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เพ่ือน ๆ ที่รัก: 
 
 พระคัมภีรก็คือ  ขอความขาวสารจากพระเจาถึงเราทั้งหลายในโลกนี้   
คนสวนใหญจะรูสึกวา  พระคัมภีรเปนเหมือนรูปตอขนาดใหญ    เพ่ือน ๆ เคย
ตอรูปพวกนั้นสักครั้งหนึ่งไหมครับ    กอนอื่นจะตองหาชิ้นที่เปนมุมรูปทั้งสี่ให
ไดกอน    แลวก็หาช้ินที่อยูริมรูปเอามาตอกันเปนกรอบ    ตอจากนั้นก็จะคอยๆ
ตอรูปในกรอบใหเต็ม  ภาพก็จะคอยๆปรากฏออกมาพอใสช้ินสุดทายลงไปก็ได
ภาพครบบริบูรณ 
 
 บทเรียนพระคัมภีรจากยุคสรางโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสตชุดนี้มีสี่เลม    
เลมแรกเปนเหมือนช้ินที่เปนมุมรูปของพระคัมภีร    เลมที่สองเปนกรอบ    สวน
เลมที่สามและสี่เปนช้ินที่ตอเปนรูปภาพในกรอบซึ่งจะเปนภาพสวยงามยิ่งของ
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     
 
 ถามีอะไรไมเขาใจอยากใหเราชวย  เขียนถามมาไดตามที่อยูขางลางนี้นะครับ 

 
 

ตู ปณ. 1117 
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง 

   กรุงเทพฯ 10211 
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ทบทวนบทเรียนที่ 13 - 18 
 
 พระเจาทรงนําชนชาติอิสราเอลไปยังชายแดนของแผนดินคานาอัน
หลังจากที่พระองคไดทรงประทานธรรมบัญญัติ(พระบัญญัติ 10 ประการ)ของ
พระองคแกชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาซีนายแลว  อยางไรก็ตามพวกอิสราเอล
หวาดกลัวยักษที่อาศัยอยูในแผนดินนั้นและกําแพงสูงที่ลอมรอบเมอืงไว  พวก
เขาไมเช่ือวาพระเจาจะทรงมีฤทธานุภาพพอที่จะประทานแผนดินนั้นแกพวกเขา
ได พวกเขาจึงอยากจะกลับไปยังประเทศอียิปต   พระเจาทรงรูสึกผิดหวังกับชน
ชาติอิสราเอลมากเพราะพวกเขาไมเช่ือพระองค  พระเจาตรัสบอกแกเขา
ทั้งหลายวาทุกคนที่มีอายุ 20 ปและมากกวา 20 ปซึ่งไมเช่ือพระเจาจะตองตายใน
ถิ่นทุรกันดาร  มีเพียงโยชูวาและคาเลบเทานั้นที่เช่ือพระเจา  พระเจาตรัสวา
หลังจากนั้นอีก 40 ป พระองคจะทรงนําลูกหลานของพวกที่ตายไปแลว พรอมทั้ง
โยชูวาและคาเลบเขาไปในแผนดินนั้นและจะทรงประทานแผนดินนั้นแก     
พวกเขา 
 

เวลาผานไปไมนานนักชาวอิสราเอลก็จะเริ่มรองทุกขและบนอีกเมื่อมี
ความยากลําบากเกิดข้ึน  ผลที่เกิดข้ึนจากการไมเช่ือฟงของเขาพระเจาไดสงฝูงงู
ลงมา คนเปนอันมากที่ถูกงูกัดก็ตายไป  เปาหมายของพระเจาในการพิพากษาคือ
การที่จะนําการเปลี่ยนแปลงจิตใจมาสูผูที่ไดกระทําความผิดบาป  พระคัมภีร
อธิบายลักษณะของคํานี้วาเปนการกลับใจเสียใหม  ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายได
เปลี่ยนแปลงทศันคติของตนเองที่มีตอพระเจาและยอมรบัความผิดบาปของ
ตนเองอยางรวดเร็ว  บัดนี้พวกเขาตระหนักวามีเพียงพระเจาเทานั้นที่ชวยพวก
เขาใหรอดพนจากการลงโทษได  พวกเขาไมสามารถจะชวยเหลือตัวเองใหรอด
พนจากงูเหลานั้นไดเลย  
 

พระเจาทรงตัดสินพระทัยที่จะจัดเตรียมหนทางเพื่อชวยเหลือผูที่กลับใจ
เสียใหมใหรอดได  พระองคทรงบอกใหโมเสสสรางงทูองสัมฤทธิ์ข้ึนมาตัวหนึ่ง
แลวนําไปติดไวที่เสา  พระเจาตรัสวาถาผูหนึ่งผูใดเช่ือพระองคสิ่งที่พวกเขา
จะตองกระทําทั้งสิ้นก็คือ การมองดูงูทองสมัฤทธิ์เทานั้น พวกเขาก็จะไมตาย  
พระเจาไดทรงจัดเตรียมหนทางสําหรับพวกเขาที่จะหนีพนจากความตาย แต
จะตองกระทําตามวิธีการของพระเจา ไมใชวิธีการของเขาเอง 
 

โมเสสตายกอนที่พระเจาจะพรอมที่จะสงชนชาติอิสราเอลเขาไปใน
แผนดินที่ทรงสัญญาไวเพียงเล็กนอย พระเจาจึงทรงแตงต้ังโยชูวาใหเปนผูนําคน
ใหมของชนชาติอิสราเอล  พระเจาไดทรงใชโยชูวาใหนําชนชาติของพระองคเขา
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ไปในแผนดินคานาอัน   หลังจากที่โยชูวาตายไปไมนานชนชาติอิสราเอลก็เขาสู
ชวงเวลาที่เรียกวา “ยุคผูวินิจฉัย”   พวกอิสราเอลไดลืมพระเจาและหันไป
ประพฤติตามวิถีทางของประชาชาติทั้งหลายที่อาศัยอยูรอบๆ ซึ่งเปนพวกที่ไม
รูจักพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู  ในไมชาพวกเขาก็สรางรูปเคารพและ
นมัสการรูปเคารพเหลานั้นแทนพระเจา  พระเจาจึงทรงปลอยใหประชาชาติ
ทั้งหลายที่อยูรอบๆ มารบชนะพวกอิสราเอลและบังคับพวกเขาเปนทาส   พระเจา
เคยเตือนพวกเขาไวแลววาเหตุการณเชนนี้จะเกิดข้ึน แตพวกเขาไมยอมฟง
พระองค  เมื่อใดก็ตามที่ชนชาติอิสราเอลกลับใจเสียใหมพระเจาก็จะเลือกชายผู
หนึ่ง (ซึ่งเรียกวา ผูวินิจฉัย) มานําพวกเขาใหหลุดพนจากพวกศัตรู  และเมื่อผู
วินิจฉัยคนน้ันไดตายไปชนชาติอิสราเอลทั้งหลายก็จะหลงลืมพระเจาและหันไป
นมัสการรูปเคารพอีก พระเจาก็จะปลอยใหพวกศัตรูมาปกครองเหนือพวกเขา  
เมื่อพวกเขากลับใจเสียใหมพระเจาก็จะโปรดใหมีผูวินิจฉัยคนใหมเกิดข้ึนมาอีก  
วัฏจักรเชนนี้ไดเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีกเปนเวลาถึง 350 ปเลยทีเดียว 

 
หลังจากที่ยุคผูวินิจฉัยไดผานพนไปแลวพวกอิสราเอลก็ปฏิเสธพระเจา

และทูลขอที่จะมีกษัตริยเหมือนกับประเทศทั้งหลายที่อาศัยอยูโดยรอบ  มีกษัตริย
หลายองคที่ไดครอบครองเหนือชนชาติอิสราเอลเปนระยะเวลาถึง 450 ป  ใน
บรรดากษัตริยเหลานี้มีเพียงไมกี่พระองคเทานั้นที่เช่ือและไววางใจพระเจา แต
กษัตริยจํานวนมากไมไดเปนเชนนั้นเลย  ดาวิดทรงเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุด
ของประเทศอิสราเอล  หลังจากที่กษัตริยดาวิดสิ้นพระชนมแลวซาโลมอนโอรส
ของกษัตริยดาวิดก็ข้ึนครองราชยสมบัติสืบทอดตอไป  แตเมื่อกษัตริย            
ซาโลมอนสิ้นพระชนมลงแลวชนชาติอิสราเอลก็โตแยงกันวาใครสมควรจะได
เปนกษัตริยองคตอไปและพวกเขาก็ไดแยกออกจากกันเปน 2 อาณาจักร  ชนเผา 
10 ตระกูลที่อาศัยอยูทางเหนือ เรียกวา อิสราเอล  สวนชนเผาอีก 2 ตระกูลที่อยู
ทางใตนั้น เรียกวา ยูดาห   
 

ต้ังแตแรกเริ่มมาแลวที่พระเจาไดตรัสผานบรรดา“ผูสงขาว”ของพระองค
เพ่ือจะสอนใหมนุษยรูจักทางทั้งหลายของพระองคและเพื่อจะเตือนพวกเขาให
ทราบถึงการพิพากษาของพระองคซึ่งเปนผลที่เกิดข้ึนจากความบาปของเขา
นั่นเอง   “ผูสงขาว”ของพระเจาเรียกวา ผูเผยพระวจนะ  ทั้งอิสยาห เยเรมีย      
เอเสเคียลและดาเนียลตางก็เปน“ผูสงขาว”ของพระเจาที่รูจักกันโดยทั่วไป    
บรรดาผูเผยพระวจนะของพระเจาไดประกาศใหประชาชนกลับใจเสียใหมและ
ไววางใจในพระเจาแตเพียงพระองคเดียว  การกลับใจเสียใหม หมายถึงการมี
จิตใจที่เปลี่ยนแปลงใหม ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและเปาหมาย
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ในชีวิต  อาการที่กลับใจเสียใหมนั้นก็คือการยอมเห็นดวยกับพระเจาในเรื่อง
เกี่ยวกับความบาปของคุณเอง   
 
 ชาวอิสราเอลสวนใหญปฏิเสธที่จะเช่ือฟงพระวจนะของพระเจา  เขา
ทั้งหลายไดขมเหงและฆา“ผูสงขาว”ของพระเจาไปเปนจํานวนมาก  พวกเขา
ยังคงนมัสการรูปเคารพ   และประพฤติตามวิถีทางอันช่ัวรายของบรรดา
ประชาชาติทั้งหลายที่อาศัยอยูโดยรอบ   กองทัพของชนชาติอัสซีเรียไดยกทัพมา
รบเอาชนะชนเผา 10  ตระกูลของชนชาติอิสราเอลที่อยูทางตอนเหนือและนํา
พวกเขากลับไปเปนเชลย  สวนชนเผา 2 ตระกูลที่อาศัยอยูทางตอนใต ซึ่งเรียกวา 
ยูดาห นั้นก็ปฏิเสธที่จะกลับใจเสียใหมเชนกัน พระเจาจึงทรงปลอยใหชนชาติ  
บาบิโลนเขามากวาดตอนพวกเขากลับไปยังประเทศของคนเหลานี้   หลังจาก 70 
ปผานไปประชาชนชาวยูดาหซึ่งอยูในกรุงบาบิโลนไดกลับใจเสียใหมและทูล
ขอใหพระเจาทรงนําพวกเขากลับไปยังแผนดินของตนเอง  พระเจาทรงสดับฟง
คํารองทูลขอความชวยเหลือจากพระองคและไดทรงนําคนจํานวนมากกลับไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม  แตเช้ือสายสวนใหญของพวกเขาไมไดเช่ือและไมเช่ือฟงพระเจา  
หลังจากที่หลายปไดผานพนไป พระเจาก็ทรงพิพากษาพวกยิวอีกโดยการปลอย
ใหพวกกรีกเขามารบชนะและครอบครองประเทศของเขา และยังสอนใหพวกเขา
พูดภาษากรีกอีกดวย  หลายปตอมากองทัพโรมันสามารถรบชนะพวกกรีกและ
ไดเขาครอบครองกรุงเยรูซาเล็มและแผนดินอิสราเอล 
 
 แมวาชาวยิวจาํนวนมากไมเช่ือพระเจาแตก็ยังมีคนยิวกลุมนอยๆ อยู
จํานวนหนึ่งเสมอที่เช่ือพระเจาและเชื่อพระวจนะของพระองคที่ผานมาทาง“ผูสง
ขาว”ทั้งหลายของพระองค  คนเหลานี้ไดเฝารอคอยพระผูชวยใหรอดที่พระเจา
ทรงสัญญาไว   ผูเผยพระวจนะคนสุดทายที่เผยพระวจนะในนามของพระเจาเปน
ผูชายที่มีช่ือวา มาลาคี  เขาไดเตือนสติชนชาติยิวใหระลึกถึงพระผูชวยใหรอดที่
พระเจาทรงสญัญาวาจะเสด็จมาชวยพวกเขาใหรอด   มาลาคียังไดบอกแกชน
ชาติยิวใหทราบอีกวา พระเจาจะทรงใชผูเผยพระวจนะมาอีกคนหนึ่งกอนที่   
พระผูชวยใหรอดจะเสด็จมา และภารกิจของผูเผยพระวจนะทานนี้  คือการสั่ง
สอนประชาชนเพื่อพวกเขาจะพรอมสําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้น 
อยางไรก็ตาม หลังจากสมัยของมาลาคีเวลาไดผานพนไปถึง 400 ปโดยที่     
พระเจาไมไดตรัสผานผูเผยพระวจนะคนใดเลย  ชวงระยะเวลานี้เปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปวาเปน “ยุคเงียบ” 
  

ภายหลังจากที่ยุคเงียบจบสิ้นลงแลวพระเจาก็พรอมที่จะกระทําสิ่งที่
พระองคไดทรงสัญญาไวต้ังแตแรกในสวนเอเดน  พระองคทรงพรอมแลวที่จะ
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สงพระผูชวยใหรอดใหเสด็จเขามาในโลก    เศคาริยาหและเอลีซาเบธแกชรา
มากแลวและไมสามารถจะมบีุตรได  เศคาริยาหเปนปุโรหิตคนหนึ่งในพระวิหาร
ที่กรุงเยรูซาเลม็  ขณะที่เขากําลังกระทําภารกิจของตนเองอยูนั้นทูตสวรรคองค
หนึ่งไดถูกพระเจาใชใหมาบอกขาวสําคัญแกเขา  พระเจาไดทรงสญัญาแก      
เศคาริยาหผูชราวาเขาจะมีบุตรชายคนหนึ่งและจะตองต้ังช่ือบุตรนั้นวา ยอหน   
ยอหนนี่เองที่จะเปนผูเผยพระวจนะคนสุดทายซึ่งจะจัดเตรียมประชาชนใหพรอม
สําหรับพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมา และพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาชวย
มนุษยชาติทั้งปวงใหรอดนั้น คือพระเจานั่นเอง 
  

ตอมาอีกไมกี่สัปดาห พระเจาไดใชทูตสวรรคอีกองคหนึ่งใหไปแจงแก
หญิงพรหมจารียคนหนึ่งที่ช่ือ มารีย วาพระเจาไดทรงเลอืกเธอใหเปนมารดาของ
พระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมานั้น และชื่อของทานผูนั้นจะตองเรียกวา  เยซู  ซึ่ง
หมายถึงพระผูชวยใหรอดหรือพระผูนําพาใหรอดพน   พระเจาทรงรักมนุษย
โลกทั้งปวงและพระองคทรงปรารถนาใหคนบาปทั้งหลายไดรับการชวยเหลือให
รอดพนจากการลงโทษที่พวกเขาสมควรจะไดรับนั้น   พระผูชวยใหรอดซึ่ง
ยอหนจะมาเตรียมหนทางใหนั้น คือพระเจานั่นเอง  ไมมีมนุษยธรรมดาคนใด
สามารถจะชวยเราใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความตายได  มีแต  
พระเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้นที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่ยิ่งใหญที่สุด   
พระเจาทรงสญัญาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมาเพียงองคเดียวซึ่งจะทรงเปนผูที่
กระทําใหการไปถึงพระเจานั้นเปนสิ่งที่สามารถเปนไปได    

 
บรรดาผูเผยพระวจนะไดกลาววาพระผูชวยใหรอดจะประสูติจากหญิง

พรหมจารียและพระองคก็เสด็จมาประสติูจากหญิงพรหมจารียจริงๆ  พระเยซู
ทรงเติบโตจากทารกเปนชายหนุมที่แข็งแรงและประกอบดวยสติปญญา  แมวา
พระเยซูจะทรงเปนพระเจา   แตพระองคก็ยังเปนมนุษยอยางแทจริงดวย   
พระองคไดเติบโตขึ้นเปนชายหนุมในรางกายของมนุษย  เราไดเรียนรูมาแลววา
พระผูชวยใหรอดจะตองเปนทั้งพระเจาและมนุษยในพระกายเดียวกัน  พระเยซู
ทรงเปนพระเจา แตพระองคก็ไดประสูติเปนมนุษยเขามาในโลกเพื่อวาพระองค
จะสามารถเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับมนุษยชาติทั้งมวลได 
 

บัดน้ียอหนซึ่งไดรับการเลือกสรรจากพระเจาใหเปนผูเผยพระวจนะที่จะ
มาเตรียมชนชาติยิวใหพรอมที่จะตอนรบัพระผูชวยใหรอด  ไดเติบโตขึ้นเปน
ผูใหญแลว  เวลาของพระเจาสําหรับยอหนที่จะเริ่มสั่งสอนประชาชนวาพวกเขา
จะตองกลับใจเสียใหมไดมาถึงแลว  สิ่งที่ยอหนไดสั่งสอนนั้นยอหนหมายความวา
ประชาชนจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มตีอพระเจาเกี่ยวกับตัวเขาและความบาป
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ของเขา  เขาทั้งหลายจําเปนตองเห็นดวยกับพระเจาวาพระองคทรงเปนพระเจา
เที่ยงแทแตเพียงพระองคเดียว และพวกเขาจะตองรับใชและนมัสการพระองค
เพียงผูเดียว   นอกจากนี้เขาทั้งหลายยังจําเปนที่จะตองเห็นดวยวาพวกเขาได
กระทําบาปตอพระเจาโดยการไมเช่ือฟงธรรมบัญญติของพระองค  และพวกเขา
ไมสามารถจะกระทําใหตนเองเปนที่ยอมรบัของพระเจาได  และสุดทายพวกเขา
จําเปนที่จะตองเห็นดวยกับพระเจาวาพระองคจะทรงลงโทษตอความบาปเสมอ
โดยการแยกคนบาปออกไปใหพนจากพระองคและใหไปอยูในเปลวไฟที่เผาไหม
ตลอดไปเปนนิตย 
 
 ยอหนไดกระทําภารกิจในการเตรียมหนทางสําหรับองคพระผูเปนเจา
เสร็จสิ้นกอนที่ทานจะถูกฆาตาย  บัดนี้ก็ถึงเวลาที่พระเยซูจะเริ่มทําการสั่งสอน
แลว  พระเยซูไดทรงสั่งสอนประชาชนใหเปลี่ยนทัศนคติของตนเองและใหเห็น
ดวยกับพระเจาวาพวกเขาเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมได  และใหเช่ือขาว
ประเสริฐที่พระองคเสด็จมาเพื่อประกาศแกเขา   พระเยซูไดสั่งสอนในธรรม
ศาลาของเขาซึ่งเปนสถานที่ที่คนยิวมาประชุมกันเพ่ือนมัสการพระเจา   พระองค
ทรงมีพระทัยเมตตาตอคนเจ็บปวย  คนเปนโรคและคนที่ถูกผีสิง  พระองคทรง
ทราบวาบรรดาสิ่งเลวรายทกุอยางในโลกนี้เกิดข้ึนเนื่องจากความบาปของมนุษย
และการครอบครองของซาตาน  พระเยซูทรงเปนพระเจาและทรงมีฤทธานุภาพ
ทั้งสิ้น ดังนั้นพระองคจึงทรงรักษาพวกเขาใหหายโรคและทรงขับไลผีที่สิงอยูให
ออกไปเสีย   
 
 เราคงจําเรื่องที่ไดศึกษากันไปแลวเกี่ยวกบัคืนที่นิโคเดมัสมาหาพระเยซู
ได  พระเยซูตรัสบอกแกเขาวาวิธีเดียวที่ผูใดผูหนึ่งจะสามารถรอดพนจากอํานาจ
ของซาตานและสามารถจะรูจัก สามารถจะรักและเชื่อฟงพระเจาไดนั้นก็โดยการ
บังเกิดใหมนั่นเอง   พระเยซูกําลังตรัสบอกแกนิโคเดมัสวาเขาจะตองรับความคิด
และจิตใจใหมที่สามารถจะรูจักและเขาใจพระเจาได   พระองคทรงใชฤทธิ์
อํานาจของพระองคทําใหคนบังเกิดใหมฝายจิตวิญญาณและเขาสูครอบครัวของ
พระเจาได    
 

พระเยซูตรัสวาวิธีเดียวที่ผูใดผูหนึ่งจะสามารถรับจิตใจใหม สามารถจะ
รักและเชื่อฟงพระเจา และไดรับชีวิตใหมก็โดยการเชื่อในพระผูชวยใหรอดที่
พระเจาไดทรงใชใหเสด็จเขามาในโลกเทานั้น  เขาทั้งหลายจะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพ่ือวาพวกเขาจะสามารถรูจักพระเจา 
เขาใจพระวจนะของพระองค  สามารถจะรักพระองค และหลุดพนจากการ
ควบคุมของซาตานและเขาสูอาณาจักรของพระเจาได   พระเยซูไดทรงอธิบาย
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แกนิโคเดมัสโดยเตือนเขาใหระลึกถึงเหตุการณที่ไดเกิดข้ึนกับบรรพบุรุษชาวยิว
ของเขาในถิ่นทุรกันดาร   ชาวอิสราเอลเหลานั้นไดกระทําบาปตอพระเจา 
พระองคจึงสงฝูงงูพิษไปกัดเขาทั้งหลายและพวกเขาก็เริ่มลมตายลง แตเมื่อ   
พวกเขากลับใจเสียใหมพระเจาก็สั่งโมเสสใหสรางงูที่ทําข้ึนจากทองสัมฤทธิ์แลว
นําไปติดไวที่เสา  พระเจาทรงสัญญาวาผูใดก็ตามที่ถูกงูกัดก็ใหมองไปยังงูทอง
สัมฤทธิ์นั้น แลวเขาจะมีชีวิตรอด  
 

นโิคเดมัสไดพยายามที่จะถือรักษาธรรมบัญญัติของพระเจาเสมอมา  
เขาไมไดตระหนักวาการใชความพยายามของตนเองนั้นไมสามารถจะทําใหเขา
เปนที่ยอมรับของพระเจาไดโดยสิ้นเชิง   เขาจําเปนที่จะตองกระทําสิ่งที่ชาว
อิสราเอลทั้งหลายไดกระทํามาแลว   คือเพียงแตเช่ือและวางใจในพระผูชวยให
รอดเทานั้น  เราทั้งหลายตางก็ตกอยูในสภาพเดียวกับนิโคเดมัส   เมื่ออาดัมได
กระทําบาปตอพระเจาเขาก็ตายไป  บัดนี้ เช้ือสายทุกคนของอาดัมถูกแยกจาก
พระเจาแลว  คาจางสําหรับความบาปคือความตาย  ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายไม
สามารถจะชวยเหลือตัวเองใหรอดจากงูเหลานั้นเหมือนที่เราไมสามารถชวยตัว
ของเราเองใหรอดจากความบาปและความตายได   พระเจาไดทรงชวยชนชาติ
อิสราเอลใหรอดพนได และมีเพียงพระเจาเทานั้นที่สามารถชวยเราใหรอดพนได
เชนกัน   พระเยซูตรัสวามีเพียงทางเดียวเทานั้นที่เราจะสามารถไดรับการ
ชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและความตายได ก็คือการบังเกิดใหม
เขาสูครอบครัวของพระเจานั่นเอง    พระเยซูยังตรัสอกีวา  พระองคจะตองถูก
ยกข้ึนเหมือนที่งูทองสัมฤทธิ์ไดถูกยกข้ึนในถิ่นทรุกันดาร  เพ่ือวาผูใดก็ตามที่
ไววางใจในพระองคจะไดบังเกิดใหมเขาสูครอบครัวของพระเจาและจะไดเปน
บุตรของพระเจา  ทุกคนที่มอบความไววางใจไวกับพระเยซูก็จะไดรับชีวิต       
นิรันดรจากพระเจา 
 
 ไมมีผูใดที่จําเปนจะตองคอยจนกวาจะตายเพื่อจะรูวาตัวเขาเองไดรับ
การยอมรับหรือไดรับการปฏิเสธจากพระเจา   เพราะคนเหลานั้นที่ปฎิเสธพระ-
ผูชวยใหรอดก็ถูกพิพากษาลงโทษและถกูปฏิเสธจากพระเจาในเวลานี้เอง   สวน
ผูที่เห็นดวยกับพระเจา ยอมกลับใจเสียใหมและไววางใจในพระผูชวยใหรอดก็จะ
ไมถูกพิพากษาลงโทษ และไดรับการยอมรับจากพระเจาแลว 
 

ประชาชนมาหาพระเยซูดวยเหตุผลตางๆ หลายประการ  บางคนอยากรู
อยากเห็น บางคนปรารถนาที่จะไดรับการรักษาใหหาย  บางคนคิดวาพระองคจะ
ทรงเปนกษัตริยที่ชวยปลดปลอยพวกเขาใหหลุดพนจากการปกครองของกรุงโรม 
บางก็ปรารถนาที่จะมาฟงพระองค  เพราะวาพระองคตรัสพระวจนะของพระเจา
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ดวยฤทธิ์อํานาจ  แตคนอื่นๆ หวังวาพระองคจะตรัสหรือกระทําอะไรบางอยางที่
พวกเขาจะสามารถจับผิดได  คนเหลานี้ตองการที่จะต้ังขอหาพระองควาได
กระทําความผิดอยางรายแรง  ไมใชเพราะวาพระองคมีความความผิดใดๆ แต
เปนเพราะพวกเขาอิจฉาริษยาพระองคซึ่งเปนที่นิยมชมชอบทามกลางประชาชน
นั่นเอง 
 
 วันหนึ่งมีเพ่ือน 4 คนไดแบกชายที่ปวยเปนอัมพาตคนหนึ่งมาใหพระ-
เยซูทรงรักษา  เมื่อพระเยซูทรงทราบวาชายผูนี้เช่ือในพระองคอยางแทจริง 
พระองคจึงทรงอภัยโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา กลุมคนที่นั่งฟงอยูนั้น
พูดถูกแลวเมื่อเขากลาวข้ึนวามีแตพระเจาเทานั้นที่ยกความผิดบาปได  แตเขาก็
พูดผิดเมื่อเขากลาววาพระเยซูไดกระทําบาป  พระเยซูทรงเปนพระเจาและทรงมี
สิทธิอํานาจที่จะอภัยโทษสําหรับความผิดบาปทั้งหลายของมนุษยได  พวกธรรมา
จารยและพวกฟาริสีไมเช่ือวาพระเยซูทรงเปนพระเจาที่เสด็จมาเปนพระผูชวยให
รอด ดังนั้นพระเยซูจึงทรงสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระองคในฐานะที่ทรงเปน 
พระเจา  โดยการรักษาชายที่ปวยเปนอัมพาตใหหาย  ประชาชนทั้งปวงก็พากัน
ประหลาดใจอยางยิ่ง 
 

บทที่ 19 - ทางของพระเจากับทางของมนุษย 
 
มาระโก 7:1-5  ครัง้นัน้พวกฟารสิี
กบัพวกธรรมาจารยบางคน ซึง่ไดมา
จากกรงุเยรซูาเลม็พากนัมาหา
พระองค   เมือ่เขาไดเห็นเหลาสาวก
ของพระองคบางคนรบัประทาน
อาหารดวยมอืทีเ่ปนมลทนิ  คือมอืที่
ไมไดลางกอน เขากถ็อืวาผิด 
เพราะวาพวกฟารสิกีบัพวกยวิทัง้สิ้น
ถอืตามประเพณสีบืทอดมาจาก
บรรพบรุษุวา ถามไิดลางมอืตามพิธี

โดยเครงครัด  เขากไ็มรบัประทานอาหารเลย และเมือ่เขามาจากตลาด ถามไิด
ลางกอน เขากไ็มรบัประทานอาหาร และธรรมเนยีมอืน่ๆอีกหลายอยางเขากถ็อื 
คือลางถวย เหยอืก ภาชนะทองสมัฤทธิ์ และโตะ  พวกฟารสิีกบัพวกธรรมาจารย
จงึทลูถามพระองควา“ทําไมพวกสาวกของทานไมประพฤตติามประเพณสีบืทอด
มาจากบรรพบรุษุ แตรบัประทานอาหารโดยมไิดลางมอืเสยีกอน” 
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เมื่อมีพวกฟาริสีสักคนหนึ่งบริจาคเงินแกคนจนเขาก็จะกระทําอยาง
แนใจวาทุกคนรับรูวาเขากําลังจะบริจาคเงินเพ่ือวาคนทั้งหลายจะไดเห็นเขาให
เงินอยางชัดเจน  คนฟาริสีชอบอธิษฐานในที่สาธารณะเพื่อวาทุกคนจะสามารถ
มองเห็นเขาได  สิ่งตางๆ ที่เขากระทํานั้นไมผิดหรอก  ทัศนคติหรือทาทีในจิตใจ
ของเขาตางหากที่ผิด  เขาไมไดกระทําสิ่งเหลานี้เพราะเขาเชื่อและไววางใจใน
พระเจาที่จะชวยเขาใหรอดจากความบาปทั้งหลายของเขา  แทนที่จะเปนเชนนั้น
เขากลับคิดวาเขาดีพอแลวที่จะกระทําใหพระเจาพอพระทัย  และเขาตองการให
มนุษยเห็นวาเขาดีเพียงใด   พวกฟาริสีเปนคนหนาซื่อใจคด เขาทั้งหลายยก
ตัวเองในการกระทําสิ่งที่ปรากฏใหเห็นภายนอก เชน การลางมือ เหยือก และโตะ
กอนที่เขาจะรับประทานอาหาร   พวกเขาไมไดตระหนักวาพระเจาทรง
ทอดพระเนตรเห็นความชั่วรายทุกอยางในใจของเขา 
 
 พวกฟาริสีไมเห็นดวยกับสาวกของพระเยซู  เพราะสาวกของพระองค
ไมไดกระทําหลายสิ่งที่พวกฟาริสีเห็นวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใดผูหนึ่งที่จะ
ไดรับการยอมรับจากพระเจา   พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสีไดเพ่ิมเติม
กฎระเบียบหลายอยางเขาไปในพระวจนะของพระเจา   พวกเขาสอนวามนุษย
จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานี้เพ่ือจะไดรับการยอมรับจากพระเจา  พวก
เขาเพิ่มเติมธรรมบัญญัติหลายรอยขอเขาไปในธรรมบัญญัติด้ังเดิมที่พระเจาได
ทรงประทานแกโมเสส   ไมมีใครสามารถจะรักษาธรรมบัญญัติเหลานี้ไดทุกขอ 
แตพวกฟาริสีมีอํานาจปกครองอยูเหนือประชาชนและจะพิพากษาปรับโทษเขา
ทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทําผิดธรรมบัญญัติแมวาพวกฟาริสีจะทําผิดธรรม
บัญญัติเดียวกันนี้เสียเอง 
 
มาระโก 7:6,7   พระองคตรสัตอบเขาวา“อสิยาหไดพยากรณถงึพวกเจาคนหนา
ซือ่ใจคดกถ็ูก ตามทีไ่ดเขียนไววา   ‘ประชาชนนีใ้หเกยีรตเิราดวยรมิฝปากของ
เขาแตใจของเขาหางไกลจากเรา เขานมสัการเราโดยหาประโยชนมไิด ดวยเอา
บทบญัญตัิของมนษุยมาอวดอางวาเปนพระดาํรสัสอน’ .... 
 
 พวกฟาริสีพูดสิ่งดีๆ มากมายเกี่ยวกับพระเจาดวยริมฝปากของเขา  แต
ภายในจิตใจของเขา  เขาไมไดรักพระเจาและไมไดเช่ือหรือเช่ือฟงพระวจนะ
ของพระองค  เขาทั้งหลายไมไดมาหาพระเจาโดยเห็นดวยกับพระองควาพวกเขา
เปนคนบาป  และไววางใจในพระสัญญาทั้งหลายของพระองคเกี่ยวกับพระผูชวย
ใหรอด  ทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่สอนความคิดของตัวเองแทนที่จะสอนพระวจนะของ
พระเจา  ผูคนถูกสอนวาถาพวกเขาประพฤติตามกฎระเบียบเหลานี้และกระทําสิ่ง
ตางๆ ที่คนเหลานี้สอนไวแลวละก็ พวกเขาก็จะไดรบัการยอมรับจากพระเจา แต



 10

พระเจาตรัสวาคําสั่งสอนอยางนั้นเปลาประโยชน  คนเหลานี้กลาววาพวกเขา
ประพฤติตามและนมัสการพระเจา แตที่จริงแลวพวกเขาไมไดเปนเชนนั้นเลย  ผู
ที่วางใจในการถือรักษากฎระเบียบทั้งหลายก็จะไมไดรับการยอมรับจากพระเจา
อยางแนนอน 
 
 พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสียังเนนเกี่ยวกับการที่จะไมรับประทาน
อาหารบางอยางดวย  เขาทั้งหลายคิดวาการกระทําเชนนี้จะชวยใหพวกเขาไดรับ
การยอมรับจากพระเจา    พระเยซูทรงช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาไมใชสิง่ที่เรา
รับประทานเขาไปที่ทําใหเราไมไดรับการยอมรับจากพระเจา  แตเปนเพราะ
ความบาปทั้งหลายที่พระเจาทอดพระเนตรเห็นในใจของเราตางหากที่ทําใหเรา
ไมไดรับการยอมรับจากพระเจา 
 
ลกูา 18:9-14  สําหรบับางคนทีไ่วใจในตัวเองวาเปนคนชอบธรรมและไดดถูกู
คนอืน่นัน้ พระองคตรสัคาํอปุมานีว้า “มชีายสองคนขึน้ไปอธษิฐานในพระวิหาร 
คนหนึง่เปนพวกฟารสิี และคนหนึง่เปนพวกเกบ็ภาษี  คนฟารสินีัน้ยนืนึกในใจ
ของตนอธษิฐานวา  ‘ขาแตพระเจา ขาพระองคขอบพระคณุพระองค  ที่ขา
พระองคไมเหมอืนคนอืน่ซึง่เปนคนฉอโกง คนอธรรม และคนลวงประเวณ ีและ
ไมเหมอืนคนเกบ็ภาษคีนนี ้ ในสปัดาหหนึง่ขาพระองคถอือดอาหารสองหน และ
ของสารพัดซึง่ขาพระองคหาได ขาพระองคไดเอาสบิชักหนึง่มาถวาย’  ฝายคน
เกบ็ภาษนีัน้ยนือยูแตไกล ไมแหงนดฟูา แตตอีกของตนวา ‘ขาแตพระเจา ขอ
ทรงโปรดพระเมตตาแกขาพระองคผูเปนคนบาปเถดิ’ เราบอกทานทัง้หลายวา 
คนนีแ้หละเมือ่กลบัลงไปยงับานของตนกน็บัวาชอบธรรมยิง่กวาอกีคนหนึง่นัน้ 
เพราะวาทกุคนที่ยกตวัขึน้จะตองถูกเหยยีดลง แตทกุคนทีไ่ดถอมตวัลงจะตองถูก
ยกขึน้” 
 
 คําอุปมาเปนเรื่องราวที่สอนเราใหทราบเรื่องเกี่ยวกับพระเจา  และ
ความสัมพันธที่เรามีตอพระองค   คนฟาริสีคนนี้ไดข้ึนไปยังพระวิหารเพื่อจะ
อธิษฐาน  เขาเปนคนท่ีเยอหยิ่งและไววางใจในความดีของตัวเองและสิ่งตางๆ ที่
เขาไดกระทําลงไป เขาคิดวาตัวเขาดีพอแลวที่พระเจาจะทรงยอมรับเขาเนื่องจาก
สิ่งตางๆ ที่เขาไดกระทํา   คนฟาริสีก็เปนเหมือนกับคาอินที่มาหาพระเจาตาม
วิธีการของตนเอง  พระเจาทรงปฏิเสธคาอินมาแลวฉนัใด พระองคก็ทรงปฏิเสธ
คนฟาริสีคนนี้ฉันนั้น 
 
 คนฟาริสีคนนี้ไมไดแตกตางจากมนุษยในปจจุบันที่พ่ึงพาการทําดีของ
ตนเองเพื่อจะชวยเขาใหรอด  ทุกวันนี้คนเปนอันมากอาจจะคิดวาพวกเขาจะได
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ไปสวรรคเนื่องจากสิ่งที่เขากระทํา เชน การดําเนินชีวิตที่ดี การอธิษฐาน การไป
โบสถ การรับบัพติศมา การไมด่ืมเหลา การไมสูบบุหรี่ และการไมพูดโกหกหรือ
ลักขโมย   พระเจาตรัสวาทุกคนไดกระทําบาปและไมมีอะไรเลยที่ผูใดผูหนึ่งจะ
สามารถกระทําดวยความพยายามของตนเองเพื่อจะนําเขาใหกลับไปถึงพระเจา
ไดอีก 
 
 พวกเก็บภาษี คือผูที่รวบรวมเงินภาษีจากราษฎรชาวยิวเพื่อนําไปมอบ
แกรัฐบาลโรมนั  คนเหลานี้เปนที่เกลียดชังของคนชาติเดียวกัน  คนเก็บภาษีคน
นี้ไมไดพยายามที่จะซอนความบาปของตนเองไวจากพระเจา   เขามองตัวเอง
เหมือนที่พระเจาทอดพระเนตรเห็นเขาไดอยางชัดเจน   เขาเห็นดวยกับพระเจา
เกี่ยวกับสภาพที่เต็มไปดวยความบาปของเขา   เขารูวาถาพระเจาไมไดสงพระ-
ผูชวยใหรอดใหเสด็จเขามาในโลก  เขาก็คงจะตองใชเวลาเปนนิรันดรที่จะถูก
ลงโทษจากพระเจาสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา  อยางไรก็ตามเขาได
ไววางใจในพระผูชวยใหรอดใหทรงเปนพระผูชวยของเขา  พระเจาจึงทรงม ี
พระเมตตาตอคนเก็บภาษีนี้ ทรงใหอภัยเขาและทรงยอมรับเขา  ชายผูนี้ก็
เหมือนกับอาแบลที่เห็นดวยกับพระเจาและไววางใจใหพระองคทรงเปนพระ-
ผูชวยใหรอดของเขา 
 
 คนฟาริสีไมยอมรับวาเขาเปนคนบาปที่ไดกระทําความผิดและไม
สามารถจะชวยเหลือตนเองไดและเปนคนบาปที่ตองการพระเมตตาจากพระเจา 
ดังนั้นความผิดบาปทั้งหลายของเขาจึงไมไดรับการอภัยโทษจากพระเจา  พระ-
เจาทรงปฏิเสธเขาเหมือนที่พระองคไดทรงปฏิเสธคาอินที่กบฏขัดขืนและไมเช่ือ
พระเจา 
 
มาระโก 8:31  พระองคจงึทรงเริม่กลาวสอนสาวกวา บุตรมนษุยจะตองทนทุกข
ทรมานหลายประการ  พวกผูใหญ พวกปโุรหติใหญ และพวกธรรมาจารยจะ
ปฏเิสธพระองค และพระองคจะตองถกูประหารชวีติ แตในวนัทีส่ามพระองคจะ
ทรงเปนขึน้มาใหม 
 
 พระเยซูทรงช้ีใหประชาชนเห็นอยางชัดเจนวาพระองคเปนพระบุตรของ
พระเจา  คือพระผูชวยใหรอดที่พระเจาไดทรงสัญญามาตั้งแตตนแลว  พระองค
ทรงสําแดงแกพวกเขาโดยการกระทําการอัศจรรยอันยิ่งใหญหลายประการ แต
คนสวนใหญก็ยังไมเช่ือพระองค   พระเยซูทรงทราบแลววาพระองคจะตอง
สิ้นพระชนม   พระองคทรงทราบวาซาตานจะใชผูนําของพวกยิวเพื่อจะฆา
พระองค  พระเยซูยังทรงทราบวาถึงแมพระองคจะตองสิ้นพระชนมและถูกฝงไว 
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แตพระองคก็จะเสด็จออกมาจากอุโมงคฝงศพหลังจากที่ผานไป 3 วัน 3 คืนแลว  
พระเยซูทรงทราบเหตุการณเหลานี้เพราะพระองคทรงเปนพระเจา 
 
 หลายรอยปกอนหนานี้ บรรดาผูเผยพระวจนะไดพยากรณถึงรายละ          
เอียดอยางชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับพระเยซู   สิ่งเหลานี้จะรวมถึงเหตุ    
การณที่พระองคจะตองทนทุกขทรมานหลายประการ  พระองคจะถูกปฏิเสธโดย
ผูนําทั้งหลายของพวกยิว  พระองคจะตองถูกประหาร  และพระองคจะทรงฟน
ข้ึนมาจากความตายดวย 

 
มาระโก 9:2-4  ครั้นลวงไปไดหกวนั
แลว พระเยซทูรงพาเปโตร ยากอบ 
และยอหนขึน้ภเูขาสงูแตลาํพัง แลว
พระกายของพระองคกเ็ปลีย่นไปตอ
หนาเขา และฉลองพระองคกส็อง
ประกายขาวดจุหมิะ จะหาชางฟอกผา
ทัว่แผนดนิโลกฟอกใหขาวอยางนัน้ก็
ไมได  แลวเอลยีาหกบัโมเสสกป็รากฏ
แกพวกสาวกเหลานัน้และเฝาสนทนา
กบัพระเยซ ู

 
 พระเยซูทรงมรีางกายอยางมนุษยเชนเดียวกับเราทั้งหลาย  พระองคทรง
เปนมนุษยอยางแทจริง   แตพระองคก็ทรงเปนพระเจาดวย   นี่เปนเวลาเดียว
ขณะที่พระเยซูยังทรงอยูบนแผนดินโลกซึ่ง“พระลักษณะของพระเจา”ในพระเยซู
ไดสําแดงผานพระกายมนุษยของพระองค   ตามปกติพระกายของพระองคจะ
ซอน “พระลักษณะของพระเจา”เอาไว ดังนั้นพระองคจึงดูเหมือนมนุษยธรรมดา
ทั่วไป  โมเสสกับเอลียาหไดเริ่มสนทนากับพระเยซู  เอลียาหเปนผูเผยพระวจนะ   
ท่ีมีชีวิตอยู 850 ปกอนที่พระเยซูจะเสด็จเขามาในโลก  เราทราบวาโมเสสไดตาย
ไปประมาณ 1,400 ปกอนที่พระเยซูจะเสด็จเขามาในโลก พวกเขาไดอยูกับ 
พระเจาในสวรรคมาเปนเวลาหลายปแลว 
 
 พระเจาทรงยอมรับคนทั้งสองเชนเดียวกับที่ทรงยอมรบัอาแบล อับราฮัม 
อิสอัค ยาโคบ และคนอื่นๆ  ทุกคนที่เห็นดวยกับพระเจาวาเขาเองเปนคนบาปที่
ชวยเหลือตนเองไมไดและไววางใจในพระเจาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมาให  
ขณะนั้นพระเจาทรงอนุญาตใหเอลียาหและโมเสสกลับเขามาในโลกเพื่อจะ
สนทนากับพระเยซู   สวรรคเปนสถานที่ที่มีอยูจริงและเปนที่ประทับของพระเจา   
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ทุกคนที่เห็นดวยกับพระเจาและไววางใจพระเยซูซึ่งทรงเปนพระผูชวยใหรอดก็
จะไดไปอยูกับพระเจาในสวรรคเมื่อคนผูนั้นตายไปแลว  เอลียาหกับโมเสสยัง
ทราบวาพระผูชวยใหรอดที่ทรงสัญญาไวนั้นจะตองสิ้นพระชนม   พวกเขาทราบ
เกี่ยวกับพระสัญญาทั้งหลายของพระเจาที่เกี่ยวของกับพระผูชวยใหรอดและกําลัง
สนทนากับพระเยซูเกี่ยวกับการสิ้นพระชนมของพระองคที่ใกลจะมาถึงนั้น 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 19 ในหนา 41 * 
 

บทที่ 20 – หนทางไปสูชีวิตนิรันดร 
 

มีแผนดินในประเทศอิสราเอลมากมายทีแ่หงแลงและไมอุดมสมบูรณ 
และบางครั้งก็ยากที่จะหาหญาสําหรับใหแกะกิน  ผูเลี้ยงแกะมักจะตองออกจาก
บานเรือนของตนเองและนําฝูงแกะของเขาไปเปนระยะทางไกลๆ   เพ่ือจะหา
อาหารใหฝูงแกะ   หลายครั้งที่ผูเลี้ยงแกะอยูไกลจากบานเรือนของตนเองมาก
ขณะที่พลบค่ําแลวซึ่งทําใหพวกเขาตองนอนกลางทุงกับฝูงแกะของเขา  การนอน
หลับในที่โลงนั้นเปนสิ่งที่อนัตรายมาก  เพราะจะมีโจรที่พยายามเขามาลักขโมย
แกะ  และยังมีสัตวปาที่จะมาฆาแกะเหลานั้นดวย ดังนั้นผูเลี้ยงแกะจึงตองเสาะหา
ถ้ําไวพักคางคืนหรือสรางคอกแกะที่ทําดวยกอนหินและพุมไมหนาม  ผูเลี้ยงแกะ
จะเอาแกะไปไวในพ้ืนที่ที่มีการปองกันนี้และเอนกายลงเพื่อนอนขวางทางเขานั้น
ไว   ประตูที่จะนําไปสูคอกแกะมีอยูเพียงประตูเดียวเทานั้นและผูเลี้ยงแกะก็ทํา
หนาที่เหมือนกับเปนประตูนั่นเอง 

 
ยอหน 10:7,8   พระเยซจูงึตรสักบัเขาอกีวา“เราบอกความจรงิแกทานวา เรา
เปนประตูของแกะทัง้หลาย  บรรดาผูทีม่ากอนเรานัน้เปนขโมยและโจร แตฝงู
แกะกม็ไิดฟงเขา 

 
  พระเยซูทรงหมายความวาพระองคเปนหนทางซึ่งนําไปสูสถานที่     ที่
ปลอดภัยและมีความมั่นคงในโลกภายนอกมีซาตาน วิญญาณชั่วทั้งหลายของมัน 
ความบาปและความตาย  พวกมันเปนเหมือนโจรและสัตวปาที่ตองการจะฆาแกะ
กิน   ซาตานตองการจะทําใหพวกที่“อยูนอกคอกแกะ”นั้นเช่ือวาเขตแดนของมัน
ปลอดภัยกวา  มันกระซิบที่หูของผูที่ปรารถนาจะเขามาในคอกของพระเจาวา 
“แลวคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณละ?”  
 

ซาตานไมตองการใหคุณเขาไปถึงความปลอดภัย  และความมั่นคงใน
คอกของพระเจา   มันจะใชความเยอหยิ่งและความกลัวเพื่อจะขัดขวางไมใหคุณ
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สามารถเขาไปได   ซาตานเปนผูมุสาและผูลอลวงเหมือนอยางที่เราไดอานใน
พระวจนะของพระเจาแลว   มันพยายามยั่วยุใหเราเกิดความปรารถนาที่จะทํา
บาป  ซาตานไดลอลวงและทําลายมนุษยมาเปนเวลาหลายพันปแลว  เราทั้งหลาย
เกิดมาภายใตการควบคุมของมัน   เปาหมายของมัน คือการทําลายเราเพื่อเรา
ทั้งหลายจะถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย   มันพยายามที่จะกระทําทุก
อยางที่มันสามารถจะกระทําไดเพ่ือทําใหดูเหมือนวาทางของมันเปนทางที่ดีที่สุด 
แตแทที่จริงแลวมันเปนหนทางแหงความตาย 
 
 ประตูที่นําไปสูคอกแกะของพระเจามีเพียงประตูเดียวเทานั้นและภายใน
คอกแกะก็เปนสถานที่อยางแทจริงสําหรบัความปลอดภัย  ความมั่นคงและชีวิต 
นิรันดร  พระเยซูทรงเปนพระเจาและพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดแตเพียง
ผูเดียวเทานั้น  พระเยซูทรงเปนประตูเพียงประตูเดียวเทานั้นที่นําไปสูชีวิต        
นิรันดร  ไมมีทางอื่นที่จะนําไปถึงสวรรคไดเลย  ผูเลี้ยงแกะรักและดูแลฝูงแกะ
ของเขาฉันใด พระเยซูเจาก็ทรงรักและดูแลมนุษยชาติทั้งปวงฉันนั้น  พระองค
ทรงปรารถนาจะเปนพระผูชวยใหรอดของเรา  ที่จะชวยเราใหรอดพนจาก
ซาตาน ความบาป และการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย  

 
ยอหน 10:9-11   เราเปนประต ูถา
ผูใดเขาไปทางเรา ผูนัน้จะรอด และ
เขาจะเขาออก แลวจะพบอาหาร  
ขโมยนัน้ยอมมาเพือ่จะลักและฆาและ
ทาํลายเสยี เราไดมาเพือ่เขาทัง้หลายจะ
ไดชวีิต และจะไดอยางครบบรบิรูณ  
เราเปนผูเลีย้งที่ด ีผูเลีย้งที่ดนีัน้ยอม
สละชวีติของตนเพือ่ฝงูแกะ 
 

ประตูที่นําไปสูคอกแกะมีเพียงประตูเดียวฉันใด   พระเยซูก็ทรงเปน
ทางเขาประตูเพียงทางเดียวที่นําไปสูชีวิตนิรันดรฉันนั้น  อาจจะมีบางคนมาพูด
กับคุณวาสิ่งที่พระคัมภีรสอนนั้นเหมาะสําหรับคริสเตียนเทานั้น  แตยังมีศาสนา
อื่นๆ ที่นําคนไปถึงพระเจาดวย   คําสอนนี้เปนคําพูดโกหกของซาตาน เพราะที่
จริงแลวไมไดมีหนทางมากมายหรือประตูหลายประตูที่จะนําไปสูการเปนที่
ยอมรับของพระเจาได  หนทางที่นําไปสูชีวิตนิรันดรนั้นไมไดมีมากมายเลย  มี
ประตูเพียงประตูเดียวเทานั้นที่นําไปถึงพระเจาและถึงชีวิตนิรันดรได  พระเยซู
ทรงเปนประตนูั้น   พระองคเสด็จมาเพื่อจะทรงเปนพระผูชวยใหรอดสําหรับ
มนุษยทั้งปวงที่อาศัยอยูทุกหนทุกแหงไมวาคนๆ นั้นจะพูดภาษาใด  หรือมีวิถี
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ชีวิตความเปนอยูอยางไร   คุณคงจะจําตอนที่พระเจาตรัสบอกใหโนอาหสราง
นาวาได  พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหสรางเรือเพียงลําเดียวและใหสรางประตูใน
เรือลํานั้นเพียงประตูเดียว   มีเพียงคนที่ผานเขาไปในนาวาทางประตูๆ เดียว
เทานั้นที่รอดจากการพิพากษาของพระเจา และวิธีที่จะผานประตูเขาไปเพื่อไปถึง
ชีวิตนิรันดรนั้น คือการเห็นดวยกับพระเจาและพระวจนะของพระองคและ
ไววางใจในพระเยซูที่ทรงเปนพระผูชวยใหรอดเทานั้น   พระเยซูทรงเปนทางเขา
ประตูที่นําไปถึงพระเจาและไมมีทางอื่นเลย 

 
  พระเยซูตรัสวาพระองคไมเหมือนซาตานที่จองแตจะทําลายมนุษย
เทานั้น  พระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อจะประทานชีวิตนิรันดรแกทุกคนที่เช่ือใน
พระองค   คําพูดโกหกอยางหนึ่งของซาตานก็คือทางของมันเปนทางที่ดีที่สุดซึ่ง
เปนทางที่สนกุและนาสนใจที่สุดที่จะไดใชชีวิตแบบนั้น  มันไดใหความยินดีอยาง
เพียงพอที่จะทําใหคนทั้งหลายคิดวาทางของมันดีกวาทางที่พระเยซูคริสตไดทรง
เตรียมไวให   ชางเปนคําโกหกที่ช่ัวรายอะไรเชนนั้น   พระคัมภีรไดอธิบายไว
อยางชัดเจนวาทุกคนที่ปฏิเสธที่จะเช่ือขอเสนอของพระเยซูวาจะทรงประทาน
ชีวิตใหก็จะถูกแยกจากพระเจาและถูกลงโทษในบึงไฟตลอดไปเปนนิตย       
พระเยซูเสด็จเขามาในโลกเพื่อจะประทานชีวิตนิรันดร  แกคนทั้งหลายที่เช่ือใน
พระองค 
 
 พระเยซูไดเคยบอกแกสาวกทั้งหลายของพระองคแลววาบรรดาผูนําของ
พวกยิวจะไมเช่ือวาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา   ดวยเหตุนี้พวกเขาจึง
ฆาพระองคเสีย   พระเยซูตรัสวาพระองคทรงเปนเหมอืนผูเลี้ยงแกะซึ่งรักฝูงแกะ
ของเขามากจนยอมตายเพื่อแกะเหลานั้น เพ่ือจะชวยแกะทั้งหลายใหรอดพนจาก
โจรหรือสัตวปาที่มีแผนจะฆาแกะเหลานั้นเสีย 
 
ยอหน 14:6   พระเยซูตรสักบัเขาวา  เราเปนทางนัน้ เปนความจรงิ และเปน
ชีวติ ไมมผีูใดมาถงึพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา 
 
 พระเยซูทรงเปนทางเดียวเทานั้นที่จะนําไปถึงพระเจาและชีวิตนิรันดร
ได   พระเยซูทรงเปนผูนั้นที่เสด็จมาบอกเราทั้งหลายใหทราบทุกสิ่งที่พระเจา
ปรารถนาจะตรัสแกเรา และทุกสิ่งที่พระเยซูตรัสก็เปนความจริง   พระองคทรง
เปนพระเจาที่ไมสามารถจะตรัสคําโกหกได  พระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด
ของทุกคนที่เช่ือ  พระองคทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่สามารถจะชวยเราใหรอดจาก
ความบาป ความตาย และการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยในบึงไฟนั้น  
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มีพระเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้นที่ทรงใชพระผูชวยใหรอดองคเดียวใหเสด็จ
มาเพื่อมนุษยทั้งโลก คือเพื่อฉันและเพื่อคุณดวย 
 

พระเยซูทรงชุบลาซารัสขึ้นมาจากความตาย 
 
 มีคนจํานวนนอยมากที่อยากจะพูดคุยเกี่ยวกับความตาย  เราใชเงินดวย
ความพยายามที่จะหายปวยและรักษาสขุภาพใหดีอยูเสมอ  เราพยายามที่จะใหดู
เปนหนุมสาวและรักษาความเปนหนุมสาวไวใหนานที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยง
อะไรก็ตามที่ทําใหเราแกเร็ว   พระเยซูทรงสนทนาเกี่ยวกับความตาย  และสิ่งที่
พระองคตรัสสามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับชีวิตและความตาย
ไดตลอดไป 
 
 พระเยซูทรงมสีหายที่ดีมากคนหนึ่งอาศัยอยูใกลๆ กับกรุงเยรูซาเล็ม  
สหายผูนี้มีช่ือวา  ลาซารัส  อยูมาวันหนึ่งพระเยซูไดรับขาววาลาซารสัปวยหนัก
และใกลจะตายอยูแลว  ขณะนั้นพระเยซูกําลังรักษาคนเปนอันมากใหหายโรค  ผู
สงขาวแนใจวาพระเยซูจะเสด็จมารักษาสหายที่ดีของพระองคทันที   แตพระเยซู
ทรงอยูไกลจากที่ที่ลาซารัสอาศัยอยูมาก   พระเยซูทรงทราบวาจะเกดิอะไรขึ้นกับ
ลาซารัสเพราะพระองคทรงเปนพระเจาและไมมีสิ่งใดทีพ่ระองคไมทรงทราบเลย  
พระเยซูทรงทราบวาลาซารสัจะตองตายอยางแนนอน  พระเยซูทรงมฤีทธานุภาพ
ทั้งสิ้นซึ่งพรอมที่พระองคจะทรงใชไดอยูแลว   พระองคสามารถจะรักษาลาซารัส
ไดโดยไมตองเสด็จไปยังที่ทีล่าซารัสอยูเลยดวยซ้ํา   แตแทนที่พระองคจะทรง
กระทําเชนนั้นพระองคกลับคอยอีก 2 วัน  เพราะพระองคทรงทราบวาเหตุการณ
นี้จะเปนโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่พระองคจะสําแดงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญในฐานะที่
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา  
 

ดูเหมือนวาพระเยซูไมไดรกัลาซารัสและพี่สาวของเขาทั้ง 2 คน คือมา  
รียและมารธา แตนั่นไมเปนความจริงเลย  พระองคทรงรักและเปนหวงพวกเขา
มาก แตพระองคทรงมีเหตุผลที่ดีที่จะปลอยใหลาซารัสถึงแกความตาย  พระเยซู
ทรงรักมนุษยทุกคนอยางแทจริง  และทรงปรารถนาใหเราทุกคน  ไววางใจใน
พระองคใหทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเรา   พระเยซูทรงอาศัยความตายของ
ลาซารัสเพื่อจะสําแดงฤทธานุภาพของพระองคในการประทานชีวิตแกผูที่เช่ือ
นั่นเอง 
 
ยนหน 11:25   พระเยซูตรสักบัเธอวา “เราเปนเหตใุหคนทัง้ปวงเปนขึน้และมี
ชีวติ ผูที่เชือ่ในเรานัน้ ถงึแมวาเขาตายแลวก็ยงัจะมชีวีติอกี” 
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 พระเยซูกําลังตรัสกับมารธาพี่สาวของลาซารัส  เพราะพระองคทรง
ปรารถนาที่จะใหเธอไดเขาใจวาพระองคทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่สามารถจะ
ประทานชีวิตแกคนที่ตายแลวได  ซาตานไมสามารถจะใหชีวิตแกคนที่ตายแลว
ได   มีเพียงพระเจาเทานั้นที่สามารถจะประทานชีวิตไดเพราะพระองคทรงเปน
พระผูสรางที่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผูไดทรงประทานชีวิตแกมนุษยทุกคน 
 
 พระเยซูทรงบอกแกมารธาวาทุกคนที่เช่ือพระองคใหทรงเปนพระผูชวย-
ใหรอดของเขาก็ยังตองตายฝายรางกายเชนกัน แตพวกเขาจะไมถูกแยกจาก 
พระเจาและไมตองถูกลงโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเขา   พวกเขา
เพียงแตออกจากโลกนี้ไปอยูกับพระเจาในสวรรคเทานั้น 
 
 พระเยซูเสด็จไปยังอุโมงคฝงศพของลาซารัสและทรงกนัแสงที่อุโมงคฝง
ศพนั้น   พระองคทรงโศกเศราเนื่องจากผลอันนากลัวของความบาป   ผลของ
ความบาป  คือการเจ็บปวยและความตาย   นี่เปนสาเหตุที่พระองคไดเสด็จเขามา
ในโลกเพื่อจะชวยนําพามนุษยใหรอดพนจากความตายและประทานชีวิตนิรันดร
แกเขา 

 
ยอหน 11:41-44    พวกเขาจงึเอา
ศิลาออกเสียจากทีซ่ึง่ผูตายวางอยูนัน้ 
พระเยซทูรงแหงนพระพักตรขึน้ ... 
เปลงพระสรุเสยีงตรสัวา “ลาซารสัเอย 
จงออกมาเถิด”   ผูตายนัน้กอ็อกมา มี
ผาพันศพพันมอืและเทา และที่หนากม็ี
ผาพันอยูดวย  พระเยซตูรสักบัเขา
ทัง้หลายวา “จงแกแลวปลอยเขาไป
เถดิ” 
 

พระเยซูคริสตผูทรงเปนพระเจาพระบุตรไดตรัสออกมาและดวยคําตรัส
ของพระองคนั่นเอง ลาซารัสก็ฟนข้ึนจากความตาย  พระเยซูคริสตทรงเปน   
พระเจา  พระองคทรงมีฤทธานุภาพทั้งสิ้น  ไมเคยปรากฏวามีมนุษยคนใด
เหมือนกับพระองคเลย   พระเจาไดทรงเนรมิตสรางสิ่งสารพัดทุกสิ่งเมื่อแรกเริ่ม
โดยการตรัสเทานั้น   ดังนั้นจึงไมนาประหลาดใจที่พระเยซูสามารถจะนําชีวิต
กลับมาสูลาซารัสโดยการตรัสเทานั้น  

 
* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 20 ในหนา 41 * 
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บทที่ 21 - ความโงเขลาจากการไววางใจในทรัพยสมบัติ 
 
มาระโก 10:13-15  ขณะนัน้เขาพาเดก็
เล็กๆ มาหาพระองค เพือ่จะใหพระองค
ทรงถกูตองตวัเดก็นั้น แตเหลาสาวกกห็าม
ปรามคนที่พาเดก็มานัน้  เมือ่พระเยซู
ทอดพระเนตรเหน็ดงันัน้กไ็มพอพระทยั 
จงึตรสัแกเหลาสาวกวา“จงยอมใหเดก็เล็กๆ
เขามาหาเรา อยาหามเขาเลย เพราะวา
อาณาจกัรของพระเจายอมเปนของคนเชน

เดก็เหลานั้น  เราบอกความจรงิแกทานทัง้หลายวา  ผูหนึง่ผูใดมไิดรบัอาณาจกัร
ของพระเจาเหมอืนเดก็เล็กๆ ผูนัน้จะเขาในอาณาจักรนัน้ไมได” 
 

เหลาสาวกไมคิดวาพระเยซูทรงปรารถนาที่จะใชเวลาในการแสดงความ
รักและความหวงใยตอเด็กเล็ก ๆ    อยางไรก็ตามพระเยซูทรงรักเด็ก  พระองค
ทรงปรารถนาที่จะใหพวกเด็กๆ  เช่ือพระวจนะของพระองคและไววางใจใน
พระองคดวย   เราทุกคนตางก็เกิดมาเปนคนบาปและตกอยูใตอํานาจของซาตาน
และความตาย  วิธีเดียวที่คนหนึ่งคนใดในพวกเราทั้งหลายที่จะไดรับการชวยกูก็
โดยการมอบความไววางใจของเราในพระเยซูใหพระองคทรงเปนพระผูชวยให
รอดของเรา 

 
 คนเหลานั้นซึ่งไมเต็มใจที่จะมาหาพระเจาและไววางใจในพระองค
เหมือนเด็กเล็กๆ คนหนึ่งก็จะเขาในแผนดินสวรรคไมได  ทารกนอยชอบใหคุณ
อุมไวในออมแขนของคุณ   ทารกนั้นไมกลัววาจะรวงหลนลงไปที่พ้ืนเพราะเด็ก
ทารกไววางใจวาคุณจะอุมไวและดูแลเขาอยางดี   เมื่อคุณยังเปนเด็กคุณเช่ือทุก
สิ่งที่พอแมบอกคุณ  คุณไมไดพยายามที่จะคิดใครครวญสิ่งตางๆ ดวยตัวเองเลย 
แตเมื่อคุณเติบโตขึ้นคุณก็พ่ึงพาตัวเองมากขึ้น 
 
 พระเจาไมไดออกแบบเราทัง้หลายมาใหไมตองพึ่งพาพระองค  พระองค
ไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของพระองคเพ่ือมนุษยจะรูจักพระองค  รักและ
เช่ือฟงพระองค แตในสภาพที่เปนคนบาปเราจึงไมสามารถจะกระทําสิ่งเหลานี้ได  
เราถูกแยกจากพระเจาโดยความบาปของเรา   ตามธรรมชาติแลวเราไมชอบ
พ่ึงพาผูอื่นแตชอบเอาตัวเองเปนใหญ  พระเยซูคริสตไดเสด็จมาเพื่อชวยคนบาป
ใหรอด  พระองคตรัสวาเราทั้งหลายจะตองบังเกิดใหม  เมื่อเปนไปไมไดที่คนใด
คนหนึ่งจะทําใหตนเองเกิดมาในฝายรางกายฉันใด   ก็ยอมเปนไปไมไดที่เราทั้ง 
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หลายจะทําใหตนเองเกิดมาในฝายจิตวิญญาณฉันนั้น   มีเพียงพระเจาเทานั้นที่
สามารถจะประทานชีวิตใหมแกเรา  พระองคทรงเปนผูเดียวที่สามารถจะชวยเรา
ใหรอดจากความบาปทั้งหลายของเราได 
 
 เราอาจจะรูสึกวาเปนการยากที่จะยอมรับวาขาวประเสริฐเปนเรื่องที่
งายดายเพียงนี้หรือ?  เพราะโดยธรรมชาติแลวมนุษยไมชอบพึ่งพาผูอื่นและ
ปรารถนาจะควบคุมทุกสิ่งที่เกิดข้ึนกับตัวเอง   นี่คือสาเหตุที่พระเยซูตรัสวา เรา
จะตองมาหาพระองคเหมือนอยางเด็กๆ ที่จําเปนตองพึ่งพาผูอื่น  มีคนมากมายที่
จะตองลงไปสูบึงไฟเพียงเพราะวาพวกเขาไมยอมไววางใจพระเจาและพระวจนะ
ของพระองค   เมื่อคนหนึ่งคนใดถอมใจลงและยอมเชือ่พระวจนะของพระเจา
เหมือนอยางเด็กเล็กๆ พระเจาก็ทรงชวยคนๆ นั้นใหรอดพนจากการควบคุมของ
ซาตาน ความบาป และความตาย 

 
มาระโก 10:17-20   เมือ่พระองคกาํลงัเสดจ็
ออกไปตามทาง มคีนหนึง่วิง่มาหาพระองค
คุกเขาลงทลูถามพระองควา “ทานอาจารยผู
ประเสรฐิ ขาพเจาจะกระทาํประการใดจงึจะ
ไดชวีิตนรินัดรเปนมรดก” พระเยซูตรสัถาม
คนนัน้วา“ทานเรียกเราวาประเสรฐิทาํไม ไม
มใีครประเสรฐิเวนแตพระเจาองคเดยีว  ทาน
รูจกัพระบญัญัตแิลวซึง่วา‘อยาลวงประเวณี

ผัวเมยีเขา อยาฆาคน อยาลกัทรพัย อยาเปนพยานเทจ็ อยาฉอเขา จงใหเกียรติ
แกบดิามารดาของตน’” คนนั้นจงึทลูตอบพระองควา“อาจารยเจาขา ขอเหลานี้
ขาพเจาไดถอืรกัษาไวตัง้แตเปนเดก็มา” 
 

ชายหนุมผูนี้คิดวาตัวเขาเองสามารถทําใหพระเจาพอพระทัยและไดรับ
อนุญาตใหเขาในสวรรคโดยความดีของตนเองและการเชื่อฟงธรรมบัญญัติของ
พระเจา  เขาคิดวาเขาสามารถเปนคนดีพอที่จะไดรับชีวิตนิรันดรโดยการกระทํา
ความดีได   ผูชายคนนี้ก็เหมือนกับคาอินที่คิดวาการนําพืชผักที่ปลูกเองมาถวาย
แกพระเจาจะสามารถทําใหเขาเปนที่โปรดปรานของพระเจาได   แตพระเจาไม
ทรงยอมรับคาอินเนื่องจากสิ่งที่เขาไดนํามาถวายนั้น   
 

ชายหนุมผูนี้ไมเขาใจวาไมมีใครดีพอที่จะทําใหพระเจาพอพระทัยได  
เขาไมไดตระหนักวาพระเจาทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่ดีเลิศและประเสริฐ    เมื่อ
พระเยซูตรัสตอบแกชายผูนี้พระองคไมไดปฏิเสธวาพระองคเองไมใชผูประเสริฐ
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และไมไดปฏิเสธวาพระองคไมใชพระเจา   แตพระองคตองการใหชายหนุมผูนี้
ตระหนักวาไมมีสามัญชนคนใดดีเลิศหรือประเสริฐเลย   ถาชายหนุมผูนี้เช่ือวา
พระเยซูทรงดีเลิศและประเสริฐเขาก็จะตระหนักดวยวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 
เพราะวามีผูเดียวเทานั้นที่ดีเลิศและประเสริฐ คือพระเจานั่นเอง 

 
 ผูชายคนนี้ไมไดตระหนักวาเขาเกิดมาเปนคนบาปและอยูใตการควบคุม
ของซาตาน   ดังนั้นเขาจึงไมสามารถเชื่อฟงธรรมบัญญัติตาง ๆ ของพระเจาได
อยางสมบูรณจนทําใหพระเจาพอพระทัยได    เขาคิดวาตนเองถือรักษาพระ-                 
บัญญัติ 10 ประการอยางสมบูรณเพราะเขาไดเช่ือฟงพระบัญญัติเหลานี้ใหเปนที่
ปรากฏใหเห็นภายนอกแลว   แมวาเขาไดเช่ือฟงธรรมบัญญติของพระเจาใหเปน
ที่ปรากฏใหเห็นภายนอก   แตเขาไมไดเช่ือฟงธรรมบัญญัติเหลานี้ในใจของเขา
เลย   พระเยซูไดทรงสั่งสอนถึงความหมายของธรรมบัญญัติแลวโดยทรงอธิบาย
วา   ถาผูใดผูหนึ่งเพียงแคเกลียดชังผูอื่นในใจของตนผูนั้นก็ไดทําการฆาตกรรม
ในใจของตนเองแลว   ถาผูชายมองผูหญิงและมีใจปรารถนาตอหญิงนั้นเขาก็ได
ลวงประเวณีในใจของเขาแลว   พระเจาไมไดพิพากษาผูใดผูหนึ่งตามพฤติกรรม
ภายนอกของเขาเทานั้น   พระเจาทรงประทานพระบัญญัติ 10ประการเพื่อพิสูจน
ใหมนุษยทุกคนเห็นวา   ทุกคนไดกระทําบาปและไปไมถึงมาตรฐานแหงความดี
ของพระเจา   คุณอาจจะคิดวาคุณเปนคนดีและคิดวาคุณไมสมควรจะตองลงไปสู
บึงไฟ   แตคุณก็ยังลมเหลวที่จะกระทําสิง่ที่พระเจาทรงกําหนดไว 
   
มาระโก 10:21,22   พระเยซูทรงเพงดคูนนัน้ กท็รงรกัเขา แลวตรสัแกเขาวา
“ทานยงัขาดอยูสิง่หนึง่ จงไปขายบรรดาสิง่ของซึง่ทานมอียู แจกจายใหคน
อนาถา แลวทานจะมทีรพัยสมบัตใินสวรรค แลวจงแบกกางเขน และตามเรามา”  
เมือ่เขาไดยนิคํานัน้กเ็สยีใจ แลวออกไปเปนทุกขเพราะเขามทีรัพยสิง่ของเปนอนั
มาก 

พระเยซูทรงทราบวาชายผูนี้เปนคนละโมบและรักทรัพยสมบัติของเขา
มากกวารักเพื่อนมนุษย    พระเยซูพยายามจะแสดงใหเขาเห็นวาเขาไดทําผิด
ธรรมบัญญัติของพระเจาที่กลาววา  เราทั้งหลายจะตองรักเพื่อนบานมากเทากับที่
เรารักตนเอง   พระเยซูทรงปรารถนาจะใหเขายอมรับวาเขาเปนคนบาปที่ตอง 
การพระผูชวยใหรอด   พระเยซูพยายามจะชวยใหชายหนุมผูนี้ตระหนักวาเขา
กําลังยกทรัพยสมบัติของเขาขึ้นมาแทนที่พระเจา   ชายหนุมผูนี้ไดตัดสินใจเลือก
ทรัพยสมบัติของเขาและหันหลังใหกับการมีชีวตินิรันดรกับพระเจา   เขารักเงิน
ของเขามากกวารักพระเจา   คุณคิดวาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนี้  คือการสราง
ความร่ํารวยหรือ?   เศรษฐีและคนยากจนก็มีคาเทากันในสายพระเนตรของ 
พระเจา   เมื่อเขาตายแลวก็ไมมีใครสามารถจะเอาเงินไปดวยไดเลย 
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พระเยซูทรงเลาเรื่องจริงตอไปนี้เพราะพระองคทรงปรารถนาที่จะใหเรา
ตระหนักวา  ความสัมพันธของเรากับพระเจามีความสาํคัญมากกวาทรัพยสมบัติ
ของโลกนี้มากนัก   แมวาคนหนึ่งคนใดจะมีทรัพยสมบัติทุกอยางในโลกก็จะมี
ประโยชนอะไรแกเขาเลาถาเขาจะตองตกนรก   การที่จะเช่ือพระเจาและไดรับ
ชีวิตนิรันดรยอมมีคุณคามากกวาความสะดวกสบาย  และความมั่นคงในชีวิตนี้
มากมายนัก 

 
ลกูา 16:19-24    ยงัมเีศรษฐีคนหนึง่นุงหม
ผาสมีวงและผาปานเนือ้ละเอยีด รบัประทาน
อาหารอยางประณตีทุกวนัๆ   และมคีน
ขอทานคนหนึง่ชือ่ลาซารสั เปนแผลทัง้ตวั 
นอนอยูทีป่ระตูรัว้บานของเศรษฐ ีและเขา
ใครจะกินเศษอาหารที่ตกจากโตะของเศรษฐี
นัน้ แมสนุัขกม็าเลียแผลของเขา  อยูมาคน
ขอทานนั้นตายและเหลาทตูสวรรคไดนําเขา

ไปไวทีอ่กของอบัราฮมั ฝายเศรษฐนีัน้กต็ายดวย และเขาก็ฝงไว  แลวเมือ่อยูใน
นรกเปนทุกขทรมานยิง่นกั เศรษฐนีัน้จงึแหงนดเูห็นอบัราฮมัอยูแตไกล และ
ลาซารสัอยูทีอ่กของทาน  เศรษฐจีงึรองวา‘อบัราฮมับดิาเจาขา ขอเอน็ดูขาพเจา
เถดิ ขอใชลาซารสัมาเพือ่จะเอาปลายนิว้จุมน้าํมาแตะลิน้ของขาพเจาใหเย็น ดวย
วาขาพเจาตราํทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี’้ 
 
   ดูเหมือนวาเศรษฐีผูนี้มีทุกสิ่งที่เขาตองการและมีมากเกินกวาความ
ตองการของตนเองเสียอีก แต ความมั่งค่ังร่ํารวยของเขาปองกันเขาไมใหตายได
หรือเปลา ? และหลังจากที่เขาตายไปแลวความมั่งค่ังร่ํารวยของเขามีประโยชน
อะไรแกเขาเลา ?  เมื่อมนุษยตายไปเขาก็จะไดไปอยูกับพระเจาหรือตองตกนรก
ทันที   ลาซารัสไดรับการยอมรับจากพระเจาและไดไปสวรรค แตเศรษฐีตอง  
ตกนรกซึ่งมีความทุกขทรมานอยางใหญหลวง 
 
 ลาซารัสไดไปสวรรคไมใชเพราะเขายากไรขัดสนในโลกนี้ แตเพราะเขา
เห็นดวยกับพระเจาวาเขาเปนคนบาป   และไดไววางใจในพระเจาและในพระ-
สัญญาทั้งหลายของพระองควา  จะสงพระผูชวยใหรอดเสด็จเขามาในโลก  
เศรษฐีตกนรกเพราะไมไดเห็นดวยกับพระเจาและไมไดไววางใจในพระเจาและ
ในพระสัญญาทั้งหลายของพระองควา  จะสงพระผูชวยใหรอดมาชวยเขาใหรอด
พนจากอํานาจของซาตาน ความบาปและความตาย  เขาไดดําเนินชีวิตของเขา
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บนแผนดินโลกเพียงเพื่อจะช่ืนชมกับความมั่งค่ังร่ํารวยของเขาเทานั้น   เขา
ดําเนินชีวิตเพ่ือตนเองและไมไดใสใจในเรื่องของพระเจาเลย 
 
 อับราฮัมไมสามารถจะปฏบิัติตามคําขอรองของเศรษฐีผูนี้   ที่จะให
ลาซารัสเอานิว้จุมน้ํามาแตะลิ้นของเขาได  อับราฮัมกลาววา 
 
ลกูา 16:26 ‘นอกจากนั้น ระหวางพวกเรากบัพวกเจามเีหวใหญตัง้ขวางอยู เพือ่
วาถาผูใดปรารถนาจะขามไปจากทีน่ีถ่งึเจากไ็มได หรอืถาจะขามจากทีน่ั่นมาถงึ
เรากไ็มได’ 
 
 เมื่อคนใดคนหนึ่งตายและตองตกนรกก็ไมมีทางที่เขาจะสามารถรอด
ออกมาไดอีก  ไมมีทางที่จะหนีพนเลย  เขาจะตองอยูที่นั่นสืบๆ ไปเปนนิตย และ
สําหรับผูที่ตายโดยยังไมไดรับการยอมรบัจากพระเจาพวกเขาก็จะตองตกนรก
ดวย   ผูที่ตายขณะที่ยังถูกแยกจากพระเจาเพราะความบาปของเขาก็จะถูกแยก
จากพระเจาตลอดไปเปนนติย  
 
 ซาตานไดลอลวงมนุษยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในปจจุบันอยางรุนแรง  
ผูคนสวนใหญคิดวาเงิน  ทรัพยสิ่งของตางๆ และสุขภาพที่ดีสําคัญกวาพระเจา  
หลังจากเวลา 2,000 ปไดผานไปแลวลาซารัสยังคงอยูกับพระเจาในสวรรค และ
เศรษฐีก็ยังคงทนทุกขทรมานอยางใหญหลวงอยูในนรก  ไมมีการสลบัสับเปลี่ยน
สถานที่อีก  พวกเขาจะตองอยูตรงที่ที่เขาอยูนั้นตลอดไปเปนนิตย 
 
มาระโก 8:36   เพราะถาผูใดจะไดสิง่ของสิน้ทัง้โลกแตตองสูญเสยีจิตวญิญาณ
ของตน ผูนัน้จะไดประโยชนอะไร 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 21 ในหนา 41 * 
 

บทที่ 22 - การทรยศและการพจิารณาคดีของพระเยซ ู
 
 บรรดาฝูงชนกลุมตางๆ ไดติดตามพระเยซูไปทุกหนทุกแหงที่พระองค
เสด็จไป  บางคนตองการการรักษาใหหายจากปญหาสุขภาพของเขา คนอื่นๆ 
ตองการที่จะไดรับอิสรภาพทางการเมืองจากพวกโรมัน แตมีคนจํานวนเพียง
เล็กนอยเทานั้นที่ใครครวญเกี่ยวกับความตองการฝายจิตวิญญาณของเขา  มีคน
จํานวนนอยมากยินดีที่จะยอมรับวาความตองการที่ยิ่งใหญที่สุดของเขา คือการ
ไดรับความชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และความตาย  ขณะที่
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พระเยซูและพวกสาวกของพระองคกําลังเดินมุงหนาไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกเขา
ก็มาถึงเมืองเลก็ๆ เมืองหนึ่งช่ือ เมืองเบธานี ซึ่งต้ังอยูนอกกรุงเยรูซาเลม็  เมือง 
เบธานีเปนบานเกิดเมืองนอนของมารีย มารธา และลาซารัส  เมื่อไมนานมานี้   
พระเยซูพ่ึงจะบันดาลใหลาซารัสเปนข้ึนมาจากความตาย  

 
มาระโก 11:7-10   สาวกจงึจงูลกูลามาถงึ
พระเยซู แลวเอาเสือ้ผาของตนปลูงบนหลงัลา 
แลวพระองคจงึทรงลานัน้  มีคนเปนอนัมาก
เอาเสือ้ผาของตนปลูงตามถนนหนทาง และ
คนอืน่ก็ตัดกิง่ไมจากตนไมมาปลูงตามทาง
นัน้  ฝายคนทีเ่ดนิไปขางหนา กบัผูที่ตามมา
ขางหลงั กโ็หรองวา “โฮซนันา ขอให
พระองคผูเสดจ็มาในพระนามขององคพระผู

เปนเจา ทรงพระเจริญ  ความสุขสวสัดิม์งคลจงมแีกอาณาจกัรของดาวิดบรรพ
บรุษุของเรา ทีม่าตัง้อยูในพระนามขององคพระผูเปนเจา โฮซนันาในทีส่งูสดุ” 
 
 พระเยซูทรงประทับนั่งบนลกูลาและขี่มันเขาไปในกรุงเยรูซาเล็มเหมอืน
ที่พระเจาไดตรัสไวในพระธรรมเศคาริยาหบทที่ 9 ขอ 9 เมื่อหลายรอยปกอน  
ฝูงชนกลุมตางๆ เปนอันมากไดพากันโหรองตอนรับพระเยซูในฐานะที่ทรงเปน
พระผูชวยใหรอดที่มาจากพระเจาตามที่ทรงสัญญาไว  พวกเขาสรรเสริญพระ-
เยซูวาพระองคทรงเปนผูนั้นที่บรรดาผูเผยพระวจนะของพระเจาไดสัญญาวา
พระเจาจะสงมาใหเปนกษัตริยของเขา อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญไมได
ไววางใจในพระเยซูวาจะทรงชวยพวกเขาใหรอดจากอํานาจของซาตาน ความ
บาปทั้งหลายของเขาและการลงโทษของพระเจา  คนเหลานี้ตองการใหพระเยซู
เปนกษัตริยของเขาเพื่อพระองคจะทรงชวยปลดปลอยพวกเขาใหรอดพนจาก
พวกศัตรู  บรรดาผูนําของพวกยิวต้ังใจวาจะฆาพระเยซูเสีย แตพวกเขาก็กลัวฝูง
ชนเหลานี้เพราะพระเยซูทรงเปนที่นิยมชมชอบทามกลางประชาชนเนื่องจากการ
อัศจรรยอันยิ่งใหญทั้งหลายที่พระองคไดทรงกระทํานั้น 
   
มาระโก 14:10  ฝายยดูาสอสิคารโิอท เปนคนหนึง่ในพวกสาวกสบิสองคน ได
ไปหาพวกปโุรหติใหญ เพือ่จะทรยศพระองคใหเขา 
 
 ยูดาสเปนคนหนึ่งในพวกสาวก 12  คนซึ่งพระเยซูไดทรงเลือกใหเปน
สาวกคนสนิท แตยูดาสไมไดใสใจตอสภาพที่เต็มไปดวยความบาปของตนเองตอ
เบื้องพระพักตรพระเจา  เขาไมไดไววางใจในพระเยซูวาพระองคทรงเปน    
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พระผูชวยใหรอดของเขา  ยูดาสติดตามพระเยซูเพ่ือประโยชนสวนตัวของเขา
เทานั้น  พระคัมภีรยังบอกเราใหทราบอีกวายูดาสเปนขโมย  เขาไดรับความ
ไววางใจใหเปนผูเก็บรักษาถุงเงิน แตเขาลักขโมยเงินบางสวน และเก็บเอาไวใช
เสียเอง  เมื่อดูเหมือนวาเขาจะไมไดรับประโยชนใดๆ จากการติดตามพระเยซู
อีกเขาก็พรอมที่จะขายพระเยซูใหแกพวกศัตรูของพระองค 
 
 ซาตานไดชักจูงใหยูดาสทรยศตอพระเยซู  ซาตานเกลียดชังพระเยซู
เพราะพระเยซูทรงเปนพระเจาและพระองคตรัสแตความจริง  ซาตานคิดวาถา
มันสามารถจะจัดการใหบรรดาผูนําของพวกยิวฆาพระเยซูเสียมันก็จะขัดขวาง
แผนการของพระเจาได  ยูดาสไปหาพวกศัตรูของพระเยซูและไดแจงแกพวก
เขาวา ตัวเขาเองยินดีที่จะทรยศพระเยซูเพ่ือเงิน  บรรดาผูนําของพวกยิวก็ตกลง
กันวาจะจายเงนิใหแกยูดาสเปนเหรียญเงิน 30 เหรียญ 
 
มาระโก 14:12   เมือ่วนัตนเทศกาลกนิขนมปงไรเชือ้ ถงึเวลาเขาเคยฆาลูกแกะ
สาํหรบัปสกานัน้ พวกสาวกของพระองคมาทลูถามพระองควา “พระองคทรง
ปรารถนาจะใหขาพระองคทัง้หลายไปจดัเตรียมปสกาใหพระองคเสวยทีไ่หน” 
 
 หลายปหลังจากที่เทศกาลปสกาในประเทศอียิปตไดผานพนไปแลว
พวกยิวก็ยังคงฉลองการเลีย้งที่เฉพาะเจาะจงนี้  พระเยซูไดสั่งใหสาวกบางคนไป
จัดเตรียมสถานที่สําหรับพวกเขาที่จะกินปสกา  พระเยซูทรงทราบอยูแลววายูดาส
จะทรยศพระองค แตพระเยซูก็ทรงรักเขาและทรงรูสึกเศราพระทัยที่จะคิดวา     
ยูดาสจะยอมทําเชนนี้ตอพระองค  ในการเลี้ยงนั้นพระเยซูไดตรัสแกพวกสาวก
ของพระองควา คนหนึ่งในทามกลางพวกเขาจะทรยศมอบพระองคไวกับบรรดา
ผูนําของพวกยิว  แมวาพวกเขาจะรวมกินอาหารมื้อนี้ดวยกันก็ตาม แตในไมชา
สาวกคนนี้ของพระเยซูก็จะขายพระองคใหแกพวกศัตรูของพระองค  เมื่อพระ-
เยซูตรัสวาคนๆ นี้เปนคนหนึ่งในพวกสาวก 12 คนพระองคอาจจะพยายามที่จะ
เตือนสติใหยูดาสสํานึกวา สิ่งที่เขากําลังวางแผนที่จะทํานั้นเปนเรื่องที่เลวราย
เพียงใด และทรงใหโอกาสที่ยูดาสจะเปลี่ยนใจได 

 
มาระโก 14:22-24   ระหวางอาหารมือ้นัน้ 
พระเยซทูรงหยบิขนมปงมา ทรง
ขอบพระคณุ แลวหกัสงใหแกเหลาสาวกตรสั
วา“จงรบักนิเถิด นีเ่ปนกายของเรา” แลว
พระองคจงึทรงหยบิถวย ขอบพระคุณและสง
ใหเขา เขากร็บัไปดืม่ทกุคน  แลวพระองค
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ตรสัแกเขาวา“นีเ่ปนโลหิตของเราอันเปนโลหติแหงพนัธสญัญาใหม ซึง่ตองหลัง่
ออกเพือ่คนเปนอนัมาก ....” 
 
 ในพระคัมภีรตอนนี้เราพบวาพระเยซูกําลังต้ังพิธีที่หลายๆ คน เรียกวา 
การเลี้ยงอาหารค่ําขององคพระผูเปนเจา หรือพิธีศีลมหาสนิทนั่นเอง  พระเยซู
ทรงหักขนมปงแลวทรงอธิบายวาพระองคไดหักขนมปงใหแตกออกฉันใด ในไม
ชาพระกายของพระองคก็จะตองแตกออกโดยคนชั่วฉันนั้น  พระเยซูตรัสวาน้ํา
องุนที่พระองคทรงเทใหเขาทั้งหลายดื่มนั้นเปนภาพที่แสดงถึงพระโลหิตของ
พระองคซึ่งจะตองหลั่งออกจากพระกายของพระองคเมื่อพระองคทรง
สิ้นพระชนมนั้น  พระเยซูตรัสวาเมื่อพระองคทรงสิ้นพระชนมพระองคก็ไดสละ
พระชนมชีพของพระองคแทนมนุษยทุกคนแลว 
 
 หลังการเลี้ยงอาหารมื้อคํ่านั้นยูดาสไดละจากพระเยซูและสาวกคนอื่นๆ 
เพ่ือจะไปทรยศพระเยซู พระเยซูกับสาวกที่เหลืออยูก็ไปยังสวนที่สวยงามแหง
หนึ่งซึ่งเปนสถานที่ที่พระเยซูมักจะมาอธิษฐานบอย ๆ แมวาพระเยซูจะทรงเปน
พระเจา แตพระองคก็ทรงเปนมนุษยดวย ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากสําหรับพระองค
ที่จะตองเผชิญกับเหตุการณอันเลวรายตางๆ ที่พระองคทรงทราบแลววาพระองค
จะตองมารับความทุกขทรมานนั้น  พระองคทรงทราบวาการที่จะเปนผูชวยให-
รอดของเราไดพระองคจะตองผานความทุกขทรมานอันเลวรายมากกวาที่ผูใดผู
หนึ่งเคยประสบมาเลยทีเดียว  หลังจากที่พระองคทรงอธิษฐานแลวพระองคก็ตรัส
แกพวกสาวกของพระองควา 
 
มาระโก 14:42-43  “ ลุกขึ้นไปกนัเถิด ดูเถิด ผูทีจ่ะทรยศเรามาใกลแลว” 
พระองคตรสัยงัไมทันขาดคํา ในทนัใดนัน้ยูดาสซึง่เปนคนหนึง่ในเหลาสาวกสบิ
สองคนนัน้ กบัหมูชนเปนอนัมาก ถอืดาบถอืไมตะบอง ไดมาจากพวกปุโรหิต
ใหญ พวกธรรมาจารย และพวกผูใหญ 

 
 คนเหลานั้นที่พากันมาจับกุมพระเยซู
ไมไดตระหนักเลยวาพวกเขากําลังถูกชักจูง
โดยซาตาน  พวกสาวกตางก็หนีเอาตัวรอด
และทิ้งพระเยซูไปทุกคนเหมือนที่พระเจาได
ทรงทํานายไวแลววาจะเกิดข้ึน  พวกสาวก
รูสึกหวาดกลัว ผิดหวังและสับสน  พวกเขา
เช่ือวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่
พระเจาไดใชใหเสด็จเขามาในโลก แตพวก
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เขาไมเขาใจวาพระองคจะเปนพระผูชวยใหรอดไดอยางไรถาพระองคกําลังจะ
ถูกศัตรูฆาอยูแลว  พวกเขาไมเขาใจวาความตายของพระองคจะสามารถชวยนํา
พวกเขาใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและความตายไดอยางไร 
 
 เปโตรไดยอนกลับมาและเดินตามหลังพระเยซูไปหางๆ  เขากลัววาตัว
เขาเองจะถูกจับกุมและถูกฆาไปดวยจากนั้นพระเยซูไดถูกนําตัวมายืนตอหนา
สภาแซนฮีดรินซึ่งเปนศาลสงูของพวกยิว  พระเยซูไมไดกระทําความผิดประการ
ใด ดังนั้นพวกเขาจึงไมสามารถจะหาเหตุผลอันชอบธรรมที่จะพิพากษาปรับโทษ
พระองคได  พวกเขาไมมีเหตุผลใดๆ ที่จะเกลียดชังพระเยซู นอกจากเหตุผลที่วา
พวกเขารักทางแหงความบาปของตนเอง และไมตองการที่จะเช่ือฟงพระวจนะ
ของพระเจา 
 
 หลายรอยปกอนหนานี้บรรดา“ผูเผยพระวจนะ”ของพระเจาไดกลาววา 
พยานเท็จจะพูดเรื่องโกหกปรักปรําพระผูชวยใหรอด บัดนี้ขณะที่พระเยซูทรงยืน
อยูตอหนาสภาแซนฮีดริน ถอยคําของผูเผยพระวจนะเหลานี้ก็สําเร็จตามนั้น 
บรรดาผูนําของพวกยิวไดหาพยานเท็จมาพูดเรื่องโกหกปรักปรําพระเยซูคริสต  
พระคริสตทรงนิ่งเงียบและไมไดตอบพยานเท็จเหลานี้ แลวพวกเขาก็ถาม
พระองควาพระองคเปนพระคริสตซึ่งหมายถึงพระผูชวยใหรอดที่ทรงสัญญาไว
และเปนพระบุตรของพระเจาจริงหรือ พระเยซูไดตอบอยางตรงไปตรงมาวา
พระองคทรงเปนอยางนั้นจริงๆ มหาปุโรหิตก็โกรธมากและไดกลาววา 
 
มาระโก 14:64-65  “ ทานทัง้หลายไดยนิเขาพูดหมิน่ประมาทแลว ทานทัง้หลาย
คิดเหน็อยางไร” คนทัง้ปวงจงึเหน็พรอมกันวาควรจะมโีทษถงึตาย บางคนก็เริม่
ถมน้าํลายรดพระองค ปดพระพักตรพระองค ตพีระองค แลววาแกพระองควา
“พยากรณซ”ิ และพวกคนใชกเ็อาฝามอืตบพระองค 
 
 นี่คือเหตุการณนั้นเองที่บรรดา“ผูเผยพระวจนะ”ของพระเจาไดกลาวไว

เมื่อหลายรอยปกอนหนานี้วาจะเกิดข้ึนกับ
พระผูชวยใหรอด  พวกโรมันที่ปกครอง
เหนือชนชาติอิสราเอลไมอนุญาตใหชาวยิว
ฆาใคร เวนเสียแตวาพวกโรมันจะใหอนุญาต
เทานั้น  จักรพรรดิโรมันไดทรงแตงต้ังใหป
ลาตเปนผูวาการแหงแควนสะมาเรียและ     
ยูเดีย  บรรดาผูนําของพวกยิวไดนําตัวพระ-
เยซูไปหาปลาตโดยหวังวาปลาตจะพิพากษา
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ประหารชีวิตพระเยซูโดยอาศัยพ้ืนฐานจากขอกลาวหาเท็จตางๆ ที่พวกเขาได
เตรียมไวแลว 
 
 ในชวงเทศกาลปสกานั้นมีธรรมเนียมที่ปลาตจะปลอยนกัโทษคนหนึ่ง
ตามคําขอของพวกยิว  ปลาตทราบวาพระเยซูไมไดกระทําความผิดประการใด  
เขาทราบวาบรรดาผูนําของพวกยิวตองการจะฆาพระเยซูเพียงเพราะคนกลุมนี้
อิจฉาริษยาความนิยมชมชอบที่ประชาชนมีตอพระองค  ปลาตหวังวาพวกยิวจะ
เลือกที่จะปลอยพระองคใหไดรับอิสรภาพมากกวาที่จะใหปลอยฆาตกรที่ช่ือ    
“บารับบัส”  
 

บรรดาผูนําของพวกยิวอยากจะใหพระเยซูถูกตรึงกางเขน  การตรึง
กางเขนนั้นเปนการประหารชีวิตที่พวกโรมันนํามาใชกับอาชญากรที่เลวที่สุด ซึ่ง
อาจจะเปรียบไดกับหองรมแกซพิษหรือเกาอี้ไฟฟาในปจจุบัน แตการตรึง
กางเขนเลวรายกวานั้นอีก เพราะตามปกติคนที่ถูกตรึงกางเขนจะไมไดตายทันที   
อาชญากรที่กระทําความผิดจะตองทนทุกขทรมานทางดานรางกายอยางแสน
สาหัสนานเปนช่ัวโมงๆ หรือบางทีก็อาจจะหลายๆ วันกอนที่จะตายเลยทีเดียว 
 
 ผูนําทั้งหลายของพวกยิวไดปลุกเราใหประชาชนเรียกรองใหนําตัว   
พระเยซูไปตรึงเสียที่กางเขน และภายใตความกดดันนั้นเองปลาตจึงยินยอมให
นําตัวพระเยซูไปตรึงกางเขน  พระเยซูไดถูกพวกโรมันเฆี่ยนและเยาะเยยกอนที่
จะถูกนําตัวออกไปตรึงเสียที่กางเขน  มีบันทึกเรื่องราวจากยุคนี้ที่ไดบอกเราให
ทราบเกี่ยวกับการเฆี่ยนดวยแสในยุคโรมัน  แสจะประกอบดวยเสนหนังออนๆ 
หลายเสนโดยที่ปลายแสจะมีเศษโลหะและกระดูกแหลมๆ ผูกติดอยูเพ่ือจะเจาะ
เขาไปบนแผนหลังของนักโทษที่ถูกเฆี่ยนอยูนั้น  การถูกปลายแสเฆี่ยนตีซ้ําๆ จะ
ทําใหผิวหนังเปดออกและเจาะเขาไปในเนื้อ กลามเนื้อและเสนประสาทตาง ๆ   
 

 หลังจากที่พวกทหารไดเฆี่ยนตีพระ-
เยซูอยางรุนแรงแลวพวกเขาก็เยาะเยย
พระองค  พวกทหารไดเอาเสื้อคลุมสีมวงซึ่ง
เปนสีของฉลองพระองคสําหรับกษัตริยใน
สมัยนั้นมาสวมใหพระองค  พวกเขายังไดทํา
มงกุฎหนามและนํามาวางไวบนศีรษะของ
พระเยซู หลังจากนั้นพวกเขาก็นําตัวพระเยซู
ข้ึนไปบนภูเขาโกละโกธาซึ่งเปนสถานที่ที่
พระองคจะถูกตอกตรึงไวกับกางเขนและ
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จะตองทนทุกขทรมานจนสิ้นพระชนมเพ่ือชวยเราทั้งหลายใหรอดพนจากซาตาน 
ความบาป และความตาย 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 22 ในหนา 42 * 
 

บทที่ 23 - การสิน้พระชนม การถูกฝงไวและการเปนขึน้มาจากความตายของ
พระเยซูครสิต 

 
 ในบรรดาเหตุการณทั้งหลายในประวัติศาสตร เหตุการณที่เรากําลังจะ
ศึกษากันในเวลานี้เปนเหตุการณที่สําคัญที่สุด  ไมมีเหตุการณอื่นใดเคยมี
ผลกระทบหรือที่จะมีผลกระทบตอชีวิตของชายและหญิงเหมือนอยางเหตุการณ
เพียงเหตุการณเดียวนี้เลย  เราจะมาศึกษากันถึงสิ่งที่พระเยซูไดทรงกระทํา
สําหรับเราทั้งหลายเพื่อเราจะไดรับการยอมรับจากพระเจาอยางเต็มที่และไมตอง
เขาสูการลงโทษนิรันดร 

 
มาระโก 15:22-25  เขาพาพระองคมาถงึ
สถานทีแ่หงหนึง่ชือ่กลโกธา แปลวา สถานที่
กะโหลกศรีษะ แลวเขาเอาน้าํองุนระคนกบั
มดยอบใหพระองคเสวย แตพระองคไมรบั 
ครัน้เขาตรงึพระองคทีก่างเขนแลว เขากเ็อา
ฉลองพระองคจบัสลากแบงปนกนัเพือ่จะรูวา
ใครจะไดอะไร เมือ่เขาตรงึพระองคไวนัน้
เปนเวลาเชาสามโมง 

 
 ภูเขากลโกธานั้นอยูนอกกําแพงกรุงเยรูซาเล็มพอดี  น้ําด่ืมดังกลาวถูก
เตรียมข้ึนโดยพวกผูหญิงในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเปนการกระทําที่แสดงถึงความ
เมตตากรุณาที่จะชวยใหคนที่กําลังถูกตรึงกางเขนนั้นรูสึกชาจากอาการเจ็บปวด
เหลานั้น  ตะปูไดถูกตอกเขาไปที่มือและ
เทาของพระเยซูและตอกทะลุเขาไปใน
กางเขนไม แลวกางเขนก็ถูกยกตั้งข้ึน  
พระเยซูเคยตรัสบอกแกนิโคเดมัสวา
โมเสสไดยกงูซึ่งอยูบนเสาขึน้ฉันใด
พระองคผูทรงเปนพระผูชวยใหรอดก็จะ
ถูกยกขึ้นฉันนั้น เพ่ือวาบรรดาคนบาปทั้ง
ปวงจะสามารถรอดพนจากการลงโทษได 
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 เกือบ 1000 ปกอนหนานี้พระเจาไดทรงช้ีนําใหกษัตริยดาวิดบันทึกไว
วามือและเทาของพระผูชวยใหรอดจะถูกตอกทะลุ  นอกจากนี้กษัตริยดาวิดยัง
กลาวอีกวาฉลองพระองคของพระผูชวยใหรอดจะเปนรางวัลสําหรับการเลนพนัน
กันดวย 
 
 ตามปกติแลวจะมีการนําปายข้ึนไปติดไวเหนือนักโทษประหารเพื่อระบุ
วาไดพบความผิดอะไรที่คนๆ นั้นไดกระทําลงไป แตพระเยซูไมไดกระทํา
ความผิดประการใด  ปลาตไมสามารถจะพบอะไรที่จะเปนความผิดสําหรับต้ัง
ขอหาตอพระองคได ดังนั้นพวกเขาจึงทําปายช่ือที่เขียนวา พระเยซูทรงเปน
กษัตริยของพวกยิว ไปติดไว  พระเยซูกําลังจะสิ้นพระชนมเพ่ือความบาปของ
ฉัน ความบาปของคุณและความบาปทั้งหลายของคนทั้งโลกดวย  คุณและฉัน
สมควรที่จะอยูบนกางเขนนั้น พระองคทรงยอมแบกรับโทษทัณฑของเรา  
พระองคทรงชดใชราคาอยางเต็มขนาดเพื่อเราทั้งหลายแลว 
 
 นี่เปนสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถไดรับการ
ชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและความตายไดตลอดไป   ประการ
แรก ความบาปจะตองไดรับการชดใช  พระเจาไมสามารถจะอภัยโทษใหแกเรา
สําหรับความบาปของเราและยอมรับเราไดเวนเสียแตวาโทษทัณฑสําหรับความ
บาปของเราจะไดรับการชดใชทั้งสิ้น  การลงโทษสําหรับความบาปคืออะไรละ?  
“ความตาย”  นี่ไมไดหมายถึงความตายฝายรางกายเพียงอยางเดียว แตเปนการ
ถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยในนรกนั่นเอง ดังนั้นหนทางเดียวที่พระเยซู
จะสามารถชวยเราใหรอดพนไดก็โดยการที่พระองคจะตองมาแทนที่เราตอเบื้อง
พระพักตรพระเจาและถูกลงโทษสําหรับความบาปทั้งหลายของเรา 
 
 ประการที่สอง พระเยซูทรงปราศจากบาป พระเยซูไมมีบาปใดๆ เลย 
พระเยซูทรงสมบูรณพรอมทุกประการ  พระเยซูสามารถจะถวายพระองคเองเปน
เครื่องบูชาตอพระเจาสําหรับความบาปทัง้หลายของเราเพราะพระองคทรง
ปราศจากบาปนี่เอง  ต้ังแตเวลาที่มนุษยไดกระทําความผิดบาปพระเจาก็ตรัสวา
เมื่อใดก็ตามที่ผูหนึ่งผูใดถวายลูกแกะหรือสัตวอื่นๆ แกพระเจาสัตวตัวนั้นจะตอง

ปราศจากตําหนิ  มันจะตองไมปวยหรือไดรับบาดเจ็บ  
คุณคงจะจําไดถึงตอนที่อิสอัคถูกมัดไวกับแทนบูชา
ขณะที่อับราฮัมกําลังจะสังหารบุตรชายของตนเองนั้น  
ทันใดนั้นเองพระเจาไดทรงหามอับราฮัมและทรงให
มีแกะตัวผูตัวหนึ่งติดอยูในพุมไมโดยที่เขาของมัน
เกี่ยวอยูกับพุมไมซึ่งอยูขางหลังฮับราฮัม  พระเจาทรง
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ใหแกะตัวผูอยูที่นั่นเพ่ือวามันจะตายแทนอิสอัคนั่นเอง  ถาแกะตัวผูนั้นบาดเจ็บ
พระเจาก็คงยอมรับมันเปนเครื่องบูชาไมได นั่นเปนเหตุที่แกะผูตัวนั้นติดอยูโดย
ที่เขาของมันเกี่ยวไวกับพุมไม  แกะผูตัวนั้นตายแทนอิสอัคฉันใด พระเยซูก็เสด็จ
เขามาในโลกเพื่อตายแทนเราทั้งหลายฉันนั้น 
 
 ประการที่สาม พระเยซูทรงถูกแยกจากพระเจาสําหรับความบาปทั้งหลาย
ของเรา  ในระหวางเวลากลางวันพระเจาไดทรงบันดาลใหแสงอาทิตยถูกบดบัง
และไดเกิดความมืดมิดเปนเวลา 3  ช่ัวโมง  พระเจาทรงหันหลังใหกับพระเยซู  
พระเจาทรงหันเสียจากพระเยซูและทิ้งใหพระบุตรที่รักของพระองคไวตามลําพัง
อยางสิ้นเชิง  ในชวงเวลานี้พระเยซูซึ่งอยูบนไมกางเขนไดถูกแยกจากพระเจา
เพ่ือเปนการลงโทษสําหรับความบาปของเราทั้งหลาย  พระเยซูทรงทนทุกข
ทรมานกับการลงโทษทั้งปวงสําหรับความบาปของเราเพื่อวาพระเจาจะสามารถ
อภัยโทษและยอมรับทุกคนที่เห็นดวยกับพระเจาและไววางใจในพระเยซูแตเพียง
ผูเดียวไดอยางเต็มที่ 
 
มาระโก 15:37   ฝายพระเยซูทรงรองเสยีงดงั แลวทรงปลอยพระวญิญาณจิต
ออกไป 
 
 ประการที่สี่ พระเยซูไดทรงกระทําทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับการชวยนําพา
เราใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและความตาย  พระองคทรงกระทํางานของ
พระองคจนสําเร็จโดยการถูกแยกจากพระเจาและการสละพระโลหิตและชีวิตของ
พระองคเพ่ือเปนคาชดใชสําหรับความบาปทั้งหลายของเราอยางเต็มขนาด 
พระเยซูทรงชดใชทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับความบาปของเราใหแกพระเจาแลว 
เพราะฉะนั้นมนุษยทุกคนที่เห็นดวยกับพระเจาและไววางใจในพระเยซูก็ไดรับ
การอภัยโทษจากพระเจาสําหรับความบาปทุกอยางของเขาแลว  พระเจาทรง
ประทานของขวัญ คือชีวิตนิรันดรแกเขาทั้งหลาย  พระเยซูไดทรงกระทําสิ่งที่เรา
ทั้งหลายไมสามารถจะทําไดเพ่ือเรา ซึ่งเปนหนทางที่เราจะไดรับการยอมรับจาก
พระเจาได  ภารกิจที่พระเยซูไดทรงกระทําเพื่อเราทั้งหลายนั้นเปนภารกิจเดียวที่
พระเจาทรงยอมรับเพื่อเปนคาชดใชสําหรับความบาปของเราทั้งหลาย 
 
 รางของพระเยซูไดถูกนําลงมาจากกางเขนและถูกฝงไวในอุโมงคฝงศพ
ของเศรษฐีคนหนึ่ง ซึ่งมีช่ือวา โยเซฟแหงอาริมาเธีย  พวกทหารโรมันไดกลิ้งหิน
กอนใหญมาปดปากทางเขาอุโมงคฝงศพแหงนั้น พระศพของพระเยซูอยูใน
อุโมงคฝงศพเปนเวลา 3  วัน 3  คืน  เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลวในตอน
เชาวันแรกของสัปดาห (คือวันอาทิตย) มีผูหญิงบางคนที่เช่ือในพระเยซูได
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กลับไปยังถ้ําที่ใชสําหรับฝงศพนั้นอีก ตามธรรมเนียมของชาวยิวจะมีการใส
เครื่องหอมบนศพของคนตายกอนจะนําไปฝง  ผูหญิงเหลานี้ไดเดินทางมาในวัน
อาทิตยตอนเชาเพื่อจะชะโลมพระศพพระเยซู  พวกผูหญิงคาดหวังวาจะยังคงพบ
พระศพของพระองคในอุโมงคฝงศพนั้น แตพวกเขาก็ตองตกใจอยางยิ่ง 
 
ลกูา 24:2,3  เขาเหลานัน้เห็นกอนหนิกลิง้ออกพนจากปากอโุมงคแลว และเมือ่
เขาไปมไิดเหน็พระศพของพระเยซเูจา 
 

พวกผูหญิงไมทราบวาพระเจาไดใชใหทูตสวรรคของพระองคไปกลิ้งหิน
อันหนักอึ้งออกจากทางเขาอุโมงคซึ่งพระศพของพระองคไดถูกวางไว  พระศพ
ของพระเยซูไมไดอยูในอุโมงคฝงศพแลว และพวกผูหญิงก็ตกใจยิ่งข้ึนไปอีกเมื่อ
มีทูตสวรรค 2 องคมาทักทายพวกเขา 
 
ลกูา 24:4-7   ตอมาเมือ่เขากําลงัคิดฉงนดวยเหตุการณนัน้ ดเูถิด มชีายสองคน
ยนือยูใกลเขา เครือ่งนุงหมแพรวพราว  ฝายผูหญงิเหลานั้นกลวัและซบหนาลง
ถงึดนิ ชายสองคนนัน้จงึพดูกบัเขาวา “พวกทานแสวงหาคนเปนในพวกคนตาย
ทาํไมเลา พระองคไมอยูทีน่ี่ แตทรงเปนขึน้มาแลว จงระลึกถงึคาํที่พระองคได
ตรสักบัทานทัง้หลายเมือ่พระองคยงัอยูในแควนกาลลิวีา ‘บุตรมนษุยจะตองถูก
มอบไวในมอืของคนบาป และตองถูกตรงึที่กางเขน และวันทีส่ามจะเปนขึน้มา
ใหม’” 
 
 พระเยซูทรงเปนข้ึนมาจากความตายเหมือนที่พระองคไดตรัสวา
พระองคจะเปนข้ึนมาอีก  พระเยซูทรงเปนพระเจา พระองคเสด็จลงมายัง
แผนดินโลกและทรงรับสภาพของมนุษยเพ่ือชวยนําพาเราใหรอดพนจากซาตาน 
ความบาป และความตาย  พระเยซูไดทราบกอนที่พระองคจะละจากสวรรคแลว
วาพระองคจะตองสละชีวิตของพระองคและจะทรงเปนข้ึนมาอีก  สาวกของ
พระองคทุกคนนาจะเฝารอคอยพระองคและคาดหวังวาพระองคจะทรงเปน
ข้ึนมาจากความตายเพราะพระองคไดตรัสบอกแกพวกเขาหลายครั้งกอนแลววา
พระองคจะทรงเปนข้ึนมาอีกในวันที่สาม  พวกสาวกอาจจะไมเขาใจหรือไมก็
อาจจะจําสิ่งทีพ่ระองคตรัสไมได หรือพวกเขาอาจจะไมเช่ือวาการที่พระองคจะ
เสด็จออกมาจากอุโมงคฝงศพอยางมีชีวิตนั้นเปนสิ่งที่จะเกิดข้ึนได 
 
 เราแนใจไดวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจาและพระผูชวยให
รอดที่ทรงสัญญาไวเพราะพระเจาไดทรงโปรดใหพระเยซูเปนข้ึนมาจากความ
ตาย  บรรดาผูนําของพวกยิวไดตรึงพระเยซูที่กางเขนเพราะพระองคไดตรัส
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ยืนยันวาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาและพระผูชวยใหรอด แตพระเจา
ทรงโปรดใหพระเยซูเปนข้ึนมาจากความตายเพื่อทุกคนจะทราบวาพระเยซูทรง
เปนผูที่พระองคกลาวอางไวอยางแทจริง  เรายังแนใจอีกวาพระเจาทรงพอ
พระทัยอยางเต็มที่กับคาชดใชสําหรับความบาปทั้งหลายของเรา ซึ่งพระเยซูได
ชดใชดวยพระโลหิตของพระองคเองเพราะพระเจาไดทรงโปรดใหพระองคเปน
ข้ึนมาจากความตายแลว  พระเยซูไมมีบาปใดๆ ของพระองคเลย แตพระองค
ทรงยอมรับความรับผิดชอบที่จะชดใชราคาทั้งหมดสําหรับความบาปทั้งหลาย
ของเรา  เราทั้งหลายจะเปนที่ยอมรับของพระเจาไดนั้นราคาทั้งหมดสําหรับ
ความบาปของเราจะตองไดรับการชดใชเสียกอน ดวยเหตุนี้พระเยซูจึงไดเสด็จ
มาแทนที่เราทั้งหลายตอเบื้องพระพักตรพระเจาซึ่งทรงเปนผูพิพากษา แลว   
พระเจาก็ทรงลงโทษพระเยซูแทนเราทั้งหลายนั่นเอง 
 
 ถาเปนเชนนั้นคุณจะสามารถไดรับการชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน 
ความบาปและการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยไดอยางไร?  คุณจะตอง
กลับใจเสียใหมและเห็นดวยกับพระเจาวาคุณเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมได
และไมสามารถจะชวยตนเองใหรอดได แลวก็ใหคุณมอบความไววางใจใน   
พระเยซูเจาอยางเต็มที่โดยเช่ือวาพระองคไดสละพระโลหิตของพระองคเปนคา
ชดใชอยางเต็มขนาดสําหรับความบาปทัง้หลายของคุณและไดทรงคืนพระชนม
ข้ึนมาจากความตายเพื่อจะประทานชีวิตนิรันดรแกคุณ  พระเยซูไดทรง
สิ้นพระชนมเพ่ือคนทั้งปวงและพระเจาทรงปรารถนาทีจ่ะใหมนุษยทุกคนรูวา
พวกเขาสามารถจะรับการชวยเหลือใหรอดพนจากซาตาน ความบาปและความ
ตายได  พระเจาไมปรารถนาใหผูหนึ่งผูใดตองทนทุกขทรมานกับการลงโทษ    
นิรันดร นี่คือเปาหมายของการศึกษาพระคัมภีรในครั้งนี้เพ่ือวาคุณจะสามารถได
ยิน เขาใจและเชื่อในขาวประเสริฐที่ดีเลิศและสามารถจะแบงปนขาวประเสริฐ
ดังกลาวแกคนอื่น ๆ ไดดวย 
 
 ขาพเจาไมไดเห็นพระเยซูดวยตาของขาพเจา แตขาพเจาเช่ือวาพระเยซู
ไดเสด็จเขามาในโลกและเชื่อวาพระองคไดสิ้นพระชนมสําหรับความบาปของ
เราทั้งหลายและไดทรงคืนพระชนมข้ึนมาอีกในวันที่สาม ขาพเจาทราบและเชื่อ
เหตุการณนี้เพราะพระเจาไดทรงบันทึกเรื่องราวเหลานี้ไวในพระคัมภีร  ขาพเจา
เห็นดวยกับพระเจาวาขาพเจาเปนคนบาปที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและขาพเจาได
ไววางใจในพระเยซู  การชดใชของพระองคสําหรับขาพเจาโดยการสิ้นพระชนม
ของพระองคเปนสิ่งเดียวเทานั้นที่ขาพเจาไววางใจเพื่อขาพเจาจะไดรับการ
ยอมรับตอเบือ้งพระพักตรพระเจาได  เรื่องสําคัญก็คือคุณจะตองเชื่อขอความนี้
ซึ่งพระเจาไดทรงบันทึกไวในพระวจนะของพระองค  พระเจาตรัสวาเราจะตอง



 33

เช่ือขาวประเสริฐนี้วาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่ทรงสิ้นพระชนมเพ่ือ
เรา ทรงถูกฝงไวและทรงเปนข้ึนมาจากความตายอีก  โดยความเชื่อเราเองก็
สามารถจะทราบดวยวาความบาปทั้งหลายของเราไดรับการอภัยโทษจากพระเจา
แลวและพระองคจะทรงยอมรับเราอยางแนนอน 

 
 หลังจากที่พระเยซูไดทรงสัง่ใหสาวก
ทั้งหลายของพระองคนําขาวประเสริฐนีไ้ปถึง
มนุษยทุกคนแลวพระองคก็ทรงจากพวกเขา
และกลับไปหาพระเจาพระบิดาในสวรรค  
พระเยซูกําลังจะเสด็จกลับมายังแผนดินโลก
อีกครั้ง แตคราวนี้ไมไดมาเพื่อชวยนําพาคน
บาปใหรอดพนจากซาตาน ความบาป และ
ความตาย เพราะพระองคไดทรงกระทํางาน

นี้สําเร็จแลว  บัดนี้พระเจาทรงบัญชาใหมนุษยทุกคนกลับใจเสียใหม นั่นคือการ
ยอมเห็นดวยกับพระเจาวาเขาทั้งหลายเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมได ซึ่ง
สมควรจะไดรบัโทษทัณฑของเขาและไววางใจในคาชดใชที่พระเยซูไดทรง
ชดใชเพ่ือพวกเขาแลว  ในครั้งหนาพระเยซูจะเสด็จมาอยางผูพิพากษาแผนดิน
โลกทั้งสิ้น  คนเหลานั้นทุกคนที่ไมไดกลับใจเสียใหมและไววางใจในพระเยซูและ
คาชดใชของพระองคสําหรับเขาทั้งหลายก็จะถูกทิ้งลงในบงึไฟพรอมกับซาตาน
และพวกทูตสวรรคของมันนั่นเอง 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 23 ในหนา 42 * 
 
 

บทที ่24 – ความหมายสาํหรบัการสิน้พระชนมของพระเยซคูรสิตจากพระคมัภรีเดมิ 
 
 พระคัมภีรเปรียบเหมือนหลักกิโลอันหน่ึงท่ีปกอยูริมถนนเพื่อบอกทิศทางให
ทราบวาถนนสายนั้นจะพาไปสูท่ีใด  พระเจาทรงทราบวามนุษยทุกคนกําลังหลงหาย  
พระองคจึงทรงทําใหแนใจวาหนทางที่จะกลับไปถึงพระองคน้ันไดถูกกําหนดไวเปน
อยางดี  พระคัมภีรเดิมเปรียบเหมือนหลักกิโลของพระเจาเพราะเหตุการณหลายอยางใน
ประวัติศาสตรท่ีไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีรเดิมไดเล็งถึงการประสูติ การสิ้นพระชนม 
การถูกฝงไว และการฟนคืนพระชนมของพระเยซูคริสตเจา  ในบทเรียนสุดทายน้ีเราจะ
มาทบทวนเหตุการณในอดีตเหลาน้ีและมาดูกันวาเหตุการณเหลาน้ีเล็งถึงองคพระเยซู
คริสตและการสิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขนเพ่ือเราไดอยางไร 
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 คุณยังจําสิ่งท่ีอาดัมกับเอวาไดกระทําเมื่อคน
ท้ังสองทําบาปและรูตัววาพวกเขากําลังเปลือยกายอยู
ไดไหม?  พวกเขาไดทําเครื่องปกปดรางกายดวย
ใบไม  พระเจาทรงยอมรับเครือ่งคลุมกายที่คนท้ังสอง
ไดทําขึ้นมาเองหรือเปลา? เปลาเลย  พระเจาทรง
ปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งท่ีพวกเขาไดทําขึ้นเพราะพระ-
เจาทรงปรารถนาที่จะสอนคนทั้งสองใหทราบวาพวก
เขาไมสามารถจะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่จะทําใหพวก 

            เขาเปนท่ียอมรับของพระเจาได 
 
 พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหเราแตละคนตระหนักในเรื่องน้ี คอืไมมีสิ่งใดที่เรา
จะสามารถกระทําเพื่อทําใหเราเปนท่ียอมรับของพระเจาได การไปโบสถ การเลี้ยงดู
ครอบครัว การทําความดี การบริจาคเงินใหแกคนยากไรขัดสน การดูแลสิ่งแวดลอม สิ่ง
เหลาน้ีลวนแลวแตเปนสิ่งดีท่ีเราควรทําท้ังสิ้น แตไมมีอะไรในสิ่งเหลาน้ีเลยท่ีจะสามารถ
ทําใหเราไดรับการยอมรับจากพระเจาได  คุณกําลังพยายามที่จะกระทําบางสิ่งบางอยาง
เพ่ือทําใหตัวคุณเองถูกตองชอบธรรมตอพระพักตรพระเจาหรือเปลา?  ถาคุณกําลังทํา
เชนน้ีอยูละก็คุณก็จําเปนท่ีจะตองตระหนักวาสิ่งท่ีคุณกําลังกระทําอยูน้ีก็ไมไดรับการ
ยอมรับจากพระเจามากไปกวาเครื่องคลุมกายที่อาดัมกับเอวาเคยทําขึ้นมาแลว   
 
 พระเจาทรงปฏิเสธเครื่องคลุมกายที่คนท้ังสองไดทําขึ้นสําหรับตนเอง พระเจา
จึงทรงฆาสัตวมาทําเปนเครื่องคลุมกายสําหรบัพวกเขา  ในทํานองเดียวกันพระเจาก็
ปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งใดๆ ท่ีเรากระทําเพื่อจะทําใหตัวของเราเองเปนท่ีพอพระทัย
พระองค แตเพราะวาพระองคทรงรักเราพระองคจึงไดสงพระเยซูคริสตใหมา
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือเรา เพ่ือวาเราจะสามารถเปนท่ียอมรับของพระองคได  
ถาคุณเชื่อและไววางใจในพระองคแตเพียงผูเดียวก็จะเปนเหมือนท่ีพระเจาทรงนํา
เครื่องคลุมกายที่พระองคไดทรงทําขึ้นไปปกปดใหแกอาดัมกับเอวา คือพระองคจะทรง
อภัยโทษความบาปทั้งหลายของคุณและยอมรับวาคุณถูกตองชอบธรรมอยางสมบูรณตอ
เบื้องพระพักตรพระองค  พระเจาทรงยอมรับคุณไมใชเพราะคุณปราศจากบาป แตเปน
เพราะวาพระเยซูเจาผูไดทรงสิ้นพระชนมแทนคุณน้ันทรงปราศจากบาปอยางสิ้นเชิง  
ทุกคนท่ีไววางใจในพระองคแตเพียงผูเดียวก็จะไดรับการยอมรับจากพระเจาตลอดไป
เปนนิตยเพราะพวกเขาไดรับการสวมใสดวยความชอบธรรมของพระเยซูคริสตแลว 

 
 เรื่องราวตอไปที่เราจําเปนจะตองพิจารณา
กัน ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคาอินและอาแบล  พระเจาได
ทรงปฏิเสธคาอินเพราะเขามาหาพระเจาตามวิธีของ
เขาตามความคิดของเขาเอง ซึ่งไมใชวิธีท่ีพระเจา
ไดทรงบัญชาไว  พระเจาไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจน
มาตั้งแตตนแลววาเมื่อใดก็ตามที่ผูใดผูหน่ึงจะเขา
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มานมัสการพระเจาเขาจะตองนําสัตวตัวหน่ึงมาฆาและปลอยใหเลือดของมันไหลออกมา  
พระเจาไดตรัสใหกระทําเชนน้ีเพราะพระองคทรงทราบวาวันหน่ึงพระเยซูคริสตจะทรง
สละพระโลหิตของพระองคเพ่ือเปนคาชดใชสําหรับความผิดบาปทั้งหลายของโลก      
อาแบลก็เปนคนบาปดวย แตเขาไดรับการยอมรับจากพระเจาเพราะเขาไววางใจใน 
พระเจาวาจะทรงชวยเขาใหรอดจึงไดนําเครื่องบูชาดวยเลือดมาถวายตามที่พระเจาทรง
กําหนดไว  ในทํานองเดียวกันพระเจาจะทรงยอมรับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูและพระ
โลหิตท่ีพระองคไดทรงหลั่งออกเพื่อความผิดบาปของมนุษยทุกคน 
 
 คุณจําเรื่องที่คุณไดอานเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยในสมัยของโน
อาหกอนท่ีนํ้าจะทวมโลกไดไหม?  ผูคนปฏิเสธที่จะฟงคําตักเตือนของพระเจาท่ีสงผาน
มาทางโนอาห  พระเจาจึงทรงตรัสวาพระองคจะทรงทําลายโลกโดยน้ําทวมครั้งใหญ  
ตอนนั้นพระเจาทรงตั้งพระทัยท่ีจะกําจัดโนอาหผูซึ่งเปนเหมือนกับอาแบลที่ทราบวาตัว
เขาเองเปนคนบาปและไดไววางใจในพระเจาวาจะสงพระผูชวยใหรอดมาให หรือ
เปลา? เปลาเลย  แลวคุณจําไดไหมวาพระเจาไดตรัสสั่งใหโนอาหสรางประตูในนาวากี่
ประตู  ใชแลว เพียงประตูเดียวเทาน้ัน 
 

ประตูท่ีจะนําพวกเขาใหสามารถผานเขาไปในนาวาและไดรับการชวยใหรอด
พนจากการพิพากษาของพระเจาไดมีเพียงประตูเดียวเทาน้ัน  บรรดาสัตวนานาชนิด โน
อาหและครอบครัวของเขาตางก็เขาไปทางประตูซึ่งมีอยูเพียงประตูเดียวกอนท่ีนํ้าจะมา
ทวมโลก แลวพระเจาก็ทรงปดประตูใหพวกเขาอยูภายใน  พวกคนที่อยูในนาวาตางก็
ปลอดภัยจากการพิพากษาของพระเจาท่ีมีตอโลกซึ่งเต็มไปดวยความบาปนั้น 
 

 ทุกคนท่ีอยูนอกนาวาไดตายดวยนํ้าทวม
เพราะเขาทั้งหลายปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจาและเขา
ไปในนาวาทางประตูเพียงประตูเดียวน้ัน  ประตูท่ี
มีอยูเพียงประตูเดียวก็เตือนใหเราระลึกถึงพระ-
เยซูเจาผูทรงเปนทางเดียวเทาน้ันท่ีนําไปสูชีวิต  
นิรันดร  เมื่อคนหน่ึงคนใดเชื่อวาพระเยซูได
สิ้นพระชนมเพ่ือความบาปทั้งหลายของเขาและ
มอบความไววางใจของเขากับพระองคเพียงผู
เดียวพระเจาก็จะทรงอภัยโทษสําหรับความบาป

ท้ังหลายของเขาและประทานชีวิตนิรันดรแกเขา  จงอยาโงเขลาเหมือนคนในสมัยของ
โนอาหท่ีปฏิเสธไมยอมเขาไปในนาวาเพื่อจะรับการชวยใหรอด 
 
 อยูมาวันหน่ึง พระเจาไดตรัสสั่งใหอับราฮัมนําอิสอัคบุตรชายคนเดียวของเขา
ไปถวายเปนเครื่องเผาบูชา  สถานที่ซึ่งพระเจาทรงบอกใหอับราฮัมเดินทางไปน้ันอยูใกล 
หรือไมอยางน้ันก็คงจะเปนสถานที่เดียวกับท่ีซึ่งพระเยซูคริสตพระบุตรองคเดียวของ
พระเจาไดถูกตรึงกางเขน  อับราฮัมไดเอาฟนท่ีใชสําหรับเผาเครื่องบูชาไปใหอิสอัค
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แบกไวบนหลังและเดินขึ้นเขาไปดวยกัน  พระ-
เยซูคริสตเองก็ไดทรงแบกไมกางเขนและเดินขึ้น
ไปบนภูเขาซึ่งเปนสถานที่ท่ีพระองคถูกตรึงบน
กางเขนนั้น  เมื่ออิสอัคถามบิดาของเขาวาเครื่อง
บูชาอยูท่ีไหน อิสอัคก็ตอบวา “บุตรชายของเรา
เอย พระเจาจะทรงจัดเตรียมลกูแกะดวยพระองค
เอง”  พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาพระบุตร  
พระเจาไดทรงจัดเตรียมพระองคเองอยางแทจริง 
เหมือนท่ียอหนไดกลาวถึงพระเยซูคริสตไววา 

“พระองคทรงเปนพระเมษโปดกของพระเจาผูทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”   
 
 เหตุการณอีกเหตุการณหน่ึงท่ีไดถูกบันทึกไวในพระคัมภีรซึ่งเปนภาพที่เล็งถึง
พระเยซูคริสตผูทรงเปนพระผูชวยใหรอด คอืภัยพิบัติประการสุดทายท่ีพระเจาทรง
บันดาลใหเกิดขึ้นแกประเทศอียิปตกอนท่ีชนชาติอิสราเอลจะไดรับการปลดปลอยให
เดินทางออกจากประเทศอียิปต  ภัยพิบัติประการสุดทายน้ีจะสังหารบุตรหัวปของทุก
ครอบครัว  ชนชาติอิสราเอลก็อาจจะตองสูญเสียบุตรหัวปของเขาไปดวยแตพระเจาทรง
จัดเตรียมหนทางสําหรับพวกเขาที่จะรอดพนได 
 
 ประการแรกทีเดียว ลูกแกะจะตองปราศจากตาํหนิ  พระเจาทรงบัญชาใหชาว
อิสราเอลเลือกลูกแกะตัวหน่ึงซึ่งมีสภาพรางกายที่สมบูรณ  ลกูแกะที่สมบูรณเหลาน้ีเตือน
ใหเราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจา  พระองคประสูติโดยปราศจากบาป  พระองคทรง
ดําเนินชีวิตอยางไมมีบาป  พระเจาสามารถจะยอมรับพระเยซูเปนคาชดใชสําหรับความ
บาปทั้งหลายของเราไดเพราะพระองคทรงปราศจากบาปนั่นเอง 
 
 ประการที่สอง ลูกแกะตัวน้ันจะตองตาย  ชาวอิสราเอลทั้งหลายจะตองเลี้ยงลกู
แกะไวจนถึงเวลาที่พระเจาตรัสสั่งใหพวกเขาฆามันเสีย  ลูกแกะจะตองตายและเลือด
ของมันจะตองไหลออกบุตรหัวปจึงจะรอดจากความตายได  ในทํานองเดียวกันก็จําเปน
ท่ีพระเยซูคริสตเจาจะตองสละพระโลหิตของพระองคเพ่ือเปนคาชดใชสําหรับความบาป
ท้ังหลายของเรา  ไมมีหนทางอื่นใดท่ีเราจะสามารถรอดพนจากการพิพากษาของ     
พระเจาท่ีมีตอความบาปของเราได 

 
 ประการที่สาม เลือดของลูกแกะจะตอง
ถูกเอาไปทาดานบนและดานขางของขอบประตู  
แมวาชาวอิสราเอลจะฆาลูกแกะแลวเอาอางรอง
เลือดของมันตามที่พระเจาไดทรงบัญชาไวบุตร
หัวปก็ยังคงตองตายนอกเสียจากวาพวกเขาจะเอา
เลือดน้ันไปทาดานบนและดานขางของขอบ
ประตู  เรื่องน้ีสอนใหเราทราบวาเพียงแครูวาเรา
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เปนคนบาปและรูวาพระเยซูคริสตเจาไดสิ้นพระชนมสําหรับความบาปทั้งหลายของเราก็
ไมไดชวยเราใหรอดจากการพิพากษาอันนากลัวของพระเจาเลย  ชาวอิสราเอลจะตองทา
เลือดลูกแกะตัวน้ันท่ีขอบประตูบานของเขาเพื่อแสดงใหพระเจาเห็นวาพวกเขาไววางใจ
ในเลือดน้ันวาจะคุมครองปองกันเขาจากทูตสวรรคแหงความตายได  ในทํานองเดียวกัน
เราจะตองไววางใจในพระเยซูคริสตเจาและการสิ้นพระชนมของพระองคเพ่ือเปนคา
ชดใชสําหรับความบาปของเราตอพระเจาเปนการสวนตัว  เราจะตองเชื่อวาสิ่งท่ีพระเยซู
เจาไดทรงกระทําท่ีไมกางเขนนั้นเปนการกระทําสําหรับเราแตละคน  พระเยซูทรง
สิ้นพระชนมเพ่ือฉันเปนการสวนตัว และพระเยซูก็ทรงสิ้นพระชนมเพ่ือคุณเปนการ
สวนตัวดวยเชนกัน 
 
 ทูตสวรรคแหงความตายไดสังหารบุตรหัวปทุกคนในบานท่ีมีเลือดทาอยูหรือ
เปลา? เปลาเลย  พระเจาตรัสวาพระองคจะเสด็จผานบานทุกหลังท่ีพระองค
ทอดพระเนตรเห็นเลือดและพระองคก็ไดทรงกระทําเชนน้ันจริงๆ  ในทํานองเดียวกัน
คุณเองก็สามารถแนใจไดอยางเต็มท่ีวาถาคุณไววางใจในพระเยซูคริสตเจาและการ
สิ้นพระชนมของพระองคสําหรับคุณคุณก็จะไมตองถูกพิพากษาสําหรับความบาป
ท้ังหลายของคุณเลย  พระโลหิตของพระเยซูไดชดใชสําหรับความบาปทั้งสิ้นของคุณ
แลว และคุณสามารถจะแนใจไดวาพระเจาจะไมเรียกรองการชดใชเปนครั้งสองอีก  ทุก
คนท่ีไววางใจในพระเยซูแตเพียงผูเดียวก็มีชีวิตนิรันดรแลว 
 
 หลังจากที่พระเจาไดทรงชวยชนชาติอิสราเอลใหพนจากพวกอียิปตแลว
พระองคก็นําเขาทั้งหลายเขาไปในถิ่นทุรกันดารจนพวกเขาไดมาถึงภูเขาซีนาย และที่
ภูเขาน้ีเองพระเจาไดทรงประทานพระบัญญัติของพระองคแกเขาท้ังหลายซึ่งแสดงให
เขาท้ังหลายเห็นวาพวกเขาเปนคนบาปที่ชวยเหลือตนเองไมไดและอยูภายใตการ
พิพากษาใหถึงแกความตาย อยางไรก็ตามพระเจายังทรงเปยมลนดวยความรักและความ
เมตตากรุณาพระองคจึงสั่งใหโมเสสสรางพลับพลาที่ซึ่งพระองคจะพบกับชนชาติของ
พระองคและทรงใหอภัยโทษสําหรับความบาปของเขาทั้งหลาย 
 
 มหาปุโรหิตจะตองเขาไปยังหองชั้นในของพลับพลาและประพรมเลือดของลูก
แกะตัวหน่ึงบนพระที่น่ังแหงพระกรุณาคุณปละครั้ง  ปแลวปเลาท่ีสัตวไดถูกฆาเปน
เครื่องบูชาและเลือดของมันก็ถูกนําไปประพรมบนที่น่ังแหงพระกรุณาคุณในพลับพลา 
แตเลือดของบรรดาสัตวท้ังหลายไมสามารถจะชดใชสําหรับความบาปไดเลย  เครื่อง
บูชาเหลาน้ีเปนเพียงภาพที่เล็งถึงพระเยซูคริสตเจาผูซึ่งยังไมไดเสด็จมาในเวลานั้นเพ่ือ
จัดเตรียมเครื่องบูชาท่ีสมบูรณสําหรับความบาปเพียงครั้งเดียวโดยการยอมสละพระชนม
ชีพของพระองคเอง   
 
 พวกยิวซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอดที่ไดรับใชมา
จากพระเจาน้ันชางโงเขลาเสียจริงๆ  คนเหลาน้ันท่ีไมเชื่อวาพระโลหิตของพระองคได
ชดใชสําหรับความบาปทั้งสิ้นจนหมดแลวก็ชางโงเขลาเสียจริงๆ  และผูคนในปจจุบันก็
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โงเขลาพอๆ กันเมื่อพวกเขาพยายามที่จะชวยเหลือตัวเองใหรอดโดยสิ่งตางๆ ท่ีเขาได
กระทําแทนที่จะแคเพียงไววางใจในสิ่งท่ีพระเยซูไดทรงกระทําสําเร็จแลว  แลวคุณละจะ
ไววางใจในสิ่งท่ีคุณทําหรือยอมไววางใจในสิง่ท่ีพระเยซูไดทรงกระทําเพื่อคุณบนไม
กางเขนแลว?  คุณจะเลือกทําอยางใด? 
 
 พระเยซูไดทรงจายคาชดใชสําหรับความบาปทั้งสิ้นของมนุษยทุกคนจน
หมดแลว  ความบาปทั้งหลายของบรรดาผูท่ีอยูในสมัยพระคัมภีรเดิม เชน อับราฮมั 
โมเสส กษัตริยดาวิด ซึ่งเชื่อในพระผูชวยใหรอดที่จะเสด็จมาก็ไดรับการอภัยโทษอยาง
เต็มท่ีแลว เพราะพระเยซูไดทรงสิ้นพระชนมบนกางเขนสําหรับคนเหลาน้ีเชนกัน 
 
 บรรดาผูท่ีมีชีวิตในสมัยของพระเยซู เชน มัทธิว เปโตร และยอหน ซึ่งได
ไววางใจในพระองคตางก็ไดรับการอภัยโทษจากพระเจาและไดรับการยอมรับจาก
พระองคเพราะพระเยซูไดทรงสิ้นพระชนมบนกางเขนสําหรับคนเหลาน้ีเชนกัน และ
ตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาคนเปนลานๆ จากประเทศตางๆ ท่ัวโลกไดมองยอนกลับไปดูสิ่ง
ท่ีพระเยซูคริสตเจาไดทรงกระทําสําเร็จแลวเมื่อพระองคทรงสิ้นพระชนมสําหรับเขา
ท้ังหลาย และพวกเขาก็ไดไววางใจใหพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของเขา แลว
คุณละ? 
 
 คุณจะยอมกลับใจเสียใหมจากความบาปทั้งหลายของคุณไหม?  แลวมาเห็น
ดวยกับพระเจาวาคุณเปนคนบาปและสมควรจะถูกแยกจากพระองคไปอยูในบึงไฟ
ตลอดไป  ขอใหเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุณกําลังไววางใจอยูเพ่ือคุณจะ
สามารถเปนท่ียอมรับของพระเจาได และไววางใจในพระเยซูคริสตอยางเต็มท่ีท่ีจะให
พระองคทรงเปนพระผูชวยนําพาใหรอดพนและพระผูชวยใหรอดของคุณ 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 24 ในหนา 42 * 
 
 

 เพ่ือนรักของผม ในวันใดวันหนึ่งขางหนา คุณจะไดยืนเฝาตอหนาพระ
พักตรพระเจา เพราะพระองคทรงกําหนดวันเวลาที่คุณจะไดยืนเขาเฝาพระองค 
เพ่ือใหคุณไดพูดแกตางเรื่องความคิด คําพูดหรือการกระทําที่ไมถูกตองและบาป
เวรกรรมตาง ๆ ที่คุณทํามาตลอดชั่วชีวิตของคุณไวแลว ไมมีบาปใดที่เล็ดลอด
สายพระเนตรของพระองคไปได คนที่แชงดา เปนนักด่ืม ทําผิดศีลธรรม ลัก
ขโมย ทําผิดทางเพศ โลภโมโทสัน ไมซื่อสตัย ทําผิดประเวณี กามวิปริต โปปด
มดเท็จ คดโกง เยอหยิ่งถือตัว รวมทั้งคนที่ประพฤติผิดบาปอื่น ๆ “ จะไดรับสวน
ของตนในบึงที่เผาไหมดวยไฟและกํามะถัน “ ( วิวรณ 21:8 ) 
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 ทางที่จะรอดพนจากสิ่งที่ทรงกําหนดไวนี้ มีอยูเพียงทางเดียว คือพระเยซู
คริสต ผูทรงเปนทางเดียวที่จะทําใหคุณไปสวรรคได พระองคตรัสวา “ เราเปน
ทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ไมมผูีใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากมาทาง
เรา “ ( ยอหน 14:6 ) พระเจาจะทรงชวยคุณใหรอดพนจากสิ่งเหลานี้ ถา คุณจะ
กลับใจสารภาพความผิดบาปและยอมเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต “ เพราะวา 
‘ผูใดที่จะรองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาก็จะรอด’ “ ( โรม 10:13 ) การ
ไดรับการบังเกิดใหมนั้นเกิดข้ึนได เพียงแคคุณยอมรับเอาองคพระเยซูคริสต
เปนพระผูชวยใหรอดสําหรับตัวคุณ ความรูสึกต้ืนตันอบอุนใจเทานัน้ไมพอ
สําหรับเรื่องนี ้ความเชื่อในพระองคทําใหคุณมั่นใจไดวาเมื่อคุณตายคุณจะไดไป
สวรรคแนนอน ( 1 ยอหน 5:13 ) และคุณจะไดรับความรอดนิรันดร ที่ไมมีวัน
สูญสิ้น ( ยอหน 10:27-28 ) พระเจาทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได ( 2 
โครินธ 5:17 ) และจะทรงเติมความรูสึกเหมือนคนไมมีศาสนาของคุณใหเต็ม 
ไดโปรดอยาละเลยคุณคาของจิตวิญญาณของคุณ พระเจาทรงเห็นวามันมีคายิ่ง
กวาอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ( มาระโก 8:36 ) ชีวิตที่คุณมีอยูในเวลานีเ้ปนแคหอง
ที่คุณใชแตงตัวเพ่ือไปสูความเปนนิรันดร พระเจาทรงรกัคุณ ( ยอหน 3:16 ) 
และทรงปรารถนาใหคุณไดรับความรอด 

 โปรดติดตอเราถาคุณปรารถนาจะไดรับองคพระเยซูคริสตเปนพระ-
ผูชวยใหรอดของคุณ เราสามารถชวยคุณเรื่องการตัดสินใจครั้งสําคัญยิ่งนี้ใน
ชีวิตของคุณได แตถาคุณตองการจะไดรบัความรอดเดี๋ยวนี้ ก็ไมจําเปนตองรอ
เรา ถาคุณเอาจริงกับพระเจา ปรารถนาใหพระองคครอบครองชีวิตคุณ และ
ปรารถนาการบังเกิดใหมมากกวาสิ่งอื่นใดในโลก คุณก็ทําแบบงาย ๆ ดวยการ
อธิษฐานเอง ตามคําอธิษฐานขางลางนี้ พระเจาทรงไดยินคําอธิษฐานของคุณอยู
แลว 

 “ พระบิดาเจา ลูกรูตัววาลูกเปนคนบาปที่เวียนวายหลงทางชวยเหลือ
ตัวเองไมได และมีนรกเปนจุดหมายปลายทาง ขอทรงโปรดยกโทษใหลูก ลูก
เสียใจ ขอโทษและขอสารภาพความผิดบาปนี้ตอพระองค ลูกเช่ือวาพระเยซู
คริสตทรงเปนผูเดียวเทานั้นที่จะชวยลูกไดตรงนี้และเดี๋ยวนี้ อธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน “ 

 ถาคุณอธิษฐานตามนี้ดวยความจริงใจ ก็หมายความวาคุณไดตัดสินใจ
ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณแลว ตอนนี้เมื่อคุณไดรับการทรงชวยใหรอดแลว 
คุณควรจะอานพระคัมภีรที่มีและอธิษฐานทุก ๆ วัน นอกจากนี้คุณควรไปโบสถที่
เช่ือและสอนตามพระคัมภีรจริง ๆ เพ่ือจิตวิญญาณของคุณที่เปนคริสเตียนใหม
จะไดเติบโตเขมแข็ง 
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 ถาคุณตัดสินใจอยางนี้แลว กรุณาเขียนจดหมายบอกเราเผื่อวาเราจะชวย
คุณไดในเรื่องนี้    ขอพระเจาอวยพรนะครับ  

 

 

 

คําช้ีแจง: 
  
 เมื่ออานบทเรยีนตาง ๆ และตอบคําถามในหนาถัดไปเรียบรอยแลว    
คอย ๆ ฉีกหนาที่มีคําถามคําตอบเหลานั้น  ใสซองติดแสตมปสงมาตามที่อยูที่
แจงไว  สวนหนังสือเลมทีส่ามนี้เราขอมอบเปนของขวัญแดคุณ   
 
 ทุกคําตอบอยูในหนังสือเรียน    อานและเอาคําตอบออกมาจากหนังสือ
เรียน 
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คําถามบทที่ 19 

1. ทําไมพวกฟาริสีจึงไมชอบพวกสาวกของพระเยซคูริสต   

2. การเอาความคดิเห็นและกฎเกณฑของตนเองเพิม่เตมิลงไปในพระคัมภีรเปนส่ิงถูกตอง
หรือไม  

3. อาหารที่เรากนิ เส้ือผาที่เรานุงหมเปนส่ิงที่ทําใหพระเจาทรงยอมรบัเราใชหรือไม  

4. อะไรทําใหพระเจาทรงยอมรับคนเกบ็ภาษีและทรงปฏเิสธไมยอมรับพวกฟาริสี  

5. พระเยซูทรงบอกพวกสาวกของพระองควาจะเกิดอะไรขึ้นกบัพระองคบาง 

 

คําถามบทที่ 20 

1. ทําไมพระเยซูจึงตรัสวาพระองคทรงเปนประตูของแกะ  

2. พระเยซูตรัสวาพระองคจะทรงทําอะไรใหแกะของพระองค  

3. ใครคือแกะของพระเยซ ู 

4. มีทางอ่ืนที่จะไปถึงพระเจานอกเหนือจากทางพระเยซูหรือไม  

5. ทําไมพระเยซูจึงทรงกระทําใหลาซารัสฟนคนืชีพ 

 

คําถามบทที่ 21 

1. เมื่อพระเยซตูรัสวาเราตองกลบัใจเปนเหมือนเด็กเล็ก ๆ จึงจะเขาในอาณาจักรแหงสวรรคได
นั้น ทรงหมายความวาอยางไร  

2. คนหนุมคนหนึ่งที่มาหาพระเยซคูดิวาเขาจะทําใหพระเจาพอพระทยัและเขาในอาณาจักร
แหงสวรรคไดดวยวธิีไหน 

3. ทําไมคนหนุมคนนีจ้ึงออกไปเปนทุกข  

4. อะไรที่สําคัญยิง่กวาความมัง่ม ี 

5. มีเพียงสองแหงทีม่นษุยจะไดไปอยูเมื่อตายไปแลว ไดแกท่ีไหนบาง  

6. มีใครบางที่ไมตองตกนรก 
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คําถามบทที่ 22 

1. ยูดาสไดสํานึกในความผดิบาปตลอดจนกลับใจใหมและวางใจในพระเยซูหรือไม  

2. พระเยซูตรัสวาขนมปงที่แตกหักนั้นหมายถึงอะไร  

3. พระเยซูตรัสวาน้าํผลแหงเถาองุนนั้นหมายถึงอะไร  

4. ใครเปนตนเหตุใหยูดาสและบรรดาผูนําชาวยิวมาจับกมุและประหารพระเยซ ู 

5. พระเยซูทรงเคยทําความผิดบาปอยางไรหรือไม 

 

คําถามบทที่ 23 

1. ทําไมพระเยซูจึงทรงถูกตรึงที่กางเขน  

2. ในเชาวนัอาทิตยเมื่อพวกผูหญิงพากันไปที่อุโมงคฝงพระศพพวกเขาหาอะไรไมพบ  

3. การฟนคืนพระชนมของพระเยซแูสดงใหเราเห็นวาพระองคเปนใคร  

4. พระเจาจะทรงยกโทษความผดิบาปและประทานชีวิตนิรนัดรเปนของขวัญแกเราไดเมื่อเรา
ทําอยางไร  

ก. 

ข. 

5. จะมีวนัเวลาทีพ่ระเยซูเสดจ็กลบัมาในโลกนี้อีกหรอืไม  

6. เมื่อพระองคเสดจ็กลับมาจะทรงทาํอะไร 

คําถามบทที่ 24 

1. เมื่ออาดมักับเอวาทําผิดบาปนัน้พวกเขาทําอยางไร  

2. พระเจาทรงยอมรับส่ิงทีพ่วกเขาทาํขึ้นเพื่อปกปดรางกายหรือไม  

3. พระเจาทรงทําอะไรใหพวกเขาใชปกปดรางกายแทนสิ่งที่พวกเขาทําขึ้นเอง  

4. ส่ิงที่พระเจาทรงทํานี้เตือนเราใหคิดถึงเรื่องอะไรอีกที่พระเจาทรงทําเพื่อเรา  

5. ทําไมพระเจาจึงไมทรงโปรดของถวายของคาอิน  
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6. พระเจาทรงใหโนอาหตั้งประตูท่ีเรือกี่ประต ู 

7. ประตนูี้ทําใหเราเห็นภาพของพระเยซูวาทรงเปนอยางไร  

8. ลูกแกะที่พระเจาทรงสั่งใหคนอิสราเอลเตรยีมไวเพื่อชวยใหลูกหัวปไมตองถูกประหารนัน้ 
ตองมีคณุสมบัตอิยางไรบาง  

9. ลูกแกะเชนนี้เหมือนพระเยซูเจาในแงไหน  

10. ถาพระเยซูไมทรงตายเพื่อเรา เราจะมีทางไหนอีกไหมที่จะรอดพนจากการลงโทษความผดิ
บาปของพระเจา  

11. จากความจรงิที่เราไดเรยีนรูวาพวกอิสราเอลตองเอาเลือดทาที่ไมวงกบประตท้ัูงสองขาง 
เตือนใจเราวาเราเองก็ตองทําอยางไรจงึจะรอดพนจากการถูกลงโทษที่เราสมควรจะไดรบั
ตามความผิดบาปของเราบาง 

 

 ยินดีดวยนะครับที่คุณเรียน “ บทเรียนทางไปรษณียเรือ่งราวของพระเจา 
“ จากวิทยาลัยมาสเตอรแบพทิสตแหงเมืองฟารโก รัฐนอรทดาโกตา 
สหรัฐอเมริกา จบสมบูรณแลว ถาคุณสามารถทําคะแนนไดต้ังแต 50 % ข้ึนไป
คุณจะไดรับประกาศนียบัตรแหงความสําเร็จนี้จากวิทยาลัยของเรา ขอใหคุณ
เขียนหรือพิมพช่ือและนามสกุลของคุณเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได
ตามแตความตองการของคุณลงเหนือเสนบรรทัดขางลางนี้เพ่ือเราจะไดนําไป
พิมพลงบนใบประกาศ ฯ ของคุณ 

 __________________________________________________ 

กรุณาตอบคําถามตอไปนี ้

1.  กอนเรียนบทเรยีนชุดนี้ ขอความตอไปนีข้อไหนตรงกับตัวคณุมากที่สุด 

1. นับถือศาสนาพุทธ เรยีนบทเรยีน
ชุดนีเ้พื่อเอาใบประกาศ ฯ  

2. นับถือศาสนาพุทธ แตสนใจเรื่อง
ของคริสเตียน  

3. นับถือศาสนาอิสลาม  

4. นับถือศาสนาครสิต  

5. เพิ่งนบัถือศาสนาคริสต  

6. ไมแนใจวานบัถอืศาสนาคริสต
หรือเปลา  

7. ยังไมนับถือศาสนาคริสต 
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2.  หลังจากเรยีนบทเรยีนชุดนี้แลว ขอความตอไปนีข้อไหนตรงกบัตัวคุณมากที่สุด  

1. นับถือศาสนาพุทธ  

2. นับถือศาสนามุสลิม  

3. เพิ่งนบัถือศาสนาคริสต  

4. นับถือศาสนาครสิต  

5. ไมแนใจวานบัถอืศาสนาคริสต
หรือเปลา  

6. ยังไมนับถือศาสนาคริสต 

3.  ขอความตอไปนี้ ขอไหนตรงกับส่ิงที่คณุเปนอยู 

1. มีโบสถไปรวมนมัสการเรียบรอยแลว  

2. สนใจอยากจะเขาโบสถเดยีวกบัผูใหบทเรียน หรืออยากใหหาโบสถใกลบานให  

3. ยังไมคอยเขาใจเรื่องคริสเตียนอยากใหมีคนมาหาที่บานและพดูคยุใหหายของใจ  

4. อยากเรยีนบทเรยีนพระคมัภีรทางไปรษณียตอ  พื้นฐานความรอดตามพระคมัภีร 
( คุณจะไดรับประกาศนยีบตัรจากอเมริกาเมื่อเรยีนจบ ) 

  

ช่ือ และนามสกุล___________________________________ 

อายุ _________ บานเลขที่____________________________ 

ซอย____________ถนน____________________________ 

หมูที่____________ตําบล___________________________ 

อําเภอ______________จังหวัด________________________ 

รหัสไปรษณีย_________โทรศัพท______________________ 

 
คอย ๆ ฉีกสวนนี้และสงไปที่: 
 
 

ตู ปณ. 1117 
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง 

   กรุงเทพฯ 10211 


