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พื้นฐานของความรอด 
 

ทบทวนบทเรียนทีผ่า่นมา             บทที ่3 
         
 เราพูดกนัไวว้า่จะมองดสูิง่ตา่งๆตามสายตาของพระเจา้  พระเจา้
ทรงมองลกึลงไปภายในจติใจมนุษย์  ไมไ่ดท้รงมองแคภ่ายนอกอยา่ง
มนุษย์  ทรงมองดเูน้ือแทใ้นจติใจคน  พระเจา้ทรงบอกเราวา่วนัหนึ่งเรา
ท ัง้หลายจะตอ้งยืนตอ่พระพกัตร์พระองค์ และจะทรงพจิารณาตดัสนิชีวติ
เราจากการกระทาํตา่งๆทีเ่ราทาํเมือ่ยงัมชีีวติอยู่  พระเจา้จะทรงใชค้วาม
จรงิเป็นกฎหมายพพิากษาเรา  และความจรงิทีว่า่น ัน้คอื  พระวจนะของ
พระองค์ 
 
 จากบทเรียนชุดแรกเราเรียนรูเ้กีย่วกบักฎบญัญตัทิีเ่รียกวา่พระ
บญัญตั ิ10 ประการ  พระเจ้าทรงบอกคนทีพ่ยายามหาทางไปสวรรค์ดว้ย
การพึ่งการกระทาํดีของตนให้รูว้่าพวกเขาต้องทาํอย่างไรจึงจะทาํได้
สาํเร็จ ไมม่ใีครเแมแ้ตค่นเดยีวทีส่ามารถประพฤตปิฏบิตัติามพระ
บญัญตัไิดโ้ดยไมผ่ดิพลาด และพระธรรมยากอบบอกเราดว้ยวา่  ถา้เรา
ทาํผดิพระบญัญตั ิ  แคจุ่ดเล็กๆเพียงจุดเดยีวเราก็มโีทษฐานทาํผดิพระ
บญัญตัแิลว้ 
 
 จากนัน้ในบทเรียนชุดทีส่อง เราไดเ้รียนรูว้า่พระเจา้ทรงมองดู
คนเป็นสองพวก  คอื  พวกทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์และพวกทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์  ดงันัน้จงึมคีนอยูส่องประเภทคอื พวกหนึ่ง
เป็นคนของพระเจา้ และอีกพวกหนึ่งไมใ่ชค่นของพระองค์ พระคมัภร์ี
อธบิายสภาพคนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ดว้ยถอ้ยคาํตา่ง ๆ กนั 
และทีเ่ราไดเ้รียนรูไ้ปบา้งแลว้คอื 
 

พระเจ้าตรสัว่าคนทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์กบัพระองค์เป็นคนทีห่ลง
หาย หาทางใหต้วัเองไมพ่บ คนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์นัน้ตรงกนั
ขา้มพวกเขาเป็นคนทีพ่ระเจ้าทรงชว่ยใหร้อด  พวกเขาไดร้บัการทรง
ชว่ยกูอ้อกจากสภาพทีเ่ป็นอยู ่   นอกจากน้ีพระเจา้ทรงมองเห็นวา่คนที่
ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์เป็นคนผดิหรือคนอธรรม  สว่นคนทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์ไดร้บัการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นคนชอบธรรมใน
สายพระเนตร  และในสายพระเนตรพระเจา้คนทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์กบั



 

2 
 

พระองค์เป็นคนทีไ่มไ่ดร้บัการอภยัโทษ  แตค่นทีม่ีความสมัพนัธ์กบั
พระองค์นัน้แมเ้ขาทาํผดิตอ่พระองค์ พระองค์ก็ทรงอภยัโทษให ้  เขาจงึ
เป็นพวกทีไ่ดร้บัการอภยั  อกีคาํหนึ่งทีเ่ราเรียนคอื คนทีไ่มม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ พวกเขาคอืศตัรูของพระองค์ เป็นฝ่ายตรงขา้ม
กบัพระเจา้  นี่เป็นลกัษณะทีม่นุษย์ทุกคนมมีาต ัง้แตเ่กดิ  แตเ่มือ่เขามี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้  พระองค์ทรงทาํใหเ้ขาไดก้ลบัคนืดกีบัพระองค์  
มาอยูฝ่่ายเดยีวกบัพระองค์ เป็นของพระองค์ 

 
คนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้คอื คนทีเ่รามองเห็นอยูทุ่กวนั 

ในสายตาของเราเขาเป็นคนธรรมดาๆคนหนึ่งแตใ่นสายตาพระเนตพระ 
เจา้คนเหลา่น้ีมคีวามผดิ  แตค่นทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้  พระองค์
ทรงเปลีย่นเขาใหเ้ป็นคนถูกตอ้งชอบธรรมและทรงโปรดให้พวกเขาพ้น
ผดิ ยิง่กวา่น้ีคนทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์กบัพระองค์ยงัเป็นคนทีต่กอยูภ่ายใต้
พระพโิรธของพระเจา้  นอกจากมคีวามผดิแล้วคนพวกน้ียงัเป็นคนที่
พระเจา้ทรงพโิรธมากดว้ย ตรงกนัขา้มคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์
พวกเขาจะไดร้บัการอภยัและพระเจ้าทรงยอมรบัเขาเป็นคนของพระองค์   
ประการสดุทา้ยคนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้เป็นคนทีก่าํลงัมุง่หน้า
ไปนรก  สว่นคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์มสีวรรค์เป็นจุดหมาย
ปลายทาง  เป็นทีน่่าสงัเกตวา่คาํท ัง้หลายทีใ่ชอ้ธบิายสภาพคนทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้อย่างคาํวา่  ไดร้บัความรอด  ความชอบธรรม  
การอภยัโทษบาป  การกลบัคนืด ี ความถูกตอ้งชอบธรรม   การยอมรบั  
และสวรรค์  ซึง่เป็นสภาพทีพ่ระเจา้ทรงสญัญาวา่คนบางพวกจะไดร้บันัน้  
ลว้นแตเ่ป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงเป็นผูม้อบให ้  และเราทาํตวเัองใหเ้เป็นคน
ชอบธรรมไมไ่ด ้ เพราะเราไมม่ทีางทาํใหต้วัเองรอดได ้ เรายกตวัเองให้
เป็นคนชอบธรรมไมไ่ด ้  และเราก็ไมส่ามารถทาํใหต้วัเองกลบัคนืดกีบั
พระเจา้ไดด้ว้ยตวัเอง  สิง่เหลา่น้ีขึน้อยูก่บัพระเจา้  พระองค์ทรงเป็น
ผูก้ระทาํใหเ้กดิขึน้และเป็นไปได ้ ไมใ่ชต่วัเราเอง 

 
ตอ่จากนัน้เราพูดกนัถงึความพยายามตา่งๆทีม่นุษย์ทาํเพือ่ใหต้วั 

เองเป็นคนถูกตอ้งในสายพระเนตรของพระเจา้ อยา่งเช่นรบัศลีบพัตศิมา  
ไปโบสถ์  อธษิฐาน  ถวายทรพัย์  ตลอดจนพยายามประพฤตปิฏบิตัติน

แบบตา่ง ๆ เพือ่ใหไ้ดชื้อ่วา่เป็นคนดมีศีีลธรรม
แตพ่ระคมัภีร์ทาํใหเ้รารูว้่าพระเจ้าตรสัเรือ่งการทาํ 
ดีต่างๆเหล่าน้ีไว้ว่าอย่างไร เรารูว้่าคุณงาม
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ความดตีา่งๆทีเ่ราทาํไมส่ามารถทาํใหเ้รากลายเป็นคนทีถ่กูตอ้งในสาย
พระเนตรของพระเจา้ได ้

 
สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงจดัเตรยีมไว ้

 
เมือ่อา่นคมัภร์ีเราเห็นชดัวา่ทุกคนทาํผดิบาปตอ่พระเจา้ และ

เพราะการเลือกทาํผดิบาปตอ่พระองค์น่ีเองเราจงึตอ้งเผชญิปญัหาเมือ่อยู่
ตอ่พระพกัตร์พระเจา้ผูท้รงความบรสิทุธิ ์  แตพ่ระคมัภร์ีบอกเราไว้
ชดัเจนวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัเราเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ได ้  ดงัที่
เราเห็นในตอนสดุทา้ยของบทเรียนวา่มคีนอยูจ่าํพวกหนึ่งทีม่คีวามสมัพนัธ์ 
กบัพระเจา้ได ้ และพวกเขากลายเป็นคนทีพ่ระเจา้ทรงใหอ้ภยั เป็นผู้
ถูกตอ้งชอบธรรมและปลายทางชีวติของพวกเขาคอืสวรรค์ 

 
คาํถามก็คอืเป็นไปไดอ้ยา่งไรทีค่นพวกน้ีจะไดไ้ปสวรรค์ มี

สวรรค์เป็นจุดหมายปลายทางของชีวติ  ท ัง้ทีค่นสว่นใหญอ่กีพวกหนึ่ง
จะตอ้งไปนรก  มนีรกเป็นทีอ่ยู ่  เป็นอยา่งน้ีไดอ้ยา่งไรในเมือ่ทุกคนเป็น
คนบาป  มบีาปตดิตวัมาต ัง้แตเ่กดิเหมอืนกนัหมด   และเป็นทีรู่ก้นัอยู่
แลว้วา่คนบาปทุกคนตอ้งไดร้บัโทษจากพระเจา้  การทีม่คีนพวกหนึ่งไป
สวรรค์ไดจ้งึหมายความวา่ตอ้งมหีนทาง หรือวธีิการอะไรสกัอยา่งหนึ่งที่
ชว่ยเขาใหเ้ป็นอยา่งนัน้ได ้  และตอ้งไมใ่ช่ตวัเขากระทาํใหเ้กดิขึน้เอง 
เพราะเรือ่งอยา่งน้ีเกนิขดีความสามารถของมนุษย์ เป็นเรือ่งทีอ่ยูเ่หนือ
ความดีงาม เหนือการงาน หรือความมานะบากบ ั่นของมนุษย์  แตต่อ้งมี
หนทางสกัอยา่งหนึ่งทีพ่ระเจ้าทรงเป็นผูจ้ดัเตรียมไว้ เพือ่ใหม้นุษย์
สามารถมคีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ได ้ แน่นอนว่าพระเจา้ทรงเป็น
ผูก้ระทาํใหม้นัเกดิขึน้และพระคมัภีร์ก็เขยีนบอกไว้อยา่งนัน้  ซึง่เป็น
เรือ่งทีเ่ราจะพูดคยุกนัในบทเรียนชุดน้ี เราจะดกูนัว่าพระเจา้ทรงให้
มนุษย์กลบัมคีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ไดอ้ยา่งไรและโดยทางไหนบา้ง 

 
1.  พระวจนะของพระเจา้ 
 
 ในบรรดาสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงจดัเตรียมไวน้ ัน้  เราจะเริม่ดูจากพระ
วจนะทีพ่ระเจา้ทรงมอบไวก้่อนเป็นอนัดบัแรก  พระวจนะมาจาก
ภาษาองักฤษวา่  Gospel (กอ๊ส-เปล) ซึง่แปลวา่ขา่วประเสรฐิหรือขา่วดี
เลศิ   พระเจา้ทรงใชพ้ระวจนะของพระองค์สือ่สารใหเ้ราทราบวา่อะไร
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คอืทางทีพ่ระองค์ทรงจดัเตรียมไวใ้หม้นุษย์ซึง่ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระ
องศ์กลบัมคีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ได ้  ใหเ้ราพจิารณาดพูระวจนะใน
พระธรรมโรม 1: 6 ทีว่า่ “ดว้ยวา่ขา้พเจา้ไมม่ีความละอายในเรือ่งขา่ว
ประเสรฐิของพระครสิต์ เพราะวา่ขา่วประเสรฐินัน้เป็นฤทธิเ์ดชของพระ
เจา้ เพือ่ใหทุ้กคนทีเ่ชือ่ไดร้บัความรอด พวกยวิกอ่นและพวกกรีกดว้ย” 
 
 ฤทธิเ์ดชของพระเจา้ – พระเจา้ตรสัไวแ้ตแ่รกวา่พระ
วจนะหรือขา่วประเสรฐินัน้เป็นฤทธิเ์ดชของพระองค์ พระ
วจนะ หรือขา่วประเสรฐิเรือ่งพระเยซูครสิต์เป็นฤทธิเ์ดชของ
พระเจา้   คาํวา่ ฤทธิ ์หมายถงึอาํนาจศกัดิส์ทิธิห์รือแรงอาํนาจ     
และเดชหรือ เดชะก็ แปลวา่ ความรอ้น ไฟ หรืออาํนาจ
เชน่เดยีวกนั  ดงันัน้เมือ่เอาสองคาํน้ีมารวมกนัจงึหมายความ
วา่ พระวจนะของพระเจา้มแีรงอาํนาจ เคลือ่นยา้ยเราจากฝ่ายทีไ่มม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ไปอยูฝ่่ายทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ได ้
  
 เพือ่ให.้...........ไดร้บัความรอด  พจิารณาดคูาํพูดของเปาโล
ตอนน้ีใหด้จีะเห็นวา่ ขา่วประเสรฐิเป็นฤทธิเ์ดชของพระเจา้ เพือ่ใหทุ้ก
คนทีเ่ชือ่ไดร้บัความรอด ขา่วประเสรฐินําคนใหไ้ดร้บั
ความรอด  คาํวา่ไดร้บัความรอดนัน้เป็นคาํทีเ่ราใชต้อนที่
พูดถงึคนมคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้วา่เขาเป็นคนทีร่อด
แลว้  สว่นคาํถามทีว่า่เราจะไดร้บัความรอดไดอ้ยา่งไร
หรือพระเจา้จะทรงชว่ยเราใหร้อดไดอ้ยา่งไร นัน้  มี
คาํตอบอยูใ่นพระธรรมโรม 1:6 วา่  พระเจา้ทรงใชข้า่ว
ประเสรฐิของพระองค์เป็นหนทางทาํใหส้ิง่น้ีเกดิขึน้ 
 
 ไมใ่ชก่ารรบับพัตศิมาถา้ขา่วประเสรฐิเป็นหนทางทีพ่ระเจา้ทรง
ใชเ้ปลีย่นแปลงคนจากฝ่ายทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ใหเ้ขา้มาอยู่
ฝ่ายเดยีวกบัพระองค์  และถา้ขา่วประเสรฐิเป็นแรงหรืออาํนาจที่
เปลีย่นแปลงคนใหร้อดได ้ เราก็จะตอ้งเรียนรูว้า่  ขา่วประเสรฐิคืออะไร
และอะไรไมใ่ชข่า่วประเสรฐิ  ในพระธรรม 1โครนิธ์ 1:17  เปาโลบอก
เราวา่อะไรคอืขา่วประเสรฐิดงัน้ีวา่  “เพราะวา่พระครสิต์มไิดท้รงใช้
ขา้พเจา้ไปเพือ่ใหเ้ขารบับพัตศิมา  แตเ่พือ่ใหป้ระกาศขา่วประเสรฐิแต่
มใิชด่ว้ยช ัน้เชงิฉลาดในการพูด  เกรงวา่เรือ่งกางเขนของพระครสิต์จะ
หมดฤทธิเ์ดช” 
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 ในบทเรียนกอ่นหน้าน้ี เราพูดถงึความพยายามของมนุษย์ใน
รูปแบบตา่งๆทีจ่ะทาํใหต้วัเองกลายเป็นคนทีถู่กตอ้งในสายพระเนตรพระ
เจา้  ในจาํนวนนัน้มสีิง่หนึ่งทีผู่ค้นทาํแลว้คดิวา่จะเปลีย่นแปลงเขาใหเ้ป็น
คนทีถู่กตอ้งในสายพระเนตรพระเจา้  สิง่น ัน้คอื การรบับพัตศิมา  
ปจัจุบนัมคีนไมน้่อยเชือ่วา่ ตราบใดทีร่บับพัตศิมาแล้วตราบนัน้ตนเองก็
ปลอดภยั  ไดไ้ปสวรรค์  เพราะการรบับพัตศิมาชาํระบาปตา่ง ๆ  ของ
ตนแลว้  นอกจากน้ีเขายงัเชือ่อกีวา่  พธีิศลีบพัตศิมาชว่ยเขาใหก้ลบัมี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้  แตพ่ระคมัภร์ีไมไ่ดส้อนไว้อยา่งนัน้  เปาโล
บอกวา่  เขาไมไ่ดถู้กใชม้าเพือ่ใหป้ระกาศขา่วประเสรฐิ  พูดอกีอยา่ง
หนึ่งคอื ขา่วประเสรฐิ และ พธีิรบัศลับพัตศิมาไมใ่ชเ่รือ่งเดยีวกนั  เป็น
คนละเรือ่ง  ไมเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
 แตเ่ปาโลไมไ่ดพู้ดวา่การรบับพัตศิมาไมส่าํคญั  ทา่นเพียงแต่
พูดวา่พธีิศีลบพัตศิมาไมใ่ช่สิง่ทีท่าํใหค้นไดร้บัความรอด  ทา่นพูดไว้
ชดัเจนวา่การรบับพัตศิมาเป็นคนละเรือ่งกบัขา่วประเสรฐิ  ไมเ่กีย่วขอ้ง
กนัเลยแมแ้ตน้่อย  ยงัไมลื่มใชไ่หมครบัวา่เราไมไ่ดม้องเรือ่งน้ีตาม
สายตาของเราอยูน่ะครบั  เรากาํลงัถามตวัเองอยู่วา่พระเจา้ทรงมมีมุมอง
เรือ่งน้ีอยา่งไร   และคาํตอบคอืพระองค์ทรงบอกเราว่า ขา่วประเสรฐิ
ไมใ่ชเ่รือ่งของพธีิศีลบพัตศิมา   ถา้อยา่งนัน้อะไรคอืขา่วประเสรฐิ  
 
 คือการสิน้พระชนม์ การถูกฝงั และการทรงเป็นขึน้มาใหมข่อง
พระครสิต์ พระธรรม  1  โครนิธ์ 15:1-4  บอกเราวา่ “ยิง่กวา่น้ี  พีน้่อง
ท ัง้หลายขา้พเจ้าขอใหท้า่นคาํนึงถงึขา่วประเสรฐิทีข่า้พเจา้เคยประกาศ
แกท่า่นท ัง้หลาย ซึง่ทา่นไดย้อมรบัไว ้ อนัเป็นฐานซึง่ทา่นท ัง้หลายต ัง้ม ั่น
อยูแ่ละซึง่ทาํใหท้า่นรอดดว้ยถา้ทา่นยดึหลกัคาํสอนทีข่า้พเจ้าไดป้ระกาศ
ไวแ้กท่า่นท ัง้หลายนัน้   เวน้เสยีแตท่า่นไดเ้ชือ่อยา่งไรป้ระโยชน์  เรือ่ง
ซึง่ขา้พเจา้รบัไวน้ ัน้ ขา้พเจา้ไดป้ระกาศแกท่า่นท ัง้หลายกอ่น  คอืวา่พระ
ครสิต์ไดท้รงวายพระชนม์เพราะบาปของเราท ัง้หลาย  ตามทีเ่ขยีนไวใ้น

พระคมัภีร์ และทรงถูกฝงัไว ้  แลว้วนัที่
สามพระองค์ทรงเป็นขึน้มาใหม ่  ตามทีม่ี
เขยีนไวใ้นพระคมัภร์ีนัน้”  ในขอ้พระ
คมัภีร์ตอนน้ีเปาโลอธบิายให้เห็นแบบงา่ย 
ๆ วา่ขา่วประเสรฐิคอือะไร  และตอนน้ีเรา
จะแยกพจิารณาสิง่ทีเ่ปาโลพูดไวเ้ป็นสว่น 

ๆ ดว้ยกนั 
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ในพระธรรมขอ้ 2 เปาโลใชข้อ้ความวา่  “เวน้เสยีแตท่า่นไดเ้ชือ่

อยา่งไรป้ระโยชน์” เปาโลไมไ่ดบ้อกเราวา่ เมือ่เรารบัความรอดแล้วเรา
จะหลงหายแลว้ก็จะไดร้บัความรอด และเมือ่หลงหายแลว้จะไดร้บัความ
รอดใหมอ่กีทา่นเพียงแตพู่ดไวง้า่ยๆวา่ ถา้เราเชือ่ขา่วประเสรฐิจรงิ ๆ เรา
จะต ัง้ม ั่นอยูบ่นขา่วประเสรฐิและไมม่วีนัหนัเหไปทางอืน่ ไมต่อ้งกลบัไป
หาขา่วประเสรฐิอกีเลย หมายความวา่ ทนัทีทีเ่ราเขา้ใจถงึสิง่ทีพ่ระเจา้
ทรงใหพ้ระเยซูครสิต์ทาํเพือ่เรา เราจะไมม่ีวนัเปลีย่นใจไปทางอืน่ ทนัที
ทีเ่รารูจ้กัพระครสิต์ รูว้า่พระองค์ทรงเป็นผูช้ว่ยใหร้อด และรกัพระองค์
แลว้ เราไมม่วีนัละทิง้พระองค์ไปไดอ้กีเลย 

 
 ทรงรบัสภาพแทนเรา ถา้อยา่งนัน้ขา่วประเสรฐิคอือะไร  ใน
พระธรรม ตอนน้ี ขอ้ 3 และ 4  เปาโลบอกวา่  ขา่วประเสรฐิ คอื เรือ่ง
ของการสิน้พระชนม์ การทรงถูกฝงั  และการทรงเป็นขึน้มาใหมข่อง
พระครสิต์  พระวจนะหรือขา่วประเสรฐิ คอืความรูท้ีว่า่พระเยซูทรงตาย
บนกางเขน ทรงถูกฝงั และทรงเป็นขึน้จากความตายในวนัทีส่าม  คนที่
ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจ้า  เป็นคนทีม่โีทษผดิและพระเจา้ทรงกริว้
โกรธพวกเขา   เขามนีรกเป็นจุดหมายปลายทาง  ท ัง้น้ีเพราะเขาทาํผดิ
บาปตอ่พระเจา้  พวกเขาละเลยฝ่าฝืนธรรมบญัญตัทิุกขอ้ทีพ่ระเจา้มอบ
ใหพ้วกเขาปฏบิตัติาม    พวกเขาใชชี้วติตามใจตวัเอง คดิคน้ทาํสิง่ตา่ง ๆ 
ขึน้เองอยา่งไมเ่กรงกลวัพระองค์  สว่นคนทีม่ีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้  
พระองค์จะทรงชว่ยกูเ้ขาใหพ้น้จากนรก   จะทรงช่วยไดอ้ยา่งไรและเรา
จะกลายเป็นพวกทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไรหรือครบั  ก็โดย
การทีม่ใีครสกัคนหนึ่งมาชาํระบาปใหเ้ราน่ะสคิรบั 
 
 พระเจา้ทรงเป็นองค์บรสิทุธิย์ุตธิรรม  ทรงกาํหนดวา่ผูล้ะเมดิทาํ
ผดิบาปจะตอ้งถูกปรบัโทษ จะตอ้งชดใช ้ แตเ่ราจะตอ้งชดใชค้า่ของบาป
นัน้อยา่งไรหรือครบั  ก็โดยการตายและการตกนรกช ั่วนิรนัดร์ทางหนึ่ง  
หรือไมก็่รบัเอาหนทางการชดใช้บาปทีพ่ระเจ้าทรงจดัเตรียมไว้เพือ่เรา   
หนทางซึง่จะชว่ยเราใหม้คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์อกี  หนทางทีว่า่น้ีคอื
อะไรหรือครบั  คาํตอบก็คอืพระวจนะหรือขา่วประเสรฐิยงัไงละ่ครบั  
ขา่วประเสรฐิคืออะไร ก็คอืเรือ่งทีพ่ระเยซูทรงตาย ทรงถูกฝงั  และทรง
เป็นขึน้มาใหมน่ ั่นเอง  แตถ่า้พูดใหเ้ฉพาะเจาะจงขา่วประเสรฐิก็คอื การ
ทรงตายเพือ่ชดใชค้วามผดิบาปของเรา  ทรงตายแทนเรา  และทรงเขา้
มารบัสภาพคนผดิบาปของเราแทนเรา 
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 การสิน้พระชนม์หรือการตายของพระเยซูครสิต์คอื  การทรงรบั
สภาพคนผดิบาปแทนเรา เป็นเหตกุารณ์ทีค่ลา้ยกบัเมือ่เราขึน้ศาลถูก
พพิากษาให้จา่ยคา่ปรบัเป็นเงนิหลายหมืน่บาทแลว้ปรากฏวา่มคีนเดนิเขา้
มาจา่ยคา่ปรบัแทนเรา คดขีองเราก็จะไดร้บัการประทบัตราวา่ “จา่ย
คา่ปรบัเรียบรอ้ยแลว้” เป็นอนัวา่ปิดคดแีล้วเราก็ไดร้บัการปลอ่ยตวัออก
จากศาล ไมต่อ้งถูกตามลา่หรือตามจบัโทษฐาน “ตดิคา้งคา่ปรบั” อกี
ตอ่ไป พระเยซูทรงทาํอยา่งเดยีวกนัน้ี เมือ่ทรงตายบนไมก้างเขน 
พระองค์ทรงจา่ยคา่ชดใชค้า่บาปใหแ้กม่นุษย์ ทรงตายแทนเรา ทรงเป็น
ผูไ้ถบ่าปเราเป็นผูท้ีท่รงนําเรากลบัไปหาพระเจา้ 
 
 มีข้อความอีกตอนหนึ่งในพระคมัภีร์ทีเ่ราต้องศกึษาดูตอนน้ี  
คือเมือ่เปาโลกล่าวว่า พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเรา
ท ัง้หลาย ตามทีเ่ขียนไว้ในพระคมัภีร์น ั้น และทรงถูกฝงัไว้ แล้วทรง
เป็นขึน้มาใหม่ในวนัที่สามตามที่มีเขียนไว้ในพระคมัภีร์ พูดได้อีก
อย่างหน่ึงก็คือ  เปาโลกาํลงับอกเราว่า ข่าวประเสริฐนั้นอยู่ในพระ
คมัภีร์แต่คาํถามคือ ทาํไมข้อความที่ว่า “ตามทีเ่ขียนไว้ไว้ในพระ
คมัภีร์” จึงสาํคญันกั  ทีเ่ป็นอย่างน้ีก็เพราะว่า  การสิน้พระชนม์ของ
พระเยซูคริสต์ ซึ่งบนัทึกไว้ในพนัธุสญัญาใหม่น ัน้  ไม่ใช่เรื่องเลื่อน
ลอย  ไม่ใช่อะไรที่เกิดขึน้แบบปุ๊ ปปั๊ป  พระเยซูไม่ได้ทรงโผล่ขึน้มา
แบบปจัจุบนัทนัด่วนในวนัหน่ึง  แล้วก็ตรสัว่า  “รูไ้หม  เราคดิว่าถ้า
เราขึน้ไปตายบนกางเขนคงจะดีมากทีเดียว  แล้วพอเราตายไปแล้ว  
เราก็จะฟ้ืนขึน้มาแล้วบาปกรรมทุกอย่างของผู้คนท ัง้หลายก็จะได้หมด
ไป”  ไม่ใช่อย่างน้ีเลยแน่นอนพระคมัภีร์ก็บอกเราว่า  การเสด็จมา
บงัเกดิในโลกน้ีของพระครสิต์เพื่อทรงตายชดใช้บาปผดิของมนุษย์  
เป็นสิง่ที่พระเจ้าทรงกาํหนดเป็นแผนการไว้ล่วงหน้า ความจริง  พระ
เจ้าทรงวางแผน  เรื่องการสิน้พระชนม์ของพระคริสต์ไว้ต ัง้แต่ก่อนยุค
แรก  พระเจ้าทรงวางแผนให้พระคริสต์เสด็จมาต ัง้แต่ก่อนมี
กาํหนดเวลา  ต ัง้แตก่่อนพระองค์ทรงสรา้งโลก  จากพระธรรมปฐม-
กาลทีเ่ป็นพระธรรมเล่มแรกสุดในพระคมัภีร์  เรื่อยมาจนถึงการเสด็จ
มาบงัเกิดของพระคริสต์   พระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องน้ีโดยผู้ พระวจนะ
ต่าง ๆ เป็นเวลานานนบัหลายรอ้ยพนัช ั่วอายุคน  ทีพ่ระเจ้าทรง
เปิดเผยผา่นผูเ้ผยวจนะเรื่องวนัเวลาที่พระคริสต์จะเสด็จมา  วิธีการ
ตลอดจนสถานที่ที่จะทรงถือกาํเนิดและถิน่ที่อยู่ ให้ผู้คนในอดีตได้
ทราบและยงัทรงเปิดเผยถึงการสิน้พระชนม์เพื่อชดใช้บาปผดิต่างๆ
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ของพระเยซูเพื่อโลกน้ีด้วย  ผูเ้ผยวจนะเหล่านั้น คือหนทางที่พระเจ้า
ทรงใช้จดัเตรียมสภาพแวดล้อม สถานการณ์และพนัธกิจทีพ่ระองค์จะ
ทรงทาํในองค์พระเยซูคริสต์  ตามที่เขียนในพระคมัภีร์ 
 
 สาํหรบัเราคนในยุคปจัจุบนัเราไดร้บัอะไรตา่งไปจากคนในยุค
พนัธสญัญาหรือยุคแรกเริม่น ัน้บา้ง  เราไดเ้ห็นสิง่ทีต่า่งไปจากคนในยุค
นัน้มากทีเดยีว  เพราะเราไดเ้ห็นวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสยิาห์ที่
แทจ้รงิ และความตายของพระองค์สามารถจา่ยชดใชค้า่บาปเวรกรรมท ัง้
ของคณุและของผมได ้  พระองค์ทรงมีคณุสมบตัติรงตามทีเ่ขยีนไวใ้น
พนัธสญัญาทุกประการ  เราสามารถยอ้นกลบัไปดพูระคมัภร์ีเดมิ เปิด
อา่นคาํพยากรณ์ของผูเ้ผยพระวจนะทีเ่กีย่วกบัพระเมสยิาห์ผูซ้ึง่จะเสด็จ
มาทรงตายแทนเราวา่มีอยา่งไรบา้งแล้วนําเอาคาํพยากรณ์เหลา่นัน้มา
เปรียบเทียบดกูบัสิง่ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชีวติพระเยซูครสิต์  พอทาํอยา่ง
นัน้แลว้ เราเห็นไดเ้ลยวา่  พระองค์ทรงมีคณุสมบตัติรงตามทีพ่ระคมัภร์ี
เดมิพยากรณ์ไวค้รบถว้นทุกประการ 
 
 เหตน้ีุเอง พระคมัภร์ีจงึบอกเราวา่พระองค์ทรงตายเพือ่ความผดิ
บาปของเรา  ตามทีเ่ขยีนไว้ในคมัภีร์  ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้  ทุกสิง่ทีท่รงทาํ 
ตรงตามทีเ่ขยีนในคมัภร์ี  พระเจา้ไมไ่ดท้รงใหส้ิง่เหลา่น้ีเกดิขึน้แบบ

ปจัจุบนัทนัดว่นแล้วตรสักบัเราวา่ “พระเยซู
จะตอ้งสิน้พระชนม์ ตอนน้ี  บาปผดิของโลกจะ
ไดถู้กชาํระใหห้มดไปเสยีที”  เปลา่พระเจา้
ไมไ่ดท้รงทาํอยา่งนัน้  แตท่รงวางแผนเรือ่งน้ี
ต ัง้แตเ่ริม่สรา้งโลก  และทุกอยา่งดาํเนินตาม

แผนการณ์ทีท่รงวางไวเ้รือ่ยมาจนพระเยซู
เสด็จมา  การเสด็จมาบงัเกดิในโลก  ตลอดจน

การสิน้พระชนม์เพือ่ลบลา้งบาปผดิของคณุ
และผม  ลว้นแลว้แตเ่ป็นสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงวางแผนไวท้ ัง้สิน้  เมือ่ไดท้ราบ
อยา่งน้ีแล้วเราท ัง้หลาย ก็วางใจไดเ้ลยวา่การสิน้พระชนม์และการทรง
เป็นขึน้มาใหมข่องพระครสิต์ไมไ่ดเ้ป็นแคเ่รือ่งเพ้อฝนัคดิเอาเองแตเ่ป็น
สิง่ทีเ่กดิขึน้และเป็นไปตรงตามแผนการจดัการความผดิบาปของโลกน้ีที่
พระเจา้กาํหนดไว้ 
 
 คนบางคนพยายาม ประพฤตตินใหไ้ดชื้อ่วา่เป็นคนดทีีส่ดุเทา่ที่
จะทาํได ้  เพือ่ใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษบาปของตน  ดว้ยความหวงัวา่เมือ่
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พระเจา้ทรงมองเห็นความดีทุกอยา่งทีท่าํแลว้พระองค์จะทรงมองขา้ม
ความประพฤตเิลวรา้ยท ัง้หลายทีต่นทาํ  เขาเขา้ใจวา่การทาํอยา่งน้ีจะ
ชว่ยใหไ้ปสวรรค์ได ้  แตพ่ระคมัภร์ีบอกเราวา่สิง่ทีช่ว่ยเราใหร้อดได ้คอื 
พระวจนะ หรือขา่วประเสรฐิเรือ่งพระเยซูครสิต์ ซึง่เป็นฤทธิอ์าํนาจของ
พระเจา้  อนัทีจ่รงิ  พระคมัภร์ีบอกเราไวอ้ยา่งน้ีวา่  คนทีพ่ึง่การ
ประพฤตติามพระราชบญัญตัหิรือธรรมบญัญตัก็ิถูกสาปแชง่ 
 
 กาลาเทีย 3:8-14 เขยีนไวว้า่ “และพระคมัภีร์น ัน้รูล้่วงหน้าว่า
พระเจ้าจะทรงให้คนตา่งชาตเิป็นคนชอบธรรมโดยความเชือ่  จึงได้
ประกาศขา่วประเสริฐแก่อบัราฮมัล่วงหน้าว่า  ชนชาตทิ ัง้หลายจะไดร้บั
พระพรเพราะเจ้า  เหตุฉะนัน้คนทีเ่ชือ่จงึได้รบัพระพรร่วมกบัอบัราฮมั
ผู้ซึ่งเชื่อ  เพราะว่าคนท ัง้หลายพึง่การประพฤตติามพระราชบญัญตัก็ิถูก
สาปแช่ง  เพราะมีคาํเขียนไว้ว่า   ทุกคนทีม่ไิด้ประพฤตติาม
พระราชบญัญตัก็ิถูกสาปแช่ง แตเ่ป็นที่ประจกัษ์ชดัอยู่แล้วว่า ไม่มี
มนุษย์คนใดเป็นผูช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วย
พระราชบญัญตัไิดเ้ลย เพราะว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดาํรงอยู่โดย
ความเชื่อ แตพ่ระราชบญัญตัไิมไ่ด้อาศยัความเชือ่ เพราะผูท้ีป่ระพฤติ
ตามพระราชบญัญตัก็ิจะไดชี้วิตดาํรงอยู่โดยพระราชบญัญตันิ ัน้ พระ
คริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบญัญตั ิ โดยการที่
พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพือ่เรา เพราะมีคาํเขียนไว้ว่า ทุกคนที่
ตอ้งถูกแขวนไว้บนตน้ไม ้ ก็ตอ้งถูกสาปแช่ง” เพือ่พระพรของอบัราฮมั
จะไดม้าถงึคนตา่งชาตทิ ัง้หลายเพราะพระเยซูครสิต์ เพือ่เราจะไดร้บั
พระสญัญาแหง่พระวญิญาณโดยความเชือ่ 
 
 ตอนทีอ่บัราฮมัไดร้บัความรอด พระเจา้ตรสัวา่ พระองค์ทรงให้
เขาเป็นคนชอบธรรม ซึง่เป็นคาํเดยีวกบัคาํทีพ่ระคมัภีร์ใชเ้มือ่พูดถงึคน
ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ อบัราฮมักลายเป็นคนชอบธรรมไดอ้ยา่งไร 
เพราะเขาทาํตามพระบญัญตั ิเพราะเขาเชือ่ฟงัหรือวา่เพราะเขาประพฤติ
ตนเป็นคนด ีเปลา่เลยไมใ่ช่ท ัง้น ัน้ จากพระธรรมขอ้ 8 พระเจา้ทรงใหเ้ขา
เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชือ่ทีเ่ขามตีอ่ขา่วประเสรฐิตา่งหาก อะไร
ทาํใหอ้บัราฮมัเชือ่เรือ่งการสิน้พระชนม์ การทรงถูกฝงั และการทรงเป็น
ขึน้มาใหมข่องพระครสิต์ท ัง้ๆ ทีเ่ขามชีีวติอยูก่อ่นพระครสิต์เสด็จมาใน
โลกน้ี นานเป็นเวลาหลายสบิหลายรอ้ยปี 
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 มองย้อนกลบัไปในสมยัของอบัราฮมั พระเจา้ก็ไดป้ระทานขา่ว
ประเสรฐิใหรู้ก้นัต ัง้แตส่มยันัน้แลว้ พระองค์ทรงบอกใหพ้วกเขารูถ้งึขา่ว
ประเสรฐิทีว่า่พระครสิต์องค์น้ีจะเสด็จมา  จะทรงมชีีวติอยูแ่ละทรงตาย
ในโลกน้ี พระเจา้ทรงสญัญาไวต้ ัง้แต ่ ในสมยันัน้วา่พระเมสยิาห์จะเสด็จ
มาจดัการบาปผดิใหม้นุษย์ตอนนัน้อบัราฮมัคงไมรู่ร้ายละเอยีดทุกข ัน้ 
ตอน  แตท่า่นคงมคีวามเขา้ใจเรือ่งขา่วประเสรฐิมากพอวา่พระเจา้จะ
ทรงสง่พระเมสยิาห์มาชาํระคา่ความผดิบาปตา่ง ๆ ของโลก อบัราฮมัเชือ่
พระเจา้ เพราะอยา่งน้ีเองพระองค์จงึทรงใหเ้ขากลายเป็นคนทีถู่กตอ้ง
ชอบธรรม และทรงใหเ้ขามคีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ดว้ย มนุษย์ใน
ปจัจุบนัจะกลายเป็นคนชอบธรรมไดด้ว้ยวธีิน้ีเชน่กนั 
 
 พจิารณาดใูนพระธรรมขอ้ 10 ทีว่า่ “เพราะว่าคนท ัง้หลายซึ่งพึง่
การประพฤตติามทุกขอ้ความทีเ่ขียนไว้ในหนงัสือพระราชบญัญตัก็ิถูก
สาปแช่ง” ถา้คณุพยายามประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนด ี  ตามพระบญัญตัิ
สบิประการ คณุก็ถูกสาปแชง่ทีเ่ป็นอยา่งนัน้เพราะคุณไมส่ามารถถือ
รกัษาตามพระบญัญตัสิบิประการไดต้ลอดเวลา มใีครบา้งไหมทีพู่ดไดว้า่
ไมเ่คยโกหกเลยต ัง้แตเ่กดิมา แคค่ณุโกหกเพียงคร ัง้เดยีวในชีวติคณุก็ทาํ
ผดิพระบญัญตัแิลว้ใชไ่หม จาํทีพ่ระธรรมยากอบ  2:10 บอกเราไว้ได้
ไหม วา่ใครก็ตามทีป่ระพฤตติามพระราชบญัญตัไิดท้ ัง้หมด แตผ่ดิแค่
ขอ้เดยีวคนนัน้ก็เป็นคนผดิพระราชบญัญตัทิ ัง้หมด ใชไ่หมครบั 
 
 เรามกัจะมองเห็นสิง่ตา่ง ๆ ตามทีใ่จเราอยากใหม้นัเป็นและมกั
ลืมวา่พระเจา้ตรสัอยา่งไร  เราโกหกแลว้ก็แกต้วัวา่ ไมใ่ชเ่รือ่งใหญโ่ต
อะไร เพราะใครๆ ก็ทาํ แตเ่มือ่เรายืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ ท ัง้คณุ
และผมไมไ่ดอ้ยูใ่นฐานะทีจ่ะตดัสนิไดว้า่อะไรผดิอะไรถูก การพพิากษา
ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัเรา ไมไ่ดเ้อาความคดิเห็นของเราเป็นหลกัพระเจา้

ตา่งหากทีท่รงเป็นผูพ้พิากษาตดัสนิ และทรงยดึความจรงิ
เป็นหลกั ความจรงิทีว่า่น้ีก็คอื ถา้เราทาํผดิพระบญัญตัิ
เพียงขอ้เดยีว เราก็มคีวามผดิ ถูกสาปแชง่ ตอ้งรบัโทษ 
ตอ้งตกอยู ่ใตพ้ระพโิรธ จุดหมายปลายทางคอื นรก 
 

 อกีคร ัง้หนึ่งในพระธรรมขอ้ 10 พระเจา้ตรสัวา่ “ทุกคนที่มไิด้
ประพฤตติามทุกขอ้ความทีเ่ขียนไว้ในหนงัสือพระราชบญัญตัก็ิถูก
สาปแช่ง” หมายความวา่ ถา้คณุประพฤตติามพระราชบญัญตัหิรือธรรม
บญัญตัไิดแ้ตไ่มค่รบถว้นทุกประการ คณุก็ถูกสาปแชง่ สรุปงา่ย ๆ ตามที่
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พระวจนะเขยีนไวก็้คอื เราทุกคนถูกสาปแชง่กนัหมด เราทุกคนมโีทษ
ผดิและไมม่หีวงัจะไดไ้ปสวรรค์ หากวา่เราพยายามใชพ้ระบญัญตัเิป็น
หลกัในการดาํเนินชีวติ คนทีพ่ยายามทาํความดโีดยหวงัวา่มนัจะชว่ยลบ
ลา้งความช ั่วทีท่าํไว้จนหมด เพือ่จะไดไ้ปสวรรค์นัน้ พระเจา้ตรสัวา่ไมม่ี
วนัทาํไดส้าํเร็จ เราท ัง้หลายเป็นคนทีถู่กสาปแชง่ เป็นคนสิน้หวงักนั
ท ัง้น ัน้  ถา้อยา่งนัน้เราจะทาํอยา่งไรด ีจะแกป้ญัหาน้ีอยา่งไร 
 
 คาํตอบ อยูใ่นพระธรรมขอ้ 11 และ 12 “แต่เป็นที่ประจกัษ์ชดั
อยู่แล้วว่า ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้า
ด้วยพระราชบญัญตัิได้เลย เพราะว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดาํรงอยู่
โดยความเชื่อ แต่พระราชบญัญตัไิม่ได้อาศยัความเชื่อ เพราะผู้ที่
ประพฤตติามพระราชบญัญตัก็ิจะได้ชีวิตดาํรงอยู่โดยพระราชบญัญตัิ
น ั้น”     พระบญัญตัไิมไ่ดอ้าศยัความเชือ่ เพราะผูท้ีป่ระพฤตติาม
พระราชบญัญตัก็ิจะไดชี้วติดาํรงอยูโ่ดยพระราชบญัญตันิ ัน้ พระบญัญตัิ
ไมไ่ดช้ว่ยเราใหไ้ดร้บัความรอด ความรอดหรือการทรงโปรดใหม้ี
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์ การทรงยกโทษเหลา่น้ีเกดิขึน้ได ้ ตอ่เมือ่เรา
เชือ่ในพระวจนะหรือขา่วประเสรฐิ มนัเกดิขึน้เมือ่เราเชือ่และวางใจใน
สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงเตรียมไวเ้พือ่เรา เราจะพบความรอดไดก็้ตอ่เมือ่เรา
ยอมรบัวา่ความดตีลอดจนความมานะพยายามของตวัเราเองในอนัทีจ่ะ
ทาํใหพ้ระเจา้ยอมรบันัน้ชว่ยอะไรเราไมไ่ด ้ แตก่ารหนักลบัไปหาพระ
เจา้ดว้ยใจสาํนึกในพระคณุสาํหรบัสิง่ทีท่รงทาํใหเ้ราแลว้วางความเชือ่
ความไวว้างใจท ัง้หมดไวใ้นพระเมตตาคณุ และพระกรุณาธคิณุทีท่รง
โปรดยกโทษความผดิบาปใหเ้ราตา่งหากทีช่ว่ยเราได ้
 
 ในพระธรรมขอ้ 13 พระเจา้ทรงบอกเรือ่งขา่วประเสรฐิน้ีตอ่ไป
อกีวา่ “พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบญัญตั ิ
โดยการทีพ่ระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพือ่เรา” เมือ่พระครสิต์เสด็จมา
บงัเกดิในโลก เพือ่ทรงตายไถค่วามผดิบาปตา่งๆ ของเรา พระองค์ทรง
เป็นเหมอืนตวัแทนของเรา ทรงตรงึพระองค์แขวนไวบ้นกางเขนเพือ่
ชาํระความผดิบาปใหเ้รา ทรงยอมถูกสาปแชง่เพือ่เราจะไดพ้น้จากคาํ
สาปแชง่ในพระบญัญตั ิ
 
 ตอ่มาในพระธรรมขอ้ 14 พระเจา้ตรสัวา่ เราทุกคนในยุคน้ีจะ
ไดร้บัความรอดเพราะเชือ่สิง่ทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงกระทาํบนกางเขน 
เชน่เดยีวกนัอบัราฮมัไดร้บัความรอดเพราะทา่นเชือ่วา่พระเมสยิาห์จะ
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เสด็จมา อบัราฮมัต ัง้ตารอคอยวนันัน้ดว้ยความเชือ่ สว่นเราตอ้งมอง
ยอ้นกลบัไปถงึวนันัน้ มองดูสิง่ทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงทาํบนกางเขนแหง่กล
โกธาดว้ยความเชือ่วางใจ 
 
2. ประทานนิมติหมายลว่งหน้า 
 
 เราพูดกนัแลว้วา่ ขา่วประเสรฐิน้ีมีอยูใ่นพนัธสญัญาเดมิซึง่เขยีน
ไวน้านกอ่นทีพ่ระเยซูจะเสด็จมาในโลก ขอ้ความแรกทีก่ลา่วถงึพระเมสิ
ยาห์มอียูใ่นพระธรรมปฐมกาล 3: 15 เราทุกคนคงเคยรูเ้รือ่งอาดมัและเอ
วาทีว่า่ คนท ัง้สองทาํผดิบาปเมือ่กนิผลไมท้ีพ่ระเจา้ทรงส ั่งหา้มในสวน 
เอเดน และตอนทีพ่ระเจา้ทรงทาํสิง่ทีท่รงเห็นวา่ถูกตอ้งในสายพระเนตร
ใหแ้กส่องคนน้ี พระองค์ทรงทาํอะไรบา้ง พระธรรมปฐมกาล 3:21 บอก
วา่ “พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทาํเสื้อคลุมดว้ยหนงัสตัว์แกอ่าดมัและ
ภรรยา และสวมใสใ่หเ้ขาท ัง้สอง” ในพนัธสญัญาเดมิตรงน้ีแหละ ทีเ่รา
ไดเ้ห็นถงึนิมติหรือภาพเงาลางๆ ลว่งหน้าของขา่วประเสรฐิเรือ่งพระเยซู
ครสิต์ 
 
 คาํวา่ “ภาพเงา” ก็คอื เคา้โครงรูปลกัษณ์ของสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่
ไมใ่ชต่วัจรงิ แตม่ลีกัษณะเหมอืนจรงิ อยา่งเชน่ ถา้ผมเอาภาพครอบครวั
ผมใหค้ณุด ู แลว้ผมบอกคุณวา่น่ีไงครบั ครอบครวัผม คณุก็คงรูว้า่ผม
หมายความวา่ทีเ่ห็นอยูน่ ัน้ไมใ่ชต่วัจรงิของคนในครอบครวัผมแตเ่ป็น

ภาพ เป็นสิง่ทีเ่หมอืนตวัจรงิ แตไ่มใ่ชต่วัจรงิ 
ครอบครวัจรงิๆ ของผมตอ้งเป็นคนมเีน้ือหนงั 
ภาพนัน้เพียงแตช่่วยใหค้ณุมองเห็นวา่ คนใน
ครอบครวัผมเป็นอยา่งไร   แตถ่งึอยา่งไรภาพ
นัน้ก็ไมใ่ชต่วัจรงิ  แตถ่า้คุณดภูาพนัน้ดีๆ  วนั
หนึ่งถา้คณุเกดิไปเจอคนใดคนหนึ่งในภาพคณุ

ก็คงจาํไดท้นัทีวา่เป็นใคร เพราะคณุเคยเห็น
ภาพของเขาแลว้  
  

 นี่คอืสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงทาํไวใ้นพนัธสญัญาเดมิ พระเจา้ทรงใหเ้รา
ไดเ้ห็นเหตกุารณ์ทีเ่ป็นเหมอืนภาพเงาเคา้โครงของสิง่ทีพ่ระองค์ทรง
เตรียมใหเ้กดิขึน้เวลาพระเยซูเสด็จมาบงัเกดิในโลกน้ี ตอนทีพ่ระเจา้ทรง
ทาํเสือ้คลุมหนงัสตัว์ใหอ้าดมัและเอวาสวมใสน่ ัน้ พระองค์ทรงฆา่สตัว์
เพือ่เอาหนงัของมนั เมือ่สตัว์ถูกฆา่ มนัตอ้งหล ั่งเลือด การทรงฆา่สตัว์
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เพือ่เอาหนงัมาทาํเสือ้ผา้ใหอ้าดมัและอีวา ก็คอื ภาพเงาล่วงหน้า ถงึความ
จรงิทีว่า่ วนัหนึ่งพระเยซูจะเสด็จมาและหล ั่งพระโลหติของพระองค์ 
ชาํระคา่บาปของเรา พระองค์ทรงตายแทนเราเหมอืนกบัสตัว์ตวันัน้ที่
เสยีชีวติมนัใหแ้กอ่าดมัและเอวา 
 
 ภาพเงาเรือ่งการเสด็จมาของพระเยซูครสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ปรากฏในพระธรรมปฐมกาล 22 ดว้ย ตอนนัน้พระเจา้ตรสัส ั่งใหอ้บั
ราฮมัพาอสิอคับตุรชายไปถวายเป็นเครือ่งเผาบูชาพระเจ้าทีภ่เูขาโมรยิาห์ 
อบัราฮมัทาํตามทีพ่ระเจา้ตรสัส ั่ง เขาออกเดนิทางไปยงัทีแ่หง่นัน้พรอ้ม
คนใชห้นุ่มสองคนและอสิอคั รวมท ัง้ไฟและฟืนสาํหรบัเครือ่งเผาบชูา
ตอนนัน้อสิอคัสงัเกตเห็นวา่ สิง่หนึ่งสาํคญัมากสาํหรบัการถวายเครือ่ง
เผาบชูาขาดหายไป จงึถามผูเ้ป็นบดิาวา่ลูกแกะทีเ่ป็นเครือ่งเผาบูชาอยูท่ี ่
ไหน คาํตอบของอบัราฮมัคือ พระธรรมปฐมกาล 22:8  “อบัราฮมัตอบว่า 
ลูกเอย๋ พระเจ้าจะทรงจดัหาลูกแกะสาํหรบัพระองค์เองเป็นเครื่องเผา
บูชา” แลว้สองพ่อลูกสองก็เดนิตอ่ไปดว้ยกนั  
 

ผมไมแ่น่ใจวา่ตวัอบัราฮมัเขา้ใจคาํพูดของตวัเองตรงนัน้แคไ่หน 
แตผ่มรูว้า่พระเจา้หมายถงึอะไร อบัราฮมัอาจจะหมายความแคว่า่ พระ
เจา้จะทรงจดัเตรียมลูกแกะไวใ้หโ้ดยวธีิการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง แตเ่ราใน
ยุคน้ีเห็นชดัวา่พระเจา้ทรงทําอยา่งไร   เราไดเ้ห็นวา่พระเจา้ตรสัถงึสิง่ที่
ลกึไปกวา่นัน้ คอื วนัหนึ่งหลงัจากนัน้พระเจา้ทรงจดัเตรียมพระกายของ
พระองค์เองเป็นเครือ่งเผาบูชา พระองค์เองนั่นแหละทีเ่ป็นเครือ่งบชูา 
และโดยพระคมัภีร์น้ีเองที่เราในยุคต่อมาได้อ่านเรื่องราวทีเ่กิดขึน้บน
กางเขนแหง่กลโกธาซึง่เป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้ผูเ้สด็จมารบัสภาพเน้ือหนงั
ของมนุษย์ทรงตายบนกางเขนเพือ่ความผดิบาปของท ัง้คณุและผม  

 
 อบัราฮมัและอศิอคัเดนิทางตอ่ไปถงึภเูขาโมรยิาห์ อบัราฮมัวาง
ลูกชายของตนลงบนแทน่บชูา แลว้จบัมดีขึน้จะฆา่ลูก แตท่นัใดนัน้ทูต
สวรรค์ก็ปรากฏตนขึน้ยบัย ัง้ทา่นไว ้ลองดพูระธรรมปฐมกาล 22:13 อกีที

นะครบั  “อบัราฮมัเงยหน้าขึน้มองดแูละดเูถดิขา้งหลงั
ทา่นมแีกะผูต้วัหนึ่ง เขาของมนัตดิอยูใ่นพุม่ไมท้บึ อบั

ราฮมัก็ไปจบัแกะผูต้วัน ัน้มาถวายเป็นเครือ่งเผาบชูา
แทนบุตรชายของทา่น” 
 

 พระเจา้ทรงรูว้า่อบัราฮมัจะไมไ่วชี้วติลูกชาย
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และพรอ้มทีจ่ะทาํตามคาํส ั่งของพระองค์ พระองค์จงึทรงชว่ยอสิอคัให้
รอด ทรงใหอ้บัราฮมัจบัแกะตวัผูท้ีต่ดิอยูใ่นพุ่มไมม้าถวายเป็นเครือ่งเผา
บชูาแทนอสิอคั สิง่เดยีวกนัน้ีเกดิขึน้กบัพระเยซู เมือ่ทรงตายบนกางเขน
ทีก่ลโกธา พระองค์ทรงตายแทนเรา ทรงตายเพือ่ชาํระบาปของคณุและ
ผม ภาพทีเ่ราเห็นในพนัธสญัญาเดมิตอนน้ีคือ ภาพเงาของเหตกุารณ์
การสิน้พระชนม์ของพระครสิต์บนกางเขนแทนเรา เป็นอกีภาพหนึ่งที่
พระเจา้ทรงใหเ้ห็นลว่งหน้า 
 
 และในพระธรรมอพยพบทที ่12 เราก็ไดเ้ห็นภาพของเหตกุารณ์
การสิน้พระชนม์ของพระครสิต์อกีภาพหนึ่งเชน่เดยีวกนั ตอนนัน้ชนชาติ
อสิราเอลเป็นทาสอยูใ่นประเทศอยีปิต์ พระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้กดิทุกข์ภยั
ตา่งๆ ขึน้ ทา่มกลางคนอยีปิต์ เพือ่ใหฟ้าโรห์ปลดปลอ่ยคนอสิราเอล พระ
เจา้ตรสักบัโมเสสวา่ หายนะสดุทา้ยทีช่นชาตอิยีปิต์จะไดร้บัก็คอื 
พระองค์จะทรงประหารชีวติบตุรหวัปีของชนชาตอิยีปิต์ เรือ่งน้ีทาํให้
ฟาโรห์ยอมปลอ่ยพวกเขา พระธรรมอพยพ 12:21-23 กลา่วถงึเหตกุารณ์
ดงักลา่ววา่ “แล้วโมเสสเรียกบรรดาพวกผู้ใหญ่ของคนอสิราเอลมา
พรอ้มกนัส ั่งว่า ‘ท่านท ัง้หลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครวัของท่าน
มาฆ่าเป็นลูกแกะปสักา’ เอาตนัหุสบกาํหน่ึงจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่าง 
แล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ไม้ข้างบน และไม้วงกบประตูท ัง้สองข้างด้วย
เลือดที่อยู่ในอ่าง อย่าให้ผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้า 
เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหารคนอียิปต์ เมือ่
พระองค์ทรงเห็นเลือดที่ไม้ประตูข้างบนและที่ไม้วงกบประตูท ัง้สอง
ข้าง พระเยโฮวาห์จะทรงผ่านเว้นประตูน ั้น  ไม่ทรงยอมให้ผู้สงัหาร
เข้าไปในบ้านท่าน เพื่อจะประหารท่าน” 
 
 แตล่ะครอบครวัจะตอ้งฆา่ลูกแกะ เอาอา่งรองเลือดแกะไว ้ แลว้
เอาตน้หุสบกาํหนึ่งจุม่ในอา่งเลือดนําไปพรมทีไ่มข้า้งบน และไมว้งกบ
ประตทู ัง้สองขา้ง แลว้เขา้ไปอยูใ่นบา้นจนถงึรุง่เชา้ ในเวลาเทีย่งคนืของ
คนืนัน้ ทูตมรณะจะผา่นมาและเขา้ไปในบา้นของชนชาตอิยีปิต์ซึง่ไมม่ี
เลือดอยูข่า้งบนไมป้ระตแูละไมว้งกบท ัง้สองขา้ง แลว้ลูกชายหวัปีของ
ครอบครวัเหลา่นัน้รวมท ัง้สตัว์เล้ียงก็จะถูกสงัหาร แตทู่ตมรณะจะไมเ่ขา้
ไปในบา้นทีม่เีลือดพรมอยู่ 
 
 ผมเชือ่วา่คงจะมบีางคนทีไ่มเ่ชือ่วา่พระเจา้จะทรงทาํอยา่งนัน้ 
แตทุ่กอยา่งก็เป็นไปตามทีพ่ระเจา้ตรสัไว ้ คนทีเ่ชือ่พระเจา้ก็ทาํตาม เขา
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พากนัฆา่ลูกแกะและเอาเลือดมาทาทีไ่มว้งกบประตทู ัง้สองขา้งรวมท ัง้
ดา้นบนดว้ย  ทูตมรณะผา่นบา้นเหลา่น้ีไปและลูกชายหวัปีของพวกเขาก็
รอด เพราะลูกแกะตายแทนพวกเขาแลว้ พระเยซูครสิต์ทรงทาํอยา่ง
เดยีวกนัน้ีเอง เมือ่ทรงตายบนกางเขน ทรงตายบนกางเขนเพือ่ใหพ้ระ
โลหติของพระองค์ชาํระบาปในชีวติของคณุและผม ดงันัน้เมือ่เรายืนอยู่
ตอ่พระพกัตร์พระเจา้ เพือ่รบัการพพิากษา พระเจา้จะทรงเห็นวา่เราเป็น
คนชอบธรรม ไมม่คีวามผดิ และคงจะเสด็จผา่นเราไปมากกวา่ทีจ่ะทรง
พพิากษาความผดิบาปของเรา  
 
 ในพนัธสญัญาเดมิ มีภาพทีเ่ล็งเห็นการสิน้พระชนม์ของพระ
ครสิต์มากมาย แตใ่นทีน้ี่เราจะศกึษาดเูพียงไมก่ีภ่าพเทา่นัน้ ตอนน้ีให้
เราลองดูภาพน้ีในเรือ่งของวนัทาํการลบมลทนิ ซึง่คนอสิราเอลถือเป็นวนั
พเิศษอกีวนัหนึ่ง เป็นวนัทีม่หาปโุรหติ ถวายเครือ่งบชูาไถบ่าป สาํหรบั
ชนชาตอิสิราเอลท ัง้ชาต ิ  ดงัทีเ่ขยีนไวใ้นพระธรรมเลวีนิต ิ 16:15-16 วา่  
“แล้วอาโรนจะฆ่าแพะอนัเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสาํหรบัประชาชน 
และนําเลือดแพะเข้าไปภายในม่านและเอาเลือดแพะไปกระทาํ
เช่นเดียวกบักระทาํเลือดววั คือประพรมบนพระที่น ั่งกรุณาและที่
ข้างหน้าพระที่น ั่งกรุณานั้น ดงัน้ีแหละเขาจะทาํการลบมลทินของ
สถานที่บริสุทธิน์ ั้น เพราะเหตุมลทนิของคนอสิราเอลและเพราะ
เหตุการละเมดิเพราะบาปท ัง้สิน้ของเขา และอาโรนจะกระทาํต่อพลบั
พลาแห่งชุมนุมซึ่งอยู่กบัเขาท่ามกลางมลทินของประชาชน” 
 
 ในวนัทาํการลบมลทนิซึง่จดัขึน้ปีละหนึ่งคร ัง้ มหาปโุรหติจะฆา่
สตัว์ตวัหน่ึง และนําเลือดของสตัว์ตวันัน้ไปประพรมบนพระทีน่ ั่งกรุณา
ในหอ้งช ัน้ในสดุของพลบัพลาแหง่ชุมนุมทีเ่รียกวา่ อภสิทุธสิถาน ผูท้ีจ่ะ
เขา้ไปในนัน้ไดม้เีพียงคนเดียวคอื มหาปโุรหติ และเขาจะไดร้บัอนุญาต
ใหเ้ขา้ไปไดเ้ฉพาะในวนัพเิศษซึง่จดัขึน้เพียงปีละหนึ่งคร ัง้ วนันัน้เป็น
วนัทีพ่ระทีน่ ั่งกรุณาจะมเีลือดประพรมอยู ่ บาปและมลทนิของชนชาติ
อสิราเอลจะถูกชาํระหมดไป  คนยวิกบัเราในยุคน้ีไมต่า่งกนัเทา่ไร 
เพราะตา่งก็เป็นคนบาปเหมือนกนั พระเจา้ตรสัวา่ เลือดทีป่ระพรมบน
พระทีน่ ั่งกรุณา คอืเลือดแหง่การลบชาํระมลทนิซึง่ทาํใหค้นท ัง้หลาย
กลายเป็นคนชอบธรรมและทาํใหค้นไดอ้ยูฝ่่ายเดยีวกบัพระเจา้ เป็นหนึ่ง
เดยีวกบัพระองค์ 
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 ทีก่ลา่วมาน้ี คอืพระประสงค์ของพระเยซูครสิต์ เมือ่เสด็จมารบั
ความตายบนกางเขน ทรงตายเพือ่ชาํระคา่ความผดิบาปของเรา เพือ่ให้
เราสามารถเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระเจา้ได ้ คงยงัไมลื่มคาํวา่การกลบัคนืดี
ซึง่หมายถงึทรงนําใหเ้รากลบัคนืสูพ่ระเจา้ ทีท่รงนําเรากลบัคนืดกีบัพระ
เจา้ไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของเราเอง ไมใ่ชเ่พราะเราเป็นคนด ี บรจิาค
เงนิ หรือเพราะเรารบัศลีบพัตสิมา รว่มรบัใชใ้นครสิตจกัร หรืออธษิฐาน
อา่นพระคมัภร์ี ไมใ่ชท่ ัง้น ัน้ เราคนืดกีบัพระเจา้ไดเ้พราะพระเยซูทรง
สละพระชนม์ชีพแทนเรา การสละพระชนม์ชีพคอืเมือ่พระเยซูครสิต์ทรง
ตายบนกางเขนและหล ั่งพระโลหติเพือ่บาปของเรา 
 
3. พนัธสญัญาใหม ่
 
 สมยักอ่นคนยวิทุกคนไดเ้รียนรูเ้รือ่งราวทีผ่มเลา่แบบยอ่ ๆ ให้
คณุฟงัมาขา้งตน้น้ี เป็นอยา่งด ี   พวกเขาฟงัเรือ่งเหลา่น้ีมากมายจนจาํ
ขึน้ใจ ยงัมเีหตกุารณ์ตอนอืน่ๆ อกี ทีเ่ราไมไ่ดเ้อามาพูดถงึในทีน้ี่ แตล่ะ
เหตกุารณ์ทาํใหเ้ราเห็นภาพเงาของพระเมสยิาห์ทีจ่ะเสด็จมาท ัง้สิน้ แต่
วา่ไปแล้วเหตกุารณ์เหลา่น้ีทาํใหเ้ราในยุคน้ีรูจ้กัพระเยซูครสิต์วา่ทรงเป็น 
ใครและเป็นอยา่งไรบา้ง  ใหเ้รามาดไูปดว้ยกนัเลย 
 
 พระธรรมยอห์น 1:29 บอกเราวา่ “วนัรุ่งขึน้ยอห์นเห็นพระเยซู
กาํลงัเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า ‘จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า 
ผูท้รงรบัความผดิบาปของโลกไปเสีย’”  ยอห์นแนะนําพระเยซูตอ่ฝงู
ชนทีม่าฟงัคาํเทศนาของตน ดว้ยคาํพูดอยา่งน้ี และเชน่เดยีวกนัในพระ
ธรรมยอห์น 1:36 ดว้ย   คาํถามตรงน้ีคือ ทาํไมยอห์นผูใ้หร้บับพัตสิมาจงึ
เรียกพระเยซูวา่ พระเมษโปดก 
 
 ยอห์นผูใ้หร้บับพัตศิมา เป็นชาวยวิจงึรูว้า่ ถา้ใชค้าํน้ีชาวยวิจะ
เขา้ใจทนัทีวา่ พระเยซูทรงเป็นพระเมสยิาห์ ผูเ้สด็จมาสิน้พระชนม์รบั

ความผดิบาปของพวกเขาตามทีพ่ระเจา้ทรง
สญัญาไวใ้นพนัธสญัญาเดมิท ัง้เลม่ เมือ่ใชค้าํน้ี 

พวกยวิจะตอ้งนึกถงึเหตกุารณ์เมือ่สตัว์ตวัหน่ึง
ตอ้งตาย เพือ่อาดมัและเอวาจะไดม้เีสื้อผา้สวมใส ่
ตลอดจนเรือ่งของแกะตวัผูท้ีต่ายแทนอสิอคั และ
คาํสอนในเลวีนิตบิทที ่ 16 รวมท ัง้อพยพบทที ่ 12 
และเหตกุารณ์อืน่ ๆ อกีมากมายนบัไมถ่ว้นใน
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พนัธสญัญาเดมิซึง่เกีย่วกบัการตายของสตัว์ตวัใดตวัหนึ่ง เพือ่ใหผู้อ้ืน่
รอดชีวติ เพือ่บาปจะไดร้บัการจดัการใหถู้กตอ้งและพระเจา้จะทรงโปรด
ยกโทษบาปของผูค้นเหลา่นัน้ 
 
 แตส่ตัว์ในเรือ่งราวตา่ง ๆ ทีพ่วกเขาไดย้นิไดฟ้งัมาเป็นแคภ่าพ
เงาของสิง่ทีจ่ะมาในภายหลงั  ยงัไมใ่ชต่วัจรงิของผูไ้ถ่ซึง่ก็คอืพระเยซู 
พระเยซูคอืตวัจรงิผูท้ีภ่าพตา่ง ๆ เล็งถงึ พระเยซูคอืผูจ้า่ยคา่บาปใหเ้รา
แทจ้รงิ สตัว์ตวัทีม่นุษย์เอาไปถวายบชูาไถบ่าป เป็นแคภ่าพเงาแสดงถงึ
องค์พระเยซูผูเ้สด็จมาเทา่นัน้ ท ัง้หมดน้ีคอืความหมายของคาํพูดของ
ยอห์นทีว่า่ “พ่อแม่พีน้่องท ัง้หลาย วนัน้ีผมมีขา่วดีมาบอก จงดูพระเมษ
โปดกของพระเจ้าผูท้รงรบัความผดิของโลกไปเสีย” ยอห์นบอกพวกเขา
ใหรู้ว้า่ พระเยซูนี่เอง คอืองค์พระเมสยิาห์ 
 
 ทีน้ี่ใหเ้ราคอ่ย ๆ พจิารณาดพูระธรรมบางขอ้ดว้ยกนั จะได้
เขา้ใจดขีึน้ เริม่จากพระธรรมฮีบรู 10 ขอ้ 1 ทีว่า่ “โดยเหตุที่
พระราชบญัญตัิน ั้นได้เป็นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้า มใิช่ตวัจริง
ของสิ่งน ั้นทีเดียว พระราชบญัญตันิ ั้นจะใช้เครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีๆ  
เสมอมา กระทาํให้ผู้ถวายสกัการบูชานั้นถึงที่สาํเร็จไม่ได้” จาํไดใ้ช่
ไหมวา่ เรากาํลงัมองสิง่ตา่ง ๆ ตามสายพระเนตร พระเจา้ตรสัวา่พระ
บญัญตัทิาํใหค้นกลายเป็นคนด ี ในสายพระเนตรไมไ่ด ้ พระองค์ตรสัวา่ 
เครือ่งสกัการบูชา ตา่งๆ ทีม่นุษย์ถวายแตล่ะปีนัน้ ไมไ่ดช้ว่ยใหม้นุษย์
เป็นคนดบีรบิรูณ์ในสายพระเนตร ทาํไมปโุรหติสมยัพนัธสญัญาเดมิจงึ
ตอ้งถวายเครือ่งบูชาลบมลทนิในวนัทาํการลบมลทนิทุกปีละ่ครบั ก็เพราะ
มนัไมอ่าจลบความบาปของผูค้นไดใ้ช่ไหมละ่ครบั 
 

พระธรรมขอ้ 2  “เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้ได ้ เขาคงไดห้ยุดการ
ถวายเครือ่งบูชาแล้วมใิช่หรือ เพราะถ้ามีผูน้มสัการนัน้ ได้รบัการชาํระ
ให้บริสุทธิค์ร ัง้หนึ่งแล้ว เขาคงจะไม่รูส้กึว่ามีบาปอีกตอ่ไป” ทีว่า่เครือ่ง
บชูาในวนัทาํการลบมลทนิไมส่ามารถลบบาปไดน้ ัน้ ฟงัดสูมเหตสุมผล
ใชไ่หมครบั ถา้ทาํอยา่งนัน้ไดจ้รงิ มหาปโุรหติคงไมต่อ้งถวายแล้วถวาย
อกีจรงิไหมครบั เพราะถา้บาปมลทนิไมถู่กชาํระหมดไป มนัก็จะตอ้ง
เป็นเพราะวา่ เครือ่งสกัการบชูา พวกนัน้จดัการปญัหาเรือ่งบาปเวร
กรรมของมนุษย์ไมไ่ด ้
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พระธรรมขอ้ 4 บอกวา่ “เพราะเลือดววัผูแ้ละเลือดแพะไม่
สามารถชาํระความบาปได”้ เป็นไปไมไ่ดท้ีเ่ลือดสตัว์ จะชาํระบาปใหเ้รา  
เพราะพระธรรมขอ้ 1 บอกเราแลว้วา่ เลือดววัตวัผูแ้ละเลือดแพะเป็น แค่
เงาของสิง่ดทีีจ่ะมาภายหน้าเทา่นัน้ มนัเป็นแคส่ญัลกัษณ์เทา่นัน้เองจะทาํ
อะไรใหเ้ราไดล้ะ่ครบั 

 
 ดพูระธรรมขอ้ 10 “โดยน้ําพระทยันัน้เองทีเ่ราท ัง้หลายไดร้บั
การทรงชาํระใหบ้รสิทุธิ ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซูครสิต์เพียง
คร ัง้เดยีวเทา่นัน้” พระเยซูทรงตายกีค่ร ัง้กนัละครบั คร ัง้เดยีวเทา่นัน้ 
ทาํไมแคค่ร ัง้เดยีว เพราะคร ัง้เดยีวก็พอแลว้ สิน้พระชนม์เพียงคร ัง้เดยีว
บาปก็ไดร้บัการชาํระจนหมดสิน้ ถา้พระเยซูทรงตอ้งตายแลว้ตายอกี ก็
หมายความวา่พระองค์ไมท่รงสามารถชาํระบาปกรรมท ัง้หลายของเราได ้
และจะทรงเป็นแคภ่าพลกัษณ์ของเครือ่งถวายบชูาอกีภาพหนึ่งทีไ่มต่า่ง
อะไรจากภาพท ัง้หลายในพนัธสญัญาเดมิ แตพ่ระเยซูทรงตายเพียงคร ัง้
เดยีว เพราะความตายของพระองค์คร ัง้เดยีวนัน้เพียงพอสาํหรบัการ
ชาํระบาปผดิตา่ง ๆ ของโลกท ัง้โลกได ้
 
 ดพูระธรรมขอ้ 11 และ 12 ทีว่า่ “ฝ่ายปโุรหติทุกคนก็ยนืปฏบิตัิ
อยูทุ่กวนัๆ และนําเอาเครือ่งบชูาอยา่งเดยีวกนัมาถวายเนืองๆ เครือ่ง
บูชานัน้จะยกเอาความบาปไปเสยีไมไ่ดเ้ลย 12ฝ่ายพระองค์คร ัน้ทรง
ถวายเครือ่งบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดยีวซึง่ใช้ไดเ้ป็นนิตย์ ก็เสด็จ
ประทบัเบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจา้” พระเยซูทรงตอ้งตายเพียงแค่
คร ัง้เดยีว คอืเมือ่ทรงตายบนกางเขนและชาํระบาปท ัง้หลายของเรา 
 
 นี่แหละคอืขา่วด ี หรือขา่วประเสรฐิ  พระเยซูทรงตายเพือ่ชาํระ
บาปของเรา ตามทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภร์ี พระองค์ทรงถูกฝงัและเป็น
ขึน้จากความตายหลงัจากนัน้สามวนั ตามทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภร์ี ขา่วดี
อกีอยา่งหนึ่งคือพระเยซูทรงตายเพียงแคค่ร ัง้เดยีว แตบ่าปของมนุษย์ทุก
คนไดร้บัการชาํระลบลา้งตลอดนิรนัดร์ 
 
 พระธรรมฮีบรู 9: 12 กลา่ววา่ “พระองค์เสด็จเขา้ไปในทีบ่รสิทุธิ ์
เพียงคร ัง้เดยีวเทา่นัน้ และพระองค์ไมไ่ดท้รงนําเลือดแพะและเลือดลูก
ววัเขา้ไป แตท่รงนําพระโลหติของพระองค์เองเขา้ไป และทรงสาํเร็จ
การไถบ่าปช ั่วนิรนัดร์แกเ่รา” การสิน้พระชนม์ของพระครสิต์ยิง่ใหญ่
พอทีจ่ะจา่ยคา่บาปเวรกรรมของมนุษย์ท ัง้โลก สิง่เดยีวทีพ่ระองค์ทรง
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ตอ้งทาํก็คอื สิน้พระชนม์เพียงคร ัง้เดยีว ทีบ่รสิทุธิท์ีก่ลา่วถงึนัน้ก็คอืหอ้ง
ช ัน้ในของพระวหิาร ซึง่เป็นทีพ่ระเจา้เสด็จมาพบกบัมหาปโุรหติทุกปี ปี
ละหนึ่งคร ัง้ ซึง่เป็นเหมอืนการเขา้สูส่ถานทีบ่รสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิช์ ัน้ในเพือ่
เขา้เฝ้าพระเจา้ ไมม่ใีครเขา้ไปทีน่ ั่นได ้นอกจากมหาปโุรหติ  และเขา้ได้
เพียงปีละคร ัง้ 
 

พระคมัภร์ีบอกเราวา่ พระเยซูเสด็จเขา้ไปในทีบ่รสิทุธิต์อ่หน้าที่
ประทบัของพระเจา้พระบดิาได ้ ไมใ่ชเ่พราะพระองค์นําเลือดแพะและ
เลือดววัเขา้ไป พระองค์ไมไ่ดท้รงฆา่สตัว์แล้วใชเ้ลือดมนัเพือ่จะทรงเขา้
ไปในทีแ่หง่นัน้ได ้ แตเ่สด็จเขา้ไปในทีบ่รสิทุธิย์ิง่น ัน้ดว้ยพระโลหติของ
พระองค์เอง ทรงตายบนกางเขน พระโลหติทีท่รงหล ั่งออกมาคอื สิง่ที่
พระองค์จา่ยชาํระไป เพือ่สทิธขิองการอยูต่อ่หน้าบลัลงัก์ทีป่ระทบัของ
พระเจา้ และคณุเองก็จะไดร้บัสทิธน้ีิเชน่เดยีวกนั ท ัง้น้ี ขึน้อยูก่บัวา่คณุ
ปรารถนาจะรบัเอาหรือเปลา่ 

 
ถา้อยา่งนัน้ลองพจิารณาดพูระธรรมฮีบรู 9 : 13-14  ทีว่า่ 

“เพราะถา้เลือดววัตวัผูแ้ละเลือดแพะและเถา้ของลูกโคตวัเมยีทีป่ระพรม
ลงบนคนบาปสามารถชาํระเน้ือหนงัใหบ้รสิทุธิไ์ด ้ มากยิง่กวา่นัน้สกั
เทา่ไรพระโลหติของพระครสิต์ โดยพระวญิญาณนิรนัดร์ไดท้รงถวาย
พระองค์เองแตพ่ระเจา้เป็นเครือ่งบูชาอนัปราศจากตาํหนิจะไดท้รงชําระ
ใจวนิิจฉยัผดิและชอบของทา่นท ัง้หลาย ใหพ้น้จากการประพฤตทิีต่าย
แลว้ เพือ่จะไดป้ฏบิตัพิระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู”่ สมยัพนัธสญัญาเดมิ
ผูค้นถวายเครือ่งสกัการบชูา และพูดคยุกบัพระเจา้ได ้ พระเจา้ทรง
ยอมรบัสิง่ทีพ่วกเขากระทาํ แตไ่มว่า่จะอยา่งไร เครือ่งสกัการบูชา
เหลา่นัน้ไมส่ามารถลบลา้งบาปช ั่วท ัง้หลายของพวกเขาใหห้มดไปได ้ 
คดิดแูคถ่า้เครือ่งสกัการบชูาในสมยันัน้ทาํไดข้นาดน้ี พระโลหติของพระ
เยซูซึง่สามารถลบลา้งบาปไดจ้นหมดสิน้จะมฤีทธิอ์าํนาจยิง่กวา่เครือ่ง
สกัการะบชูาเหลา่นัน้มากมายขนาดไหน เครือ่งบูชาในพนัธสญัญาเดมิ
เปรียบไดก้บัใบประกนัหน้ีสนิ คลา้ยๆ กบัเวลาทีค่ณุเป็นหน้ีธนาคารหรือ
ใครสกัคนอยู ่คณุตอ้งลงชือ่ในหนงัสอืสญัญาคํา้ประกนัวา่ จะจา่ยหน้ี ทีน้ี่
พอครบกาํหนดคณุไมม่เีงนิจา่ย  คณุก็ตอ้งทาํสญัญาใบใหมเ่ซ็นชือ่ใหม ่
ปีแลว้ปีเลา่ทีค่ณุตอ้งทาํสญัญาลงชือ่วา่ “จะจา่ยหน้ีคืน” ไมจ่บไมส่ิน้ 
จนกวา่วนัหนึ่งคณุเดนิเขา้ไปหาเจา้หน้ี หอบเงนิหน้ีสนิท ัง้หมดทีม่อียูไ่ป
คนื กระดาษสญัญาใชห้น้ีของคณุจงึจะมตีราประทบัวา่ จา่ยหน้ีครบถว้น
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แลว้ จากนัน้คณุก็ไมต่อ้งเทียวไปเทียวกลบัหาเจา้หน้ีคณุอกีเลย เพราะ
หน้ีสนิท ัง้หมดไดร้บัการชดใชเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 
เครือ่งบูชาตา่งๆในสมยัพนัธสญัญาเดมิก็เชน่เดยีวกนัมนัไมไ่ด้

ชว่ยทาํใหบ้าปกรรมของคนหมดไป แตเ่ป็นสิง่ทีค่ลา้ยกบั ผูถ้วายกาํลงั
ทูลพระเจา้วา่ “ขา้พระองค์รูว้า่บาปเวรกรรมท ัง้หลายของขา้พระองค์จะ
ไดร้บัการชาํระ จะมีผูม้าชดใชใ้หห้มดไป หน้ีบาปตา่งๆ ในบญัชีของขา้
พระองค์จะตอ้งถูกลบออกไปจนหมดสิน้ ในวนัหนึ่งขา้งหน้า” อะไร
ทาํนองนัน้ พวกเขาไมรู่ว้า่เรือ่งน้ีจะจบสิน้ลงเมือ่ไร แตเ่ชือ่วา่มนัจะตอ้ง
มวีนันัน้จนเมือ่พระเยซูทรงลงมาในโลกน้ี ทรงตายบนกางเขนและการ
สิน้พระชนม์คร ัง้น ัน้เพียงคร ัง้เดยีว บาปท ัง้สิน้ก็ไดร้บัการชาํระ นี่เองคือ
เหตผุลทีพ่ระเยซูตรสั บนกางเขนในวนันัน้วา่ “สาํเร็จแล้ว” 

 
ดพูระธรรมฮีบรู 9: 15 “เพราะเหตนุ ัน้พระองค์จงึทรงเป็นคน

กลางแหง่พนัธสญัญาใหม ่ เพือ่เมือ่มผีูห้นึ่งตายสาํหรบัทีจ่ะไถก่ารละเมดิ
ของคนทีไ่ดล้ะเมดิตอ่พนัธสญัญาเดมินัน้แลว้ คนท ัง้หลายทีถู่กเรียกแลว้
นัน้ จะไดร้บัมรดกอนันิรนัดร์ตามพระสญัญา” พระเยซูครสิต์   คอื  
พระองค์ผูน้ ัน้ทีท่รงจดัการเรือ่งบาปใหเ้รา ทรงเป็นคนกลาง ประสานเรา
กบัพระเจา้  ผูค้นทีม่ชีีวติอยูใ่นสมยัพนัธสญัญาเดมิไดร้บัความรอดทุก
คน ดว้ยความเชือ่วา่ จะมีผูม้าชาํระหน้ีบาปให ้ แตใ่นเวลานัน้เขายงัคง
เป็นหน้ีอยู ่ เพราะผูม้าชาํระหน้ียงัไมเ่สด็จมาดงันัน้เมือ่พระเยซูเสด็จมา 
และทรงตายบนกางเขนพระองค์ทรงกระทาํพนัธสญัญาใหม ่ สิง่ทีท่รง
กระทาํนัน้ชาํระหน้ีบาปใหท้ ัง้เราและคนในสมยัพนัธสญัญาเดมิดว้ย 

 
ทีน้ีใหเ้รามาดพูระธรรมฮีบรู 9: 24-28 “เพราะวา่พระครสิต์

ไมไ่ดเ้สด็จเขา้ในสถานทีบ่รสิทุธิซ์ึง่สรา้งขึน้ดว้ยมอืมนุษย์อนัเป็น
แบบจาํลองจากของจรงิเพาะ  แตพ่ระองค์ไดเ้สด็จเขา้ไปในสวรรค์
นัน้เอง และบดัน้ีทรงปรากฏจาํพระพกัตร์พระเจา้เพือ่เราท ัง้หลาย 
พระองค์ไมต่อ้งทรงถวายพระองค์เองซํา้อกี เหมอืนอยา่งมหาปโุรหติที่
เขา้ไปในทีบ่รสิทุธิท์ุกปีๆ นําเอาเลือดซึง่ไมใ่ชโ่ลหติของตวัเองเขา้ไป
ดว้ย มฉิะนัน้พระองค์คงตอ้งทนทุกข์ทรมานบอ่ยๆ ต ัง้แตส่รา้งโลกมา 
แตว่า่เดีย๋วน้ีพระองค์ไดท้รงปรากฏในเวลาทีสุ่ดน้ีคร ัง้เดยีว เพือ่จะได้
กาํจดัความบาปไดโ้ดยถวายพระองค์เองเป็นเครือ่งบชูา โดยมี
ขอ้กาํหนดสาํหรบัมนุษย์ไวแ้ลว้วา่ จะตอ้งตายหนหนึ่ง และหลงัจากนัน้ก็
จะมกีารพพิากษาฉนัใด พระครสิต์จงึตอ้งถวายพระองค์เองหนหนึ่ง เพือ่
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จะไดท้รงรบัเอาความบาปของคนเป็นอนัมาก แลว้พระองค์จะทรง
ปรากฏคร ัง้ทีส่องปราศจากความบาปแก ่บรรดาคนทีค่อยพระองค์ใหเ้ขา
ถงึความรอดฉนันัน้” 

 
เมือ่พระเยซูสิน้พระชนม์ พระองค์ไมเ่พียงแตท่รงชาํระบาปผดิ

ท ัง้ปวงของผูค้นในสมยัพนัธสญัญาเดมิ แตท่รงชาํระบาปผดิของโลกน้ี
ท ัง้หมด ทรงชาํระบาปของทุกคน แมแ้ตค่นทีเ่กดิในยุคสดุทา้ยดว้ย 
พระองค์เพียงแตส่ละพระชนม์ชีพเพียงคร ัง้เดยีวเทา่นัน้ 

 
เวลาน้ีพระครสิต์ประทบัอยู่ดา้นขวาพระหตัถ์ของพระบดิา ทูล

กบัพระเจา้แทนเราทาํนองน้ีวา่ “พระบดิาเจา้ขา้ นี่เป็นใบเสร็จหน้ีสนิที่
ไดร้บัการชาํระเรียบรอ้ยแล้ว ทรงเห็นชายคนนัน้ทีเ่พิง่ยอมใหข้า้
พระองค์นําเขามาถงึสวรรค์ไหมพระเจา้ขา้ เขายอมเชือ่ฟงัขา้พระองค์
เพียงผูเ้ดยีว และขา้พระองค์จา่ยชดใชห้น้ีสนิของเขาหมดแลว้ นั่นยงัมี
อยูท่ีต่รงนัน้อกีคนพระเจา้ขา้ เขาวางใจเชือ่ฟงัขา้พระองค์ผูเ้ดยีว
เหมอืนกนั เขายอมละทิง้ตวัเอง ไมพ่ยายามแสวงหาหนทางสูค่วามรอด
ดว้ยตวัเองอกีตอ่ไปแล้ว เขาวางใจขา้พระองค์ พระบดิาเจา้ขา้  เขาเป็น
คนของขา้พระองค์อกีคนหนึ่งดว้ยเจา้ขา้” 

 
นั่นแหละครบั คอืเรือ่งของขา่วด ี ขา่วประเสรฐิ ท ัง้คณุและผม

ตา่งก็หาทางไปสวรรค์กนัเองไมไ่ด ้ แตข่า่วดก็ีคอืพระเยซูทรงชว่ยใหเ้รา
มทีางไปอยูก่บัพระเจา้ไดโ้ดยงา่ย 
 
4. ทรงมคีณุสมบตัคิรบถว้น 
 
 เรารูไ้ดอ้ยา่งไรวา่พระเยซูทรงมคีณุสมบตัขิองพระผูช้่วย 
ครบถว้นหรือเปลา่ พระธรรมยอห์น 5: 31-39 มขีอ้พสิจูน์วา่พระเยซูทรง
เป็นใครอยู ่ 5 ประการ ขอ้พสิจูน์ประการแรกคอื พระเยซูตรสัเองวา่เรา
บอกทา่นวา่ เราเป็นใคร แตท่า่นก็ไมจ่าํเป็นตอ้งเชือ่ถา้มเีราคนเดยีวที่
พูดอยา่งน้ี สมมุตวิา่ผมจะลุกขึน้เลา่อะไรสกัอยา่งดว้ยท่าที ขงึขงั น้ําเสยีง
จรงิจงั แตถ่า้ไมม่ใีครร่วมเป็นพยานยืนยนั ทา่นก็คงไมเ่ชือ่สกัเทา่ไร 
และขอ้พสิูจน์แรกคือเมือ่พระเยซูตรสัแกผู่ค้นท ัง้หลายวา่พระองค์ทรง
เป็นพระเมสยิาห์ ผูจ้ะมาไถบ่าปท ัง้หลายของพวกเราดว้ยพระองค์เอง 
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 แตน่อกเหนือจากทีพ่ระองค์ทรงบอกเองแล้ว เรายงัมขีอ้พสิูจน์
ประการทีส่อง คอื คาํพูดของยอห์นผูใ้หบ้พัตสิมา เมือ่ทา่นเห็นพระเยซู
และกลา่ววา่ “จงดพูระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรบัความผดิบาปของ
โลกไปเสีย” ยอห์นรูว้า่พระเยซูเป็นใคร และบอกเรือ่งน้ีแกฝ่งูชน 
 
 ข้อพิสูจน์ประการที่สาม  ที่ช้ีให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระ-
เมสยิาห์ คอื การอศัจรรย์ท ัง้หลายทีพ่ระเยซูทรงทาํ คณุเองจะอธบิาย
เรือ่งทีท่รงทาํเหลา่น้ีวา่อยา่งไร  ไมว่า่จะเป็นการทรงรกัษาคนตาบอดให้
มองเห็น คนงอ่ยเดนิได ้  คนใบพู้ดได ้ คนหูหนวกใหก้ลบัด ี การทาํ
อศัจรรย์คร ัง้แล้วคร ัง้เลา่ ทรงทาํสิง่เหลา่น้ีไดอ้ยา่งไร ถา้ไมท่รงเป็นพระ
เจา้  พระองค์เป็นพระเจา้อยา่งทีพ่ระองค์ทรงบอก ทรงเป็นพระเมสยิาห์
ผูเ้สด็จมาชาํระบาปของโลก 
 
 ขอ้พสิจูน์ประการทีส่ี ่ มาจากองค์พระเจา้พระบดิา จาํตอนทีพ่ระ
เยซูเสด็จขึน้จากน้ํา หลงัจากรบับพัตศิมาแลว้ไดไ้หม พระเจา้ตรสัจากฟ้า
สวรรค์วา่ “ทา่นผูน้ี้เป็นบตุรทีร่กัของเรา เราชอบใจทา่นมาก” และตอนที่
พระเยซูทรงจาํแลงรูปกายบนภเูขาสงู ตอ่หน้า 
เปโตร ยากอบ และยอห์น พระเจา้ ตรสัจากสวรรค์วา่ “ทา่นผูน้ี้เป็นบุตร
ทีร่กัของเรา จงฟงัทา่นเถดิ” พระเจา้พระบดิาทรงรูแ้น่วา่พระเยซูเป็น
ใคร และทรงบอกใหค้นท ัง้หลายทราบท ั่วกนั 
 

ขอ้พสิจูน์ประการทีห่า้  ทีช้ี่วา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสยิาห์จรงิ 
ๆ คอื พระวจนะ ของพระเจา้ซึง่หมายถงึพระคมัภีร์ เป็นขอ้พสิูจน์ทีม่ี
น้ําหนกัมากทีส่ดุ ลองเปิดดพูระคมัภร์ี ต ัง้แตต่น้จนจบเลม่ จะเห็นวา่มขีอ้
พระคมัภร์ีนบัเป็นรอ้ยๆ ขอ้ ทีบ่อกวา่พระเยซูทรงเป็นใคร และช้ีชดัวา่
พระองค์ทรงเป็นพระเมสยิาห์ จะวา่ไปแลว้มคีาํพยากรณ์เรือ่งพระเมสยิา
อยูใ่นพระคมัภร์ีอยูถ่งึ 37 เรือ่งทีไ่มซ่ํา้กนั  และคาํพยากรณ์เหลา่น้ี 
เกดิขึน้จรงิในชีวติ และการทาํพนัธกจิของพระครสิต์ ขอ้น้ีจงึพสิจูน์ไดว้า่
พระองค์ทรงเป็นพระเมสยิาห์จรงิ ๆ 

 
คาํพยากรณ์ขอ้หนึ่ง อยูใ่นพระธรรมมีคาห์ 5:2  ทีว่า่ พระเมส-ิ

ยาห์จะบงัเกดิทีบ่า้นเบธเลเฮม คณุจาํเรือ่งตอนทีพ่ระเยซูประสตูไิดไ้หม 
โยเซฟและมารีย์ตอ้งเดนิทางไปจดทะเบยีนสาํมะโนครวัทีบ่า้นเบธเลเฮม 
ตามคาํส ั่งของซีซาร์ออกสัตสั และพอไปถงึทีน่ ั่น พระเยซูก็ประสตู ิ  ถา้ซี
ซาร์ฯ ไมท่รงมีคาํส ั่งน ัน้ออกมา พระเยซูก็คงจะไมท่รงประสตูทิีน่ ั่น พระ
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เจา้ทรงบนัดาลใหพ้ระเยซูทรงบงัเกดิทีบ่า้นเบธเลเฮม ตามทีพ่ระคมัภร์ี
ทาํนายไว ้

 
อสิยาห์ 7: 14 บอกเราว่าพระเมสยิาห์จะทรงบงัเกดิจากหญงิ

พรหมจารี ผูห้ญงิพรหมจารีจะมีลูกไดอ้ยา่งไร ถา้ไมใ่ชเ่พราะพระเจา้
แลว้เรือ่งน้ีเป็นไปไมไ่ด ้  เรือ่งน้ีเกดิขึน้เพราะฤทธอิาํนาจของพระเจา้ผู้
เดยีว คาํพยากรณ์ทีเ่ขยีนไว ้ เกดิขึน้จรงิในชีวติของมารีย์เพราะพระเจา้
ทรงบนัดาล  พระคมัภร์ีเองบอกเราวา่ นางไมเ่คยมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย
ใดมากอ่นพระเยซูประสูต ิ เพราะฉะนัน้เมือ่เรามองดเูรือ่งราวตา่ง ๆ ที่
เกดิขึน้ในชีวติพระครสิต์ เราคงตอ้งพูดวา่ “พระเยซูไมม่ทีางเป็นคน
ธรรมดาไปได ้ แตท่รงเป็นพระเจา้ในรา่งมนุษย์ อยา่งทีพ่ระองค์ตรสัไว้
แน่ ๆ” 

 
อสิยาห์ 53:7, 9, 12 บอกว่าเมือ่พระองค์สิน้พระชนม์ ทรงเป็น

เหมอืนลูกแกะทีถู่กนําไปฆา่   ตามธรรมดาลูกแกะจะเดนิเงยีบ ๆ ไปหา
คนฆา่ มนัจะไมส่ง่เสยีงเลย แกะเป็นสตัว์เชือ่งและเงยีบ พระเยซูเมือ่เสด็จ
ขึน้กางเขน พระองค์ก็ไมไ่ดท้รงตอ่สูข้ดัขนื  ถา้จะทรงเรียกทูตสวรรค์มา
ปกป้องก็ทรงทาํไดแ้ตไ่มท่รงทาํ จะทรงโตแ้ย้งคาํพพิากษาก็ได ้ เพราะ
กระบวนการพพิากษาพระองค์ไมถู่กตอ้งตามกฎหมายในเวลานัน้ แต่
พระองค์ไมท่รงทาํ จะทรงโมโหดา่วา่ก็ได ้ แตก่ลบัทรงยอมขึน้กางเขน 
แบกรบัความอายและการดถููกหมิน่โดยไมท่รงปรปิากแตอ่ยา่งใด 

 
คาํพยากรณ์มไิดม้แีตเ่รือ่งการสิน้พระชนม์ของพระครสิต์

เทา่นัน้ แตย่งัมเีรือ่งพนัธกจิและชีวติของพระครสิต์ดว้ย เมือ่เราอา่นคาํ
พยากรณ์ทุกขอ้ และเห็นวา่ไมว่า่จะเป็นเรือ่งชีวติหรือความตายของพระ
เยซูครสิต์ ทุกอยา่งเกดิขึน้ตรงตามคาํพยากรณ์ เราตอ้งยอมรบัวา่ 
พระองค์ทรงเป็นพระเมสยิาห์จรงิ ๆทรงมคีณุสมบตัคิรบถว้นเหมาะสม
ทุกประการ ไมม่มีนุษย์คนไหนจะวางแผนใหชี้วติเป็นไปตามคาํ
พยากรณ์ไดทุ้กขอ้อยา่งพระองค์และทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงเป็นไปตามคาํ
พยากรณ์ทุกขอ้ไดน้ ัน้เพราะทรงเป็นพระเจา้ผูเ้สด็จมารบัสภาพเน้ือหนงั
ของมนุษย์ ทรงเป็นพระเมสยิาห์ทีเ่สด็จมาในโลกน้ี เพือ่ชาํระหน้ีบาปช ั่ว
ของมนุษยท ัง้หลายนั่นเอง 
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5. ทรงรบัโทษแทน 
 
 พระธรรม 2 โครนิธ์ 5:21 กลา่ววา่ “เพราะวา่พระเจา้ไดท้รง
กระทาํพระองค์ผูท้รงไมม่บีาป ใหเ้ป็นความบาปเพราะเห็นแกเ่รา  เพือ่
เราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค์” พระเจา้พระบดิา
ทรงกระทาํใหพ้ระเยซูเป็นความบาป  พระองค์ทรงเอาบาปของท ัง้คณุ
และผมไปใสไ่วใ้นองค์พระครสิต์ผูซ้ึง่ไมเ่คยมีบาปผดิใด ๆ ท ัง้สิน้ แต่

พระองค์ทรงยอมรบัเอาบาปของเราไวเ้พือ่ใหค้นบาป
อยา่งคณุและผมไดเ้ป็นเจา้ของความชอบธรรมของ

พระองค์ พูดอกีอยา่งก็คือพระเยซูทรงสบัเปลีย่นทีก่บั
คณุ สมมตุวิา่คณุมเีงนิฝากธนาคารสกัลา้นบาท สว่น

ผมเป็นหน้ีธนาคารแล้วคณุตดัสนิใจช่วยผมใหพ้น้หน้ี 
โดยสบัเปลีย่นบญัชีกนัตกลงกนัแลว้ ดงันัน้เราสองคนก็

จะไปธนาคารเซ็นต์ชือ่ในเอกสารตา่ง ๆแล้วผมก็กลายเป็นเจา้ของเงนิใน
บญัชีคณุ คณุก็เป็นหน้ีธนาคารแทนผม จากนัน้ผมก็จะเอาเงนิใน
ธนาคารไปใชจ้า่ยทา่ไหนอย่างไรก็ได ้ สว่นคณุก็ตอ้งไปทาํงานเทา่ทีจ่ะ
ทาํไดเ้พือ่หาเงนิใชห้น้ีแทนผม เพราะเราสบัเปลีย่นทีห่รือฐานะกนัแลว้ 
 
 เรือ่งอยา่งน้ีเกดิขึน้เมือ่พระเยซูทรงตายบนกางเขนเชน่กนั คอื
พระองค์ ทรงเอาบญัชีหน้ีสนิ ทีเ่ราตอ้งจา่ยไปเป็นของพระองค์ แลว้ทรง
เอาบญัชีความชอบธรรมของพระองค์ใหเ้รา เราเปลีย่นสถานภาพกนักบั
พระองค์ พระเยซูทรงตายบนกางเขนเพือ่ชาํระบาปของเรา ทรงรบัโทษ
แทนเรา 
 
 ลองดใูน พระธรรมกาลาเทยี 3:13 อกีคร ัง้หนึ่ง “พระครสิต์ทรง
ไถเ่ราใหพ้น้ความสาปแชง่แหง่พระราชบญัญตั ิ โดยการทีพ่ระองค์ทรง
ยอมถูกสาปแช่งเพือ่เรา เพราะมีคาํเขยีนไวว้า่ ทุกคนทีต่อ้งถูกแขวนไว้
บนตน้ไมก็้ตอ้งถูกสาปแชง่”  คาํวา่ ไถ ่หมายความวา่ ถอน เอาคนื หรือ
ทาํใหไ้ดบ้คุคลหรือสิง่ทีย่ดึไวโ้ดยนําสิง่อืน่ไปแลก คาํน้ีใชใ้นเรือ่งทาส 
เมือ่เราเอาเงนิไปไถท่าสคนใดคนหนึ่ง เขาก็จะเป็นอสิระ จาํไดใ้ชไ่หม
วา่ เราถูกพระบญัญตัสิาปแชง่พระบญัญตัช้ีิใหเ้ห็นวา่เราเป็นคนผดิบาป 
และตอ้งถูกลงโทษ เพราะเราทาํผดิกฎบญัญตัสิมควรไดร้บัโทษรา้ยแรง 
คอืตกนรก แตพ่ระครสิต์เสด็จมาไถถ่อนเราจากความเป็นทาส ทรงเอา
เราคนืเพือ่ปลอดปล่อยเป็นอสิระ 
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 ทาํไมพระเยซูทรงตายบนกางเขน  คาํตอบคือเพือ่ทรงทําหน้าที่
ใหส้าํเร็จตามพระวจนะ ซึง่มคีาํสาปแชง่ของพระเจา้อยู่  พระองค์ทรง
ยอมรบัคาํสาปแชง่นัน้แทนบาปผดิของคณุและผม พระองค์เองไมท่รง
ทาํผดิบาปไมเ่คยเลยแมแ้ตค่ร ัง้เดยีว ทรงตายแทนเรา ทรงยอมเปลีย่น
สถานภาพกบัเรา เพือ่ใหเ้ราไมต่กอยูใ่ตค้าํแชง่สาป 
 
 ประการทา้ยสดุ อยูใ่นพระธรรมโรม 5: 8-11 ทีว่า่ “แตพ่ระเจา้
ทรงสาํแดงความรกัของพระองค์แกเ่ราท ัง้หลาย คอืขณะทีเ่รายงัเป็นคน
บาปอยูน่ ัน้พระครสิต์ไดท้รงสิน้พระชนม์เพือ่เรา เพราะเหตนุ ัน้เมือ่เรา
เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหติของพระองค์ยิง่กวา่นัน้ เราจะพน้
จากพระพโิรธโดยพระองค์ เพราะวา่ถา้ขณะทีเ่รายงัเป็นศตัรู เราได้
กลบัคนืดกีบัพระเจา้โดยทีพ่ระบตุรของพระองค์สิน้พระชนม์ ยิง่กวา่นัน้
อกีเมือ่เรากลบัคนืดีแล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่ 
ไมใ่ชเ่พียงเทา่นัน้ เราท ัง้หลายยงัชืน่ชมยนิดใีนพระเจา้โดยทางพระเยซู
ครสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นัน้เราจงึไดก้ลบัคนื
ดกีบัพระเจา้” 
 
 ลองแยกพระธรรมขอ้น้ีดใูหล้ะเอยีดนะครบั คาํวา่ ทรงสาํแดง 
ฟงัเป็นคาํยิง่ใหญ ่ แตค่วามหมายก็คอื พระเจา้ทรงแสดง หรือพสิจูน์ให้
เห็น พระเจา้ทรงพสิจูน์ใหเ้ราเห็นถงึความรกัทีพ่ระองค์มตีอ่เรา โดยทรง
สง่พระเยซูครสิต์ มาใหท้รงตายแทนเรา ทรงรบัโทษแทนเรา ถา้อยา่ง
อะไรทาํใหเ้รากลายเป็นคนชอบธรรม หรือทรงทาํอยา่งไรใหเ้ราซึง่เป็น
คนบาปกลายเป็นคนถูกตอ้ง  คาํตอบคอืโดยพระโลหติของพระองค์ที่
ทรงหล ั่งออกมาเพือ่เรา ทรงตายเพือ่ชดใช้บาปของเรา คนทีไ่มม่คีวาม
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ไมเ่พียงแตจ่ะถูกพพิากษาวา่มคีวามผดิเทา่นัน้ 
พวกเขายงัเป็นคนทีพ่ระเจา้กริว้ดว้ย แตเ่มือ่พระครสิต์สิน้พระชนม์บน
กางเขน หล ั่งพระโลหติเพือ่บาปช ั่วของคณุและผม  ทรงทาํใหเ้รา
กลายเป็นคนชอบธรรม ไดร้บัความรอด และพน้จากพระอาชญาและ
ความกริว้โกรธของพระเจา้ทีจ่ะมาถงึตวัเราดว้ย 
 
 โปรดสงัเกตดว้ยวา่ พระเจา้ตรสัวา่เรากลบัคนืดกีบัพระเจา้ได้
เพราะการสิน้พระชนม์ของพระเยซู ลองพจิารณาดคูาํทีอ่ยูป่ระมาณกลาง
ขอ้ความตอนน้ี คอืคาํวา่ เพราะวา่ถา้ ขณะทีเ่รายงัเป็นศตัรูเราได้
กลบัคนืดีกบัพระเจา้โดยพระโลหติของพระองค์เราจงึรอด แตถ่า้ยงัไม่
ทรงกลบัคนืดกีบัเรา เรายงัคงเป็นศตัรูของพระเจา้” แบบน้ีเองทีเ่รา
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เรียกวา่เป็นสญัญาแบบมเีงือ่นไข คอื เราจะกลบัคนืดกีบัพระเจา้ได ้ แต่
ตอ้งโดยพระโลหติของพระเยซูครสิต์เทา่นัน้ 
 
 คณุอาจเห็นแลว้วา่คณุเป็นคนบาปและพระเยซูทรงตายเพือ่คณุ  
คณุอาจจะเขา้ใจดว้ยวา่คณุเป็นศตัรูกบัพระเจา้ แตค่วามรูค้วามเขา้ใจแค่
น ัน้ไมพ่อ คณุตอ้งกลบัคนืดีกบัพระองค์  ถา้ใครสกัคนอยากจะกลบัคนืดี
กบัพระเจา้ เขาตอ้งทาํอยา่งไร พระคมัภร์ีบอกวา่โดยการกลบัใจและดว้ย
ความเชือ่ ซึง่เราจะพูดคยุกนัในบทเรียนเลม่ตอ่ไป 
 
บทสรุป 
 พระเจา้ทรงเห็นคนเป็นสองพวก คอืคนทีม่คีวามสมัพนัธ์ และ
คนทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์เมือ่พระคมัภีร์บอกวา่พระครสิต์ทรง
ตายเพือ่บาปผดิของคนท ัง้หลาย ทาํไมคนบางคนจงึไดร้บัผลจากการ
สิน้พระชนม์ของพระองค์และบางคนไมไ่ดร้บั      ตดิตามคาํตอบไดใ้น
บทเรียนชุดตอ่ไป 
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พ้ืนฐานของความรอด - คาํถาม บทที ่3 
 
1.      เรายกโทษใหต้วัเราเองโทษฐานทีท่าํผดิบาปตอ่พระเจา้ไมไ่ด ้  
 พระเจา้เทา่นัน้ทีจ่ะทรงยกโทษใหเ้ราได ้       
         ถูก  หรือ  ผดิ 
 
2.      การกระทาํดชีว่ยใหพ้ระเจา้ทรงเห็นวา่เราเป็นคนถูกตอ้งชอบ
 ธรรมได ้          ถูก  หรือ  ผดิ 
 
3.      ทุกคนทาํผดิบาปตอ่พระเจา้   ถกู  หรือ  ผดิ 
 
4. สิง่ไหนตอ่ไปน้ีทีเ่ป็นมาจากพระเจา้และมีพลงัอาํนาจช่วยเราให้

 รอดได ้
 ก.  การทาํบญุทาํกุศล 
 ข.  พระวจนะหรือขา่วประเสรฐิ 
 ค.  การอธษิฐาน 
 ง.   การรบัศลีบพัตศิมา 
 

5. ขอ้ไหนในขอ้ตอ่ไปน้ีทีไ่มใ่ชข่า่วประเสรฐิตามทีพ่ระธรรม  
            1 โครนิธ์ 15: 1 – 4 บอกไว้ 

 ก.   พระเยซูครสิต์ประสตู ิ
 ข.   พระเยซูครสิต์สิน้พระชนม์ 
 ค.   พระเยซูครสิต์ทรงถูกฝงั 
 ง.   พระเยซูครสิต์ทรงเป็นขึน้ 
 

6. ขอ้ไหนตอ่ไปน้ีทีไ่มใ่ชเ่หตผุลทีพ่ระเยซูสิน้พระชนม์ 
 ก.  ทรงตายแทนเรา 
 ข.  ทรงตายเพือ่เรา 
 ค.  ทรงตายเพือ่ทูตสวรรค์ 
 ง.   ทรงตายเพือ่ชาํระบาปของเรา 
 

7. การสิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต์เป็นแผนการทีพ่ระเจา้ทรง
 กาํหนดไว ้ ต ัง้แตก่อ่นเริม่มีกาลเวลา 
 ถูก  หรือ  ผดิ 
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8.  พระเจา้ทรงสาํแดงใหม้นุษย์รูล้ว่งหน้าถงึการเสด็จมาของพระ
 ครสิต์ไวใ้นพระคมัภร์ีต ัง้แตพ่ระธรรมเลม่แรกคอืปฐมกาล
 ตลอดมาจนถงึยุคทีเ่สด็จมาในโลกน้ีโดยผา่นทาง 
 ก.  สภุาษิตตา่ง ๆ 
 ข.  คาํพยากรณ์มากมาย 
 ค.  นิทาน 
 ง.   ถอ้ยคาํสาํนวน 
 

9.      พระเยซูทรงมพีระลกัษณะตรงตามทีพ่นัธสญัญาเดมิกลา่วไวทุ้ก
 ประการ     ถูก  หรือ  ผดิ 
 
10.     มนุษย์พยายามประพฤตตินเป็นคนดเีพราะหวงัวา่พระเจ้าจะทรง
 ยกโทษผดิบาปให ้    ถูก  หรือ  ผดิ 
 
11. อบัราฮมัไดเ้ป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรเพราะอะไร 

 ก.  เขาเชือ่พระวจนะของพระเจ้า 
 ข. เขาไดร้บัศีลบพัตศิมา 
 ค.  เขาเป็นคนเชือ่ฟงั 
 ง.   เขาประพฤตตินเป็นคนดี 
 

12.     ตราบใดทีเ่ราพยายามหาทางไปสวรรค์ดว้ยการประพฤตติามพระ
 บญัญตั ิ  ตราบนัน้เราก็ยงัเป็นคนมโีทษผดิและไมม่หีวงัจะไดไ้ป
 สวรรค์    ถูก  หรือ  ผดิ   
   
13.   พระคมัภีร์กลา่วถงึพระเมสยิาห์คร ัง้แรกสุดตรงไหน 

 ก. ในพนัธสญัญาใหม ่
 ข. ในพระธรรมปฐมกาล 3:15 
 ค. ในพระธรรมเลม่ทีก่ลา่วถงึขา่วประเสรฐิ ( มทัธวิ มาระโก ลู
  กา และยอห์น ) 
 ง. ในพระธรรมทีเ่ป็นจดหมายฝากไปถงึครสิตจกัรตา่ง ๆ 
 

14.    พระเยซูทรงตายแทนเราเหมอืนสตัว์ตวัทีต่อ้งตายแทนอาดมัและ         
         เอวา ถูก  หรือ  ผดิ 
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15. ใครคอืผูท้ีพ่ระเจา้ทรงจดัเตรียมไวใ้หต้ายเพือ่ความผดิบาปของ
 เรา 
 ก. พระองค์เอง 
 ข. ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง 
 ค. มนุษย์ 
 ง.  สตัว์ตา่ง ๆ 
 

16.  ตวัอยา่งไหนขา้งลา่งน้ีทีไ่มใ่ชภ่าพเงาเรือ่งการสิน้พระชนม์ของ
 พระเยซูครสิต์ในพนัธสญัญาเดมิ 
 ก.  แกะตวัผูท้ีเ่ป็นเครือ่งบชูาแทนอสิอคั 
 ข.  ลูกแกะทีเ่ขาฆา่แลว้เอาเลือดทาทีว่งกบประตเูพือ่รกัษาชีวติ
  ลูกชายหวัปีใหร้อด 
 ค.  หมตูวัทีถู่กฆา่เอาเลือดทาทีผ่นงัในพระวหิาร 
 ง.  สตัว์ท ัง้หลายทีเ่ขาฆา่แลว้เอาเลือดประพรมบนพระทีน่ ั่ง 
  กรุณา 
 

17.  ทาํไมยอห์นผูใ้หร้บับพัตศิมาจงึเรียกพระเยซูครสิต์วา่พระเมษ
 โปดกของพระเจา้ 
 ก.  เพราะวา่ยอห์นเป็นคนยวิ 
 ข. เพือ่ใหค้นยวิระลกึไดว้า่มีสตัว์ตวัหนึ่งตอ้งตายเพือ่อาดมัและ
  เอวาจะไดม้เีสือ้ผา้สวมใส ่
 ค. เพราะยอห์นกาํลงัพูดกบัคนยวิทีรู่แ้ละเขา้ใจดวีา่สตัว์ทีใ่ช ้
  เป็นเครือ่งบชูานัน้เล็งถงึพระผูช้ว่ยใหร้อดทีจ่ะเสด็จมา 
 

18.  สตัว์ตวัทีถู่กนํามาเป็นเครือ่งบชูาแทนคนนัน้เป็นภาพทีเ่ล็งถงึการ
 เสด็จมาขององค์พระผูช้ว่ยใหร้อด 
 ถูก  หรือ  ผดิ 
 

19.  ใครคอืผูท้ีช่าํระคา่บาปผดิตา่ง ๆ ใหเ้ราแลว้ 
 ก.  สตัว์ทีนํ่ามาเป็นเครือ่งบชูา 
 ข. พระเยซู 
 ค.  ยอห์นผูใ้หร้บับพัตศิมา 
 ง.  บรรดาสาวกของพระเยซู 
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20.  ขอ้ไหนขา้งลา่งน้ีทีไ่มถ่ือวา่เป็นขอ้พสิจูน์วา่พระเยซูทรงเป็นพระ

 เมสยิาห์ 
 ก.  พระเยซูตรสัเองวา่พระองค์ทรงเป็นพระเมสยิาห์ 
 ข.  สิง่ตา่ง ๆ ทีพ่ระเยซูทรงทาํ 
 ค.  พระคาํทีพ่ระเจา้ตรสั 
 ง. บรรดาสาวกของพระเยซูบอกวา่พระองค์ทรงเป็นพระเมสิ
  ยาห์ 

 
 
 
 
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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