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พื้นฐานของความรอด 
 

ทบทวนบทเรียนทีผ่า่นมา          บทที ่2 
 
บทเรียนทีแ่ลว้มาเราเริม่ดว้ยคาํพูดทีว่า่เราจะมองสิง่ตา่ง ๆ ตาม

วธีิการหรือมมุมองอยา่งพระเจา้   เราคงจาํไดว้า่เวลาพระเจา้ทรงมองดู
ชีวติเรา  พระองค์จะทรงมองดทูีจ่ติใจ   ทรงมองสิง่ทีอ่ยู่ภายใน      จติใจ
คนนัน้มแีตค่วามหลอกลวงจนแมแ้ตเ่จา้ของก็ไมรู่ว้า่มนัเป็นอยา่งไร   
แตถ่า้คณุอยากรูจ้กัมนั  อยากรูว้า่พระเจา้ทรงมองสิง่ตา่ง ๆ   รวมท ัง้ตวั
คณุเองอยา่งไร    พระวจนะของพระเจา้คอืทีท่ีค่ณุจะหาคาํตอบได ้
 

วนัหนึ่งเราท ัง้หลายก็จะตอ้งยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้  และทูล
ตอบเรือ่งราวของตวัเองตอ่พระองค์   เราตอ้งทูลทุกอยา่งทีเ่ราเคยทาํ  
เคยพูด  เคยคดิตอ่พระองค์    จากนัน้พระองค์จะทรงพพิากษาโทษเรา    
พระองค์จะทรงพพิากษาตดัสนิเราตามความจรงิ   ซึง่ตามพระคมัภร์ีนัน้
เราทราบวา่มอียูใ่นพระวจนะของพระเจา้  ดงันัน้การเขา้ถงึคาํสอนใน
พระคมัภร์ีจงึหมายถงึ    การไดต้รวจสอบชีวติตนเองกบัหนงัสอืคูม่อืที่
พระเจา้ทรงใชพ้พิากษาตดัสนิชีวติของเราในวนัหนึ่งขา้งหน้านั่นเอง      
การเรียนรูพ้ระคมัภร์ีคอืการยอมใหพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นแสงสวา่ง
สอ่งใหเ้ห็นถงึชีวติของเราเอง 
 

ถอ้ยคาํ และเน้ือหาในพระคมัภร์ีทีม่ผีูเ้รียบเรียงไวน้ ั่นเองทีท่าํให้
เรารูว้า่พระคมัภีร์เป็นพระวจนะของพระเจา้  และเป็น
ความจรงิซึง่จะไมม่วีนัเปลีย่นแปลง   พระเจา้ทรงมอบ
ธรรมบญัญตัขิองพระองค์แกเ่รา เพือ่ใหเ้รารูถ้งึสิง่ที่
พระองค์ปรารถนาจะใหเ้ราทาํในชีวติของเรา  ในพนัธ 
สญัญาเดมิมพีระบญัญตัทิ ัง้หมด 613 ขอ้  และท ัง้หมด 
น้ีสรุปเป็นพระบญัญตัสิบิประการคอื 

 
1.  อยา่มพีระอืน่ใดนอกเหนือจากเรา    แตไ่มม่ใีครเลยในพวก
เราสกัคนทีอ่าจกลา่วไดว้า่ดาํเนินชีวติดว้ยความรกั  ยกยอ่งให้
เกียรตแิละเคารพนบัถือพระเจา้อยา่งสมบรูณ์แบบ    เรามกัจะ
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ใชชี้วติตามใจตนเอง  ตามวธีิการของตวัเอง และมกัทาํสิง่ทีเ่รา
อยากทาํ 

 
2.  อยา่ทาํรูปเคารพสลกัสาํหรบัตนเป็นรูปสิง่ใดสิง่หนึ่ง   คน
บางคนอาจจะไมน่บัถือกราบไหวรู้ปเคารพ   แตพ่ระคมัภร์ีพูด
ถงึพระเจา้หรือรูปเคารพทีค่นคดิใหเ้ป็นไปตามใจของตวัเอง    
พวกเขาเป็นผูต้ดัสนิใจวา่พระเจา้จะตอ้งเป็นอยา่งน้ี หรืออยา่ง
นัน้  ทีเ่ป็นอยา่งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  เขาอยากจะไดพ้ระเจา้แบบ 
คนใจด ี     มคีวามเมตตากรุณามากเสยีจนไมส่นใจวา่มนุษย์จะ
ทาํผดิทาํบาปแคไ่หน   พระเจา้ของเขาจงึเป็นพระเจา้ทีป่ระทาน 
ทุกอยา่งใหต้ามใจปรารถนาของเขา    แตพ่ระเจา้ในพระคมัภีร์
ไมใ่ช่อยา่งนัน้  และตวัคณุเองก็ไมผ่ดิอะไรกบัคนเหล่าน้ี    ถงึแม ้
จะรูแ้ละเขา้ใจวา่พระเจา้ทรงเป็นอยา่งไร  บางคร ัง้คุณก็ทาํผดิ
พระบญัญตัปิระการที ่  2 น้ีเหมอืนกนั   เมือ่คณุกาํหนดตามใจ
คณุเองวา่  พระเจา้ตอ้งเป็นอยา่งโน้นหรือตอ้งทาํอยา่งน้ีตามทีใ่จ
คณุปรารถนา 

 
3. อยา่ออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจา้ของเจ้าอยา่งไร้
ประโยชน์    เรือ่งน้ีรวมถงึการใชพ้ระนามในคาํดา่ทอและอะไร 
ๆ อืน่ ๆ ทีแ่ยไ่ปกวา่น้ี    คาํวา่ไรป้ระโยชน์หมายความวา่  
ปราศจากความสาํคญั  เปลา่ประโยชน์    การออกพระนามอยา่ง
ไรป้ระโยชน์จงึหมายความว่า  เอย่พระนามขึน้มาแบบพลอ่ย ๆ   
ไมม่คีวามหมาย  ไมค่ดิอะไรเลย  สกัแตว่า่พูดพระนามออกมา
เทา่นัน้ 

 
4.  จงระลกึถงึวนัสะบาโต  ถือเป็นวนับรสิทุธิ ์   พระบญัญตัิ
ประการน้ีพูดถงึเวลาทีเ่ราอยูก่บัพระเจา้ในแตล่ะอาทติย์   
หมายความวา่เราตอ้งใชเ้วลากบัพระองค์มากกวา่เวลาแคช่ ั่วโมง  
หรือสองช ั่วโมงตอนเชา้วนัอาทติย์ พวกเราสว่นใหญจ่ดัตาราง 
เวลาไวท้าํโน่นทาํน่ีตลอดอาทติย์  แตใ่นนัน้เราไมไ่ดจ้ดัเวลาไว้
สาํหรบัพระเจา้เลย  ยกเวน้ก็แตว่นัอาทติย์สกัช ั่วโมงหนึ่ง   แต่
ขนาดนัน้เมือ่เรานั่งอยูใ่นโบสถ์ใจเราก็ไมไ่ดจ้ดจ่ออยูท่ีพ่ระองค์   
แตค่ดิไปถงึอะไรตอ่อะไรรอ้ยแปด ใจเราไมไ่ดถ้วายพระเกียรต ิ
แกพ่ระองค์เทา่ทีพ่ระองค์ทรงสมควรไดร้บั  



3 

 

 
5.  จงใหเ้กียรตแิกบ่ดิามารดาของเจา้   มใีครบา้งทีพู่ดไดว้า่
ตวัเองใหเ้กียรตพิอ่แมม่าตลอดท ัง้ชีวติ   มใีครบา้งพูดไดว้า่ให้
เกียรตพิอ่แมข่องตนอยา่งสมบรูณ์ตลอดเวลา   ไมเ่คยพูด ไม่
เคยคดิ  หรือไมเ่คยทาํผดิตอ่พอ่แมข่องตนเลย  ผมคดิวา่ไมม่ี
ใครเลยสกัคน ทีส่ามารถประพฤตตินเป็นคนด ี ใหเ้กียรตพิอ่แม่
มากเทา่ทีส่มควรได ้

 
6.  อยา่ฆา่คน   เราสว่นใหญค่งไมเ่คยฆา่ใคร  แตพ่ระเยซูทรง
ตคีวามขยายพระบญัญตัปิระการน้ีไวใ้นพระธรรมมทัธวิวา่  ถา้
เราเกลียดชงัพีน้่องหรือโกรธใครสกัคนหนึ่ง  ก็เทา่กบัเราฆา่เขา     
และนี่คอืมุมมองเรือ่งน้ีตามสายพระเนตรพระเจา้ 

 
7. อยา่ล่วงประเวณีผวัเมยีเขา   พระเยซูตรสัวา่ถา้เรามองดู
ผูห้ญงิอืน่ดว้ยใจทีม่กีเิลสตณัหา  เราก็ทาํผดิพระบญัญตัปิระการ
น้ี  ในสายพระเนตรของพระเจา้เพียงแคค่ดิ  แมไ้มไ่ดล้งมอืทาํก็
ทรงถือวา่ผดิแลว้ 

 
8.  อยา่ลกัทรพัย์  หมายถงึการหยบิฉวยทุกสิง่ทุกอยา่งไมว่า่จะ
เล็กน้อยสกัแคไ่หนของคนอืน่มาเป็นของตวั  
 
9.  อยา่เป็นพยานเท็จ  ไมม่ใีครในโลกน้ีพูดไดว้า่ตวัเองไมเ่คย
ทาํผดิเรือ่งน้ี    

 
10. อยา่โลภครวัเรือนของเพือ่นบา้น     โลภหมายความวา่อยาก 
ไดอ้ยากม ี จนกระท ั่งชีวติจติใจจดจอ่อยูท่ีส่ิง่น ัน้สิง่เดยีว   คดิอยู่
แตว่า่จะไดม้นัมาครอบครองไดอ้ยา่งไร 

 
ดตูามพระบญัญตัก็ิพูดไดว้า่เราทุกคนมคีวามผดิและจะตอ้งถูก

กลา่วโทษเมือ่อยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้   คนบางคนอาจจะทะนงตวัวา่ทาํ
ดทีีส่ดุแลว้  และหวงัวา่พระเจา้จะทรงมองขา้มสว่นทีพ่ลาดไป  แตพ่ระ
ธรรมยากอบ 2:10  บอกเราวา่  คนทีร่กัษาพระบญัญตัไิดท้ ัง้หมด  แตผ่ดิ
อยูข่อ้เดยีว  ก็เป็นผูผ้ดิพระบญัญตัทิ ัง้หมด 
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แกน่ความจรงิของเรือ่งน้ีก็คอื  เราทุกคนลว้นทาํผดิพระบญัญตัิ
ของพระเจา้กนัท ัง้น ัน้  ไมม่ใีครเลยสกัคนนบัต ัง้แตอ่ดตีมาจนถงึปจัจุบนั
ทีส่ามารถรกัษาพระบญัญตัไิวไ้ดโ้ดยไมเ่คยทาํผดิเลยแมแ้ตน้่อยในชีวติ  
ไมม่ใีครสกัคนนบัแตน้ี่ไปจนถงึวนัสิน้โลกทีจ่ะไมท่าํผดิพระบญัญตัเิลย
ตลอดชีวติ   การไมท่าํผดิพระบญัญตัเิป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้   ดงันัน้
เราทุกคนจะตอ้งถูกตดัสนิลงโทษวา่มคีวามผดิ  เมือ่ยืนอยูต่อ่พระพกัตร์
พระเจา้ 
 
มคีวามสมัพนัธ์หรือไมม่คีวามสมัพนัธ์ 

เราพูดกนัแลว้ในบทเรียนตอนแรกวา่  เมือ่พระเจา้ทอดพระเนตรลง
มาในโลกน้ี  พระองค์ทรงมองดูมนุษย์เป็นสองพวกเทา่นัน้  คือเป็นพวกทีรู่จ้กั
และมีความสมัพนัธ์กบัพระองค์พวกหน่ึง   และอีกพวกหน่ึงคือพวกทีไ่มรู่จ้กั
และไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพระองค์  หรือพูดอีกอยา่งก็คือคนทีเ่ป็นของพระองค์ 
 และทีไ่มไ่ดเ้ป็นของพระองค์   และคนสองพวกน้ีแหละทีเ่ราจะเรียนรูเ้รือ่งของ
พวกเขา     พระคมัภีร์ใชค้าํเรียกคนสองพวกน้ีแตกตา่งกนัไปหลายอยา่ง   ให้
เรามาลองรูจ้กัคาํเหลา่นัน้กนัดสูกัหน่อย 
 
หลงหาย 

คาํแรกคอืคาํวา่  หลงหาย  ซึง่มเีขยีนอยูใ่น  พระธรรมลูกา  
19:10 วา่  “เพราะวา่บตุรมนุษย์ไดม้าเพือ่จะแสวงหาและช่วยผูท้ีห่ลง
หายไปนัน้ให้รอด”   พระเยซูเสด็จมาในโลกน้ีทาํไม    พระคมัภร์ีขอ้น้ี
บอกเราวา่  พระองค์เสด็จมาเพือ่แสวงหา  และชว่ยผูห้ลงหายไปใหร้อด   
คาํทีน่่าสนใจในทีน้ี่คอืคาํวา่  หลง  หรือหลงหาย  ซึง่มกัจะใชก้นัในแงล่บ
มากกวา่แงบ่วก  อยา่งเชน่   คนทีก่าํลงัเห็นผดิเป็นชอบ  เราก็จะบอกวา่
เขากาํลงัหลงผดิ   หรือคนทีร่กัหรือชอบใครหรืออะไรสกัอยา่งหนึ่งมาก
จนลืมคดิวา่อะไรผดิอะไรถูก  เราก็บอกวา่เขากาํลงัหลงคนนัน้หรือสิง่
น ัน้เป็นตน้    สว่นมากเมือ่เราพูดถงึคาํวา่  หลง  เราก็มกัจะคดิถงึ
ความรูส้กึหรือการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้ง  
 

พระคมัภร์ีบอกเราวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้  พระองค์ทรง
เห็นคนทีไ่มรู่จ้กั ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พระองค์  ตลอดจนคนทีท่าํผดิพระบญัญตั ิ  10  
ประการ  และคนมคีวามผดิวา่เป็นคนหลงหาย     
เขาเหลา่น้ีเป็นเหมอืนเด็กคนหนึ่งทีเ่ดนิ
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วนเวียนหลงทางอยูก่ลางป่า ไมรู่ว้า่ตวัเองอยูท่ีไ่หน  และหาทางออกไม่
เจอ     ท ัง้ป่านัน้ก็ลกึและกวา้งใหญม่หาศาลหลายพนัหลายหมืน่ไร่     
ไมม่หีวงัทีจ่ะหาทางออกจากป่าเองได ้

 
คาํวา่หลงหายน้ี  บรรยายใหเ้ห็นภาพของคนทีก่าํลงัตอ้งการ

ความช่วยเหลืออยา่งยิง่   ใหเ้ราเห็นถงึคนทีห่าทางออกจากปญัหาดว้ย
ตวัเองไมไ่ด ้   ถา้คณุหลง ก็หมายความวา่คณุหาทางออกไมเ่จอ     คณุ
หลง ก็คอืคณุตอ้งการใครสกัคนหนึ่งทีไ่มไ่ดอ้ยูต่รงนัน้ใหม้าชว่ยคณุ    
คณุจาํเป็นจะตอ้งหลุดออกจากสภาพทีค่ณุเป็นอยูค่อืสภาพของคนหลง
หาย    สภาพน้ีแหละ คือสภาพของคนทาํผดิพระบญัญตัติามทีพ่ระคมัภร์ี
บอกไว ้  พระคมัภร์ีบอกเราวา่พระเจา้ทรงมองวา่ท ัง้คณุและผมตกอยูใ่น
สภาพน้ี  เพราะเราตา่งก็หลงผดิทาํบาปดว้ยกนัท ัง้น ัน้  
 
รอด 
 คาํตอ่ไปเป็นคาํทีพู่ดถงึคณุสมบตัขิองคนทีผ่กูพนักบัพระเจา้  
คนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์   คาํนัน้คอืคาํวา่ รอด    พระธรรมโรม  
10:13  บอกวา่  “ผูใ้ดทีจ่ะรอ้งออกพระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็จะ
รอด”  ใหเ้รามา  พจิารณาดคูาํวา่รอดน้ีดว้ยกนั  คาํน้ีสาํคญัมากทีเดยีว 
 

ตอนทีผ่มเริม่เขา้โบสถ์คณะแบพ๊ตสิท์ใหม ่ ๆ   ผมยงัจาํไดว้า่
ตอนทีไ่ดย้นิคนพูดกนัเรือ่งการไดร้บัความรอดนัน้  ผมแปลกใจแทบแย่   
ในใจผมคดิอะไรคลา้ย ๆ อยา่งน้ีวา่  “รอดหรือ  รอดเริด่อะไรกนั  ผมไม่
เห็นจะตอ้งใหใ้ครมาชว่ยให้รอด”   แตแ่ลว้เมือ่ผมเริม่เรียนรูว้า่ ตอ่พระ
พกัตร์พระเจา้ผมเป็นคนบาป  เริม่มองเห็นตวัเองอยา่งทีพ่ระเจา้เห็น   
ผมก็รูต้วัวา่ผมเป็นคนทีก่าํลงัหลงหายอยูแ่ละตอ้งการผูช้่วยใหร้อดจรงิ ๆ 
 
 

คนืทีพ่ระครสิต์ทรงชว่ยผมใหร้อดนัน้  ผมพรอ้มแล้วทีจ่ะให้
พระองค์ชว่ย  ผมตอ้งการใหพ้ระองค์ชว่ยผมใหร้อดเพราะผมรูว้า่ผม
เป็นคนสิน้หวงั  และช่วยตวัเองไมไ่ด ้   ผมเหมอืนเด็กคนหนึ่งทีย่ืนอยู่
กลางป่า  ไมรู่ว้า่จะหนัหน้าเดนิไปทางไหน    ถา้เด็กคนหนึ่งกาํลงัหลง
ทางอยูก่ลางป่า  แลว้มใีครสกัคนผา่นมาชว่ยชีวติไว ้   คณุคดิวา่เด็กคน
นัน้จะมวัแตจู่จ้ี้  เลือกหน้าเลือกตาคนทีม่าชว่ยหรือเปลา่  ไมใ่ชแ่น่นอน     
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เขาคงจะดใีจมากทีม่คีนมาช่วยใหอ้อกไปจากตรงนัน้ไดจ้นไมม่ใีจจะคดิ 
ถงึอะไรอืน่แน่ 

 
  ทีน้ีสมมตุวิา่คณุลงเรือ
ไปกลางมหาสมทุรใหญแ่ล้วเกดิ
ตกจากเรือลงไปในทะเล   เรือก็
แลน่ตอ่ไมร่บัรูเ้รือ่งของคณุ   
คณุตอ้งลอยคออยูก่ลางทะเล  
จมแหลม่จิมแหล ่  เป็นเหยือ่ลอ่
ฉลาม   จะวา่ยเขา้ฝั่ง  ฝั่งก็อยู่
ไกล  ตอ้งลอยคออยูอ่ยา่งนัน้   
จนสองหรือสามวนัผา่นไป  มี
เรือลาํหนึ่งแลน่ผา่นมาเห็นคณุ
เขา้  แลว้คนบนเรือก็โยนชูชีพลงมาให ้  คณุจะพูดอยา่งน้ีหรือเปลา่วา่  
“แหม ชูชีพอนัน้ีไมส่วยเลย  ขอเปลีย่นอนัใหมไ่ดไ้หมครบั”  ไม ่  ใช่
ไหมครบั  สิง่เดยีวทีค่ณุจะทาํก็คอื  รีบควา้อะไรก็ไดท้ีค่ณุรูว้า่จะชว่ยคณุ
ใหร้อดเอาไวก้อ่น   ทาํไมหรือครบั  ก็เพราะคณุรูว้า่กลางมหาสมทุร
ใหญอ่ยา่งน้ีคณุไมม่ทีางชว่ยตวัเองใหร้อดได ้   คณุตอ้ง 
การใครสกัคนหนึ่งมาชว่ยฉุดคณุขึน้จากตรงนัน้  ใชไ่หมละ่ครบั 
 

นั่นแหละครบัคือความหมายของคาํวา่รอด   หมายความวา่ตอ้ง
มใีครสกัคนหนึ่งมาชว่ยจงึจะรอด   พระคมัภีร์บอกวา่ท ัง้คณุและผมทาํ
ผดิพระบญัญตัสิบิประการ    ธรรมบญัญตัซิึง่เป็นขอ้กฎหมายของพระ
เจา้ทีท่าํผดิแมเ้พียงขอ้เดยีวก็ถือวา่ผดิบาปแลว้  แตเ่ราทุกคนทาํผดิหมด
ทุกขอ้นะครบั    เราท ัง้หลายตา่งก็เป็นคนผดิบาปมหนัต์และในสายพระ
เนตรพระเจา้เราก็คอืคนทีก่าํลงัหลงหายอยู ่ 
 

แตม่คีนพวกหนึ่งทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  คนพวกน้ีเป็น
พวกทีร่อดแล้วเพราะมผีูช้่วยใหร้อด   แตก่ารทีใ่ครสกัคนจะไดร้บัการ
ชว่ยใหร้อด  หมายความวา่เขาจะตอ้งเคยผา่นช่วงเวลาแหง่การหลงหาย
มาแลว้   ไมว่นัใดก็วนัหนึ่ง  หรือไมท่ีใ่ดก็ทีห่นึ่ง   หมายความวา่พวก
เขาไมไ่ดร้บัความรอดมาต ัง้แตเ่กดิ    คณุก็ไมผ่ดิอะไรไปจากคนพวกน้ี
นะครบั  คณุไมไ่ดเ้กดิมาอยา่งคนทีร่อดแลว้   แตเ่กดิมาอยา่งคนทีก่าํลงั
หลงหาย  หลงทางอยูท่า่มกลางซากปรกัหกัพงัสกปรก   อยูห่า่งไกลจาก
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พระเจา้   ตอ้งการผูม้าช่วยกูใ้หร้อด   และคนทีไ่ดชื้อ่ว่าเป็นผูไ้ดร้บัการ
ชว่ยใหร้อดแลว้นัน้  ก็คอืคนทีไ่ดร้บัการฉุดขึน้มาให้พน้จากอนัตรายที่
เขากาํลงัเผชญิอยู ่
 
คนอธรรม 

คาํทีเ่ราจะดตูอ่ไปเป็นคาํทีส่องคอืคาํวา่  คนอธรรม   พระธรรม
หนึ่งโครนิธ์  6:9-10  กลา่ววา่ “ทา่นไมรู่ห้รือวา่คนอธรรมจะไมไ่ดร้บั
อาณาจกัรของพระเจ้าเป็นมรดก  อยา่หลงเลย  คนลว่งประเวณี  คนถือ
รูปเคารพ  คนผดิผวัเมยีเขา  คนนิสยัเหมอืนผูห้ญงิหรือคนทีเ่ป็นกะเทย  
คนขโมย  คนโลภ  คนขีเ้มา  คนปากรา้ย  คนฉ้อโกง  จะไมไ่ดร้บั
อาณาจกัรของพระเจ้าเป็นมรดก”     
 

ใครบา้งทีจ่ะไดชื้อ่วา่เป็นคนอธรรม คนอธรรมคอืคนทีท่าํผดิ 
ในสายพระเนตรของพระเจ้า  คนอธรรมหมายถงึคนทีท่าํสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง  
หรือคนทีไ่มม่ีคณุธรรมในการดาํเนินชีวติ  ถา้คณุใครค่รวญพระบญัญตัิ
ท ัง้สบิประการดว้ยความสตัย์จรงิ  คณุไมม่ทีางทูลพระเจา้ไดเ้ลยวา่  คณุ
เป็นคนถูกตอ้งชอบธรรม   ไมม่ทีางทีค่ณุจะพูดไดเ้ลยวา่คณุรกัษาพระ
บญัญตัสิบิประการไดค้รบทุกขอ้ตลอดชีวติ   จะวา่ไปแล้วตามพระคมัภร์ี
ทุกคนทาํผดิพระบญัญตัเิพียงแคเ่กา้ประการ   เพราะตอนทีเ่ราเกดิความ
โกหกก็ตดิตวัเราออกมาแลว้   อยา่งทีพ่ระธรรมสดุด ี  58:3  บอกไวว้า่   
“คนช ั่วหลงเจิน่ไปต ัง้แตจ่ากครรภ์  เขาหลงทางไปต ัง้แตเ่กดิ  คือพูด
มุสา”    เราเป็นคนโกหกต ัง้แตเ่กดิ   คดิดสูคิรบัวา่เราตอ้งสอนลูกหลาน
เราใหพู้ดความจรงิ  แตเ่รือ่งโกหกน่ีไมต่อ้งสอนเลย   พวกเขาโกหกได้
งา่ย ๆ  สบาย ๆ เป็นธรรมชาตเิลย  
 

 พระคมัภีร์บอกเราวา่เมือ่อยู่ตอ่พระพกัตร์พระเจา้เราเป็นคนผดิ
บาป   เราทาํผดิพระบญัญตัสิบิประการ   และตามขอ้พระคมัภร์ีทีเ่รา
อา่นผา่นมา  (1 โครนิธ์  6:9 –10)  พระเจา้ตรสัดว้ยว่า  คนอธรรมจะ
ไมไ่ดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก   น่ากลวัเหมอืนกนันะครบั     
เราจะแยกพระคมัภร์ีตอนน้ีออกเป็นสว่น ๆ  ด ู    จะไดเ้ห็นวา่พระเจา้
ทรงกาํลงัพูดถงึเรือ่งอะไรบา้ง 
 

อยา่หลงเลย      ยงัไมลื่มใช่ไหมครบัวา่  เรากาํลงัศกึษามมุมอง
ของพระเจา้  พระองค์ทรงบอกเราวา่อยา่เป็นคนโงเ่ขลา  อยา่หลอกลวง
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ตนเอง  แตผู่ค้นในโลกน้ีก็กาํลงัประพฤตอิยา่งน้ีกนัอยู ่   คนพวกน้ีคดิวา่
ตราบใดทีเ่ขาไปโบสถ์  ทาํตามคาํสอนทางศาสนา  ประพฤตตินเป็นคนดี  
หรือรบับพัตศิมาแล้ว   ตราบนัน้เขาก็เป็นคนดมีศีลีธรรมถูกตอ้งในสาย
พระเนตรของพระเจา้   ดเูหมอืนวา่คนพวกน้ีจะมีรายการคณุงามความดี
ของตวัเองบนัทกึไวย้าวเหยียด  ก็เลยม ั่นใจวา่ตวัเองไปไดร้อดแลว้   
พระเจา้จะทรงละเวน้พวกเขาแน่   แตพ่ระเจา้ตรสัวา่  อยา่หลงเลย  อยา่
หลอกตนเองเลย  
 

คนลว่งประเวณี   การลว่งประเวณีไมใ่ชแ่คก่ารกระทาํเทา่นัน้  
แตร่วมถงึความรูส้กึนึกคดิในใจทีท่าํใหม้กีเิลสทางเพศ  การคดิสิง่ทีไ่ม่
ควรคดิอยา่งน้ีคือการทาํผดิบาปในแงด่งักลา่ว    คณุเคยคดิอะไร  ทีไ่ม่
ถูกตอ้งกบัเพศตรงขา้มหรือเพศเดยีวกนับา้งหรือเปลา่ครบั 
 

คนถือรูปเคารพ    คณุเคยมพีระเจา้แบบทีค่ดิขึน้มาเองหรือ
เปลา่  เป็นพระเจา้แบบตามใจฉนั  แทนทีจ่ะใหพ้ระองค์เป็นพระเจา้
อยา่งทีพ่ระองค์เป็น 
 

คนผดิผวัเมยีเขา    คนมนีิสยัเหมอืนผูห้ญงิหรือเป็นกะเทย   เรา
พูดกนัถงึเรือ่งของชาวเมืองโสโดม  และโกโมราห์ในสมยัพระคมัภีร์  
แตทุ่กวนัน้ีมคีนประพฤตแิบบน้ีอยูท่ ั่วไป   หนัไปทางไหนก็เจอคนรกั
รว่มเพศได ้
 

คนทาํผดิตอ่เพือ่นมนุษย์      ขโมย  คนโลภ  คนขีเ้มา  คน
ปากรา้ย  คนฉ้อโกง  จะไมไ่ดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก    
พระเจา้ทรงรวบรวมรายชือ่ของคนพวกทีจ่ะไมไ่ดเ้ขา้ในแผน่ดนิสวรรค์  
เพราะเป็นคนทีท่าํผดิบาปตอ่พระองค์ไวใ้นพระธรรมสองขอ้น้ี    และ
ตอนน้ีเรากาํลงัมองดูสิง่ตา่ง ๆ ตามมมุมองของพระเจา้อยู ่  พระเจา้ทรง
เห็นวา่คนทีฝ่่าฝืนหรือละเมดิธรรมบญัญตัขิองพระองค์เป็นคนผดิบาป  
และเป็นคนทีจ่ะไมไ่ดร้บัอาณาจกัรของพระองค์เป็นมรดก  เราทุกคนก็
รวมอยูใ่นดนพวกน้ีนะครบั 
 

พระธรรมโรม  3:10  กลา่ววา่  “ไมม่ผีูใ้ดเป็นคนชอบธรรมสกั
คนเดยีว  ไมม่เีลย”   บางทีคณุอาจจะคดิวา่คณุไมไ่ดร้วมอยูใ่นคนพวก
นัน้  เพราะฉะนัน้ไมม่ีอะไรตอ้งเป็นหว่ง    แตพ่ระจา้ตรสัวา่  ไมม่ีผูใ้ด
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เป็นคนชอบธรรมสกัคนเดยีว  ไมม่เีลย  ดงันัน้คณุก็ไมใ่ชค่นชอบธรรม
ดว้ย   และถา้คณุไมใ่ชค่นชอบธรรมก็หมายความวา่คุณเป็นคนอธรรม   
พระเจา้ทรงบอกไวช้ดัเจน ในพระธรรมหนึ่งโค-รนิธ์ 6 วา่  คนอธรรม
จะไมไ่ดร้บัอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก   ยงัไมลื่มใชไ่หมครบัวา่  
เรากาํลงัมองดสูิง่ตา่ง ๆตามอยา่งทีพ่ระเจา้ทรงมองด ู ไมใ่ชด่ตูามแบบที่
เราคดิ   วนัหนึ่งท ัง้คณุและผมจะตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระองค์   
เราควรจะเตรียมตวัใหพ้รอ้มสาํหรบัวนันัน้  เพราะเราจะยืนอยูต่อ่พระ
พกัตร์พระเจา้ผูซ้ึง่จะตรสักบัเราวา่  “ในสายตาของเรา  เจา้ทาํผดิ”      
ดงันัน้เราจะมองขา้มเรือ่งน้ีไมไ่ดน้ะครบั 
 
คนชอบธรรม             
  แตใ่หเ้รามาดกูนัวา่   พระเจา้ตรสัใน  1 โครนิธ์ 6:11  วา่    
“แตก่อ่นมบีางคนในพวกทา่นเป็นคนอยา่งนัน้   แตท่า่นไดร้บัการทรง
ชาํระแลว้”  หมายความวา่นอกจากคนผดิและคนทีไ่มรู่จ้กัหรือไมม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้แล้ว   ยงัมคีนอกีพวกหนึ่ง  เป็นพวกทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้    คนพวกน้ีคอืคนพวกซึง่เคยเป็นคนชอบ
ธรรม  แตเ่วลาน้ีกลบักลายเป็นคนทีถู่กตอ้งในสายพระเนตร      มี
บางอยา่งทาํใหพ้วกเขาเปลีย่นแปลงไป   พวกเขากลายเป็นคนพวกทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ และไดร้บัชือ่ใหมว่า่  คนชอบธรรม     คร ัง้
หนึ่งเขาเคยเป็นคนผดิในสายพระเนตร  พระองค์ทรงเห็นวา่เขาเป็นคน
บาปช ั่ว   แตเ่ดีย๋วน้ีพระองค์ทรงเห็นเขาในสภาพใหม ่ คอืสภาพของคน
ชอบธรรม  พระเจา้ทรงชาํระเขาแลว้ดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
 

โรม 5:19 บอกเราวา่  “เพราะวา่คนเป็นอนัมากเป็นคนบาป
เพราะคน ๆ เดยีวทีม่ไิดเ้ชือ่ฟงัฉนัใด   คนเป็นอนัมากก็เป็นคนชอบ
ธรรมเพราะพระองค์ผูเ้ดยีวทีไ่ดท้รงเชือ่ฟงัฉนันัน้”  เราอา่นจากพระ
ธรรมโรม 3:10   และทราบแลว้วา่  ไมม่ใีครเป็นคนชอบธรรมเองไดเ้ลย
แมแ้ตค่นเดยีว    แตใ่นพระธรรมโรม 5:19 น้ี  มคีนเป็นอนัมากทีไ่ด้
เป็นคนชอบธรรม  พระคมัภร์ีขอ้น้ีบอกเราวา่  คนเป็นอนัมากเป็นคน
ชอบธรรมเพราะพระองค์    ดว้ยฤทธิอ์าํนาจทีไ่มใ่ชข่องตวัเขาเอง      
พวกเขาไดม้าอยูใ่นฝ่ายของคนชอบธรรม     บางสิง่บางอยา่งเปลีย่นเขา  
จากคนซึง่ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้กลายเป็นคนทีม่ีความสมัพนัธ์กบั
พระองค์  
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เทา่ทีผ่า่นมาสรุปไดว้า่   มคีนพวกหนึ่งซึง่ยงัหลงทางอยู ่  พวก
เขาหาทางหลุดพน้จากทีท่ีเ่ขาหลงอยูย่งัไมพ่บ   ไมรู่ว้่าจะไปสวรรค์ได้
อยา่งไร    จะไปหาพระเจา้เองก็ไมไ่ด ้  เพราะไมม่อีะไรช้ีทางให ้   แต่
พระเจา้ทรงชว่ยพวกเขาใหพ้น้จากสภาพน้ีได ้  เพราะเราเห็นไดว้า่มคีน
พวกหนึ่งทีเ่คยเป็นคนผดิบาปตอ่พระพกัตร์พระเจา้  แตม่บีางอยา่งเกดิ
ขึน้กบัชีวติของพวกเขา    บางอยา่งทีท่าํใหพ้วกเขากลายเป็นคนที่
ถูกตอ้งในสายพระเนตร     และเรารูด้ว้ยวา่สิง่น ัน้เกดิขึน้ได ้  ไมใ่ช่
เพราะความสามารถของตวัเขาเอง  แตม่ผีูห้นึ่งจดัเตรียมให ้
 
ผูไ้มไ่ดร้บัการยกโทษ 

ใหเ้รามาดคูาํทีส่ามซึง่อยูใ่นพระธรรมโรม 4:6-7 ทีว่า่  “ดงัทีด่า
วดิไดก้ลา่วถงึความสขุของคนทีพ่ระเจา้ไดท้รงโปรดใหเ้ป็นคนชอบ
ธรรม โดยมไิดอ้าศยัการประพฤตวิา่  ‘คนท ัง้หลายซึง่พระเจา้ทรงโปรด
ยกความช ั่วชา้ของเขาแล้ว และพระเจา้ทรงกลบเกลือ่นบาปของเขาแล้ว
ก็เป็นสุข’”    คาํวา่  โปรด  หมายความวา่ถูกใจหรือพอใจมาก   เป็นการ
แสดงความเมตตากรุณาปลดเปล้ืองความเดอืดรอ้นให ้   พระเจา้ตรสัวา่
มบีางคนทีพ่ระองค์ทรงเมตตาปลดเปล้ืองความเดอืดรอ้น  และยกความ
ช ั่วชา้ออกไปให ้   พวกเขากลายเป็นคนชอบธรรม   สงัเกตดใูหด้จีะเห็น
วา่ทีพ่วกเขาไดเ้ป็นคนชอบธรรมนัน้  เพราะพระเจ้าทรงโปรดใหเ้ขา
เป็น    ไมใ่ชเ่พราะเขาทาํตวัเองใหเ้ป็นอยา่งนัน้ 
 

ถ้าพจิารณาดูตามขอ้ 7 จะเห็นว่าพระเจ้าตรสัว่าคนชอบธรรมน้ี
คอืคนพวกที ่  พระองค์ทรงโปรดยกหรืออภยัความช ั่วชา้ให ้    แสดงวา่
กอ่นหน้านัน้เขาคอืคนพวกทีม่คีวามช ั่วชา้หรือความบาป   และยงัไมไ่ด้
รบัการอภยั  
 

จาํไดใ้ช่ไหมครบัว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าคนทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์
กบัพระองค์เป็นอยา่งไร   มนุษย์ทุกคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีลว้นแตท่าํผดิ
บาปตอ่พระเจา้   เราทาํผดิธรรมบญัญตั ิ  และประพฤตติอ่พระองค์อยา่ง
ไมส่มควร    เราเป็นคนผดิ  คนหลงหายและเป็นคนอธรรม    ดงันัน้
สภาพของเราก็คอืคนช ั่วชา้ไมไ่ดร้บัการอภยัจากพระเจา้   การไดร้บั
การอภยัก็คอืการทีพ่ระองค์ไมท่รงถือโทษท ัง้ทีท่าํผดิบาป  เป็นสิง่ทีท่รง
โปรดกระทาํใหเ้รา  ไมใ่ชเ่กดิจากตวัเราเองเป็นผูท้าํ 
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สมมตุวิา่ผมชกใครสกัคนหนึ่งทีผ่ม
เกดิหม ั่นไส ้  ท ัง้ ๆ ทีเ่ขาไมม่คีวามผดิอะไร
เลย  เสร็จแลว้ผมก็ประกาศยกโทษใหต้วัเอง  
แลว้ก็ทิง้เขาไวอ้ยา่งนัน้  โทษของผมไดร้บั
การอภยัหรือเปลา่  ผมทาํรา้ยคนอืน่  ทาํผดิ
ตอ่เขาแลว้ยกโทษใหต้วัเองไดห้รือเปลา่   
ไมไ่ดใ้ชไ่หมครบั  คนทีจ่ะยกโทษใหผ้มไดก็้
ตอ้งเป็นคนทีถู่กผมชก   คนทีผ่มทาํผดิตอ่
เขาตา่งหากทีต่อ้งยกโทษใหผ้ม   การทีผ่มจะเทีย่วเดนิพูดอวดใครตอ่
ใครวา่  “ความผดิของผมไดร้บัการอภยั  เพราะผมพูดยกโทษใหต้วัเอง
เรียบรอ้ยแลว้  จบเรือ่งแลว้”  อยา่งน้ีคงชว่ยอะไรผมไมไ่ดใ้ชไ่หมครบั 
  
 แตค่นสว่นใหญใ่นโลกน้ีก็เป็นอยา่งน็ีใชไ้หมครบั  พวกเขาใช้
ชีวติไปเรือ่ย ๆ  ไมว่ติกกงัวลเหมอืนจะบอกวา่  เขาเป็นปกตสิขุด ี ท ัง้ ๆ 
ทีเ่ขายงัไมไ่ดร้บัการอภยัจากพระเจา้ยงัมคีวามผดิตอ่พระองค์   พระ
คมัภร์ีบอกเราไวว้า่เราทุกคนทาํผดิบาปตอ่พระเจา้   รอใหถ้งึตอนทีค่ณุ
ตอ้งเผชญิกบัพระเจา้ในเวลานัน้กอ่นเถดิ   แลว้คณุจะรูว้า่อะไรจะ
เกดิขึน้   คณุจะรูช้ดัเลยวา่  คณุเองใหอ้ภยัตวัเองไมไ่ด ้  พระเจา้ตรสัวา่  
มคีนมากมายทีย่งัไมไ่ดร้บัการอภยัจากพระองค์นะครบั 
 
ผูไ้ดร้บัการอภยั 

แตพ่ระเจา้ตรสัในเอเฟซสั 1:7 วา่เป็นไปไดท้ีเ่ราจะไดร้บัการ
อภยั  “ในพระเยซูนัน้  เราไดร้บัการไถโ่ดยพระโลหติของพระองค์  คอื
ไดร้บัการอภยัโทษบาปของเราโดยพระคณุอนัอดุมของพระองค์”    มนั
เป็นไปไดท้ีเ่ราจะไดร้บัการอภยัโดยทางพระเยซูครสิต์  พระธรรมโรม 
4:6 – 7  บอกเราไวว้า่พระเจา้เป็นผูท้ีท่รงอภยัโทษบาปของเรา  และการ
อภยัโทษนัน้ก็คอืการทรงกลบเกลือ่นหรือลบลา้งความผดิบาปของเรา    
เราไดร้บัการอภยัโทษบาปจากพระเจา้โดยพระโลหติของพระเยซู    วา่
แตว่า่ทาํไมผูท้ีจ่ะอภยัโทษบาปของเราจะตอ้งเป็นพระเจ้าละ่    ก็เพราะ 
วา่เราทาํผดิตอ่พระองค์ยงัไงละ่ครบั   และเพราะอยา่งน้ีเองพระเจา้จงึ
ทรงบอกวา่  คนทีพ่ระองค์ทรงอภยัโทษบาปให้แลว้นัน้คอืคนทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์   หมายความวา่คนพวกน้ีเคยทาํผดิตอ่
พระองค์แตท่รงอภยัโทษบาปใหเ้ขา   พวกเขาไดร้บัการอภยัโทษแล้ว   
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อยา่ลืมวา่เรากาํลงัมองดูผูค้นเป็นสองพวกตามทีพ่ระเจา้ทรงมอง   
เมือ่เรายืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระองค์เราจะตอ้งยืนอยูใ่นพวกใดพวกหนึ่ง
ในสองพวกน้ี    ไมพ่วกทีไ่ดร้บัการอภยัโทษบาปแล้วก็พวกทีย่งัไมไ่ด้
รบัการอภยั    แตม่ีคนบางพวกคดิวา่ทาํผดิแล้วแคอ่า้ปากทูลขอโทษ
พระองค์เสยี  แลว้ทุกอยา่งก็จะเรียบรอ้ยไป  อยา่งน้ีหมายความวา่ขอ
โทษหรือเสยีใจแตป่ากเทา่นัน้นะครบั   เมือ่ทูลขอโทษก็ตอ้งใหอ้อกมา
จากใจจรงิดว้ยจงึจะถูก 
 

จาํไว้วา่พระเจา้ทรงหย ั่งรูถ้งึจติใจคน   เมือ่เป็นอยา่งน้ีจงึไมใ่ช่
ทุกคนทีจ่ะไดร้บัการอภยัโทษเมือ่ยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้   พระเจา้
ทรงสญัญาวา่จะทรงอภยัโทษคนทีเ่ชือ่ฟงัและทาํตามพระองค์   แตค่าํ
สญัญาน้ีจะเกดิผลเฉพาะคนทีท่าํตามเงือ่นไขของพระองค์เทา่นัน้   พระ
เจา้ทรงทราบวา่ใจเราคดิอะไรอยู ่ ทรงทราบวา่เรากาํลงัทาํตามใจตวัเอง   
หรือเรากาํลงัแสวงหาและดาํเนินชีวติตามแบบอยา่งทีพ่ระองค์ทรงวางไว้
จรงิ ๆ 
 
 
 
ศตัรูของพระเจา้ 

มอีกีคาํหนึ่งทีพ่ระเจา้ทรงใช้กบัคนพวกทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พระองค์   คาํน้ีอยูใ่นพระธรรมโรม  5:10  ทีว่า่  “เพราะวา่ถา้ขณะทีเ่รา
ยงัเป็นศตัรู  เราไดก้ลบัคนืดกีบัพระเจ้าโดยทีพ่ระบุตรของพระองค์
สิน้พระชนม์  ยิง่กวา่นัน้อกีเมือ่เรากลบัคนืดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระ
ชนม์ชีพของพระองค์แน่ ”   พระเจา้ตรสัวา่มคีนพวกหนึ่งทีเ่ป็นศตัรูของ
พระองค์ 
 

เมือ่พระเจา้มองดคูนเหลา่นัน้ทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์  
ทรงเห็นวา่คนเหลา่นัน้เป็นคนทีย่งัหลงทางอยู ่ เป็นคนอธรรม  ไมไ่ดร้บั
การอภยัและเป็นศตัรูของพระองค์  ซึง่ครสิตจกัรสว่นใหญ ่ในปจัจุบนัไม่
คอ่ยสอนเรือ่งน้ีท ัง้ๆทีเ่ป็นความจรงิตามทีพ่ระเจา้ตรสัไวใ้นพระคมัภร์ี   
เราเป็นศตัรูของพระองค์  เราอยูใ่นพวกทีเ่ป็นฝ่ายตรงขา้มกบัพระองค์ 
 

ลองดเูรือ่งน้ีเป็นตวัอยา่ง  สมมตุวิา่คณุชวนเพือ่นมาคา้งคนืคยุ
กนัทีบ่า้น  แตบ่งัเอญิกอ่นเขามาคณุเกดิรูว้า่เขาไมจ่รงิใจกบัคณุ  ทีผ่า่น
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มาเขาแคห่ลอกใชค้ณุและเกลียดคณุ  ทีท่าํดกีบัคณุก็เพราะหวงั
ผลประโยชน์  คณุรูอ้ยา่งน้ีแลว้ยงัจะนบัวา่วา่เขาเป็นเพือ่นอยูห่รือเปลา่   
 

ทาํความเขา้ใจใหด้นีะครบั  ทีพ่ระเจา้ตรสัวา่เราเป็นศตัรูของ
พระองค์    ไมไ่ดต้รสัวา่พระองค์เป็นศตัรูตอ่เรา.  พระเจา้ไมไ่ดป้ระทบั
อยูบ่นสวรรค์แลว้ตรสัวา่  “ เราเกลียดเจา้  และเราจะหาทางทาํลายลา้ง
เจา้! ”  ถา้พระองค์ประสงค์จะทาํอยา่งนัน้น่ะหรือครบั  แคต่รสัคาํเดยีว
คณุก็มลายหายไปแน่ ๆ  ไมท่นักระพรบิตาดว้ยซํา้.  ไมใ่ชพ่ระองค์นะ
ครบัทีต่ ัง้ตวัเป็นศตัรู  แตเ่ป็นตวัเราเองตา่งหาก.  อย่างน้ีแลว้คณุยงัคดิ
วา่พระองค์จะปล่อยใหค้ณุลอยนวลเขา้สวรรค์อยู่อกีรคึรบั  พระเจา้น่าจะ
ตรสัวา่  “จะเป็นอยา่งนัน้ไปไดอ้ยา่งไร  เจา้อยากจะเขา้สวรรค์  จะใหเ้รา
อนุญาตใหเ้จา้เขา้สวรรค์  ท ัง้ๆทีเ่จา้ทาํอยา่งน้ีกบัเราหรือ” 
 

แลว้เหตกุารณ์รุนแรง  ในพระคมัภร์ีอยา่งตอนทีพ่ระเจา้ทรง
ทาํลายลา้งผูต้ ัง้ตนเป็นศตัรูของพระองค์   หรือตอนทีท่รงใหอ้าํนาจชน
ชาตอิสิราเอลทาํลายสารพดัทุกคนในเมอืงเยรีโคละ่ครบั  ทีว่า่ทาํลายนัน้
คอืฆา่นะครบัไมใ่ชแ่คทุ่บทาํลาย    เรือ่งพวกนัน้เป็นอยา่งไรครบั  แลว้
ยงัเรือ่งอืน่อกีทีว่า่ทาํไมพระเจา้ทรงปลอ่ยใหค้นทีไ่มไ่ดเ้ขา้ไปในเรือของ
โนอาห์ตายหมดละ่ครบั  พระเจา้ไมไ่ดท้รงสรา้งชาวเยรีโคหรือคนพวกที่
ไมย่อมเขา้ไปในเรือโนอาห์เพือ่ใหเ้ป็นศตัรูตอ่พระองค์    ตรงขา้มทรง
สรา้งทุกคนใหม้คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์   ใหร้กัพระองค์      คน
ตา่งหากทีป่ฏเิสธไมย่อมรบัความรกัของพระองค์   คร ัง้แล้วคร ัง้เลา่ที่
พวกเขาหนัไปหาพระอืน่  ๆ  เพราะอยากทาํตามใจชอบของตวัเอง  
พวกเขาสรา้งสิง่เหลา่นัน้  รกัสิง่ทีต่วัเองสรา้งขึน้  แลว้ก็หนัหลงัใหก้บั
พระเจา้แทจ้รงิ  ผูท้รงสรา้งและทรงรกัพวกเขา  คนพวกน้ีแหละเป็น
พวกทีบ่อกวา่  “ ไม ่  ฉนัจะทาํอยา่งทีฉ่นัอยากทาํ ”  การปฏเิสธไม่
ยอมรบัพระเจา้ก็คอืการพูดอะไรทาํนองน้ี     ตวัเราเองก็ทาํอยา่งน้ี
เหมอืนกนั  เราต ัง้พระเจา้ขึน้องค์หนึ่งในใจ  ใหพ้ระเจา้องค์นัน้เป็น
อยา่งทีเ่ราอยากใหเ้ป็นแลว้เราก็เชือ่ฟงัสิง่ทีเ่ราสรา้งขึน้  ทาํไมหรือครบั  
เพราะเราอยากทาํตามใจชอบของตวัเราเอง  น่ะสคิรบั.  การไมย่อมรบั
พระเจา้เทีย่งแทนี้่เองทาํใหเ้ราเป็นฝ่ายศตัรูของพระองค์ 
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พวกทีก่ลบัคนืดีกบัพระเจา้ 
 

พจิารณาดคูาํอกีคาํหนึ่งทีพ่ระเจา้ตรสัไวถ้งึสองคร ัง้ในพระธรรม
โรม  5:10   คอืคาํวา่  กลบัคนืด ี  ซึง่เป็นคาํทีพ่ระเจา้ใชเ้มือ่ตรสัถงึคน
พวกทีม่คีวามสมัพนัธ์พระองค์  พระองค์ตรสัวา่พวกเขาเป็นพวกที่
กลบัคนืกบัพระองค์แลว้   ในพระธรรมโคโลส ี  1:21  ก็พูดถงึคาํน้ีไว้
เหมอืนกนั  คาํวา่กลบัคนืดีน้ี  หมายถงึ  การกระทาํใหค้นสองคนฝ่ายที่
โกรธกนัแลว้กลบัคนืเขา้สูภ่าวะความเป็นเพือ่นกนัเหมอืนเดมิ 
 

เราเป็นศตัรูตอ่พระเจา้เพราะเราเป็นฝ่ายทีท่าํผดิตอ่พระองค์  
พระเจา้ไมเ่คยทาํผดิบาป  และไมเ่คยทรงทาํผดิตอ่เรา  ดงันัน้ฝ่ายที่
จะตอ้งจดัการกบัตวัเองไมใ่ชพ่ระเจา้  พระองค์ไมท่รงจาํเป็นตอ้งดิน้รน
หาทางกลบัคนืดกีบัเรา  เราตา่งหากเป็นฝ่ายทีต่อ้งทาํอยา่งนัน้  และเรา
ตอ้งใหใ้ครสกัคนหนึ่งนําเรากลบัคนืดกีบัพระองค์   การจะกลบัคนืดไีด้
น ัน้  ไมไ่ดเ้กดิจากตวัเราฝ่ายเดยีว   ตอ้งมอีกีฝ่ายหนึ่งทีไ่มใ่ชต่วัเราเป็น
ผูก้ระทาํใหเ้กดิขึน้   เราจดัการกบัเรือ่งน้ีเองไมไ่ด ้    สมมตุวิา่ผมทาํ
กระจกหน้าตา่งบา้นคณุแตก  รูว้า่คณุโกรธมาก  ก็เลยมาขอโทษคณุ  ใจ
จรงิก็อยากชดใช้คา่กระจก    คณุจะไดห้ายโกรธ  แตผ่มไมม่เีงนิ   ถา้

อยา่งนัน้คนทีจ่ะพูดวา่  ไมเ่ป็นไร  ผมจะ
จา่ยคา่กระจกทีค่ณุทาํแตกเอง  ผมจะ
รบัผดิชอบท ัง้หมด  แลว้จะไมต่ดิใจเอา
ความเรือ่งน้ี  แลว้ก็ใหม้นัแลว้กนัไป  เรา

จะไดไ้มต่อ้งมเีรือ่งขุน่ขอ้งหมองใจกนั
เป็นเพือ่นกนัเหมอืนเดมิไดน้ ัน้  ก็ตอ้ง
เป็นตวัคณุผูท้ีไ่ดร้บัความเสียหาย  ไมใ่ช่
ผม  ถูกตอ้งไหมครบั 
 

แตค่วามผดิทีเ่ราทาํตอ่พระเจา้นัน้  มนัหนกัหนาสาหสักวา่น้ีนะ
ครบั  เรามหีน้ีบาปทีจ่ะตอ้งชดใชพ้ระองค์มากจนตวัเราเองไมม่ทีางจะ
หาอะไรมาชดเชยได ้  พระเจา้เทา่นัน้แหละครบัทีจ่ะทรงชดใชค้า่
ความผดิบาปของเราได ้  ความตายของพระเยซูครสิต์ยงัไงละ่ครบั  ที่
เป็นการทรงชดใชห้น้ีความผดิบาปใหเ้รา  เราจงึกลบัคืนดกีบัพระเจา้ได้
เพราะความตายของพระเยซูครสิต์  พระเจา้ทรงรกัเรามาก  ทรง
ปรารถนาใหค้ณุมคีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์มากจน  ทรงยอมยกโทษ
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บาปของคณุ  และยอมใหค้ณุกลบัคนืดกีบัพระองค์  ทรงเต็มใจจา่ยคา่
บาปผดิแทนคณุดว้ยชีวติของพระเยซูครสิต์บนกางเขน 
 
ผูท้ีถู่กพพิากษาลงโทษ 
 

ยอห์น  3:18  บอกเราว่า  “ผูท้ีเ่ชือ่ในพระบุตรก็ไมต่อ้งถูก
พพิากษาลงโทษ  แตผู่ท้ีไ่มเ่ชือ่ก็ตอ้งถูกพพิากษาลงโทษอยูแ่ลว้  เพราะ
เขามไิดเ้ชือ่ในพระนามพระบุตรองค์เดยีวทีบ่งัเกดิจากพระเจา้” 
 

คนพวกทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้คอื  คน
ทีห่ลงทาง  และเป็นคนอธรรม  พวกเขาไมไ่ดร้บัการ
อภยัโทษบาป  เป็นศตัรูของพระเจา้  และพวกเขาเป็น
พวกทีถู่กพพิากษาลงโทษ ซึง่เป็นข ัน้ตอนสดุทา้ย
หลงัจากถูกนําไปขึน้ศาล  ไปนั่งอยูต่อ่หน้าบลัลงัก์ผู้
พพิากษา  ฟงัคาํใหก้ารของพยานท ัง้หลาย      ผู้
พพิากษาทุบคอ้นลงบนโตะ๊  ประกาศพพิากษาวา่คนผู้
น้ีเป็นผูม้คีวามผดิตอ้งโทษประหารชีวติ  ตรงน้ีแหละ
ครบัคือสภาพทีพ่ระเจา้มองเห็นคณุ 
 

ไมม่ทีนายคนไหน  ทีคุ่ณจะจา้งมาวา่ความใหค้ณุได ้  คณุ
จะตอ้งยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ผูท้รงความบรสิทุธิ ์  และทรงรู้
เรือ่งราวทุกสิง่ทุกอยา่งในชีวติคณุ  ไมว่า่จะเป็นบาปเวรกรรมทีค่ณุทาํ  
หรือความคดิช ั่ว ๆ ท ัง้หลายทีค่ณูม ี  พระองค์ทรงล่วงรูทุ้กสิง่ทุกอยา่งที่
เกดิขึน้กบัคณุ  และทรงบอกใหท้ราบท ั่วกนัแลว้ในพระคมัภร์ีวา่  คณุคอื
คนทีจ่ะตอ้งถูกพพิากษาลงโทษ 
 

สมมตุวิา่คณุตอ้งขึน้ศาล  และถูกตดัสนิวา่มคีวามผดิฐานฆา่คน  
ผูพ้พิากษาตดัสนิให้ประหารชีวติดว้ยการแขวนคอ  แลว้คณุเกดิหนีไป
ไดร้ะหวา่งทางไปแดนประหาร  แตค่ณุจะมชีีวติอยูแ่บบไหน  ความผดิ
มนัจะตดิอยูใ่นใจตลอดเวลา  เวลาเดนิไปเจอตาํรวจคณุจะตกใจกลวั
แทบบา้  ตอ้งรีบหาทางหลบซอ่นตวั  ภาวนาไมใ่หต้าํรวจเห็น  ตอนที่
หลบอยูก็่ใจคอไมอ่ยูก่บัเน้ือกบัตวัพรอ้มจะวิง่หนี  ทีน้ีถา้เกดิคณุถกูรงัแก
ขม่ขู ่  คณุจะกลา้โทรฯแจง้ตาํรวจหรือเปลา่  ไมก่ลา้แน่นอน  คณุตอ้ง
หาทางเอาตวัรอดเอง  กฎหมายบา้นเมอืงตามลา่คณุอยู ่  คณุตอ้งหนี
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อยา่งนัน้ไปจนตาย  หนีท ัง้ ๆ ทีรู่ว้า่หนีไมพ่น้  ไมว่นัใดวนัหนึ่งตอ้งถูก
จบัได ้  ถูกประหาร  รอ้งขอความเมตตาก็ไมไ่ด ้  ไมม่ทีางหลบเลีย่ง  
ยงัไง ๆ ก็ตอ้งถูกประหารเพราะศาลไมก่ลบัคาํพพิากษาแน่ ๆ  
 

ถา้คณุไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  ชีวติของคณุก็กาํลงัเป็นไป
อยา่งนัน้  เวลาน้ีคณุมชีีวติอยูอ่ยา่งคนผดิบาป  ถา้คณุเกดิตายลงไปโดย
ไมพ่ระครสิต์อยูใ่นชีวติคณุ  คณุก็ตอ้งไปอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้  และ
จะถูกพพิากษาโทษทนัท ี  ท ัง้น้ีเพราะคณุเป็นคนทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์กบั
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ 
 
คนชอบธรรม 
 คาํทีจ่ะพูดถงึตอ่ไปน้ีอยูใ่นพระธรรมโรม  5:1  “เหตฉุะนัน้เมือ่
เราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชือ่แล้วเราจงึมสีนัตสิขุกบัพระเจา้ทาง
พระเยซูครสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา”   คาํวา่  เป็นคน-ชอบธรรม  
หมายความวา่ คณุไดร้บัการรบัรองวา่เป็นคนถูกตอ้งตามหลกัธรรม  
ถูกตอ้งตามหลกันิตนิยั    อย่างเชน่สมมุตวิา่คณุถูกนําตวัขึน้ศาล    และผู้
พพิากษาพจิารณาตดัสนิคดี  ใหค้ณุจา่ยคา่ปรบั  แตม่ใีครสกัคนหนึ่ง
เดนิทางมาจา่ยคา่ปรบัแทนคณุ  แลว้ผูพ้พิากษาก็ทุบคอ้นปิดคด ี   คณุก็
เดนิออกจากหอ้งพจิารณาคดไีดเ้ลยเพราะมผีูจ้า่ยคา่ปรบัใหค้ณุเรียบรอ้ย

แลว้  คณุไมใ่ชค่นผดิอกีตอ่ไป  ทีน้ีเวลาออกไปเจอ
ตาํรวจ  คณุรูส้กึอยา่งไร  คณุไมก่ลวั ไมต่กใจ  
เพราะรูว้า่ตาํรวจทาํอะไรคุณไมไ่ด ้  เขาจะจบัคณุ
ดว้ยขอ้หาเกา่ไมไ่ดแ้ลว้  คุณไมต่อ้งกลวัเพราะตาม
กฎหมายคณุพน้ขอ้หาแลว้  ไมม่คีวามผดิอกีตอ่ไป  
คณุไดร้บัการชาํระหน้ีและกลายเป็นคนชอบธรรม 
 

 สงัเกตดว้ยวา่ทีค่ณุเป็นอยา่งนัน้ไดไ้มใ่ช่
เพราะวา่คณุไมเ่คยทาํอะไรเลย  ไมไ่ดห้มายความ

วา่คณุไมไ่ดท้าํผดิมากอ่น  แตห่มายถงึวา่ความผดิของคณุไดร้บัการ
อภยั  ไดร้บัการพพิากษาว่าไมม่คีวามผดิ    โทษผดิของคณุไดร้บัการ
ชาํระแลว้  กฎหมายทาํอะไรคณุไมไ่ด ้  มผีูจ้า่ยคา่ปรบัใหค้ณุแลว้  คณุ
ไมม่ีอะไรตดิคา้งอกีตอ่ไป  อยา่งน้ีแหละคอืความหมายของการเป็นคน
ชอบธรรม 
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ดงันัน้พระเจา้ทรงเห็นคนเป็น 2 พวก  พวกแรก คอื พวกทีถู่กพพิากษา
ตดัสนิใหป้ระหารชีวติเมือ่อยูต่อ่พระพกัตร์พระองค์  เนื่องดว้ยบาปของ
พวกเขา  เพราะพระคมัภร์ีสอนแลว้วา่เราทุกคนทาํผดิตอ่พระเจา้  แตย่งั
มคีนอกีพวกทีพ่ระเจา้ทรงทําใหพ้วกเขาเป็นคนบรสิทุธิ ์  เป็นพวกทีพ่ระ
เจา้ทรงพพิากษาวา่พวกเขาปราศจากความผดิเพราะโทษของเขาไดร้บั
การชาํระแลว้  เขาไมม่คีวามผดิอกีตอ่ไป 
 
พระเจา้ทรงพโิรธอยู ่

ยงัมคีาํอกีคาํหนึ่งในพระธรรมโรม  5:9  “เพราะเหตนุ ัน้เมือ่เรา
เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหติของพระองค์ยิง่กวา่นัน้เราจะพน้
จากพระพโิรธโดยพระองค์”  และพระธรรมโรม  1:18  กลา่ววา่   
“เพราะพระเจา้ทรงสาํแดงพระพโิรธของพระองค์จากสวรรค์ตอ่ความ
อธรรม  และความไมช่อบธรรมท ัง้มวลของมนุษย์ทีเ่อาความไมช่อบ
ธรรมนัน้ขดัขวางความจรงิ”  
 

พระเจา้ทรงอธบิายถงึคนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ไวอ้กี
อยา่งหนึ่งวา่  คนพวกน้ีเป็นพวกทีพ่ระองค์ทรงพโิรธอยู่  พวกน้ีเป็นพวก
ทีเ่อาความไมช่อบธรรม  “ ขดัขวางความจรงิ “  หมายความวา่เป็นพวก
ทีเ่หนี่ยวร ัง้ ความจรงิ  ทาํใหค้วามจรงิไมเ่ผยแผอ่อกไป   คนเหลา่น้ีอาจ
เป็นผูร้บัใช ้ เป็นครูสอนในโรงเรียนรวีวารศกึษา  เป็นสมาชกิครสิตจกัร  
หรือ  แมแ้ตต่วัศษิยาภบิาลเอง  ซึง่ยงัทาํสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งในสายพระเนตร
ของพระเจา้  คอืขดัขวาง  เหน่ียวร ัง้ความจรงิไว ้  ไมใ่หเ้กดิผลบรบิรูณ์
ในชีวติของพวกคณุ  เพราะความจรงินัน้จะตอ้งมีไว้เพือ่ใหเ้ราเชือ่ฟงั
และทาํตาม  ไมใ่ชแ่คใ่หพ้วกเราไดย้นิไดฟ้งัเทา่นัน้ 
 

คณุละ่ครบัเป็นอยา่งไรบา้ง  เมือ่สาํรวจชีวติตามพระบญัญตั ิ 
คณุรูแ้ลว้หรือยงัวา่ควรจะปรนนิบตัพิระเจา้อยา่งไร  ควรจะปรนนิบตัคิน
อืน่ ๆ อยา่งไร  คณุกาํลงัทาํสิง่เหลา่นัน้อยูห่รือเปลา่  ถา้ยงัไมไ่ดท้าํ
ตามนัน้  คณุเองก็กาํลงัขดัขวางเหน่ียวร ัง้ความจรงิไวเ้หมอืนกนั  เพราะ
คณุไมไ่ดส้นองตอบตอ่ความจรงิทีพ่ระทรงสอนไวอ้ยา่งทีค่วรทาํ  คนที่
ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจ้า  คอืคนทีท่าํใหพ้ระเจา้ผูท้รงฤทธิอ์าํนาจ  
พโิรธอยูน่ะครบั   ถา้อยา่งน้ีพวกเขาไมใ่ชแ่คเ่ป็นคนผดิ  ไดร้บัโทษ
เฉพาะเมือ่อยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้เทา่นัน้นะครบั  ชีวติของเขาท ัง้ชีวติ
ในโลกน้ีจะเป็นชีวติทีด่าํเนินไปภายใตพ้ระพโิรธของพระเจา้ดว้ย 
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ชีวติแบบน้ีก็เหมอืนกบัคนทีม่ชืีอ่อยูใ่นบญัชีดาํระดบัตน้ ๆ นั่น

แหละครบั    เป็นคนทีต่าํรวจตอ้งการตวั
มากทีส่ดุ  คนแบบน้ีถา้ตาํรวจเจอตวั  คณุ
คดิวา่ตาํรวจจะแคเ่ดนิเขา้ไปหา  ตบไหล่
เบาๆดว้ยความเอ็นด ู  แล้วพูดโอภาปราศรยั
ดว้ยดหีรือเปลา่  ไมม่ทีางใช่ไหม  เขาไมท่าํ
อะไรนุ่มนวลอยา่งน้ีแน่   ตรงกนัขา้มตาํรวจ
จะแหก่นัมาพรอ้มดว้ยอาวุธครบมือล้อมคณุ
ไว ้  แลว้เอาปืนจ่อหวัใหค้ณุทาํตามคาํส ั่ง
อยา่งเดยีว 
 

เมือ่คณุไมม่ีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้คณุก็อยูใ่นพวกทีพ่ระเจา้
ทรงพโิรธอยู ่  แมจ้ะรูอ้ยา่งน้ีก็ยงัมพีวกเรามากมายในโลกทีใ่ชชี้วติ
เหมอืนกบัวา่ไมม่อีะไรเกดิขึน้  เหมอืนพระเจา้ไมไ่ดท้รงพโิรธพวกเขา
อยู ่    รอไวใ้หถ้งึเวลาทีจ่ะตอ้งไปอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้กอ่นเถอะครบั  
คณุจะรูว้า่มนัไมใ่ชเ่รือ่งเล็ก ๆ อยา่งทีค่ดิ  ในเวลานัน้เมือ่มองดพูระ
พกัตร์พระเจา้จะเห็นวา่พระองค์ไมท่รงยิม้ใหค้ณุ  ทรงกริว้และมองดคูณุ
ดว้ยพระพโิรธเพราะคณุทาํผดิบาปตอ่พระองค์  และไมส่นใจวธีิการ
จดัการกบับาปทีพ่ระองค์ทรงสอนไว ้ ตอนน้ีพระเจา้ทรงกาํลงัมองคณุอยู่
ดว้ยความพโิรธ  แตค่ณุอาจจะยงัไมรู่ต้วัก็ได ้  เรือ่งน้ีไมใ่ชเ่รือ่งเลน่ ๆ 
นะครบั  เป็นเรือ่งทีต่อ้งเอาจรงิเอาจงัทีเดยีว 
 
เป็นทีช่อบพระทยั 

แตส่าํหรบัคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  พระองค์ตรสัวา่พวก
เขา  เป็นทีช่อบพระทยั   พระธรรมเอเฟซสั  1:6  กลา่ววา่ “เพือ่จะให้
เป็นทีส่รรเสรญิสงา่ราศแีหง่พระคณุของพระองค์  ซึง่โดยพระคณุนัน้
พระองค์ทรงบนัดาลใหเ้ราเป็นทีช่อบพระทยั  ในผูท้รงเป็นทีร่กัของ
พระองค์”    เมือ่เริม่ตน้ชีวติ  เราทกุคนอยูใ่นสภาพของคนทีพ่ระเจา้ทรง
พโิรธ  แลว้บางคนในพวกเราก็เปลีย่นไป  พวกเขากลายเป็นคนทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์  เป็นทีช่อบพระทยัในองค์พระครสิต์    เป็นที่
ชอบพระทยัน้ีหมายความวา่อยา่งไรหรือครบั   ก็หมายความวา่เป็นผูท้ี่
พระเจา้ทรงตอ้นรบัดว้ยความพอใจยนิด ี  เป็นผูพ้งึประสงค์ของพระ
เจา้น่ะซคิรบั 
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การเป็นทีช่อบพระทยัน้ี  เป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงหยบิยืน่ให ้   

พระองค์ทรงยืน่โอกาสใหเ้ราทาํตวัเป็นทีช่อบพระทยั  เราจะเป็นทีช่อบ
พระทยั ไดอ้ยา่งไรนัน้  มนัขึน้อยูก่บัการประพฤตปิฏบิตัขิองตวัเราเอง
หรือเปลา่  มนัขึน้อยูก่บัปรมิาณคณุความดทีีเ่ราทาํกบัคนอืน่หรือเปล่า  
ไมใ่ชท่ ัง้น ัน้  การเป็นทีช่อบพระทยัเป็นสิง่ทีค่ณุไดร้บั  การเป็นทีช่อบ
พระทยัคอืสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงหยบิยืน่ใหค้ณุโดยทางพระเยซูครสิต์ 
 
อยูใ่นนรกชั่วนิรนัดร 

คาํสดุทา้ยทีพ่ระเจา้ทรงอธบิายถงึคนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระ 
องค์คือคนทีจ่ะตอ้งถูกแยกออกจากพระองค์ใหอ้ยูใ่นนรกช ั่วนิรนัดร์  
พระธรรมววิรณ์  21:8  คอืสมุดปกเหลืองบอกรายชือ่คนทีจ่ะไปนรก  
“แตค่นขลาด คนทีไ่มเ่ชือ่  คนทีน่่าสะอดิสะเอยีน  ฆาตกร  คนล่วง
ประเวณี  คนใชเ้วทมนตร์  คนไหว้รูปเคารพ  และคนท ัง้ปวงทีพู่ดมุสา
นัน้จะไดร้บัสว่นของตนในบงึทีเ่ผาไหมด้ว้ยไฟและกาํมะถนั  น ั่นคือ
ความตายคร ัง้ทีส่อง”  
 

บงึไฟเป็นอกีชือ่หนึ่งของนรก  
คนพวกทีด่าํเนินชีวติโดยไมม่คีวาม 
สมัพนัธ์กบัพระเจา้  เป็นคนทีห่ลงทาง  
หาทางไปพบพระเจา้ไมไ่ด ้  พระเจา้
ทรงเห็นวา่พวกเขาเป็นคนผดิบาป  
เป็นคนอธรรม  ยงัไมไ่ดร้บัการอภยั
โทษ  นอกจากน้ีพวกเขายงัเป็นศตัรู
ตอ่ตา้นพระองค์ดว้ยพระเจา้ทรงตดัสนิลงโทษคนเหลา่น้ีไวแ้ล้ว  ในการ
ตดัสนิลงโทษนัน้ความบาปของพวกเขาทาํใหพ้ระพโิรธ และโทโสของ
พระองค์พลุ่งขึน้  โทษหรือพระอาชญาทีไ่ดร้บัจงึเป็นโทษหนกั   พระเจา้
ทรงจดัเตรียมสถานทีแ่หง่หนึ่งทีเ่รียกวา่นรกไวส้าํหรบัพวกเขา  ทีน่ ั่น
เป็นบงึไฟซึง่แมแ้ตค่นโกหกก็ยงัตอ้งตกลงไป  เพียงแคโ่กหกคร ัง้เดยีว
คณุมคีวามผดิในฐานะคนโกหกแลว้ 
อยูใ่นสวรรคนิ์รนัดร 

แตใ่นทางกลบักนั  คนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้จะไดอ้ยูใ่น
สวรรค์นิรนัดร  พระธรรมหนึ่งเธสะโลนิกา 4:16-17  กลา่ววา่  “ดว้ยว่า
องค์ผูเ้ป็นเจา้ของจะเสด็จมาจากสวรรค์  ดว้ยเสยีงกูก่อ้ง  ดว้ยสาํเนียง
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ของเทพบด ี และดว้ยเสยีงแตรของพระเจา้  และคนท ัง้ปวงทีต่ายแล้วใน
ครสิต์จะเป็นขึน้มาก่อน  หลงัจากนัน้  เราท ัง้หลายซึง่ยงัเป็นอยู ่  และ
เหลืออยู่จะถูกรบัขึน้ไปในเมฆพรอ้มกบัคนเหลา่นัน้  เพือ่จะไดพ้บองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ  อยา่งนัน้แหละเราก็จะอยูก่บัองค์พระผูเ้ป็น
เจา้เป็นนิตย์ ” 
 

พระเยซูจะเสด็จ กลบัมาอกีคร ัง้หนึ่ง  เมือ่เสด็จมาในหมูเ่รา  คน
ทีเ่ป็นของพระองค์จะไดไ้ปอยูก่บัพระองค์  เราจะไดอ้ยูก่บัองค์พระผู้
เป็นเจา้ในทีท่ีเ่ราเรียกกนัทุกวนัน้ีวา่  สวรรค์ ซึง่ก็คอืการไดอ้ยู่รว่มกบั
พระครสิต์นั่นเอง 
 

เราจะทาํใหต้วัเราเองไปสวรรค์ไมไ่ด ้  ไมว่า่เราจะทาํความดแีค่
ไหนก็ไมพ่อทีจ่ะช่วยตวัเราไปสวรรค์ไดเ้อง  ทางเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะไปถงึ
สวรรค์ไดค้อืใหพ้ระเจา้เป็นผูพ้าเราไป  และเฉพาะผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพระองค์เทา่นัน้  พระองค์จงึจะพาไปถงึทีน่ ั่น 
 
บทสรุป 

ท ัง้หมดทีเ่ราพูดมาน้ีสรุปลงตรงน้ีไดว้า่  ยงัมคีนพวกทีไ่มม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ดว้ย     อนัทีจ่รงิพระคมัภีร์สอนเราวา่  “ไมม่ี
ใครชอบธรรมเลย  ไมม่เีลยสกัคน”   ทุกคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีมจุีดเริม่ตน้
อยูต่รงดา้นทีไ่มถู่กตอ้ง  ทุกคนเกดิมาพรอ้มกบัความบาป  และไมม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้  เราหลงทาง  เป็นคนอธรรม  ไมไ่ดร้บัการ
อภยัโทษ  เป็นศตัรูของพระเจา้  ถูกพพิากษาตดัสนิวา่มีความผดิ  เป็นผู้
ทีพ่ระเจา้ทรงพโิรธ  และจะตอ้งอยูใ่นนรกนิรนัดร  ไมม่ใีครเลยสกัคนที่
มคีวามสมัพนัธ์ทีถู่กตอ้งกบัพระเจา้เมือ่เกดิมาในโลกน้ี 
 

แตพ่ระเจา้ตรสัวา่เราแตล่ะคนจะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิได ้ 
จากฝ่ายผดิพระองค์จะทรงทาํใหเ้ราเปลีย่นมาเป็นฝ่ายทีม่คีวามสมัพนัธ์ที่
ถูกตอ้งกบัพระองค์ได ้  คนทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงน้ี  ทรงบอกวา่พวก
เขาเป็นพวกทีไ่ดร้บัความรอด  เป็นคนชอบธรรม  ไดร้บัการอภยัโทษ  
ไดก้ลบัคนืด ี ไดร้บัการพพิากษาใหพ้น้ความผดิ  ใหเ้ป็นทีย่อมรบั  และ
ทรงจดัเตรียมบา้นในสวรรค์ไวใ้ห ้   สิง่ทีน่่าคดิคอืความถูกตอ้งนัน้ไมไ่ด้
เกดิจากน้ํามอืของพวกเขาเอง  แตเ่กดิจากฤทธิอ์าํนาจนอกเหนือตวัเขา  
ซึง่เราจะไดเ้รียนกนัในบทตอ่ไปวา่ฤทธิอ์าํนาจทีว่า่น้ีคอื  พระเจา้พระ 
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องค์ทรงสามารถยา้ยผูซ้ึง่ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์  ใหม้าอยูใ่นฝ่าย
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ได ้  โดยสิง่ทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงกระทาํบน
กางเขน 
 
ความพยายามของมนุษย์ 

คณุคดิวา่  เป็นไปไดไ้หมทีเ่ราจะพยายามหาทางใหต้วัเองมี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้อย่างนัน้ได ้   หรือเป็นไปไดไ้หมวา่คนเราจะ
พยายามเปลีย่นแปลงตวัเองใหไ้ปเป็นฝ่ายเดยีวกนักบัพระเจา้  แน่นอนมี
คนไมน้่อยทีล่องหาหนทางไปถงึจุดนัน้  แตพ่ระคมัภร์ีบอกเราไวใ้น  
สุภาษิต  16:25  วา่  “มทีางหนึ่งซึง่คนเราดเูหมือนถูก  แตม่นัสิน้สดุลงที่
ทางของความมรณะ”   ทางทีด่เูหมอืนวา่ถูกตามสายตาของมนุษย์ทีว่า่น้ี
ก็คอื  เราตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิ ี  ตอ้งมคีวามด ี  มีบญุมีกุศลมากพอแล้ว
เราก็จะไดไ้ปสวรรค์  และถา้เราทาํดจีนถงึทีส่ดุแลว้  พระเจา้จะทรง
มองขา้มความผดิ  ความเลวท ัง้หลายของเรา  
 

นี่เป็นคาํโกหกหลอกลวงทีม่ารซาตานใสไ่วใ้นหวัของเรา  ถา้
คณุไมเ่ชือ่ลองถามคนตามถนนสกัสบิคนดูสวิา่  พวกเขาคดิวา่คนจะไป
สวรรค์ไดอ้ยา่งไร  ทุกคาํตอบจะตอ้งมเีรือ่งของการทาํความดรีวมอยู่
ดว้ยแน่ ๆ  นอกเสยีจากวา่คนทีต่อบเป็นคนทีรู่จ้กัพระเจา้  และทราบวา่
พระองค์ทรงสอนไวว้า่อยา่งไร  และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความรอดแลว้เทา่นัน้
ทีไ่มต่อบอยา่งน้ี 
 

คนเราพยายามหาวธีิการตา่ง ๆนา ๆ   บางคนพยายามใชว้ธีิการ
ปฏบิตัตินเป็นคนด ี  อยา่งเชน่ทาํดกีบัเพือ่นมนุษย์ดว้ยกนั  ผมเองก็รูจ้กั
คนดมีากมายในโลกน้ีทีย่งัไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  พวกเขาจงึเป็น
พวกทีพ่ระเจา้ยงัพโิรธอยู ่ เขากาํลงัมุง่หน้าไปนรก   คนพวกน้ีเป็นเพือ่น
ทีด่ทีีส่ดุแตเ่ขาไมรู่จ้กัพระเจา้ เขาประกอบกรรมดีมากมายแตเ่ขาเป็นผู้
ทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ 
 

มวีธีิการแบบไหนอกีบา้งทีผู่ค้นพากนักระทาํเพือ่ใหต้นเองดเูป็น
คนด ี  ถูกตอ้งในสายพระเนตรของพระเจา้  มี

บางคนทีผ่มรูจ้กัคดิวา่การรบัศลีบพัตศิมา  
การอา่นพระคมัภร์ี  หรือถวายเงนิให้
ครสิตจกัรเป็นการซ้ือหนทางไปสูส่วรรค์  บาง
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คนไปโบสถ์  ไปอธษิฐานเพราะคดิวา่  “ถา้ฉนัทาํอะไรแบบน้ี  พระเจา้
จะทรงมองขา้มความผดิตา่ง ๆ ทีฉ่นัทาํมาแน่ ๆ ” 
 

ใหเ้ราลองมองดใูนแงน้ี่นะครบั  สมมุตวิา่คณุถูกศาลตดัสนิวา่มี
ความผดิฐานฆา่คนตายตอ้งโทษข ัน้สงูสุด  พอผูพ้พิากษาถามคณุวา่มี
อะไรจะพูดกอ่นจะประกาศคาํพพิากษาหรือไม ่  คณุก็เดนิออกไป
ขา้งหน้าอยา่งไมห่วาดหว ั่น  ตอบวา่  “ขอรบัทา่น  ผมขออนุญาตพูด
อะไรสกัหน่อย  ตอนน้ีผมสาํนึกแลว้วา่ผมเป็นฆาตกร  และเชือ่วา่ทีผ่ม
ทาํลงไปไมถู่กตอ้ง  แตเ่รือ่งน้ีมนัผา่นไปหา้ปีแลว้  กวา่เขาจะจบัผมไดก็้
นานทีเดยีว  เวลาน้ีผมขอกราบเรียนใหท้า่นทราบวา่  ตลอดเวลาหา้ปีที่
ผา่นมาผมประพฤตตินเป็นคนด ี เป็นบคุคลตวัอยา่ง  และไมไ่ดฆ้า่ใคร
อกีเลย”  อนัทีจ่รงิตอนทีเ่พือ่นบา้นผมมปีญัหาผมก็ยงัเคยชว่ยเหลือเขา
ไวด้ว้ยซํา้  นอกจากน้ียงัเป็นอาสาสมคัรทาํงานในโรงพยาบาล  แลว้ก็
เริม่หนัหน้าเขา้วดัเขา้วา  สวดมนต์บทยาว ๆ ก็ไดด้ว้ยผมไปวดั  ผมใช้
เงนิทาํบญุทาํกุศล  ผมเป็นคนดมีาตลอด  ทาํดกีบัผูค้นมากมายและผม
ขอสญัญาวา่  ถา้ทา่นปลอ่ยผมไปผมจะไมท่าํผดิอกีเลย 
 

คณุคดิอยา่งไร  ถา้เกดิผูพ้พิากษาตอบเขาวา่  “ลูกเอย๋เรือ่งทีเ่ลา่
มาประทบัใจมากจนศาลคดิวา่จะตอ้งปลอ่ยตวัเจา้ไป  เจา้
ทาํความดมีากมาย  ศาลคดิวา่สิง่ทีท่าํมานัน้มากพอที่
ชดเชยกบัฆาตกรรมทีก่อ่ไว้ได ้ ”  ไมม่ผีูพ้พิากษาคนไหน
จะปล่อยคนผดิใหล้วยนวลออกไปเพียงเพราะพวกเขา
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรรมของตน  ไมว่า่จะทาํอยา่งไรพวก
เขาก็ตอ้งไดร้บัโทษทณัฑ์สาํหรบัอาชญากรรมทีเ่ขากอ่ไว ้
 

แตส่มมุตวิา่คณุรอ้งขอตอ่ศาลอกีคร ัง้หนึ่งวา่  “แต่
ใตเ้ทา้ขอรบั  ไดโ้ปรดเถดิ  กระผมกราบขอความกรุณาตอ่
ศาล  กระผมทราบมาวา่ทา่นเป็นผูม้จีติใจเมตตากรุณา  พรอ้มจะยกโทษ
ใหแ้กผู่อ้ืน่เสมอ  กราบขอความกรุณายกโทษใหผ้มเถดินะครบั” 
 

มผีูพ้พิากษาแบบไหนทีจ่ะพูดวา่  “เอาละ  เราจะยกโทษให”้  ถา้
พูดอยา่งน้ีก็คงเป็นผูพ้พิากษาอยูไ่ดอ้กีไมน่าน  วธีิการแบบน้ีใชก้บัศาล
สถติยุตธิรรมไมไ่ด ้ และก็ใชก้บัพระเจา้ไมไ่ดเ้ชน่เดยีวกนั  พระเจา้ทรง
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เป็นเจา้แหง่ความยุตธิรรมดว้ย  พระองค์ไมไ่ดเ้ป็นเพียงแตพ่ระเจา้ผู้
ทรงเมตตาคณุเทา่นัน้  พระองค์ทรงเป็นพระเจา้ผูเ้ทีย่งตรงดว้ย 
 

เราตา่งก็มโีทษผดิตอ่พระพกัตร์พระเจา้  เราถูกตดัสนิวา่เป็นคน
ผดิ  กาํลงัเดนิมุง่หน้าไปยงันรก  ทีเ่ป็นอยา่งนัน้เพราะเราทาํผดิบาป
มากมาย   แตม่คีนไมน้่อยคดิวา่  เพียงแคป่รบัเปลีย่นวธีิการดาํเนินชีวติ  
และประพฤตดิ ี  บางทีพระเจา้อาจจะทรงอนุญาตใหข้ึน้สวรรค์ได ้  แต่
พระคมัภร์ีไมไ่ดส้อนวา่อยา่งน้ี  อยา่ลืมวา่เรากาํลงัมองดสูิง่ตา่ง ๆ ตาม
สายพระเนตรของพระเจา้นะครบั 
 
พระเจา้ตรสัวา่ 
โรม  3:20 

พระเจา้ตรสัวา่อยา่งไรหรือครบั  ทรงตรสัวา่เป็นไปไดว้า่  ถา้
เราทาํความดมีากพอเราจะเป็นคนทีถู่กตอ้งดงีามในสายพระเนตรอยา่ง
นัน้หรือครบั  เปลา่  พระองค์ไมไ่ดต้รสัอยา่งนัน้  แตพ่ระเจา้ตรสัไวใ้น
โรม  3:20  วา่  “เพราะฉะนัน้จงึไมม่เีน้ือหนงัคนหนึ่งคนใดเป็นผูช้อบ
ธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าได ้ โดยการประพฤตติามพระราชบญัญตั ิ 
เพราะวา่โดยพระราชบญัญตันิ ัน้เราจงึรูจ้กับาปได”้  
  

สมมตุวิา่อาชญากรคนนัน้ยืนขึน้ตอ่หน้าผูพ้พิากษา  แลว้พูดวา่  
“ใตเ้ทา้ขอรบั  ทา่นยงัไมเ่ขา้ใจ  ผมขอเรียนวา่หลงัจากผมฆา่คนเมือ่หา้
ปีกอ่น  ผมประพฤตติวัใหม ่ เป็นคนด ี เชือ่ฟงัทาํตามกฎหมายบา้นเมอืง  
ผมศกึษากฎหมายอยา่งละเอียด  ระมดัระวงัตวัไมท่าํผดิกฎหมายเลย
แมแ้ตข่อ้เดยีว  ผมไมเ่คยทาํอะไรผดิอกีเลย  แคจ่ะขา้มถนนผมยงัขา้มที่
ทางขา้มไมย่อมขา้มไปเรือ่ย  เวลาขบัรถเห็นไฟเหลืองผมก็หยุด  ผม
ระวงัทาํตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั  ถา้กฎหมายกาํหนดใหข้บัรถหา้สบิ
กโิลเมตรตอ่ช ั่วโมงผมก็ขบัสีส่บิหา้เผือ่วา่เข็มกโิลผมมนัอาจจะเสยี  ใต้
เทา้ขอรบัทา่นยงัไมเ่ขา้ใจวา่ผมเชือ่ฟงักฎหมายแคไ่หน  ขอทา่นโปรด
พจิารณาดดูว้ย  ผมเชือ่ฟงัทําตามกฎหมายมาตลอดนะครบั ”  แตถ่า้พูด
ถงึอาชญากรรมทีเ่ขากอ่กอ่นหน้าน้ีละ่ครบัไมว่า่จะทาํอะไร  อยา่งไร
หลงัจากนัน้  ถา้เขาเป็นฆาตกรฆา่คน  เขาก็ยงัมคีวามผดิอยูใ่ชไ่หมครบั  

 
 เราเชน่เดยีวกนัพยายามทาํดทีุกอยา่งทุกทางเพือ่ใหพ้ระเจา้เลือ่ม 
ใส  ประทบัใจ  แตค่วามดทีีเ่ราทาํไมส่ามารถชดใชค้า่บาปของเรา  การ
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ทาํตามกฎบญัญตั ิ หรือทาํด ี ชว่ยคนเราใหร้อดไมไ่ด ้  พระบญัญตัขิอง
พระเจา้ไมไ่ดม้ีไวเ้พือ่ใหป้ฏบิตัติามแลว้ทาํใหเ้ราเป็นทีพ่อพระทยัของ
พระเจา้  พระคมัภร์ีบอกเราวา่  วตัถุประสงค์ทีพ่ระเจา้ทรงใหพ้ระ
บญัญตัไิวแ้กเ่ราไมใ่ชเ่พือ่ใหเ้ป็นทางนําเราไปสูส่วรรค์  แตเ่พือ่ใหรู้จ้กั
วา่อะไรเป็นบาป  พระเจา้ทรงใหพ้ระบญัญตัไิวเ้พือ่เราจะไดม้องเห็นวา่
การจะเป็นคนดพีรอ้มสมบูรณ์ตามทีพ่ระเจา้ทรงคาดหวงันัน้เป็นอยา่งไร  
และถา้เราทาํผดิพระบญัญตัแิมเ้พียงขอ้เดยีว  ก็เทา่กบัเราทาํผดิพระ
บญัญตัทิ ัง้หมดดว้ย 
 

จงึเป็นไปไมไ่ดท้ีใ่ครคนใดคนหนึ่งจะไปสวรรค์เพราะปฏบิตัิ
ตามพระบญัญตั ิ พระเจา้ทรงใหพ้ระบญัญตัไิวเ้พือ่ใหเ้รามองเห็นชดัเจน
วา่เราทาํผดิพระบญัญตัขิองพระองค์อยู ่  พระบญัญตัชิว่ยเราใหร้อด
ไมไ่ด ้ พระเจา้ทรงใหไ้วเ้พือ่ใหรู้ว้า่เราทาํผดิอยา่งไรบา้ง  ท ัง้คณุและผม
จะหวงัใหพ้ระบญัญตัชิว่ยเหลืออะไรเราไมไ่ด ้
 
อสิยาห์  64:6 

“ขา้พระองค์ทุกคนไดก้ลายเป็นเหมอืนสิง่ทีไ่มส่ะอาด  และการ
กระทาํอนัชอบธรรมของขา้พระองค์ท ัง้สิน้เหมอืนเสือ้ผา้ทีส่กปรก  ขา้
พระองค์ทุกคนเหีย่วลงอยา่งใบไม ้  และความช ั่วชา้ของขา้พระองค์
ท ัง้หลายไดพ้ดัพาขา้พระองค์ไปเหมือนลม”   พระเจา้ทรงบรรยายถงึ
พวกเราไวว้า่อยา่งไรหรือครบั  พระองค์ทรงตรสัวา่เราทุกคนเหมอืน
ของสกปรกน่ารงัเกียจ  ตวัเราอาจจะป่าวรอ้งวา่เราทําคณุงามความดี
มากมาย  แตส่าํหรบัพระเจา้แลว้ความดีพวกนัน้เป็นเหมอืนเศษผา้
โสโครกในสายพระเนตร 

 
ตอนน้ีอยา่ลืมวา่เรากาํลงัมองสิง่ตา่ง ๆ ตามสายพระเนตรพระ

เจา้นะครบั  ถา้อยา่งนัน้พระเจา้ทรงเห็นวา่เราเป็นอยา่งไร  ผมบอกวา่
ผมเป็นคนด ี  ผมรบัศลีบพัตศิมาแล้ว  ผมไปโบสถ์  ผมถวายเงนิ  ผมทาํ
ดเียอะแยะ  ผมทาํตวัเป็นคนดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้  ผมอธษิฐาน  อา่น
คมัภร์ี  เชือ่ฟงัพระเจา้  ขนาดน้ีแลว้คงจะทาํใหผ้มเป็นคนดพีอแน่ แต่
พระเจา้ตรสัวา่การดที ัง้หลายทีผ่มทาํเป็นเหมอืนเสือ้ผา้สกปรกเทา่นัน้ 
 

ใหผ้มอธบิายเรือ่ง  เสือ้ผา้สกปรกน้ีใหฟ้งัส ัน้ ๆ นะครบั  คณุจะ
ไดม้องเห็นชดัเจนวา่พระเจ้าทรงกาํลงัพูดถงึอะไรอยู ่  เสือ้ผา้สกปรกใน
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สมยัพระคมัภีร์น ัน้คอื  เศษผา้ขีร้ิว้ทีใ่ชแ้ขวนไวท้ีเ่สาตน้หนึ่งนอกเมอืง  
สมยันัน้คนโรคเร้ือนไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปในเมือง  เพราะท ัง้น้ํา 
เหลืองน้ําหนองจากแผลอาจจะทาํใหค้นอืน่ตดิโรคได ้  คนเหลา่นัน้ก็เลย
ใชเ้ศษผา้ทีแ่ขวนไวน้อกเมอืงนัน้เช็ดแผลของตน  พอเช็ดเสร็จก็จะ
แขวนผา้ไวท้ีเ่สาตามเดมิ  ปลอ่ยใหล้มพดัใหแ้หง้  พอฝนตกลงมาสิง่
สกปรกก็จะถูกชะลา้งออกไปบา้งนิดหน่อย  แลว้พอคนโรคเร้ือคนอืน่
ผา่นมาเขาก็จะควา้เศษผา้ชิน้น ัน้มาเช็ดแผลของตนเองตอ่  คาํวา่เสือ้ผา้
สกปรกคอื  ผา้ขีร้ิว้โสโครกใชเ้ช็ดแผลสาธารณะของคนโรคเร้ือน
ท ัง้หลายในสมยันัน้น ั่นเอง 
 

พระเจา้ตรสัวา่การดหีรือสิง่ดทีุกอยา่งทีค่ณุทาํมา  ไมว่า่จะเป็น
การเป็นสมาชกิครสิตจกัร  การรว่มนมสัการ  การถวายเงนิ  เป็นศษิ-
ยาภบิาล  เป็นพระสงฆ์  หรือเป็นครูช่วยสอนศาสนาวนัอาทติย์เหลา่น้ี
เป็นเหมอืนผา้ดงักลา่วในสายพระเนตร  พระองค์ทรงเห็นวา่มนัเป็นสิง่
น่าขยะแขยงอยา่งนัน้นะครบั  คณุคา่ความดขีองคุณมคีา่เทียบเทา่ผา้
สกปรกชิน้น ัน้เทา่นัน้นะครบั  พระเจา้ตรสัวา่ทรงเห็นว่าการดหีรือสิง่ดทีี่
คณุทาํมคีณุคา่แคเ่ศษผา้เช็ดแผลสกปรกโสโครก  ลองคดิดูสวิา่ถา้คณุ
เอาเศษผา้ขีร้ิว้เช็ดแผลชิน้น ัน้กลบัไปเช็ดจานชามทีบ่า้นมนัจะเป็นอยา่ง 
ไร  คณุคงไมค่ดิจะทาํอะไรอยา่งนัน้แน่ ๆ ใชไ่หม  แตนี่่แหละครบั  คอื
สิง่ทีค่ณุนํามาเสนอขอแลกเปลีย่นกบัการไดไ้ปสวรรค์นะครบั  คณุใช้
เศษผา้ขีร้ิว้โสโครกมาเป็นใบเบกิทางอยูน่ะครบั 
 
ทติสั  3:5 

“พระองค์ไดท้รงช่วยเราให้รอด  มใิช่ดว้ยการกระทาํทีช่อบ
ธรรมของเราเอง  แตพ่ระองค์ทรงพระกรุณาชาํระให้เรามีใจบงัเกดิ
ใหม ่  และทรงสรา้งเราขึน้มาใหม ่  โดยพระวญิญาณบรสิุทธิ”์   ถา้ผม
ไมม่คีวามสมัพนัธ์ใด ๆ กบัพระเจ้า  แล้วพยายามทาํดีสารพดัเพื่อให้มี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์  การดตีา่ง ๆ ทีผ่มทาํไมส่ามารถชว่ยใหผ้ม
เป็นคนทีด่งีามถูกตอ้งในสายพระเนตรพระองค์ได ้
 
เอเฟซสั  2:8-9 

ฟงัสิง่ที่พระเจ้าตรสัไว้สคิรบั  “ซึ่งว่าท่านท ัง้หลายรอดนั้น  ก็
รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ  และมใิช่โดยตวัท่านท ัง้หลายเองแต่
พระเจ้าทรงประทานให้  ความรอดนั้นจะเน่ืองด้วยการกระทาํหามไิด้  
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เพื่อมใิห้คนหน่ึงคนใดอวดได”้  เราต่างก็พยายามทาํกิจการดีเพื่อให้
พระองค์ประทบัใจ  ชอบใจ  แต่พระเจ้าตรสัว่า     “ท่านจะรอดด้วย
ตวัเอง  หรือ การกระทาํดีของตวัเองไม่ได ้ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นท่าน
ก็จะใช้มนัโอ้อวดตวัเอง” 
 

ความดทีุกอยา่งทีเ่ป็นของโลกน้ีจะไมช่ว่ยคณุใหร้อดไดถ้า้คณุ
ยงัทาํผดิพระบญัญตัอิยู ่ ทาํผดิเพียงจุดเดยีวก็เหมอืนกบัทาํผดิท ัง้หมด  ที
น้ีถา้หากวา่คณุเคยทาํผดิบาปคณุก็มคีวามผดิ  และไมว่า่คณุจะทาํคณุ
งามความดสีกัแคไ่หนในชีวติ  มนัก็จะไมช่่วยใหค้ณุกลายเป็นคน
ถูกตอ้งในสายพระเนตรพระเจา้  คณุไมม่ทีางทีจ่ะเดนิอาด ๆ โออ้วดถงึ
คณุงามความดขีองตวัเองเขา้สวรรค์ได ้  พระเจา้ตรสัว่าการกระทาํของ
คณุจะไมช่่วยใหค้ณุไปสวรรค์ได ้
 
บทสรุป 

ผมขอจบบทเรียนเลม่น้ีดว้ยความหวงันะครบั  เราเห็นกนั
ชดัเจนแลว้วา่มคีนอยูส่องพวก  คอืพวกทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้
พวกหนึ่ง และพวกทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้อกีพวกหนึ่ง 
เพราะฉะนัน้พระเจ้าจงึจดัเตรียมทางให้คุณและผมเดนิไปถงึความสมั- 
พนัธ์ทีถู่กตอ้งกบัพระองค์  พระเยซูครสิต์  พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรบัสภาพ
มนุษย์คอืทางนัน้  แตม่คีนบางพวกเทา่นัน้ทีรู่จ้กัและมีความสมัพนัธ์กบั
พระองค์  มคีนแคจ่าํนวนหนึ่งเทา่นัน้ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  คน
พวกน้ีคอืพวกทีเ่ขา้มาหาพระเจา้ตามทางทีพ่ระเจา้ตรสัส ั่งไว้ 
 

อยา่หลอกตวัเองดว้ยการคดิวา่พระเจา้จะทรงยนิยอมให้คณุเขา้
สูส่วรรค์สถานไดท้ ัง้ ๆ ทีค่ณุยงัอยูใ่นสภาพของคนไมช่อบธรรม  หรือ
คนอธรรมเต็มไปดว้ยบาป  ใหเ้รามาดกูนัในบทเรียนเลม่ตอ่ไปวา่พระ
เจ้าทรงเปลี่ยนคุณจากคนทีไ่ม่มีความสมัพนัธ์ให้เป็นคนที่มีความสมั- 
พนัธ์ดว้ยความรกักบัพระองค์ไดอ้ยา่งไร 
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พ้ืนฐานของความรอด - คาํถาม บทที ่2 
 
1.  เป็นไปไมไ่ดท้ีค่นเราจะทาํตามพระบญัญตัขิองพระเจา้ไดค้รบถว้น
 ทุกประการ       ถกู  หรือ  ผดิ 
 
2. พระเจา้ทรงมองเห็นคนเป็นสองพวก  คอื 

ก. คนทีป่ระพฤตดแีละคนทีป่ระพฤตชิ ั่ว 
ข. คนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์และคนทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์กบั

พระองค์ 
ค. คนทีท่าํบาปและคนทีไ่มท่าํบาป 
 

3. ในบรรดาคนตอ่ไปน้ี  คนพวกไหนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัพระเจา้ 
ก. คนอธรรม 
ข. คนหลงหาย 
ค. คนมคีวามผดิ 
ง. คนชอบธรรม 
 

4.   ในบรรดาคนตอ่ไปน้ี   คนพวก์๙มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ 
ก. คนทีร่อดแล้ว 
ข. คนถูกตอ้งชอบธรรม 
ค. คนทีย่งัไมไ่ดร้บัการอภยั 
ง. คนทีท่รงยอมรบัแลว้ 
 

5. ลว่งประเวณีหมายถงึ 
ก. การประพฤตผิดิคูค่รองของคนอืน่ทางดา้นจติใจเทา่นัน้ 
ข. การไหวรู้ปเคารพ 
ค. การประพฤตผิดิคูค่รองของคนอืน่ทางดา้นรา่งกายเทา่นัน้  
ง. คาํน้ีมคีวามหมายรวมถงึการประพฤตผิดิคูค่รองของคนอืน่ท ัง้

ทางดา้นจติใจและรา่งกาย 
 

6. คนพวกไหนทีจ่ะไดร้บัแผน่ดนิสวรรค์เป็นมรดก 
ก. คนลว่งประเวณี   ค.  กะเทย 
ข. คนไหวรู้ปเคารพ  ง.   คนชอบธรรม 
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7.  เมือ่เราทาํผดิตอ่คนอืน่เราจะยกโทษใหต้วัเองเพือ่จะไดพ้น้ผดิไมไ่ด ้ 
 คนทีจ่ะยกโทษใหเ้ราไดต้อ้งเป็นคนทีเ่ราทาํผดิตอ่เขา                                                                                                                         
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
8. พระเจา้ตรสัวา่ มคีนมากมายทีย่งัไมไ่ดร้บัการอภยัโทษจากพระองค์                                     
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
9.  เป็นไปไมไ่ดท้ีพ่ระเจา้จะทรงอภยัโทษบาปใหเ้รา                                                                  
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
10.  ผูท้ีจ่ะอภยัโทษบาปใหเ้ราคอืพระเจา้  พระองค์ทรงทาํสิง่น้ีใหเ้ราได้
 โดยพระ โลหติของพระเยซูครสิต์    ถูก  หรือ  ผดิ 
 
11. เมือ่พระเจา้ทรงมองดคูนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์  ทรงเห็น
 วา่คนเหลา่นัน้เป็นคนหลงหาย คนอธรรมไมไ่ดร้บัการอภยั  และ 

ก. เป็นศตัรู 
ข. เป็นมติร 
ค. เป็นเพือ่นบา้น 
ง. ฆาตกร 
 

12. การนําคนสองฝ่ายทีต่ดัขาดความสมัพนัธ์กนัใหก้ลบัมาเป็นฝ่าย
เดยีวกนัอกีคร ัง้หนึ่งเรียกวา่ 
ก. การทาํใหก้ลบัคนืด ี
ข. การทาํใหเ้ป็นคนไมม่คีวามผดิ 
ค. การทาํใหเ้ป็นคนชอบธรรม 
ง. การอภยัโทษ 
 

13. การกลบัคนืดกีบัพระเจา้เป็นสิง่ทีเ่ราทาํเองได ้                                                                    
 ถูก  หรือ  ผดิ 
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14. คาํไหนตรงขา้มกบัคาํวา่  มคีวามผดิ 
ก. ชอบธรรม 
ข. กลบัคนืดี 
ค. อภยัโทษ 
ง. ไมม่คีวามผดิ 

   
15. คาํตอ่ไปน้ีคาํไหนหมายความวา่  พน้โทษ 

ก. ไมม่คีวามผดิ 
ข. เป็นทีย่อมรบั 
ค. เป็นคนชอบธรรม 
ง. ไดก้ลบัคนืดี   

 
16. เป็นไปไดว้า่การเป็นสมาชกิโบสถ์  เป็นศษิยาภบิาล  ผูร้บัใช ้ ครู
 สอนรวีวารศกึษา ไมใ่ช่สิง่ทีท่าํใหพ้ระเจา้เห็นวา่เป็นคนชอบธรรม                                                                                                             
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
17. ความจรงิไมไ่ดม้ีไวเ้พือ่ใหเ้ราไดย้นิไดฟ้งั แตเ่พือ่ใหเ้ราเชือ่ฟงัและ
 ทาํตาม        ถูก  หรือ  ผดิ 
 
18. ตราบใดทีเ่รายงัไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  ตราบนัน้เราก็ยงัคง

ตกอยูใ่ตพ้ระพโิรธของพระเจา้ 
ถูก  หรือ  ผดิ 
 

19. พระเจา้ทรงทาํใหเ้รามโีอกาสเป็นทีย่อมรบัของพระองค์                                                    
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
20. คนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  จะตอ้งอยูท่ีไ่หนช ั่วนิรนัดร 

ก. สวรรค์ 
ข. นรก 

 
21. คนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ จะไดอ้ยูท่ีไ่หนช ั่วนิรนัดร 

ก. สวรรค์ 
ข. นรก 
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22. คณุทาํดแีคไ่หนก็ไมม่ทีางช่วยตวัเองใหไ้ปสวรรค์ได ้                                                         
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
23.ทางเดยีวทีจ่ะสวรรค์ไดค้ือใหพ้ระเจา้ทรงนําคณุไป                                                           
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 
24. เฉพาะคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้เทา่นัน้ทีพ่ระองค์จะทรงนําไป
 สวรรค์    ถูก  หรือ  ผดิ 
25. สิง่ทีท่าํใหค้นมคีวามสมัพนัธ์ทีถู่กตอ้งดงีามกบัพระเจา้ไดค้อื 

ก. การเปลีย่นแปลงความประพฤตขิองตนเอง 
ข. ฤทธิอ์าํนาจทีอ่ยูน่อกเหนือความสามารถของตวัเราเอง 

 
 
ชือ่ และนามสกุล___________________________________ 

อายุ _________ บา้นเลขที_่___________________________ 

ซอย____________ถนน____________________________ 

หมูท่ี_่___________ตาํบล___________________________ 

อาํเภอ______________จงัหวดั________________________ 

รหสัไปรษณีย์_________โทรศพัท์______________________ 

 

คอ่ย ๆ ฉีกสว่นน้ีและสง่ไปที:่ 
 
 

ตู ้ปณ. 130 
ทีท่าํการไปรษณีย์เชียงใหม ่

   เชียงใหม ่ 50000 
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