนางมารียโดย
ปราศจากบิดาที่เปนมนุษย 
 
 พระผูชวยใหรอดซึ่งยอหนจะมาเตรียมหนทางใหน้ัน คือพระเจานั่นเอง  
ไมมีมนุษยธรรมดาคนใดสามารถจะชวยเราใหรอดพนจากซาตาน ความบาป 
และความตายได   ใครเปนผูท่ีชวยโนอาหและครอบครัวใหรอดพนจากน้ําทวม



ครั้งใหญ?  ใครเปนผูท่ีชวยอิสอัคใหรอดพนจากความตายและจัดเตรียมแกะตัว
ผูไวเพ่ือจะตายแทนอิสอัค?  ใครเปนผูท่ีชวยโลทใหรอดพนจากการทําลายลาง
เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห?  ใครเปนผูท่ีชวยชนชาติอิสราเอลทัง้หลายให
รอดพนจากการเปนทาสในประเทศอียิปต? มีแตพระเจาสูงสุดเพียงพระองค
เดียวเทานั้นที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่ยิ่งใหญท่ีสุด  พระเจาทรงสัญญาวาจะ
สงพระผูชวยใหรอดมาเพียงองคเดียวซึ่งจะทรงกระทําใหเปนไปไดท่ีเราจะมาถึง
พระเจา 
 
 นอกจากนี้พระเยซูยังเรียกวา พระคริสต อีกดวย  พระคริสต หมายถึง“ผู
ท่ีถูกเจิม” ซึ่งหมายถึง ผูท่ีพระเจาทรงแยกไวตางหากเพื่อจะกระทําภารกิจพิเศษ  
พระองคจะทรงเปนผูเผยพระวจนะของพระเจา  ทรงเปนปุโรหิตและเปนกษัตริย  
พระเยซูไดถูกใชใหเสด็จเขามาในโลกในฐานะผูเผยพระวจนะของพระเจาเพื่อจะ
ประกาศถึงหนทางของพระเจาที่จะชวยใหมนุษยชาติท้ังปวงรอดพนจากซาตาน 
ความบาป และการลงโทษนริันดร  พระเจายังไดใชพระเยซูใหมาเปนมหา
ปุโรหิตท่ียิ่งใหญคนสุดทายอีกดวย และในที่สุดพระเยซูจะทรงเปนกษัตริยผูทรง
ครอบครองสิ่งสารพัดท้ังสิ้น 

 
 นางมารียซึ่งจะเปนมารดาของพระ
เยซูน้ันไดตกลงวาจะแตงงานกับชายผูหนึ่งที่
มีช่ือวาโยเซฟ  โยโซฟพบวานางมารีย
ต้ังครรภ  โยเซฟรูวาตนเองไมใชบิดาของ
ทารกในครรภน้ี   ตามธรรมเนียมชาวยิวโย
เซฟสามารถจะเรียกรองใหฆานางมารียโทษ
ฐานที่ต้ังครรภโดยที่ทารกไมไดเกิดจากโย
เซฟได   อยางไรก็ตามโยเซฟรักนางมารีย

และตัดสินใจวาจะถอนหมั้นกันอยางลับๆ  แตพระเจาไมทรงยอมใหโยเซฟแยก
จากมารียเพราะโยเซฟเปนผูชายที่ดีและไววางใจในพระเจา   โยเซฟเองก็เปน
คนบาปดวย แตเขาไดเขามาหาพระเจาตามวิธีท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไว  พระ
เจาทรงปรารถนาใหโยเซฟรับนางมารียเปนภรรยาเพื่อวาพระเยซูจะมีบิดาที่ดีคน
หนึ่งในโลกนี้ดวย   พระเจาจึงใชทูตสวรรคองคหนึ่งไปแจงแกโยเซฟใหทราบ
ความจริงเกี่ยวกับนางมารียในความฝนวานางมารียยังคงซื่อสัตยตอโยเซฟและ
ยังคงเปนหญิงพรหมจารีย   
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อสิยาห 7:14   เพราะฉะนัน้องคพระผูเปน
เจาจะประทานหมายสาํคญัเอง ดเูถดิ หญงิ
พรหมจารีคนหนึง่จะตัง้ครรภ และคลอด
บุตรชายคนหนึง่ และเขาจะเรยีกนามของ
ทานวา อมิมานเูอล 
 
 บรรดาผูเผยพระวจนะทั้งหลายได
กลาวไวแลววา พระผูชวยใหรอดจะประสูติ

จากหญิงพรหมจารีย   พระเยซูจะทรงกําเนิดเขามาในโลกเพื่อจะชวยคนบาปให
รอดพนจากพระอาชญาของพระเจา  พระองคเสด็จมาเพื่อจะชวยชีวิตทุกคนที่
เห็นดวยกับพระเจาวาตนเองเปนคนบาปที่ตองการพระผูชวยใหรอด   อิมมานู
เอล แปลวา พระเจาทรงอยูกับเรา ขอความนี้หมายความวาพระเจาเองจะเสด็จ
เขามาในโลกโดยประสูติเปนทารกและจะทรงใชชีวิตกับมนุษยในโลกนี้  พระเยซู
ประสูติในเมืองเบธเลเฮมตามที่บรรดาผูเผยพระวจนะของพระเจาไดกลาวเมื่อ
หลายปมาแลววา พระเยซูจะประสูติเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับคนบาปเพื่อจะ
ปลดปลอยพวกเขาใหเปนอิสระจากการควบคุมของซาตานและความบาป 

 
มทัธวิ 2:1-3 ครัน้พระเยซไูดทรงบงัเกิดที่
บานเบธเลเฮมแควนยเูดยีในรัชกาลของ
กษัตรยิเฮโรด ดเูถดิ มพีวกนักปราชญจาก
ทิศตะวนัออกมายงักรงุเยรซูาเลม็ ถามวา 
“กมุารทีบ่งัเกดิมาเปนกษตัรยิของชนชาติยวิ
นัน้อยูทีไ่หน เราไดเหน็ดาวของทานปรากฏ
ขึ้นในทิศตะวนัออก เราจงึมาหวงัจะนมสัการ
ทาน”  ครัน้กษัตรยิเฮโรดไดยนิดงันัน้แลว 

ทานกว็ุนวายพระทยั ทัง้ชาวกรงุเยรซูาเลม็ก็พลอยวุนวายใจไปกบัทานดวย
 
 เฮโรดก็เหมือนกับกษัตริยฟาโรหของชาวอียิปตในยุคโมเสสซึ่งไม
ปรารถนาที่จะใหใครมาปกครองเหนือตนเอง  เฮโรดเกรงวาพระองคจะสูญเสีย
ตําแหนงกษัตริยเมื่อทารกนีเ้ติบโตขึ้นเปนชายหนุม   พวกนักปราชญไดพบพระ
กุมารเยซูอยูกับมารดาจึงนมัสการและถวายเครื่องบรรณาการแกพระองค   พระ-
เจาไดทรงเตือนพวกนักปราชญไมใหกลับไปหาเฮโรดเพราะเฮโรดปรารถนาจะ
ทราบวาพระกุมารเยซูอยูท่ีไหนเพื่อจะสังหารพระกุมารนั้นเสีย  พวกนักปราชญ
จึงกลับไปยังประเทศของตนเองโดยใชเสนทางอื่น  พระเจายังตรัสบอกใหโยเซฟ
พาพระเยซูไปยังประเทศอียิปตท่ีซึ่งพระองคจะปลอดภัยจากแผนการของ เฮโรด



ท่ีจะฆาพระองคเสีย ดังนั้นพระเยซูจึงถูกพาไปยังประเทศอียิปตตามคําที่บรรดาผู
เผยพระวจนะทั้งหลายไดกลาวไวเมื่อหลายปกอนหนานี้ 
 

 เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนมพระเจาทรงใชใหทูตสวรรคองคหนึ่งไปแจงแกโย
เซฟใหพานางมารียและพระเยซูออกจากประเทศอียิปตและเดินทางกลับไปยัง
แผนดินอิสราเอลอีก  พวกเขาไดต้ังรกรากทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอล
ในเมืองที่เรียกวา เมืองนาซาเร็ธ 
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ลกูา 2:40, 52  พระกมุารนัน้กเ็จรญิวยั และ
เขมแขง็ขึน้ฝายจิตวญิญาณ ประกอบดวยสตปิญญา 
และพระคณุของพระเจาอยูกบัทาน  พระเยซูกไ็ด
จาํเริญขึน้ในดานสตปิญญา ในดานรางกาย และ
เปนทีช่อบจาํเพาะพระเจา และตอหนาคนทัง้ปวง
ดวย 

 

 พระเยซูทรงเติบโตจากทารกเปนชายหนุมที่แข็งแรงและประกอบดวย
สติปญญา  พระบิดาของพระองคซึ่งคือ พระเจานั่นเองไดทรงปกปองคุมครอง
และทรงนําพระเยซูในทุกสิ่งที่พระองคคิด ตรัส และกระทํา   พระเยซูทรงเชื่อฟง
พระบัญชาของพระเจาทุกประการ  พระองคไมเคยกระทําบาปเพราะพระองค
ไมไดกําเนิดเปนคนบาป  แมวาพระเยซูจะทรงเปนพระเจา แตพระองคก็ยังเปน
มนุษยอยางแทจริงดวย  พระองคไดเติบโตขึ้นเปนชายหนุมในรางกายของ
มนุษย  เราไดเรียนรูมาแลววาพระผูชวยใหรอดจะตองเปนทั้งพระเจาและมนุษย
ในพระกายเดียวกัน  พระเยซูทรงเปนพระเจา แตพระองคก็ไดประสูติเปนมนุษย
เขามาในโลกเพื่อวาพระองคจะสามารถเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับมนุษยชาติ
ท้ังมวลได 
 

 ตามที่เราไดกลาวถึงในบทเรียนที่แลววาบรรดาผูเผยพระวจนะจากพระ-
คัมภีรเดิมไดเขียนคําพยากรณเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดไวเปนอันมาก  ขอมูล
ขางลางนี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงคําพยากรณบางอยางซึ่งสําเรจ็ตามที่พระ-
เจาไดทรงสัญญาไว 
 

คําพยากรณ                                     การทํานายในพระคัมภีรเดมิ      สําเร็จในพระคัมภีรใหม
เปนเชื้อสายของกษัตรยิดาวดิ                        อิสยาห 9:7                          มัทธิว 1:1 
ประสูติจากหญงิพรหมจารยี                        อิสยาห 7:14                         มัทธิว 1:18-25 
ประสูติในเมืองเบธเลเฮม                        มีคาห 5:2                          มัทธิว 2:1 
หนีไปยงัประเทศอียิปต                        โฮเชยา 11:1             มัทธิว 2:14 
พระลักษณะบางประการของพระองค             อิสยาห 11:2                         ลูกา 2:52 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 15 ในหนา 42 * 
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บทที่ 16 – การรับบัพตศิมาและการทดลองของพระเยซ ู
 
 บัดน้ียอหนซึ่งไดรับการเลือกสรรจากพระเจาใหเปนผูเผยพระวจนะที่จะ
มาเตรียมชาวยิวทั้งหลายใหพรอมที่จะตอนรับพระผูชวยใหรอดที่ไดเติบโตขึ้น
เปนผูใหญแลว  พระเจาทรงจัดเตรียมเวลานี้ใหยอหนเริ่มสั่งสอนประชาชนวา
พวกเขาจะตองกลับใจเสียใหมไดมาถึงแลว 
 
มทัธวิ 3:1,2  คราวนัน้ยอหนผูใหรบับพัตศิมา มาประกาศในถิน่ทรุกนัดาร
แควนยเูดยี กลาววา “ทานทัง้หลายจงกลบัใจเสียใหม เพราะวาอาณาจกัรแหง
สวรรคมาใกลแลว” 

 ยอหนไดประกาศขอความน้ีซึ่งมีความหมายวา ประชาชนจะตอง
เปลี่ยนแปลงทศันคติที่มีตอพระเจาเกี่ยวกับตัวเขาและความบาปของตนเอง  เขา
ทั้งหลายจําเปนตองเห็นดวยกับ พระเจาวาพระองคทรงเปนพระเจาเที่ยงแทแต
เพียงพระองคเดียว และพวกเขาจะตองรับใชและนมัสการพระองคแตเพียงผู
เดียวนอกจากนี้เขาทั้งหลายยังจําเปนท่ีจะตองเห็นดวยวาพวกเขาไดกระทําบาป
ตอพระเจาโดยการไมเช่ือฟงธรรมบัญญติของพระองค และเห็นดวยวาพวกเขา
ไมสามารถจะกระทําใหตนเองเปนท่ียอมรบัของพระเจาได และสุดทายพวกเขา
จําเปนท่ีจะตองเห็นดวยกับพระเจาวาพระองคจะทรงลงโทษตอความบาปเสมอ
โดยการแยกคนบาปออกไปใหพนจากพระพักตรพระองค และใหไปอยูในเปลว
ไฟที่เผาไหมตลอดไปเปนนิตย 
 
 สิ่งเหลานี้เปนสิ่งเดียวกับที่พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเราทุกคนเขาใจ
เก่ียวกับตัวเราเองและใหเห็นดวยกับพระเจาเชนเดียวกัน  ยังจําตอนที่เราศึกษา
พระบัญญัติ 10 ประการดวยกันไดไหม? ไมมีใครในพวกเราเลยที่สามารถจะ
รักษาพระบัญญัติเหลานี้ไดอยางสมบูรณ   พระเจาทรงเรียกการไมเช่ือฟงของ
เราวา   ความบาป  การลงโทษสําหรับความบาป ก็คือความตายและการถูกแยก
จากพระเจาตลอดไปเปนนิตย 
 
มทัธวิ 3:5,6  ขณะนัน้ชาวกรงุเยรซูาเลม็ และคนทัว่แควนยเูดยี และคนทัว่
บรเิวณรอบแมน้าํจอรแดนกอ็อกไปหายอหน และไดรบับัพติศมาจากยอหนใน
แมน้ําจอรแดนดวยการสารภาพความผิดบาปของตน
 
 คนยิวจํานวนมากเชื่อพระวจนะของพระเจาซึ่งยอหนไดแจงแกเขา
ทั้งหลายเขาจึงไปหายอหนเพ่ือรับบัพติศมาจากทาน  เมื่อผูใดผูหนึ่งรับบัพติศมา
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ก็เปนหมายสําคัญแกทุกคนวาบุคคลผูนั้นเห็นดวยกับพระเจาวาตัวเขาเองสมควร
จะตายสําหรับความผิดบาปทั้งหลายของเขา แตเขาไดไววางใจในพระเจาวาจะ
สงพระผูชวยใหรอดมาชวยเขาใหรอดชีวิตได  การรับบัพติศมาของเขาเปน
หมายสําคัญท่ีปรากฏใหเห็นภายนอกซึ่งเปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงการกลับใจเสีย
ใหมที่อยูภายในจิตใจและแสดงใหเห็นถึงความเชื่อในถอยคําของยอหน  การรับ
บัพติศมาไมไดทําใหเราเปนท่ียอมรับของพระเจา  การรับบัพติศมาไมสามารถ
จะชําระความผิดบาปทั้งหลายของเราใหออกไปได  คาจางสําหรับความบาป คือ
ความตาย  พิธีบัพติศมาเปนเพียงหมายสําคัญท่ีแสดงใหคนอื่นทราบวาบุคคลผู
นั้นเห็นดวยกับถอยคําของพระเจาและแสดงใหเห็นวาเขาไววางใจในพระเจา
เพียงผูเดียวที่จะชวยเขาใหรอดได 
 
 ในสมัยนั้นผูนําทางศาสนาเปนจํานวนมากเยอหยิ่งเกินกวาที่จะยอมรบั
ไดวาตนเองเปนคนบาปและสมควรจะตองตาย  ผูนําทางศาสนาประกอบดวยคน 
3  กลุม คือ พวกธรรมาจารย  พวกฟาริสีและพวกสะดูสี   ธรรมาจารยคือ พวกที่
คัดลอกพระวจนะของพระเจาลงไปในมวนหนังสือ  พวกเขาเปนกลุมที่สมควรจะ
รูและอธิบายความหมายที่แทจริงในพระวจนะของพระเจาได   ฟาริสีเปนกลุมที่
พยายามจะไดรับการยอมรบัจากพระเจาโดยอาศัยกฎระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่พวก
เขาเขียนข้ึน   พวกฟาริสีเพ่ิมเติมพระวจนะของพระเจาและไมคิดวาตนเองเปน
คนบาปเหมือนคนอื่นๆ   พวกสะดูสีไมเช่ือหลายสิ่งที่พระเจาไดบันทึกไวในพระ
วจนะของพระองค   พวกฟาริสีเพ่ิมเติมพระวจนะของพระเจาขณะที่พวกสะดูสี
ตัดทอนความจริงหลายอยางออกจากพระวจนะเหลานั้น   พวกสะดูสียังเปนผูนํา
ทางการเมืองของคนยิวอีกดวย ดังนั้นพวกเขาจึงมีสถานภาพที่ดีในรัฐบาลโรมัน
ซึ่งยอมเปนท่ีเกลียดชังของคนยิวอื่นๆ โดยทั่วไป 
 
 ผูนําทางศาสนาเหลานี้มีหลายคนที่ไมยอมรับวาตนเองเปนคนบาป  คน
เหลานี้เช่ือวาเขาดีพอที่พระเจาจะยอมรับเขาได  ผลที่ตามมาก็คือพวกเขาไม
ชอบคําเทศนาของยอหนเกี่ยวกับการกลับใจเสียใหม  ยอหนไดบอกพวกฟาริสี
และพวกสะดูสีวาอยาเยอหยิ่งและอยาไววางใจในขอเท็จจริงที่พวกเขาเปน
ลูกหลานของอับราฮัม  มีคนจํานวนมากในพวกคนเหลานี้ที่คิดวาพระเจาจะ
ยอมรับพวกเขาเพราะเขาเปนลูกหลานของอับราฮัม  ซึ่งที่จริงแลวไมมีใครจะ
ไดรับการยอมรับจากพระเจาเพราะเหตุจากบิดามารดาหรือเพราะมีพ้ืนฐานทาง
ศาสนาอยูแลว  พระเจาทรงพิพากษามนุษยทุกคนเปนรายบุคคล 
 
 พระเยซูเสด็จมารับบัพติศมาจากยอหนขณะที่พระองคอายุประมาณ 30 
ป  พระเยซูไมไดเปนคนบาปที่ตองการพระผูชวยใหรอด  พระองคทรงบริสุทธ์ิ



และไมมีบาป แตพระเยซูเสด็จมารับบัพติศมาเพราะนี่เปนพระบัญชาของพระเจา
สําหรับชาวยิวทุกคนที่ยอมรับวายอหนเปนผูเผยพระวจนะของพระเจา  ถาพระ-
เยซูไมไดรับบัพติศมาแลวละก็ประชาชนก็จะพากันคิดวาพระองคไมเช่ือฟงพระ-
บัญชาของพระเจา  นอกจากนี้พระเยซูยังทรงปรารถนาที่จะยืนยันวาคําพูดของ
ยอหนเปนความจริง 
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ยอหน 1:29  วันรุงขึน้ยอหนเหน็พระเยซูกาํลงั
เสดจ็มาทางทาน ทานจงึกลาววา“จงดพูระเมษ
โปดกของพระเจา ผูทรงรบัความผิดบาปของ
โลกไปเสยี ...” 
 
 เมื่อยอหนเห็นพระเยซู ยอหนก็กลาว
วาพระเยซูทรงเปนลูกแกะที่พระเจาทรง

ประทานและใชใหเสด็จเขามาในโลก  ยอหนทราบวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวย
ใหรอดของโลกที่พระเจาทรงสัญญาไว ในบทตอๆ ไปเราจะไดศึกษากันวาที่
ยอหนเรียกพระเยซูวา พระเมษโปดก (ลูกแกะ) ของพระเจานั้นยอหน
หมายความวาอยางไรกันแน? 

 
มทัธวิ 4:1,2  ครัง้นัน้พระวญิญาณทรงนาํพระ
เยซูเขาไปในถิ่นทรุกนัดารเพือ่พญามารจะ
ไดมาทดลอง และเมือ่พระองคทรงอดพระ
กระยาหารสีส่บิวนัสีส่บิคนืแลว ภายหลงั
พระองคกท็รงอยากพระกระยาหาร

 
หลังจากที่พระเยซูไดรับบพัติศมา

พระองคก็เสด็จไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อซาตานจะไดทดลองพระองค   พระเจาได
สรางลูซิเฟอร(ซึ่งปจจบุันเรยีกวา ซาตานหรือพญามาร)โดยสมบูรณแบบทุกอยาง 
แตลูซิเฟอรไดตัดสินใจเลือกที่จะกบฏขัดขืนตอพระเจาต้ังแตแรกเลยทีเดียว  
ต้ังแตน้ันเปนตนมาซาตานก็กระทําสิ่งช่ัวรายอยางตอเนื่อง  ซาตานไดยั่วยุให
อาดัมกบฏขัดขืนตอพระเจา  บัดน้ีมันพยายามที่จะยั่วยุใหพระเยซูกบฏขัดขืนตอ
พระเจาดวย  ซาตานตองการใหพระเยซูตกอยูใตการควบคุมของมันเพ่ือพระเยซู
จะไมสามารถเปนพระผูชวยใหรอดได  ถึงแมวาพระเยซูทรงเปนพระเจา แต
พระองคก็ทรงเปนมนุษยอยางแทจริงดวย  หลังจากที่พระเยซูไมไดรับประทาน
อาหารใดๆ เปนเวลา 40 วันพระองคก็ทรงหิวอยางยิ่ง 
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มทัธวิ 4:3,4   เมือ่ผูทดลองมาหาพระองค มนักท็ลูวา“ถาทานเปนพระบุตรของ
พระเจา จงสัง่กอนหนิเหลานีใ้หกลายเปนพระกระยาหาร”  ฝายพระองคตรสัตอบ
วา มพีระคมัภรีเขยีนไววา ‘มนษุยจะบํารงุชวีติดวยอาหารสิง่เดยีวหามไิด แต
บาํรงุดวยพระวจนะทกุคาํซึง่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจา’” 
 
 ซาตานพยายามจะทาทายใหพระเยซูพิสูจนวาพระองคทรงเปนพระบุตร
ของพระเจา  ซาตานไดขอใหพระเยซูทรงกระทําสิ่งที่พระเจาพระบิดาไมไดตรัส
บอกใหพระเยซูกระทํา  พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา ดังนั้นพระองค
ยอมสามารถจะเปลี่ยนกอนหินใหเปนอาหารได แตถาพระเยซูเช่ือฟงซาตาน 
พระองคก็จะถูกซาตานครอบครองชีวิตของพระองค 
 
 มนุษยเราตองการอาหารเพื่อใหรางกายดํารงชีวิตอยูได แต พระเจาตรัส
วายังมีบางสิ่งที่สําคัญย่ิงกวาอาหาร  เราตองการพระวจนะของพระเจาเพ่ือแสดง
ใหเราเห็นความจริงและหนทางที่นําไปสูชีวิตนิรันดร อาหารจะมีประโยชนอะไร
ถาเรามีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง แตตองตายโดยปราศจากพระเจาและตองทน
ทุกขทรมานจากการลงโทษนิรันดรนั้น?  เราจําเปนตองกินอาหารเพื่อใหรางกาย
ของเราดํารงชีวิตอยูได แตเราก็จําเปนตองฟงและเชื่อพระวจนะของพระเจาเพ่ือ
เราจะสามารถอยูกับพระเจาตลอดไปเปนนิตยได 
 
มทัธวิ 4:5-7   แลวพญามารก็นาํพระองคขึน้ไปยงันครบรสิทุธิ ์และใหพระองค
ประทบัทีย่อดหลงัคาพระวหิาร แลวทลูพระองควา “ถาทาน ปนพระบุตรของพระ
เจา จงโจนลงไปเถดิ เพราะพระคมัภรีมีเขียนไววา ‘พระองคจะรบัสัง่ใหเหลาทูต
สวรรคของพระองคในเรือ่งทาน และเหลาทูตสวรรคจะเอามอืประคองชทูานไว 
เกรงวาในเวลาหนึง่เวลาใดเทาของทานจะกระแทกหนิ’” พระเยซจูงึตรสัตอบมนั
วา “พระคมัภรีมเีขยีนไวอีกวา‘อยาทดลององคพระผูเปนเจาผูเปนพระเจาของ
ทาน’”
 
 ซาตานพยายามจะยกขอพระคัมภีรบางตอนจากพระคัมภีรเดิม  ซาตาน
รูพระวจนะของพระเจาในพระคัมภีรแตมันนําไปใชในทางที่ผิด  มันไมไดยกขอ
พระคัมภีรมาอยางถูกตอง  มันเลือกแตเพียงสวนที่สามารถจะบรรลุเปาหมายของ
มันเทานั้น  ซาตานบิดเบือนพระวจนะของพระเจาเพ่ือจะหลอกลอใหคนหลงผิด  
ซาตานยังคงใชวิธีการนี้ในปจจุบัน  มันพยายามจะทําใหมนุษยคิดวาพวกเขาควร
จะเรียกรองใหพระเจาสําแดงการอัศจรรยเพ่ือพิสูจนพระองคแกพวกเขา  
ซาตานบอกใหพระเยซูกระโดดลงมาจากพระวิหารเพื่อทดสอบพระเจาผูทรง
สัญญาวาจะพิทักษรักษาพระบุตรของพระองค  พระเยซูไมจําเปนท่ีจะตอง
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ทดสอบพระบิดาของพระองคเพ่ือดูวาพระบิดาจะทรงพิทักษรักษาพระองค
หรือไม  พระเจาพระบิดาไดทรงสัญญาไวแลววาจะพิทักษรักษาพระองคและ
พระเยซูทรงไววางใจพระบดิาของพระองค 
 
มทัธวิ 4:8-10   อกีครัง้หนึง่พญามารไดนาํพระองคขึ้นไปบนภเูขาอนัสงูยิง่นกั
และไดแสดงบรรดาราชอาณาจกัรในโลก ทัง้ความรุงเรอืงของราชอาณาจกัร
เหลานัน้ใหพระองคทอดพระเนตร แลวไดทลูพระองควา“ถาทานจะกราบลง
นมสัการ รา เราจะใหสิง่ทัง้ปวงเหลานีแ้กทาน พระเยซจูงึตรสัตอบมนัวา“อาย
ซาตาน จงไปเสยีใหพน เพราะพระคมัภรีมเีขยีนไววา ‘จงนมสัการองคพระผู
เปนเจาผูเปนพระเจาของทาน และปรนนบิัตพิระองคแตผูเดยีว’” 
 
 ซาตานสามารถจะเสนอใหพระเยซูมีอํานาจควบคุมมนุษยในโลกนี้ได
เพราะซาตานกลายเปนเจาของโลกนี้ไปแลว เมื่ออาดัมไดกบฏขัดขืนตอพระเจา  
ซาตานพยายามจะทําใหพระเยซูนมัสการมัน แตพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือ
ซาตานโดยการทรงบอกแกมันถึงขอความที่พระเจาไดตรัสไวอยางแทจริงใน
พระคัมภีร  พระเยซูไมไดเช่ือฟงซาตานเหมือนที่อาดัมไดกระทํามาแลวในสวน
เอเดน 
 
 คุณอาจจะเคยดูภาพยนตรที่แสดงถึงการตอสูด้ินรนระหวางพลังของ
ความดีและความชั่ว  บอยครั้งทีเดียวที่การตอสูด้ินรนนี้ถูกนําเสนอออกมาราวกับ
วามีพลังที่เทาเทียมกัน 2 อยางกําลังสูรบกันอยู   พระวจนะของพระเจาบอกแก
เราวาพระเจาทรงเปนพระผูสรางสูงสุดผูทรงสรางสารพัดทุกสิ่ง  ซาตานไม
สามารถจะทําใหพระเยซูกระทําบาปได  แมวาซาตานจะเปนศัตรูที่แข็งแกรง แต
มันก็ไมใชคูตอสูของพระเจาผูทรงฤทธานุภาพอยางแนนอน  
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 16 ในหนา 42 * 
 

บทที่ 17 – พระเยซทูรงเริ่มกระทาํภารกจิของพระองค 
 
 ยอหนไดสั่งสอนถึงถอยคําของพระเจาอยางสัตยซื่อเพื่อเตรียมประชาชน
ใหไววางใจในพระเยซูผูทรงเปนพระผูชวยใหรอด  มีบางคนไดเปลี่ยนแปลง
ความคิดเกี่ยวกับตัวเองและความบาปของเขา คนเหลานี้รูวาพวกเขาตองการ
พระผูชวยใหรอดเพื่อจะชวยพวกเขาใหรอดพนจากการลงโทษสําหรบัความบาป
ของตนเอง  กษัตริยเฮโรดผูดําเนินชีวิตที่เต็มไปดวยความบาปไมพอพระทัยใน
บางสิ่งที่ยอหนไดกลาวไวพระองคจึงจับยอหนไปขังคุกและในที่สุดก็ฆาทานเสีย 
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มาระโก 1:14,15  ครัน้ยอหนถูกขงัไวในคกุ
แลว พระ ยซไูดเสดจ็มายงัแควนกาลลิ ีทรง
ประกาศขาวประเสรฐิแหงอาณาจกัรของพระ
เจา และตรสัวา“เวลากาํหนดมาถงึแลว และ
อาณาจกัรของพระเจากม็าใกลแลว ทาน
ทัง้หลายจงกลบัใจเสียใหมและเชือ่ขาว
ประเสรฐิเถิด” 
 

 ยอหนไดกระทําภารกิจในการเตรียมหนทางสําหรับองคพระผูเปนเจา
เสร็จสิ้นกอนที่ทานจะถูกฆาตาย บัดน้ีก็ถึงเวลาที่พระเยซูจะเริมทําการสั่งสอน
แลว   พระเยซูไดทรงสั่งสอนประชาชนใหเปลี่ยนทัศนคติของตนเองและใหเห็น
ดวยกับพระเจาวาพวกเขาเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมไดและใหเช่ือขาว
ประเสริฐที่พระองคเสด็จมาเพื่อประกาศแกเขา    คําวา“พระกิตติคุณ”น้ัน
หมายถึงขาวประเสริฐ หรอืขาวดี   เมื่ออาดัมไมเช่ือฟงพระเจาและประพฤติตาม
ซาตาน ซาตานจึงกลายเปนผูครอบครองโลกนี้ไปเสียแลว  อยางไรกต็ามพระเจา
ทรงเปยมลนดวยความรัก  พระเมตตาและพระกรุณาคุณตอคนบาป  พระองคได
ใชพระเยซูใหเขามาในโลกเพื่อจะเอาชนะซาตานและชวยมนุษยใหรอดพนจาก
การควบคุมของซาตาน  เราทั้งหลายทุกคนเกิดมาในโลกโดยอยูภายใตการ
ควบคุมของซาตาน  พระเยซูตรัสวาทางเดียวสําหรับผูใดผูหนึ่งที่จะหนีพนจาก
การควบคุมของซาตาน ก็คือการเห็นดวยกับพระเจาและเชื่อขาวประเสริฐของ
พระองค 
 
มาระโก 1:23-25   มีชายคนหนึง่ในธรรมศาลาของเขามผีีโสโครกเขาสงิ มันได
รองออกมาวา “พระเยซูชาวนาซาเรธ็ ปลอยเราไว  เราเกีย่วของอะไรกบัทานเลา 
ทานมาเพือ่จะทาํลายเราหรอื เรารูวาทาน ปนผูใด ทานคือองคบรสิทุธิ์ของพระ
เจา” พระเยซจูงึตรสัหามมนัวา“เจาจงนิง่เสยี ออกมาจากเขาซ”ิ 

 ธรรมศาลาเปนสถานที่ท่ีชาวยิวมาประชมุกันเพ่ือนมัสการพระเจา        
วิญญาณชั่วหรือผีราย คือผีปศาจทั้งหลายซึ่งเมื่อกอนเคยเปนทูตสวรรคท่ีไดกบฎ
ขัดขืนตอพระเจาและประพฤติตามซาตาน  พวกมันชอบเขาสิงในคนและควบคุม
คนๆ น้ัน  ซาตานและผีปศาจทั้งหลายรูวาพระเยซูทรงเปนพระเจา ซึ่งเปนพระ
ผูสรางของพวกมัน  พวกมันยังรูอีกวาพระเยซูทรงสมบูรณพรอมและเกลียดชัง
ความบาปทุกอยาง  ผีปศาจตนนี้รูวาไมวนัใดก็วันหนึ่งมันจะตองถูกทิ้งลงในบึง
ไฟและมันรูวาพระเยซูทรงมีฤทธิ์อํานาจที่จะโยนมันลงไปในเปลวไฟตั้งแตเวลา
น้ันแลว 
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มาระโก 1:33,34   และคนทัง้เมอืงกแ็ตกตืน่มาออกนัอยูทีป่ระตู พระองคจงึทรง
รกัษาคนเปนโรคตางๆ ใหหายหลายคน และไดทรงขบัผอีอกเสยีหลายผ ีแตผี
เหลานัน้พระองคทรงหามมใิหพูด เพราะวามันรูจกัพระองค 
 
 พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และสรรพสิ่งทั้งปวงก็อยูภายใตฤทธิ์
อํานาจของพระองค  พระเยซูทรงมีพระทยัเมตตาตอคนปวยและคนถูกผีสิง
เหลานี้  พระองคทรงทราบวาบรรดาสิ่งเลวรายทุกอยางในโลกนี้เกิดข้ึนเนื่องจาก
ความบาปของมนุษยและการครอบครองของซาตาน  องคพระผูเปนเจาทรง
หวงใยคุณดวย  พระองคไมทรงเปลี่ยนแปลงเลย  พระองคยังคงเหมือนเดิมใน
ปจจุบัน  พระองคทรงทราบวาเรายังอยูใตอํานาจของซาตานหรือเปลา? และองค
พระผูเปนเจาทรงปรารถนาที่จะชวยกูมนุษยทุกคนใหรอดพนจากการควบคุม
ของซาตาน 
 
มาระโก 1:40-42   และมคีนโรคเรือ้นคนหนึง่มาหาพระองค คุกเขาลงตอ
พระองค และทลูวงิวอนพระองควา “เพยีงแตพระองคจะโปรด พระองคกจ็ะทรง
บนัดาลใหขาพระองคสะอาดได” พระเยซทูรงสงสารเขาจงึทรงยืน่พระหัตถ
ถูกตองคนนั้น ตรสัแกเขาวา “เราพอใจแลว เจาจงสะอาดเถิด” พอพระองคตรสั
แลว ในทนัใดนัน้โรค รือ้นก็หาย และคนนัน้กส็ะอาด 
 
 ชายผูน้ีรูวาเขาไมสามารถรกัษาตนเองใหหายไดและรูวาไมมีใคร
สามารถจะชวยเขาได แตพระเยซูน้ันแตกตางจากผูอื่นอยางสิ้นเชิง  เขาตระหนัก
วาพระเยซูสามารถจะชวยเขาได  เขาเขามาหาพระเยซูเพ่ือทูลขอพระเมตตาและ
ความชวยเหลือจากพระองค  การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อนก็เหมือนกับความบาปใน
ชีวิตของเรา  ไมมีทางที่เราจะสามารถกําจัดความบาปออกจากชีวิตของเราได  มี
เพียงพระเยซูคริสตเทานั้นที่สามารถจะชวยเราทั้งหลายได  ในยุคพระคัมภีรคน
โรคเรื้อนเปนกลุมคนที่ไมมีใครคบคาสมาคมหรือแมแตจะเดินเขาไปใกลๆ   
พระเยซูทรงแตะตองชายผูน้ีเพราะพระองคทรงรักเขา  พระเยซูเพียงแตตรัส
เทานั้นโรคเรื้อนก็หายไปทันที 

 

 

ยอหน 3:1-3   มีชายคนหนึง่ในพวกฟารสิี
ชื่อนโิคเดมสัเปนขนุนางของพวกยวิ  ชายผูนี้
ไดมาหาพระเยซใูนเวลากลางคนืและทลู
พระองควา “รบัไบ พวกขาพเจาทราบอยูวา
ทาน ปนครทูีม่าจากพระเจา เพราะไมมผีูใด
กระทาํการอศัจรรยซึง่ทานไดกระทํานัน้ได 
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นอกจากวาพระเจาทรงสถติอยูกบัเขาดวย”  พระเยซตูรสัตอบ ขาวา“เราบอก
ความจรงิแกทานวา ถาผูใดไมไดบงัเกดิใหมผูนัน้จะเห็นอาณาจกัรของพระเจา
ไมได” 
 
 คนยิวโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกฟาริสีรูสึกเยอหยิ่งมากที่พวกเขาเปนเช้ือ
สายของอับราฮัม  พวกเขาคิดวาตนเองอยูในครอบครัวของพระเจาเพราะพวก
เขาเปนลูกหลานของอับราฮัม  พวกเขาไมไดตระหนักวามนุษยทุกคนท่ีเกิดมา
ในโลกก็เกิดมาภายใตการครอบครองของซาตาน   เมื่ออาดัมและเอวาไดกระทํา
บาป พวกเขาก็ตายฝายจิตวิญญาณและถูกแยกจากพระเจา  พวกเขายังคงมีจิตใจ 
แตบัดนี้ไมสามารถจะรูจักพระเจา และเขาใจพระวจนะของพระองคได พวกเขา
จึงตกอยูใตการควบคุมของซาตาน    คาอิน อาแบลและคนทั้งปวงที่เกิดมาใน
โลกตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาก็เกิดมาโดยไมสามารถจะรูจัก เขาใจ รักและเชื่อฟง
พระเจาได มนุษยทุกคนท่ีอาศัยอยูในทุกสถานที่ไมวาจะมีเช้ือชาติ สีผิว หรือพูด
ภาษาใดตางก็เกิดมาภายใตอํานาจของซาตานทั้งสิ้น 
 
 พระเยซูทรงบอกแกนิโคเดมัสวาหนทางเดียวที่ผูใดผูหนึ่งจะสามารถหนี
พนจากอํานาจของซาตานและสามารถจะรูจัก รัก และเชื่อฟงพระเจาได คือการ
บังเกิดใหมนั่นเอง  พระเยซูกําลังบอกแกนิโคเดมัสวาเขาจะตองรับความคิดและ
จิตใจใหม ซึ่งจะทําใหเขาสามารถรูจักและเขาใจพระเจาได  เราทั้งหลายไมตอง
ทําอะไรเพื่อจะเกิดมาภายใตการควบคุมของซาตาน และเราก็ไมสามารถจะทํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะหนีใหพนจากซาตานและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหเปนท่ี
พอพระทัยพระเจาได  การกระทําความดีของเราไมสามารถจะนําเราออกจาก
อาณาจักรของซาตานและเขาไปสูอาณาจักรของพระเจาได  มีเพียงพระเจา
เทานั้นท่ีสามารถจะนําเราเขาสูอาณาจักรของพระองคได  พระองคทรงมีฤทธานุ
ภาพสูงสุดและไมมีสิ่งใดที่เปนไปไมไดสาํหรับพระองค  และโดยฤทธิ์อํานาจของ
พระองค พระองคก็สามารถจะกระทําใหคนบังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณเพื่อเขาสู
ครอบครัวของพระเจาได 
 
ยอหน 3:4-7  นิโคเดมสัทลูพระองควา“คนชราแลวจะบงัเกดิใหมอยางไรได จะ
เขาในครรภมารดาครัง้ทีส่องและบงัเกิดใหมไดหรอื”  พระเยซูตรสัตอบวา“เรา
บอกความจรงิแกทานวา ถาผูใดไมไดบงัเกิดจากน้าํและพระวญิญาณ ผูนัน้จะ
เขาในอาณาจกัรของพระเจาไมได ซึง่บงัเกิดจากเนือ้หนงักเ็ปนเนือ้หนงั และซึง่
บงัเกดิจากพระวญิญาณกค็อืจิตวญิญาณ อยาประหลาดใจที่เราบอกทานวา ทาน
ตองบงัเกิดใหม ...” 
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 นิโคเดมัสรูสึกประหลาดใจอยางยิ่งที่ไดยินพระเยซูตรัสเชนน้ัน เขาคิดวา
พระเยซูคงหมายความวามนุษยจะตองบงัเกิดเปนทารกครั้งที่สอง  น้ําที่พระเยซู
ตรัสถึงนั้นไมใชการรับบัพติศมา เพราะพิธีบัพติศมาไมสามารถจะทาํใหเราเปน
บุตรของพระเจา หรือสามารถชําระความบาปของเราได  พระเยซูไมไดตรัสถึง
การบังเกิดฝายรางกายเหมือนอยางที่นิโคเดมัสกําลังคิดอยู แตตรัสถึงการบังเกิด
ฝายจิตวิญญาณที่กระทําโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
 
 พระเยซูกําลังอธิบายถึงการบังเกิดใหม ซึ่งก็คือการที่บุคคลหนึ่งสามารถ
รับจิตใจใหม สามารถจะรักและเชื่อฟงพระเจา และไดรับชีวิตใหมก็โดยการได
ฟง เขาใจและเชื่อพระวจนะของพระเจา  เขาทั้งหลายจะไดรับการเปลีย่นแปลง
โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพ่ือวาพวกเขาจะสามารถรูจักพระเจา เขาใจพระวจนะ
ของพระองค สามารถจะรักพระองค แลวเขาจะหลุดพนจากการควบคุมของ
ซาตานและเขาสูอาณาจักรของพระเจาได 
 
ยอหน 3:14,15  โมเสสไดยกงูขึน้ในถิน่ทรุกนัดารฉนัใด บุตรมนษุยจะตองถูก
ยกขึน้ฉนันัน้  เพือ่ผูใดทีเ่ชือ่ในพระองคจะไมพนิาศ แตมชีวีิตนรินัดร 
 
 นิโคเดมัสยังคงไมเขาใจวาเขาจะเกิดใหมและอยูในครอบครัวของพระ-
เจาไดอยางไร พระเยซูจึงทรงอธิบายโดยเตือนเขาใหระลึกถึงเหตุการณที่ไดเกิด
ข้ึนกับบรรพบุรุษของพวกยิวในถิ่นทุรกันดาร  ชาวอิสราเอลเหลานั้นไดกระทํา
บาปตอพระเจา พระองคจึงใหงูพิษไปกัดเขาทั้งหลายและพวกเขาก็เริ่มลมตายลง 
เมื่อพวกเขากลับใจเสียใหมพระเจาก็สั่งโมเสสใหสรางงูที่ทําข้ึนจากทองสัมฤทธิ์
แลวนําไปติดไวที่เสา  พระเจาทรงสัญญาวาผูใดก็ตามที่ถูกงูกัดก็ใหมองไปยังงู
ทองสัมฤทธิ์นั้น แลวเขาก็จะมีชีวิตรอด  
 
 นิโคเดมัสไดพยายามที่จะถือรักษาธรรมบัญญัติของพระเจา  เขาไมได
ตระหนักวาการใชความพยายามของตนเองนั้นไมสามารถที่จะทําใหเขาเปนท่ี
ยอมรับของพระเจาไดโดยสิ้นเชิง  เขาจําเปนท่ีจะตองกระทําสิ่งที่ชาวอิสราเอล
ทั้งหลายไดกระทํามาแลว คือเพียงแตเช่ือและวางใจในองคพระผูเปนเจาเทานั้น  
เราทั้งหลายตางก็ตกอยูในสภาพเดียวกับนิโคเดมัส  เมื่ออาดัมไดกระทําความ
บาปตอพระเจาเขาก็ตายไปบัดน้ีเช้ือสายทุกคนของอาดัมก็ถูกแยกจากพระเจา
แลว  คาจางสําหรับความบาปคือความตาย   ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายไม
สามารถชวยเหลือตัวเองใหรอดจากงูเหลานั้นเหมือนที่เราไมสามารถชวยตัวของ
เราเองใหรอดจากความตายได  พระเจาไดทรงชวยชนชาติอิสราเอลใหรอดพน
ออกมาได และมีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีสามารถชวยเราใหรอดไดเชนกัน  พระ-
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เยซูตรัสวามีเพียงทางเดียวเทานั้นท่ีเราจะสามารถไดรับการชวยเหลือใหรอดพน
จากซาตาน ความบาปและความตาย และบังเกิดใหมเขาสูครอบครัวของพระเจา
ได  พระเยซูยังตรัสอีกวาพระองคจะ  ตองถูกยกขึ้นเหมือนที่งูทองสัมฤทธิ์ไดถูก
ยกข้ึนในถิ่นทุรกันดารเพื่อวาผูใดที่ไววางใจในพระองคจะไดบังเกิดใหมเขาสู
ครอบครัวของพระเจาและจะไดเปนบุตรของพระเจา  ทุกคนที่มอบความ
ไววางใจไวกบัพระเยซูก็จะไดรับชีวิตนิรันดรจากพระเจา 
 
 ไมมีผูใดจําเปนจะตองคอยจนกวาจะตายเพื่อจะรูวาตัวเขาเองไดรับการ
ยอมรับหรือไดรับการปฏิเสธจากพระเจา เพราะคนเหลานั้นท่ีปฎิเสธพระผูชวย
ใหรอดก็ถูกพิพากษาลงโทษและถูกปฏิเสธจากพระเจา เด๋ียวนี้เอง  สวนผูที่เห็น
ดวยกับพระเจาและไววางใจในพระผูชวยใหรอดก็จะไมถูกพิพากษาลงโทษ และ
ไดรับการยอมรับจากพระเจาแลว 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 17 ในหนา 43 * 
 
 

บทที่ 18 – พระเยซทูรงพสิจูนวาพระองคเปนพระเจา 
 
มาระโก 2:1,2   ครัน้ลวงไปหลายวนั พระองคไดเสดจ็ไปในเมอืงคาเปอรนาอมุ
อกี และคนทัง้หลายไดยนิวาพระองคประทบัทีบ่าน และในเวลานัน้คนเปนอนั
มากมาชมุนมุกันจนไมมทีีจ่ะรบั จะเขาใกลประตกูไ็มได พระองคจงึเทศนาพระ
คํานัน้ใหเขาฟง  
 
 ประชาชนมาหาพระเยซูดวยเหตุผลหลายประการที่แตกตางกัน บางคน
อยากรูอยากเห็น บางคนปรารถนาที่จะไดรับการรักษาใหหาย บางคนคิดวา 
พระองคจะทรงเปนกษัตริยที่ชวยปลดปลอยพวกเขาใหหลุดพนจากการปกครอง
ของพวกโรมัน บางก็ปรารถนาที่จะมาฟงพระองคเพราะวาพระองคตรัสพระ
วจนะของพระเจาดวยฤทธิ์อํานาจ  แตคนอื่นๆ กลับหวังวาพระองคจะตรัสหรือ
กระทําอะไรบางอยางที่พวกเขาสามารถจะจับผิดได  คนเหลานี้ตองการจะตั้ง
ขอหาพระองควากอคดีรายแรง ไมใชเพราะพระองคไดกระทําความผิดใดๆ แต
เพราะพวกเขาอิจฉาริษยาในพันธกิจของพระองคที่ทรงกระทําทามกลาง
ประชาชนนั่นเอง 
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มาระโก 2:3,4   แลวมีคนนาํคนอมัพาตคน
หนึง่มาหาพระองค มสีี่คนหาม  เมือ่เขาเขา
ไปใหถงึพระองคไมไดเพราะคนมาก เขาจงึ
รือ้ดาดฟาหลงัคาตรงทีพ่ระองคประทบันัน้
และเมือ่รือ้เปนชองแลว เขากห็ยอนแครที่คน
อมัพาตนอนอยูลงมา
 
ชายผูน้ีไมสามารถจะทําอะไรเพื่อจะรักษา

ตนเองใหหายไดเลยเพราะเขาปวยเปนอัมพาต  ไมมีหมอคนใดสามารถจะรักษา
เขาใหหาย และเพื่อนๆ ของเขาก็ไมสามารถชวยเขาใหดีข้ึนได  เหตุการณน้ี
เตือนสติเราใหระลึกวามนุษยทุกคนไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ไมมีใครที่
สามารถจะชวยตนเองใหหลุดพนจากการครอบครองของซาตาน ความบาปที่
ควบคุมชีวิตของตนเอง และการลงโทษสาํหรับบาปของเขาได  การกระทําความ
ดีหรือการมีชีวิตท่ีดีก็ไมสามารถจะชวยเราใหรอดได  เราทั้งหลายไมสามารถจะ
ชวยเหลือตัวเองใหหลุดพนไดเลย 
 
มาระโก 2:5-7   เมือ่พระเยซทูอดพระเนตรเหน็ความเชือ่ของเขาทัง้หลาย
พระองคจงึตรสักบัคนอมัพาตวา “ลกูเอย บาปของเจาไดรบัการอภยัแลว” แตมี
พวกธรรมาจารยบางคนนัง่อยูที่นัน่ และเขาคิดในใจวา “ทาํไมคนนีพู้ดหมิน่
ประมาทเชนนัน้ ใครจะยกความผิดบาปไดเวนแตพระเจาเทานั้น” 
 
 พระเยซูทรงเห็นวาชายผูน้ีเช่ือในพระองคอยางแทจริง พระองคจึงทรง
อภัยโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา  กลุมคนที่น่ังฟงอยูน้ันพูดถูกแลวเมื่อ
เขากลาววามีแตพระเจาเทานั้นที่สามารถจะยกความผิดบาปได แตเขาก็พูดผิด
เมื่อเขากลาววาพระเยซูไดกระทําบาป  พระเยซูทรงเปนพระเจาและทรงมีสิทธิ
อํานาจที่จะอภยัโทษสําหรับความผิดบาปทั้งหลายของมนุษยได  พวกธรรมา
จารยและพวกฟาริสีไมเช่ือวาพระเยซูทรงเปนพระเจาที่เสด็จมาเปนพระผูชวยให
รอด ดังนั้นพระเยซูจึงทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระองคในฐานะที่ทรงเปน 
พระเจาโดยการรักษาชายที่ปวยเปนอัมพาตใหหาย  ประชาชนทั้งปวงตางก็พา
กันรูสึกประหลาดใจอยางยิ่ง 
 
มาระโก 2:14   เมือ่พระองคกาํลงัเสดจ็ไปนัน้พระองคกท็อดพระเนตรเหน็เลวี
บุตรชายอลัเฟอสันัง่อยูทีด่านเกบ็ภาษ ีจงึตรสัแกเขาวา “จงตามเรามาเถดิ” เขาก็
ลกุขึน้ตามพระองคไป 
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 พระเยซูทรงเรียกเลวีซึ่งรูจกักันอีกช่ือหนึ่งวา มัทธิว ใหเปนสาวกติดตาม
พระองคไป ขณะนั้นมัทธิวกําลังทํางานเก็บภาษีใหกับพวกโรมัน  คนเก็บภาษีนั้น
เปนท่ีเกลียดชังและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากพวกยิว  บอยครั้งทีเดียวที่คนเก็บ
ภาษีมักจะมีช่ือเสียงไปในทางที่ไมคอยดีในเรื่องการเก็บภาษีเกินจากประชาชน
และเก็บเงินน้ันไวใชเสียเอง  มัทธิวเปนคนบาปเชนเดียวกับคนอื่นๆ ทุกคนที่เกิด
มาในโลกนี้  เขาสมควรจะตายและไดรับการลงโทษนิรนัดรสําหรับความบาป
ของเขา  อยางไรก็ตามมัทธิวไดกลับใจจากความบาปของตนเอง มัทธิวได
เปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ความบาปของเขาและพระวจนะของพระ-
เจา  เขาไดเห็นดวยกับพระเจาและไววางใจวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด
ที่พระเจาไดใชใหเสด็จเขามาในโลก  หลายปตอมาองคพระผูเปนเจาทรง
ใชมัทธิวใหเขียนพระธรรมเลมแรกของพระคัมภีรใหม  พระเจาพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงดลใจใหมัทธิวเขียนสิ่งที่เขาควรจะบันทึกนัน้ 
 
มาระโก 2:16,17    ฝายพวกธรรมาจารยและพวกฟารสิี เมือ่เหน็พระองคทรง
เสวยพระกระยาหารกบัพวกคนเกบ็ภาษแีละคนบาป จงึถามสาวกของพระองควา 
“เหตไุฉนพระองคจงึกนิและดืม่รวมกบัพวกคนเกบ็ภาษแีละคนบาปเลา”  ครัน้
พระเยซทูรงไดยนิดงันัน้ พระองคจงึตรสัแกเขาวา “คนปกตไิมตองการหมอ แต
คนเจบ็ตองการหมอ เรามไิดมาเพือ่จะเรยีกคนชอบธรรม แตมาเรยีกคนบาปให
กลบัใจเสยีใหม” 
 
 พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีเปนคนเยอหยิ่ง  คนเหลานี้เช่ือวาตนเอง
ประเสริฐกวาคนอื่นๆ มากเพราะพวกเขาถือศีลอดอาหาร อธิษฐาน และกระทํา
สิ่งอื่นๆ อีกมากมายดวยความพยายามที่จะทําใหพระเจาพอพระทัย  พวกเขาไม
ยอมกินรวมกบัคนบางกลุมเชนคนเก็บภาษีซึ่งกระทําบาปอยางเปดเผย  พระเยซู
จึงตรัสบอกแกพวกเขาวา คนที่มีสุขภาพดีไมตองการหมอ แตคนเจ็บปวย
ตองการหมอ  พระเยซูไมไดเสด็จมาเพื่อชวยคนที่คิดวาตัวเองไมมีบาป หรือดี
พอแลวที่พระเจาจะยอมรับเขาได  แทนที่จะเปนเชนน้ันพระองคกลับเสด็จมา
เพ่ือจะทรงเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับผูที่ยอมรับวาเขาเองเปนคนบาปที่
ชวยเหลือตนเองไมได แตจะไดรับการชวยใหรอดไดโดยพระเมตตาของพระเจา
เทานั้น 
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มาระโก 3:13-15   แลวพระองคเสดจ็ขึน้
ภเูขา และพอพระทยัจะเรยีกผูใดพระองคก็
ทรงเรียกผูนัน้ แลวเขาไดมาหาพระองค  
พระองคจงึทรงตัง้สาวกสบิสองคนไวใหพวก
เขาอยูกบัพระองค เพือ่พระองคจะทรงใชเขา
ไปประกาศ และใหมอีาํนาจรกัษาโรคตางๆ
และขบัผอีอกได 
 

พระเยซูมีสาวกมากมายที่ติดตามพระองคเพ่ือเรียนรูถอยคําหรือพระ
วจนะของพระเจา  พระเยซูไดทรงเลือก 12 คนจากเหลาสาวกกลุมใหญเพ่ือ
ชวยเหลือในงานของพระองคเกี่ยวกับการสั่งสอน การรกัษาโรคและการขับผี  
พระเยซูทรงมแีผนการที่จะฝกคนเหลานี้ใหเปนตัวแทนพิเศษของพระองค  
สาวกสวนใหญใน 12 คนที่พระเยซูไดเลือกมานี้ไมไดมีการศึกษาสูงแตประการ
ใด คนเหลานี้ไมไดเปนคนร่ํารวยดวย  บางคนในสาวกพวกนี้เปนชาวประมง
กอนที่พวกเขาจะเริ่มเปนสาวกติดตามพระเยซูไป 
 
 สาวกเหลานี้ทุกคนเช่ือพระเยซูยกเวนสาวกคนหนึ่งที่ช่ือ ยูดาสอิสคาริ
โอท   ยูดาสกลาววาเขาเห็นดวยกับพระเจาและเชื่อในพระเยซู แตยูดาสพูดวา
เช่ือแตปากเทานั้น เขาไมไดเช่ือในจิตใจของเขาเลย  ยูดาสเปนคนหนาซื่อใจคด
เพราะความคิดและจิตใจของเขาไมไดเห็นดวยกับพระเจา  ยูดาสไมไดไววางใจ
อยางแทจริงวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขาซึ่งจะชวยเขาใหหลุด
พนจากการควบคุมของซาตาน ความบาปและความตาย  สาวกคนอื่นๆ อีก 11 
คนนั้นไมทราบวายูดาสไมใชผูเช่ืออยางแทจริง แตพระเยซูทรงทราบวายูดาส
เปนคนอยางไร  พระเยซูทรงทราบวาไมวนัใดก็วันหนึ่งยูดาสจะทรยศมอบ
พระองคไวแกพวกศัตรูของพระองค 
 
ยอหน 6:1,2  ภายหลงัเหตกุารณเหลานีพ้ระเยซูกเ็สดจ็ไปขามทะเลกาลลิ ีคอื
ทะเลทเิบเรยีส  คนเปนอนัมากไดตามพระองคไป เพราะเขาเหลานัน้ไดเหน็การ
อัศจรรยที่พระองคไดทรงกระทําตอบรรดาคนปวย 
 
 มีหลายคนในกลุมคนเหลานั้นที่ติดตามพระเยซูเพราะหวังวาจะได
ผลประโยชนทางดานวัตถุจากพระองค แตสิ่งเหลานี้ไมไดชวยผูหนึ่งผูใดเลยถา
เขาประพฤติตามคําสั่งสอนในพระคัมภีรเพ่ือจะใหไดรับประโยชนหรือทรัพย
สมบัติในโลกเทานั้น พระเยซูไมไดเสด็จมาเพื่อจะประทานความมั่งค่ังในโลก  



พระเยซูเสด็จมาเพื่อจะทรงเปนพระผูชวยใหรอดพนจากอํานาจของซาตาน 
ความบาปและความตายนิรันดร 
 

ยอหน 6:5-7   เมือ่พระเยซทูรงเงยพระ
พักตรทอดพระเนตรและเหน็คนเปนอันมาก
พากนัมาหาพระองค พระองคจงึตรสักบัฟลปิ
วา “เราจะซือ้อาหารทีไ่หนใหคนเหลานีก้ิน
ได” พระองคตรสัอยางนัน้เพื่อจะลองใจฟลปิ 
เพราะพระองคทรงทราบแลววาพระองคจะ
ทรงกระทาํประการใด  ฟลปิทลูตอบพระองค
วา “สองรอยเหรยีญเดนารอินักไ็มพอซือ้
อาหารใหเขากินกนัคนละเลก็ละนอย” 

 
 พระเยซูทรงทราบแลววาพระองคจะทรงกระทําประการใด  พระองค
ตรัสถามคําถามนี้แกฟลิปซึ่งเปนคนหนึ่งในสาวก 12 คนเพ่ือจะทดสอบเขา  ฟลิป
ไดเห็นพระเยซูกระทําการอัศจรรยมามากมาย แตเขาก็ยังไมไววางใจวาพระเยซู
จะสามารถเลีย้งคนเหลานี้ท้ังหมดได  สาวกอีกคนหนึ่งเอาขนมปงกอนเล็กๆ 5 
กอนกับปลา 2 ตัวซึ่งเด็กหนุมคนหนึ่งไดมอบแกพระเยซูมาใหพระองค  พระเยซู
จึงทรงหักขนมปงและปลา แลวอาหารเหลานี้ก็ทวีคูณข้ึนในพระหัตถของ
พระองค  พระเยซูทรงเลี้ยงผูชาย 5,000 คนโดยยังไมนับรวมผูหญิงและเด็กๆ   
พระเยซูสามารถจะกระทําสิ่งนี้ไดเพราะพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงฤทธานุ
ภาพนั่นเอง 
 
 ประชาชนตองการใหพระเยซูเปนกษัตริยของพวกเขาเพื่อวาพระองคจะ
ทรงรักษาความเจ็บปวยของเขาใหหาย ทรงประทานอาหารแกพวกเขาและชวย
พวกเขาใหหลุดพนจากการควบคุมของพวกโรมัน  ในตอนกลางคืนพระเยซูและ
สาวกของพระองคท้ัง 12 คนไดแลนเรือขามทะเลสาบ  วันรุงข้ึนประชาชน
เหลานี้มีหลายคนไดแลนเรือขามทะเลสาบไปหาพระองค  
 

คนเหลานี้ยังคงไมเช่ือพระเยซู เขาทั้งหลายตองการจะเห็นการอัศจรรย
อีก  พวกเขาเฝามองดูเหตุการณอันยิ่งใหญท้ังหลายที่พระองคทรงกระทําแทนที่
จะสนใจฟงความจริงที่พระองคทรงเทศนา  พระเจาไดทรงประทานมานาจาก
สวรรคและน้ําจากศิลาแกชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเพื่อชวยพวกเขาใหรอดจาก
ความตายฝายรางกายในถิ่นทุรกันดาร  พระเจาไดสงพระเยซูจากสวรรคใหเขา
มาในโลกเพื่อชวยคนบาปทั้งหลายใหรอดจากความตายนิรันดร  ถาคนหนึ่งคน
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ใดปฏิเสธที่จะกินอาหารเขาก็จะตายฝายรางกาย และถาคนหนึ่งคนใดปฏิเสธที่จะ
ไววางใจในพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดของเขา เขาก็ยังคงถูกแยกจากพระ-
เจาและจะตองอยูในบึงไฟตลอดไปเปนนิตย 
 
 คุณจําไดไหมวาเมื่ออาดัมและเอวากระทาํบาป พวกเขาก็ถูกแยกจาก
พระเจาทันที  ถึงแมวาทั้งสองคนจะถูกสรางข้ึนตามพระฉายาของพระเจาพรอม
ดวยความสามารถที่จะรูจัก รักและเชื่อฟงพระองค แตพวกเขาก็ไมสามารถจะ
ตอบสนองตอพระเจาในลักษณะนี้ไดอีกตอไป  คนทั้งสองตองตกอยูใตการ
ควบคุมของซาตาน พวกเขาไมสามารถจะมีความสามคัคีธรรมกับพระเจาไดอีก
ตอไป และในฐานะที่เราทั้งหลายเปนเช้ือสายของอาดัมเราจึงเกิดมาเปนคนบาป
และถูกแยกจากพระเจา 
 
 อาหารสักมื้อหนึ่งคงจะทําใหคุณรูสึกพอใจกับความอิ่มไดไมกี่ช่ัวโมง 
แตอีกไมนานคุณก็จะหิวอีก  คนเหลานั้นไดกินสิ่งที่พระเยซูประทานแกเขา แต
วันตอมาพวกเขาก็ตองการอาหารอีก  พระเยซูตรัสวาผูที่ไววางใจในพระองคจะ
ไดชีวิตนิรันดร  เขาทั้งหลายจะพบชีวิตใหมที่กอใหเกิดความพอใจอยางบริบูรณ  
พระเยซูจะทรงตอบสนองในสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งใหแกเราเพราะมีเพียงพระองค
เทานั้นท่ีสามารถนําเรากลับไปมีสัมพันธภาพกับพระเจาได  พระองคเสด็จมา
เพ่ือจะประทานชีวิตใหมที่เปนนิรันดรและเปนชีวิตที่สามารถตอบสนองความ
ตองการไดอยางครบบริบูรณ 
 
 พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวเทานั้นท่ีคนบาปตองการเพื่อจะทําใหเขา
สามารถเปนท่ียอมรับของพระเจาและเพื่อพระเจาจะทรงประทานชีวิตนิรันดรแก
เขาได  ทุกคนที่ไววางใจในพระเยซูใหเปนพระผูชวยใหรอดของเขาแลว  ก็ไม 
จําเปนท่ีจะตองไววางใจในความดีของตนเอง หรือไววางใจในผูหนึ่งผูใดหรือสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอีกเลย 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 18 ในหนา 43 * 
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คําช้ีแจง: 
  
 เมื่ออานบทเรยีนตาง ๆ และตอบคําถามในหนาถัดไปเรียบรอยแลว    
คอย ๆ ฉีกหนาที่มีคําถามคําตอบเหลานั้น  ใสซองติดแสตมปสงมาตามที่อยูที่
แจงไว  สวนหนังสือเลมทีส่ามนี้เราขอมอบเปนของขวัญแดคุณ  และเราจะสง
เลมที่ 4 ไปใหภายใน 2-3 อาทิตยหนา 
 
 ทุกคําตอบอยูในหนังสือเรียน    อานและเอาคําตอบออกมาจากหนังสือ
เรียน 
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คําถามบทที่ 13 

1. ใครคือชายสองคนที่กลับมารายงานโมเสสวาแผนดินท่ีพระเจาใหแกคน

อิสราเอลนั้นเปนแผนดินท่ีดี   

2. อะไรคือสองสิ่งที่คนสิบคนมองเห็นในแผนดินท่ีพระเจาใหแลวเกิดความกลัว  

3. ชนชาติอิสราเอลเชื่อฟงใคร คนสิบคน หรือโยชูวากับคาเลบ   

4. การตัดสินใจเชนน้ันมีผลตอพวกเขาอยางไร   

5. หลังจากโมเสสตายแลวใครไดเปนผูนําของอิสราเอล  

คําถามบทที่ 14 

1. เมื่อโยชูวาตายไปแลว คนอิสราเอลเปนอยางไร  

2. ใครหลอกลวงมนุษยใหนมัสการรูปเคารพและสิ่งตาง ๆ ที่สรางข้ึนจากมือ

มนุษย   

3. พระเจาทรงลงโทษคนอสิราเอลที่กราบไหวรูปเคารพอยางไรบาง  

4. พระเจาทรงทําอยางไรเมื่อคนอิสราเอลสํานึกผิดบาป และทูลขอใหทรงชวยกู

พวกเขาใหพนจากมือของศัตรู   

5. เกิดอะไรขึ้นหลังจากกษัตริยโซโลมอนสิ้นพระชนม  

6. พระเจาทรงยินยอมใหเกิดอะไรขึ้นกับชนสิบเผาทางฝายเหนือ   

7. พระเจาทรงยินยอมใหเกิดอะไรขึ้นกับชนสองเผาทางฝายใต  
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คําถามบทที่ 15 

1. เศคาริยาหต้ังช่ือลุกชายของตนวาอะไร   

2. ยอหนคนน้ีเปนใคร และจะทําอะไร  

3. ทําไมองคพระผูชวยใหรอดจึงตองเกิดจากหญิงพรหมจารี   

4. พระเยซูคือพระผูชวยใหรอดที่พระเจาทรงสัญญาไวใชหรือไม   

5. ในโลกนี้มีพระผูชวยใหรอดอยูมากมายหลายองค หรือมีเพียงแคองคเดียว   

6. พระนาม “ อิมมานูเอล “ หมายความวาอะไร  

7. พระเยซูไมเคยทรงทําผิดเลย เพราะอะไร   

8. พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาแทและเปนพระเจาผูทรงมีชีวิตอยูใชหรือไม  

คําถามบทที่ 16 

1. คําวา “กลับใจเสียใหม” หมายความวาอยางไร   

2. ยอหนเตรียมผูคนไวใหพรอมรับเสด็จใคร  

3. พวกนักพระราชบัญญัติหรือธรรมาจารยเปนใคร  

4. พวกฟาริสีเปนใคร  

5. พวกสะดูสีเปนใคร   

6. ถาเราอยากจะรอดพนจากโทษของความผิดบาปที่เราทํา เราตองรับศีลบัพติศ

มาใชหรือไม  
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7. พระเยซู กับ ซาตานใครเปนใหญเหนือใคร  

คําถามบทที่ 17 

1. ทําไมพวกวิญญาณชั่วจึงเกรงกลัวพระเยซู  

2. เรื่องของคนโรคเรื้อนทําใหเราไดคิดเรื่องบาปวาอยางไร  

3. ถาเราบังเกิดใหมในดานจิตวิญญาณ พระเจาจะทรงยอมรับเราเขาเปนสวนใน

ครอบครัวของพระองคหรือไม  

4. เราจะบังเกดิใหมไดอยางไร  

5. เรื่องราวเกีย่วกับการที่โมเสยกงูทองสมัฤทธิ์ข้ึนในถิ่นทุรกันดารเตือนใจเรา

เรื่องการเปนพระผูชวยใหรอดของพระเยซู วาอยางไร 

 

คําถามบทที่ 18 

1. ทําไมพระเยซูจึงทรงมีสทิธิอํานาจยกโทษความผิดบาปของมนุษยได  

2. ทําไมพระเยซูจึงทรงรักษาคนเจ็บไขไดปวยได  

3. ตอนที่พระเยซูทรงเรียกมัทธิวนั้น เขามีอาชีพอะไร  

4. คนที่เช่ือมั่นวาตนเองเปนคนดี ความดีของเขาจะชวยใหเขาไปสวรรคไดหรือ

เปลา  

5. แมวาพระเยซูจะทรงมีสาวกและผูติดตามมากมาย พระองคทรงเลอืกไวเปน

ผูติดตามกี่คน  
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6. คนที่พระองคทรงเลือกนั้นเปนคนร่ํารวยและมีการศึกษาดีใชหรือไม  

7. พระเยซูทรงรูหรือไมวายดูาสไมใชผูเช่ือที่แทจริง  

 
 
 
ช่ือ และนามสกุล___________________________________ 

อายุ _________ บานเลขที่____________________________ 

ซอย____________ถนน____________________________ 

หมูที่____________ตําบล___________________________ 

อําเภอ______________จังหวัด________________________ 

รหัสไปรษณีย_________โทรศัพท______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คอย ๆ ฉีกสวนนี้และสงไปที่: 
 
 

ตู ปณ. 1117 
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง 

   กรุงเทพฯ 10211 


