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บทที่ 1 – พระเจ้ ารักคุณและอยากมีความสัมพันธ์ กบั คุณ

เราดีใจที่คุณสนใจที่จะเรี ยนรู ้จากพระคัมภีร์วา่ จะมีความสัมพันธ์กบั พระ
เจ้าอย่างไร พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่สาคัญที่สุดในโลกเพราะมันสอนให้
เรารู ้วา่ จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้อย่างไร
หนังสื อเล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวติ ของคุณได้ แต่จริ งๆแล้วมันสามารถ
เปลี่ยนที่ที่คุณจะใช้ชีวติ นิรันดร์ ดว้ ย ถ้าหากคุณมีคาถามใด ๆ โปรดติดต่อ
เรา ขอให้เราเริ่ มกันเลย
1 ยอห์ น 4:16 – “เราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่ อในความรั กที่พระเจ้ า
ทรงมีต่อเรา พระเจ้ าทรงเป็ นความรั ก และผู้ใดที่อยู่ในความรั ก
ก็อยู่ในพระเจ้ า และพระเจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น”

พระเจ้าทรงมีพระลักษณะหลายประการ ในข้อนี้เราได้เรี ยนรู ้พระลักษณะ
อย่างหนึ่งของพระเจ้าคือความรัก ความรักคืออะไร?
คนส่ วนใหญ่จะพรรณนาถึงอารมณ์แบบหนึ่ง บางสิ่ งที่คุณรู ้สึก คุณ
มองเห็นความรักไหม? เห็นและไม่เห็น คุณมองไม่เห็นอารมณ์น้ นั แต่คุณ
สามารถมองเห็นความรักเป็ นการกระทาเมื่อมันถูกแสดงออกต่ออีกคน
หนึ่ง
คุณแสดงความรักออกมาไม่ได้หากว่าไม่มีใครให้แสดงความรักต่อ กับ
พระเจ้าก็เหมือนกัน พระเจ้าทรงเป็ นความรัก แต่หากไม่มีมนุษย์ ก็ไม่มี
ทางที่พระองค์จะแสดงให้เห็นหรื อแสดงออกความรักของพระองค์ได้
ด้วยเหตุน้ ี พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนมา เพื่อที่พระองค์จะสามารถ
แสดงความรักของพระองค์ต่อมนุษย์และมีความสัมพันธ์กบั เขาได้ พระ
คัมภีร์เป็ นข่าวสารของพระเจ้าที่ประกาศถึงความหวังและความรักต่อ
มนุษย์ทุกคน
บทเรี ยนพระคัมภีร์เหล่านี้จะช่วยคุณให้เข้าใจว่า: พระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด,
พระองค์สร้างโลกนี้ข้ ึนมาทาไม, ทาไมถึงมีความบาปและความทุกข์ และ
ทาไมพระเยซูคริ สต์ถึงได้เสด็จมายังโลกนี้
แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ คุณจะเรี ยนรู ้วา่ จะรู ้จกั พระเจ้าเป็ นการส่ วนตัวได้
อย่างไรและมีความสัมพันธ์กบั พระองค์ได้อย่างไร

บทที่ 2 – พระเจ้ าไม่ อยากให้ ชีวติ ของคุณว่างเปล่า แต่ อยากนา
เป้าหมายและความหมายมาสู่ ชีวติ ของคุณ

ปฐมกาล 1:1 – “ในเริ่ มแรกนั้นพระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ างฟ้าและ
แผ่ นดินโลก”
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว ใครเป็ นผูส้ ร้างฟ้าและแผ่นดินโลก? พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง
ขอให้สังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้วทิ ยาศาสตร์หรื อปรัชญาเพื่อพิสูจน์การ
มีอยูจ่ ริ งของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวเพียงว่าพระเจ้าทรงมีอยูจ่ ริ ง
พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ แต่ที่สาคัญยิง่ กว่านั้น มัน
บอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด คนมากมายมีมุมมองที่ผดิ ๆเกี่ยวกับพระเจ้า
บางคนคิดว่าไม่มีพระเจ้าอยูจ่ ริ ง บางคนเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ บางคน

เชื่อว่าพระเจ้าคือธรรมชาติ บางคนคิดว่าตัวพวกเขาเองนี่แหละคือพระเจ้า
บางคนคิดว่าพระเจ้าเป็ นแรงหรื อพลังงานอย่างหนึ่ง
เรารู ้ได้อย่างไรว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นมุมมองที่ผดิ ๆเกี่ยวกับพระเจ้า? คาตอบก็
คือเพราะว่าพระคัมภีร์เปิ ดเผยแก่เราว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูใ้ ด, พระองค์ทรงมี
ลักษณะอย่างไร, และพระองค์เสด็จมาจากไหน
พระคัมภีร์เป็ นแหล่งข้อมูลเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า
ได้ พระองค์ได้ประทานพระคัมภีร์แก่เราเพื่อเปิ ดเผยความจริ งต่างๆแก่เรา
ที่เราไม่สามารถรู ้ได้ดว้ ยวิธีอื่น
ข้อนี้กล่าวว่าพระเจ้าทรงทาอะไร? พระองค์ทรงเนรมิตสร้าง คาว่าเนรมิต
สร้างหมายถึงการทาให้บางสิ่ งเกิดขึ้นมา
ข้อนี้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกออกมาจาก
อะไร? นี่ไม่ใช่คาถามที่หลอกลวง
ในข้อที่ 1 วัสดุใดมีอยูเ่ มื่อพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก? คาตอบก็
คือความว่างเปล่า ทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างล้วนออกมาจากความ
ว่างเปล่า
เราอาจเอาไม้และปูนมาสร้างบ้านสักหลังได้ แต่เราไม่สามารถสร้างบ้าน
สักหลังจากความว่างเปล่าได้ เราอาจเอาเนื้อและผักมาทาอาหารได้ แต่เรา
ไม่สามารถทาอาหารจากความว่างเปล่าได้

มนุษย์สามารถสร้างสิ่ งต่างๆได้ แต่เขาไม่สามารถสร้างอะไรบางอย่าง
ออกมาจากความว่างเปล่าได้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นผูท้ รงฤทธิ์ ทั้งสิ้ นที่
สามารถสร้างอะไรบางอย่างออกมาจากความเปล่าได้
ตามข้อที่ 1 พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างเมื่อไร? นี่อาจเป็ นคาถามที่ยาก
สาหรับบางคนที่จะตอบ คาใดในข้อที่ 1 ที่บอกถึงเวลา? คาตอบก็คือคา
ว่า “เริ่ มแรก” พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างในเริ่ มแรกนั้น
คาว่า “ในเริ่ มแรก” หมายถึงการเริ่ มต้น พระเจ้าทรงเริ่ มต้นอะไร?
พระองค์ทรงเริ่ มต้นเวลา ก่อนที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและ
แผ่นดินโลกก็ไม่มีเวลา
พระเจ้าทรงเริ่ มต้นเวลาเมื่อพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน
โลก เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเริ่ มดารงอยูต่ ้ งั แต่
เริ่ มแรกของเวลาเพราะพระองค์ทรงดารงอยูก่ ่อนเริ่ มแรกของเวลาแล้ว
ดังนั้น คนบางคนจึงสงสัยว่า “พระเจ้ามาจากไหน?” พระคัมภีร์ตอบ
คาถามนั้น เราอ่านในเพลงสดุดี 90:2 ว่า
"ก่ อนที่ภเู ขาทั้งหลายเกิดขึน้ มา ก่ อนที่พระองค์ ทรงให้ กาเนิด
แผ่ นดินโลกและพิภพ พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าตั้งแต่ นิรันดร์
กาลถึงนิรันดร์ กาล"
คาว่านิรันดร์กาลหมายถึงการอยูต่ ลอดไป การไม่มีขีดจากัดด้านเวลา หาก
คุณย้อนเวลากลับไป พระเจ้าก็ทรงอยูท่ ี่นนั่ พระองค์ทรงอยูช่ วั่ นิรันดร์ใน

อดีต หากคุณข้ามเวลาไปข้างหน้า พระองค์กท็ รงอยูท่ ี่นนั่ พระองค์ทรงอยู่
ชัว่ นิรันดร์ในอนาคต พระองค์ไม่มีจุดเริ่ มต้นและจะไม่มีจุดจบเลย
เราเรี ยนรู ้จากข้อนี้วา่ พระเจ้าทรงดารงอยูเ่ สมอ ไม่เคยมีเวลาที่พระเจ้าถูก
สร้างขึ้นมาหรื อเริ่ มมีการดารงอยู่
ปฐมกาล 1:2 – “แผ่ นดินโลกนั้นก็ปราศจากรู ปร่ างและว่ าง
เปล่ าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวนา้ และพระวิญญาณของพระเจ้ า
ปกอยู่เหนือผิวนา้ นั้น”
ข้อนี้พรรณนาว่าแผ่นดินโลกมีลกั ษณะอย่างไรก่อนพระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างชีวติ ขึ้นบนนั้น คาแรกที่พรรณนาถึงแผ่นดินโลกคือคาใด? คาตอบ
คือ “ปราศจากรู ปร่ าง” คาว่า “ปราศจากรู ปร่ าง” หมายถึง รกร้างและยังไม่
ถูกพัฒนา
คาที่สองที่พรรณนาถึงแผ่นดินโลกคือคาใด? คาตอบคือคาว่า “ว่างเปล่า”
คาว่า “ว่างเปล่า” หมายถึงไม่มีสิ่งใดอยูเ่ ลย
ดังนั้น พื้นผิวของแผ่นดินโลกจึงยังไม่ถูกพัฒนา รกร้างและปราศจากชีวติ
มันอาจดูเหมือนพื้นผิวของดวงจันทร์

ข้อ 2 บอกเราเช่นกันถึงสองสิ่ งที่ปกคลุมแผ่นดินโลกอยูต่ อนนั้น สิ่ งแรก
คืออะไร? คาตอบคือความมืด แผ่นดินโลกถูกปกคลุมด้วยความมืดทึบ ไม่
มีแสงสว่างเลยตอนนั้น
อย่างที่สอง แผ่นดินโลกขณะนั้นถูกปกคลุมด้วยสิ่ งใดอีก? มันคือ “น้ า”
ขณะนั้น น้ าลึกที่มีลกั ษณะเป็ นชั้นปกคลุมพื้นผิวของแผ่นดินโลก

ดังนั้นพื้นผิวของแผ่นดินโลกจึงยังไม่ถูกพัฒนา รกร้างและไร้ชีวติ มันถูก
ห้อมล้อมด้วยน้ าในความมืดสนิท แผ่นดินโลกเริ่ มต้นขึ้นมาอย่างนี้แหละ
แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงปล่อยมันทิ้งไว้แบบนี้
พระเจ้าจะทรงเอาแผ่นดินโลกที่ยงั ไม่ถูกพัฒนา มืด และว่างเปล่ามาสร้าง
เป็ นแผ่นดินโลกที่พระองค์จะสามารถนาความสว่างและชีวติ มาไว้บนมัน
ได้ สิ่ งนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้า?
อย่างแรกก็คือ พระเจ้าทรงทาสิ่ งที่พระองค์เริ่ มไว้จนเสร็จ พระองค์ไม่ได้
ปล่อยทิ้งแผ่นดินโลกให้อยูใ่ นสภาพที่ยงั ไม่ถูกพัฒนา มืดและว่างเปล่า สิ่ ง
ที่พระองค์เริ่ มไว้ พระองค์กท็ าจนเสร็ จสมบูรณ์

พระองค์จะนาชีวติ และความสว่างมาสู่ แผ่นดินโลกที่มืดและไร้ชีวติ
เช่นเดียวกัน พระเจ้าไม่ได้ทรงหยุดแค่การประทานชีวติ ฝ่ ายร่ างกายแก่คุณ
เท่านั้น พระองค์ไม่อยากให้ชีวติ ของคุณปราศจากความหมาย ว่างเปล่า
และมืดแต่อยากนาความสว่างและความหมายมาสู่ ชีวติ ของคุณ
อย่างที่สอง เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นนักวางแผน พระองค์ได้ทรงวาง
แผนการเนรมิตสร้างของพระองค์เป็ นขั้นเป็ นตอน ในลักษณะเดียวกัน
พระเจ้าก็ทรงมีแผนการที่จะนาคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
พระองค์ ซึ่งจะนาสันติสุข เป้าหมาย และความหมายมาสู่ ชีวติ ของคุณ
อย่างที่สาม เราได้เรี ยนรู ้ว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ ทั้งสิ้ น พระเจ้าทรงมีฤทธิ์ที่จะ
นาสิ่ งที่ยงั ไม่ได้ถูกพัฒนาและสร้างมันให้เป็ นอย่างที่พระองค์ทรงอยากให้
มันเป็ น พระองค์ทรงมีฤทธิ์ที่จะนาชีวติ มาสู่ แผ่นดินโลกที่ไร้ชีวติ
เช่นเดียวกัน หากคุณรู ้สึกไม่มีชีวติ และว่างเปล่า พระเจ้าก็ทรงมีฤทธิ์ ที่จะ
นาชีวติ มาให้คุณได้
อย่างที่สี่ เราเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าทรงพุ่งความสนใจมาที่แผ่นดินโลก แม้วา่
พระเจ้าทรงสร้างทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เราก็เรี ยนรู ้วา่ พระองค์ทรง
พุ่งความสนใจมาที่แผ่นดินโลก ในทานองเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงพุ่งความ
สนใจมาที่ชีวติ ของคุณด้วย พระองค์ไม่อยากให้ชีวติ ของคุณต้องไร้
ความหมาย

พระเจ้ากาลังวางแผนที่จะนาความสว่างและชีวติ มาสู่ แผ่นดินโลกที่มืด
ว่างเปล่าและไร้ชีวติ แต่ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นก็คือ พระองค์อยากนาความ
สว่างและชีวติ มาสู่ คุณ
บางครั้งคุณรู ้สึกไม่มีชีวติ หรื อรู ้สึกว่าชีวติ ของคุณไม่มีความหมายไหม?
บางครั้งคุณรู ้สึกเหมือนว่าคุณกาลังขาดเป้าหมายในชีวติ ของคุณไหม?
เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงนาแผ่นดินโลกมาจากสถานที่ๆมืดและไร้
ชีวติ มาสู่ สถานที่ๆมีความสว่างและชีวติ พระเจ้าก็สามารถนาชีวติ ฝ่ าย
วิญญาณมาสู่ คุณและสร้างคุณให้กลายเป็ นคนใหม่ที่มีความสว่าง ชีวติ
เป้าหมายและความหมายในชีวติ ได้

บทที่ 3 – พระเจ้ าทรงสร้ างมนุษย์ มาดี ไม่ มีความชั่วร้ ายหรื อ
ความทุกข์ ยากในโลกทีพ่ ระเจ้ าทรงเนรมิตสร้ าง

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนมาเพื่อที่พระองค์จะสามารถสาแดงความรัก
ของพระองค์ต่อมนุษย์และมีความสัมพันธ์กบั เขาได้
ก่อนทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนมา พระคัมภีร์พรรณนาว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยม
แผ่นดินโลกอย่างไรเพื่อที่มนุษย์จะอาศัยอยูบ่ นนั้นในข้อ 3-25 พระเจ้า
ทรงบอกเราว่าพระองค์ได้เนรมิตสร้างแผ่นดินโลกในหกวันที่มี 24
ชัว่ โมงในแต่ละวัน จากปฐมกาลบทที่ 1:
ในวันที่ 1 (ข้อ 3-5) พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างความสว่าง ในข้อ 4 พระเจ้า
ตรัสว่ามัน “ดี”

ในวันที่ 2 (ข้อ 6-8) พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างชั้นบรรยากาศที่พวกนกบินอยู่
บนนั้น มันแยกน้ าออกจากน้ า เคยมีน้ าอยูเ่ หนือชั้นบรรยากาศและน้ าอยูใ่ ต้
ชั้นบรรยากาศ
ในวันที่ 3 (ข้อ 9-13) พระเจ้าทรงทาให้แผ่นดินแห้งปรากฏขึ้นจากน้ า ใน
ข้อ 10 พระเจ้าตรัสว่ามัน “ดี” พระเจ้ายังได้สร้างผักหญ้าและต้นไม้ดว้ ย
ในข้อ 12 พระเจ้าตรัสว่ามัน “ดี”
ในวันที่ 4 (ข้อ 14-19) พระเจ้าทรงสร้างดวงดาวต่างๆ ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ ในข้อ 18 พระเจ้าตรัสว่ามัน “ดี”
ในวันที่ 5 (ข้อ 20-23) พระเจ้าทรงสร้างปลาที่แหวกว่ายอยูใ่ นน้ าและนกที่
บินอยูใ่ นท้องฟ้า ในข้อ 21 พระเจ้าตรัสว่ามัน “ดี”
ในวันสุ ดท้าย คือวันที่ 6 (ข้อ 24-31) พระเจ้าทรงสร้างสัตว์บก ในข้อ 25
พระเจ้าตรัสว่ามัน “ดี”
เมื่อพระเจ้าทรงมองดูสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาจนถึงจุดนี้ พระองค
ก็ตรัสว่ามันดี
พระเจ้ากาลังจัดเตรี ยมโลกเพื่อให้มนุษย์ได้อาศัยอยูบ่ นนั้นและทุกสิ่ งก็
ล้วนดีในสายพระเนตรของพระองค์ ไม่มีความชัว่ ร้ายหรื อความทุกข์ยาก
ในสิ่ งเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง

จากนั้นในข้อ 26-30 ซึ่งยังอยูใ่ นวันที่ 6 เหมือนเดิม พระเจ้าทรงปิ ดท้าย
การเนรมิตสร้างของพระองค์โดยทรงสร้างมนุษย์ ชื่อของมนุษย์คนแรก
คือ อาดัม
ปฐมกาล 1:31 – “พระเจ้ าทอดพระเนตรบรรดาสิ่ งที่พระองค์
ได้ ทรงสร้ าง และดูเถิด เป็ นสิ่ งที่ดียิ่งนัก …”
พระเจ้าตรัสอะไรในข้อ 31 หลังจากทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนมาแล้ว? พระเจ้า
ทรงมองดูทุกสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและตรัสว่ามัน “ดียงิ่ นัก”
การเห็นความแตกต่างเป็ นเรื่ องสาคัญ เมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง
ธรรมชาติ แสงสว่าง แผ่นดิน ต้นหญ้า ต้นไม้ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ
ดวงดาวต่างๆ ปลา นกและสัตว์บก พระองค์ตรัสว่ามันดี
แต่หลังจากทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนมาแล้ว พระเจ้าก็ตรัสว่ามันดียงิ่ นัก นี่แสดง
ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่ามนุษย์มากกว่าธรรมชาติและสัตว์ต่างๆที่
พระองค์ทรงเนรมิตสร้าง มนุษย์มีความสาคัญต่อพระองค์มากกว่าเยอะ
ตามที่ขอ้ 31 กล่าว พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้ดีหรื อชัว่ ? ดี พระเจ้าทรง
สร้างทุกสิ่ งและทุกคนให้สอดประสานกันอย่างกลมกลืน ตอนนั้นไม่มี
ความบาป ความชัว่ หรื อความทุกข์ยากในโลกที่พระเจ้าเนรมิตสร้าง
พระเจ้าตรัสหลังจากทรงเนรมิตสร้างมนุษย์แล้วว่ามันดียงิ่ นัก คาว่าดียงิ่ นัก
หมายความว่ามีคุณภาพสู ง ครบถ้วน และสมบูรณ์แบบ ซึ่งหมายความว่า
พระเจ้าได้ทรงออกแบบคุณให้เป็ นบุคคลหนึ่งยอดเยีย่ ม น่าทึ่งและสุ ดยอด

แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณไม่รู้สึกแบบนั้นเกี่ยวกับตัวคุณเองหรื อเกี่ยวกับมนุษย์
โดยทัว่ ไปเลย เมื่อคุณมองดูสังคมรอบตัวคุณ คุณก็มองเห็นความชัว่ ความ
บาป และความทุกข์ยากในโลกนี้
หากคุณซื่อสัตย์กบั ตัวเอง คุณก็รู้วา่ มีอะไรบางอย่างที่ผดิ ปกติอยูภ่ ายในใจ
ของคุณเองเช่นกัน คุณรู ้วา่ มีความบาปอยู่
บางสิ่ งได้เกิดขึ้นกับโลกอันสมบูรณ์แบบนี้ที่พระเจ้าได้เนรมิตสร้าง เกิด
อะไรขึ้น? เรามาศึกษาต่อกันเพื่อที่จะได้รู้

บทที่ 4 – พระเจ้ าไม่ ได้บังคับคุณให้ เชื่ อฟังพระองค์ แต่ ประทาน
สิทธิ์ให้ คุณเลือกว่าจะเชื่ อฟังหรื อไม่ เชื่ อฟังพระองค์

ในบทที่ 2 ข้อ 1-14 พระเจ้าประทานรายละเอียดเพิม่ เติมตอนที่พระองค์
ทรงสร้างมนุษย์ จากนั้นในข้อ 15 พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมสวนแห่งหนึ่งชื่อ
ว่าเอเดนเพื่อให้มนุษย์อาศัยอยูแ่ ละทางาน ให้เราพุ่งความสนใจไปที่วลี
แรกของข้อ 16
ปฐมกาล 2:16 – “พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจึงทรงมีพระดารั สสั่ง
มนุษย์ นั้น…”
คากริ ยาที่แสดงการกระทาคาแรกในข้อนี้คือคาว่า “มีพระดารงสั่ง” คาว่า
“มีพระดารัสสั่ง” หมายถึงคาสั่งหนึ่ง

พระเจ้าเป็ นผูส้ ั่งมนุษย์น้ นั ? พระองค์มิได้ประทานข้อเสนอแนะแก่
อาดัมมนุษย์ผแู ้ รกนั้น นี่เป็ นคาสั่งหนึ่งจากพระเจ้า
พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้างของเรา ชีวติ ทั้งปวงล้วนมาจากพระเจ้า
พระองค์ทรงมีสิทธิ์ ที่จะสั่งเราให้ทาอะไร
พระเจ้าทรงบังคับอาดัมให้เชื่อฟังพระองค์ไหม? ไม่
แม้วา่ พระเจ้าทรงสั่งอาดัม พระองค์กท็ รงอนุญาตเขาให้มีทางเลือก
อาดัมสามารถเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรื อเขาสามารถเลือกที่จะไม่เชื่อฟัง
พระเจ้าก็ได้
กับเราทุกวันนี้กเ็ ป็ นเหมือนกัน พระเจ้าไม่ได้บงั คับคุณให้เชื่อฟัง แต่
ประทานทางเลือกให้แก่คุณว่าจะเชื่อฟังหรื อไม่เชื่อฟังพระองค์

บทที่ 5 – ตอนนั้นไม่ มคี วามตายในโลกที่พระเจ้ าเนรมิตสร้ าง
ความตายเป็ นผลของความบาป

พระเจ้าทรงให้อาดัมอยูใ่ นสวนเอเดน จากนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่า
ปฐมกาล 2:16 – “พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจึงทรงมีพระดารั สสั่ง
มนุษย์ นั้นว่ า “บรรดาต้ นไม้ ทุกอย่ างในสวนเจ้ ากินได้ ทั้งหมด”
ในข้อ 16 พระเจ้าทรงบอกอาดัมว่าเขาสามารถ “กินได้ตามสบาย” จากทุก
ต้นในสวนนั้น พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมทุกอย่างเพื่อมนุษย์จะมีชีวติ อยู่
พระองค์ทรงบอกอาดัมว่าเขาสามารถกินเมื่อไรก็ได้ที่เขาอยากกินและกิน
ได้เยอะเท่าที่ใจอยาก

ปฐมกาล 2:17 – “แต่ ต้นไม้ แห่ งความรู้ ดีและรู้ ชั่วเจ้ าอย่ ากินผล
จากต้ นนั้นเป็ นอันขาด เพราะว่ าเจ้ ากินในวันใด เจ้ าจะตายแน่
ในวันนั้น”
อย่างไรก็ตาม คาแรกในข้อ 17 คือคาว่า “แต่” พระเจ้าทรงบอกอาดัมว่าเขา
สามารถกินได้จากทุกต้นยกเว้นต้นเดียว ต้นไม้น้ นั มีชื่อว่า ต้นไม้แห่ง
ความรู ้ดีและรู ้ชวั่
คาว่าความรู ้หมายความว่าอะไร? ในกรณี น้ ี มันหมายความมากกว่าแค่การ
รู ้อะไรบางอย่าง มันหมายถึงการรู ้อะไรบางอย่างโดยประสบการณ์
หลังจากสั่งอาดัมไปไม่นาน พระเจ้าก็ทรงสร้างผูห้ ญิงคนแรกขึ้นมา คือเอ
วา จนถึงตอนนี้ อาดัมและเอวาประสบแต่สิ่งที่ดี พวกเขาไม่เคยประสบกับ
ความชัว่ ร้าย เพราะว่าไม่มีความชัว่ ร้ายในโลกที่พระเจ้าเนรมิตสร้างตอน
นั้น
พระเจ้าตรัสว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขากินผลจากต้นไม้ตน้ นั้น? พวกเขา
จะตายเป็ นแน่ นี่เป็ นอะไรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นหรื อจะเกิดขึ้น? คาว่า
“แน่” หมายถึงว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ความตายเป็ นของใหม่ที่จะถูกใส่ เข้ามาในสิ่ งทรงสร้างของพระเจ้าหาก
พวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เดิมทีความตายไม่ใช่ส่วนหนึ่งแห่งการทรง
สร้างของพระเจ้า

ความตายที่พระเจ้ากาลังพูดถึงนี้เป็ นอะไรที่เลวร้ายยิง่ กว่าความตายฝ่ าย
ร่ างกาย ความตายหมายถึงการถูกตัดขาด ความตายนี้มีสามแง่มุม หาก
พวกเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้า...
1. พวกเขาจะถูกตัดขาดจากพระองค์ในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อ
พระองค์
2. การถูกตัดขาดจากพระเจ้านี้จะนาไปสู่ ความตายฝ่ ายร่ างกาย ชีวติ ของ
อาดัมและเอวามาจากพระเจ้า ดังนั้นการถูกตัดขาดจากแหล่งแห่งชีวติ จึง
จะนาไปสู่ ความตายฝ่ ายร่ างกายในอนาคต
3. หากผูใ้ ดตายโดยถูกตัดขาดจากพระเจ้า เขาก็จะถูกตัดขาดจากพระเจ้า
ตลอดชัว่ นิรันดร์ในนรก
พระเจ้ามิได้ทรงสร้างความตาย ความตายเช่นเดียวกับความบาปได้เข้ามา
ในโลกของเราอันเป็ นผลมาจากความบาปและความไม่เชื่อฟังต่อพระ
เจ้าของมนุษย์
ข่าวดีกค็ ือว่า แม้วา่ มนุษย์เกิดมาในโลกนี้โดยถูกตัดขาดจากพระเจ้า พระ
เจ้าก็ทรงจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งที่มนุษย์จะมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
พระเจ้าได้
บางคนสงสัยว่าทาไมพระเจ้าถึงเอาต้นไม้ตน้ หนึ่งมาไว้ในสวนนั้นและ
จากนั้นก็หา้ มอาดัมไม่ให้กินผลของมัน? พระเจ้าทรงอยากให้อาดัมและเอ

วาเชื่อฟัง แต่พระเจ้าได้ประทานอิสรภาพแก่พวกเขาที่จะเลือกว่าจะเชื่อฟัง
หรื อไม่เชื่อฟัง
กับพวกเราทุกวันนี้กเ็ ป็ นเหมือนกัน เราสามารถเลือกได้วา่ จะเชื่อฟังพระ
เจ้าและประสบสิ่ งที่ดีหรื อเราสามารถเลือกได้วา่ จะไม่เชื่อฟังและนาความ
ทุกข์ยากเข้ามาในชีวติ ของเรา มันเป็ นการตัดสิ นใจเลือกของเราเอง

บทที่ 6 – ความบาป ความชั่วร้ ายและความทุกข์ ยากทั้งปวงในโลก
นีเ้ ป็ นผลมาจากความไม่ เชื่ อฟังต่ อพระเจ้ าของมนุษย์

ปฐมกาล 3:1 – “งูนั้นเป็ นสัตว์ ที่ฉลาดกว่ าบรรดาสั ตว์ ในท้ อง
ทุ่งซึ่ งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าได้ ทรงสร้ างไว้ มันกล่ าวแก่ หญิงนั้น
ว่ า “จริ งหรื อที่พระเจ้ าตรั สว่ า ‘เจ้ าอย่ ากินผลจากต้ นไม้ ทุกชนิด
ในสวนนี’้ ?”
สัตว์ใดในข้อนี้? มันคืองูตวั หนึ่ง ข้อนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับงูตวั นี้? มัน
ฉลาด ฉลาดในที่น้ ีหมายความว่าเจ้าเล่ห์และเต็มไปด้วยอุบาย งูตวั นี้ฉลาด
แต่ฉลาดในทางที่ไม่ดี
ปกติงูพูดได้ไหม? ไม่ได้ แล้วงูตวั นี้พูดได้อย่างไร? มันตกอยูใ่ ต้อานาจ
ของพญามาร พญามารเข้าสิ งในร่ างของงูน้ ีเพื่อพูดคุยกับเอวา

พญามารพูดกับเอวาว่า “จริ งหรื อที่พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้
ทุกชนิดในสวนนี้’?” นี่เท่ากับพญามารกล่าวแก่เอวาว่า พระเจ้าตรัสจริ งๆ
หรื อว่าเจ้ากินผลจากทุกต้นในสวนนี้ไม่ได้?
พญามารกาลังพยายามหลอกลวงเอวาโดยใส่ ความสงสัยไว้ในความคิด
ของเธอเกี่ยวกับสิ่ งที่พระเจ้าตรัส พระเจ้าตรัสอะไรเมื่อย้อนกลับไปใน
ปฐมกาล 2:16-17? พระเจ้าตรัสว่าพวกเขากินผลจากทุกต้นได้ ยกเว้นต้น
เดียว
แต่โดยการบิดเบือนพระคาของพระเจ้า พญามารทาให้เอวาสงสัยสิ่ งที่
พระเจ้าตรัส นี่เกิดขึ้นในสมัยของเราเช่นกัน พญามารบิดเบือนพระวจนะ
ของพระเจ้าเพื่อหลอกลวงผูค้ นจนพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้า
ปฐมกาล 3:4 – “งูจึงกล่ าวแก่ หญิงนั้นว่ า “เจ้ าจะไม่ ตายแน่ ””
พญามารกล่าวอะไรแก่เอวาว่า เธอจะไม่ตาย แต่พระเจ้าทรงบอกอาดัมใน
ปฐมกาล 2:17 ว่า “เจ้ าจะตายแน่ ” การพิพากษาความบาปนั้นเกิดขึ้น
แน่นอน แต่พญามารโต้แย้งและปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้า จาไว้วา่
พระเจ้าตรัสความจริ งเสมอ พญามารเป็ นผูม้ ุสา
ปฐมกาล 3:6 – “เมื่อหญิงนั้นเห็นว่ า ต้ นไม้ นั้นเหมาะสาหรั บ
เป็ นอาหารและมันงามน่ าดู และต้ นไม้ ต้นนั้นเป็ นที่น่า
ปรารถนาเพื่อให้ เกิดปั ญญา หญิงจึ งเก็บผลไม้ นั้นแล้ วกินเข้ าไป
แล้ วส่ งให้ สามีของนางด้ วย และเขาได้ กิน”

น่าเศร้าที่เอวาถูกหลอกให้ไม่เชื่อฟั งพระเจ้า แต่อาดัมจงใจไม่เชื่อฟังพระ
เจ้า มีคาแสดงการกระทาสี่ คาในข้อนี้ คาแสดงการกระทาคาแรกคือคาว่า
“เห็น” มีสามสิ่ งที่เอวาเห็นในข้อนี้
อย่างแรก เธอเห็นว่าต้นไม้น้ นั เป็ น “เหมาะสาหรับเป็ นอาหาร” เธอเห็น
สิ่ งนั้นที่พระเจ้าได้ตรัสห้ามไว้วา่ เป็ นสิ่ งที่ดี เธอคิดว่าเธอเห็นเหตุผลดีๆที่
จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า
อย่างที่สอง เธอเห็นว่าต้นไม้น้ นั เป็ น “งามน่าดู” การมองดูตน้ ไม้น้ นั ทาให้
เธอมีความสุ ข บางทีเธออาจกาลังคิดว่า “สิ่ งที่ทาให้ฉนั มีความสุ ขจะเป็ น
สิ่ งที่ผดิ ไปได้อย่างไร?” บางทีเธอเริ่ มสงสัยว่าพระเจ้ากาลังกีดกั้นสิ่ งที่ดี
ไปจากเธอหรื อเปล่า
นี่เป็ นความผิดพลาดที่หลายคนกระทา พวกเขามองดูความบาปและคิดว่า
มันทาให้พวกเขามีความสุ ข แล้วพวกเขาก็คิดว่าสิ่ งที่ทาให้รู้สึกดียอ่ มไม่มี
ทางเป็ นสิ่ งที่ผดิ และเริ่ มคิดว่าพระเจ้ากาลังพยายามกีดกั้นสิ่ งที่ดีจากพวก
เขา
อย่างที่สาม เธอเห็นว่าต้นไม้น้ นั เป็ น “ที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา”
เธอกาลังคิดว่า “ทาไมพระเจ้าถึงไม่สร้างฉันให้มีปัญญามากกว่านี้ ? พระ
เจ้ากาลังปิ ดซ่อนอะไรจากฉันอยู?่ ”
คาแสดงการกระทาคาที่สองคือคาว่า “เก็บ” เธอเก็บผลไม้น้ นั เธอค่อยๆ
ขยับจากการมองต้นไม้น้ นั ไปยังการเก็บผลไม้น้ นั

พระเจ้าทรงอนุญาตให้อาดัมและเอวากินผลได้จากทุกต้นยกเว้นต้นนี้ตน้
เดียว พระเจ้าทรงสงวนต้นไม้น้ ีไว้สาหรับพระองค์เท่านั้น พระองค์ตรัสว่า
มันเป็ นของพระองค์ แต่เอวาตัดสิ นใจว่าจะเก็บผลไม้น้ นั ซึ่งเป็ นของพระ
เจ้า เธอขโมยมันไปจากพระเจ้า
คาแสดงการกระทาคาที่สามคือคาว่า “กิน” เธอเห็น เธอเก็บ และเธอก็กิน
เธอทาสิ่ งที่พระเจ้าตรัสห้ามไม่ให้กระทา เธอไม่เชื่อฟังพระเจ้า นี่คือวิธีที่
ความบาปคืบคลานเข้ามาในชีวติ ของเรา เราเห็นสิ่ งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรง
ห้ามไว้แล้วและก็หาวิธีที่จะทาให้มนั เป็ นของเรา
คาแสดงการกระทาคาที่สี่คือคาว่า “ให้” เธอไม่มีความสุ ขกับการอยูใ่ น
บาปเพียงคนเดียว เธออยากให้สามีของเธอเข้ามาอยูด่ ว้ ยและให้เขาไม่เชื่อ
ฟังพระเจ้าเช่นกัน ปกติแล้ว ความบาปไม่หยุดอยูแ่ ค่คนๆเดียวที่กระทาผิด
คนที่ทาบาปอยากให้คนอื่นๆมาอยูใ่ นบาปของตนเช่นกัน
ข้อนี้แสดงให้เราเห็นขั้นตอนต่างๆไปสู่ ความบาป มันเริ่ มต้นเมื่อเธอคิดว่า
ทาไมเธอถึงควรได้บางสิ่ งที่พระเจ้าตรัสว่าเธอไม่ควรได้ แล้วเธอก็หยิบ
มันไป จากนั้นเธอก็กินมันและให้มนั แก่สามีของเธอและเขาก็กิน
ความบาป ความชัว่ ร้ายและความทุกข์ยากทั้งปวงในโลกนี้เป็ นผลมาจาก
ความบาปและความไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าของมนุษย์ แต่ข่าวดีกค็ ือว่าพระ
เจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งเพื่อเอาชนะความบาปนั้นในชีวติ ของเรา
เพื่อที่วา่ เราจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้

บทที่ 7 – แม้ ว่าคุณได้ ทาบาปต่ อพระเจ้ า พระองค์กย็ งั อยากมี
ความสัมพันธ์ กบั คุณอยู่เหมือนเดิมและทรงตามหาคุณอยู่

ปฐมกาล 3:8 – “ในเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ ยินพระสุ
รเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าเสด็จดาเนินอยู่ในสวน อาดัม
และภรรยาของเขาซ่ อนตัวจากพระพักตร์ ของพระเยโฮวาห์ พระ
เจ้ าท่ ามกลางต้ นไม้ ต่างๆในสวนนั้น”
ในข้อ 8 อาดัมและเอวาได้ทาอะไรเมื่อพวกเขาได้ยนิ เสี ยงของพระเจ้า?
พวกเขาซ่อนตัวจากพระองค์
ก่อนอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังสวนนั้น
พระองค์จะทรงเรี ยกพวกเขาและพวกเขาจะมาและสนทนากับพระองค์

แต่บดั นี้หลังจากพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้ว เมื่อพวกเขาได้ยนิ พระเจ้า
เสด็จมา พวกเขาก็ซ่อนตัวจากพระองค์ แทนที่จะมาหาพระเจ้าและบอก
พระองค์วา่ พวกเขาได้ทาผิดแล้ว พวกเขากลับซ่อนตัวเสี ย
พระเจ้าเสด็จมาตามหาพวกเขาหรื อพวกเขาตามหาพระเจ้า? แน่นอนว่า
เป็ นพระเจ้าที่ตามหาอาดัมและเอวา
นี่สอนอะไรคุณเกี่ยวกับพระเจ้า? แม้วา่ คุณทาบาป พระเจ้าก็เสด็จ
มาตามหาคุณเพื่อที่พระองค์จะสามารถรื้ อฟื้ นความสัมพันธ์กบั คุณได้
บางคนคิดว่าการพบพระเจ้าเป็ นเรื่ องยาก นัน่ เป็ นความจริ งหรื อ? พระเจ้า
กาลังซ่อนพระองค์จากอาดัมและเอวาโดยทาให้การพบพระองค์เป็ นเรื่ อง
ยากสาหรับพวกเขาไหม? ไม่ พระเจ้าทรงอยูใ่ นที่แจ้งที่พวกเขาสามารถ
มองเห็นพระองค์ได้ พระเจ้าไม่ทรงทาให้เป็ นเรื่ องยากที่ผคู ้ นจะพบ
พระองค์ได้
อาดัมและเอวากาลังซ่อนตัวจากพระเจ้าอยู่ พวกเขาไม่อยากพบกับพระเจ้า
เพราะความบาปของพวกเขา ในทานองเดียวกัน มนุษย์ซ่อนตัวจากพระเจ้า
เพราะความบาปของตน
ปฐมกาล 3:9 – “พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงเรี ยกอาดัมและตรั ส
แก่ เขาว่ า “เจ้ าอยู่ที่ไหน”?”
พระเจ้าไม่ได้หยุดตามหาอาดัมเพราะว่าเขากาลังซ่อนตัวอยู่ พระองค์
ไม่ได้ทรงหันกลับและจากไป ในทานองเดียวกัน หากคุณกาลังซ่อนตัว

จากพระเจ้าเพราะความบาปของคุณ พระองค์กจ็ ะไม่หยุดตามหาคุณ
เช่นกัน
ข้อนี้กล่าวว่าพระเจ้าทรงทาอะไร? พระองค์ทรงเรี ยกหาอาดัม พระองค์
ทรงอยากให้อาดัมรู ้วา่ พระองค์กาลังตามหาเขาอยู่
พระเจ้าจะทรงยัดเยียดพระองค์เองเข้ามาในชีวติ ของอาดัมก็ทาได้ แต่
พระองค์กไ็ ม่ทรงทาเช่นนั้น ในทานองเดียวกัน พระเจ้าจะทรงยัดเยียด
พระองค์เองเข้ามาในชีวติ ของคุณก็ทาได้ แต่พระองค์กจ็ ะไม่ทาเช่นนั้น
พระองค์ทรงอยากให้เรามาหาพระองค์ดว้ ยความเต็มใจ
เมื่อพระเจ้าทรงเรี ยกหาอาดัม พระองค์ตรัสว่าอะไร? พระองค์ตรัสแก่
อาดัมว่า "เจ้าอยูท่ ี่ไหน?" พระเจ้าทรงทราบแน่ชดั ว่าอาดัมกาลังซ่อนตัวอยู่
หลังต้นไม้ตน้ ไหน พระองค์ทรงเรี ยกหาอาดัมเพราะว่าพระองค์ทรงอยาก
ให้เขาขานตอบ
ในทานองเดียวกัน พระองค์ทรงทราบเช่นกันว่าคุณอยูท่ ี่ไหน พระองค์
ทรงทราบทุกสิ่ งเกี่ยวกับชีวติ ของคุณ การต่อสู ้ดิ้นรนต่างๆของคุณ ความ
ทุกข์ยากของคุณ และความบาปของคุณ พระองค์กาลังเรี ยกหาคุณเพราะว่า
พระองค์ทรงอยากมีความสัมพันธ์กบั คุณเช่นกัน
พระเจ้าตรัสถามอาดัมว่า "เจ้าอยูท่ ี่ไหน?" เพราะว่าพระเจ้าทรงอยากให้
อาดัมตระหนักว่าเขามีปัญหาเรื่ องบาปและยอมรับว่าเขาได้ทาผิดต่อพระ
เจ้า

ปัญหาของอาดัมไม่ใช่กบั พระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ทาอะไรผิดต่ออาดัมเลย
ปัญหาของอาดัมเกิดกับบาปของเขาเอง ในทานองเดียวกัน ปั ญหาในชีวติ
ของเราก็ไม่ใช่กบั พระเจ้า พระเจ้าไม่เคยทาผิดต่อเราเลย ปัญหาของเราเกิด
กับบาปของเราเอง
พระเจ้าเสด็จมาหาอาดัมและเอวาเพราะว่าพระองค์ทรงอยากรื้ อฟื้ น
ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์และทรงมีแผนการที่จะแก้ปัญหา
บาปของพวกเขา แต่พวกเขาจะต้องออกมาจากที่ซ่อนและมาพบกับ
พระองค์
ในทานองเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งไว้แล้วเพื่อที่คุณจะ
สามารถมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้ แต่คุณจะต้องออกมาจาก
ที่ซ่อนเพื่อมาพบกับพระองค์ คุณจะไม่พบพระเจ้าหากคุณซ่อนตัวเสี ยจาก
พระองค์

บทที่ 8 – พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะส่ งพระผู้ช่วยให้ รอดผู้หนึ่งมา
เพื่อแก้ไขปัญหาบาปของมนุษย์ เพื่อที่มนุษย์ จะสามารถมี
ความสัมพันธ์ ที่ถูกต้ องกับพระองค์ได้

หลังจากอาดัมและเอวาทาบาปแล้ว ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าก็
ถูกทาลาย ด้วยความรักพระองค์เสด็จมาตามหาพวกเขาในสวนนั้น
พระองค์ทรงมีแผนการที่จะแก้ไขปัญหาบาปของพวกเขาและรื้ อฟื้ น
ความสัมพันธ์น้ นั
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยแผนการของพระองค์ในข้อ 15 พระองค์กาลังพูดกับ
พญามารและตรัสว่า
ปฐมกาล 3:15 – “เราจะให้ เจ้ ากับหญิงนีเ้ ป็ นปฏิปักษ์ กนั ทั้งเชื ้อ
สายของเจ้ ากับเชื ้อสายของนาง เชื ้อสายของนางจะกระทาให้
หัวของเจ้ าฟกชา้ และเจ้ าจะกระทาให้ ส้นเท้ าของท่ านฟกชา้ ”

ในกรณี น้ ี คาว่า “เชื้อสาย” หมายถึงบรรดาลูกหลาน พระเจ้าทรงบอกพญา
มารว่าจะมีลูกหลานผูห้ นึ่งของหญิงนี้ที่จะทาลายมัน
พระเจ้าทรงทราบอยูแ่ ล้วว่ามนุษย์จะทาบาป แต่พระองค์กท็ รงมีแผนการที่
จะแก้ไขปัญหาบาปนั้นและจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งที่มนุษย์จะมามี
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้
แผนการของพระเจ้าพุ่งเป้าไปที่ลูกหลานผูห้ นึ่งของหญิงผูน้ ้ ี ลูกหลานผูน้ ้ ี
จะเป็ นที่รู้จกั ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดเพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์
ให้รอดจากโทษแห่งความบาปของพวกเขา พระผูช้ ่วยให้รอดที่จะเสด็จมา
ผูน้ ้ ีจะเป็ นผูท้ าลายพญามาร
พระผูช้ ่วยให้รอดคือผูใ้ ด? คือพระเจ้านัน่ เอง พระองค์ทรงวางแผนที่จะ
เข้ามาเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะชาระโทษบาปของมนุษย์เพื่อที่พวกเราจะมามี
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้ พระนามของพระองค์คือ พระเยซู
คริ สต์
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเชื้อสายของหญิงผูน้ ้ ีเพราะว่าในฐานะพระเจ้า
พระองค์ไม่ทรงมีบิดาที่เป็ นมนุษย์ เหมือนกับที่พระคัมภีร์สอนไว้ในข้อ
อื่นๆ พระเยซูคริ สต์ประสู ติจากหญิงพรหมจารี คนหนึ่งและไม่มีบิดาที่เป็ น
มนุษย์

พระเจ้าทรงบอกพญามารว่ามันจะทาให้ส้นเท้าของพระผูช้ ่วยให้รอดฟก
ช้ า บาดแผลที่ส้นเท้าบ่งบอกถึงความตายแบบถาวรไหม? ไม่เลย พระเยซู
ได้สิ้นพระชนม์ แต่สามวันต่อมา พระองค์กท็ รงเป็ นขึ้นจากตาย
จากนั้นพระเจ้าทรงบอกพญามารว่าพระผูช้ ่วยให้รอดที่จะเสด็จมานี้จะทา
ให้หวั ของมันฟกช้ า บาดแผลที่หวั บ่งบอกถึงความตายแบบถาวรใช่ไหม?
ใช่แล้ว พระผูช้ ่วยให้รอดจะนาความพินาศแบบถาวรมาสู่ พญามาร
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงชาระโทษบาปแล้วเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์บน
กางเขนนั้น พระองค์ทรงพิชิตซาตานและแก้ปัญหาบาปของมนุษย์แล้ว เรา
จึงมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าได้ บัดนี้พระเจ้าสามารถประทาน
ชีวติ นิรันดร์แก่คนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของพวกเขา

บทที่ 9 – ไม่ มีสิ่งใดที่มนุษย์ กระทาได้ เพื่อทาให้ ตวั เองคืนดีกบั
พระเจ้ า มีเพียงเครื่ องปกปิ ดบาปเดียวเท่ านั้นทีพ่ ระเจ้ าจะยอมรับ

หลังจากอาดัมและเอวาทาบาปแล้ว เราอ่านว่า
ปฐมกาล 3:7 – “ตาของเขาทั้งสองก็สว่ างขึน้ เขาจึงรู้ ว่าเขา
เปลือยกายอยู่ และเขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็ นเครื่ อง
ปกปิ ดอวัยวะส่ วนล่ างของเขาไว้ ”
อาดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากเครื่ องปกปิ ดกายและไม่รู้สึกอาย
หลังจากพวกเขาทาบาปแล้ว พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่
พวกเขาเห็นความเปลือยเปล่าว่าเป็ นอะไรที่ตอ้ งรู ้สึกละอาย ดังนั้นพวก
เขาจึงทาอะไร? พวกเขาเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็ นเครื่ องปกปิ ดกายของตน
แต่คราวนี้เราอ่านว่า

ปฐมกาล 3:21 – “พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าทรงทาเสื ้อคลุมด้ วย
หนังสัตว์ แก่ อาดัมและภรรยาและสวมใส่ ให้ เขาทั้งสอง”
อาดัมและเอวาพยายามแก้ปัญหาบาปของตนด้วยวิธีของตัวเองเพื่อทาให้
ตัวเองได้คืนดีกบั พระเจ้า พระเจ้าทรงยอมรับใบมะเดื่อที่ใช้เป็ นเครื่ อง
ปกปิ ดกายของพวกเขาไหม? ไม่ยอมรับ พระองค์ทรงทาเสื้ อคลุมด้วยหนัง
สัตว์ข้ ึนมาแทน
พระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบความพยายามของพวกเขาที่จะทาให้ตวั เองได้คืนดี
กับพระเจ้า ในทานองเดียวกัน พระเจ้าทรงปฏิเสธที่จะยอมรับวิธีการของ
เราในการทาให้ตวั เราเองได้คืนดีกบั พระองค์
คนบางคนลองใช้ศาสนาและคิดว่านัน่ จะทาให้พวกเขาได้คืนดีกบั พระเจ้า
แต่ศาสนาทาให้คุณคืนดีกบั พระเจ้าไม่ได้ คนบางคนลองเป็ นคนดีและคิด
ว่านัน่ จะทาให้พวกเขาคืนดีกบั พระเจ้าได้ แต่การเป็ นคนดีทาให้คุณคืนดี
กับพระเจ้าไม่ได้
มีเครื่ องปกปิ ดเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงยอมรับและมันถูกแสดงให้เรา
เห็นเป็ นภาพในข้อ 21 มีคาแสดงกริ ยาสองคาในข้อ 21
คาแสดงกริ ยาคาแรกคือคาว่า “ทา” ใครเป็ นผูก้ าลังทากริ ยานี้? พระเจ้า
นัน่ เอง พระเจ้าทรงทาอะไร? พระองค์ทรงทาเสื้ อคลุมด้วยหนังสัตว์
พระเจ้าทรงปล่อยให้อาดัมและเอวาทาเครื่ องปกปิ ดกายด้วยตัวพวกเขาเอง
ไหม? ไม่ พวกเขาช่วยพระเจ้าทาเครื่ องปกปิ ดกายนี้ไหม? ไม่ พระเจ้า

ทรงทาเครื่ องปกปิ ดกายนี้ดว้ ยพระองค์เอง มันแสดงให้เห็นเป็ นภาพว่า
มนุษย์ไม่สามารถทาสิ่ งใดเพื่อแลกกับเครื่ องปกปิ ดบาปของพระเจ้าได้
คนจานวนมากลองศาสนาหรื อลองเป็ นคนดีเพื่อทาให้ตวั เองได้คืนดีกบั
พระเจ้า แต่สิ่งเหล่านี้จริ งๆแล้วกลับเป็ นอุปสรรคต่อการได้รับการยกโทษ
บาปและการเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
เช่นเดียวกับที่พระเจ้าเพียงผูเ้ ดียวทรงทาเครื่ องปกปิ ดกายให้อาดัมและเอวา
เพื่อที่ความบาปของพวกเขาจะถูกปกปิ ด พระเจ้าเพียงผูเ้ ดียวก็ทรง
จัดเตรี ยมหนทางหนึ่งเพื่อความบาปของมนุษย์จะถูกปกคลุมและเพื่อที่
มนุษย์จะมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้
คาแสดงกริ ยาคาที่สองในข้อนี้คือคาว่า “สวมใส่ ” อาดัมและเอวาสวมเสื้ อ
คลุมหนังสัตว์เหล่านี้ดว้ ยตัวเองไหม? ไม่ ใครสวมให้พวกเขา พระเจ้าทรง
สวมให้ มันเป็ นภาพแห่งพระคุณของพระเจ้า
พระคุณหมายถึงการได้บางสิ่ งที่คุณไม่สมควรได้รับ พระเจ้าทรงปกปิ ด
บาปของอาดัมและเอวาแม้วา่ พวกเขาไม่สมควรได้รับมัน ในทานอง
เดียวกัน พระเจ้าก็ทรงเสนอตัวที่จะปกปิ ดบาปของคุณแม้วา่ คุณไม่สมควร
ได้รับมันก็ตาม
หนังสัตว์เหล่านั้นมาจากไหน? หนังสัตว์หลายอันย่อมมาจากสัตว์หลาย
ตัว หนทางเดียวที่คุณจะได้หนังสัตว์กค็ ือ สัตว์ตวั นั้นจะต้องตาย

หนังสัตว์เหล่านั้นที่พระเจ้าทรงสวมใส่ ให้อาดัมและเอวาเป็ นภาพของพระ
ผูช้ ่วยให้รอด คือพระเยซูคริ สต์เจ้า
ตอนแรกพระเจ้าทรงเอ่ยถึงพระผูช้ ่วยให้รอดที่จะเสด็จมาในข้อ 15 และ
ตอนนี้พระเจ้าประทานภาพๆหนึ่งแก่พวกเขาว่าพระเยซูคริ สต์จะทรงทา
อะไร พระเยซูคริ สต์จะทรงกลายเป็ นผูร้ ับโทษแทน คือผูท้ ี่ตายแทนเรา
เหมือนกับที่สัตว์เหล่านั้นได้ตายแทนอาดัมและเอวา พระเยซูคริ สต์กท็ รง
สิ้ นพระชนม์แทนเราด้วย ในการสวมเสื้ อคลุมหนังสัตว์เหล่านั้นให้อาดัม
และเอวา เลือดของสัตว์จึงถูกทาให้หลัง่ ออก ในทานองเดียวกัน พระเยซู
คริ สต์กท็ รงหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์เพราะบาปของเราเช่นกัน
มีเพียงสิ่ งเดียวที่จะปกปิ ดบาปของคุณได้ มันไม่ใช่การนับถือศาสนา มัน
ไม่ใช่การเป็ นคนดี มันไม่ใช่โดยการที่คุณทาสิ่ งใดเพื่อแลกกับมัน
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเครื่ องปกปิ ดบาปเดียวที่พระเจ้าทรงยอมรับ บาป
ทั้งหลายของคุณถูกปกปิ ดโดยพระเยซูคริ สต์แล้วหรื อยัง?

บทที่ 10 – พระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นพระเจ้ า 100%
และทรงเป็ นมนุษย์ 100%

หลังจากพระเจ้าทรงเสร็ จสิ้ นการเนรมิตสร้างของพระองค์แล้ว พระองค์ก็
ตรัสว่ามันดียงิ่ นัก ไม่มีความตาย ไม่มีความบาป ไม่มีความชัว่ ร้ายหรื อ
ความทุกข์ยากในโลกขณะนั้น มันสมบูรณ์แบบ พระเจ้าทรงอยากมี
ความสัมพันธ์รักกับมนุษย์ แต่มนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้าและกบฏต่อ
พระองค์เสี ย ด้วยเหตุน้ ีมนุษย์จึงตกอยูใ่ นสภาพบาป
ความบาปของมนุษย์คือเหตุผลที่มีความทุกข์ยากในโลกนี้ ความบาปของ
มนุษย์คือเหตุผลที่มีความยุง่ ยากต่างๆและความยากลาบากต่างๆในชีวติ

ตลอดระยะเวลาหลายพันปี มนุษย์ได้ปฏิเสธพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ทรงรัก
มนุษย์และอยากมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์ พระองค์ตรัสว่า “แม้วา่ เจ้าเป็ น
คนบาป เราก็ยงั รักเจ้าและเรากาลังตามหาเจ้าอยู!่ ” แต่พระเจ้าก็ทรงมีความ
ยุง่ ยากประการหนึ่ง
มนุษย์เป็ นผูม้ ีบาปหนาและไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ได้ ใน
ทานองเดียวกัน พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ก็ไม่สามารถต้อนรับมนุษย์ที่บาปหนาได้
แต่พระเจ้าก็ทรงมีแผนการหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาบาปของมนุษย์เพื่อที่มนุษย์
จะสามารถเข้าใกล้พระเจ้าและเพื่อที่พระเจ้าจะสามารถต้อนรับมนุษย์ได้
แผนการของพระเจ้าคือ การเข้ามาเกิดในโลกนี้และกลายเป็ นมนุษย์คน
หนึ่งเพื่อที่พระองค์จะสามารถชาระโทษบาปและจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งให้
มนุษย์มามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้ พระนามของพระองค์คือ
พระเยซูคริ สต์
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูใ้ ด? บางคนกล่าวว่าพระองค์เป็ นเพียงมนุษย์คน
หนึ่ง ขณะที่คนอื่นๆกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า เราไม่ควรเชื่อสิ่ งที่
มนุษย์กล่าว แต่เราควรดูว่าพระคัมภีร์สอนอะไรและเชื่อพระคาของพระ
เจ้า
1 ทิโมธี 3:16 – “… พระเจ้ าทรงปรากฏในเนือ้ หนัง …”
เมื่อพูดถึงพระเยซูคริ สต์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้ าทรงปรากฏในเนือ้
หนัง” ตามที่ขอ้ นี้กล่าว เราเรี ยนรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทั้งพระเจ้าและ

มนุษย์ เพื่อที่พระเจ้าจะแก้ปัญหาบาปของมนุษย์ได้ มันจาเป็ นที่พระเยซู
คริ สต์จะต้องเป็ นทั้งพระเจ้าและมนุษย์
พระเยซูทรงมีการประสู ติแบบมนุษย์ปกติและทรงเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ใน
ลักษณะเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆ พระองค์ทรงมีสภาพมนุษย์ที่ปราศจาก
บาปและสภาพพระเจ้าอันบริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์ไม่ได้เป็ นมนุษย์ 50%
และพระเจ้า 50% พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ 100% และขณะเดียวกันก็ทรง
เป็ นพระเจ้า 100% ด้วย!
เหตุใดพระเยซูคริ สต์ถึงต้องเป็ นมนุษย์ 100%? พระเยซูคริ สต์ตอ้ ง
กลายเป็ นมนุษย์คนหนึ่งเพื่อที่จะชาระโทษบาปแทนมนุษย์ มนุษย์เป็ นผูท้ ี่
ได้ทาบาป ดังนั้นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นจึงสามารถชาระโทษบาปได้
เหตุใดพระเยซูคริ สต์ถึงต้องเป็ นพระเจ้า 100%? แผนการของพระเจ้าเพื่อ
แก้ปัญหาบาปของมนุษย์ตอ้ งอาศัยตัวแทนผูห้ นึ่ง – ผูท้ ี่ไม่มีความผิดซึ่ง
ตายแทนผูท้ ี่มีความผิด มีเพียงใครสักคนที่ปราศจากบาปเท่านั้นที่สามารถ
ตายแทนคนบาปทั้งหลายได้
มนุษย์ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็ นผูร้ ับโทษแทนได้ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็ น
คนบาป ผมตายเพื่อรับโทษบาปของคุณไม่ได้เพราะว่าผมเป็ นคนบาปคน
หนึ่ง ในทานองเดียวกัน คุณก็ตายเพื่อรับโทษบาปของผมไม่ได้ เพราะว่า
คุณก็เป็ นคนบาปคนหนึ่ง

ผูเ้ ดียวที่สามารถชาระโทษบาปได้คือใครสักคนที่ไม่มีบาป ผูเ้ ดียวที่ไม่มี
บาปคือพระเจ้านัน่ เอง ในฐานะพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ทรงสามารถชาระ
โทษบาปบนกางเขนนั้นได้
แผนการของพระเจ้าเพื่อแก้ปัญหาบาปของมนุษย์คือ พระองค์จะต้องชาระ
โทษบาปบนกางเขนนั้นแทนเรา

บทที่ 11 – พระเยซู คริสต์ ทรงชาระโทษบาป
แทนเราแล้วบนกางเขนนั้น

พระเยซูทรงกระทาหลายสิ่ งขณะที่พระองค์ยงั อยูบ่ นโลก พระองค์ทรง
กระทาการอัศจรรย์ต่างๆที่พิสูจน์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์
ทรงรักษาคนเจ็บป่ วยให้หาย พระองค์ทรงขับพวกผีออกจากผูค้ น
พระองค์ทรงทาให้คนตายเป็ นขึ้นและทรงกระทาการอัศจรรย์ต่างๆอีก
มากมาย
พระเยซูคริ สต์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อที่จะเป็ นครู แม้วา่ พระองค์ทรงสอนก็ตาม
พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดี แม้วา่ พระองค์ทรงเป็ น

แบบอย่างที่ดีกต็ าม พระราชกิจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของพระเยซูคริ สต์มีจุด
สนใจหลักอยูท่ ี่การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์บนกางเขนนั้น
พวกผูน้ ายิวอิจฉาพระเยซูมากๆที่ประชาชนต่างนิยมชมชอบในพระองค์
สุ ดท้ายแล้วพวกเขาจึงสัง่ ให้จบั กุมพระองค์ พวกเขาตั้งข้อหาเท็จต่างๆ
ปรักปราพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะประหารชีวติ พระองค์ได้
แต่พระเจ้ายังทรงเป็ นผูค้ วบคุมอยูเ่ หมือนเดิม อั นที่จริ งแล้ว ทั้งหมดนี้ลว้ น
เป็ นส่ วนหนึ่งแห่งแผนการของพระเจ้าเพื่อแก้ปัญหาบาปของมนุษย์โดย
การทรงจัดเตรี ยมผูร้ ับโทษแทนซึ่งไม่มีบาป ผูไ้ ร้ความผิดที่ตายแทนผูม้ ี
ความผิด
โดยอาศัยข้อหาเท็จต่างๆ พระเยซูคริ สต์จึงถูกตัดสิ นให้รับโทษประหาร
ชีวติ พระองค์ทรงถูกนาตัวไปยังลานประหารและถูกตรึ งที่กางเขนนั้น
เกิดอะไรขึ้นบนกางเขนนั้นซึ่งเป็ นสิ่ งที่สาคัญและจาเป็ นเหลือเกินจนพระ
เจ้าบัดนี้ทรงสามารถประทานชีวติ นิรันดร์แก่คนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์
ด้วยสิ้ นสุ ดใจของพวกเขา?
2 โคริ นธ์ 5:21 – “เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงกระทาพระองค์ ผ้ ทู รง
ไม่ มบี าป ให้ เป็ นความบาปเพราะเห็นแก่ เรา เพื่อเราจะได้ เป็ น
คนชอบธรรมของพระเจ้ าทางพระองค์ ”
ตามที่ขอ้ นี้วา่ ไว้ พระเยซูทรงเป็ นคนบาปไหม? ไม่ พระองค์ “ไม่ มบี าป”
พระเยซูทรงเป็ นผูช้ อบธรรมและบริ สุทธิ์ พระองค์ไม่เคยตรัส คิด หรื อ

กระทาสิ่ งที่เป็ นความบาปเลย พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่เคยดาเนิน
ชีวติ เช่นนี้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว พระเยซูทรงกลายเป็ นสิ่ งใด? พระองค์ทรงกลายเป็ น
ความบาป “พระเจ้ าได้ ทรงกระทาพระองค์ ...ให้ เป็ นความบาป”
พระเจ้าทรงเอาบาปของมนุษย์ไปและวางมันบนพระเยซูคริ สต์ขณะ
พระองค์ทรงอยูบ่ นกางเขนนั้น พระเยซูทรงชาระโทษบาปแล้วโดยการ
สิ้ นพระชนม์บนกางเขน
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว พระเจ้าทรงทาเช่นนี้เพื่อใคร? พระเจ้าทรงทาเช่นนี้ “เพื่อ
เรา” พระเจ้าจะทรงยอมรับผูร้ ับโทษแทนที่ไม่มีบาปเท่านั้น เนื่องจาก
มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป มนุษย์จึงขาดคุณสมบัติในการเป็ นผูร้ ับโทษแทน
หากพระเจ้าไม่ทรงจัดเตรี ยมผูร้ ับโทษแทนที่ปราศจากบาป ก็คงไม่มี
หนทางที่จะแก้ปัญหาบาปของมนุษย์ได้ พระเจ้าทรงทาเช่นนี้เพื่อเราเพื่อที่
พระองค์จะทรงนาเราให้เข้าในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว พระเจ้าทรงเอาความบาปของมนุษย์ไปและทรงวางมัน
บนพระเยซูคริ สต์เพื่อที่มนุษย์จะเป็ นอะไร? “จะได้ เป็ นคนชอบธรรมของ
พระเจ้ า”
เพื่อคนเหล่านั้นที่เข้ามามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า พระเจ้าทรง
เอาความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ไปและทรงวางมันบนพวกเขา เมื่อ

พระเจ้าทอดพระเนตรดูผเู ้ ชื่อคนหนึ่ง พระองค์กไ็ ม่ได้เห็นคนบาปคนหนึ่ง
แต่เห็นคนๆหนึ่งที่มีความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์

นี่เป็ นธุรกรรมอันยิง่ ใหญ่! พระเจ้าทรงเอาบาปของเราไปและวางมันบน
พระเยซูคริ สต์เพื่อที่พระองค์จะทรงเอาความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์
มาวางบนเรา นัน่ คือสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วบนกางเขนนั้น นัน่ แหละคือวิธีที่พระ
เจ้าทรงแก้ปัญหาบาปของมนุษย์แล้ว
พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์ ทรงถูกฝังไว้ และสามวันต่อมาพระองค์
ทรงเป็ นขึ้นจากตาย บัดนี้พระองค์ทรงสามารถประทานชีวติ นิรันดร์แก่
คนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของพวกเขา

การสิ้ นพระชนม์ การถูกฝังไว้ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
ถูกเรี ยกว่าข่าวประเสริ ฐ
คาว่าข่าวประเสริ ฐหมายถึงข่าวดี พระเจ้าทรงแก้ปัญหาบาปของมนุษย์
แล้วโดยทางข่าวประเสริ ฐ มันเป็ นข่าวดีจริ งๆ! โดยทางข่าวประเสริ ฐ
บัดนี้คุณสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์อนั ถูกต้องกับพระเจ้าได้แล้ว

บทที่ 12 – พระเจ้ าทรงยื่นเสนอของขวัญให้ เปล่าแก่คุณ

โรม 6:23 – “เพราะว่ าค่ าจ้ างของความบาปคือความตาย แต่ ของ
ประทานของพระเจ้ าคือชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริ สต์ องค์ พระ
ผู้เป็ นเจ้ าของเรา”
ค่าจ้างหมายถึงอะไร? ค่าจ้างคือ ค่าแรง มันเป็ นบางสิ่ งที่คุณได้รับ สมมติ
ว่าที่ทางานของคุณ คุณหาเงินได้ 15,000 บาทต่อเดือน คุณทางานหนึ่ง
เดือนแล้วคุณก็ได้รับ 15,000 บาทสาหรับงานที่คุณได้กระทา
เมื่อเราทาบาป เราก็กาลังเพิ่มค่าจ้างของเรา แต่ตามที่ขอ้ นี้กล่าว ค่าจ้าง
ของเราไม่ใช่เงินแต่เป็ นอะไร? มันคือความตาย ค่าจ้างของความบาปคือ
ความตาย ความตายที่วา่ นี้ไม่ได้หมายถึงความตายฝ่ ายร่ างกาย เราทุกคน
ต้องเผชิญความตายฝ่ ายร่ างกายอยูแ่ ล้ว

ความตายที่วา่ นี้หมายถึงความตายฝ่ ายวิญญาณ มันคือการถูกตัดขาดจาก
พระเจ้าชัว่ นิรันดร์ในนรกเพราะความบาปของเรา แต่มีข่าวดี ตามที่ขอ้ นี้
กล่าว พระเจ้าทรงยืน่ เสนอของประทานอันหนึ่ง
ของประทานในที่น้ ีคือของขวัญ คุณต้องจ่ายเงินเพื่อรับของขวัญไหม? ไม่
ของขวัญคือ สิ่ งที่ให้เปล่า สมมติวา่ ผมให้ของขวัญชิ้นหนึ่งแก่คุณ แต่แล้ว
ผมก็บอกคุณว่าคุณต้องทาความสะอาดบ้านของผมก่อน ตกลงนี่ใช่
ของขวัญไหม? ไม่ใช่แล้ว เพราะว่าคุณต้องทางานเพื่อแลกกับมัน
ของขวัญคือสิ่ งที่ให้เปล่าแก่ผทู ้ ี่รับมัน
ของประทานของพระเจ้าคืออะไร? มันคือชีวติ นิรันดร์ คุณได้รับของ
ประทานแห่งชีวติ นิรันดร์เมื่อคุณเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระ
เจ้า จากนั้นหลังจากความตายฝ่ ายร่ างกาย คุณก็จะไปอยูก่ บั พระเจ้าใน
สวรรค์
ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงยืน่ เสนอทางเลือกให้แก่คุณระหว่างการได้รับค่าจ้าง
ของความบาปซึ่งจะนาคุณไปนรกหรื อของประทานให้เปล่าที่นาไปสู่ ชีวติ
นิรันดร์ในสวรรค์
คนจานวนมากเคยถามคาถามนี้วา่ “คุณรู ้แน่ได้ไหมว่าคุณจะได้ไปสวรรค์
ก่อนคุณตาย?” คนส่ วนใหญ่ตอบว่าคุณไม่มีทางรู ้แน่ได้ นัน่ เป็ นความจริ ง
หรื อ? คุณต้องรอจนกระทัง่ คุณตายถึงจะรู ้วา่ คุณจะได้ไปสวรรค์ไหม? ไม่
คุณไม่ตอ้ งรอ ตามที่พระคัมภีร์กล่าว

ข้อนี้สอนว่าพระเจ้าทรงยืน่ เสนอของประทานแห่งชีวติ นิรันดร์ให้แก่คุณ
ถ้าผมให้ของขวัญคุณชิ้นหนึ่ง คุณจะรู ้ได้ไหมว่าคุณได้รับของขวัญชิ้นนี้
แล้ว? แน่นอน เพราว่าคุณได้ยนื่ มือออกไปและรับของขวัญนี้ไปจากผม
แล้ว มันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของคุณแล้ว คุณรับมันไปแล้ว
ในทานองเดียวกัน คุณก็รู้ได้วา่ คุณได้รับของประทานของพระเจ้าซึ่งเป็ น
ชีวติ นิรันดร์แล้ว คุณรู ้ได้แน่นอน 100% ว่าคุณจะได้ไปสวรรค์หลังจากที่
คุณตาย เพราะว่าคุณได้รับของประทานของพระเจ้าที่เป็ นชีวติ นิรันดร์แล้ว
มีความแตกต่างระหว่างการเลือกค่าจ้างของความบาปซึ่งจะนาคุณไปสู่
นรกและการเลือกที่จะรับของประทานของพระเจ้าซึ่งจะนาคุณไปสู่
สวรรค์ ทางเลือกเป็ นของคุณ

แผนแห่ งความรอดของพระเจ้ า

บทที่ 13 – คุณต้ องตระหนักว่าคุณเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก

คุณเป็ นคนบาปไหม? คนบาปคือคนที่กระทาบาป แต่คาว่า “บาป”
หมายถึงอะไร? เราต้องเข้าใจความหมายของคาว่าบาปก่อนที่เราจะ
สามารถตอบคาตามนี้ได้ “คุณเป็ นคนบาปไหม?”
1 ยอห์ น 3:4 – “ผู้ใดที่กระทาบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย
เพราะความบาปเป็ นสิ่ งที่ละเมิดพระราชบัญญัติ”
พระเจ้าทรงให้นิยามคาว่าบาปอย่างไร? พระเจ้าทรงให้นิยามคาว่าบาปว่า
หมายถึงการละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งหมายความว่าคุณทา
บาปเมื่อคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ตัวอย่าง 1. ในอพยพ 20:4-5 พระเจ้าตรัสว่า
“อย่ าทารู ปเคารพสลักสาหรั บตนเป็ นรู ปสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด… อย่ า
กราบไหว้ หรื อปรนนิบตั ิรูปเหล่ านั้น”

คุณเคยกราบไหว้รูปเคารพหรื อไหว้ศาลพระภูมิไหม? ทุกครั้งที่คุณทา
แบบนั้น คุณก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้า คุณได้ละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้า
แล้ว คุณได้ทาบาปแล้ว
ตัวอย่าง 2. ในอพยพ 20:12 พระเจ้าตรัสว่า
“จงให้ เกียรติแก่ บิดามารดาของเจ้ า”
คุณให้เกียรติบิดามารดาของคุณเมื่อคุณเชื่อฟังพวกท่าน คุณไม่ให้เกียรติ
พวกท่านเมื่อคุณไม่เชื่อฟังพวกท่านหรื อเมื่อคุณเถียงกลับพวกท่าน
คุณเชื่อฟังพ่อแม่ของคุณมาตลอดในทุกเรื่ องที่พวกท่านบอกคุณไหม?
บางทีพวกท่านบอกคุณให้ทาความสะอาดห้องของคุณ เอาขยะไปทิง้
หรื อล้างจานและคุณก็ไม่ทา นัน่ คือความไม่เชื่อฟัง นัน่ คือการไม่ให้เกียรติ
บิดามารดาของคุณ
หากเราซื่อตรงต่อตัวเอง เราทุกคนล้วนเคยไม่เชื่อฟั งพ่อแม่ของเราไม่คราว
ใดก็คราวหนึ่ง ทุกครั้งที่เราไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เราก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้า คุณได้
ละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้าแล้ว คุณได้ทาบาปแล้ว
ตัวอย่าง 3. ในอพยพ 20:13 พระเจ้าตรัสว่า
“อย่ าฆ่ าคน”
พระเยซูตรัสว่า หากคุณเคยโกรธใคร คุณก็ฆ่าเขาแล้วในใจของคุณ (มัทธิว
5:22) คุณเคยโกรธคนอื่นไหม? ทุกครั้งที่คุณเคยโกรธคนอื่น คุณก็ไม่เชื่อ

ฟังพระเจ้าแล้ว คุณได้ละเมิดพระราชบัญญัติของพระเจ้าแล้ว คุณได้ทา
บาปแล้ว
ตัวอย่าง 4. ในอพยพ 20:14 พระเจ้าตรัสว่า
“อย่ าล่ วงประเวณี ผวั เมียเขา”
พระเยซูตรัสว่าหากคุณเคยมองใครสักคนด้วยตัณหาทางเพศซึ่งไม่ใช่คู่
สมรสของคุณ คุณก็ได้ทาการล่วงประเวณี ในใจแล้ว (มัทธิว 5:28)
คุณเคยมองใครสักคนด้วยตัณหาทางเพศซึ่งไม่ใช่คุณสมรสของคุณไหม?
ทุกครั้งที่คุณทาแบบนั้น คุณก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้ว คุณได้ละเมิด
พระราชบัญญัติของพระเจ้าแล้ว คุณได้ทาบาปแล้ว
ตัวอย่าง 5. ในอพยพ 20:16 พระเจ้าตรัสว่า
“อย่ าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพื่อนบ้ าน”
คุณเคยพูดโกหกไหม? แน่นอนว่าคุณเคยอยูแ่ ล้ว มนุษย์ทุกคนเคยพูด
โกหกกันทั้งนั้น มันไม่เกี่ยวว่าวัฒนธรรมของคุณบอกว่าการโกหกไม่ใช่
เรื่ องผิด พระเจ้าตรัสว่าอย่าโกหก
ทุกครั้งที่คุณเคยพูดโกหก คุณก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้ว คุณได้ละเมิด
พระราชบัญญัติของพระเจ้าแล้ว คุณได้ทาบาปแล้ว
หากคุณเคยกราบไหว้รูปเคารพ ไหว้ศาลพระภูมิ ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ โกรธคน
อื่น มองคนอื่นด้วยตัณหาทางเพศซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของคุณ พูดโกหก แม้

เพียงครั้งเดียวก็ตาม คุณก็มีความผิดโทษฐานละเมิดพระราชบัญญัติของ
พระเจ้า ซึ่งหมายความว่าคุณเป็ นคนบาปคนหนึ่ง
หากพระเจ้าจะทรงพิพากษาคุณโดยพิจารณาตามพระราชบัญญัติไม่กี่ขอ้ นี้
คุณจะมีความผิดหรื อเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ? หากเราจะซื่อตรงต่อตัวเอง มนุษย์ทุก
คนต้องยอมรับว่าตนมีความผิดโทษฐานละเมิดพระราชบัญญัติของพระ
เจ้า ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นคนบาป
โรม 3:23 – “เหตุว่าทุกคนทาบาป และเสื่ อมจากสง่ าราศีของ
พระเจ้ า”
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว ใครได้ทาบาปแล้ว? มนุษย์ทุกคนได้ทาบาปแล้ว มนุษย์
ทุกคนรวมถึงผมด้วย มนุษย์ทุกคนรวมถึงคุณด้วย ไม่มีใครเป็ นคนชอบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเลย
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว มนุษย์ทุกคนเสื่ อมจากผูใ้ ดแล้ว? พระเจ้า ความบาปของ
มนุษย์นามนุษย์ไปสู่ พระเจ้าในสวรรค์หรื อนาไปสู่ นรก? ความบาปกาลัง
นามนุษย์ไปสู่ ความตายในนรก
มันเป็ นเรื่ องสาคัญมากๆที่คุณจะตระหนักว่าบาปของคุณกาลังนาคุณไปสู่
นรก คุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็ นคนบาปคนหนึ่งที่สมควรตกนรก
จงสรรเสริ ญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมหนทางหนึ่งให้คุณเข้ามามี
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์แล้ว แต่การเข้ามามีความสัมพันธ์ที่

ถูกต้องกับพระเจ้าเริ่ มต้นด้วยการที่คุณยอมรับต่อพระเจ้าว่าคุณเป็ นคน
บาปคนหนึ่งที่สมควรตกนรก

บทที่ 14 – มนุษย์ต้องตอบสนองต่ อพระเจ้ าในการกลับใจใหม่

ข่าวประเสริ ฐคือข่าวดีที่วา่ พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของคุณ
พระองค์ทรงถูกฝังไว้และวันที่สามพระองค์ทรงเป็ นขึ้นจากตายแล้ว
อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะสิ่ งที่พระเยซูได้ทรงกระทาเพื่อคุณก็ไม่ได้
หมายความว่าคุณจะได้ไปสวรรค์โดยอัตโนมัติ
ดังที่เราได้ศึกษาแล้ว ของประทานของพระเจ้าคือ ชีวติ นิรันดร์โดยทาง
พระเยซูคริ สต์ เช่นเดียวกับของขวัญอื่นๆ มันไม่ได้กลายเป็ นของเรา
จนกว่าเรารับมัน ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงคาดหวังการตอบสนองจากเรา การ
ตอบสนองนั้นคืออะไร?
มาระโก 1:15 – “และตรั สว่ า “เวลากาหนดมาถึงแล้ ว และ
อาณาจักรของพระเจ้ าก็มาใกล้ แล้ ว ท่ านทั้งหลายจงกลับใจเสี ย
ใหม่ และเชื่ อข่ าวประเสริ ฐเถิด””

พระเยซูตรัสว่าการตอบสนองของมนุษย์ต่อข่าวประเสริ ฐคือสองสิ่ ง สอง
สิ่ งนั้นคืออะไร? มันคือการกลับใจใหม่และความเชื่อ เราจะศึกษาการ
กลับใจใหม่ก่อนและจากนั้นค่อยศึกษาความเชื่อ
ลูกา 13:3 – “เราบอกท่ านทั้งหลายว่ า มิใช่ แต่ ถ้าท่ านทั้งหลาย
มิได้ กลับใจเสี ยใหม่ กจ็ ะต้ องพินาศเหมือนกัน”
พระเยซูตรัสว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่กลับใจใหม่? พระเยซูตรัสว่า
หากคุณไม่กลับใจใหม่ คุณก็จะพินาศซึ่งหมายถึงตกนรก คุณไปสวรรค์
ไม่ได้หากคุณไม่กลับใจใหม่อย่างแท้จริ ง
นัน่ คือเหตุที่วา่ ทาไมมันถึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากๆที่จะต้องเข้าใจ
ความหมายของการกลับใจใหม่ มันหมายความว่าอะไร? พระคัมภีร์ให้คา
นิยามมันใน มัทธิว 21:28-29 ว่า
“แต่ ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่ างไร ชายผู้หนึ่งมีบตุ รชายสองคน
บิดาไปหาบุตรคนแรกว่ า ‘ลูกเอ๋ ย วันนีจ้ งไปทางานในสวนองุ่น
ของพ่ อเถิด’ บุตรคนนั้นตอบว่ า ‘ข้ าพเจ้ าไม่ ไป’ แต่ ภายหลัง
กลับใจแล้ วไปทา
บุตรคนนี้ตอบบิดาของตนอย่างไร? เขากล่าวว่า “ลูกจะไม่ไป” แต่แล้ว
พระคัมภีร์กก็ ล่าวว่าเขากลับใจ ผลลัพธ์คืออะไร? บุตรคนนั้นไป
ดังนั้นการกลับใจใหม่จึงหมายถึงการเปลี่ยนความคิดซึ่งส่ งผลเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงการกระทา

ในความรอด การกลับใจใหม่คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับความ
บาปของคุณซึ่งแสดงออกเป็ นการหันเสี ยจากบาปและหันมาหาพระเจ้าซึ่ง
ส่ งผลเป็ นชีวติ ที่ถูกเปลี่ยนแปลง
คนส่ วนใหญ่เชื่อว่าตนเป็ นคนดีและไม่สมควรตกนรก การกลับใจใหม่
เริ่ มต้นด้วยการยอมรับว่าคุณเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก
เมื่อคุณเห็นความร้ายแรงของบาปของคุณ มันก็ทาให้คุณรู ้สึกเสี ยใจอย่าง
สุ ดซึ้งเพราะว่าคุณรู ้วา่ คุณได้ทาบาปต่อพระเจ้าแล้ว พระคัมภีร์เรี ยกสิ่ งนี้วา่
ความเสี ยใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า
2 โคริ นธ์ 7:10 – “เพราะว่ าความเสียใจอย่ างที่ชอบพระทัยพระ
เจ้ าย่ อมกระทาให้ กลับใจใหม่ ซึ่ งนาไปถึงความรอด …”
ความเสี ยใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าเป็ นสิ่ งเดียวกันกับการกลับใจใหม่
ไหม? ไม่ใช่ การเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้งไม่ใช่การกลับใจใหม่ แต่มนั นาไปสู่
การกลับใจใหม่ที่แท้จริ งและความปรารถนาที่จะหันเสี ยจากบาป เราพบ
ตัวอย่างอันหนึ่งของเรื่ องนี้ใน 1 เธสะโลนิกา 1:9
1 เธสะโลนิกา 1:9 – “…การที่ท่านได้ ละทิง้ รู ปเคารพและหัน
มาหาพระเจ้ า เพื่อรั บใช้ พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่และเที่ยงแท้ ”
รู ปเคารพเป็ นมากกว่าแค่วตั ถุชิ้นหนึ่งที่คุณกราบไหว้ สิ่ งใดก็ตามที่มี
ความสาคัญมากกว่าพระเจ้าคือรู ปเคารพในใจของคุณ

สาหรับบางคน การศึกษาก็สาคัญมากกว่าพระเจ้า สาหรับบางคน เงินก็
สาคัญมากกว่าพระเจ้า สาหรับบางคน ตาแหน่ง งาน หรื อบางทีแฟนก็
สาคัญมากกว่าพระเจ้า คนบางคนมีรูปเคารพที่เป็ นการเมาเหล้าหรื อยาเสพ
ติดในชีวติ ของพวกเขา สาหรับบางคน ศาสนาเทียมเท็จของพวกเขาก็
สาคัญมากกว่าพระเจ้า
การกลับใจใหม่ที่แท้จริ งถูกมองเห็นในการหันเสี ยจากบาปเหล่านี้และการ
หันมาหาพระเจ้า คุณเปลี่ยนความคิดของคุณและกล่าวในใจของคุณว่า
“ฉันไม่อยากให้ความบาปนี้เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของฉันอีกต่อไปแล้ว”
มันส่ งผลเป็ นการเปลี่ยนแปลงการกระทา เดี๋ยวนี้คุณอยากติดตามพระเจ้า
และเชื่อฟังพระองค์แล้ว
หากคุณกล่าวยอมรับว่าเป็ นคริ สเตียนแต่ยงั ประสบปัญหาในการดาเนิน
ชีวติ คริ สเตียนอยู่ จงสารวจใจของคุณ บางทีคุณยังไม่ได้กลับใจใหม่เลย
หากไม่มีการกลับใจใหม่ งั้นคุณก็ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนแท้ แต่ยงั อยูบ่ น
เส้นทางที่นาไปสู่ นรกอยูเ่ หมือนเดิม

บทที่ 15 – มนุษย์ต้องตอบสนองต่ อพระเจ้ าด้ วย
ความเชื่ อในพระเยซูคริสต์ เจ้ า

มาระโก 1:15 – “และตรั สว่ า “เวลากาหนดมาถึงแล้ ว และ
อาณาจักรของพระเจ้ าก็มาใกล้ แล้ ว ท่ านทั้งหลายจงกลับใจเสี ย
ใหม่ และเชื่ อข่ าวประเสริ ฐเถิด””
พระเยซูตรัสว่าการตอบสนองของมนุษย์ต่อข่าวประเสริ ฐมีสองสิ่ ง นัน่ คือ
การกลับใจใหม่และความเชื่อ เราได้ศึกษาเรื่ องการกลับใจใหม่ไปแล้ว
คราวนี้เราจะศึกษาเรื่ องความเชื่อ
กิจการ 16:31 – “เปาโลกับสิ ลาสจึงกล่ าวว่ า “จงเชื่ อวางใจใน
พระเยซูคริ สต์ เจ้ า และท่ านจะรอดได้ ทั้งครอบครั วของท่ าน
ด้ วย””
คาว่ารอดถูกใช้เพื่อพรรณนาถึงคนเหล่านั้นที่ได้เข้ามามีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับพระเจ้าแล้วและจะไปสวรรค์เมื่อพวกเขาตายไป

ตามที่ขอ้ นี้กล่าว การที่คนๆหนึ่งจะรอดได้น้ นั เขาจะต้องเชื่อวางใจใน
ใคร? เขาจะต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริ สต์เจ้า
เพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า คุณต้องตอบสนองต่อข่าว
ประเสริ ฐโดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ เนื่องจากเราได้รับความรอดโดย
ความเชื่อ มันจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากๆที่เราต้องเข้าใจว่าความเชื่อ
หมายถึงอะไร
ความเชื่อไม่ได้หมายถึงการรู ้ขอ้ เท็จจริ งต่างๆในหัวของคุณ นี่เรี ยกว่า
ความรู ้ที่หวั หรื อความเชื่อที่เป็ นเชาวน์ปัญญา
คุณอาจเชื่อว่ามีพระเจ้าอยูอ่ งค์หนึ่งและเชื่อว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บน
กางเขนและทรงเป็ นขึ้นอีก แต่สิ่งเหล่านี้เป็ นข้อเท็จจริ งที่คุณเชื่อในหัว
ของคุณ นี่ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริ งที่จะช่วยคุณให้รอดจากนรก คุณอาจรู ้
เกี่ยวกับพระเจ้าและยังไม่รู้จกั พระเจ้าเหมือนเดิม
ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์กล่าวคือ การวางใจในสิ่ งที่พระเยซูได้ทรง
กระทาเพื่อคุณในใจของคุณ นี่ เรี ยกว่าความรู ้ที่ใจ นัน่ เป็ นความเชื่อที่
แท้จริ งซึ่งจะช่วยคุณให้รอดจากนรก
มีความแตกต่างระหว่างการเชื่อในหัวของคุณ (ความรู ้ที่หวั ) และการเชื่อ
ในใจของคุณ (ความเชื่อ) แบบหนึ่งจะพาคุณไปนรกและอีกแบบจะพาคุณ
ไปสวรรค์ เราอาจอธิบายความแตกต่างโดยใช้วธิ ีน้ ี:

คนๆหนึ่งตรวจดูเก้าอี้ตวั หนึ่งและเชื่อ (ในหัวของเขา) ว่ามันจะรองรับ
น้ าหนักเขาได้ นั่ นเป็ นเพียงความรู ้ที่หวั คือ ความเชื่อแบบที่เป็ นเชาวน์
ปัญญา มันไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริ ง
ความเชื่อที่แท้จริ งคือความเชื่อในใจของคุณ ความเชื่อของชายผูน้ ้ ี
กลายเป็ นความเชื่อแท้เมื่อเขาวางใจเก้าอี้ตวั นั้นว่าจะรองรับน้ าหนักเขาได้
เมื่อเขานัง่ ลงและทิ้งน้ าหนักตัวทั้งหมดของเขาบนเก้าอี้ตวั นั้น
อีกตัวอย่างหนึ่งที่อธิ บายความแตกต่างระหว่าง “การเชื่อในหัวของคุณ”
และ “การเชื่อในใจของคุณ” คือตัวอย่างของชาร์ลส์ บลอนดิน เขาเป็ นนัก
กายกรรมชื่อก้องโลก ผูเ้ ดินบนเชือกเส้นเดียวที่ขึงข้ามน้ าตกไนแองการ่ า
ในปี ค.ศ.1860 น้ าตกไนแองการ่ าเป็ นน้ าตกที่มีขนาดใหญ่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง
สหรัฐอเมริ กาและแคนาดา

เขาแสดงท่าทางผาดโผนหลายอย่างบนเชือกเส้นนั้น และคนมากมายก็
อัศจรรย์ใจกับทักษะของเขา ชายคนหนึ่งที่ยนื อยูแ่ ถวนั้นก็แสดงความ
อัศจรรย์ใจให้บลอนดินเห็น บลอนดินจึงถามชายผูน้ ้ นั ว่า “คุณคิดว่าผม
สามารถแบกชายคนหนึ่งข้ามน้ าตกนี้บนเชือกเส้นหนึ่งได้หรื อไม่?”
ชายคนนั้นแน่ใจว่าบลอนดินทาได้ และอยากเห็นเขาแสดงให้ดู ชาร์ลส์
บลอนดินจึงถามชายผูน้ ้ นั ว่า “คุณจะยอมให้ผมแบกคุณข้ามไปไหม?”
ชายคนนั้นไม่เต็มใจที่จะวางใจบลอนดินและปฏิเสธ ชายคนนั้น “เชื่อใน
หัวของตน” ว่าชาร์ลส์ บลอนดินสามารถแบกคนๆหนึ่งข้ามน้ าตกนั้นบน
เชือกที่ขึงเส้นหนึ่งได้ เขามีเพียงความเชื่อที่เป็ นเชาวน์ปัญญาเท่านั้น
แต่เขาไม่มีความเชื่อที่แท้จริ งหรื อ “เชื่อในใจของเขา” เขาไม่ไว้วางใจว่า
บลอนดินจะทาได้ ความเชื่อคือการวางใจบลอนดินในใจของเขาและขึ้นขี่
หลังของบลอนดิน

การแสดงผาดโผนครั้งสุ ดท้ายของบลอนดินที่น้ าตกไนแองการ่ านั้นคือ
การแบกผูจ้ ดั การของเขาข้ามไปบนเชือกที่ขึงเส้น ผูจ้ ดั การของเขามีความ
เชื่อที่แท้จริ ง

กิจการ 16:31 - "จงเชื่ อวางใจในพระเยซูคริ สต์ เจ้ า และท่ านจะ
รอดได้ "
ตามที่ขอ้ นี้กล่าว คุณรอดจากนรกได้อย่างไร? คุณรอดได้โดยการเชื่อใน
พระเยซูคริ สต์ เช่นเดียวกับที่ผจู ้ ดั การของบลอนดินมีความเชื่อแท้จริ ง
(ความรู ้ที่ใจ) โดยการขึ้นขี่หลังของบลอนดิน คุณก็ตอ้ งมีความเชื่อที่
แท้จริ งในพระเยซูคริ สต์และวางใจพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของคุณเช่นกัน

บทที่ 16 – คุณต้ องต้ อนรับพระเยซูคริสต์ ให้ เป็ น
พระผู้ช่วยให้ รอดของคุณและบังเกิดใหม่

ยอห์ น 3:3 – “พระเยซูตรั สตอบเขาว่ า “เราบอกความจริ งแก่
ท่ านว่ า ถ้ าผู้ใดไม่ ได้ บงั เกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระ
เจ้ าไม่ ได้ ””
พระเยซูตรัสว่า คนๆหนึ่งไปสวรรค์ไม่ได้เว้นเสี ยแต่วา่ เขาบังเกิดใหม่
พระเยซูไม่ได้กาลังตรัสถึงการเกิดฝ่ ายร่ างกาย พระองค์กาลังตรัสถึงการ
เกิดฝ่ ายวิญญาณ
เหมือนกับที่เคยมี ณ เวลาหนึ่งในชีวติ ของคุณที่คุณได้เกิดฝ่ ายร่ างกายเข้า
มาในโลกนี้ มันก็ตอ้ งมีเวลาหนึ่งในชีวติ ของคุณเช่นกันที่คุณเกิดใหม่ฝ่าย
วิญญาณ
ยอห์ น 1:12 – “แต่ ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรั บพระองค์ พระองค์
ทรงประทานอานาจให้ เป็ นบุตรของพระเจ้ า คือคนทั้งหลายที่
เชื่ อในพระนามของพระองค์ ”

ตามที่ขอ้ นี้กล่าว คุณกลายเป็ นบุตรของพระเจ้าเมื่อคุณต้อนรับพระเยซู
คริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
สรุ ปก็คือ คุณบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณอย่างไร? คุณกลายเป็ นคริ สเตียนแท้
อย่างไร?
1. คุณต้องตระหนักว่าคุณไม่ได้เป็ นแค่คนบาปเท่านั้น แต่เป็ นคนบาปที่
สมควรตกนรก
ผมเติบโตมาในครอบครัวคริ สเตียน ผมเคยคิดว่าผมเป็ นคริ สเตียนเพราะ
ผมได้รับบัพติศมา ไปโบสถ์ และเป็ นคนดี ผมรู ้ตอนนั้นว่าผมเป็ นคนบาป
แต่ผมก็คิดว่าผมยังเป็ นคนดีพอที่จะได้ไปสวรรค์
วันหนึ่งตอนผมอายุ 23 ปี ผมได้ศึกษาพระคัมภีร์ในหอพักของ
มหาวิทยาลัยของผม ผมจะไม่มีวนั ลืมเลยว่าผมช็อคขนาดไหนที่ได้เรี ยนรู ้
จากพระคัมภีร์วา่ ผมไม่ใช่คริ สเตียนแท้และผมกาลังมุ่งหน้าสู่ นรก คืน
นั้นเอง ผมได้ตระหนักว่าผมเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก ผมได้ตระหนัก
ว่าการไปคริ สตจักร การเป็ นคนเคร่ งศาสนา การได้รับบัพติศมา การเป็ น
คนดี และการเชื่อฟังบัญญัติ 10 ประการจะไม่ช่วยผมให้ได้ไปสวรรค์
2. คุณต้องกลับใจจากบาปของคุณ การกลับใจใหม่เป็ นทัศนคติของการ
ยอมจานนและมองเห็นได้ในการที่คุณเต็มใจที่จะหันเสี ยจากบาปของคุณ
และหันมาหาพระเจ้า

3. คุณต้องวางใจในพระเยซูคริ สต์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของคุณ ความเชื่อแท้
ไม่ใช่ความเชื่อที่เป็ นเชาวน์ปัญญา มันคือการวางใจในพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
สิ้ นสุ ดใจของคุณ
4. เหมือนกับที่ยอห์น 1:12 กล่าว คุณต้องต้อนรับพระเยซูคริ สต์ให้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
คุณบังเกิดใหม่เมื่อคุณตระหนักว่าคุณเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก
จากนั้นในการกลับใจใหม่ คุณหันเสี ยจากบาปของคุณและหันมาหาพระ
เจ้าและเชื่อในพระเยซูคริ สต์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของคุณเพื่อช่วยคุณให้รอดจาก
โทษแห่งความบาปของคุณและจากนั้นก็ตอ้ นรับพระองค์ให้เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของคุณ เมื่อนั้นคุณจึงกลายเป็ นคริ สเตียนแท้ เมื่อนั้นคุณจึง
ได้บงั เกิดใหม่
เมื่อหลายปี ก่อน ผมนัง่ อยูใ่ นรถแท็กซี่ในกรุ งเทพฯ คนขับรถแท็กซี่ถาม
ผมว่าผมเป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า ผมตอบว่าใช่ และเขาก็ตอบกลับมาว่าเขา
ก็เป็ นคริ สเตียนเหมือนกัน ผมถามเขาว่าเขากลายเป็ นคริ สเตียนเมื่อไร เขา
ตอบว่าเขาเกิดมาก็เป็ นคริ สเตียนแล้วและพ่อแม่ของเขาเป็ นคริ สเตียน เขา
จึงเป็ นคริ สเตียนด้วย
เพื่อนครับ ไม่มีใครเกิดมาเป็ นคริ สเตียนหรอกครับ ผมเกิดมาใน
ครอบครัวคริ สเตียน แต่นนั่ ก็ไม่ได้ทาให้ผมเป็ นคริ สเตียน อันที่จริ ง ไม่มี
ใครเป็ นคริ สเตียนแท้โดยอาศัยความเชื่อของพ่อแม่ของตนเลย

พระเจ้ามีแต่ลูกๆของพระองค์เท่านั้น พระองค์ไม่ทรงมีหลานๆ นัน่
หมายความว่ามนุษย์ทุกคนต้องกลับใจจากบาปของตน วางใจในพระเยซู
คริ สต์และต้อนรับพระเยซูคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตัวเอง
คนขับรถแท็กซี่คนนั้นไม่ใช่คริ สเตียนแท้
ผมกลายเป็ นคริ สเตียนแท้ตอนผมอายุ 23 ปี ผมตระหนักในตอนนั้นว่าผม
เป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก จากนั้นผมก็กลับใจจากบาปของผมและให้
ความเชื่อของผมอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ 100% เพื่อช่วยผมให้รอดและผมได้
ต้อนรับพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของผมแล้ว
ผมรู ้วา่ ผมจะได้ไปสวรรค์ ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็ นคนดี ไม่ใช่เพราะว่าผมไป
คริ สตจักร ไม่ใช่เพราะว่าผมได้รับบัพติศมาแล้ว ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็ นครู
สอนพระคัมภีร์ ผมจะได้ไปสวรรค์เพราะว่าผมได้ตอบสนองต่อข่าว
ประเสริ ฐแล้วในการกลับใจใหม่และความเชื่อ ผมได้รับของประทานของ
พระเจ้าคือชีวติ นิรันดร์แล้ว
คุณได้รับของประทนของพระเจ้าคือชีวติ นิรันดร์แล้วหรื อยัง? คุณได้รับ
ความรอดแล้วหรื อยัง?

บทสรุป

ข่าวประเสริ ฐคือเรื่ องราวแสนวิเศษ พระเยซูทรงชาระค่าแห่งความบาป
ของเราแล้ว จากนั้นทรงพิชิตความตายโดยการฟื้ นขึ้นจากตายในวันที่สาม
ในการฟื้ นคืนพระชนม์ บัดนี้พระองค์ทรงสามารถที่จะประทานชีวติ นิ
รันดร์ให้แก่คนทั้งปวงที่หนั เสี ยจากบาปของตนในการกลับใจใหม่และ
เชื่อในพระองค์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของตน
ศาสนากล่าวว่าคุณต้องพยายามไปหาพระเจ้าเองเพื่อที่พระองค์จะทรง
ยอมรับคุณ พระเยซูตรัสว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณทาได้ที่จะไปสวรรค์ดว้ ยความ
พยายามของคุณเอง

คุณแค่รับของประทานของพระเจ้าอย่างที่มนั ถูกยืน่ เสนอให้เปล่าๆ นัน่
เป็ นแผนการของพระเจ้าเพื่อนาคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
พระองค์
เพื่อที่จะได้รับชีวติ นิรันดร์ คุณต้องตระหนักว่าคุณเป็ นคนบาปที่สมควร
ตกนรก กลับใจจากบาปของคุณ วางใจพระเยซูคริ สต์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของ
คุณและต้อนรับพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
นี่เป็ นวิธีของพระเจ้าเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ นี่เป็ นแผนการของพระเจ้าเพื่อ
นาคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ ไม่มีหนทางอื่นเพื่อไป
สวรรค์
คุณจะรู ้ได้อย่างไรว่าคุณพร้อมที่จะได้รับความรอดแล้ว? คุณพร้อมถ้าคุณ
ตระหนักว่าคุณเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก คุณเต็มใจที่จะหันเสี ยจาก
บาปของคุณและเชื่อในพระเยซูคริ สต์ดว้ ยสิ้ นสุ ดใจของคุณ จากนั้นก็
ต้อนรับพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
หากคุณยังไม่พร้อม ไม่เป็ นไรครับ เราไม่อยากกดดันคุณ เราขอแนะนา
ให้คุณแสวงหาพระเจ้าต่อไปโดยการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์และ
อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอความเข้าใจ
เรายินดีที่จะพูดคุยกับคุณมากกว่านี้เกี่ยวกับวิธีที่จะมีความสัมพันธ์ที่
ถูกต้องกับพระเจ้าครับ

หากคุณอยากได้รับความรอดวันนี้ คุณก็ทาได้ครับ มันไม่จาเป็ นที่เรา
จะต้องอยูด่ ว้ ยกับคุณเวลาที่คุณต้อนรับพระคริ สต์ แต่เราจะยินดีที่จะนา
คุณไปสู่ ความรอดหากคุณพร้อมแล้วหรื อตอบคาถามใดๆที่คุณอาจมี
หากคุณอยากอธิษฐานรับความรอดและต้อนรับพระเยซูคริ สต์เดี๋ยวนี้เลย
คุณก็สามารถอธิษฐานคาอธิษฐานข้างล่างนี้หรื อคุณสามารถอธิษฐานต่อ
พระเจ้าด้วยคาพูดของคุณเองก็ได้
“พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ลูกรู้ ว่าลูกเป็ นคนบาปที่สมควรตก
นรก ลูกรู้ ว่าไม่ มสี ิ่ งใดที่ลูกทาได้ เพื่อช่ วยตัวเองให้ รอดจากโทษ
แห่ งความบาปของลูก ลูกเต็มใจที่จะหันเสียจากความบาปของ
ลูกในการกลับใจใหม่ และเชื่ อวางใจในสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์ ได้
ทรงกระทาบนกางเขนเพื่อชาระโทษบาปของลูกแล้ ว ลูกเชื่ อว่ า
พระเยซูทรงสิ ้นพระชนม์ บนกางเขน พระองค์ ทรงถูกฝั งไว้
และสามวันถัดมาพระองค์ ทรงเป็ นขึน้ จากตาย บัดนีล้ กู ขอเชื่ อ
วางใจพระเยซูคริ สต์ ด้วยสิ ้นสุดใจของลูก ขอโปรดยกโทษบาป
ทั้งสิ ้นของลูกและช่ วยลูกให้ รอดด้ วยเถิด ลูกขออธิ ษฐานใน
พระนามพระเยซูคริ สต์ , เอเมน”
หากคุณได้อธิษฐานคาอธิษฐานข้างบนแล้วด้วยเอาจริ งเอาจังกับพระเจ้า
คุณก็กลายเป็ นคริ สเตียนแล้ว คุณเป็ นผูเ้ ชื่อใหม่แล้ว
ในการเป็ นผูเ้ ชื่อใหม่ มีบางสิ่ งที่เราขอแนะนาให้คุณกระทาเพื่อช่วยคุณ
เติบโตในความเชื่อของคุณ

1. บอกเพื่อนๆและครอบครัวของคุณเกี่ยวกับสิ่ งที่คุณกาลังเรี ยนรู ้อยู่
2. เชิญชวนเพื่อนๆและครอบครัวของคุณให้ศึกษาบทเรี ยนนี้ เราจะยินดี
ที่จะสอนพวกเขาหรื อช่วยฝึ กคุณเพื่อสอนพวกเขา
3. อ่านพระคัมภีร์ของคุณทุกวัน หากคุณไม่มีพระคัมภีร์ กรุ ณาบอกเราและ
เราจะให้พระคัมภีร์เล่มหนึ่งแก่คุณโดยที่คุณไม่ตอ้ งเสี ยเงินเลย
4. อธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวัน หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อที่จะ
ทราบวิธีอธิษฐาน กรุ ณาบอกเราและเราจะสอนคุณ
5. ค้นหาและเข้าร่ วมประชุมกับคริ สตจักรแห่งหนึ่งอย่างสัตย์ซื่อ โดยต้อง
เป็ นคริ สตจักรที่สอนข่าวประเสริ ฐเพื่อที่คุณจะได้เติบโตในความเชื่อของ
คุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการหาคริ สตจักร กรุ ณาบอกเรา
และเราสามารถช่วยคุณหาคริ สตจักรสักแห่งในพื้นที่ของคุณได้
6. ศึกษาพระคัมภีร์ต่อไป เรามีบทเรี ยนพระคัมภีร์ฟรี หลายบทเรี ยนเพื่อ
ช่วยผูเ้ ชื่อทั้งหลายเติบโตในความเชื่อของพวกเขา หากคุณอยากได้
บทเรี ยนพระคัมภีร์อนั ใดอันหนึ่งเหล่านี้ กรุ ณาบอกเราและเราจะส่ ง
บทเรี ยนเหล่านี้ให้แก่คุณโดยไม่คิดเงิน

รายชื่ อประเด็นหลักต่ างๆ
บทที่ 1 – พระเจ้ารักคุณและอยากมีความสัมพันธ์กบั คุณ
บทที่ 2 – พระเจ้าไม่อยากให้ชีวติ ของคุณว่างเปล่า แต่อยากนาเป้าหมาย
และความหมายมาสู่ ชีวติ ของคุณ
บทที่ 3 – พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาดี ไม่มีความชัว่ ร้ายหรื อความทุกข์ยาก
ในโลกที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง
บทที่ 4 – พระเจ้าไม่ได้บงั คับคุณให้เชื่อฟังพระองค์ แต่ประทานสิ ทธิ์ให้
คุณเลือกว่าจะเชื่อฟังหรื อไม่เชื่อฟังพระองค์
บทที่ 5 – ตอนนั้นไม่มีความตายในโลกที่พระเจ้าเนรมิตสร้าง ความตาย
เป็ นผลของความบาป
บทที่ 6 – ความบาป ความชัว่ ร้ายและความทุกข์ยากทั้งปวงในโลกนี้เป็ น
ผลมาจากความไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าของมนุษย์
บทที่ 7 – แม้วา่ คุณได้ทาบาปต่อพระเจ้า พระองค์กย็ งั อยากมีความสัมพันธ์
กับคุณอยูเ่ หมือนเดิมและทรงตามหาคุณอยู่
บทที่ 8 – พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่ งพระผูช้ ่วยให้รอดผูห้ นึ่งมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาบาปของมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
พระองค์ได้

บทที่ 9 – ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์กระทาได้เพื่อทาให้ตวั เองคืนดีกบั พระเจ้า มี
เพียงเครื่ องปกปิ ดบาปเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงยอมรับ
บทที่ 10 – พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า 100% และทรงเป็ นมนุษย์ 100%
บทที่ 11 – พระเยซูคริ สต์ทรงชาระโทษบาปแทนเราแล้วบนกางเขนนั้น
บทที่ 12 – พระเจ้าทรงยืน่ เสนอของขวัญให้เปล่าแก่คุณ
บทที่ 13 – คุณต้องตระหนักว่าคุณเป็ นคนบาปที่สมควรตกนรก
บทที่ 14 – คุณต้องตอบสนองต่อพระเจ้าในการกลับใจใหม่
บทที่ 15 – คุณต้องตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้า
บทที่ 16 – คุณต้องต้อนรับพระเยซูคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
และบังเกิดใหม่
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