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พื้นฐานของความรอด 

คาํนํา             บทที ่1 
 เรากาํลงัจะพูดกนัเกีย่วกบัพ้ืนฐานของพระคมัภร์ี มหีลายคร ัง้
หลายหนทีม่คีนหยบิพระคมัภร์ีขึน้มาอา่นแล้วไมเ่ขา้ใจ พระธรรมหนึ่ง
โครนิธ์บทที ่2 บอกเราวา่ คนทีไ่มรู่จ้กัพระครสิต์และไมรู่ว้า่พระองค์ทรง
เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของตน จะไมส่ามารถเขา้ใจพระคมัภร์ีได ้ เพราะ
พวกเขาไมรู่จ้กัผูแ้ตง่จงึไมอ่าจจะเขา้ถงึหนงัสอืเล่มน้ีได ้ ดงันัน้เมือ่อา่น
ไป  ก็ดเูหมอืนวา่ไมไ่ดร้บัอะไรเทา่ไร  

 ผมจาํไดว้า่เมือ่ผมเริม่สนใจพระคมัภร์ีนัน้ ผมยงัไมไ่ดเ้ป็นลูก
ของพระเจา้ แตเ่พราะเคยไดย้นิเรือ่งพระคมัภีร์มาบา้งก็เลยตดัสนิใจ
หยบิขึน้มาอา่น   ตอนนัน้ไมเ่ขา้ใจเรือ่งทีอ่า่นเลย 

 ถา้อยากจะอา่นพระคมัภร์ีใหเ้ขา้ใจผมวา่ เราตอ้งเริม่ตน้จาก
อะไรทีเ่ป็นพ้ืนฐานจรงิ ๆ กอ่น คอืตอ้งเขา้ใจแนวคดิพ้ืนฐาน
ของพระคมัภร์ีเสยีกอ่น เอาอยา่งน้ีก็แล้วกนั สมมุตวิา่คณุ
เดนิทางไปเทีย่วประเทศหนึ่งทีย่งัหา่งไกลความเจรญิ  มแีตป่่า
แตเ่ขา ผูค้นไมเ่คยไดไ้ปเปิดหูเปิดตาทีไ่หนเลย ไมเ่คยเห็นไม่
เคยรูจ้กัรถยนต์มากอ่นในชีวติ  ถา้ไดย้นิคณุพูดวา่ “ทีบ่า้นผมมี
รถยนต์ขบัไปไหนตอ่ไหน”  คณุคดิวา่พวกเขาจะเขา้ใจไหมวา่
คณุกาํลงัพูดถงึอะไรอยู ่แน่นอนพวกเขาตอ้งไมเ่ขา้ใจใชไ่หม 

 ทีน้ีสมมตุวิา่คณุกาํลงัจะอธบิายเรือ่งรถหรืออะไรสกัอยา่งหนึ่งให้
คนทีไ่มเ่คยรูจ้กัสิง่น ัน้เลยฟงั คณุจะเริม่อยา่งไรด ี คณุคงไมเ่ริม่ดว้ย
รายละเอยีดปลีกยอ่ย อยา่งเชน่ มรีถอยูห่ลายรุน่หลายแบบ หรือรถเป็น
สิง่ทีม่อีุปกรณ์เสรมิเชน่ เครือ่งปรบัอากาศ เบาะหนงั หน้าตา่ง ไฟฟ้า 
อะไรทาํนองนัน้ใชไ่หม เพราะมนัจะทาํใหเ้ขางงไมรู่ว้า่คณุพูดถงึอะไร 
แตค่ณุคงจะพูดเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นพ้ืนฐาน เป็นหวัใจของรถอยา่งเชน่ รถมี
ลอ้ มทีีน่ ั่ง มเีครือ่งยนต์ มพีวงมาลยั มเีบรค ฯลฯ   สิง่เหลา่น้ีตา่งหากที่
คณุตอ้งพูดถงึเมือ่เริม่พูดเรือ่งรถ   เพราะฟงัดูมเีน้ือหาสาระสาํหรบัเขา 
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 เราจะทาํอยา่งน้ีในการเรียนพระคมัภร์ีคร ัง้น้ีเชน่กนั นั่นคอืเราจะ
มาดกูนัว่าพระคมัภีร์มีความจรงิพ้ืนฐานอะไรบา้ง ทีจ่ะช่วยใหเ้รามองเห็น 
ภาพรวมของพระคมัภร์ี บทเรียนเล่มน้ีเป็นบทเรียนพระคมัภร์ีบทแรกใน
สีบ่ท แตล่ะบทจะใชเ้วลาอา่นประมาณหนึ่งช ั่วโมง ผมเองอยากกระตุน้หนุน
ใจคณุใหท้บทวนขอ้พระคมัภร์ีทีเ่รียนมาแล้วในบท กอ่นทีจ่ะลงมอืเรียน
บทตอ่ไป  เป็นการทบทวนความทรงจาํก่อนเริม่บทใหมย่งัไงล่ะครบั 

การมองดูสิง่ตา่ง ๆ ตามวธิีของพระเจา้ 

 ในบทเรียนบทน้ีเราจะมองดูสิง่ตา่ง ๆ  ตามอยา่งทีพ่ระเจา้ทรงด ู
ในพระธรรมซามเูอลฉบบัที ่ 1  มเีรือ่งราวเกีย่วกบัซามเูอลซึง่เป็นผูเ้ผย
พระวจนะของพระเจา้ พระเจา้ทรงใชเ้ขาใหไ้ปเจมิแตง่ต ัง้คนทีจ่ะมาเป็น
กษตัรย์ิองค์ตอ่ไปของอสิราเอล เขาตอ้งเดนิทางไปหาเจสซี ขอใหเ้รียก
ลูกชายทุกคนในครอบครวัออกมาพบ ซามเูอลทาํตามทีพ่ระเจา้ตรสัส ั่ง 
เจสซีก็เรียกลูกชายออกมาแตเ่ขาเรียกออกมาแคเ่จ็ดคนยกเวน้คนหนึ่ง  
เมือ่ซามเูอลเห็นเอลีอบัลูกชายคนโตของเจสซี  เขาก็แน่ใจเลยวา่เป็นคน
ทีพ่ระเจา้ทรงเลือก แตพ่ระธรรมซามเูอลฉบบัที ่1 16:7 กลา่ววา่ “แตพ่ระ
เยโฮวาห์ตรสักบัซามเูอลวา่  อยา่มองดทูีรู่ปรา่งหน้าตาหรือทีค่วามสูง
แห่งรา่งกายของเขา  ดว้ยเราไมย่อมรบัเขา  เพราะพระเยโฮวาห์ทอด 
พระเนตรไมเ่หมอืนกบัทีม่นุษย์ด ู ดว้ยวา่มนุษย์ดทูีรู่ปรา่งภายนอก แต่
พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจติใจ” 

 พระเจา้ไมท่รงยอมรบัเอลีอบั เพราะพระองค์ทรงเห็นลกึลงไปใน
จติใจของเขาพระองค์ทรงทราบว่าเอลีอบัจะเป็นกษตัรย์ิทีด่ขีองอสิราเอล
ไมไ่ด ้  ซามเูอลคอ่ย ๆ พจิารณาดลููกชายเจสซีไปทีละคนตามลําดบั  แต ่
ละคนดูจากภายนอกแล้วเห็นวา่หนุ่มแน่น แข็งแรง ฉลาดเฉลียว  แตพ่ระ
เจา้ไมท่รงเลือกเอาใครเลยสกัคน  ในทีส่ดุซามเูอลก็ถามเจสซีว่าเขายงัมีลูก
คนอืน่อยูอ่ีกหรือเปล่า ปรากฏว่าเจสซียงัมีลูกชายอยู่อกีคนหนึ่ง ชือ่ดาวดิ 
กาํลงัออกไปเล้ียงแกะอยู ่ เจสซีก็ใหค้นไปตามเขามา ทนัทีทีด่าวดิเดนิเขา้
มาพระเจา้ตรสักบัซามเูอลว่า  “จงลุกขึน้เจมิต ัง้เขาไว ้ เพราะเป็นคนน้ี
แหละ” พระเจ้าทรงอธบิายเรือ่งท ัง้หมดน้ีไวใ้นพระธรรมขอ้ทีเ่จ็ด มมุมอง
ของพระเจา้ตา่งจากมุมมองของเรา พระเจา้ไมท่รงมองจากรูปลกัษณ์
ภายนอก ทรงมองลกึลงไปในจติใจ พระองค์ทรงรูจ้กัเน้ือแทภ้ายในใจคน 
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 แตม่นุษย์เรามกัจะตดัสนิคนตามรูปรา่งหน้าตาตลอดจนการพูด 
จาของเขา  เราตดัสนิจากทา่ทางภายนอกตามทีต่าเรามองเห็นท ัง้ ๆ  ที่
เราไมรู่ว้า่ใจจรงิของเขาเป็นอยา่งไร 

 พีเ่จ็ดคนแรกทีเ่จสซีพบไมส่มควรเป็นกษตัรย์ิเพราะเหตผุลบาง 
อยา่ง แตพ่ระเจา้ทรงทราบวา่ดาวดิคือคนคนนัน้ ทีเ่หมาะจะเป็นกษตัรย์ิ
องค์ตอ่ไปของอสิราเอล 

 เราจะเรียนบทเรียนบทน้ีไปพรอ้มกบัการมองดสูิง่ตา่ง ๆ ตาม
อยา่งพระเจา้ ดวูา่พระองค์ทรงมีมมุมองอยา่งไร และการทีท่รงมมีมุมอง
อยา่งนัน้มผีลตอ่เราทีเ่ป็นมนุษย์อยา่งไร สิง่เหลา่น้ีจะเป็นพ้ืนฐานของ
เรือ่งทีเ่ราจะพูดถงึตอ่ไปทุกเรือ่ง 

เผชญิหน้ากบัพระเจา้ 

 ทา้ยทีส่ดุเราทุกคนก็ตอ้งไปอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ เราจะตอ้ง
เผชญิหน้ากบัพระองค์และตอบคาํถามของพระองค์ วนัหนึ่งคณุก็ตอ้ง
ตาย ไมช่า้ก็เร็วรา่งกายของเราก็จะสญูสิน้ไป ตอ้งตายอยา่งไมม่ทีาง
หลีกเลีย่ง บางคนอาจตายชา้ บางคนตายเร็ว แตทุ่กคนตอ้งเผชญิกบัมนั 

 พระคมัภร์ีสอนเราวา่ เราจะตอ้งยืนอยู่ตอ่พระพกัตร์พระเจา้ทุก
คนไมว่นัใดก็วนัหนึ่ง พระธรรมโรม 14:12 บอกเราวา่ “ฉะนัน้เราทุกคน
จะตอ้งทูลเรือ่งราวของตวัเองตอ่พระเจา้” วนัหนึ่งคุณจะตอ้งยืนอยู่ตอ่
พระพกัตร์พระเจา้ ในเวลานัน้คณุจะตอ้งทูลเรือ่งราวของตวัเองตอ่
พระองค์  พระเจา้จะทรงต ัง้คาํถามสาํคญั ๆ และจรงิจงัเกีย่วกบัสิง่เกดิขึน้
ในชีวติคณุ และคณุก็จะตอ้งทูลเรือ่งราวเกีย่วกบัชีวติของคณุตลอดจน
วธีิการดาํเนินชีวติของคณุตอ่พระองค์  

 ผมไมท่ราบวา่คณุรูส้กึอยา่งไร แตส่าํหรบัตวัผมเองตอนทีย่งั
เป็นนกัเรียนไมช่อบไปสอบเลย เมือ่ไรทีม่สีอบผมจะตายเสยีให้
ได ้ วนัสอบเป็นวนัทีผ่มเกลียดมาก แตผ่มรูว้า่ยงัไง ๆผมก็หนี
มนัไมพ่น้เเละเพราะรูอ้ยา่งน้ีผมก็เลยตอ้งเขา้หอ้งเรียนฟงัและ
จดจาํสิง่ทีค่รูสอน 
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 คนสว่นมากไมค่อ่ยใสใ่จเรือ่งการสอบไล่คร ัง้สดุทา้ยเมือ่ชีวติ
ของตนเองสิน้สุดลง พวกเขาไมค่อ่ยสนใจวา่จะตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระ
พกัตร์พระเจา้ ความจรงิคนสว่นใหญท่ีผ่มรูจ้กัไมค่อ่ยอยากคดิถงึเรือ่ง
ตายสกัเทา่ไร แตพ่ระเจา้ตรสัวา่วนัหนึ่งทุกคนจะตอ้งยืนอยูต่อ่พระ
พกัตร์พระองค์และทูลเรือ่งราวของตวัเองตอ่พระองค์ 

 พระธรรมโรม 2:2 กลา่วว่า “แตเ่รารูแ้น่วา่ การทีพ่ระเจา้ทรง
พพิากษาลงโทษคนทีป่ระพฤตเิชน่นัน้ก็เป็นตามความจรงิ”  เมือ่เรายืน
อยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ เราจะถูกตดัสนิพพิากษาตามความจรงิ ผมไมรู่้
วา่คณุเคยคดิเรือ่งความยุตธิรรมหรือไมยุ่ตธิรรมน้ีวา่อย่างไร หลายคร ัง้
หลายหนทีเ่ราเห็นวา่การโกหกทาํใหค้นบางคนเอาตวัรอดไมถู่กลงโทษ
ท ัง้ ๆ ทีท่าํผดิจรงิ อาจจะไมม่ใีครรูค้วามจรงิแตไ่มใ่ช่พระเจา้ เพราะ
พระองค์ทรงรูแ้น่วา่อะไรเป็นอะไร และเมือ่ทรงพพิากษาตดัสนิก็จะทรง
ตดัสนิจากความจรงิเทา่นัน้ 

 ท ัง้คณุและผมเมือ่ยืนอยู่ตอ่พระพกัตร์พระเจา้ เรา
จะตอ้งทูลเรือ่งราวของตวัเองตอ่พระเจา้ พระองค์จะไมท่รง

ตดัสนิเราจากสิง่ทีม่องเห็นดว้ยตา และจะไมท่รงใหม้กีาร
ลงคะแนนออกเสยีงกนัวา่ผดิหรือถูก จะไมม่ีคณะลูกขนุ
มาพจิารณาตดัสนิ ความจรงิเทา่นัน้คอืสิง่ทีจ่ะทรงใช้

พพิากษาตดัสนิเรา นี่สน่ิากลวันกั เพราะความจรงิไมเ่ปิด
โอกาสใหเ้รามากนกั มนัส ัน้แคบและตรงไปตรงมา ถา้
ตดัสนิกนัดว้ยความจรงิแลว้ละก็ เราตอ้งรบัโทษกนัหมดทุก

คนแน่ ๆ ไมม่ใีครชว่ยเราไดแ้ละเราจะไมม่ขีอ้แกต้วั
อะไรเลย 

 พระธรรมยอห์น 17:17 บอกใหรู้ว้า่เราจะหาความจรงิไดจ้ากที่
ไหน พระเยซูตรสัไวใ้นพระธรรมขอ้น้ีวา่   “ขอทรงโปรดชาํระเขาให้
บรสิทุธิด์ว้ยความจรงิของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นความ
จรงิ” เทา่ทีเ่รียนผา่นมาน้ีสรุปไดว้า่เราไดเ้รียนรูค้วามจรงิสามขอ้ดว้ยกนั
คอื พระเจา้ทรงบอกเราวา่วนัหนึ่งเราท ัง้หลายตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์
พระองค์ เมือ่เราอยูต่รงนัน้ ในเวลานัน้เราตอ้งทูลเรือ่งราวของตวัเองตอ่
พระองค์ และทา้ยทีส่ดุเราจะตอ้งถูกพพิากษาตดัสนิตามพระคาํหรือพระ
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วจนะของพระเจา้ซึง่เป็นความจรงิ 

ความจรงิ = พระคมัภร์ี   

 พระธรรมยอห์น 17:17 บอกใหเ้รารูว้า่พระคมัภร์ีเป็นความจรงิ 
พระเจา้ทรงบอกเราวา่พระคมัภร์ีคือความจรงิทีท่รงมอบใหแ้กเ่รา พระ
ธรรม 2 ทโิมธี 3:16 -17 เขยีนไวว้า่ “พระคมัภร์ีทุกตอนไดร้บัการดลใจ
จากพระเจา้ และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตอืนวา่กลา่ว การ
ปรบัปรุงแกไ้ขคนใหด้ ี และการอบรมในเรือ่งความชอบธรรม เพือ่คน
ของพระเจา้จะดรีอบคอบ พรกัพรอ้มทีจ่ะกระทาํการดทีุกอยา่ง” พระ
คมัภร์ีบอกเราวา่พระคมัภร์ีทุกตอนไดร้บัการดลใจจากพระเจา้  คาํวา่ 
“ดลใจ” น้ีตามรากภาษาเดมิหมายถงึลมหายใจของพระเจา้ ถอ้ยคาํทีผ่ม
เปลง่ออกมาเป็นคาํพูดทีเ่กดิจากลมหายใจของมนุษย์ ผมขบัลมหายใจ
ออกมาจงึเกดิเป็นถอ้ยคาํ ถอ้ยคาํในพระคมัภร์ีไมใ่ชล่มหายใจของ
มนุษย์ แตเ่ป็นถอ้ยคาํทีเ่กดิจากลมหายใจของพระเจา้ พระองค์ตรสัวา่วนั
หนึ่งเราจะถูกตดัสนิพพิากษาตามความจรงิ และความจรงิทีว่า่น ัน้ก็คอื
พระคมัภร์ี พระคมัภร์ีตอนน้ีพระเจา้ทรงบอกเราวา่ พระคมัภีร์ก็คอื
พระองค์เองทีก่าํลงัทรงพูดอยูก่บัเรา 

 พระธรรม 2 เปโตร 1:21 กลา่ววา่ “ดว้ยวา่ คาํพยากรณ์ในอดตี
นัน้ไมไ่ดม้าจากความประสงค์ของมนุษย์ แตพ่วกผูบ้รสิทุธิข์องพระเจา้
ไดก้ลา่วคาํตามทีพ่ระวญิญาณบรสิทุธิไ์ดท้รงดลใจเขา” พระคมัภร์ีบอก
เราวา่คนไมไ่ดเ้ขยีนพระวจนะขึน้ตามใจคดิของตวัเอง แตเ่ขยีนขอ้ 
ความตา่ง ๆ เหลา่นัน้ตามใจปรารถนาของพระเจา้โดยพระวญิญาณ
บรสิทุธิท์รงเป็นผูด้ลใจใหเ้ขียน 

 ถา้อยา่งนัน้เราทราบไดอ้ยา่งไรวา่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของ
พระเจา้จรงิ ๆ  และไมใ่ช่งานเขยีนของมนุษย์ทีอ่า้งวา่เป็นของพระเจา้ 
ใหเ้รามาดหูลกัฐานบางอยา่งทีย่ืนยนัวา่เรือ่งน้ีเป็นความจรงิดว้ยกนั พระ
คมัภร์ีต ัง้แตพ่ระธรรมปฐมกาลจนถงึววิรณ์ ประกอบดว้ยหนงัสอื 66 เลม่ 
เราอาจพูดไดว้า่พระคมัภร์ีเป็นเหมอืนคลงับรรจุหนงัสอืจาํนวน 66 เลม่
ซึง่มผีูเ้ขยีน 44 คน รวมกนัไวเ้ป็นเลม่เดยีว ท ัง้ 44 คนน้ีมชีีวติอยูแ่ละ
เขยีนสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงดลใจใหเ้ขยีนในชว่งเวลาตา่ง ๆ กนั รวมเป็น
ระยะเวลาท ัง้สิน้ประมาณหนึ่งพนัหกรอ้ยปี คนเหลา่น้ีนอกจากจะไมเ่คย
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พบเห็นกนัเลยแลว้ สว่นมากพวกเขาก็ยงัไมเ่คยอา่นงานเขยีนของกนั
และกนัดว้ย แตเ่มือ่เอาหนงัสอืแตล่ะเลม่มารวบรวมไว้เป็นเลม่เดยีวกนั
ปรากฏวา่เน้ือหาหนงัสือทุกเลม่สอดคล้องตอ้งกนัอยา่งสมบรูณ์  

 เน้ือหาของพระคมัภีร์ทุกเลม่ต ัง้แตพ่ระธรรมปฐมกาลจนถงึ
ววิรณ์ไมม่อีะไรขดัแยง้กนัเลยแมแ้ตน้่อย ถา้เราหยบิหนงัสอือืน่เชน่
หนงัสอืวทิยาศาสตร์หรือประวตัศิาสตร์ขึน้มาอยา่งละสกัสองเลม่ จะเห็น
วา่มนัตอ้งมีอะไรทีข่ดัแย้งกนั แตส่าํหรบัพระคมัภีร์ท ัง้หมด 66 เลม่ มี
ผูเ้ขยีน 44 คน  มชีีวติอยู่ในชว่งเวลานานกวา่ 1600 ปี  แตล่ะคนมี
ความรูแ้ละทีม่าทีไ่ปแตกตา่งกนัไปมากมายหลายแบบ แตค่นเหลา่น้ียงัมี
ความคดิเห็นสอดคล้องเป็นหนึ่งเดยีวกนั และทีเ่ป็นอยา่งน้ีไดเ้พราะพวก
เขาไดร้บัการดลใจจากพระวญิญาณบรสิทุธิอ์งค์เดยีวกนัของพระเจา้ให้
เขยีนนั่นเอง 

 หรือจะลองดเูรือ่งความสตัย์ซือ่ของผูเ้ขยีนดว้ยก็ได ้ เป็นผมถา้
ตอ้งเขยีนหนงัสือสกัเลม่หนึ่ง ทีม่ชืีอ่ของตวัเองปรากฏอยู่ และรูว้า่

หนงัสอืเลม่นัน้จะตอ้งเป็นหนงัสอืสาํคญัศกัดิส์ทิธิ ์ ผมจะไม่
ยอมเขยีนความผดิบาปของตวัเองลงไปในหนงัสอืเล่มนัน้
แน่ ๆ ยงัไง ๆ ผมก็ตอ้งปิดบงัไวบ้า้ง แตพ่ระเจา้ทรงสตัย์
ซือ่ในเรือ่งของตวัเอกหรือคนสาํคญั ๆ ของพระองค์ใน

พระคมัภร์ีดว้ย พระองค์ใหพ้วกเขารกัษาสตัย์ เห็นไดว้า่แมแ้ตต่วัเอก
ทีส่ดุในพระคมัภร์ีก็ยงัมจุีดออ่นในชีวติ พระเจา้ทรงบอกเลา่เรือ่งราวของ
พวกเขาตามจรงิ ผูเ้ขยีนพระคมัภร์ีจงึเขยีนถงึเรือ่งราวในชีวติของ
ตนเองและคนอืน่ ๆ ตามความจรงิเชน่เดยีวกนั  

 ทีน้ีใหเ้ราลองพจิารณาเรือ่งคาํพยากรณ์ตา่ง ๆ ในพระคมัภร์ีดู
บา้ง ผูพ้ยากรณ์หรือผูเ้ผยพระวจนะในพระคมัภร์ี คอืคนทีน่อกจากจะนํา
ความจรงิมาประกาศใหค้นอืน่ไดท้ราบแล้ว พวกเขาก็ยงับอกหรือ
พยากรณ์ถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ยเป็นคร ัง้เป็นคราว ไมว่า่จะเป็น
คาํพยากรณ์เกีย่วกบักษตัรย์ิทีจ่ะเสด็จมาบงัเกดิในสีร่อ้ยปีหน้า หรือ
ประเทศทีจ่ะเสด็จมาครอบครองเมือ่ทรงเตบิโตขึน้ มนัเกดิขึน้และเป็น
จรงิตามนัน้อยา่งทีเ่ราคาดไมถ่งึเลยนะครบั ตวัอยา่งคาํพยากรณ์อกีเรือ่ง
หนึ่งทีเ่ป็นจรงิอยา่งคาดไมถ่งึเหมอืนกนัก็เห็นจะเป็นเรือ่งของเมืองเมอืง
หนึ่งทีม่คีาํพยากรณ์วา่จะถูกทาํลายลง ตลอดจนจะถูกทาํลายและจะถูก
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สรา้งขึน้ใหมอ่ยา่งไรบา้ง เรือ่งเหลา่น้ีล้วนแตเ่ป็นจรงิตามนัน้หมด มคีาํ
พยากรณ์ทาํนองน้ีเขยีนไวน้บัเป็นรอ้ย ๆ เรือ่ง ทุกเรือ่งเกดิขึน้และเป็น
จรงิอยา่งทีพ่ยากรณ์ไวไ้มผ่ดิเลย 

 ในพระธรรม 2 เปโตร 1:19 บอกวา่ 
“และเรามีคาํพยากรณ์ทีแ่น่นอนยิง่กวา่นัน้

อกี” เปโตร ผูเ้ขยีนพระธรรมเลม่น้ีเป็นผูท้ี่
ไดเ้ห็นพระกายของพระเยซูเปลีย่นไปเมือ่
ทรงรบัเกียรตแิละสงา่ราศจีากพระเจา้บน

ภเูขาซึง่โมเสสและเอลียาห์ก็อยูด่ว้ย ภาพที่
เขาเห็นคงเป็นภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจอยา่งยิง่ 
แตเ่ขากลบัตระหนกัวา่สิง่ทีม่ ั่นคง แน่นอน

และมฤีทธิอ์าํนาจมากกวา่สิง่ทีต่าเขาเห็น
หรือการอศัจรรย์ทีเ่กดิขึน้ในวนันัน้คอื พระวจนะของพระเจา้ทีเ่ขยีนขึน้
เป็นตวัอกัษร นั่นเป็นมมุมองพระวจนะอยา่งเดยีวกนักบัทีพ่ระเจา้ทรง
มอง เป็นการมองเห็นวา่พระวจนะของพระเจา้เป็นความจรงิ และความ
จรงิหรือพระคมัภีร์น้ีเองทีพ่ระเจา้จะทรงใชพ้พิากษาตดัสนิคณุและผม
ในวนัใดวนัหนึ่ง 

พระบญัญตั ิ-- อพยพบทที ่20 

 เมือ่รูอ้ย่างนัน้แล้ว ให้เราลองถามตวัเองดูว่าพระเจ้าจะทรง
พพิากษาตดัสนิเราอยา่งไร  พระเจา้ทรงเห็นวา่เรือ่ง
อะไรสาํคญัทีส่ดุ  ลองเปิดไปดหูนงัสืออพยพบทที ่ 20 

แลว้เราจะเห็นธรรมบญัญตัหิรือขอ้กฎหมายของพระ
เจา้ พระคมัภร์ีสอนเราวา่พระเจา้เป็นองค์บรสิทุธิ ์ และ
เพราะความบรสิทุธิน้ี์เองพระองค์จงึทรงกาํหนด ธรรม
บญัญตัไิวแ้กเ่ราในพนัธสญัญาเดมิ ซึง่มอียูท่ ัง้หมด 613 
ขอ้ดว้ยกนั ธรรมบญัญตัใินพนัธสญัญาเดมิน้ีแบง่
ออกเป็นสามหมวด คอืหมวดการปกครองประชาชนซึง่

เกีย่วกบัการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายหรือธรรมบญัญตัเิพือ่การ
ปกครองชนในชาตหิมวดหนึ่ง  
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 หมวดทีส่องเป็นกฎหมายหรือธรรมบญัญตัใินการประกอบพธีิ-
กรรมการถวายสตัวบชูาและเครือ่งบูชาตอ่พระเจา้ ธรรมบญัญตัใิน
หมวดน้ีเกีย่วขอ้งกบัพธีิกรรมในชีวติประจาํวนัของชนชาตอิสิราเอล  

 นอกจากนัน้ก็เป็นหมวดศลีธรรม ใหเ้ราเห็นวา่พระเจา้มพีระ
ประสงค์ใหม้นุษย์ดาํเนินชีวติอยา่งไร มอีะไรทีม่นุษย์ควรทาํหรือไมค่วร
ทาํ ชีวติแบบไหนเป็นชีวติทีพ่ระเจา้พอพระทยั 

 ไมเ่คยมใีครลบลา้งธรรมบญัญตัไิด ้ แมแ้ตพ่ระเยซูก็ทรงบอกไว้
ใน พระธรรมมทัธวิ 5:17 วา่ “อยา่คดิวา่เรามาเพือ่จะทาํลายพระ 
ราชบญัญตัหิรือคาํของศาสดาพยากรณ์เสยี เรามไิดม้าเพือ่จะทาํลาย แต่
มาเพือ่จะใหส้าํเร็จ” พระราชบญัญตัยิงัคงมผีล ไมเ่คยถูกยกเลกิ พระ 
ราชบญัญตัน้ีิยงัคงเป็นกฎหมายทีพ่ระเจา้จะทรงใชเ้พือ่พพิากษาตดัสนิ
ชีวติคณุและผม และยงัคงใชอ้ยูจ่นทุกวนัน้ี วนัหนึ่งเมือ่ท ัง้ชายและหญงิ
จะตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ พระองค์จะทรงใชพ้ระราชบญัญตัิ
น้ีพพิากษาตดัสนิคนทีย่งัไมรู่จ้กัพระเยซูครสิต์ เวลาน้ีพระเจา้ทรงขมวด
พระบญัญตัทิ ัง้ 613 ขอ้ลงเหลือเพียงขอ้สาํคญั 10 ขอ้ ซึง่เราจะศกึษากนั
ตอ่ไป พระราชบญัญตัน้ีิเรียกวา่ พระบญัญตั ิ10 ประการ และมเีขยีนไว้
ในหนงัสอือพยพบทที ่20  

1. อยา่มพีระอืน่ใด 

 พระเจา้ตรสัพระบญัญตั ิ 10 ประการขอ้แรกไวใ้น พระธรรม
อพยพ 20:3 วา่ “อย่ามพีระอืน่ใดนอกเหนือจากเรา” พระเจา้ทรงบอกเรา
วา่ เราตอ้งไมม่พีระอืน่นอกจากพระองค์ เมือ่พระเจา้ตรสัวา่อยา่มพีระ
อืน่ใด พระเจา้ทรงหมายความวา่อยา่งไร ทรงหมายความวา่เราตอ้ง
ไมใ่หใ้คร หรืออะไร เขา้มาอยูเ่หนือชีวติเรานอกจากพระองค์ พูดอกี
อยา่งก็คอืพระองค์ปรารถนาใหเ้ราวางพระองค์ไวเ้หนือทุกสิง่ทุกอยา่งใน
ชีวติท ัง้ของคณุและของผม 

 ลองคดิดวูา่ถา้เราแตง่งาน แลว้คูแ่ตง่งานของเรามคีนอืน่เราจะ
ยอมไหม คงจะไมใ่ช่ไหมครบั ตวัคณุเอง คงจะหงึหวงมากถา้รูว้า่คู่
แตง่งานของคณุปนัใจใหค้นอืน่ คณุมคีูแ่ขง่แยง่ชงิความรกัของคณุไป 
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พระเจา้ตรสัวา่ทรงปรารถนาความรกัของคณุ ไมท่รงตอ้งการใหค้ณุมี
พระเจา้อืน่ใดในชีวติคณุนอกจากพระองค์ 

 ถา้ผมต ัง้คาํถามคณุตามหลกัการทีว่า่น้ีวา่ ถา้คณุมองยอ้นกลบั
ไปจากเดีย๋วน้ีจนถงึตอนทีเ่ป็นเด็ก คณุพูด ไดเ้ต็มปากหรือเปลา่วา่คณุรกั
พระเจา้จนหมดทุกอณูของชีวติสมํ่าเสมอตลอดมา คณุรกัพระองค์จน
หมดสิน้ท ัง้กายและใจ หรือเปลา่ คณุพูดอยา่งน้ีไดเ้ต็มปากไหม สาํหรบั
ผมคงไมไ่ด ้ ผมไมเ่ชือ่วา่จะมคีนบอกวา่เขารกัพระเจา้มากกวา่ใคร ๆ 
หรืออะไรท ัง้หมดตลอดเวลาสมํ่าเสมอได ้ คนสว่นใหญใ่นโลกน้ีตา่งก็
พยายามแสวงหาบางสิง่บางอยา่งไมว่า่จะเป็นผูค้นหรือสิง่ของมาเตมิ
ชีวติตวัเองใหเ้ต็มอยูต่ลอดเวลา ท ัง้ ๆ ทีพ่ระเจา้ไมเ่คยทรงบอกใหท้าํ
อยา่งนัน้ เพราะสิง่เหลา่นัน้ไมม่ทีางทาํใหเ้ราเต็มอิม่ท ัง้กายและใจได ้ 

2. อยา่ทาํรูปเคารพ 

 ลองดูพระบญัญตัปิระการที ่ 2 ในขอ้ 4 “อย่าทาํรูปเคารพสลกั
สาํหรบัตนเป็นรูปสิง่หนึ่งสิง่ใด ซึง่มีอยูใ่นฟ้าเบื้องบน หรือซึง่มอียูท่ี ่
แผน่ดนิเบือ้งลา่ง หรือซึง่มีอยูใ่นน้ําใตแ้ผน่ดนิ” 

 ในทีน้ี่พระเจา้ทรงพูดถงึรูปเคารพ คนบางคนอาจจะบอกวา่เขา
ไมม่ีรูปเคารพ รูปปนูหรือรูปปั้นอะไรไวก้ราบไหวบ้ชูาหรืออธษิฐานขอ
ท ัง้น ัน้ แตพ่ระเจา้ไมไ่ดท้รงพูดถงึรูปเคารพหรือรูปปนูรูปปั้นตา่ง ๆ ที่
มนุษย์สรา้งและมองเห็นดว้ยตาอยา่งทีม่อียู่ตามบา้นเทา่นัน้ ตามพระ
ธรรมโรม 1:21-25 พระองค์ตรสัถงึพระเจา้ทีเ่ราสรา้งขึน้เองในใจ ให้
เป็นพระเจา้อยา่งทีเ่ราตอ้งการ คนไมน้่อยทีม่พีระเจา้ทีเ่ขาคดิสรา้งขึน้มา
เอง เป็นพระเจา้ทีท่าํตามใจตอ้งการของตวัเอง เป็นพระเจา้อยา่งทีต่วัเอง
อยากใหเ้ป็น 

 ลองคดิตามน้ีตอ่ไปอกีหน่อยนะครบั พระเจา้ตรสัวา่ “เราไม่
ตอ้งการใหม้พีระเจา้อืน่ใดอยูเ่หนือเรา ไมต่อ้งการใหเ้จา้รกัใครหรือ
อะไรมากไปกวา่เรา เราไมต่อ้งการใหเ้จา้มพีระเจา้ทีเ่จา้คดิประดษิฐ์
ขึน้มาเอง”  แตค่นเราก็ยงัคงคดิประดษิฐ์พระเจา้ขึน้มาอีกมากมาย  
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 บางคนอาจจะมพีระด ีๆ ของตวัเอง ก็ได ้เป็นพระเจา้ทีม่จีติใจดี 
และงดงามมาก จนปลอ่ยใหผู้ค้นทาํอะไรตอ่อะไรตามใจตวัเอง เพราะ
อยา่งนัน้คณุก็เลยดาํเนินชีวติไปเรือ่ย ๆ ตามสบายใจตวัเอง เมือ่ตอ้งตาย
และไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้องค์นัน้ พระองค์ก็จะทรงแคบ่อกคณุ
วา่ “ เรือ่งทีผ่า่นมาแล้วก็ชา่งมนัเถอะ กา้วเขา้มาในน้ีเลย ”  คนอเมรกินั
สว่นใหญม่กัจะคดิวา่พระเจ้าของตนเป็นอยา่งน้ี 

 บางคนเมือ่ตอ้งการอะไรบางอยา่งก็จะบอกพระเจา้ทาํนองวา่ 
“พระเจา้ ขา้พระองค์กาํลงัอธษิฐานขออยู ่ ขา้พระองค์ตอ้งการสิง่น้ี 
พระองค์ตอ้งใหข้า้พระองค์นะ” พอพระเจา้ไมท่าํตามทีเ่ขาส ั่ง พวกเขาก็
โกรธไมพ่อใจ 

 หรืออยา่งบางคนมญีาตพีิน้่องเจ็บป่วย ก็จะบอกพระเจา้ใหท้าํ
อยา่งนัน้อยา่งน้ีกบัคนเจ็บ และถา้พระเจา้ไมท่รงทาํตามใจเขา เขาก็จะ
โกรธพระองค์ 

 คณุเคยเป็นอยา่งทีพู่ดมาน้ีบา้งหรือเปลา่ เวลาเราทาํอะไรอยา่งที่
คนพวกน้ีทาํ ก็หมายความวา่เรากาํลงัสรา้งพระเจา้ใหเ้ป็นรูปแบบ หรือ
รูปเคารพตามใจชอบของเราเอง พระเจา้ทรงบอกไว้ในพระวจนะของ
พระองค์วา่หา้มทาํอยา่งน้ี แตถ่งึอยา่งนัน้เราแตล่ะคนก็เคยทาํผดิในเรือ่ง
น้ีมาแลว้ท ัง้น ัน้ ไมม่ากก็น้อย 

3. อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจา้อยา่งไร้
ประโยชน์ 

 ดพูระบญัญตัปิระการที ่3 ในขอ้ที ่7 “อยา่ออกพระนามพระเยโฮ
วาห์พระเจา้ของเจา้อยา่งไรป้ระโยชน์ เพราะผูท้ีอ่อกพระนามพระองค์
อย่างไรป้ระโยชน์นัน้ พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไมม่โีทษก็หามไิด”้ 

 คนไมน้่อยเขา้ใจวา่พระบญัญตัขิอ้น้ีหา้มใชพ้ระนามดา่วา่
สาปแชง่ ทีค่ดิอยา่งนัน้ก็ถูกทีเดยีว เพราะพระบญัญตัปิระการน้ีหา้มออก
พระนามพระเจา้อยา่งไมส่มควร ถา้ใครทาํก็หมายความวา่เขาทาํผดิพระ
บญัญตั ิ
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 แตม่องใหล้กึลงไปอกีหน่อย “พระเจา้ตรสัวา่อยา่ออกพระนาม
พระเจา้อยา่งไมส่มควร” คาํวา่ไมส่มควรไมไ่ดห้มายความแค ่ ดหูมิน่ดู
ถูกพระเจา้ หรือเอาพระนามมาใชแ้ช่งดา่ แตห่มายถงึพูดพระนาม
พระองค์พล่อย ๆ ไมจ่รงิจงั เอาพระนามมาลอ้เลียน อย่างเชน่ “พระเจา้
บอกนะเนี่ยะ” หรือ “พระเจา้ก็ทาํอยา่งนัน้” หรือ  “พระเจา้ก็จะทาํอยา่ง
นัน้เหมอืนกนั” หรือ  “พระเจา้บอกใหผ้มทาํน่ี” ตลอดจนถงึการรอ้งเพลง
ทีม่พีระนามของพระเจา้โดยทีใ่จไมไ่ดจ้ดจ่ออยูท่ีค่าํรอ้ง หรือเวลา
อธษิฐานปากก็พูดปาว ๆ แตใ่จไมไ่ดจ้ดจอ่ทีพ่ระองค์เลย อยา่งน้ีแหละที่
เรียกวา่ออกพระนามพระเจ้าอยา่งไมส่มควร 

 ชาวยวิจะระมดัระวงัมากในเรือ่งน้ี เมือ่พวกธรรมาจารย์จะเขยีน
พระนามพระเจา้ พวกเขาจะตอ้งลา้งมือกอ่นแลว้จงึใช้ปากกาทีท่าํขึน้มา
เป็นพเิศษดว้ยขนนกเขยีน เมือ่เขยีนเสร็จก็จะไปลา้งมืออกีคร ัง้หนึ่ง 
พวกเขาระมดัระวงัเรือ่งพระนามของพระเจา้มาก ถือเป็นสิง่ทีเ่คารพ
อยา่งยิง่ 

 ทุกวนัน้ีเราไมเ่อาจรงิเอาจงักบัพระนามมากนกั เราเอาพระนาม
มาพูดเป็นเรือ่งตลก เรามรีายการตลกลอ้เลียนพระเจา้ในโทรทศัน์ เรา
ไมใ่หค้วามสาํคญักบัพระนามของพระองค์ พระคมัภร์ีบอกวา่เรามี
ความผดิเพราะไมท่าํตามพระบญัญตัขิองพระเจา้ เราออกพระนามของ
พระองค์อยา่งไมส่มควร 

 ตรวจสอบชีวติตวัเองในเรือ่งน้ีแลว้เห็นวา่เป็นอยา่งไรบา้งครบั 
ไมค่อ่ยดสีกัเทา่ไรใชไ่หมครบั แตเ่มือ่เรายืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้สิง่
เหลา่น้ีแหละทีพ่ระองค์จะทรงสอบถามเรา เราจะตอ้งทูลเรือ่งราวเหลา่น้ี
ใหพ้ระองค์ทรงทราบ พระเจา้จะทรงตรวจสอบเราในดา้นน้ี และเราก็จะ
ถูกพพิากษาตดัสนิวา่มคีวามผดิเพราะไมไ่ดท้าํตามพระบญัญตัขิองพระ
เจา้  

4.  วนัสะบาโต  

 และเรายงัมพีระบญัญตัปิระการที ่ 4 ซึง่พระเจา้ตรสัไวใ้นขอ้
แปดวา่ “จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถือเป็นวนับรสิทุธิ”์ ตามธรรมบญัญตัิ
ของชาวยวิ วนัสะบาโตตรงกบัวนัเสาร์ จุดประสงค์ของวนัสะบาโตไมไ่ด้
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มไีวเ้พือ่เป็นวนัพกัผอ่น ไมต่อ้งทาํงานทาํการอะไร ไมใ่ชว่นัทีไ่มต่อ้งรีบ
รอ้น เอาแตก่นิและดืม่หาความสุข แตว่นัสะบาโตมีไวเ้พือ่ใหเ้ป็นวนั
บรสิทุธิ ์ เป็นวนัทีเ่ราจะวางภาระหน้าทีต่า่ง ๆลง เพือ่จะไดใ้ชเ้วลาใชแ้รง
ในการอธษิฐาน นมสัการพระเจา้ นี่ตา่งหากทีเ่ป็นวตัถุประสงค์ของวนั
สะบาโต ทุกวนัน้ีเราไปนมสัการกนัในวนัอาทติย์เพราะพระเยซูทรงฟ้ืน 

คนืพระชนม์ขึน้จากอโุมงค์ฝงัศพในวนัอาทติย์ แตพ่นัธสญัญาใหมบ่อก
เราไวใ้นพระธรรมโรม 14:5-8 วา่ ในฐานะทีเ่ราเป็นลูกของพระเจา้ ไม่
วา่เราจะถือวา่วนัใดวนัหนึ่งเป็นวนัดสีาํหรบัถวายเกียรตแิดพ่ระเจา้โดย 
เฉพาะ หรือเลือกถวายเกียรตแิดพ่ระองค์ทุกวนัก็ตาม พระเจา้ทรง
ปรารถนาใหเ้ราถวายเกียรตแิดพ่ระองค์จนหมดสิน้ท ัง้ชีวติ และจติใจ 
วนัเวลาท ัง้หมดทีเ่รามอียู่ลว้นแตเ่ป็นของพระองค์ เราตอ้งมอบแด่
พระองค์ พระธรรมฮีบรู 10:25 สอนเราวา่อยา่ขาดการประชุมร่วมกบัคน
อืน่ ๆ ในครสิตจกัร 

 เคยไหมทีบ่างคร ัง้เราชวนใครสกัคนหนึ่งไปครสิตจกัรในวนั
อาทติย์ แลว้เขาบอกเราวา่ “แหม มนัเป็นวนัเดยีวทีไ่ดพ้กัผอ่น”  การพูด
วา่วนัอาทติย์เป็นวนัพกัผอ่น อยา่งน้ีไมถู่กตอ้งตามพระวจนะของพระ
เจา้ เพราะความจรงิแล้ววนัอาทติย์เป็นวนัทีพ่ระเจา้ทรงต ัง้ไวเ้พือ่ใหเ้รา
วางมือจากการงานของตน จะไดแ้สวงหาพระเจา้จนหมดใจ คณุเองพูด
ไดเ้ต็มปากไหมวา่คณุไดแ้สวงหาพระองค์อยา่งสตัย์ซือ่ อยา่งน้อย
อาทติย์ละหนึ่งวนั คณุอทุศิเวลาใหแ้กพ่ระองค์ทุกวนัหรือเปลา่ คณุมอบ
เวลาใหแ้กพ่ระเจา้หรือใชม้นัตามใจตวัเอง 

 สิง่เหลา่น้ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งกราบทูลพระองค์ในวนัหนึ่งขา้งหน้า 
เทา่ทีผ่า่นมาคณุทาํไดด้แีคไ่หนครบั 

5.  จงใหเ้กยีรตแิกบ่ดิามารดา  

 พระบญัญตัปิระการที ่ 5 อยูใ่นขอ้ 12 “จงใหเ้กียรตแิกบ่ดิา
มารดาของเจา้ เพือ่อายุของเจา้จะไดย้ืนนานบนแผน่ดนิ ซึง่พระเยโฮ-
วาห์พระเจา้ของเจา้ประทานใหแ้กเ่จา้” คาํวา่ใหเ้กียรตหิมายความวา่
เคารพยกยอ่งซึง่ลกึกวา่คาํว่าเชือ่ฟงั เชน่ ถา้แมบ่อกเราใหเ้อาขยะไปทิง้ 
แลว้เราทาํตามทีท่า่นบอก ถือวา่เราเชือ่ฟงัทา่นแตไ่มไ่ดห้มายความวา่
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เราใหเ้กียรตทิา่นทีท่าํอยา่งนัน้ การทีเ่ราจะใหเ้กียรตพิอ่แมค่ือ เราเอา
ขยะไปทิง้ดว้ยความเต็มใจก่อนทีท่า่นจะบอกหรือส ั่ง การใหเ้กียรตพิอ่
แมห่มายความวา่ เราไมฉุ่นเฉียว ไมบ่น่วา่ ไมรู่ส้กึหนกัใจแตม่ี
ความรูส้กึทีด่เีมือ่เอาขยะไปทิง้ 

 ทีผ่า่นมาคณุเคยบน่วา่พอ่แมบ่า้งหรือเปลา่ คณุใหเ้กยีรตทิา่น
เสมอ เพราะทา่นเป็นผูส้มควรไดร้บัเกียรตติามพระวจนะหรือเปลา่ พระ
บญัญตัขิองพระเจา้บอกใหเ้ราใหเ้กียรตพิอ่แม ่ ถา้เราไมไ่ดท้าํตามก็
หมายความวา่เราทาํผดิพระบญัญตั ิ

6. อยา่ฆา่คน  

 พระบญัญตัปิระการที ่6 ในขอ้ 13 คอื “อยา่ฆา่คน” คนสว่นใหญ่
มกัจะบอกวา่ไมเ่คยฆา่ใคร พระเยซูทรงอธบิายตคีวามและใหม้มุมอง
ใหมแ่กเ่ราในเรือ่งน้ีอกีในพระธรรมมทัธวิ 5:21-22 วา่ ถา้ใครโกรธพี่
น้องของตน คนนัน้ก็จะตอ้งถูกพพิากษาลงโทษดว้ย 

 คณุเคยโกรธใครสกัคนไหม เคยโกรธคนทีข่บัรถปาด
หน้ารถคณุตามถนนหรือเปลา่ พระเยซูตรสัวา่ การโกรธคอืการฆา่
คนในใจ คนทีท่าํอะไรใหค้ณุโกรธนัน้ ถา้ลองเขาทาํอยา่งทีท่าํกบั
คนอืน่ คณุคงจะไมโ่กรธเขาขนาดนัน้ใชไ่หมครบั นี่พสิจูน์ให้
เห็นวา่เราทุกคนมคีวามรูส้กึเห็นแกต่วัอยูใ่นตวัท ัง้น ัน้ และพระ
เจา้ตรสัวา่เราฆา่คนเหมอืนกนั 

 คณุอาจจะกาํลงัคดิในใจวา่ “ก็เป็นอยา่งน้ีกนัทุกคน 
ไมใ่ชเ่รือ่งใหญโ่ตอะไรสกัหน่อย”  ถูกตอ้งครบั เราทุกคนเป็นอยา่งน้ี 
และเราทุกคนทาํผดิในเรือ่งน้ี แตค่วามจรงิก็คอื เมือ่เรายืนอยูต่อ่พระ
พกัตร์พระเจา้ เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งใหญน่ะครบั พระเจา้ทรงเป็นองค์บรสิทุธิ ์
นะครบั  

 เป็นอยา่งไรครบั ตอนน้ีคงพอจะมองออกแลว้ใช่ไหมครบัวา่ 
พระเจา้ทรงมองดทูา่ทีความคดิในใจคณุและผมอยา่งไร และอะไรคอืสิง่
ทีพ่ระองค์ปรารถนาจะเห็นในตวัเรา  
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7.  อยา่ลว่งประเวณี  

 พระบญัญตัปิระการที ่ 7 อยูใ่นขอ้ 14 “อยา่ล่วงประเวณีผวัเมยี
เขา” คณุอาจจะคดิวา่คณุผา่นไปไดใ้นเรือ่งน้ี เพราะมภีรรยาหรือสามี
เพียงคนเดยีว แตล่องฟงัสิง่ทีพ่ระเยซูตรสัไวใ้น พระธรรมมทัธวิ 5:27 นี่
สกัหน่อย พระองค์ตรสัวา่ ถา้คณุมองผูห้ญงิเพือ่ใหเ้กดิใจกาํหนดัในหญงิ
นัน้ ก็เทา่กบัวา่คณุไดล้ว่งประเวณีในหญงินัน้แลว้นะครบั  

 คณูเคยมองดเูพศตรงขา้มแลว้คดิอะไร ๆ ซุกซนสกปรกกบัเขา
หรือเปลา่ ไมว่า่คณุจะอายุมากน้อยแคไ่หน ผมวา่คณุคงจะเคยทาํผดิใน
เรือ่งน้ีมาบา้งแล้ว ถา้อยา่งนัน้ตามทีพ่ระเยซูตรสัคณุก็เป็นคนลว่ง
ประเวณีดว้ย 

8.  อยา่ลกัทรพัย์  

 พระบญัญตัปิระการน้ีอยูใ่นขอ้ 15 “อยา่ลกัทรพัย์” คณุอาจจะคดิ
วา่คณุไมใ่ชข่โมย แตค่ณุเคยหยบิอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนอืน่ อยา่ง
เชน่คลิป้หนีบกระดาษโดยทีเ่จา้ของไมไ่ดอ้นุญาตหรือเปลา่ คณุเคยเอา
ยางรดัของ หรือดนิสอ หรือปากกาของใครไปหรือเปลา่ มใีครบา้งไม่
เคยทาํ แตพ่ระคมัภร์ีบอกเราวา่ “ อยา่ลกัทรพัย์ ”  นะครบั 

 พระคมัภร์ีไมไ่ดบ้อกเราวา่ “ เออ ถา้มนัมคีา่ไมถ่งึสลงึหนึ่งก็ไม่
เป็นไรนะ ”  คณุครูคนหนึ่งเคยบอกลูกศษิย์วา่   “ ถา้มนัราคาสกัแคส่ลงึ
เดยีวก็ไมน่่าจะถือวา่ผดินะ ”  พูดอยา่งน้ีหมายความวา่ผมสามารถจะ
ขโมยเหรียญสลงึจากคนโน้นบา้งคนน้ีบา้ง แลว้ก็ไมม่ีความผดิอะไรใช่
ไหมครบั แตพ่ระเจา้ไมไ่ดท้รงคดิอยา่งน้ีนะครบั พระคมัภร์ีไมไ่ดส้อน
อยา่งนัน้เลย คณุเคยหยบิเอาของของคนอืน่ไปเป็นของตวัหรือเปลา่ ถา้
เคยก็หมายความวา่คณุทาํผดิพระบญัญตัขิอ้ 8 น้ีแลว้ และเมือ่อยูต่อ่พระ
พกัตร์พระเจา้ก็ตอ้งมคีวามผดินะครบั 

9.  อยา่เป็นพยานเท็จ 

 พระบญัญตัปิระการที ่ 9 น้ีอยูใ่นขอ้ 16 “อยา่เป็นพยานเท็จใส่
รา้ยเพือ่นบา้น” การเป็นพยานเท็จคอืการพูดโกหก คณุเคยโกหกบา้ง
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ไหม เราตา่งก็ทาํผดิเรือ่งน้ีกนัทุกคน ไมม่ากก็น้อย มนุษย์เราไมว่า่จะ
เป็นใครตอ้งเคยโกหกอยา่งน้อยก็คร ัง้หนึ่งในชีวติ เราทุกคนทาํผดิพระ
บญัญตัปิระการน้ี  

 คนทีเ่ป็นพยานเท็จไมใ่ชแ่คค่นทีพู่ดโกหกหน้าตาเฉยเทา่นัน้ 
แตค่นทีพู่ดกาํกวมใหค้นอืน่เขา้ใจผดิก็เป็นคนโกหกดว้ย คณุเคยพูด
ความ-จรงิแคค่รึง่เดยีวเพราะรูว้า่ถา้พูดความจรงิท ัง้หมดแลว้จะเดอืด 
รอ้นหรือเปลา่ หรือไมก็่พูดความจรงิแคค่รึง่เดยีว เพือ่ใหค้นอืน่เขา้ใจ
ตามทีค่ณุอยากใหเ้ขาเขา้ใจหรือเปลา่ เราโกหกกนับอ่ยจนคดิวา่ไมเ่ป็น
อะไร คณุเคยชมใครวา่ดดูที ัง้ ๆ ทีใ่จไมไ่ดค้ดิอยา่งนัน้หรือเปลา่ เคยชม
ใครวา่แตง่ตวัสวยท ัง้ ๆ ทีใ่นใจคดิวา่ไมเ่ขา้ทา่หรือเปลา่  

 เราตอ้งระวงัคาํพูด ความจรงิพระเยซูตรสัไวใ้นพระธรรมมทัธวิ
บทที ่12 วา่ เราจะตอ้งรบัผดิชอบถอ้ยคาํทีไ่มเ่ป็นสาระทีเ่ราพูดนัน้ทุกคาํ 
ไมม่ีมนุษย์คนไหนในโลกทีจ่ะรอดพน้ความผดิขอ้น้ีไปได ้ เราทุกคน
ลว้นมคีวามผดิในขอ้น้ีท ัง้สิน้ 

10.  อยา่โลภ  

 พระบญัญตัปิระการที ่10 น้ีอยูใ่นขอ้ 17 “อยา่โลภครวัเรือนของ
เพือ่นบา้น อยา่โลภภรรยาของเพือ่นบา้น หรือทาสทาสขีองเขา หรือววั 
ลาของเขา หรือสิง่ใด ๆ ซึง่เป็นของของเพือ่นบา้น”  

 โลภ หมายความวา่ อยากไดม้าก ๆ อยากไดอ้ยา่งรุนแรง คณุ
เคยอยากไดอ้ะไรทีพ่ระเจา้ไมไ่ดท้รงจดัเตรียมไวใ้หค้ณุหรือเปลา่ เคย
ไหมทีอ่ยากไดจ้นไมอ่ยากละสายตาไปจากมนั เฝ้าพะวงคดิถงึ หวงัวา่จะ
ไดค้รอบครองมนั อยากไดจ้นใหค้วามคดิเรือ่งนัน้ครอบงาํคณุจนหมด
สิน้ท ัง้กายและใจ พระคมัภร์ีบอกวา่อยา่งน้ีแหละทีเ่รียกวา่ โลภ 

 พระธรรมโคโลส ี 3:5 บอกเราวา่ความโลภเหมอืนกบัการนบัถือ
รูปเคารพ ตอนน้ีใหเ้รายอ้นกลบัไปดูพระบญัญตัปิระการที ่ 2 และ
ประการที ่ 3 เพราะการทีเ่รารูส้กึอยา่งทีก่ลา่วมาขา้งบนน้ี ก็เทา่กบัวา่เรา
กาํลงับอกวา่ “อยากไดร้ถคนัน้ีมากกวา่พระเจา้ หรืออยากไดเ้งนิจาํนวน
น้ีมากกวา่พระเจา้” ยงัไงละ่ครบั 
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บทสรุป  

 เมือ่พจิารณาใคร่ครวญพระบญัญตัทิ ัง้ 10 ขอ้น้ีแล้ว เราคงพอจะ
มองออกวา่ตวัตนแทจ้รงิของเราเป็นอยา่งไร เราเป็นท ัง้คนโกหก ขโมย 
หมิน่ประมาทพระเจา้ มรูีปเคารพ และทาํผดิประเวณี เรามสีภาพยา่งไร
หรือครบั สภาพของเราเมือ่อยูต่อ่พระพกัตร์คอืคนทีท่าํผดิ ตอ้งถูก
ลงโทษ เพราะมคีวามผดิฐานลว่งละเมดิพระบญัญตั ิ

 พระเยซูทรงสรุปพระบญัญตัไิวเ้ป็นขอ้ใหญ ่ๆเพียง 2 ขอ้ในพระ
ธรรมมทัธวิ 22:37,39 คอืใหเ้รารกัพระเจา้ดว้ยสดุจติสุดใจ สดุความคดิ 
จนหมดท ัง้กายและใจ ทุกอณูทีป่ระกอบขึน้เป็นกายเรา และเราตอ้งรกั
เพือ่นบา้นเหมอืนรกัตนเองดว้ย พระบญัญตัสิบิประการสรุปไดอ้ยา่งน้ี
แหละครบั 

 ตวัคณุเองพูดไดเ้ต็มปากไหมวา่ ทุกขณะทีค่ณุรูส้กึตวัและตืน่อยู่
น้ี คณุรกัพระเจา้จนสดุจติสุดใจสดุกาํลงัของคณุ พูดไดเ้ต็มปากไหมวา่ที่
ผา่นมาคณุตดิตาม แสวงหา รกัและตอ้งการพระองค์จนหมดสิน้ทุกอณู
ทุกสว่นทีเ่ป็นตวัคณุทุกช ั่วขณะจติ คณุพูดอยา่งนัน้ไดเ้ต็มปากไหมครบั 

 แลว้คณุพูดไดเ้ต็มปากไหมครบัวา่ทีผ่า่นมาคณุรกัเพือ่นบา้น
เหมอืนรกัตวัคณุเอง หมายความวา่คณุสนใจหว่งใยเพือ่นบา้นมากกวา่
ตวัคณุเอง ยอมลาํบากเพือ่เขา ชว่ยเหลือเขาเต็มกาํลงัไมว่า่จะเสยีอะไร
เทา่ไร ชว่ยแมม้นัจะย้อนกลบัมาทิม่แทงคณุ คณุก็ยงัอยากชว่ยเขาโดย
ไมห่วงัสิง่ตอบแทน ชว่ยดว้ยความเต็มใจ และดว้ยใจทีเ่ป็นสขุ มใีครใน
ทีน้ี่ทีพู่ดอยา่งน้ีไดบ้า้งไหม ถา้ไมม่ก็ีหมายความวา่เรามคีวามผดิโทษ
ฐานไมท่าํตามพระบญัญตัขิองพระเจา้ 

 บางทีคณุอาจจะยงัคดิวา่คณุก็ไมไ่ดเ้ลวรา้ยอะไรนกั แตล่องอา่น
พระธรรมยากอบ 2:10 ดสูคิรบั “เพราะวา่ผูใ้ดรกัษาพระราชบญัญตัไิด้
ท ัง้หมด แตผ่ดิอยูข่อ้เดยีว ผูน้ ัน้ก็เป็นผูผ้ดิพระราชบญัญตัทิ ัง้หมด”  
หมายความวา่แมค้ณุจะพยายามดาํเนินชีวติตามพระบญัญตัไิดอ้ยา่ง
เครง่ครดั แตถ่า้คณุทาํพลาดไปแมแ้ตน่ิดเดยีวก็เทา่กบัวา่คณุมคีวามผดิ
โทษฐานไมท่าํตามพระบญัญตัแิลว้ 
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 คณุพูดตามความสตัย์จรงิไดไ้หมครบัวา่ คณุรกัพระเจ้าจนสดุ
จติสดุใจเสมอมา คณูพูดไดไ้หมครบัวา่คณุไมเ่คยใหพ้ระเจา้เป็นอยา่งที่
คณุคดิหรืออยากใหพ้ระองค์เป็น คณุพูดไดไ้หมครบัวา่เทา่ทีผ่า่นมาคณุ
มอบเวลาของคณุแกพ่ระองค์มากเทา่ทีพ่ระองค์สมควรไดร้บั  

 คณุพูดไดไ้หมครบัวา่คณุใหเ้กียรตคิณุพอ่คณุแมค่ณุเสมอมา 
คณุพูดไดไ้หมครบัวา่คณุไมเ่คยโกรธใครเลยในชีวติ คณุพูดไดไ้หม
ครบัวา่คณุไมเ่คยคดิอะไรทีไ่มด่งีามกบัเพศตรงขา้ม คณุพูดไดไ้หมครบั
วา่คณุไมเ่คยโกหกใครเลย  

 คณุพูดไดไ้หมครบัวา่คณุไมเ่คยเอาของของคนอืน่มาเป็นของ
ตวัเอง ไมเ่คยแมแ้ตก่ระดาษสกัแผน่ คณุพูดไดไ้หมครบัวา่คณุไมเ่คย
อยากไดข้องทีพ่ระเจา้ไมไ่ดอ้ยากใหค้ณุได ้คณุพูดตามความสตัย์จรงิได้
ไหมครบัวา่คณุไมเ่คยยอมใหอ้ะไรมาเป็นเจา้หวัใจของคณุนอกเหนือ 
จากพระเจา้  

 คณุพูดไดไ้หมครบัวา่ในเรือ่งของพระบญัญตั ิ 10 ประการน้ีคณุ
ไมเ่คยทาํผดิเลยแมแ้ตส่กัคร ัง้เดยีว ไมม่ใีครในโลกน้ีหรอกทีพู่ดอยา่งน้ี
ได ้ และเพราะวา่คณุไมส่ามารถพูดวา่ “ฉนัไมเ่คยทาํ
ผดิพระบญัญตัเิลยแมแ้ตค่ร ัง้เดยีวหรือแมแ้ตข่อ้เดยีว 
ฉนัเป็นคนบรสิทุธิผ์ุดผอ่ง”  คณุจงึมคีวามผดิตามที่
พระคมัภร์ีบอกไว้ พระเจา้ทรงบอกเรือ่งน้ีไวอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่ ตราบใดทีพ่ระองค์ทรงมีสว่นอยูใ่นเรือ่งน้ี
ถา้คณุทาํผดิพระบญัญตั ิแมแ้ตน่ิดเดยีวเมือ่คณุยืนอยู่
ตอ่พระพกัตร์พระองค์ พระองค์จะทรงถือเหมอืนวา่
คณุทาํผดิพระบญัญตัหิมดทุกประการ  

 แลว้วนัหนึ่งคณุก็จะตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์
พระองค์ ไมว่า่คณุจะคดิอย่างไร หรือตอ่ใหเ้ราท ัง้หลาย
คดิและพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ “เราไมเ่ชือ่วา่เรือ่งน้ีเป็น

เรือ่งจรงิ มนัไมม่ทีางเกดิขึน้ได”้  ถา้พระเจา้ตรสัวา่มนัจะ
เกดิ มนัก็ตอ้งเกดิแน่ ๆ และเมือ่พระองค์ทรงพจิารณา

พพิากษาความผดิคณุ ก็จะทรงยกความจรงิเป็นหลกั ความจรงิทีท่รงยดึ
นัน้ก็คอืพระวจนะของพระองค์ ผมขอวงิวอนใหค้ณุยอมใหพ้ระวจนะ
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ของพระเจา้เขา้ไปสอดสอ่งสาํรวจใจของคณุ และคณุตอ้งทาํเดีย๋วน้ี
ต ัง้แตค่ณุยงัมีชีวติอยู ่ เพราะเมือ่คณุตายมนัก็จะสายเกนิไป คณุตอ้งรูน้ะ
ครบัวา่คณุเป็นคนผดิบาปเมือ่อยูต่อ่พระพกัตร์พระองค์ 

 เทา่ทีผ่า่นมาน้ีดเูหมอืนวา่เราจะพูดกนัแตเ่รือ่งรา้ย ๆ  ท ัง้น ัน้  
แตข่า่วดก็ีคอืวา่ เราสามารถจะแกไ้ขเรือ่งของเรากบัพระเจา้น้ีใหด้ไีด ้
ความจรงิพระคมัภร์ีก็บอกเราไวด้ว้ยวา่ เมือ่พระเจา้ทรงมองดโูลกน้ี ทรง
เห็นคนเป็นสองพวกเทา่นัน้ คอืพวกทีไ่มรู่จ้กัและไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
พระองค์ คนพวกน้ีจะถูกพพิากษาตดัสนิตามธรรมบญัญตัวิา่มคีวามผดิ 
คนสว่นใหญจ่าํนวนมากมายมหาศาลจะเป็นอยา่งน้ี 

 แตย่งัมคีนอกีพวกหนึ่งทีจ่ะรบัผลแหง่ความชืน่ชมยนิดีจาก
ความสมัพนัธ์ของตวัเขากบัพระเจา้ เขาเป็นคนทีม่สีายสมัพนัธ์กบั
พระองค์ พระเจา้ทรงหาทางใหพ้วกเขาจดัการกบัความบาปของตวัเอง
ไดแ้ลว้ ดงันัน้เมือ่ยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระจา้ความบาปของเขาจะไดร้บั
การชาํระใหห้มดไป ผูท้ีท่รงเป็นคาํตอบในเรือ่งน้ีก็คอื พระเยซูครสิต์ 
และเราจะไดเ้รียนรูค้วามจรงิเรือ่งน้ีลกึลงไปอกีในบทเรียนชุดตอ่ไปนะ
ครบั 
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พ้ืนฐานของความรอด - คาํถาม บทที ่1 

1.  มนุษย์มองกนัทีก่ายภายนอก แตพ่ระเจา้ทรงมองจาก_______         

2. วนัหน่ึงเราทุกคนตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ และเราจะ ถูก
พพิากษาตดัสนิตาม__________  

3.  อะไรคือความจรงิ_____________________________  

4. พระคมัภร์ีประกอบดว้ยหนงัสือท ัง้หมดกีเ่ลม่_________  

5. มีผูเ้ขียนพระคมัภีร์ท ัง้หมดกีค่น_____________   

6. ชว่งเวลาทีเ่ขียนพระคมัภีร์ท ัง้หมดกีปี่___________   

7. ใครดลใจมนุษย์ใหเ้ขียนพระคมัภร์ี_____________   

8. พระเจา้ทรงขมวดพระบญัญตัใิหเ้หลือเฉพาะเน้ือหาทีส่าํคญั    
จรงิ ๆ เพียง 10 ขอ้ เรียกวา่อะไร_________________  

9. เมือ่พระเจา้ตรสัไวใ้นพระคมัภร์ีวา่ “ อยา่มีพระอืน่ใด นอกเหนือจาก
เรา ”  ทรงหมายความวา่อยา่งไร
 _____________________________________________
___________________________________________________ 

10.  ตามพระบญัญตัปิระการที ่1 คุณเคยใหใ้ครหรืออะไรสาํคญักวา่  
พระเจา้ไหม ( เคย, ไมเ่คย ) 

11.  ตามพระบญัญตัปิระการที ่2 คุณเคยมีพระเจา้ทีส่รา้งหรือให ้     
 เป็นไปตามใจคุณเองบา้งไหม ( เคย, ไมเ่คย ) 

12. ตามพระบญัญตัปิระการที ่3 คุณเคยออกพระนามพระเจา้อยา่ง  
ไรป้ระโยชน์หรือไม ่( เคย, ไมเ่คย )  

13. ตามพระบญัญตัปิระการที ่4 คุณมอบเวลาของคุณใหพ้ระเจา้  หรือ
ใชม้นัตามใจตวัเอง ( มอบ, ใชต้ามใจตวัเอง )  
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14. ตามพระบญัญตัปิระการที ่5 คุณใหเ้กียรตแิกบ่ดิามารดาของ  
คุณตามพระวจนะของพระเจา้เสมอหรือเปลา่ ( ให,้ ไมใ่ห ้)  

15. ตามพระบญัญตัปิระการที ่6 คุณเคยนึกโกรธใครในใจ ( ทีพ่ระเจา้
ตรสัวา่เป็นการฆา่คน ) หรือไม ่( เคย, ไมเ่คย ) 

16. ตามพระบญัญตัปิระการที ่7 คุณเคยมองหรือคดิถงึใครในแงท่ี่
 เกีย่วกบัเรือ่งเพศหรือไม ่( เคย, ไมเ่คย )  

17. ตามพระบญัญตัปิระการที ่8 คุณเคยเอาของของคนอืน่มาเป็น ของ
ตวัหรือไม ่( เคย, ไมเ่คย )  

18. ตามพระบญัญตัปิระการที ่9 คุณเคยพูดเทจ็หรือไม ่  ( เคย,  
 ไมเ่คย )  

19. ตามพระบญัญตัปิระการที ่10 คุณเคยอยากไดอ้ะไรทีพ่ระเจา้ ไมไ่ด้
ทรงจดัเตรียมไวใ้หคุ้ณ มากจนใจของคุณผูกตดิอยูก่บัสิง่ นัน้ตลอดเวลา
หรือไม ่( เคย, ไมเ่คย )  

20. ตามพระธรรมยากอบ 2:10 ถงึแมว้า่คุณจะถือรกัษาตามพระ
 บญัญตัทิ ัง้หมดไวไ้ดเ้ป็นสว่นใหญ ่แตถ่า้หากคุณเผลอทาํผดิเพียง
เล็กน้อย ถือวา่คุณทาํผดิพระบญัญตัหิรือเปลา่              ( ทาํผดิ, ไมผ่ดิ )  

ช่ือ และนามสกุล__________________________________  

อายุ _________ บา้นเลขที_่___________________________ 

ซอย____________ถนน____________________________ 

หมูที่_่___________ตาํบล___________________________  

อาํเภอ______________จงัหวดั________________________ 

รหสัไปรษณีย์_________โทรศพัท์______________________ 

 
ค่อย ๆ ฉีกสว่นน้ีและสง่ไปที:่ 
 
 

ตู ้ปณ. 130 
ทีท่าํการไปรษณีย์เชียงใหม ่

   เชียงใหม ่50000 



 
 



 
 

 


