การเขาสูแผนดินสวรรค
ในวันที่เราจากโลกนี้ไปแลว

1

พระคัมภีร์โดยย่อ
พันธสัญญาเดิม
พระผู้เป็นเจ้า (พระเยโฮวาห์ / พระยาห์เวห์) ทรงสร้างโลก
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้โดยพระ
วจนะ มนุษย์คู่แรกที่พระองค์ทรงสร้าง คือ  อาดัม และ เอวา (ชายและ
หญิง) อาดัมและเอวา เลือกท�ำตามใจของตนเองมากกว่าท�ำตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า สภาพมนุษย์จึงเปลี่ยนไป แต่พระเจ้าทรงสัญญา
ว่า “จะส่งพระผู้ไถ่มาช่วยมนุษย์”
มนุษย์จงึ เริม่ ตกต�ำ่ ลงตามล�ำดับลูกหลานของอาดัมและเอวาเริม่
รูจ้ กั ความดีและความชัว่ เช่น คาอินฆ่าอาแบลน้องชายของตน เค้าโครง
จิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยแนวโน้มไปในทางชั่วร้ายเสมอ พระเจ้า
จึงตั้งพระทัยจะลบล้างมนุษย์ชั่วให้หมดไปเสียจากโลกโดยการให้
น�ำ้ ท่วมโลก มีเพียงโนอาห์และผูอ้ ยูใ่ นเรือส�ำเภาทีเ่ หลือรอดชีวติ รวมทัง้
บรรดาสิ่งมีชีวิตในเรือส�ำเภานั้น  พระเจ้าทรงสัญญากับมนุษย์ว่าจะไม่
ทรงท�ำลายมนุษย์ดว้ ยน�ำ้ อีกต่อไป โนอาห์ตงั้ แท่นถวายบูชาแด่พระเจ้า
เพื่อนมัสการพระองค์
         มนุษย์เริ่มมีลูกหลานมากขึ้น พวกเขาเริ่มคิดอย่างเดียวกับอาดัม
และเอวา ความจองหองต่อพระเจ้าท�ำให้พวกเขาอยู่รวมกันเพื่อสร้าง
หอสูง เพือ่ เป็นเครือ่ งหมายแห่งความยิง่ ใหญ่ของสติปญ
ั ญาของมนุษย์
แต่เขาสร้างไม่ส�ำเร็จและแตกความสามัคคีกัน เขาเรียกหอนั้นว่า
“บาเบล” แปลว่า วุ่นวาย มนุษย์จึงกระจัดกระจายออกไป พูดภาษา
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ต่างๆ กันไปทั่วโลก
พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเกิด จากญาติพี่น้อง
เดินทางไปยังแผ่นดินทีพ่ ระองค์จะทรงชีบ้ อกให้  ณ ทีน่ นั้   พระองค์ทรง
สัญญากับอับราฮัมว่า  จะให้เขาเป็นต้นตระกูลของชนชาติใหญ่ อับราฮัม
แม้ไม่เคยรู้จักกับพระเจ้ามาก่อน แต่ก็เชื่อและปฏิบัติตาม
อับราฮัมเดินทางไปพร้อมกับโลทหลานชาย ทั้งสองมีความ
รวยมากจนภายหลังต้องแยกที่ท�ำกินจากกัน อับราฮัมอยู่ที่แผ่นดิน
คานาอัน  สว่ นโลทอยูท่ เี่ มืองโสโดม  พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้อบั ราฮัม
มีบุตรกับนางซาราห์  
ครัน้ เมือ่ พระเจ้าจะทรงท�ำลายเมืองโสโดมและโกโมราห์  อบั ราฮัม
ได้ต่อรองขอพระเมตตาจากพระเจ้า แต่คนดีในเมืองโสโดมมีไม่ถึง
10 คน พระเจ้าจึงทรงลงโทษเมืองทั้ง 2 ด้วยฝนไฟก�ำมะถันที่ตกลง
มาจากฟ้า แต่โลทและครอบครัวรอดชีวิต ยกเว้นภรรยาที่กลายเป็น
เสาเกลือเพราะหันหลังกลับไปมองเมืองที่ก�ำลังถูกท�ำลายนั้น
เมือ่ อับราฮัม มีอายุได้ 100 ปี อับราฮัมมีบตุ รชือ่ “อิสอัค”  เกิดจาก
นางซาราห์และบุตรทีเ่ กิดจากทาส (นางฮาการ์) อีกคนชือ่ “อิชมาเอล”
พระเจ้าทรงนับอิสอัคเป็นลูกแห่งพันธสัญญา ส่วนอิชมาเอลเป็นต้น
ตระกูลของชาวอาหรับในเวลาต่อมา
พระเจ้ า ทรงทดลองความเชื่ อ ของอั บ ราฮั ม โดยการให้ เ อา
อิสอัคไปฆ่าถวายบูชาบนภูเขา เมือ่ ได้ทรงทดลองใจอับราฮัมว่าเชือ่ จริง
แล้ว  พระองค์จงึ ทรงท�ำพันธสัญญากับอับราฮัมให้ชนชาติของเขาเป็น
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ชนชาติใหญ่  มีจ�ำนวนมากมายมหาศาล
อิสอัคให้ก�ำเนิดยาโคบและเอซาว  ทั้ง 2 เป็นฝาแฝดกัน เอซาว
เป็นพีย่ าโคบเป็นน้อง แต่เอซาวแลกสิทธิบตุ รหัวปีกบั ถัว่ ต้มของยาโคบ
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบเป็นหนทางสู่ความจริงตามพันธสัญญา
ยาโคบมีบุตร 12 คน คือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์
เศบูลนุ (เกิดจากนางเลอาห์พสี่ าวของนางราเชล)  กาด  อาเชอร์  (เกิดจาก
นางศิลปาห์สาวใช้ของนางเลอาห์) ดาน  นฟั ทาลี (เกิดจากนางบิลฮาห์  
สาวใช้ของนางราเชล) โยเซฟ เบนยามิน (เกิดจากนางราเชล)
โยเซฟถูกพีๆ
่ ขายไปเป็นทาสทีป่ ระเทศอียปิ ต์ แต่พระเจ้าทรงใช้
เหตุการณ์นเี้ ป็นเครือ่ งมือส�ำหรับเตรียมชนชาติอสิ ราเอลทัง้ 12 ตระกูล
ให้คงมีชีวิตไม่อดตาย และมีจ�ำนวนมากมายในประเทศอียิปต์ ซึ่งชาว
อิสราเอลตกเป็นทาส
พระเจ้าทรงให้โมเสสน�ำประชากรของพระองค์ออกจากประเทศ
อียปิ ต์ (ประมาณ 1292-1225 ปีกอ่ นคริสต์ศกั ราช) ออกจากการเป็น
ทาสสู่การเป็นไท อาศัยการอัศจรรย์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
อัศจรรย์แห่งลูกแกะปัสกา
ชาวอิสราเอลอพยพอยู่ในถิ่น ทุ รกั น ดาร 40 ปี ระหว่ า งนั้ น
พระองค์ทรงให้น�้ำจากหินแก่เขาเพื่อดื่ม ให้เนื้อจากนกคุ่มเพื่อรับ
ประทาน  และให้อาหารจากฟ้าทีเ่ รียกว่า มานา เหนือสิง่ อืน่ ใด  พระเจ้า
ประทานพระบัญญัติ 10 ประการแก่พวกเขาทีภ่ เู ขาซีนาย พระองค์ทรง
ท�ำพันธสัญญากับพวกเขา  ถา้ หากเขาถือบัญญัตแิ ละนับถือพระเจ้าองค์
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เดียว พระองค์จะทรงเป็นพระเป็นเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากร
ของพระองค์
ที่สุดพวกเขามาถึงแผ่นดินพันธสัญญา การอพยพก็สิ้นสุดลง
พระองค์ทรงช่วยเขาภายใต้การน�ำของโยชูวาให้เข้าในแผ่นดินพันธ
สัญญาโดยง่าย  อสิ ราเอลเริม่ สร้างประเทศและชาติของตน และรือ้ ฟืน้
พันธสัญญาระหว่างพวกเขากับพระเจ้า
ในตอนนั้ น ประเทศต่ า งๆ รอบข้ า งล้ ว นแต่ มี ก ษั ต ริ ย ์ เ ป็ น
ผู้ปกครอง แต่อิสราเอลไม่มี พระเจ้าทรงใช้ผู้วินิจฉัยกับผู้พยากรณ์
แทนสถาบันกษัตริย์
ผู้วินิจฉัย / ผู้เผยพระวจนะ คือ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้ท�ำ
หน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวอิสราเอลให้พ้นจากศัตรูทางการเมืองมี
ก่อนสถาบันกษัตริย์ ส่วนใหญ่มักจะน�ำชัยชนะต่อการเบียดเบียน
ครอบครองอันเนื่องมาจากศัตรูรอบข้าง
ผู้พยากรณ์ คือ ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเป็นพิเศษ   เพื่อพูดแทน
พระองค์  ตกั เตือนให้เกรงกลัวผลร้ายของบาปและบางครัง้ ให้กำ� ลังใจ
ปลอบโยน  อีกทั้งอาจกล่าวท�ำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นมาในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล
นางรูธ เป็นชาวโมอับ แต่งงานกับชาวอิสราเอล ชื่อ คิลิโอน ซึ่ง
เป็นบุตรของนางนาโอมีกบั สามีชอื่ เอลิเมเล็ค หลังจากคิลโิ อนตายแล้ว
เหลือนางนาโอมีกบั นางรูธลูกสะใภ้  กลับมาทีบ่ า้ นเกิด ภายหลังนางรูธ
แต่งงานใหม่กบั โบอาสให้กำ� เนิดโอเบด   โอเบดเป็นบิดาของเจสซี และ
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เจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด
สถาบันกษัตริย์เริ่มขึ้นด้วยความต้องการของชาวอิสราเอล พวก
เขาต้องการมีกษัตริย์เหมือนกับชนชาติอื่นๆ รอบข้าง พระเจ้าได้ทรง
ใช้ผู้วินิจฉัยเตือนพวกเขาว่า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอยู่
แล้ว แต่ชาวอิสราเอลยังคงยืนกรานต้องการกษัตริย์
กษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติอิสราเอล แต่ได้
ท�ำสิ่งที่ขัดเคืองพระทัยพระเจ้าเสมอ    พระองค์จึงทรงใช้ซามูแอลไป
เจิมแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ คือ กษัตริย์ “ดาวิด” แต่ดาวิดแม้จะเป็น
กษัตริยย์ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของชาวอิสราเอล  กย็ งั ทรงประพฤติผดิ ต่อพระเจ้า
แต่ดาวิดทรงกลับใจส�ำนึกในบาปนั้น
กษัตริย์ผู้ทรงสร้างวิหาร คือ “ซาโลมอน” ผู้เป็นราชโอรสของ
ดาวิด พระเจ้าประทานสติปญ
ั ญาอันล�ำ้ เลิศแก่พระองค์  แต่ในบัน้ ปลาย
กษัตริย์ “ซาโลมอน” ทรงน�ำชาวอิสราเอลทิ้งพระเจ้าไปไหว้นมัสการ
พระเทียมเท็จ  กษัตริยอ์ งค์อนื่ ๆ ของอิสราเอล ทัง้ หมดล้วนแต่ลม้ เหลว
มีเพียงบางองค์เท่านั้นที่ซื่อตรงต่อพระเจ้า
เมื่อด�ำเนินมาถึงยุคหนึ่ง ชาวอิสราเอลได้รวบรวมข้อเขียนที่
บรรพบุรษุ ได้จารึกไว้บนแผ่นหนังบ้าง บนกระดาษโบราณบ้าง อันเป็น
เรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทพี่ ระเจ้ามาเกีย่ วข้องกับพวกเขาบันทึก
กฎหมาย ค�ำเทศนา และกิจการของบรรดาผูร้ บั ใช้พระเจ้า เมือ่ รวบรวม
ได้แล้วเขาใช้อ่านเตือนใจกัน เมื่อพวกเขาชุมนุมนมัสการพระเจ้าใน
พระวิหารถือเป็นหนังสือพระคัมภีร์ในเวลาต่อมา

6

พันธสัญญาใหม่
เมือ่ พระเยซูเสด็จมาบังเกิด (คริสต์ศกั ราชที่ 1)  ประเทศอิสราเอล
ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมัน มีกษัตริย์เฮโรดเป็นกษัตริย์ของ
อิสราเอล  จักรพรรดิออกัสตัสซีซาร์ปกครองอาณาจักรโรมัน
โยเซฟ ช่างไม้ เป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ดาวิดได้หมั้นหมายกับ
นางมารีย์    แต่ก่อนที่ทั้ง 2 จะอยู่กินด้วยกัน ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ
บริสทุ ธิไ์ ด้บนั ดาลให้นางมารียต์ งั้ ครรภ์ ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวเรือ่ งนีล้ ว่ ง
หน้าแล้วว่า บุตรที่เกิดมาจะได้เป็นพระผู้ไถ่  โยเซฟตั้งใจจะถอนหมั้น
แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกโยเซฟในความฝันว่าให้รับนางมารีย์ไว้
เป็นภรรยา
เมื่อนางมารีย์ใกล้ถึงก�ำหนดคลอดบุตร จักรพรรดิออกัสตัส
ประกาศส�ำรวจส�ำมะโนครัว ใครมีต้นตระกูลเดิมอยู่เมืองไหนต้องลง
ทะเบียนส�ำมะโนครัวที่เมืองนั้นโยเซฟจึงพานางมารีย์ออกเดินทางไป
เมืองเบ็ธเลเฮม
เมือ่ มาถึงเบ็ธเลเฮม ไม่มที วี่ า่ งส�ำหรับทัง้ 2 คน ตามโรงแรมทีพ่ กั
นางมารีย์ถึงก�ำหนดคลอดบุตรพอดี โยเซฟจึงพาออกไปนอกเมือง
อาศัยที่พักส�ำหรับผู้เลี้ยงสัตว์เป็นที่พักพิง ในคืนนั้น พระผู้เป็นเจ้าคือ
“พระเยซู” ได้ทรงบังเกิดมาในโลกอย่างเงียบสงบ นางมารียเ์ อาผ้าพัน
พระกุมาร  และให้นอนในรางหญ้า

7
มีกลุ่มคนเลี้ยงแกะก�ำลังเฝ้าแกะของตน ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
ได้ปรากฏออกมา พวกเขาตกใจมาก ทูตสวรรค์มาบอกว่า “อย่ากลัวเลย
เพราะดูเถิด  เราน�ำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย  คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมา
ถึงคนทัง้ ปวง  เพราะว่าในวันนีพ้ ระผูช้ ว่ ยให้รอดของท่านทัง้ หลาย  คือ
พระคริสต์เจ้า  มาบังเกิดที่เมืองดาวิด  นี่จะเป็นหมายส�ำคัญแก่ท่าน
ทัง้ หลาย  คอื ท่านจะได้พบพระกุมารนัน้ พันผ้าอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า”
พวกเขาได้พบทุกอย่างตามทีท่ ตู สวรรค์บอก จึงเข้ากราบนมัสการ     
มีนักปราชญ์จากทิศตะวันออก พวกเขาทราบว่าดาวดวงนี้เป็นดาว
ประจ�ำองค์ของท่านผู้ยิ่งใหญ่ เขาจึงตามมาจนถึงเมืองเบ็ธเลเฮม เขา
เข้าไปในเมืองและเข้าเฝ้ากษัตริยเ์ ฮโรด เพือ่ ถามหากษัตริยบ์ งั เกิดใหม่    
เฮโรดจึงหลอกพวกนักปราชญ์ให้ไปตามหา เมื่อพบแล้วให้กลับมา
บอกเพือ่ ตนจะได้นมัสการด้วย แต่แท้จริงทรงต้องการก�ำจัดพระกุมาร
นั้นเสีย
นักปราชญ์กลุ่มนั้นได้พบพระกุมารจึงเข้าไปนมัสการและถวาย
เครื่องบรรณาการ คือ ทองค�ำ  ก�ำยาน และมดยอบ อันมีความหมาย
ถึงความเป็นกษัตริย์ ความเป็นพระเจ้า และหมายถึงการทรมานที่
พระองค์จะทรงได้รับ
ทูตสวรรค์ได้บอกพวกนักปราชญ์ในฝันให้เดินทางกลับทางอื่น
เพราะกษัตริย์เฮโรดทรงตั้งใจปองร้ายพระกุมาร  
ความหมายของเรือ่ งนักปราชญ์เหล่านี้ คือ พระผูเ้ ป็นเจ้าเมือ่ ทรง
บังเกิดมาก็เพื่อมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา มิใช่เฉพาะชนชาติยิวเท่านั้น
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กษัตริยเ์ ฮโรดครัน้ ทราบว่าพวกนักปราชญ์ทราบความจริงก็ทรง
พิโรธยิง่ นัก สัง่ ให้ประหารเด็กน้อยทุกคนในเบธเลเฮมและทีใ่ กล้เคียง  
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 2 ขวบลงมา เสียงนางราเชลร้องไห้คร�ำ่ ครวญเพราะบุตร
ทัง้ หลายของตน  “นางไม่รบั ค�ำเล้าโลมเพราะว่าบุตรทัง้ หลายไม่มแี ล้ว”  
ขณะนั้นโยเซฟได้พาพระกุมารเดินทางหนีไปประเทศอียิปต์
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูเป็นไปตามค�ำท�ำนาย
ของบรรดาผูร้ บั ใช้พระเจ้าในพันธสัญญาเก่า เช่น พระองค์จะมาบังเกิด
ในตระกูลกษัตริยด์ าวิดจากหญิงพรหมจารีย  ์ เรือ่ งของนักปราชญ์ และ
การคร่าชีวิตเด็กเหล่านั้น อีกทั้งการหนีไปประเทศอียิปต์  เป็นต้น
พระกุ ม ารประทั บ ที่ อี ยิ ป ต์ ห ลายปี จ นกระทั่ ง กษั ต ริ ย ์ เ ฮโรด
สิน้ พระชนม์ แต่พบว่ากษัตริยท์ คี่ รองราชย์แทนก็ไม่นา่ ไว้วางใจ โยเซฟ
จึงพาครอบครัวไปอยูเ่ มืองนาซาเร็ธ ซึง่ ตรงกับค�ำท�ำนายอีกว่า พระองค์
จะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเร็ธ
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา เป็นบุตรของเศคาริยาห์และนางเอลีซาเบ็ธ  
อาศัยอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร แต่งตัวด้วยเสือ้ ขนอูฐ รับประทานตัก๊ แตนกับ
น�ำ้ ผึง้ ป่า ท่านประกาศว่า พระผูไ้ ถ่กำ� ลังจะเสด็จมา ท่านได้ทำ� พิธบี พั ติศ
มาให้แก่พระเยซูในแม่น�้ำจอร์แดน ศิษย์ของยอห์นหลายคนได้กลาย
มาเป็นศิษย์ของพระเยซู   และภายหลังยอห์นถูกกษัตริย์เฮโรดจับขัง
คุกและตัดศีรษะในที่สุด
ครั้นพระเยซูทรงพระชนมายุได้ 12 พรรษา โยเซฟและนาง
มารีย์ ได้พาพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็ม  การไปกรุงเยรูซาเล็มเป็น
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ขนบธรรมเนียมของชาวยิวที่อยู่ห่างไกลเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
ในการเลีย้ งเทศกาลปัสกาทุกๆ ปี โดยร่วมทางกันไปเป็นขบวน ขากลับ
โยเซฟและนางมารียไ์ ม่พบพระเยซูในขบวนญาติ ๆ  จงึ กลับไปหาทีก่ รุง
เยรูซาเล็ม หาอยู่ 3 วันจึงพบพระเยซูประทับในพระวิหารทรงก�ำลังนั่ง
อยู่ท่ามกลางพวกนักปราชญ์และอธิบายพระคัมภีร์
พระเยซูทรงยืนยันกับโยเซฟและนางมารีย์ว่า “ท่านเที่ยวหาฉัน
ท�ำไม  ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉันต้องกระท�ำพระราชกิจแห่งพระบิดา
ของฉัน” พระเยซูเสด็จกลับบ้าน ทรงนบนอบและเชื่อฟังบิดามารดา  
พระเยซูกไ็ ด้จำ� เริญขึน้ ในด้านสติปญ
ั ญา  ในด้านร่างกายและเป็นทีช่ อบ
จ�ำเพาะพระพักต์พระเจ้า  และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย”  
ครัน้ พระองค์ทรงพระชนม์มายุ 30 พรรษา ขณะนัน้ ยอห์น เทศนา
ให้ผคู้ นว่า  “จงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า  จงกระท�ำหนทาง
ของพระองค์ให้ตรงไป”
พระเยซูรับบัพติศมาแล้ว พระองค์เสด็จไปยังที่เปลี่ยว ทรงอด
อาหารและอธิฐาน 40 วัน มารมาทดลองพระองค์แต่พระองค์ก็ทรง
เอาชนะการทดลองได้ทุกประการ
พระเยซู ทรงเริม่ ต้นเทศนาและแสดงพระองค์อย่างเปิดเผย เมือ่
พระองค์มพี ระชนมายุ 30 พรรษาแล้ว ทรงเทศนาทีท่ ะเลสาบกาลิลเี ป็น
ส่วนใหญ่ และไปทีก่ รุงเยรูซาแลมอย่างน้อย 3 ครัง้ ระหว่างนัน้ ได้กลับ
ไปเทศนาที่บ้านเกิดเมืองนาซาเร็ธ
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ค�ำสอนของพระเยซู มีลกั ษณะอธิบายความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า  
ทีไ่ ม่มใี ครเคยรูม้ าก่อน น�ำความประหลาดใจและความเข้าใจมาสูค่ นใน
ยุคนั้น เป็นค�ำสอนที่ท�ำให้กฎหมายต่างๆ และพระคัมภีร์ของชาวยิว
สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น
นอกจากการสอนแล้วพระองค์ทรงกระท�ำการมหัศจรรย์ และ
การมหัศจรรย์ของพระองค์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็น “เครื่องหมาย”
มิใช่การแสดงอิทธิฤทธิ์ เครือ่ งหมายในทีน่ กี้ ค็ อื   อาณาจักรของพระเจ้า
ได้เข้ามาอยู่ในโลกแล้ว การอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระท�ำที่ส�ำคัญคือ
การทีพ่ ระองค์ทำ� ให้คนตายกลับฟืน้ คืนชีพ คนตาบอดกลับเห็นได้ คน
เจ็บป่วยหายโรค เท่านัน้ ยังไม่พอพระองค์เองทรงได้ฟน้ื กลับเป็นขึน้ มา
และทรงพระชนม์อยู่ อันเป็นการยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้
ประทานการบังเกิดใหม่ให้แก่มวลมนุษย์
พระองค์ทรงเรียกอัครสาวกจากชาวประมง คนเก็บภาษี และอืน่ ๆ
รวมทัง้ สิน้ 12 คน  คอื 1. ซีโมนเปโตร 2. อันดรูว  ์ (น้องชายของเปโตร)
3. ยากอบ (บุตรชายเศเบดี) 4. ยอห์น (น้องชายของยากอบ)   5. ฟีลปิ
6. บารโธโลมิว    7. โธมัส  8. มัทธิว (เลวี)    9. ยากอบ   (บุตรชายอัลเฟอัส)
10. เลบเลอัส (ธัดเดอัส)  11. ซีโมนเศโลเท (ชาวคานาอัน) 12. ยูดาส
อิสคาริโอท (ผู้ที่ได้ทรยศพระองค์นั้น) แต่ก็ยังมีลูกศิษย์อีกเป็น
จ�ำนวนมากตลอด 3 ปีทอี่ ยูด่ ว้ ยกันนัน้   ทงั้ 12 คนไม่คอ่ ยเข้าใจค�ำสอน
และกิจการของพระเยซู แต่ทุกคนก็เป็นพยานยืนยันถึงชีวิตและการ
อัศจรรย์ของพระองค์ เมื่อพระเยซูถูกจับและถูกทรมาน อัครสาวกหนี
พระองค์ไปหมด แต่หลังจากพระองค์เสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์แล้ว
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ท�ำให้พวกสาวกเข้าใจในค�ำสอนทุกข้อ และมี
ความกล้าหาญ  และเริ่มต้นการเทศนาสั่งสอน
มีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าพวกฟาริสี สะดูสี และธรรมาจารย์   เป็น
ศัตรูกับพระเยซู   ตลอดเวลาพวกเขาหาโอกาสจับผิด กลั่นแกล้ง และ
หาเรื่อง ที่สุดพระเยซูถูกพิพากษาและถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน ทั้งนี้โดยอาศัยอ�ำนาจของอาณาจักรโรมัน
พระเยซูถกู จับในสวนเกทเสมนี โดยทหารโรมันร่วมมือกับ ยูดาส
อิสคาริโอท สาวกผูซ้ งึ่ ทรยศพระองค์นนั้   แต่ภายหลังเขาเกิดความกลัว
จึงแขวนคอตัวเองตายทีต่ น้ ไม้ ในขณะทีเ่ ปโตรผูป้ ฏิเสธไม่รจู้ กั พระองค์
ถึง 3 ครั้ง เป็นทุกข์เสียใจและกลับใจ  โดยภายหลังได้ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่คนมากมาย      
ระหว่างหนทางไปสูเ่ นินกลโกธา (เนินหัวกะโหลก) พระเยซูทรง
แบกไม้กางเขนและได้รบั การทรมานอย่างสาหัส พระองค์ทรงพบ ชาว
ไซรีนคนหนึง่ ชือ่ ซีโมน ซึง่ ถูกจับให้มาช่วยแบกไม้กางเขน พระองค์ทรง
พบกับกลุ่มสตรีที่รักและศรัทธาพระองค์แห่งกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์
ทรงบอกให้พวกเธอเป็นทุกข์และร้องไห้เพื่อตัวเองและลูกๆ ของเธอ
และยังทรงพบปะกับนางมารีย์มารดา ผู้ซึ่งติดตามพระองค์ไปจนถึง
เนินพร้อมกับศิษย์ชื่อยอห์น  หลังจากที่ทุกสิ่งส�ำเร็จตามพระคัมภีร์
พระองค์จึงทรงสิ้นพระชนม์
เมื่อใกล้สิ้นพระชนม์ เพื่อให้ส�ำเร็จตามพระคัมภีร์ พระองค์ตรัส
ว่าเรากระหายน�ำ ้ ทหารจึงเอาฟองน�ำ้ ชุบน�ำ้ องุน่ เปรีย้ วเสียบปลายไม้ออ้
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ยื่นให้พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงรับแล้วจึงตรัสว่า “ส�ำเร็จแล้ว” แล้ว
ทรงก้มพระเศียรปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปและทรงสิ้นพระชนม์
ขณะนั้นม่านในพระวิหารได้ฉีกขาดด้วยตัวเองจากบนลงล่าง
ท้องฟ้าทั่วกรุงเยรูซาเล็มมืดมัว ทหารที่อยู่ที่นั้นกล่าวว่า “แท้จริงท่าน
ผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า” ที่พระเศียรของพระองค์มีป้ายเขียนว่า
“เยซูชาวนาซาเร็ธ กษัตริย์ของชาวยิว” บรรดาปุโรหิตและชาวยิวท้วง
ติงปิลาตว่า “ขออย่าเขียนว่า กษัตริย์ของพวกยิว” แต่ขอเขียนว่า “คน
นี้บอกว่า เราเป็นกษัตริย์ของพวกยิว” แต่ปิลาตตอบว่า  “สิ่งใดที่เรา
เขียนแล้วก็แล้วไป”
พระองค์สิ้นพระชนม์วันศุกร์ ครั้นถึงเช้าตรู่วันอาทิตย์ มารีย์มัก
ดาลากับเพื่อนๆ ได้น�ำเครื่องหอมเพื่อมาชโลมพระศพพระเยซู ซึ่งถูก
ฝังไว้ในอุโมงค์และปิดด้วยแผ่นหินใหญ่ แต่เมือ่ พวกเธอไปถึง แผ่นหิน
ได้ถกู เปิดเลือ่ นออกไปแล้ว ทัง้ หมดจึงเข้าไปดูกพ็ บชายหนุม่ ผูห้ นึง่ สวม
ชุดสีขาว พวกนางตกใจกลัวมาก หนุ่มนั้นกล่าวว่า “พวกท่านแสวงหา
คนเป็นในพวกคนตายท�ำไมเล่า  พระองค์ไม่อยูท่ นี่   ี่ พระองค์เสด็จกลับ
เป็นขึน้ มาแล้วไม่อยูท่ นี่ หี่ รอก” มีผา้ ทีใ่ ช้พนั พระศพพระเยซูวางอยูต่ รง
นั้นและผ้าที่ใช้พันพระเศียรพับวางอยู่ที่หนึ่งต่างหาก ทูตสวรรค์กล่าว
ต่อไปว่า “จงไปบอกพวกเปโตรและสาวกว่าพระองค์เสด็จไปรอพวก
เขาที่กาลิลี” สตรีเหล่านั้นรีบออกจากอุโมงค์
พออัครสาวกได้พบพระเยซูที่แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงปรากฏ
องค์และอยู่กับพวกเขาเป็นเวลา 40 วัน พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่า  
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“ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี   ในแผ่นดินโลกก็ดี   ทรงมอบไว้แก่
เราแล้ว  เหตุฉะนั้น  ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับ
บัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตร  และพระวิญญาณบริสทุ ธิ  ์
สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้  ดูเถิด  เราจะอยู่
กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลก”  แล้วพระองค์จึงเสด็จขึ้น
สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า      
ในวันเพนเตคอสเต  พวกสาวกจึงมาร่วมใจอยูใ่ นทีแ่ ห่งเดียวกัน
มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน้ ปรากฏแก่เขาและกระจายอยูบ่ นเขาสิน้ ทุก
คน เขาเหล่านัน้ ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ  ์ เปโตรจึงกล่าวกับ
ฝูงชน  ซึ่งขณะนั้นมาจากหลายชาติหลายภาษา ท่านได้เทศนาถึงพระ
เยซูด้วยภาษาฮีบรู แต่ทุกคนที่ฟังได้ยินเป็นภาษาของตน ในวันนั้นมี
คนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คน
         ต่อจากนั้น บรรดาอัครสาวกจึงแยกย้ายกันไปเทศนาสั่งสอนตาม
ที่ต่างๆ โทมัสไปประกาศที่อินเดีย ยอห์นไปอยู่ประเทศกรีก เปาโล
ประกาศให้คนต่างชาติต่างศาสนาที่ไม่ใช่ชาวยิว อัครสาวกส่วนใหญ่
ยอมพลีชีพเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า
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ค�ำพยาน
ข่าวประเสริฐ
1โครินธ์15:3-4 (3) เรือ่ งซึง่ ข้าพเจ้ารับไว้นนั้ ข้าพเจ้าได้ประกาศ
แก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของ
เราทัง้ หลายตามทีเ่ ขียนไว้ในพระคัมภีร์ (4) และทรงถูกฝังไว้แล้ววันทีส่ าม
พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น

       คุณเคยได้ยนิ เรือ่ งข่าวประเสริฐไหม  ถา้ เคยได้ยนิ คุณเข้าใจไหม
ว่าข่าวประเสริฐคืออะไร?
ค�ำตอบ  ข่าวประเสริฐคือ  ข่าวดีส�ำหรับคนตาย   เป็นทางเดียว
ที่เขาจะได้รับโอกาส  กลับมามีชีวิต
ให้เรามาท�ำความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวิตของเราก่อน
พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่สองฝ่าย 1. วิญญาณ   2. เนื้อหนัง  
(วิญญาณเรามาจากสวรรค์)
ปฐมกาล2:7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน
ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็น
จิตวิญญาณมีชีวิตอยู่

       พระเจ้าทดสอบจิตใจมนุษย์   ให้เขาเลือกระหว่างชีวิตกับความ
ตายและมนุษย์ก็ได้เลือกความตาย
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- ฝ่ายวิญญาณตายทันที (ถูกแยกออกจากพระเจ้า)
- ฝ่ายเนื้อหนังมีเวลา  (ต้องตายและกลับไปเป็นดิน)  เพราะ
พระเจ้าสร้างฝ่ายเนื้อหนังเรามาจากดิน
ปฐมกาล2:16-17 (16) พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระด�ำรัส
สั่งมนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมด (17) แต่
ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาดเพราะว่า
เจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายแน่ในวันนั้น”

      ปัญหาใหญ่ของมนุษย์คือ  ความตาย   (ตายฝ่ายวิญญาณทันที
และตายฝ่ายเนื้อหนังตามกาลเวลา)
มนุษย์แก้ปัญหานี้ไม่ได้
    พระเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ปัญหานี้ได้   พระเจ้าได้แสดงความรักต่อ
มนุษย์   เสด็จเข้ามาในโลก  คือพระเยซู   มาเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของ
มนุษย์
เอเฟซัส 2:1 พระองค์ทรงกระท�ำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่า
ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

   
   

ฝ่ายวิญญาณนั้นมนุษย์ทุกคน  เป็นคนตาย
ฝ่ายเนื้อหนังมนุษย์ทุกคน  เป็นคนบาป
โรม 3:23 เหตุว่าทุกคนท�ำบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า
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พระเยซูบอกวิธีแก้ปัญหานี้
กลับใจเสียใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐ
กลับใจเสียใหม่คือ  ปฏิเสธความเชื่อเก่า  จากการเชื่อในตัวเอง  
จากการเชื่อในผี   หรือจากการเชื่อในศาสนา  เพราะเชื่อในสิ่งเหล่านี้
มันช่วยเราให้รอดพ้นจากการพิพากษาในนรกไม่ได้
มาระโก 1:15 และตรัสว่า “เวลาก�ำหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักร
ของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว ท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าว
ประเสริฐเถิด”

ข่าวประเสริฐมีสามส่วน
    ส่วนที่ 1. พระเยซูยอมตายที่กางเขน  (ไม้กางเขนจัดการเรื่อง
ความบาป) เพื่อใช้หนี้บาปแทนเรา  และท�ำให้เราได้กลับคืนดีกันกับ
พระเจ้า
    ส่วนที่ 2. พระเยซูถูกฝังไว้
    ส่วนที่ 3. พระองค์ทรงฟื้นในวันที่สาม (การคืนพระชนม์จัดการ
เรือ่ งความตาย)   เพือ่ ให้เราได้เกิดใหม่ฝา่ ยวิญญาณและกลับมามีชวี ติ
ใหม่เป็นลูกของพระเจ้า  และจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์เมื่อถึงกาลเวลา
ของฝ่ายเนื้อหนังจบลง  1โครินธ์ 15:3-4 (3) เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับ
ไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรง
วายพระชนม์เพราะบาปของเราทัง้ หลาย ตามทีเ่ ขียนไว้ในพระคัมภีร์ (4)
และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียน
ไว้ในพระคัมภีร์นั้น
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เรื่องของพระเยซูไม่ได้เป็นศาสนา แต่เป็นเรื่อง ความรัก
ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์
ข่าวประเสริฐ  เป็นข่าวดีส�ำหรับคนตาย   เป็นทางเดียวที่เขาจะได้รับ
โอกาสกลับมามีชีวิต
สรุป  วันนี้ ได้ฟังเรื่องนี้แล้ว  
- เราเป็นคนตายฝ่ายจิตวิญญาณไหม?
- เราเป็นคนบาปฝ่ายเนื้อหนังไหม?
ถ้าเป็น แสดงว่าเรามีปัญหาใหญ่ที่สุดอยู่
อยากให้พระเยซูแก้ปัญหาใหญ่นี้ไหม?
จงกลับใจเสียใหม่จากความเชื่อเก่า   จากการพึ่งตัวเอง  จากการพึ่งผี   
หรือจากการพึ่งศาสนาแล้วมาพึ่งในข่าวประเสริฐของพระเยซู
คือ  ตอ้ นรับพระเยซูเป็นพระผูช้ ว่ ยให้รอด   โดยยอมรับด้วยปาก
ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อด้วยใจ  ในข่าวประเสริฐ
คุณยอมรับไหมว่า  พระเยซูเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า  (ยอมรับด้วยปาก)
พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปแทนเรา คุณเชื่อไหม? (เชื่อ
ด้วยใจ)
วิธีรับความรอด
โรม10:9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้
เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด
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พระองค์ถกู ฝังไว้ในอุโมงค์ฝงั ศพ  วนั ทีส่ าม  พระองค์ทรงฟืน้ ขึน้
มาจากความตาย ขณะนี้ทรงพระชนม์อยู่บนสวรรค์   (คุณเชื่อไหม?)  
ยอห์น3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ
แต่มีชีวิตนิรันดร์

- ถ้าคุณเชือ่ เช่นนัน้ แล้ว ขอแสดงความยินดีกบั คุณด้วย  คณ
ุ ได้
รับความรักของพระเจ้าแล้ว
- ทันทีพระเจ้าทรงประทานความรอดให้  คณ
ุ ได้รบั ความรอดพ้น
จากการพิพากษาในนรกแล้ว     
ยอห์น3:18 ผูท้ เ่ี ชือ่ ในพระบุตรก็ไม่ตอ้ งถูกพิพากษาลงโทษ แต่ผู้
ที่มิได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้เชื่อในพระนาม
พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้า

ทันทีไ่ ด้รบั การบังเกิดใหม่ฝา่ ยวิญญาณ คุณได้รบั สิทธิอำ� นาจ
เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว
ยอห์น3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้”

ยอห์น1:12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรง
ประทานอ�ำนาจให้เป็นบุตรพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของ
พระองค์

ทันทีพระวิญญาณบริสทุ ธิข์ องพระเจ้าประทับตราเป็นเครือ่ งมัดจ�ำ  
คุณได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณตลอดไป
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เอเฟซัส 1:13 และในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่น
เดียวกันเมือ่ ท่านได้ฟงั พระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐเรือ่ งความ
รอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วย ท่านก็ได้รับการผนึกตราไว้
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา

- เวลาคุณจากโลกนีไ้ ป  คณ
ุ ก็จะได้อยูใ่ นสวรรค์เป็นนิจนิรนั ดร์
ทันที เอเมน  
1ยอห์น5:13 ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลาย
ทีเ่ ชือ่ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพือ่ ท่านทัง้ หลายจะได้รวู้ า่ ท่าน
มีชวี ติ นิรนั ดร์ และเพือ่ ท่านจะได้เชือ่ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า

ความเชื่ออย่างไร ท�ำให้รอดได้?
   - คริสตจักรหลายแห่งใช้วิธีประกาศ  โดยให้พี่น้องพาคนมาที่
คริสตจักร   เป็นการให้โอกาสแก่เขา แทนทีเ่ ราจะประกาศข่าวประเสริฐ
กับเขาก่อน แต่เรากลับพาเขาเข้าไปคริสตจักรก่อน
   - เมื่อเราท�ำเช่นนั้น  สิ่งแรกที่คนนั้นได้รับ คือ  กิจกรรมของ
คริสตจักร  เขาได้พบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  เช่นมีการร้องเพลง  การ
นมัสการ  การต้อนรับที่อบอุ่นและพิธีกรรมอื่น ๆ เมื่อเขาเห็นว่าน่า
สนใจ  เขาก็รบั เชือ่   (บ่อยครัง้ เราไม่รวู้ า่ เขาเชือ่ อะไรจริง ๆ เขาเชือ่ ในสิง่
ทีเ่ ห็นใน คริสตจักร หรือเชือ่ ในพระเยซูอย่างแท้จริง ก็ไม่มใี ครสามารถ
รู้ได้เลย จนกว่าจะถามเรื่องความรอดกับเขา  ก็จะรู้ได้ว่าเขาเชื่ออะไร)
   - หลังจากนั้น  คริสตจักรก็จะให้เขาเข้าชั้นเรียน “ผู้เชื่อใหม่”
   - และในชั้นเรียนนี้เองที่จะเป็นตัววัดว่าเขาจะได้รับบัพติสมา
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หรือไม่  โดยดูทก่ี ารด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป  หรือไม่เปลีย่ นแปลง
ไปตามทีเ่ รียนหรือไม่ถา้ เปลีย่ นแปลงและเรียนจบ  กจ็ ะได้รบั บัพติสมา
เข้าเป็น  “สมาชิก” สมบูรณ์ของคริสตจักรโดยให้เหตุผลว่า  จะให้
บัพติสมาได้นนั้ เราต้องได้คริสเตียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ  บงั เกิดใหม่โดยให้เวลา
เป็นเครือ่ งพิสจู น์  ซงึ่ สิง่ เหล่านีท้ เี่ ราใช้ตดั สิน ไม่สามารถใช้บอกได้เลย
ว่าคนนัน้ “บังเกิดใหม่” หรือยัง  เวลา บทเรียน บัพติสมา  ของประทาน  
การนมัสการ  กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์การบังเกิดใหม่  ความ
เชื่อที่ถูกต้องต่างหากพิสูจน์ว่าคนนั้นบังเกิดใหม่และรอดแล้ว
ปัจจุบันนี้   เราเห็นว่าวิธีประกาศ  แตกต่างจากคริสตจักรแห่ง
พระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิจการ เราเรียงล�ำดับสิ่งที่เราเห็นว่าเกี่ยว
กับเรา  เกี่ยวกับคริสตจักรมาก่อนเสมอ แล้วพระกิตติคุณแห่งความ
รอดจึงสอนทีหลัง  ทุกอย่างจะต้องมีเราเป็นเอกเสมอ  ไม่รู้ท�ำไม?
เมือ่ เป็นเช่นนี  ้ เมือ่ เวลาผ่านไป  เขาเติบโตในกิจกรรมของคริสตจักร
มากเท่าไร  เขาก็จะอ่อนแอในความเชื่อที่แท้จริงน้อยลงเท่านั้น (ถาม
เรื่องกิจกรรมของคริสตจักร ตอบได้ถามเรื่องความรอด ตอบไม่ได้)
เมื่อเราถามคริสเตียนปัจจุบัน   ความรอดคืออะไร? หรือเชื่อ
อย่างไรถึงรอด  จึงไม่ค่อยมีคนกล้าตอบจริง ๆ มักจะอ�้ำอึ้ง  เพราะไม่
แน่ใจ  หรือไม่ก็ไม่กล้าฟันธง  เพราะสับสนหรือเพราะงงตั้งแต่แรกที่
รับเชื่อ
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คริสเตียนมักจะมีค�ำตอบคล้ายกันว่า “เราเป็นคนบาป ตอนนี้
เราเชื่อพระเจ้า ได้รับการอภัยโทษ ตอนนี้รอดแล้ว โดยไม้กางเขนที่
อภัยโทษบาป”  เมื่อเรามาคริสตจักรเราจะช่วยกันและกันให้รักษา
ความรอดนี้ ถ้าเรามานมัสการร่วมกันเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เราจะ
เข้มแข็งขึ้น เพราะเราจะช่วยกันในพระวิญญาณ  ถ้าสรุปจากค�ำตอบ
นี้ เราสามารถจะพูดเป็นประโยคประมาณนี้ว่า “ไม้กางเขนช่วยให้เรา
รอด-คริสตจักรช่วยเรารักษาความรอด” (ตรงนี้แหละความเชื่อผิดที่
เข้ามาในคริสตจักร)  นี่เป็นกิตติคุณแค่ครึ่งเดียว  ที่ใช้สอนกันเป็น
ประจ�ำใน คริสตจักรจนฝังรากลึกยากที่จะเยียวยาแก้ไข เพราะเรามุ่ง
อยู่แต่ที่จะให้คนเปลี่ยนแปลง
   - การเปลี่ยนแปลงไม่ท�ำให้คนถึงความรอด
   - การเปลี่ยนใหม่จากข้างในต่างหากท�ำให้คนถึงความรอด
   - ความรอดจึงมาจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายใน ไม่ใช่
เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิตภายนอก
      - เราต้องเรียงล�ำดับให้ถูกต้องให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจภายในก่อน จึงค่อยน�ำเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินชีวิต
ภายนอก  ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ   สิ่งภายนอกจะมาเองครับ  เมื่อ
เขารอดจริงๆ แล้ว เขาจะทนต่อการเร้าใจ ในพระวิญญาณไม่ไหว  จะ
ล้นออกมาเป็นการสรรเสริญเองครับ  จะท�ำทุกอย่างโดยมีพระวิญญาณ
เร้าใจภายใน  ของประทานแห่งพระวิญญาณจะออกมาโดยไม่ต้องมี
การรับเพราะมีอยู่จากข้างใน ไม่ใช่ “เจิม” เข้าไปจากข้างนอก
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คริสเตียนเชือ่ อย่างไรจึงจะรอด ความเชือ่ แบบไหน เชือ่ อะไร
ที่ท�ำให้เกิดความรอด
ทุกครัง้ เวลาเราประกาศข่าวประเสริฐสิง่ ทีเ่ รา “ลืม” คือพูดถึงข่าวดีของ
พระคริสต์ไม่ครบถ้วน
   - เราได้พดู เรือ่ งมนุษย์ทกุ คนเป็นคนตายแล้วฝ่ายวิญญาณ หรือ
ไม่?
   - ส่วนมากที่เห็นมาก็จะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปส่วน
เดียว เท่านั้น
   - แต่พระเจ้าเห็นคนไม่เชื่อเป็น “คนตาย”
เอเฟซัส 2.1 พระองค์ทรงกระท�ำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ว่า
ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

       พระคัมภีร์ยืนยันไว้ใน พระธรรมโรม, ฮีบรู, โคโลสี บทที่ 2 และ
จะว่าไปแล้วเขียนไว้ตลอดทั้งพันธสัญญาใหม่ว่า   มนุษย์นั้นตายแล้ว
เพราะบาปของตน  เมื่ออาดัมกินผลไม้นั้น      
ปฐมกาล 3:3 แต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสวน
พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน มิฉะนั้นเจ้าจะตาย”

พระคัมภีร์  กล่าวว่า  อาดัมนั้น ตายแต่อาดัมยังเดินอยู่อีกหลาย
ร้อยปีจึงจะตาย
   - แต่พระเจ้าเห็นว่า อาดัมนั้น ตายแล้ว คือ ตายฝ่ายวิญญาณ
นั่นเอง
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- ในสายพระเนตรของพระเจ้า มนุษย์ผู้ใด ไม่มีวิญญาณของ
พระองค์ประทับอยู่ มนุษย์นั้น “ตายแล้ว” และเมื่อพระวิญญาณของ
พระเจ้าพรากจากมนุษย์ในสายตาของพระเจ้า มนุษย์นนั้ ตายแล้ว และ
ยังคงสภาพตายอยู่ จนกว่าจะรับพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์ ซึ่งก็
คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเอง
โรม 5:12-21 (12) เหตุฉะนัน้ เช่นเดียวกับทีบ่ าปได้เข้ามาในโลก
เพราะคน ๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนัน้ และความตายก็ได้
แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนท�ำบาป (13) บาปได้มีอยู่
ในโลกแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่า
มีบาป (14) อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบง�ำตลอดมาตั้งแต่อาดัม
จนถึงโมเสส แม้คนที่มิได้ท�ำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผู้ซึ่ง
เป็นแบบของผูท้ จี่ ะเสด็จมาภายหลัง (15) แต่ของประทานแห่งพระคุณนัน้
หาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะ
การละเมิดของคน ๆ เดียว มากยิ่งกว่านั้น พระคุณของพระเจ้าและของ
ประทานโดยพระคุณของพระองค์ผเู้ ดียวนัน้ คือพระเยซูคริสต์กม็ บี ริบรู ณ์
แก่คนเป็นอันมาก (16) และของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิด
จากบาปของคนนั้นคนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้น ได้น�ำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานภาย
หลังการละเมิดหลายครั้งนั้นน�ำไปสู่ความชอบธรรม (17) เพราะว่าถ้า
โดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบง�ำอยู่โดย
คนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และ
รับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็จะด�ำรงชีวิตและครอบครอง โดย
พระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ (18) ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มา
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ถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดของคน ๆ เดียวฉันใด ความชอบธรรมของ
พระองค์ผเู้ ดียวก็นำ� ของประทานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉันนัน้ คือความ
ชอบธรรมแห่งชีวติ (19) เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคน ๆ
เดียวทีม่ ไิ ด้เชือ่ ฟังฉันใด คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์
ผูเ้ ดียวทีไ่ ด้ทรงเชือ่ ฟังนัน้ (20) เมือ่ มีพระราชบัญญัตกิ ท็ ำ� ให้มกี ารละเมิด
พระราชบัญญัตปิ รากฏมากขึน้ แต่ทใี่ ดมีบาปปรากฏมากขึน้ ทีน่ นั่ พระคุณ
ก็จะไพบูลย์ยงิ่ ขึน้ (21) เพือ่ ว่าบาปได้ครอบง�ำท�ำให้ถงึ ซึง่ ความตายฉันใด
พระคุณก็ครอบง�ำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น

จึงว่า อาดัมได้ตายและมนุษย์ทุกจึงตายตามอาดัมด้วย เพราะ
บาปและโคโลสี กับ เอเฟซัสบทที่ 2 ก็ว่าเพราะว่าเราได้ตายในการ
บาปของเรา มนุษย์นนั้ เป็นคนบาป ถูกต้องแล้วครับ แต่มนุษย์มปี ญ
ั หา
ที่หนักหน่วงกว่านั้นมาก คือ มนุษย์เป็นคนตาย ในสายพระเนตร
พระเจ้า
เมือ่ เราเห็นเขาแค่เป็นคนบาป เราจึงประกาศแต่เรือ่ งไม้กางเขน
เพราะเราเองก็รบั ทราบมาแค่ครึง่ เดียวคือ  ไม้กางเขนอภัยบาปแต่พระ
กิตติคุณที่อัครสาวกในพระธรรมกิจการและ อ.เปาโล ประกาศเมื่อใด
ล้วนแล้วแต่มสี องส่วนทุกครัง้ เสมอ คือ การสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขน  
ถูกฝังไว้ และการคืนพระชนม์ในสามวัน
เมื่อเราไม่เห็นคนไม่เชื่อเป็นคนตาย เราจึงลืมที่จะแจ้งให้ทราบ
ว่าเขาเป็นคนตายเราจึงลืมสิ่งที่คนตายต้องการ!
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คนตายต้องการอะไรครับ? สิ่งเดียวที่คนตายต้องการ คือ
ชีวิต คือชีวิต คือชีวิต  เท่านั้น เขาไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลง ไม่
ต้องการวิถีชีวิตใหม่ ไม่ได้ต้องการโบสถ์  หรือการนมัสการแบบใด ๆ
เขาต้องการชีวิตก่อน เราต้องแนะทางให้เขาได้ชีวิตครับ
คนตายนัน้ เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ อย่างไรก็ยงั เป็นคนตายอยูเ่ สมอ
จะนมัสการกี่พันครั้งหลับตาหรือลืมตา ดังหรือเงียบ มาโบสถ์ทุกวัน ก็
ยังคงสภาพเป็นคนตายอยู่ดี
อาจรูส้ กึ มีความสุข เมือ่ ได้รอ้ งเพลง  อาจเร้าใจ  อาจร้องไห้   อาจ
ซาบซึ้ง  อาจประทับใจ แต่คนยังตายอยู่ดี คนตายนั้นต้องการชีวิต
ก่อนเป็นอันดับแรกครับ อย่างอื่นว่ากันทีหลังเรียงล�ำดับให้ถูก
ชีวติ นัน้ ได้มาจากไหนหรือ? ชีวติ ฝ่ายวิญญาณ ได้มาจากทางเดียว
คือ จากชีวิตที่คืน พระชนม์ ของพระเยซูคริสต์ครับ คนที่จะรอดได้นั้น  
ต้องเชื่อทั้งสองส่วนของพระกิตติคุณครับ  คือการสิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขน ถูกฝังไว้ และการคืนพระชนม์ในสามวัน
ถ้าผมกล่าวว่า: “ท่านไม่ได้รอดด้วยไม้กางเขน แต่รอดด้วย
การคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ท่านได้รบั การคืนดีและการยกโทษ
บาปจากไม้กางเขน แต่ได้รับความรอดด้วยการคืนพระชนม์
- ไม้กางเขนช่วยท่านเรื่องความผิดบาปและการที่ท่านได้
คืนดีกับพระเจ้า
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- แต่การคืนพระชนม์ของพระคริสต์ชว่ ยท่านเรือ่ งทีท่ า่ นตาย
เพราะว่าก่อนท่านรับพระเยซูท่านไม่ได้เป็นแต่เพียงคนบาป แต่
ท่านเป็นคนตายฝ่ายวิญญาณ “ท่านว่าผมพูดถูกหรือไม่?
นีค่ อื ความจริงอีกครึง่ หนึง่ ของพระกิตติคณ
ุ ซึง่ มีฤทธิเ์ ดชช่วยชีวติ
คนที่เชื่อให้รอดได้ พวกยิวก่อน และพวกต่างชาติด้วย และซึ่งจะเติม
เขาให้เต็ม ความจริงนี้จะปลดปล่อยเขา เมื่อเขาเข้าใจ “การยกโทษที่
สิ้นสุดสมบูรณ์ และความจริง แห่งการคืนพระชนม์”  นี่คือพระกิติคุณ
แห่งความรอดครับ จาก 1 โครินธ์ 15: 1-4 (1) ยิ่งกว่านี้ พี่น้อง
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอให้ทา่ นค�ำนึงถึงข่าวประเสริฐทีข่ า้ พเจ้าเคยประกาศแก่
ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่
(2) และซึง่ ท�ำให้ทา่ นรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักค�ำสอนทีข่ า้ พเจ้าได้ประกาศ
ไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ (3) เรื่อง
ซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระ
คริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ (4) และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันทีส่ ามพระองค์ทรงเป็นขึน้ มาใหม่
ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น

นั่นลองอ่านดูดี ๆ นะครับ พระกิตติคุณมีสองส่วน ครบสมบูรณ์
นี้ น�ำไปสู่ความรอด โดยความเชื่อ
เพราะความบาปของท่าน จึงมีโทษและโทษของความบาปคือ
ความตาย ท่านจึงเป็นคนตายฝ่ายวิญญาณ
      - พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพือ่ อภัยบาปให้แก่ทา่ น การ
ยกโทษบาปจึงบังเกิดขึ้นสมบูรณ์บนไม้กางเขน
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     - พระเยซูได้จดั การเรือ่ งบาปไปแล้ว แต่ทา่ นยังมีปญ
ั หาอีกอย่าง
ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าความบาปเพราะว่าท่านยังเป็นคนตายอยู่ และสิง่ ทีค่ นตาย
ต้องการคือชีวิต ท่านต้องการชีวิต ชีวิตนั้นได้มาจากที่เดียวคือ การคืน
พระชนม์ของพระเยซู  ซงึ่ จัดการเรือ่ งความตายของท่าน เมือ่ ท่านรับเอา
พระเยซู ท่านรับเอาชีวิตที่คืนพระชนม์ของพระองค์ เข้าสู่คนตายฝ่าย
วิญญาณเช่นท่าน พระองค์จงึ ท�ำให้ทา่ นเป็นขึน้ มาใหม่  ฝา่ ยวิญญาณ มี
ชีวติ ใหม่ เป็นชีวติ นิรนั ดร์ คือความรอด  คอื รอดจากความตายนิรนั ดร์
ถ้าท่านรับเชื่อว่า พระเยซูตายเพื่อท่านบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษ
บาป และพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้ชีวิตแก่คนที่
ตายไปแล้วเช่นท่าน ท่านจะรอด โรม 10:9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วย
ปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นพระผูเ้ ป็นเจ้า และเชือ่ ในจิตใจของท่านว่า
พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด

จากค�ำถามทีว่ า่ เรารอดด้วยสิง่ ใดหรือความเชือ่ อย่างไรช่วย
ให้รอดได้?
ค�ำตอบคือ  เรารอดด้วยความเชือ่ ว่าพระเยซูได้ทำ� สามสิง่ คือตาย
และถูกฝังไว้ แล้วก็เป็นขึ้นจากตาย จะอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้ ต้องมี
ทั้งสองอย่างเสมอ!
- การสิน้ พระชนม์ของพระเยซูยกโทษบาปให้เรา ท�ำให้เราคืนดี
กับพระเจ้า
   - ถ้ารอดโดยไม้กางเขนอย่างเดียว (เหมือนที่เราเคยสอน) ทุก
คนก็รอดสิ! เพราะพระเยซูยกบาปทุกคน เพราะพระองค์ได้ยกบาป
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ของ “โลก” คือทุกคนให้คืนดีกันกับพระเจ้า   ถ้าพระองค์ยกบาปให้
ทุกคนในโลกไปแล้ว ทุกคนก็รอดสิ!
2 โครินธ์ 5:19 คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลก
นี้คืนดีกันกับพระองค์เอง มิได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และทรง
มอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้กับเรา

    - ไม่ใช่ เพราะเราเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่รอด  ถึงแม้ว่าทุกคนใน
โลกจะคืนดีกบั พระเจ้าทางพระคริสต์แล้ว 2โครินธ์ 5:18-19 ทัง้ สิน้
นี้เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์
และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีกัน (19) คือพระเจ้า
ผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์เอง มิได้ทรงถือ
โทษในการละเมิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้
กับเรา

เพราะปัญหาของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ว่าบาปอย่างเดียว มนุษย์ยังมี
ปัญหาใหญ่กว่านั้น ที่ต้องแก้คือ มนุษย์ที่ยังตายอยู่ เอเฟซัส 2:5 ถึง
แม้วา่ เมือ่ เราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยงั ทรงกระท�ำให้เรามีชวี ติ อยู่
กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)

เราต้องการชีวิตเราจึงจะรอดได้   โดยรับชีวิตที่เป็นขึ้นจากตาย
ของพระเยซูไง  รับพระคริสต์คือ รับชีวิตของพระองค์เข้ามาอยู่ในเรา
ถาวร กาลาเทีย 2:20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้า
ก็ยงั มีชวี ติ อยูไ่ ม่ใช่ขา้ พเจ้าเองมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป แต่พระคริสต์ตา่ งหากทีท่ รง
มีชวี ติ อยูใ่ นข้าพเจ้า และชีวติ ซึง่ ข้าพเจ้าด�ำเนินอยูใ่ นร่างกายขณะนีข้ า้ พเจ้า
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ด�ำเนินอยูโ่ ดยความเชือ่ ในพระบุตรของพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้าและได้
ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

    - นั่นคือความรอด   เราคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน โดย
ความตายของพระเยซู โรม 5:8-9 (8) แต่พระเจ้าทรงส�ำแดงความรัก
ของพระองค์แก่เราทัง้ หลาย คือขณะทีเ่ รายังเป็นคนบาปอยูน่ นั้ พระคริสต์
ได้ทรงสิน้ พระชนม์เพือ่ เรา (9) เพราะเหตุนนั้ เมือ่ เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว
โดยพระโลหิตของพระองค์ ยิง่ กว่านัน้ เราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์

และเรารอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์ โรม 5:10 เพราะ
ว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรู เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตรของ
พระองค์สนิ้ พระชนม์ ยิง่ กว่านัน้ อีกเมือ่ เรากลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดย
พระชนม์ชีพของพระองค์แน่ โรมบทที่ 8:11 แต่ถ้าพระวิญญาณของ
พระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่าน
ทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น
จะทรงกระท�ำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยพระ
วิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย

ยืนยันอย่างนี้ว่า “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระ
เยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์
ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น  จะทรง
กระท�ำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่   โดยเดชแห่งพระ
วิญญาณขององค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย”
หมายความว่า  ความรอดคือการสวมทับด้วยพระวิญญาณของ
พระองค์เข้าสู่คนตายแบบเรา เราจึง “ฟื้น” การ “ฟื้นจากความตาย
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ฝ่ายวิญญาณ” นั้นคือความรอดนี้ตอบค�ำถาม ของคริสเตียนส่วนมาก
ที่ว่า “เป็นคริสเตียนแท้ดูที่ไหน?”
- ดูที่นี่ครับ ดูว่ามีพระวิญญาณของพระคริสต์อยู่ข้างในหรือ
เปล่า ถ้ามีผู้นั้นเป็นของพระองค์ถ้าไม่มีผู้นั้นไม่ได้เป็นของพระองค์
ครับ โรม 8:9 ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย
จริง ๆ แล้ว ท่านก็มิได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ถ้าผู้
ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์

      - เมื่อมีพระวิญญาณจึงรอดจากความตาย
       จึงกล่าวได้ว่า ไม้กางเขน ท�ำให้เราได้ “การคืนดีและการยกโทษ
บาป” แต่การคืนพระชนม์ ท�ำให้เราได้ “ชีวิต” นั้นเอง
- การสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขน จัดการเรือ่ งบาปให้หมดสิน้
นิรันดร์
- การคืนพระชนม์ จัดการเรื่องความตายฝ่ายวิญญาณให้
หมดไป ให้เป็น คนมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ตรงนี้แหละ คือความรอด
คือรอดจากการตายนิรันดร์ เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นั่นเอง
เมื่อเราประกาศ ต้องประกาศความรอดแบบนี้ครับ:
เมื่อเขารับพระเยซูว่าเป็นพระเจ้า และพระองค์สิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนและคืนพระชนม์ เขาจะรอด เพราะว่าการสิน้ พระชนม์
บนไม้กางเขนนัน้ ท�ำให้เขาตายไป จากกฎแห่งความบาป และความ
ตาย คือได้รับการคืนดี และการคืนพระชนม์นั้นมีฤทธิ์เดชให้เขา
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กลับฟืน้ ขึน้ มาจากตาย คือรอดจากตาย โดยทีพ่ ระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ของพระเยซูเข้าสวมทับอยู่ในชีวิตของเขาถาวร
โคโลสี 1:28 พระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุก
คนและสั่งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื่อเราจะได้ถวายทุกคน
ให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์

และนี่คือนัยยะแห่งการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใน
บริบททีถ่ กู ต้องตามพระคัมภีรค์ รับ  ไม่ได้เป็นเรือ่ งของการรับฤทธิเ์ ดช
เหมือนมนุษย์ หรือเรื่องใด ๆ หรือต้องมารับพระวิญญาณเอาทีหลัง
หลังจากรับเชื่อแล้ว เพื่อจะมารับเอาฤทธิ์เดช หรือของประทานฝ่าย
วิญญาณ มาจับที่หัวเราและต้องมาเจิมพระวิญญาณ อะไรไม่รู้ที่เรา
จับเอาพระคัมภีร์สองข้อมาผสมกันไปเองครับ  ยอห์นผู้ให้บัพติสมา  
กล่าวว่า เขาให้บัพติสมาด้วยน�้ำ  แต่พระเยซูจะให้บัพติสมาด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ก็คือ แบบนี้แหละครับ คือที่พระเยซูจะให้บัพติสมา
สวมทับชีวติ ของพระองค์เข้าสูช่ วี ติ ของท่านให้ทา่ นฟืน้ จากตายนิรนั ดร์  
เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ นี่แหละครับ บัพติสมาด้วยพระวิญญาณของจริง คือ
เกี่ยวกับความรอดชัด ๆ  ล้วน ๆ ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา
นี่แหละครับ  ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ นี่แหละครับส�ำหรับผมแล้ว
คือฤทธิ์เดชที่น่าดูเป็นที่สุด เห็นทีไรขนลุก น�้ำตาไหลทุกที เมื่อเห็นคน
หนึง่ รับเชือ่ พระเจ้าอย่างแท้จริงและรับพระองค์เข้าสูช่ วี ติ ของเขา และ
เขาฟื้นบังเกิดใหม่อย่างแท้จริง นี่ล่ะครับส�ำหรับผม ฤทธิ์เดชแห่งข่าว
ประเสริฐ ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ
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โรม 1:16 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ
ของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อ
ให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย

ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ฤทธิ์เดชที่ “ช่วยให้รอดได้” ที่เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินชีวิตและไม่ต้องการอะไรเพิ่มเสริมอีก   
นี่แหละครับที่เราเรียกว่า “ข่าวประเสริฐ” หรือข่าวดี เพราะเป็น
ข่าวดีจริง ๆ ไม่ใช่ข่าวดีครึ่งเดียว ที่เหลือต้องท�ำต่อ
เอาล่ะ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้ว เราจะเข้าใจอีกค�ำถามหนึ่ง (ซึ่งเรา
ถามกันสุดจะบ่อย) โดยอัตโนมัติว่า
เราสูญเสียความรอดได้ไหม
ค�ำตอบคือ เป็นไปไม่ได้ครับ
เนื่องด้วยเหตุผลและค�ำอธิบายเรื่องความรอดข้างบน จึงไม่มี
ทางที่คริสเตียนบังเกิดใหม่จะสูญเสียความรอด เพราะตัวการเดียวที่
ท�ำให้เราตายฝ่ายวิญญาณได้คือ “ความบาป” แต่พระเยซูจัดการกับ
บาปหมดอย่างสิ้นเชิงแล้ว พระองค์ช�ำระบาปนิรันดร์  
ฮิบรู 9:26-28,14-18 (26) มิฉะนั้นพระองค์คงต้องทนทุกข์
ทรมานบ่อย ๆ ตั้งแต่สร้างโลกมา แต่ว่าเดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงปรากฏใน
เวลาที่สุดนี้ครั้งเดียว เพื่อจะได้ก�ำจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์เอง
เป็นเครื่องบูชา (27) มีข้อก�ำหนดส�ำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหน
หนึ่ง และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด (28) ดังนั้นพระคริสต์
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ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหนึ่ง เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคน
เป็นอันมาก แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครัง้ ทีส่ องปราศจากความบาปแก่
บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น (14) มากยิ่งกว่านั้น
สักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวาย
พระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากต�ำหนิ จะได้ทรงช�ำระ
ใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลาย ให้พ้นจากการกระท�ำที่ตายแล้ว
เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (15) เพราะเหตุนี้พระองค์จึง
ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมีผู้หนึ่งตายส�ำหรับที่จะ
ไถ่การละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้ว คนทั้งหลาย
ทีถ่ กู เรียกแล้วนัน้ จะได้รบั มรดกอันนิรนั ดร์ตามพระสัญญา (16) เพราะว่า
ในกรณีทเี่ กีย่ วกับหนังสือพินยั กรรม ผูท้ ำ� หนังสือนัน้ ก็ตอ้ งถึงแก่ความตาย
แล้ว (17) เพราะว่าเมือ่ คนตายแล้วหนังสือพินยั กรรมนัน้ จึงใช้ได้ มิฉะนัน้
เมือ่ ผูท้ ำ� ยังมีชวี ติ อยู่ หนังสือพินยั กรรมนัน้ ก็ใช้ไม่ได้ (18) เหตุฉะนัน้ พันธ
สัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือด

พระองค์ “ลบบาป” ทั้งสิ้นทั้งปวงและพระเจ้าไม่จดจ�ำอีกต่อไป
และพระองค์ท�ำลาย ฤทธิ์แห่งบาปไปแล้วตามธรรมบัญญัติ   ท�ำลาย
อย่ า งไร? เมื่ อ ฤทธิ์ โ ทษแห่ ง บาปคื อ ความตายได้ บ รรลุ ถึ ง ซึ่ ง การ
“ลงโทษ” ไปแล้ว ธรรมบัญญัติก็ไม่เหลืออ�ำนาจโทษใดที่จะลงโทษได้
อีก จึงไม่เหลือตัวการที่จะท�ำให้เรากลับตายได้อีก  และ ว่าใครจะฟ้อง
เราให้รบั โทษได้อกี ? และไม่มสี งิ่ ใดจะ “แยก” เราให้ขาดจากความรัก
ของพระคริสต์ได้อกี แล้ว  มหิ น�ำซ�ำ้ ชีวติ ทีค่ นื พระชนม์ของพระเยซูเป็น
ชีวิตที่พระองค์ไม่ได้กลับไปตายอีก แต่ยังมีชีวิตอยู่  
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โรม8:33-36 (33) ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรง
เลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ท�ำให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว (34) ใครเล่า
จะเป็นผูป้ รับโทษอีก ก็คอื พระคริสต์ผทู้ รงสิน้ พระชนม์แล้ว และยิง่ กว่านัน้ อีก
ได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรง
อธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย (35) แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจาก
ความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความยากล�ำบาก หรือความทุกข์
หรือการข่มเหง หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูก
โพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ (36) ตามที่เขียนไว้แล้วว่า “เพราะเห็น
แก่พระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค�่ำ และนับว่าเป็น
เหมือนแกะส�ำหรับจะเอาไปฆ่า”

มัทธิว 18:20 ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันทีไ่ หน ๆ ในนามของ
เรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั้น” แต่เป็นชีวิตนิรันดร์  เมื่อพระองค์เป็น
ผลแรก 1โครินธ์ 15:20 แต่บัดนี้พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ
ตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้น

       และเราทั้งหลายได้ชีวิตนั้นจากพระองค์เข้ามาสู่คนตายฝ่าย
วิญญาณเช่นเรา ชีวิตที่เราได้ “จึง”  เป็นชีวิตนิรันดร์ด้วยนิรันดร์ แปล
ว่าอยู่ไปตลอด เราจึงรอดจากความตายนิรันดร์ เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ เป็น
ความรอดนิรันดร์ ที่ไม่มีวันสูญเสียไป
ถ้าเราเข้าใจความรอด เราจะรู้ว่าเราใกล้กับพระเจ้ามากกว่า
นี้ไม่ได้อีกแล้วและไกลออกจากพระเจ้ามากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
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แท้จริงแล้วพระกิตติคุณนั้น แสนจะธรรมดา และเรียบง่าย คือ
พระเจ้าเริม่ ต้นด้วยความรัก มนุษย์ตอบสนองพระองค์ดว้ ยความจ�ำนน  
และความเชื่อ
สรุปว่า พระกิตติคุณที่ช่วยให้รอดได้ต้องประกอบด้วย 2
ประการ เพื่อแก้ปัญหาที่มนุษย์แก้ด้วยตัวเองไม่ได้ 2 อย่าง คือ
มนุษย์บาป และมนุษย์ตาย
- ไม้กางเขนจัดการเรื่องบาป
- การคืนพระชนม์จัดการ เรื่องตาย
       พระกิตติคุณต้องมีทั้งสองส่วนเสมอ อย่าสอนแค่ส่วนเดียว อย่า
อยู่แค่ส่วนเดียวถ้าวันนี้ยังไม่แน่ใจ ความรอดไม่มีค�ำว่าสายครับ
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