
การเขาสูแผนดินสวรรค

ในวันที่เราจากโลกนี้ไปแลว
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พระคัมภีร์โดยย่อ

พันธสัญญาเดิม

	 พระผู้เป็นเจ้า	 (พระเยโฮวาห์	 /	พระยาห์เวห์)	ทรงสร้างโลก	

พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างท้ังท่ีเห็นได้และเห็นไม่ได้โดยพระ

วจนะ	มนุษย์คู่แรกที่พระองค์ทรงสร้าง	คือ		อาดัม	และ	เอวา	(ชายและ

หญิง)	อาดัมและเอวา	เลือกท�าตามใจของตนเองมากกว่าท�าตามพระ

ประสงค์ของพระเจ้า	สภาพมนุษย์จึงเปลี่ยนไป	แต่พระเจ้าทรงสัญญา

ว่า	“จะส่งพระผู้ไถ่มาช่วยมนุษย์”

	 มนุษย์จึงเริม่ตกต�า่ลงตามล�าดับลกูหลานของอาดมัและเอวาเริม่

รูจั้กความดแีละความช่ัว	เช่น	คาอนิฆ่าอาแบลน้องชายของตน	เค้าโครง

จิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยแนวโน้มไปในทางชั่วร้ายเสมอ	พระเจ้า

จึงต้ังพระทัยจะลบล้างมนุษย์ชั่วให้หมดไปเสียจากโลกโดยการให ้

น�า้ท่วมโลก	มเีพยีงโนอาห์และผู้อยูใ่นเรอืส�าเภาทีเ่หลอืรอดชวิีต	รวมท้ัง 

บรรดาสิ่งมีชีวิตในเรือส�าเภานั้น		พระเจ้าทรงสัญญากับมนุษย์ว่าจะไม่

ทรงท�าลายมนุษย์ด้วยน�า้อกีต่อไป	โนอาห์ต้ังแท่นถวายบชูาแด่พระเจ้า	

เพื่อนมัสการพระองค์

									มนุษย์เริ่มมีลูกหลานมากขึ้น	พวกเขาเริ่มคิดอย่างเดียวกับอาดัม 

และเอวา	ความจองหองต่อพระเจ้าท�าให้พวกเขาอยู่รวมกันเพื่อสร้าง

หอสูง	เพือ่เป็นเครือ่งหมายแห่งความยิง่ใหญ่ของสติปัญญาของมนุษย์	

แต่เขาสร้างไม่ส�าเร็จและแตกความสามัคคีกัน	 เขาเรียกหอนั้นว่า	 

“บาเบล”	แปลว่า	 วุ่นวาย	มนุษย์จึงกระจัดกระจายออกไป	พูดภาษา
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ต่างๆ	กันไปทั่วโลก

	 พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเกิด	จากญาติพี่น้อง	

เดนิทางไปยงัแผ่นดินท่ีพระองค์จะทรงช้ีบอกให้		ณ	ทีน้ั่น		พระองค์ทรง

สัญญากบัอบัราฮมัว่า		จะให้เขาเป็นต้นตระกลูของชนชาติใหญ่	อบัราฮมั 

แม้ไม่เคยรู้จักกับพระเจ้ามาก่อน	แต่ก็เชื่อและปฏิบัติตาม

	 อับราฮัมเดินทางไปพร้อมกับโลทหลานชาย	 ท้ังสองมีความ

รวยมากจนภายหลังต้องแยกที่ท�ากินจากกัน	 อับราฮัมอยู่ที่แผ่นดิน 

คานาอนั		ส่วนโลทอยู่ท่ีเมืองโสโดม		พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะให้อับราฮมั 

มีบุตรกับนางซาราห์		

	 คร้ันเม่ือพระเจ้าจะทรงท�าลายเมอืงโสโดมและโกโมราห์		อบัราฮมั 

ได้ต่อรองขอพระเมตตาจากพระเจ้า	 แต่คนดีในเมืองโสโดมมีไม่ถึง	 

10	คน	พระเจ้าจึงทรงลงโทษเมืองท้ัง	2	ด้วยฝนไฟก�ามะถันท่ีตกลง

มาจากฟ้า	แต่โลทและครอบครัวรอดชีวิต	ยกเว้นภรรยาท่ีกลายเป็น 

เสาเกลือเพราะหันหลังกลับไปมองเมืองที่ก�าลังถูกท�าลายนั้น

	 เมือ่อบัราฮมั	มีอายุได้	100	ปี	อบัราฮมัมบีตุรช่ือ	“อสิอคั”		เกดิจาก

นางซาราห์และบตุรท่ีเกดิจากทาส	(นางฮาการ์)	อกีคนชือ่	“อชิมาเอล” 

พระเจ้าทรงนับอิสอัคเป็นลูกแห่งพันธสัญญา	ส่วนอิชมาเอลเป็นต้น

ตระกูลของชาวอาหรับในเวลาต่อมา

	 พระเจ้าทรงทดลองความเช่ือของอับราฮัม	 โดยการให้เอา 

อสิอคัไปฆ่าถวายบชูาบนภเูขา	เมือ่ได้ทรงทดลองใจอบัราฮมัว่าเชือ่จรงิ

แล้ว		พระองค์จงึทรงท�าพนัธสญัญากบัอบัราฮมัให้ชนชาตขิองเขาเป็น
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ชนชาติใหญ่		มีจ�านวนมากมายมหาศาล

	 อิสอัคให้ก�าเนิดยาโคบและเอซาว		ทั้ง	2	เป็นฝาแฝดกัน	เอซาว

เป็นพีย่าโคบเป็นน้อง	แต่เอซาวแลกสทิธบิตุรหวัปีกบัถัว่ต้มของยาโคบ	

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบเป็นหนทางสู่ความจริงตามพันธสัญญา

	 ยาโคบมีบุตร	12	คน	คือ	รูเบน	สิเมโอน	เลวี	ยูดาห์	อิสสาคาร์	 

เศบลุูน	(เกดิจากนางเลอาห์พีส่าวของนางราเชล)		กาด		อาเชอร์		(เกดิจาก 

นางศลิปาห์สาวใช้ของนางเลอาห์)	ดาน		นัฟทาล	ี(เกดิจากนางบิลฮาห์		

สาวใช้ของนางราเชล)	โยเซฟ	เบนยามิน	(เกิดจากนางราเชล)

	 โยเซฟถกูพี่ๆ 	ขายไปเป็นทาสท่ีประเทศอียปิต์	แต่พระเจ้าทรงใช้

เหตกุารณ์น้ีเป็นเครือ่งมือส�าหรับเตรยีมชนชาตอิิสราเอลท้ัง	12	ตระกูล

ให้คงมีชีวิตไม่อดตาย	และมีจ�านวนมากมายในประเทศอียิปต์	ซึ่งชาว

อิสราเอลตกเป็นทาส	

	 พระเจ้าทรงให้โมเสสน�าประชากรของพระองค์ออกจากประเทศ

อียิปต์	(ประมาณ	1292-1225	ปีก่อนครสิต์ศกัราช)	ออกจากการเป็น 

ทาสสู่การเป็นไท	อาศัยการอัศจรรย์หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างย่ิง		

อัศจรรย์แห่งลูกแกะปัสกา

	 ชาวอิสราเอลอพยพอยู่ในถิ่นทุรกันดาร	 40	 ปี	 ระหว่างน้ัน	

พระองค์ทรงให้น�้าจากหินแก่เขาเพื่อด่ืม	 ให้เนื้อจากนกคุ่มเพื่อรับ

ประทาน		และให้อาหารจากฟ้าท่ีเรยีกว่า	มานา	เหนือสิง่อืน่ใด		พระเจ้า

ประทานพระบญัญัต	ิ10	ประการแก่พวกเขาท่ีภเูขาซนีาย	พระองค์ทรง

ท�าพนัธสญัญากบัพวกเขา		ถ้าหากเขาถอืบญัญัตแิละนับถือพระเจ้าองค์
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เดยีว	พระองค์จะทรงเป็นพระเป็นเจ้าของเขา	และเขาจะเป็นประชากร

ของพระองค์

	 ที่สุดพวกเขามาถึงแผ่นดินพันธสัญญา	การอพยพก็สิ้นสุดลง	

พระองค์ทรงช่วยเขาภายใต้การน�าของโยชูวาให้เข้าในแผ่นดินพันธ

สัญญาโดยง่าย		อสิราเอลเร่ิมสร้างประเทศและชาตขิองตน	และรือ้ฟ้ืน

พันธสัญญาระหว่างพวกเขากับพระเจ้า

	 ในตอนน้ันประเทศต่างๆ	 รอบข้างล้วนแต่มีกษัตริย ์เป็น 

ผู้ปกครอง	แต่อิสราเอลไม่มี	พระเจ้าทรงใช้ผู้วินิจฉัยกับผู้พยากรณ์

แทนสถาบันกษัตริย์

	 ผู้วินิจฉัย	/	 ผู้เผยพระวจนะ	 คือ	 ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งต้ังให้ท�า

หน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวอิสราเอลให้พ้นจากศัตรูทางการเมืองมี

ก่อนสถาบันกษัตริย์	 ส่วนใหญ่มักจะน�าชัยชนะต่อการเบียดเบียน 

ครอบครองอันเนื่องมาจากศัตรูรอบข้าง

	 ผู้พยากรณ์	 คือ	 ผู้ท่ีพระเจ้าทรงเรียกเป็นพิเศษ	 	 เพื่อพูดแทน

พระองค์		ตกัเตือนให้เกรงกลวัผลร้ายของบาปและบางคร้ังให้ก�าลงัใจ

ปลอบโยน		อีกทั้งอาจกล่าวท�านายถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นมาในอนาคต

ทั้งใกล้และไกล

	 นางรูธ	 เป็นชาวโมอับ	แต่งงานกับชาวอิสราเอล	ชื่อ	คิลิโอน	ซึ่ง

เป็นบตุรของนางนาโอมีกบัสามีชือ่	เอลเิมเลค็	หลงัจากคิลโิอนตายแล้ว	

เหลอืนางนาโอมกีบันางรธูลกูสะใภ้		กลบัมาท่ีบ้านเกดิ	ภายหลงันางรธู

แต่งงานใหม่กบัโบอาสให้ก�าเนิดโอเบด			โอเบดเป็นบดิาของเจสซ	ีและ
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เจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด

	 สถาบันกษัตริย์เริ่มขึ้นด้วยความต้องการของชาวอิสราเอล	พวก

เขาต้องการมีกษัตริย์เหมือนกับชนชาติอื่นๆ	รอบข้าง	พระเจ้าได้ทรง

ใช้ผู้วินิจฉัยเตือนพวกเขาว่า	พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาอยู่

แล้ว	แต่ชาวอิสราเอลยังคงยืนกรานต้องการกษัตริย์

	 กษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติอิสราเอล	แต่ได้

ท�าสิ่งที่ขัดเคืองพระทัยพระเจ้าเสมอ				พระองค์จึงทรงใช้ซามูแอลไป

เจิมแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่	คือ	กษัตริย์	“ดาวิด”	แต่ดาวิดแม้จะเป็น

กษัตรย์ิย่ิงใหญ่ท่ีสดุของชาวอสิราเอล		กย็งัทรงประพฤตผิิดต่อพระเจ้า	

แต่ดาวิดทรงกลับใจส�านึกในบาปนั้น

	 กษัตริย์ผู้ทรงสร้างวิหาร	 คือ	“ซาโลมอน”	 ผู้เป็นราชโอรสของ 

ดาวิด	พระเจ้าประทานสติปัญญาอนัล�า้เลศิแก่พระองค์		แต่ในบัน้ปลาย	

กษัตริย์	 “ซาโลมอน”	ทรงน�าชาวอิสราเอลทิ้งพระเจ้าไปไหว้นมัสการ

พระเทยีมเทจ็		กษัตรย์ิองค์อืน่ๆ	ของอสิราเอล	ทัง้หมดล้วนแต่ล้มเหลว	

มีเพียงบางองค์เท่านั้นที่ซื่อตรงต่อพระเจ้า

	 เม่ือด�าเนินมาถึงยุคหน่ึง	 ชาวอิสราเอลได้รวบรวมข้อเขียนที่

บรรพบรุุษได้จารึกไว้บนแผ่นหนงับ้าง	บนกระดาษโบราณบ้าง	อันเป็น 

เรือ่งราวเกีย่วกบัประวัติศาสตร์ทีพ่ระเจ้ามาเก่ียวข้องกบัพวกเขาบนัทึก

กฎหมาย	ค�าเทศนา	และกจิการของบรรดาผูรั้บใช้พระเจ้า	เม่ือรวบรวม

ได้แล้วเขาใช้อ่านเตือนใจกัน	 เม่ือพวกเขาชุมนุมนมัสการพระเจ้าใน

พระวิหารถือเป็นหนังสือพระคัมภีร์ในเวลาต่อมา
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	 เมือ่พระเยซเูสด็จมาบงัเกดิ	(คริสต์ศกัราชที	่1)		ประเทศอสิราเอล 

ตกเป็นเมืองข้ึนของอาณาจักรโรมัน	มีกษัตริย์เฮโรดเป็นกษัตริย์ของ

อิสราเอล		จักรพรรดิออกัสตัสซีซาร์ปกครองอาณาจักรโรมัน

	 โยเซฟ	ช่างไม้	 เป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ดาวิดได้หมั้นหมายกับ

นางมารีย์				แต่ก่อนที่ทั้ง	2	จะอยู่กินด้วยกัน	ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ

บรสุิทธิไ์ด้บันดาลให้นางมารีย์ต้ังครรภ์	ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวเร่ืองนีล่้วง

หน้าแล้วว่า	บุตรที่เกิดมาจะได้เป็นพระผู้ไถ่		โยเซฟตั้งใจจะถอนหมั้น	

แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกโยเซฟในความฝันว่าให้รับนางมารีย์ไว้

เป็นภรรยา

	 เมื่อนางมารีย์ใกล้ถึงก�าหนดคลอดบุตร	 จักรพรรดิออกัสตัส

ประกาศส�ารวจส�ามะโนครัว	 ใครมีต้นตระกูลเดิมอยู่เมืองไหนต้องลง

ทะเบียนส�ามะโนครัวท่ีเมืองน้ันโยเซฟจึงพานางมารีย์ออกเดินทางไป

เมืองเบ็ธเลเฮม

	 เมือ่มาถงึเบธ็เลเฮม	ไม่มท่ีีว่างส�าหรับทัง้	2	คน	ตามโรงแรมทีพ่กั	

นางมารีย์ถึงก�าหนดคลอดบุตรพอดี	 โยเซฟจึงพาออกไปนอกเมือง

อาศัยที่พักส�าหรับผู้เลี้ยงสัตว์เป็นที่พักพิง	ในคืนนั้น	พระผู้เป็นเจ้าคือ	

“พระเยซ”ู	ได้ทรงบงัเกดิมาในโลกอย่างเงียบสงบ	นางมารย์ีเอาผ้าพนั

พระกุมาร		และให้นอนในรางหญ้า

พันธสัญญาใหม่
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	 มีกลุ่มคนเลี้ยงแกะก�าลังเฝ้าแกะของตน	ทูตสวรรค์ของพระเจ้า

ได้ปรากฏออกมา	พวกเขาตกใจมาก	ทตูสวรรค์มาบอกว่า	“อย่ากลัวเลย 

เพราะดูเถิด		เราน�าข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย		คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมา

ถงึคนทัง้ปวง		เพราะว่าในวันน้ีพระผู้ช่วยให้รอดของท่านทัง้หลาย		คือ

พระคริสต์เจ้า	 	มาบังเกิดท่ีเมืองดาวิด	 	 น่ีจะเป็นหมายส�าคัญแก่ท่าน 

ทัง้หลาย		คือท่านจะได้พบพระกมุารน้ันพนัผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” 

	 พวกเขาได้พบทุกอย่างตามท่ีทตูสวรรค์บอก	จึงเข้ากราบนมัสการ					

มีนักปราชญ์จากทิศตะวันออก	พวกเขาทราบว่าดาวดวงน้ีเป็นดาว

ประจ�าองค์ของท่านผู้ย่ิงใหญ่	 เขาจึงตามมาจนถึงเมืองเบ็ธเลเฮม	 เขา

เข้าไปในเมอืงและเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮโรด	เพือ่ถามหากษัตรย์ิบงัเกดิใหม่				

เฮโรดจึงหลอกพวกนักปราชญ์ให้ไปตามหา	 เม่ือพบแล้วให้กลับมา 

บอกเพือ่ตนจะได้นมสัการด้วย	แต่แท้จริงทรงต้องการก�าจัดพระกุมาร

นั้นเสีย

	 นักปราชญ์กลุ่มน้ันได้พบพระกุมารจึงเข้าไปนมัสการและถวาย

เครื่องบรรณาการ	คือ	ทองค�า	ก�ายาน	และมดยอบ	อันมีความหมาย

ถึงความเป็นกษัตริย์	 ความเป็นพระเจ้า	 และหมายถึงการทรมานที่

พระองค์จะทรงได้รับ	

	 ทูตสวรรค์ได้บอกพวกนักปราชญ์ในฝันให้เดินทางกลับทางอื่น	

เพราะกษัตริย์เฮโรดทรงตั้งใจปองร้ายพระกุมาร		

	 ความหมายของเรือ่งนักปราชญ์เหล่าน้ี	คือ	พระผูเ้ป็นเจ้าเม่ือทรง

บังเกิดมาก็เพื่อมนุษย์ทุกชาติ	ทุกภาษา	มิใช่เฉพาะชนชาติยิวเท่านั้น
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	 กษัตริย์เฮโรดครัน้ทราบว่าพวกนักปราชญ์ทราบความจริงกท็รง

พโิรธย่ิงนัก	ส่ังให้ประหารเด็กน้อยทุกคนในเบธเลเฮมและทีใ่กล้เคียง		

ทีม่อีายตุัง้แต่	2	ขวบลงมา	เสยีงนางราเชลร้องไห้คร�า่ครวญเพราะบตุร

ทัง้หลายของตน		“นางไม่รบัค�าเล้าโลมเพราะว่าบตุรท้ังหลายไม่มีแล้ว”		

ขณะนั้นโยเซฟได้พาพระกุมารเดินทางหนีไปประเทศอียิปต์

	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับพระเยซูเป็นไปตามค�าท�านาย

ของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าในพนัธสญัญาเก่า	เช่น	พระองค์จะมาบงัเกดิ

ในตระกลูกษัตรย์ิดาวิดจากหญิงพรหมจารย์ี		เรือ่งของนกัปราชญ์	และ

การคร่าชีวิตเด็กเหล่านั้น	อีกทั้งการหนีไปประเทศอียิปต์		เป็นต้น

	 พระกุมารประทับท่ีอียิปต์หลายปีจนกระท่ังกษัตริย์เฮโรด

ส้ินพระชนม์	แต่พบว่ากษัตริย์ทีค่รองราชย์แทนก็ไม่น่าไว้วางใจ	โยเซฟ

จึงพาครอบครวัไปอยูเ่มอืงนาซาเรธ็	ซึง่ตรงกับค�าท�านายอกีว่า	พระองค์

จะถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเร็ธ

	 ยอห์นผูใ้ห้บพัตศิมา	เป็นบตุรของเศคารยิาห์และนางเอลีซาเบธ็		

อาศยัอยู่ในถิน่ทุรกนัดาร	แต่งตัวด้วยเสือ้ขนอฐู	รบัประทานต๊ักแตนกบั

น�า้ผ้ึงป่า	ท่านประกาศว่า	พระผู้ไถ่ก�าลงัจะเสด็จมา	ท่านได้ท�าพธิบีพัติศ

มาให้แก่พระเยซูในแม่น�้าจอร์แดน	ศิษย์ของยอห์นหลายคนได้กลาย

มาเป็นศิษย์ของพระเยซู	 	และภายหลังยอห์นถูกกษัตริย์เฮโรดจับขัง

คุกและตัดศีรษะในที่สุด

	 ครั้นพระเยซูทรงพระชนมายุได้	 12	พรรษา	 โยเซฟและนาง

มารีย์	 ได้พาพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็ม	 	 การไปกรุงเยรูซาเล็มเป็น
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ขนบธรรมเนียมของชาวยิวที่อยู่ห่างไกลเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ในการเล้ียงเทศกาลปัสกาทุกๆ	ปี	โดยร่วมทางกนัไปเป็นขบวน	ขากลบั 

โยเซฟและนางมารย์ีไม่พบพระเยซูในขบวนญาติ	ๆ 		จึงกลบัไปหาท่ีกรงุ

เยรูซาเล็ม	หาอยู่	3	วันจึงพบพระเยซูประทับในพระวิหารทรงก�าลังนั่ง

อยู่ท่ามกลางพวกนักปราชญ์และอธิบายพระคัมภีร์

	 พระเยซูทรงยืนยันกับโยเซฟและนางมารีย์ว่า	“ท่านเที่ยวหาฉัน

ท�าไม	 	ท่านไม่ทราบหรือว่า	ฉันต้องกระท�าพระราชกิจแห่งพระบิดา

ของฉัน”	พระเยซูเสด็จกลับบ้าน	ทรงนบนอบและเช่ือฟังบิดามารดา		

พระเยซกูไ็ด้จ�าเรญิข้ึนในด้านสตปัิญญา		ในด้านร่างกายและเป็นทีช่อบ

จ�าเพาะพระพักต์พระเจ้า		และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย”		

	 ครัน้พระองค์ทรงพระชนม์มายุ	30	พรรษา	ขณะน้ัน	ยอห์น	เทศนา

ให้ผู้คนว่า		“จงเตรยีมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า		จงกระท�าหนทาง

ของพระองค์ให้ตรงไป”

	 พระเยซูรับบัพติศมาแล้ว	พระองค์เสด็จไปยังที่เปลี่ยว	ทรงอด

อาหารและอธิฐาน	40	 วัน	มารมาทดลองพระองค์แต่พระองค์ก็ทรง

เอาชนะการทดลองได้ทุกประการ

	 พระเยซ	ูทรงเร่ิมต้นเทศนาและแสดงพระองค์อย่างเปิดเผย	เม่ือ

พระองค์มพีระชนมาย	ุ30	พรรษาแล้ว	ทรงเทศนาทีท่ะเลสาบกาลลิเีป็น

ส่วนใหญ่	และไปท่ีกรงุเยรซูาแลมอย่างน้อย	3	ครัง้	ระหว่างน้ันได้กลบั

ไปเทศนาที่บ้านเกิดเมืองนาซาเร็ธ
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	 ค�าสอนของพระเยซู	มลีกัษณะอธิบายความจรงิเกี่ยวกับพระเจ้า		

ทีไ่ม่มีใครเคยรูม้าก่อน	น�าความประหลาดใจและความเข้าใจมาสู่คนใน

ยุคน้ัน	 เป็นค�าสอนท่ีท�าให้กฎหมายต่างๆ	และพระคัมภีร์ของชาวยิว

สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น

	 นอกจากการสอนแล้วพระองค์ทรงกระท�าการมหัศจรรย์	และ

การมหัศจรรย์ของพระองค์น้ันมีจุดประสงค์เพื่อเป็น	 “เคร่ืองหมาย”	

มิใช่การแสดงอทิธฤิทธิ	์เครือ่งหมายในท่ีนีก้คื็อ		อาณาจกัรของพระเจ้า

ได้เข้ามาอยู่ในโลกแล้ว	การอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระท�าที่ส�าคัญคือ	

การทีพ่ระองค์ท�าให้คนตายกลบัฟ้ืนคืนชีพ	คนตาบอดกลบัเหน็ได้	คน

เจบ็ป่วยหายโรค	เท่าน้ันยงัไม่พอพระองค์เองทรงได้ฟ้ืนกลบัเป็นข้ึนมา

และทรงพระชนม์อยู่	อันเป็นการยืนยันว่า	พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้

ประทานการบังเกิดใหม่ให้แก่มวลมนุษย์

	 พระองค์ทรงเรยีกอคัรสาวกจากชาวประมง	คนเกบ็ภาษี	และอืน่	ๆ  

รวมท้ังส้ิน	12	คน		คือ	1.	ซโีมนเปโตร	2.	อนัดรว์ู		(น้องชายของเปโตร) 

3.	ยากอบ	(บุตรชายเศเบด)ี	4.	ยอห์น	(น้องชายของยากอบ)			5.	ฟีลปิ 

6.	บารโธโลมวิ				7.	โธมัส		8.	มัทธิว	(เลวี)				9.	ยากอบ			(บตุรชายอลัเฟอสั) 

10.	เลบเลอสั	(ธดัเดอสั)		11.	ซโีมนเศโลเท	(ชาวคานาอนั)	12.	ยูดาส 

อิสคาริโอท	 (ผู้ที่ได้ทรยศพระองค์น้ัน)	 แต่ก็ยังมีลูกศิษย์อีกเป็น

จ�านวนมากตลอด	3	ปีท่ีอยู่ด้วยกนัน้ัน		ทัง้	12	คนไม่ค่อยเข้าใจค�าสอน

และกิจการของพระเยซู	แต่ทุกคนก็เป็นพยานยืนยันถึงชีวิตและการ

อัศจรรย์ของพระองค์	เมื่อพระเยซูถูกจับและถูกทรมาน	อัครสาวกหนี

พระองค์ไปหมด	แต่หลังจากพระองค์เสด็จกลับฟื้นคืนพระชนม์แล้ว	
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ท�าให้พวกสาวกเข้าใจในค�าสอนทุกข้อ	 และมี

ความกล้าหาญ		และเริ่มต้นการเทศนาสั่งสอน

	 มีกลุ่มบุคคลท่ีเรียกว่าพวกฟาริสี	 สะดูสี	และธรรมาจารย์	 	 เป็น

ศัตรูกับพระเยซู			ตลอดเวลาพวกเขาหาโอกาสจับผิด	กลั่นแกล้ง	และ

หาเรื่อง	ที่สุดพระเยซูถูกพิพากษาและถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์บนไม้

กางเขน	ทั้งนี้โดยอาศัยอ�านาจของอาณาจักรโรมัน

	 พระเยซถูกูจับในสวนเกทเสมนี	โดยทหารโรมันร่วมมือกบั	ยดูาส	

อิสคารโิอท	สาวกผู้ซึง่ทรยศพระองค์นัน้		แต่ภายหลงัเขาเกดิความกลวั

จึงแขวนคอตวัเองตายท่ีต้นไม้	ในขณะท่ีเปโตรผูป้ฏเิสธไม่รู้จกัพระองค์

ถึง	3	คร้ัง	 เป็นทุกข์เสียใจและกลับใจ	 	 โดยภายหลังได้ประกาศข่าว

ประเสริฐแก่คนมากมาย						
 

	 ระหว่างหนทางไปสูเ่นินกลโกธา	(เนินหวักะโหลก)	พระเยซทูรง

แบกไม้กางเขนและได้รับการทรมานอย่างสาหสั	พระองค์ทรงพบ	ชาว

ไซรนีคนหน่ึงชือ่	ซโีมน	ซึง่ถกูจับให้มาช่วยแบกไม้กางเขน	พระองค์ทรง

พบกับกลุ่มสตรีที่รักและศรัทธาพระองค์แห่งกรุงเยรูซาเล็ม	พระองค์

ทรงบอกให้พวกเธอเป็นทุกข์และร้องไห้เพื่อตัวเองและลูกๆ	ของเธอ	

และยังทรงพบปะกับนางมารีย์มารดา	 ผู้ซึ่งติดตามพระองค์ไปจนถึง

เนินพร้อมกับศิษย์ช่ือยอห์น	 	หลังจากที่ทุกสิ่งส�าเร็จตามพระคัมภีร์	

พระองค์จึงทรงสิ้นพระชนม์

	 เมื่อใกล้สิ้นพระชนม์	เพื่อให้ส�าเร็จตามพระคัมภีร์	พระองค์ตรัส

ว่าเรากระหายน�า้	ทหารจึงเอาฟองน�า้ชุบน�า้องุน่เปรีย้วเสยีบปลายไม้อ้อ
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ยื่นให้พระองค์	 เมื่อพระองค์ทรงรับแล้วจึงตรัสว่า	 “ส�าเร็จแล้ว”	แล้ว

ทรงก้มพระเศียรปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปและทรงสิ้นพระชนม์

	 ขณะน้ันม่านในพระวิหารได้ฉีกขาดด้วยตัวเองจากบนลงล่าง	

ท้องฟ้าทั่วกรุงเยรูซาเล็มมืดมัว	ทหารที่อยู่ที่นั้นกล่าวว่า	“แท้จริงท่าน

ผู้น้ีเป็นพระบุตรของพระเจ้า”	 ท่ีพระเศียรของพระองค์มีป้ายเขียนว่า	

“เยซูชาวนาซาเร็ธ	กษัตริย์ของชาวยิว”	บรรดาปุโรหิตและชาวยิวท้วง

ติงปิลาตว่า	“ขออย่าเขียนว่า	กษัตริย์ของพวกยิว”	แต่ขอเขียนว่า	“คน

นี้บอกว่า	 เราเป็นกษัตริย์ของพวกยิว”	แต่ปิลาตตอบว่า	 	“สิ่งใดที่เรา

เขียนแล้วก็แล้วไป”	

	 พระองค์สิ้นพระชนม์วันศุกร์	ครั้นถึงเช้าตรู่วันอาทิตย์	มารีย์มัก

ดาลากับเพื่อนๆ	ได้น�าเครื่องหอมเพื่อมาชโลมพระศพพระเยซู	ซึ่งถูก

ฝังไว้ในอโุมงค์และปิดด้วยแผ่นหนิใหญ่	แต่เมือ่พวกเธอไปถงึ	แผ่นหนิ

ได้ถกูเปิดเลือ่นออกไปแล้ว	ทัง้หมดจงึเข้าไปดูก็พบชายหนุ่มผูห้นึง่สวม

ชุดสีขาว	พวกนางตกใจกลัวมาก	หนุ่มนั้นกล่าวว่า	“พวกท่านแสวงหา

คนเป็นในพวกคนตายท�าไมเล่า		พระองค์ไม่อยูท่ี่น่ี		พระองค์เสดจ็กลบั

เป็นข้ึนมาแล้วไม่อยู่ทีน่ี่หรอก”	มผ้ีาทีใ่ช้พนัพระศพพระเยซวูางอยูต่รง

นั้นและผ้าที่ใช้พันพระเศียรพับวางอยู่ที่หนึ่งต่างหาก	ทูตสวรรค์กล่าว

ต่อไปว่า	“จงไปบอกพวกเปโตรและสาวกว่าพระองค์เสด็จไปรอพวก

เขาที่กาลิลี”	สตรีเหล่านั้นรีบออกจากอุโมงค์

	 พออัครสาวกได้พบพระเยซูที่แคว้นกาลิลี	พระองค์ทรงปรากฏ

องค์และอยู่กับพวกเขาเป็นเวลา	40	 วัน	พระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่า		
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“ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี	 	 ในแผ่นดินโลกก็ดี	 	ทรงมอบไว้แก่

เราแล้ว	 	 เหตุฉะน้ัน	 	ท่านท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติให้รับ

บพัตศิมาในพระนามแห่งพระบดิาพระบตุร		และพระวิญญาณบรสุิทธิ์		

สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้		ดูเถิด		เราจะอยู่

กับท่านทั้งหลายเสมอไป	จนกว่าจะสิ้นโลก”		แล้วพระองค์จึงเสด็จขึ้น

สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า						

	 ในวันเพนเตคอสเต		พวกสาวกจงึมาร่วมใจอยู่ในท่ีแห่งเดียวกนั	

มเีปลวไฟสณัฐานเหมอืนลิน้ปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาส้ินทุก

คน	เขาเหล่านัน้กป็ระกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ	์	เปโตรจงึกล่าวกบั

ฝูงชน		ซึ่งขณะนั้นมาจากหลายชาติหลายภาษา	ท่านได้เทศนาถึงพระ

เยซูด้วยภาษาฮีบรู	แต่ทุกคนท่ีฟังได้ยินเป็นภาษาของตน	 ในวันน้ันมี

คนเข้าเป็นสาวกประมาณ	3,000	คน

									ต่อจากนั้น	บรรดาอัครสาวกจึงแยกย้ายกันไปเทศนาสั่งสอนตาม

ที่ต่างๆ	 โทมัสไปประกาศที่อินเดีย	ยอห์นไปอยู่ประเทศกรีก	 เปาโล

ประกาศให้คนต่างชาติต่างศาสนาท่ีไม่ใช่ชาวยิว	 อัครสาวกส่วนใหญ่

ยอมพลีชีพเพื่อประกาศพระนามพระเจ้า	
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 ข่าวประเสริฐ

       1โครินธ์15:3-4 (3) เร่ืองซึง่ข้าพเจ้ารับไว้น้ัน  ข้าพเจ้าได้ประกาศ 

แก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของ

เราทัง้หลายตามทีเ่ขียนไว้ในพระคัมภร์ี (4) และทรงถูกฝังไว้แล้ววันท่ีสาม

พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น

							 คุณเคยได้ยินเรือ่งข่าวประเสรฐิไหม		ถ้าเคยได้ยนิคุณเข้าใจไหม

ว่าข่าวประเสริฐคืออะไร?

       ค�าตอบ		ข่าวประเสริฐคือ		ข่าวดีส�าหรับคนตาย			เป็นทางเดียว

ที่เขาจะได้รับโอกาส		กลับมามีชีวิต

       ให้เรามาท�าความเข้าใจ  เกี่ยวกับชีวิตของเราก่อน

พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตอยู่สองฝ่าย	1.	 วิญญาณ	 	 	2.	 เนื้อหนัง		

(วิญญาณเรามาจากสวรรค์)

 ปฐมกาล2:7  พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน  

ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา  และมนุษย์จึงเกิดเป็น

จิตวิญญาณมีชีวิตอยู่

							 พระเจ้าทดสอบจิตใจมนุษย์	 	 ให้เขาเลือกระหว่างชีวิตกับความ

ตายและมนุษย์ก็ได้เลือกความตาย	

ค�าพยาน
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	 -	 ฝ่ายวิญญาณตายทันที	(ถูกแยกออกจากพระเจ้า)

	 -	 ฝ่ายเน้ือหนังมีเวลา	 	(ต้องตายและกลับไปเป็นดิน)	 	 เพราะ

พระเจ้าสร้างฝ่ายเนื้อหนังเรามาจากดิน

 ปฐมกาล2:16-17 (16) พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระด�ารัส

สั่งมนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมด (17) แต่

ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นน้ันเป็นอันขาดเพราะว่า

เจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายแน่ในวันนั้น”   

						 ปัญหาใหญ่ของมนุษย์คือ		ความตาย			(ตายฝ่ายวิญญาณทันที

และตายฝ่ายเนื้อหนังตามกาลเวลา)

        

 มนุษย์แก้ปัญหานี้ไม่ได้

				 พระเจ้าเท่านั้นที่จะแก้ปัญหานี้ได้	 	พระเจ้าได้แสดงความรักต่อ

มนุษย์	 	 เสด็จเข้ามาในโลก	 	 คือพระเยซู	 	มาเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของ

มนุษย์	

       เอเฟซัส 2:1  พระองค์ทรงกระท�าให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่  แม้ว่า

ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

				 ฝ่ายวิญญาณนั้นมนุษย์ทุกคน		เป็นคนตาย

				 ฝ่ายเนื้อหนังมนุษย์ทุกคน		เป็นคนบาป

       โรม 3:23  เหตุว่าทุกคนท�าบาปและเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า
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 พระเยซูบอกวิธีแก้ปัญหานี้

กลับใจเสียใหม่และเชื่อในข่าวประเสริฐ

 กลับใจเสียใหม่คือ		ปฏิเสธความเชื่อเก่า		จากการเชื่อในตัวเอง		

จากการเชื่อในผี	 	หรือจากการเช่ือในศาสนา	 	 เพราะเช่ือในสิ่งเหล่าน้ี

มันช่วยเราให้รอดพ้นจากการพิพากษาในนรกไม่ได้

       มาระโก 1:15  และตรัสว่า “เวลาก�าหนดมาถงึแล้ว  และอาณาจักร

ของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว  ท่านท้ังหลายจงกลับใจเสียใหม่  และเชื่อข่าว

ประเสริฐเถิด”

       ข่าวประเสริฐมีสามส่วน

				 ส่วนที่	 1.	พระเยซูยอมตายที่กางเขน	 	 (ไม้กางเขนจัดการเร่ือง

ความบาป)	เพื่อใช้หนี้บาปแทนเรา		และท�าให้เราได้กลับคืนดีกันกับ

พระเจ้า

				 ส่วนที่	2.	พระเยซูถูกฝังไว้

				 ส่วนที่	3.	พระองค์ทรงฟื้นในวันที่สาม	(การคืนพระชนม์จัดการ

เรือ่งความตาย)			เพือ่ให้เราได้เกดิใหม่ฝ่ายวิญญาณและกลับมามีชีวิต

ใหม่เป็นลูกของพระเจ้า	 	 และจะอยู่ในสวรรค์นิรันดร์เม่ือถึงกาลเวลา

ของฝ่ายเนื้อหนังจบลง	 	1โครินธ์ 15:3-4 (3)  เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับ 

ไว้นั้น   ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน   คือว่าพระคริสต์ได้ทรง

วายพระชนม์เพราะบาปของเราทัง้หลาย   ตามท่ีเขียนไว้ในพระคัมภร์ี (4) 

และทรงถูกฝังไว้    แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียน

ไว้ในพระคัมภีร์นั้น
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 เรื่องของพระเยซูไม่ได้เป็นศาสนา  แต่เป็นเรื่อง  ความรัก

ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ข่าวประเสริฐ	 	 เป็นข่าวดีส�าหรับคนตาย	 	 	 เป็นทางเดียวที่เขาจะได้รับ

โอกาสกลับมามีชีวิต
      

	 สรุป		วันนี้	ได้ฟังเรื่องนี้แล้ว		

	 -	 เราเป็นคนตายฝ่ายจิตวิญญาณไหม?

	 -	 เราเป็นคนบาปฝ่ายเนื้อหนังไหม?

	 ถ้าเป็น	แสดงว่าเรามีปัญหาใหญ่ที่สุดอยู่

 อยากให้พระเยซูแก้ปัญหาใหญ่นี้ไหม?

จงกลับใจเสียใหม่จากความเชื่อเก่า			จากการพึ่งตัวเอง		จากการพึ่งผี			

หรือจากการพึ่งศาสนาแล้วมาพึ่งในข่าวประเสริฐของพระเยซู

	 คือ		ต้อนรบัพระเยซเูป็นพระผู้ช่วยให้รอด			โดยยอมรับด้วยปาก

ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อด้วยใจ		ในข่าวประเสริฐ	

คุณยอมรับไหมว่า		พระเยซเูป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า		(ยอมรับด้วยปาก) 

พระเยซูตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปแทนเรา	 คุณเชื่อไหม?	(เชื่อ

ด้วยใจ)

      

 วิธีรับความรอด  

     โรม10:9  คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็น

องค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้

เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด
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	 พระองค์ถกูฝังไว้ในอโุมงค์ฝังศพ		วันท่ีสาม		พระองค์ทรงฟ้ืนข้ึน

มาจากความตาย	ขณะนี้ทรงพระชนม์อยู่บนสวรรค์	 	 (คุณเชื่อไหม?)		

ยอห์น3:16  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ทรงประทานพระบุตร

องค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา  เพื่อผู้ที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  

แต่มีชีวิตนิรันดร์

	 -	 ถ้าคุณเช่ือเช่นน้ันแล้ว	ขอแสดงความยนิดีกบัคณุด้วย		คุณได้

รับความรักของพระเจ้าแล้ว

	 -	 ทนัทีพระเจ้าทรงประทานความรอดให้		คุณได้รบัความรอดพ้น 

จากการพิพากษาในนรกแล้ว					
   

 ยอห์น3:18  ผู้ทีเ่ชือ่ในพระบตุรกไ็ม่ต้องถกูพพิากษาลงโทษ  แต่ผู้

ที่มิได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว  เพราะเขามิได้เชื่อในพระนาม

พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระเจ้า

 ทนัทีไ่ด้รบัการบังเกดิใหม่ฝ่ายวญิญาณ  คุณได้รบัสทิธอิ�านาจ

เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว     

 ยอห์น3:3  พระเยซูตรัสตอบเขาว่า  “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า  

ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่  ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้”

     ยอห์น1:12  แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์  พระองค์ทรง

ประทานอ�านาจให้เป็นบุตรพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของ

พระองค์

	 ทนัทพีระวิญญาณบรสิทุธิข์องพระเจ้าประทบัตราเป็นเคร่ืองมดัจ�า		

คุณได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณตลอดไป
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 เอเฟซัส 1:13  และในพระองค์น้ันท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่น

เดียวกนัเมือ่ท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจรงิคือข่าวประเสรฐิเรือ่งความ

รอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วด้วย  ท่านก็ได้รับการผนึกตราไว้

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา

	 -	 เวลาคุณจากโลกน้ีไป		คุณกจ็ะได้อยูใ่นสวรรค์เป็นนิจนิรนัดร์

ทันที	เอเมน		

 1ยอห์น5:13  ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลาย

ทีเ่ชือ่ในพระนามของพระบตุรของพระเจ้า  เพือ่ท่านท้ังหลายจะได้รู้ว่าท่าน

มชีวิีตนิรนัดร์  และเพือ่ท่านจะได้เชือ่ในพระนามของพระบตุรของพระเจ้า

 ความเชื่ออย่างไร   ท�าให้รอดได้?

			 -	 คริสตจักรหลายแห่งใช้วิธีประกาศ		โดยให้พี่น้องพาคนมาที่ 

คริสตจักร			เป็นการให้โอกาสแก่เขา	แทนทีเ่ราจะประกาศข่าวประเสรฐิ

กับเขาก่อน	แต่เรากลับพาเขาเข้าไปคริสตจักรก่อน

			 -	 เม่ือเราท�าเช่นน้ัน	 	สิ่งแรกที่คนน้ันได้รับ	 คือ	 	กิจกรรมของ 

คริสตจักร		เขาได้พบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป		เช่นมีการร้องเพลง		การ

นมัสการ	 	การต้อนรับที่อบอุ่นและพิธีกรรมอื่น	ๆ	 เมื่อเขาเห็นว่าน่า

สนใจ		เขากร็บัเชือ่		(บ่อยครัง้เราไม่รู้ว่าเขาเช่ืออะไรจรงิ	ๆ 	เขาเชือ่ในสิง่

ทีเ่หน็ใน	คริสตจักร	หรือเชือ่ในพระเยซอูย่างแท้จรงิ	กไ็ม่มีใครสามารถ

รู้ได้เลย	จนกว่าจะถามเรื่องความรอดกับเขา		ก็จะรู้ได้ว่าเขาเชื่ออะไร)

			 -	 หลังจากนั้น		คริสตจักรก็จะให้เขาเข้าชั้นเรียน	“ผู้เชื่อใหม่”

			 -	 และในชั้นเรียนน้ีเองที่จะเป็นตัววัดว่าเขาจะได้รับบัพติสมา
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หรอืไม่		โดยดูทีก่ารด�าเนินชวิีตทีเ่ปลีย่นแปลงไป		หรอืไม่เปล่ียนแปลง

ไปตามทีเ่รยีนหรอืไม่ถ้าเปลีย่นแปลงและเรยีนจบ		กจ็ะได้รับบพัตสิมา 

เข้าเป็น	 	 “สมาชิก”	สมบูรณ์ของคริสตจักรโดยให้เหตุผลว่า	 	 จะให ้

บพัติสมาได้น้ันเราต้องได้คริสเตยีนท่ีมคีณุภาพ		บงัเกดิใหม่โดยให้เวลา 

เป็นเครือ่งพสูิจน์		ซึง่สิง่เหล่าน้ีท่ีเราใช้ตัดสนิ	ไม่สามารถใช้บอกได้เลย

ว่าคนน้ัน	“บังเกดิใหม่”	หรอืยงั		เวลา	บทเรยีน	บพัติสมา		ของประทาน		

การนมัสการ		กิจกรรมต่าง	ๆ	ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์การบังเกิดใหม่		ความ

เชื่อที่ถูกต้องต่างหากพิสูจน์ว่าคนนั้นบังเกิดใหม่และรอดแล้ว
      

	 ปัจจุบันน้ี	 	 เราเห็นว่าวิธีประกาศ	 	แตกต่างจากคริสตจักรแห่ง

พระเยซูคริสต์ในพระธรรมกิจการ	 เราเรียงล�าดับสิ่งที่เราเห็นว่าเกี่ยว

กับเรา	 	 เก่ียวกับคริสตจักรมาก่อนเสมอ	แล้วพระกิตติคุณแห่งความ

รอดจึงสอนทีหลัง		ทุกอย่างจะต้องมีเราเป็นเอกเสมอ		ไม่รู้ท�าไม?

	 เม่ือเป็นเช่นนี	้	เมือ่เวลาผ่านไป		เขาเตบิโตในกจิกรรมของครสิตจักร 

มากเท่าไร		เขาก็จะอ่อนแอในความเชื่อที่แท้จริงน้อยลงเท่านั้น	(ถาม

เรื่องกิจกรรมของคริสตจักร	ตอบได้ถามเรื่องความรอด	ตอบไม่ได้)

	 เม่ือเราถามคริสเตียนปัจจุบัน	 	 ความรอดคืออะไร?	หรือเชื่อ

อย่างไรถึงรอด		จึงไม่ค่อยมีคนกล้าตอบจริง	ๆ	มักจะอ�้าอึ้ง		เพราะไม่

แน่ใจ		หรือไม่ก็ไม่กล้าฟันธง		เพราะสับสนหรือเพราะงงตั้งแต่แรกที่

รับเชื่อ
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	 คริสเตียนมักจะมีค�าตอบคล้ายกันว่า	 “เราเป็นคนบาป	ตอนน้ี

เราเชื่อพระเจ้า	 ได้รับการอภัยโทษ	ตอนน้ีรอดแล้ว	 โดยไม้กางเขนที่

อภัยโทษบาป”	 	 เม่ือเรามาคริสตจักรเราจะช่วยกันและกันให้รักษา

ความรอดนี้	ถ้าเรามานมัสการร่วมกันเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น	เราจะ

เข้มแข็งข้ึน	 เพราะเราจะช่วยกันในพระวิญญาณ	 	ถ้าสรุปจากค�าตอบ

นี้	เราสามารถจะพูดเป็นประโยคประมาณนี้ว่า	“ไม้กางเขนช่วยให้เรา

รอด-คริสตจักรช่วยเรารักษาความรอด”	(ตรงนี้แหละความเชื่อผิดที่

เข้ามาในคริสตจักร)	 	นี่เป็นกิตติคุณแค่ครึ่งเดียว	 	ที่ใช้สอนกันเป็น

ประจ�าใน	คริสตจักรจนฝังรากลึกยากที่จะเยียวยาแก้ไข	 เพราะเรามุ่ง

อยู่แต่ที่จะให้คนเปลี่ยนแปลง

			 -	 การเปลี่ยนแปลงไม่ท�าให้คนถึงความรอด

			 -	 การเปลี่ยนใหม่จากข้างในต่างหากท�าให้คนถึงความรอด

			 -	 ความรอดจึงมาจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายใน	 ไม่ใช่

เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตภายนอก
 

						 -	 เราต้องเรียงล�าดับให้ถูกต้องให้เขาได้รับการเปล่ียนแปลง

จิตใจภายในก่อน	 จึงค่อยน�าเข้าสู่การเปล่ียนแปลงการด�าเนินชีวิต

ภายนอก		ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ		สิ่งภายนอกจะมาเองครับ		เมื่อ

เขารอดจริงๆ	แล้ว	เขาจะทนต่อการเร้าใจ	ในพระวิญญาณไม่ไหว		จะ

ล้นออกมาเป็นการสรรเสรญิเองครับ		จะท�าทกุอย่างโดยมีพระวิญญาณ

เร้าใจภายใน	 	ของประทานแห่งพระวิญญาณจะออกมาโดยไม่ต้องมี

การรับเพราะมีอยู่จากข้างใน	ไม่ใช่	“เจิม”	เข้าไปจากข้างนอก
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       ครสิเตียนเชือ่อย่างไรจงึจะรอด  ความเชือ่แบบไหน เชือ่อะไร

ที่ท�าให้เกิดความรอด

ทกุครัง้เวลาเราประกาศข่าวประเสรฐิสิง่ทีเ่รา	“ลมื”	คือพดูถงึข่าวดีของ

พระคริสต์ไม่ครบถ้วน

			 -	 เราได้พดูเรือ่งมนุษย์ทกุคนเป็นคนตายแล้วฝ่ายวิญญาณ	หรอื

ไม่?

			 -	 ส่วนมากที่เห็นมาก็จะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปส่วน

เดียว	เท่านั้น

			 -	 แต่พระเจ้าเห็นคนไม่เชื่อเป็น	“คนตาย”	

       เอเฟซัส 2.1  พระองค์ทรงกระท�าให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่  แม้ว่า

ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป

							 พระคัมภีร์ยืนยันไว้ใน	พระธรรมโรม,	ฮีบรู,	โคโลสี	บทที่	2	และ

จะว่าไปแล้วเขียนไว้ตลอดท้ังพันธสัญญาใหม่ว่า	 	 มนุษย์น้ันตายแล้ว

เพราะบาปของตน		เมื่ออาดัมกินผลไม้นั้น						

        ปฐมกาล 3:3   แต่ผลของต้นไม้ต้นหน่ึงซึ่งอยู่ท่ามกลางสวน  

พระเจ้าตรัสว่า  “เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน  มิฉะนั้นเจ้าจะตาย”

	 พระคัมภีร์		กล่าวว่า		อาดัมนั้น	ตายแต่อาดัมยังเดินอยู่อีกหลาย

ร้อยปีจึงจะตาย

			 -	 แต่พระเจ้าเห็นว่า	อาดัมน้ัน	ตายแล้ว	 คือ	ตายฝ่ายวิญญาณ

นั่นเอง
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	 -	 ในสายพระเนตรของพระเจ้า	มนุษย์ผู้ใด	 ไม่มีวิญญาณของ

พระองค์ประทับอยู่	มนุษย์นั้น	“ตายแล้ว”	และเมื่อพระวิญญาณของ

พระเจ้าพรากจากมนุษย์ในสายตาของพระเจ้า	มนษุย์นัน้ตายแล้ว	และ

ยังคงสภาพตายอยู่	จนกว่าจะรับพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์	ซึ่งก็

คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเอง

       โรม 5:12-21 (12) เหตุฉะน้ันเช่นเดียวกับท่ีบาปได้เข้ามาในโลก 

เพราะคน ๆ  เดียว  และความตายกเ็กดิมาเพราะบาปน้ันและความตายก็ได้ 

แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนท�าบาป (13) บาปได้มีอยู่

ในโลกแล้วก่อนมีพระราชบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่า

มีบาป  (14) อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบง�าตลอดมาตั้งแต่อาดัม

จนถึงโมเสส  แม้คนที่มิได้ท�าบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัม  ผู้ซึ่ง

เป็นแบบของผูท้ีจ่ะเสดจ็มาภายหลงั (15) แต่ของประทานแห่งพระคุณน้ัน

หาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่  เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะ

การละเมิดของคน ๆ เดียว  มากยิ่งกว่านั้น  พระคุณของพระเจ้าและของ

ประทานโดยพระคณุของพระองค์ผู้เดียวน้ัน  คือพระเยซคูรสิต์กมี็บรบิรูณ์

แก่คนเป็นอันมาก  (16) และของประทานน้ันก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิด

จากบาปของคนน้ันคนเดียว  เพราะว่าการพิพากษาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก

การละเมิดเพียงคร้ังเดียวน้ัน  ได้น�าไปสู่การลงโทษแต่ของประทานภาย

หลังการละเมิดหลายครั้งน้ันน�าไปสู่ความชอบธรรม (17) เพราะว่าถ้า

โดยการละเมิดของคนน้ันคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบง�าอยู่โดย

คนน้ันคนเดียว  มากย่ิงกว่าน้ันคนท้ังหลายท่ีรับพระคุณอันไพบูลย์และ

รับของประทานแห่งความชอบธรรม  ก็จะด�ารงชีวิตและครอบครอง  โดย

พระองค์ผู้เดียว  คือพระเยซูคริสต์ (18) ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มา
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ถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดของคน ๆ  เดียวฉันใด  ความชอบธรรมของ

พระองค์ผูเ้ดยีวกน็�าของประทานแห่งพระคุณมาถึงทุกคนฉนัน้ัน  คือความ

ชอบธรรมแห่งชวิีต (19) เพราะว่าคนเป็นอนัมากเป็นคนบาปเพราะคน ๆ  

เดียวท่ีมไิด้เชือ่ฟังฉนัใด  คนเป็นอนัมากกเ็ป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์

ผู้เดยีวท่ีได้ทรงเชือ่ฟังน้ัน (20) เมือ่มีพระราชบญัญัตกิท็�าให้มกีารละเมดิ

พระราชบญัญัตปิรากฏมากข้ึน  แต่ท่ีใดมบีาปปรากฏมากข้ึน  ท่ีน่ันพระคุณ

ก็จะไพบลูย์ย่ิงข้ึน (21) เพือ่ว่าบาปได้ครอบง�าท�าให้ถงึซึง่ความตายฉนัใด

พระคุณก็ครอบง�าด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์  โดยทางพระ

เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้น

	 จึงว่า	อาดัมได้ตายและมนุษย์ทุกจึงตายตามอาดัมด้วย	 เพราะ

บาปและโคโลสี	 กับ	 เอเฟซัสบทที่	 2	ก็ว่าเพราะว่าเราได้ตายในการ

บาปของเรา	มนษุย์น้ันเป็นคนบาป	ถกูต้องแล้วครบั	แต่มนษุย์มีปัญหา

ที่หนักหน่วงกว่าน้ันมาก	 คือ	มนุษย์เป็นคนตาย ในสายพระเนตร

พระเจ้า

	 เมือ่เราเหน็เขาแค่เป็นคนบาป	เราจึงประกาศแต่เร่ืองไม้กางเขน	

เพราะเราเองกร็บัทราบมาแค่คร่ึงเดยีวคอื		ไม้กางเขนอภยับาปแต่พระ

กิตติคุณที่อัครสาวกในพระธรรมกิจการและ	อ.เปาโล	ประกาศเมื่อใด	

ล้วนแล้วแต่มสีองส่วนทุกครัง้เสมอ	คือ	การสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน		

ถูกฝังไว้	และการคืนพระชนม์ในสามวัน

	 เมื่อเราไม่เห็นคนไม่เชื่อเป็นคนตาย	 เราจึงลืมที่จะแจ้งให้ทราบ

ว่าเขาเป็นคนตายเราจึงลืมสิ่งที่คนตายต้องการ!
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 คนตายต้องการอะไรครับ?	 สิ่งเดียวท่ีคนตายต้องการ	 คือ

ชีวิต	คือชีวิต	คือชีวิต	 	 เท่านั้น	 เขาไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลง	ไม่

ต้องการวิถีชีวิตใหม่	ไม่ได้ต้องการโบสถ์		หรือการนมัสการแบบใด	ๆ	

เขาต้องการชีวิตก่อน	เราต้องแนะทางให้เขาได้ชีวิตครับ

	 คนตายน้ันเปลีย่นแปลงวิถชีวิีตอย่างไรก็ยังเป็นคนตายอยู่เสมอ	

จะนมัสการกี่พันครั้งหลับตาหรือลืมตา	ดังหรือเงียบ	มาโบสถ์ทุกวัน	ก็

ยังคงสภาพเป็นคนตายอยู่ดี

	 อาจรูส้กึมคีวามสขุ	เมือ่ได้ร้องเพลง		อาจเร้าใจ		อาจร้องไห้			อาจ

ซาบซึ้ง	 	อาจประทับใจ	แต่คนยังตายอยู่ดี 	คนตายนั้นต้องการชีวิต

ก่อนเป็นอันดับแรกครับ	อย่างอื่นว่ากันทีหลังเรียงล�าดับให้ถูก

	 ชวิีตน้ันได้มาจากไหนหรอื?	ชีวิตฝ่ายวิญญาณ	ได้มาจากทางเดยีว

คือ	จากชีวิตที่คืน	พระชนม์	ของพระเยซูคริสต์ครับ	คนที่จะรอดได้นั้น		

ต้องเชื่อทั้งสองส่วนของพระกิตติคุณครับ	 	คือการสิ้นพระชนม์บนไม้

กางเขน	ถูกฝังไว้	และการคืนพระชนม์ในสามวัน

	 ถ้าผมกล่าวว่า:	“ท่านไม่ได้รอดด้วยไม้กางเขน แต่รอดด้วย

การคืนพระชนม์ของพระครสิต์ ท่านได้รับการคืนดีและการยกโทษ

บาปจากไม้กางเขน แต่ได้รับความรอดด้วยการคืนพระชนม์

   - ไม้กางเขนช่วยท่านเรื่องความผิดบาปและการที่ท่านได้

คืนดีกับพระเจ้า
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   - แต่การคืนพระชนม์ของพระครสิต์ช่วยท่านเรือ่งทีท่่านตาย 

เพราะว่าก่อนท่านรับพระเยซูท่านไม่ได้เป็นแต่เพียงคนบาป  แต่

ท่านเป็นคนตายฝ่ายวิญญาณ “ท่านว่าผมพูดถูกหรือไม่?

	 น่ีคือความจรงิอกีครึง่หนึง่ของพระกิตติคุณซึง่มฤีทธิเ์ดชช่วยชีวิต

คนที่เชื่อให้รอดได้	พวกยิวก่อน	และพวกต่างชาติด้วย	และซึ่งจะเติม

เขาให้เต็ม	ความจริงนี้จะปลดปล่อยเขา	เมื่อเขาเข้าใจ	“การยกโทษที่

สิ้นสุดสมบูรณ์	และความจริง	แห่งการคืนพระชนม์”		นี่คือพระกิติคุณ

แห่งความรอดครับ	จาก	1 โครินธ์ 15: 1-4 (1)  ยิ่งกว่านี้  พี่น้อง 

ทัง้หลาย  ข้าพเจ้าขอให้ท่านค�านึงถงึข่าวประเสริฐท่ีข้าพเจ้าเคยประกาศแก่

ท่านทั้งหลาย  ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้  อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ 

(2) และซึง่ท�าให้ท่านรอดด้วย  ถ้าท่านยึดหลกัค�าสอนท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศ

ไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้น  เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ (3) เรื่อง

ซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น  ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน  คือว่าพระ

คริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย  ตามท่ีเขียนไว้ใน

พระคมัภร์ี (4) และทรงถกูฝังไว้  แล้ววันท่ีสามพระองค์ทรงเป็นข้ึนมาใหม่

ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น

	 นั่นลองอ่านดูดี	ๆ 	นะครับ	พระกิตติคุณมีสองส่วน	ครบสมบูรณ์

นี้	น�าไปสู่ความรอด	โดยความเชื่อ

 เพราะความบาปของท่าน จงึมีโทษและโทษของความบาปคือ

ความตาย ท่านจึงเป็นคนตายฝ่ายวิญญาณ

						 -	 พระเยซคูรสิต์ตายบนไม้กางเขนเพือ่อภยับาปให้แก่ท่าน	การ

ยกโทษบาปจึงบังเกิดขึ้นสมบูรณ์บนไม้กางเขน
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					 -	 พระเยซไูด้จัดการเรือ่งบาปไปแล้ว	แต่ท่านยงัมีปัญหาอีกอย่าง

ทีย่ิง่ใหญ่กว่าความบาปเพราะว่าท่านยงัเป็นคนตายอยู่	และสิง่ท่ีคนตาย

ต้องการคือชีวิต	ท่านต้องการชีวิต	ชีวิตนั้นได้มาจากที่เดียวคือ	การคืน

พระชนม์ของพระเยซ	ู	ซึง่จัดการเรือ่งความตายของท่าน	เม่ือท่านรบัเอา

พระเยซู	ท่านรับเอาชีวิตที่คืนพระชนม์ของพระองค์	เข้าสู่คนตายฝ่าย

วิญญาณเช่นท่าน	พระองค์จงึท�าให้ท่านเป็นข้ึนมาใหม่		ฝ่ายวิญญาณ	มี

ชวิีตใหม่	เป็นชีวิตนิรันดร์	คือความรอด		คือรอดจากความตายนิรนัดร์ 

ถ้าท่านรับเชื่อว่า  พระเยซูตายเพื่อท่านบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษ

บาป และพระเยซูได้เป็นข้ึนมาจากความตายเพื่อให้ชีวิตแก่คนที่

ตายไปแล้วเช่นท่าน ท่านจะรอด โรม 10:9  คือว่าถ้าท่านจะรับด้วย

ปากของท่านว่าพระเยซทูรงเป็นพระผูเ้ป็นเจ้า  และเชือ่ในจิตใจของท่านว่า

พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอด

 จากค�าถามทีว่่า  เรารอดด้วยส่ิงใดหรอืความเชือ่อย่างไรช่วย

ให้รอดได้?

	 ค�าตอบคือ		เรารอดด้วยความเช่ือว่าพระเยซไูด้ท�าสามสิง่คอืตาย

และถูกฝังไว้	แล้วก็เป็นขึ้นจากตาย	จะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ไม่ได้	ต้องมี

ทั้งสองอย่างเสมอ!

	 -	 การสิน้พระชนม์ของพระเยซูยกโทษบาปให้เรา	ท�าให้เราคนืดี

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

โลกจะคืนดกีบัพระเจ้าทางพระคริสต์แล้ว	2โครนิธ์ 5:18-19  ทัง้สิน้

น้ีเกิดมาจากพระเจ้า  ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์  

และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื่องการคืนดีกัน (19) คือพระเจ้า

ผู้สถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกน้ีคืนดีกันกับพระองค์เอง มิได้ทรงถือ

โทษในการละเมิดของเขา  และทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั้นไว้

กับเรา

	 เพราะปัญหาของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ว่าบาปอย่างเดียว	มนุษย์ยังมี

ปัญหาใหญ่กว่านั้น	ที่ต้องแก้คือ	มนุษย์ที่ยังตายอยู่	เอเฟซัส 2:5  ถึง

แม้ว่าเมือ่เราตายไปแล้วในการบาป  พระองค์ยังทรงกระท�าให้เรามีชวิีตอยู่

กับพระคริสต์  (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)

	 เราต้องการชีวิตเราจึงจะรอดได้	 	 โดยรับชีวิตท่ีเป็นข้ึนจากตาย

ของพระเยซูไง		รับพระคริสต์คือ	รับชีวิตของพระองค์เข้ามาอยู่ในเรา

ถาวร	กาลาเทีย 2:20  ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว  แต่ข้าพเจ้า

ก็ยังมชีีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมชีีวิตอยูต่่อไป  แต่พระคริสต์ต่างหากท่ีทรง

มชีวิีตอยูใ่นข้าพเจ้า  และชวิีตซึง่ข้าพเจ้าด�าเนินอยู่ในร่างกายขณะน้ีข้าพเจ้า
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ด�าเนินอยูโ่ดยความเชือ่ในพระบตุรของพระเจ้า  ผูไ้ด้ทรงรักข้าพเจ้าและได้

ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

				 -	 น่ันคือความรอด	 	 เราคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน	 โดย 

ความตายของพระเยซ	ูโรม 5:8-9 (8)  แต่พระเจ้าทรงส�าแดงความรกั

ของพระองค์แก่เราทัง้หลาย  คอืขณะทีเ่รายังเป็นคนบาปอยู่น้ัน  พระคริสต์

ได้ทรงสิน้พระชนม์เพือ่เรา (9) เพราะเหตุน้ันเมือ่เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว

โดยพระโลหติของพระองค์  ยิง่กว่าน้ัน เราจะพ้นจากพระพโิรธโดยพระองค์

	 และเรารอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์ โรม 5:10  เพราะ

ว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรู  เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าโดยที่พระบุตรของ

พระองค์สิน้พระชนม์  ยิง่กว่าน้ันอกีเมือ่เรากลบัคนืดแีล้ว  เรากจ็ะรอดโดย

พระชนม์ชีพของพระองค์แน่  โรมบทที่ 8:11  แต่ถ้าพระวิญญาณของ

พระองค์  ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่าน

ทั้งหลาย  พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น  

จะทรงกระท�าให้กายซึ่งต้องตายของท่าน  เป็นข้ึนมาใหม่ด้วย  โดยพระ

วิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย

	 ยืนยันอย่างนี้ว่า	 “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระ

เยซูเป็นข้ึนมาจากความตาย	ทรงสถิตอยู่ในท่านท้ังหลาย	พระองค์

ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นข้ึนมาจากความตายแล้วนั้น	 	จะทรง

กระท�าให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นข้ึนมาใหม่	 	 โดยเดชแห่งพระ

วิญญาณขององค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย”

	 หมายความว่า	 	ความรอดคือการสวมทับด้วยพระวิญญาณของ

พระองค์เข้าสู่คนตายแบบเรา	 เราจึง	“ฟื้น”	การ	“ฟื้นจากความตาย
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ฝ่ายวิญญาณ”	นั้นคือความรอดนี้ตอบค�าถาม	ของคริสเตียนส่วนมาก

ที่ว่า	“เป็นคริสเตียนแท้ดูที่ไหน?”

	 -	 ดูท่ีน่ีครับ	ดูว่ามีพระวิญญาณของพระคริสต์อยู่ข้างในหรือ

เปล่า	ถ้ามีผู้น้ันเป็นของพระองค์ถ้าไม่มีผู้นั้นไม่ได้เป็นของพระองค์

ครับ	โรม 8:9  ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย

จริง ๆ แล้ว  ท่านก็มิได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง  แต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ  แต่ถ้าผู้

ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์  ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์

						 -	 เมื่อมีพระวิญญาณจึงรอดจากความตาย

							 จึงกล่าวได้ว่า	ไม้กางเขน	ท�าให้เราได้	“การคืนดีและการยกโทษ

บาป”	แต่การคืนพระชนม์	ท�าให้เราได้	“ชีวิต”	นั้นเอง

   - การสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน จัดการเรือ่งบาปให้หมดสิน้

นิรันดร์

    - การคืนพระชนม์  จัดการเรื่องความตายฝ่ายวิญญาณให้

หมดไป ให้เป็น คนมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ตรงนี้แหละ คือความรอด 

คือรอดจากการตายนิรันดร์ เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นั่นเอง

 เมื่อเราประกาศ ต้องประกาศความรอดแบบน้ีครับ:

 เมื่อเขารับพระเยซูว่าเป็นพระเจ้า  และพระองค์สิ้นพระชนม์

บนไม้กางเขนและคืนพระชนม์ เขาจะรอด เพราะว่าการส้ินพระชนม์

บนไม้กางเขนนัน้ท�าให้เขาตายไป จากกฎแห่งความบาป และความ

ตาย คือได้รับการคืนดี และการคืนพระชนม์นั้นมีฤทธิ์เดชให้เขา



31

กลบัฟ้ืนข้ึนมาจากตาย คือรอดจากตาย โดยท่ีพระวญิญาณบริสทุธิ์

ของพระเยซูเข้าสวมทับอยู่ในชีวิตของเขาถาวร 

 โคโลสี 1:28  พระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่  โดยเตือนสติทุก

คนและสั่งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื่อเราจะได้ถวายทุกคน

ให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์  

	 และน่ีคือนัยยะแห่งการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	 ใน

บรบิททีถ่กูต้องตามพระคมัภร์ีครบั		ไม่ได้เป็นเรือ่งของการรับฤทธิเ์ดช

เหมือนมนุษย์	หรือเรื่องใด	ๆ	หรือต้องมารับพระวิญญาณเอาทีหลัง	

หลังจากรับเชื่อแล้ว	 เพื่อจะมารับเอาฤทธิ์เดช	หรือของประทานฝ่าย

วิญญาณ	มาจับที่หัวเราและต้องมาเจิมพระวิญญาณ	อะไรไม่รู้ที่เรา

จับเอาพระคัมภีร์สองข้อมาผสมกันไปเองครับ	 	ยอห์นผู้ให้บัพติสมา		

กล่าวว่า	 เขาให้บัพติสมาด้วยน�้า	 แต่พระเยซูจะให้บัพติสมาด้วยพระ

วิญญาณบริสุทธิ์	ก็คือ	แบบนี้แหละครับ	คือที่พระเยซูจะให้บัพติสมา

สวมทบัชวิีตของพระองค์เข้าสูช่วิีตของท่านให้ท่านฟ้ืนจากตายนิรนัดร์		

เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์	นี่แหละครับ	บัพติสมาด้วยพระวิญญาณของจริง	คือ

เกี่ยวกับความรอดชัด	ๆ		ล้วน	ๆ	ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา

น่ีแหละครับ	 	ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ	 น่ีแหละครับส�าหรับผมแล้ว

คือฤทธิ์เดชที่น่าดูเป็นที่สุด	เห็นทีไรขนลุก	น�้าตาไหลทุกที	เมื่อเห็นคน

หน่ึงรับเชือ่พระเจ้าอย่างแท้จริงและรบัพระองค์เข้าสูช่วิีตของเขา	และ

เขาฟื้นบังเกิดใหม่อย่างแท้จริง	นี่ล่ะครับส�าหรับผม	ฤทธิ์เดชแห่งข่าว

ประเสริฐ	ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ	
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 โรม 1:16  ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ

ของพระคริสต์  เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า  เพื่อ

ให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด  พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย

	 ฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ที่สุด	ฤทธิ์เดชที่	 “ช่วยให้รอดได้”	ที่เพียงพอ

ต่อการด�าเนินชีวิตและไม่ต้องการอะไรเพิ่มเสริมอีก			
  

	 นี่แหละครับที่เราเรียกว่า	“ข่าวประเสริฐ”	หรือข่าวดี	เพราะเป็น

ข่าวดีจริง	ๆ	ไม่ใช่ข่าวดีครึ่งเดียว	ที่เหลือต้องท�าต่อ

	 เอาล่ะ	 เม่ือเรารู้แบบน้ีแล้ว	 เราจะเข้าใจอีกค�าถามหน่ึง	 (ซึ่งเรา

ถามกันสุดจะบ่อย)	โดยอัตโนมัติว่า

เราสูญเสียความรอดได้ไหม

ค�าตอบคือ	เป็นไปไม่ได้ครับ

	 เน่ืองด้วยเหตุผลและค�าอธิบายเร่ืองความรอดข้างบน	 จึงไม่มี

ทางท่ีคริสเตียนบังเกิดใหม่จะสูญเสียความรอด	 เพราะตัวการเดียวท่ี

ท�าให้เราตายฝ่ายวิญญาณได้คือ	 “ความบาป”	แต่พระเยซูจัดการกับ

บาปหมดอย่างสิ้นเชิงแล้ว	พระองค์ช�าระบาปนิรันดร์		

 ฮิบรู 9:26-28,14-18  (26) มิฉะนั้นพระองค์คงต้องทนทุกข์

ทรมานบ่อย ๆ ตั้งแต่สร้างโลกมา  แต่ว่าเดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงปรากฏใน

เวลาที่สุดนี้คร้ังเดียว  เพื่อจะได้ก�าจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์เอง

เป็นเครื่องบูชา (27) มีข้อก�าหนดส�าหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหน

หนึ่ง  และหลังจากน้ันก็จะมีการพิพากษาฉันใด (28) ดังน้ันพระคริสต์
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ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหน่ึง  เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของคน

เป็นอันมาก  แล้วพระองค์จะทรงปรากฏคร้ังทีส่องปราศจากความบาปแก่

บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น (14) มากยิ่งกว่านั้น

สักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์  โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวาย

พระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากต�าหนิ  จะได้ทรงช�าระ

ใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลาย  ให้พ้นจากการกระท�าที่ตายแล้ว  

เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ (15) เพราะเหตุนี้พระองค์จึง

ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่  เพื่อเมื่อมีผู้หน่ึงตายส�าหรับที่จะ

ไถ่การละเมิดของคนท่ีได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนั้นแล้ว  คนท้ังหลาย

ทีถ่กูเรยีกแล้วน้ันจะได้รับมรดกอนันิรันดร์ตามพระสญัญา (16) เพราะว่า 

ในกรณท่ีีเกีย่วกบัหนังสอืพนัิยกรรม  ผู้ท�าหนังสอืน้ันก็ต้องถงึแก่ความตาย

แล้ว (17) เพราะว่าเมือ่คนตายแล้วหนังสอืพนัิยกรรมนัน้จึงใช้ได้  มิฉะน้ัน

เมือ่ผู้ท�ายังมชีวิีตอยู ่ หนังสอืพนัิยกรรมน้ันก็ใช้ไม่ได้ (18) เหตุฉะน้ันพนัธ

สัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือด

	 พระองค์	“ลบบาป”	ทั้งสิ้นทั้งปวงและพระเจ้าไม่จดจ�าอีกต่อไป

และพระองค์ท�าลาย	ฤทธิ์แห่งบาปไปแล้วตามธรรมบัญญัติ	 	 ท�าลาย

อย่างไร?	 เมื่อฤทธิ์โทษแห่งบาปคือความตายได้บรรลุถึงซึ่งการ	

“ลงโทษ”	ไปแล้ว	ธรรมบัญญัติก็ไม่เหลืออ�านาจโทษใดที่จะลงโทษได้

อีก	จึงไม่เหลือตัวการที่จะท�าให้เรากลับตายได้อีก		และ	ว่าใครจะฟ้อง

เราให้รับโทษได้อกี?	และไม่มสีิง่ใดจะ	“แยก”	เราให้ขาดจากความรกั

ของพระครสิต์ได้อกีแล้ว		มหิน�าซ�า้ชวิีตท่ีคืนพระชนม์ของพระเยซเูป็น

ชีวิตที่พระองค์ไม่ได้กลับไปตายอีก	แต่ยังมีชีวิตอยู่		
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 โรม8:33-36 (33)  ใครจะฟ้องคนเหล่าน้ันท่ีพระเจ้าได้ทรง

เลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ท�าให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว (34) ใครเล่า 

จะเป็นผูป้รับโทษอกี  กคื็อพระครสิต์ผู้ทรงสิน้พระชนม์แล้ว  และยิง่กว่าน้ันอกี 

ได้ทรงคืนพระชนม์  ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า  และทรง

อธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย (35) แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจาก 

ความรักของพระคริสต์ได้เล่า  จะเป็นความยากล�าบาก  หรือความทุกข์

หรือการข่มเหง  หรือการกันดารอาหาร  หรือการเปลือยกาย  หรือการถูก

โพยภัย  หรือการถูกคมดาบหรือ (36) ตามที่เขียนไว้แล้วว่า “เพราะเห็น

แก่พระองค์  ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค�่า  และนับว่าเป็น

เหมือนแกะส�าหรับจะเอาไปฆ่า”  
      

 มัทธวิ 18:20  ด้วยว่ามีสองสามคนประชมุกนัท่ีไหน ๆ  ในนามของ

เรา  เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั้น” แต่เป็นชีวิตนิรันดร์		เมื่อพระองค์เป็น

ผลแรก	1โครินธ์ 15:20  แต่บัดนี้พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความ

ตายแล้ว  และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้น

							 และเราท้ังหลายได้ชีวิตนั้นจากพระองค์เข้ามาสู่คนตายฝ่าย

วิญญาณเช่นเรา	ชีวิตที่เราได้	“จึง”		เป็นชีวิตนิรันดร์ด้วยนิรันดร์	แปล

ว่าอยู่ไปตลอด	เราจึงรอดจากความตายนิรันดร์	เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์	เป็น

ความรอดนิรันดร์	ที่ไม่มีวันสูญเสียไป

       ถ้าเราเข้าใจความรอด เราจะรู้ว่าเราใกล้กับพระเจ้ามากกว่า

นี้ไม่ได้อีกแล้วและไกลออกจากพระเจ้ามากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว
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	 แท้จริงแล้วพระกิตติคุณน้ัน	แสนจะธรรมดา	และเรียบง่าย	 คือ

พระเจ้าเริม่ต้นด้วยความรัก	มนุษย์ตอบสนองพระองค์ด้วยความจ�านน		

และความเชื่อ

 สรุปว่า พระกิตติคุณที่ช่วยให้รอดได้ต้องประกอบด้วย 2 

ประการ เพื่อแก้ปัญหาที่มนุษย์แก้ด้วยตัวเองไม่ได้ 2 อย่าง คือ

มนุษย์บาป และมนุษย์ตาย

   - ไม้กางเขนจัดการเรื่องบาป

 - การคืนพระชนม์จัดการ เรื่องตาย

							 พระกิตติคุณต้องมีทั้งสองส่วนเสมอ	อย่าสอนแค่ส่วนเดียว	อย่า

อยู่แค่ส่วนเดียวถ้าวันนี้ยังไม่แน่ใจ	ความรอดไม่มีค�าว่าสายครับ
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