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ใหก้ารศกึษาดา้นพระคมัภีร์แกผู่ต้อ้งการศกึษาท ั่วโลก โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 
เป้าหมายของเราคอืการใหก้ารศกึษาดา้นครสิต์ศาสนาโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กศ่ษิยาภบิาลและผู้
นําครสิเตยีนมากมายรอบโลก ทีย่งัขาดการฝึกฝนอยา่งเพียงพอสาํหรบัการรบัใช ้
เราจะบรรลุเป้าหมายดงักลา่วน้ีโดยการผลติและเผยแพรห่ลกัสตูรศาสนศาสตร์รูปแบบใหม ่
ระบบมลัตมิเิดยี ไปท ั่วโลก โดยใชภ้าษาองักฤษ อาหรบั จีนกลาง รสัเซีย และสเปน นอกจากนัน้ 
หลกัสตูรของเรายงัถูกแปลไปอกีกวา่ 12 ภาษา โดยผา่นองคก์รคูม่ติร 
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บทนาํ 
 

ตลอดบทเรียนชุดนี.  เราไดย้ ํ.าเนน้วา่ หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูตได ้เริ:มตน้ขึ.น ในฐานะบทสรุปความเชื:อสั.น ๆ 

ที:คริสเตียนยคุแรกไดป้ระกาศ เมื:อเขาเขา้พิธีรับบพัติศมา และไม่ยากเกินที:จะจินตนาการวา่ ในบริบทดงักล่าว ถอ้ยคาํในหลกัขอ้เชื:อฯ 

ที:กล่าวถึงความเชื:อเรื:องความรอดของแต่ละบุคคลนั.น จะกระทบกบัความรู้สึกมากเป็นพิเศษ 

 

และสิ:งนี.กเ็ป็นจริงสาํหรับเราดว้ยมิใช่หรือ? เรารักพระเจา้ผูย้ิ:งใหญ่ของเรา พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิS  

และเรากรู้็คุณค่าของคริสตจกัรที:พระองคส์ร้างขึ.น แต่ความชื:นชมยนิดีสูงสุดของเรากคื็อข่าวดีที:วา่ ความรอดนั.นมีไวเ้พื:อเรา 

เราชื:นชมยนิดีเพราะความมั:นใจวา่พระเจา้รักเรา พระองคอ์ภยัความบาปของเรา และพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมบั.นปลายอนังดงามสาํหรับเรา 

ทั.งในปัจจุบนัและในโลกหนา้ 

 

นี:คือบทเรียนที: 6 ในชุด หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต และเราตั.งชื:อบทเรียนนี.วา่ “ความรอด” ในบทเรียนนี.  

เราจะศึกษาขอ้ความแห่งความเชื:อใน หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต ที:ประกาศความเชื:อในข่าวประเสริฐแห่งการอภยัโทษและชีวตินิรันดร์ 

 

ในพระคมัภีร์ คาํวา่ “ความรอด” ถูกใชห้ลายวธีิ โดยบ่งบอกวา่ ความรอดของเราในพระคริสตน์ั.นมีหลายดา้นที:เราตอ้งพิจารณา 

เมื:อคริสเตียนในยคุปัจจุบนัใชค้าํวา่ “ความรอด” โดยทั:วไปเรากจ็ะนึกถึงการรับพระพรที:พระคริสตไ์ด ้“ซื.อ” 

มาดว้ยการพลีพระชนมเ์พื:อไถ่บาปเรา เริ:มดว้ยการบงัเกิดใหม่และคืนดีกบัพระเจา้ ต่อเนื:องไปถึงชีวติที:อยูใ่นกระบวนการรับการชาํระ 

และสิ.นสุดลงที:การไดรั้บสง่าราศีสูงสุดในฟ้าสวรรค ์และแผน่ดินโลกใหม่ 

 

หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงประเดน็นี.ของความรอดวา่: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจใน … 

การอภยัโทษบาป การที)กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพ 

นิรันดร์ 

 

ตอ้งเขา้ใจวา่แนวคิดทั.งสาม ไดแ้ก่ การอภยัโทษบาป การที:กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ 

ไม่ใช่ทั.งหมดที:พระคมัภีร์บรรยายเกี:ยวกบัความรอดของเรา แต่สามสิ:งนี. เป็นขอ้ความหลกัใน หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต 

ที:ยนืยนัความเชื:อในประเดน็สาํคญัเกี:ยวกบัสิ:งที:พระเจา้กระทาํเมื:อพระองคช่์วยผูเ้ชื:อแต่ละคนใหร้อด 

 

ในการศึกษาเรื:องความรอด ในหลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต เราจะพิจารณาแต่ละมิติของความรอด หนึ:ง 

เราจะกล่าวถึงการอภยัโทษบาป สอง เราจะสาํรวจหลกัคาํสอนเกี:ยวกบัการคืนชีพ และสาม 

เราจะพิจารณาธรรมชาติของสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ เราจะเริ:มดว้ยาเรื:องการอภยัโทษบาป 
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การอภยัโทษบาป 
 

เพื:อทาํความเขา้ใจวา่ หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต ใหค้วามหมายของการอภยัโทษบาปอยา่งไร 

เราจะศึกษาสามประเดน็ที:เกี:ยวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดคือ หนึ:ง ปัญหาความบาป ที:ทาํใหต้อ้งมีการอภยัโทษ สอง พระคุณพระเจา้ 

ที:ทาํใหก้ารอภยัโทษบาปเกิดขึ.นได ้และสาม ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคล หมายถึงสิ:งที:เราตอ้งทาํเพื:อไดรั้บการอภยัโทษบาป 

เราจะเริ:มดว้ยปัญหาความบาป 

 

 

ปัญหาความบาป 
 

คริสเตียนที:เชื:อในพระคมัภีร์รับรู้วา่ หนึ:งในเหตุผลที:พระเยซูคริสตต์อ้งสิ.นพระชนมก์คื็อ 

เพื:อแกปั้ญหาที:เกิดจากความบาปของเรา ความบาปไดแ้ยกเราออกจากพระพรของพระเจา้ และทาํใหเ้ราตกอยูภ่ายใตค้าํสาปแช่ง 

และโดยลาํพงัแลว้ เราไม่มีทางแกปั้ญหานี.ได ้เมื:อเราพดูถึงปัญหาความบาป เราหมายถึง: ความบาปปรักปรําเราใหต้อ้งรับโทษ 

และนอกเหนือจากพระคริสตแ์ลว้ เราไม่มีทางอื:นเลยที:จะช่วยตวัเราเองใหร้อดพน้จากบาปที:ติดตวัเราอยู ่และผลของความบาปนั.นได ้ 

 

เราจะคน้ควา้วา่พระคมัภีร์สอนเราอยา่งไรเกี:ยวกบัปัญหาความบาป ในสามประเดน็ คือ หนึ:ง 

เราจะศึกษานิยามของความบาปตามพระคมัภีร์ สอง เราจะกล่าวถึงตน้กาํเนิดความบาปของมนุษยชาติ และสาม 

เราจะศึกษาผลของความบาป เราจะเริ:มดว้ยคาํนิยามของความบาป 

 

 

คาํนิยามของความบาป 
 

พระคมัภีร์กล่าวถึงความบาปในหลากหลายวธีิ โดยใชค้าํวา่การไม่เคารพบทบญัญติั การกบฏ การละเมิด การทาํผดิ 

ความชั:วร้าย การพลาดจากเป้าหมาย และอีกหลายคาํ แต่ละคาํนี.บรรยายสิ:งที:เป็นความบาป 

และช่วยเพิ:มความเขา้ใจของเราเกี:ยวกบัความบาป 

 

แต่เมื:อพระคมัภีร์กล่าวถึงความบาปอยา่งเป็นนามธรรม คือเมื:อพระคมัภีร์นิยามความบาป 

และคาํหนึ:งที:ดูเหมือนเด่นชดักวา่คาํอื:น ๆ คือคาํวา่ “การฝ่าฝืนบทบญัญติั” ตามคาํศพัทใ์นพระคมัภีร์ ความบาป โดยพื.นฐานแลว้ 

คือการละเมิดกฎเกณฑข์องพระเจา้ อคัรทูตยอห์นเขียนถึงเรื:องนี. ใน 1 ยอห์น 3:4วา่ 

 

ทุกคนที:ทาํบาปยอ่มละเมิดบทบญัญติั อนัที:จริง บาปกคื็อการละเมิดบทบญัญติั (1 ยอห์น 3:4) 

 

การเนน้ในลกัษณะเดียวกนัวา่ความบาปคือ การไม่เชื:อฟังบทบญัญติันั.น พบไดใ้นพระวจนะ เช่น โรม 7:9-25 และ 1 โครินธ์ 

15:56 ความหมายพื.นฐานของบาปนี.กถู็กสะทอ้นออกมาในหลกัการศาสนศาสตร์ของความเชื:อคริสเตียนดั.งเดิมหลายรูปแบบ 

 

เพื:อเป็นตวัอยา่ง เราจะฟัง ปุจฉา-วสิชันาเวสทมิ์นสเตอร์ฉบบัยอ่ (Westminster Shorter Catechism) ขอ้ 14 ซึ: งถาม-ตอบดงันี. : 
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ความบาปคืออะไร? 

 

คาํตอบ: 

 

ความบาปคือการกระทาํใดที)ไม่สอดคล้อง หรือที)ละเมดิต่อบทบัญญตัขิองพระเจ้า 

 

ขอใหส้งัเกตวา่ คาํตอบนี.ไดร้ะบุการละเมิดบทบญัญติัของพระเจา้ในสองลกัษณะกวา้ง ๆ ไดแ้ก่ 

การกระทาํที:ไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระเจา้ และ การละเมิดต่อบทบญัญติัของพระเจา้ 

 

ในดา้นหนึ:ง การไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระเจา้กคื็อความลม้เหลวในการกระทาํตามสิ:งที:พระคมัภีร์บญัชา 

เรามกัเรียกสิ:งนี.วา่ “ความบาปโดยการละเลย” เนื:องจากเราละเลยสิ:งที:เราควรทาํ อีกดา้นหนึ:ง การละเมิดบทบญัญติั หมายถึง 

การกระทาํสิ:งที:พระคมัภีร์หา้ม การทาํผดิลกัษณะนี.มกัเรียกวา่ “ความบาปโดยการกระทาํ” เนื:องจากเราลงมือทาํความบาปโดยคิด รู้สึก 

หรือกระทาํสิ:งที:พระคมัภีร์หา้มไว ้

 

เมื:อเราพดูถึงพระบญัญติัของพระเจา้วา่เป็นมาตรฐานที:ใชนิ้ยามความบาป เราจาํเป็นตอ้งชี.ใหเ้ห็นก่อนวา่ 

พระบญัญติัของพระเจา้นั.นไม่ไดเ้ขียนขึ.นลอย ๆ หรือตามอาํเภอใจ ตรงกนัขา้ม 

บทบญัญติันั.นคือภาพสะทอ้นของบุคลิกภาพสมบูรณ์แบบของพระเจา้ ลองฟังวา่เปาโลบรรยายพระบญัญติัของพระเจา้อยา่งไร ในโรม 

7:12: 

 

ดงันั.นแลว้บทบญัญติัจึงบริสุทธิS ศกัดิS สิทธิS  และพระบญัญติักบ็ริสุทธิS ศกัดิS สิทธิS  ชอบธรรม และดีงาม (โรม 7:12) 

 

ตามที:เปาโลกล่าวในขอ้นี.  พระบญัญติัของพระเจา้นั.นบริสุทธิS  ชอบธรรม และประเสริฐเสมอ เช่นเดียวกบัพระเจา้ 

พระบญัชาของพระเจา้นั.นสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของพระองคเ์สมอ 

 

นี:คือเหตุผลที:พระคมัภีร์สอนวา่ ถา้เรารักพระเจา้ เราจะรักษาพระบญัญติัของพระองค ์ถา้เรารักพระเจา้ เรากจ็ะรักสิ:งต่าง ๆ 

ที:สะทอ้นถึงพระองค ์เช่น พระบญัญติัของพระองค ์เราเห็นคาํสอนเช่นนี. ในเฉลยธรรมบญัญติั 5:10 และ 6:5-6; มทัธิว 22:37-40; ยอห์น 

14:15-24; และอีกหลายขอ้ ใหเ้ราลองฟังคาํพดูของยอห์นใน 1 ยอห์น 5:3: 

 

การรักพระเจา้คือ การเชื:อฟังพระบญัชาของพระเจา้ และพระบญัชาของพระองคก์ไ็ม่เหลือบ่ากวา่แรง (1 ยอห์น 

5:3) 

 

การรักพระเจา้ตอ้งถูกแสดงออกโดยการเชื:อฟังพระบญัญติัของพระองค ์ดงันั.น เมื:อเราฝ่าฝืนพระบญัญติัของพระองค ์

เรากไ็ม่ไดก้ระทาํดว้ยความรักในพระองค ์และดว้ยเหตุนี.  เราจึงกาํลงัทาํบาปอยู ่

 

ในพระคมัภร์ีนัNนมคีวามเชื)อมโยงที)ใกล้ชิดมากระหว่างการรักพระเจ้าและการเชื)อฟังพระองค์ ข้าพเจ้าคดิว่า 

สิ)งแรกที)เราต้องชัดเจนกคื็อ การรักพระเจ้าแต่อย่างเดยีวนัNน 

ไม่ได้แปลว่าเราปฏบัิตติามพระบัญชาที)ให้เรารักพระเจ้าอย่างลลุ่วงไปได้ 

ตอนนีNเราอาจรู้สึกเหนื)อยหน่ายเพราะเป็นพนัธะ หรือรู้สึกต้องทาํตามหน้าที) 

ซึ)งไม่ใช่ความรู้สึกเมื)อพระคมัภร์ีบอกว่า “ถ้าเจ้ารักเรา” หรือเมื)อพระคริสต์ตรัสว่า “ถ้าเจ้ารักเรา 
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จงถือรักษาบัญญตัขิองเรา” แต่ถ้าเรามคีวามรัก ถ้าเรามคีวามเตม็ใจที)จะเสียสละ 

โดยมรีากฐานในความชื)นชมยนิดใีนพระเจ้า การแสดงออกที)เป็นธรรมชาตแิละสมเหตุสมผลที)สุดของความรักนัNน 

กคื็อการเตม็ใจอย่างลกึซึNงและการพร้อมที)จะเชื)อฟัง 

เนื)องจากสิ)งนีNหยั)งรากอยู่ในความปรารถนาที)เราจะเป็นที)พอพระทยัพระเจ้า ผู้ซึ)งเรารักและมคีวามชื)นชมยนิด ี

ความเตม็ใจและพร้อมที)จะเชื)อฟังนีNมรีากฐานอยู่ในการไว้วางใจว่า “หนทางของพระเจ้า” 

นีNพึ)งพาได้และเป็นประโยชน์ต่อท่าน เหมือนบุคลกิของพระองค์นั)นเอง 

—ดร. เกลน็ สกอร์จ ี

 

เมื:อเราลม้เหลวไม่สามารถแสดงความรักที:เรามีต่อพระเจา้ออกมาได ้เรากท็าํบาปโดยการกบฏต่อพระองค ์

ละเมิดพระบญัญติัของพระองค ์ทาํสิ:งชั:วร้าย ทาํไม่ไดต้ามเป้าหมายของพระองค ์

ทาํใหร้ะคายเคืองต่อบุคลิกภาพอนัชอบธรรมและประเสริฐของพระองค ์แต่เมื:อความรักในพระเจา้บนัดาลใจเรา 

เรากจ็ะใหผ้ลประโยชนแ์ละพระประสงคข์องพระเจา้อยูเ่หนือตวัเราเอง เมื:อนั.น เรากจ็ะสามารถหลีกเลี:ยงการทาํบาป 

รวมทั.งผลอนัน่าสะพรึงกลวัของบาปในชีวติของเรา 

 

เมื:อเราไดเ้ขา้ใจนิยามของความบาปในฐานะการละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้แลว้ 

ต่อไปเราจะศึกษาตน้กาํเนิดความบาปของมนุษยชาติ 

 

 

ตน้กาํเนิดของความบาป 
 

พวกเราส่วนใหญ่คุน้เคยกบัเหตุการณ์ที:บนัทึกในปฐมกาล 3 ซึ: งเป็นตอนที:บรรพบุรุษของเรา คืออาดมักบัเอวา 

ไดก้บฏต่อพระเจา้ดว้ยการกินผลไมต้อ้งหา้มจากตน้ไมแ้ห่งการรู้ดีรู้ชั:ว ตามมุมมองของพระคมัภีร์ นี:ไม่ใช่เหตุการณ์ที:เกิดขึ.นเดี:ยว ๆ 

แต่มนัเป็นตน้เหตุใหม้นุษยชาติทั.งสิ.นตอ้งตกอยูภ่ายใตค้วามบาปและตอ้งเสื:อมลงเพราะความบาป นกัศาสนศาสตร์มกัเรียกเหตุการณ์นี.วา่ 

“การที:มนุษยชาติลม้ลงในความบาป” หรือเรียกสั.น ๆ วา่ “การลม้ลง” 

 

ปฐมกาล 1:26-31 บอกเราวา่ เมื:อพระเจา้สร้างมนุษย ์เราอยูใ่นสภาพที: “ดี” ในที:นี.  คาํวา่ “ดี” หมายความวา่ 

เรามีลกัษณะตามที:พระเจา้ตอ้งการ บรรพบุรุษสองคนแรกของเราเป็นพระฉายของพระเจา้และมีความบริสุทธิS ทางศีลธรรม 

เพียบพร้อมสมบูรณ์ที:จะรับใชพ้ระองคโ์ดยสร้างทายาทมากมายในโลกและปกครองเหนือโลกนี.  ซึ: งพระเจา้ไดท้รงสร้าง 

 

เปาโลกล่าวในโรม 5:12 วา่ ก่อนที:พวกเขาจะลม้ลง ความบาปยงัไม่ไดเ้ขา้มาในมนุษยชาติ ก่อนหนา้นั.น เราไม่เคยทาํบาป 

เราไม่มีแนวโนม้ที:จะทาํบาป เราไม่ไดเ้สื:อมลงเพราะบาป และบาปไม่ไดอ้ยูใ่นเรา 

 

แต่ถึงแมเ้ราจะมีสภาพไร้บาป เรากมี็ทั.ง “ความสามารถ” และ “โอกาส” ที:จะทาํบาป 

เมื:อพระเจา้สร้างอาดมัและเอวาและใหเ้ขาทั.งสองอยูใ่นสวนเอเดน พระองคเ์ปิดเผยหลายสิ:งหลายอยา่งแก่เขา 

แต่มีบญัญติัหนึ:งที:มีความสาํคญัเป็นที:สุด อนัเป็นการทดสอบความเตม็ใจของเขาที:จะปรนนิบติัพระเจา้ ในปฐมกาล 2:16-17 

เราพบวา่พระเจา้อนุญาตใหอ้าดมัและเอวารับประทานผลจากตน้ไมใ้ด ๆ กไ็ดใ้นสวนนั.น ยกเวน้ตน้ไมแ้ห่งการรู้ดีรู้ชั:ว และแลว้ 

ความเป็นไปไดข้องการละเมิดบทบญัญติักก็ลายเป็นโอกาสสาํหรับอาดมัและเอวาที:จะทาํบาป 
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น่าเศร้าใจยิ:ง เพราะอยา่งที:เราทราบจากปฐมกาล 3:1-6 เจา้งูร้ายหลอกใหเ้อวากินผลไมต้อ้งหา้มนั.น จากนั.น 

เอวากเ็อาผลไมน้ั.นใหอ้าดมัและอาดมักรั็บไปกินดว้ย 

ทั.งอาดมัและเอวาละเมิดบญัญติัแห่งความชอบธรรมของพระเจา้และจงใจเลือกที:จะกระทาํบาป ววิรณ์ 12:9 บอกชดัเจนวา่ งูนั.นจริง ๆ 

แลว้กคื็อซาตาน และ 1 ทิโมธี 2:14 กบ็อกวา่เอวาถูกล่อลวง 

แต่ทั.งการหลอกลวงของซาตานและความเขลาของเอวากไ็ม่สามารถใชเ้ป็นขอ้แกต้วัในการกระทาํบาปได ้

เขาทั.งสองมีความผดิที:เลือกความชั:วร้ายแทนที:จะเลือกความดี 

 

สิ:งที:เกิดขึ.นนี. ช่วยใหเ้ราเขา้ใจอีกครั. งหนึ:งวา่ ความบาปนั.น โดยรากฐานแลว้ คือการละเมิดบญัญติัของพระเจา้ 

ซึ: งเป็นพระประสงคที์:พระองคเ์ปิดเผยแก่เรา เมื:อใดกต็ามที:เราคิด พดู หรือกระทาํในลกัษณะที:แตกต่างจากบทบญัญติัที:พระเจา้เปิดเผย 

เรากไ็ดเ้ลือกความชั:วแทนความดีแลว้ และถึงแมเ้ราจะถูกล่อลวงหรือหลอกล่อใหท้าํบาป 

พระเจา้กย็งัคงใหเ้ราตอ้งรับผดิรับชอบต่อสิ:งที:เราไดท้าํลงไป นี:เป็นเหตุผลวา่ทาํไมเราจึงตอ้งมีพระวจนะของพระเจา้อยูใ่นใจของเราเสมอ 

ไม่ใช่เพียงใหเ้รารู้พระวจนะเท่านั.น แต่เพื:อใหเ้รารักพระวจนะนั.นดว้ย เมื:อเรารู้จกัพระบญัญติัของพระเจา้ 

พระบญัญติักช่็วยใหเ้ราเห็นไดว้า่อะไรคือความบาป เพื:อเราจะไดไ้ม่ตอ้งถูกล่อลวง และเมื:อเรารักพระบญัญติัของพระเจา้ 

กง่็ายยิ:งขึ.นที:เราจะเลือกเชื:อฟังพระองค ์

 

เมื:อไดศึ้กษาคาํนิยามและตน้กาํเนิดของบาปแลว้ เรากพ็ร้อมที:จะศึกษาเรื:องผลของความบาป 

 

 

ผลของความบาป 
 

พระวจนะบนัทึกไวว้า่ หลงัจากอาดมัและเอวาไดท้าํบาป พระเจา้ไดพิ้พากษาและสาปแช่งพงศพ์นัธ์ุมนุษยชาติทั.งสิ.น 

คาํสาปแช่งของพระเจา้กระทบทุกมิติของชีวติมนุษย ์ผลลพัธ์ที:เกิดขึ.นทนัทีไดแ้ก่ความตายฝ่ายจิตวญิญาณ 

ซึ: งถูกกล่าวถึงตลอดพระคมัภีร์ทั.งเล่ม เช่น ยอห์น 5:24-25; เอเฟซสั 2:1-5; และโคโลสี 2:13-14 ดว้ยคาํสาปนี.  

ตวัเราเองกเ็สื:อมลงทั.งดา้นร่างกายและจิตวญิญาณ ตามที:มีบนัทึกไวใ้นเยเรมีย ์17:9 และโรม 7:18-8:11 และจบลงที:ความตายฝ่ายร่างกาย 

ตามที:เราอ่านพบในปฐมกาล 3:19 และโรม 5:12 และในบั.นปลาย ความบาปกน็าํมนุษยชาติไปสู่การทนทุกขท์รมานตลอดไปในนรก 

ภายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ ตามที:พระวจนะกล่าวไว ้เช่น มทัธิว 5:29-30 

 

ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน ศิษยาภิบาลผูโ้ด่งดงั ซึ: งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1834-1892 กล่าวในคาํเทศนาของท่านหวัขอ้ 

“คาํสาปที:ถูกยกออกไป” เกี:ยวกบัคาํสาปของพระเจา้ที:มีต่ออาดมัและเอวา วา่: 

 

คาํสาปนัNนรวมถงึสิ)งใดบ้าง? รวมถงึความตาย ซึ)งเป็นทัNงความตายทางกายภาพ และความตายฝ่ายจติวญิญาณ 

ความตายของชีวติภายในที)อาดมัม ีคือชีวติฝ่ายจติวญิญาณ ซึ)งได้สูญสิNนไป 

และจะรืNอฟืN นคืนมาได้กโ็ดยพระวญิญาณบริสุทธิ\เท่านัNน ท้ายที)สุดและร้ายแรงที)สุด ได้แก่ความตายนิรันดร์ 

ทุกสิ)งที)รวมอยู่ในคาํที)น่าหวาดหวั)นและน่าสะพรึงกลวั คือ “นรก” นั)นเอง 

 

ที:ร้ายยิ:งกวา่นั.นกคื็อ ผลแห่งความบาปของอาดมักบัเอวาไดก้ระจายไปสู่เผา่พนัธ์ุมนุษยชาติ 

ไปสู่ทุกคนที:สืบเชื.อสายจากเขาตามธรรมชาติ เราเห็นการที:บาปปกคลุมไปทั:วนี. ในพระวจนะเช่น 1 พงศก์ษตัริย ์8:46; โรม 3:9-12; 

กาลาเทีย 3:22; และเอเฟซสั 2:3 ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของเปาโลที:กล่าวถึงความบาปของอาดมัในโรม 5:12-19: 
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ฉะนั.นเช่นเดียวกบัที:บาปเขา้มาในโลกเพราะมนุษยค์นเดียวและบาปนาํความตายมา 

และโดยทางนี. เองความตายจึงมาถึงมวลมนุษยเ์พราะทุกคนไดท้าํบาป … 

เพราะการไม่เชื:อฟังของมนุษยค์นเดียวทาํใหค้นเป็นอนัมากเป็นคนบาปฉนัใด 

การเชื:อฟังของมนุษยค์นเดียวกท็าํใหค้นเป็นอนัมากเป็นผูช้อบธรรมฉนันั.น (โรม 5:12-19) 

 

ตามที:เราเห็นในบทเรียนก่อนหนา้นี.  อาดมัเป็นปฐมพนัธสญัญาของมนุษยชาติทั.งหมด และเปาโลสอนวา่ ดว้ยเหตุนี.  

ความบาปของอาดมัจึงถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานทุกคน ผลกคื็อ เราเป็นคนบาปโดยธรรมชาติ 

เราเขา้มาในโลกนี. ในสภาพตายฝ่ายจิตวญิญาณ ตอ้งตกอยูใ่นความเจบ็ปวดและความลาํบาก และถูกกาํหนดใหต้ายฝ่ายร่างกาย 

 

เราได้เรียนรู้จากบทเรียนก่อนหน้านีNว่า อาดมันัNนเป็นจุดเริ)มต้นของพนัธสัญญาระหว่างพระเจ้ากบัมนุษยชาต ิ

และเปาโลสอนว่า ด้วยเหตุนีN จงึยากหากจะกล่าวเกนิจริง 

และเป็นไปไม่ได้ที)แม้กระทั)งจะเข้าใจผลลพัธ์ทัNงหมดของความบาป แต่ความบาปของเราคือการกบฏต่อพระผู้สร้าง 

คือความพยายามที)จะทาํให้พระองค์เสียพระเกยีรต ิคือการละเมดิพระบัญญตัขิองพระองค์ 

คือการเสื)อมจากพระสิริของพระองค์ ไม่ว่าจะมองอย่างไร เรื)องนีNกคื็อการทาํตวัของเราเองให้เป็นศัตรูของพระเจ้า 

ความบาปทาํให้ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าแตกหัก เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ\ 

พระเจ้าไม่สามารถประนีประนอมกบัความบาป เนื)องจากพระองค์บริสุทธิ\ 

พระองค์จงึต้องสําแดงพระพโิรธต่อความบาป ฉะนัNน เมื)อคุณมองดูธรรมชาตทิี)เตม็ไปด้วยความบาปของมนุษย์ 

ซึ)งกคื็อทุกสิ)งที)เราจาํเป็นต้องรู้เกี)ยวกบัปัญหาของเราเอง “บ-า-ป” อกัษรสามตวัสัNน ๆ ทางจติวทิยา 

ที)ช่วยสะท้อนให้เราเข้าใจสิ)งที)เราเห็นในกระจกเงา และสิ)งที)เราเป็นอยู่ 

และยงัยํNาเตือนเราว่าไม่มทีางเลยที)เราจะช่วยตวัเราเองจากชะตากรรมนีNได้ 

มเีพยีงพระเจ้าเท่านัNนที)สามารถช่วยเราได้ และพระองค์ได้ทรงช่วยเราโดยผ่านทางพระคริสต์  

—ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 

ปัญหาเรื:องความบาปนั.นส่งผลหายนะ มนุษยชาติทั.งปวงนั.นหลงทางและตอ้งรับโทษทั.งสิ.น เราไม่มีทางไถ่ตวัของเราเอง 

เราถูกสาปใหท้นทุกขท์รมานภายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ตลอดไป ไม่มีทางใดที:จะทาํใหเ้ราไดรั้บความโปรดปรานจากพระเจา้คืนมา 

หรือแกไ้ขความบาปของเรา นอกจากพระเจา้อภยับาปของเราดว้ยพระคุณของพระองคแ์ลว้ 

กไ็ม่มีความหวงัอื:นใดเลยที:เราจะไดรั้บความรอดได ้

 

เราไดศึ้กษาปัญหาความบาปแลว้ จากนี.ไปเราจะอภิปรายเรื:องการอภยัโทษบาป โดยมองที:พระคุณพระเจา้ 

ซึ: งทาํใหก้ารอภยันั.นเป็นไปได ้

 

 

พระคุณของพระเจา้ 
 

ดว้ยพระเมตตาของพระองค ์พระเจา้ไม่ตอ้งการใหม้นุษยชาติดาํรงอยูภ่ายใตค้าํสาปแห่งความบาป 

พระองคย์งัทรงมีแผนการใหม้นุษยชาติมีลูกหลานเตม็แผน่ดินโลกและปกครองเหนือโลกนี.  

และทาํใหโ้ลกนี. เป็นราชอาณาจกัรอนัคู่ควรกบัการสถิตอยูข่องพระองค ์พระองคจึ์งส่งพระผูไ้ถ่มาแกปั้ญหาความบาป 

และพระผูไ้ถ่องคน์ั.นกคื็อพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระองค ์
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ในฐานะพระผูไ้ถ่ พระเยซูช่วยเราใหพ้น้จากความผดิบาปและความเสื:อม พระองคท์าํใหเ้ราคืนดีกบัพระเจา้ 

พระองคท์รงคืนความสามารถของเราในการที:จะเปลี:ยนโลกนี. ใหเ้ป็นอาณาจกัรของพระองคไ์ด ้

แผนการของพระเจา้ไม่ไดพึ้:งพาความสามารถของมนุษย ์ที:จะทาํใหเ้ราคู่ควรกบัความรอด แต่ขึ.นอยูก่บัพระคุณของพระเจา้ 

ความโปรดปรานของพระองค ์อนัไม่ตอ้งแลกดว้ยกศุลกรรม และทรงประทานพระคุณนี.แก่เราโดยผา่นตวัแทนแสนพิเศษ 

คือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ลองอ่านในโรม 3:23-24: 

 

เพราะวา่ทุกคนทาํบาปและเสื:อมจากพระเกียรติสิริของพระเจา้ และโดยพระคุณของพระเจา้ 

พระองคท์รงนบัวา่พวกเขาเป็นผูช้อบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า ดว้ยการที:พระเยซูคริสตท์รงไถ่พวกเขา (โรม 3:23-24) 

 

ในฐานะพนัธกิจแห่งพระคุณของพระเจา้ การอภยัโทษบาปเกี:ยวขอ้งกบัทั.งสามพระภาคในตรีเอกานุภาพ คือพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิS  โดยเริ:มตน้ที:พระบิดา 

 

 

พระบิดา 
 

หัวใจของความรอดคือองค์ตรีเอกานุภาพ: พระบิดาผู้เริ)มต้น พระบุตรเป็นผู้กระทาํให้สําเร็จ 

และพระวญิญาณบริสุทธิ\เป็นผู้ใช้ให้เกดิผล เมื)อเรานึกถงึความสัมพนัธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตร หรือจริง ๆ 

แล้ว เมื)อเรานึกถงึพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\ 

ทัNงสามพระภาคนัNนเกี)ยวข้องในการวางแผนการเพื)อความรอดของเรา ทัNงสามพระภาคปฏบัิตพินัธกจิแห่งพระคุณ 

ในความรัก และในความเมตตา เช่นเดยีวกบัในการรักษาไว้ซึ)งพระพโิรธ ความชอบธรรม และการพพิากษา ฉะนัNน 

เมื)อพระบิดาถูกมองว่าเป็นผู้เริ)มพนัธกจิ 

พระองค์จงึไม่ได้ปฏบัิตพินัธกจินัNนอย่างเป็นเอกเทศจากพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 

การอภยัโทษบาปเริ:มจากพระบิดาเพราะพระองคไ์ดว้างแผนการไวแ้ลว้ 

พนัธสญัญาใหม่สอนเราอยา่งชดัเจนวา่พระบิดาไดส่้งพระบุตรลงมาในโลกนี.และแต่งตั.งพระองคใ์หเ้ป็นพระผูไ้ถ่ 

เราเห็นคาํสอนนี.ในยอห์น 3:16-18; กิจการ 2:34-36; และฮีบรู 3:1-2 

 

พนัธสญัญาใหม่สอนดว้ยวา่พระบิดามอบหมายใหพ้ระเยซูมีอาํนาจไถ่ประชากรของพระองค ์

รวมทั.งสญัญาวา่จะยอมรับการเสียสละของพระเยซูบนไมก้างเขนเพื:อเป็นค่าไถ่ชาํระบาป 

บทบาทของพระบิดานั.นถูกกล่าวถึงอยา่งชดัเจนในพระวจนะหลายตอน เช่น ยอห์น 10:14-18; โคโลสี 1:18-21; และฮีบรู 2:10 

 

ความจริงแลว้ โรม 3:25 กล่าววา่ พระบิดาเป็นผูที้:มอบพระเยซูใหเ้ป็นเครื:องบูชา ลองฟังสิ:งที:เปาโลเขียนในขอ้นี. : 

  

พระเจา้ทรงใหพ้ระเยซูเป็นเครื:องบูชาลบบาป (โรม 3:25) 

 

พระบิดาทรงเป็นสถาปนิกแห่งการไถ่บาปผูย้ิ:งใหญ่ พระองคมี์แผนการอนัเปี: ยมดว้ยพระคุณ 

และพระประสงคอ์นัเปี: ยมดว้ยพระเมตตาที:จะอภยัความบาปของเราและอวยพระพรเรา 
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และพระราชอาํนาจของพระองคก์คื็อสิ:งที:ทาํใหค้วามรอดนั.นเป็นไปไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

ความคดิที)ว่า บนกางเขนนัNน 

พระเยซูกาํลงัพยายามหันพระพโิรธของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ไม่ให้ตกลงบนคนของพระองค์ 

โดยอธิบายในลกัษณะที)ว่าพระเยซูเตม็ไปด้วยความรัก แต่พระบิดาไม่เป็นเช่นนัNน 

เป็นการตคีวามที)ผดิพลาดอย่างร้ายแรงเกี)ยวกบัพนัธกจิของพระเยซูคริสต์ ในการชําระบาป จริง ๆ แล้ว 

พนัธกจิของพระเยซูบนไม้กางเขนกคื็อการที)พระบิดาสําแดงความรักดัNงเดมิของพระองค์ที)มต่ีอประชากรของพระ

องค์ ลองคดิดูว่าพนัธสัญญาใหม่เน้นยํNาบ่อยครัNงเพยีงใดว่า 

การที)พระเยซูเสดจ็เข้ามาในโลกนีNและแบกกางเขนของพระองค์นัNน กเ็ป็นผลมาจากความรักของพระบิดานั)นเอง 

พระวจนะที)เราส่วนใหญ่จาํได้เป็นข้อแรกในชีวติคริสเตยีนกคื็อ ยอห์น 3:16 ซึ)งเน้นชัดเจนว่า 

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดยีวของพระองค์” ทนีีN 

ความรักของใครที)กาํลงัถูกเน้นในข้อนีNล่ะ? เปล่า! ข้าพเจ้าไม่ได้หมายจะมองข้ามความรักของพระเยซู 

แต่นี)เป็นความรักของพระบิดาในฟ้าสวรรค์ที)ได้ประทานพระบุตรของพระองค์ 

จุดนีNต่างหากที)กาํลงัถูกเน้นยํNาในพระวจนะข้อนีN 

—ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 

 

พระบุตร 
 

พระคุณของพระเจา้ที:ทาํใหก้ารอภยัโทษบาปสาํเร็จเกี:ยวขอ้งกบัพระบุตร พระผูไ้ถ่ของเราดว้ย 

เพื:อทาํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้สาํเร็จ พระบุตรจึงถูกส่งเขา้มาในโลก โดยบงัเกิดเป็นมนุษย ์คือพระเยซู 

พระเมสสิยาห์ที:คนรอคอยมาอยา่งยาวนาน เพื:อที:จะชาํระความบาปของมนุษย ์เราพบคาํสอนนี.ในพระวจนะหลายตอน เช่น โรม 3:25-26 

และ ฮีบรู 2:14-17 และ 10:5-10 

 

พระเยซูไถ่ความผดิบาปโดยตายบนกางเขนแทนที:คนบาป พระองครั์บคาํสาปแช่งที:ตกบนพระองคเ์พราะความบาปของเรา 

ความชอบธรรมอนัสมบูรณ์ของพระองคก์ถู็กเติมเตม็ในชีวติของเรา เพื:อเราจะไม่ถูกนบัวา่เป็นคนบาป แต่เป็นบุตรผูเ้ชื:อฟังของพระเจา้ 

พระวจนะบางตอนที:กล่าวถึงหลกัการนี.ไดแ้ก่ ยอห์น 10:14-18; กาลาเทีย 2:20; 2 โครินธ์ 5:21; และ ฮีบรู 10:9-14 เปาโลเขียนไวใ้น 

เอเฟซสั 1:7 วา่: 

 

ในพระเยซู เราไดรั้บการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค ์

คือไดรั้บการอภยัโทษบาปตามพระคุณอนัอุดมของพระเจา้ (เอเฟซัส 1:7) 

 

บาปของเราไดรั้บการอภยัไม่ใช่เพราะพระเจา้เพิกเฉยต่อบาปนั.น แต่เพราะพระองคใ์หโ้ทษนั.นตกลงบนพระคริสตแ์ลว้ 

นี:คือเหตุผลที:พระคมัภีร์หนุนใจใหเ้รามั:นใจในความรอดของเราไดอ้ยา่งมั:นคง 

 

นอกเหนือจากพนัธกิจของพระบิดาและพระบุตรแลว้ 

การอภยัโทษบาปกเ็ป็นผลของพระคุณของพระเจา้ผา่นพระวญิญาณบริสุทธิS ดว้ย 

 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู      บทที ่6: ความรอด 

 

-9- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

พระวญิญาณบริสุทธิA  
 

พระวญิญาณบริสุทธิS เป็นพระภาคแห่งตรีเอกานุภาพผูท้าํใหก้ารอภยัโทษบาปเกิดผลในชีวติของเรา พระบิดาทรงวางแผน 

และพระบุตรทรงกระทาํการไถ่บาปใหส้าํเร็จ แต่บาปของเรายงัไม่ถูกยกโทษจริง ๆ 

จนกวา่พระวญิญาณบริสุทธิS จะปฏิบติัพนัธกิจของพระองค ์

 

เมื:อเราตดัสินใจเชื:อ 

พระวญิญาณช่วยใหเ้ราคืนดีกบัพระเจา้ดว้ยการยกโทษบาปทั.งสิ.นที:เราไดท้าํมานบัจนถึงเวลาที:เราตดัสินใจรับเชื:อ 

และทรงมอบชีวติใหม่ฝ่ายวญิญาณแก่เราดว้ย โดยการฟื. นฟูจิตวญิญาณของเราขึ.นใหม่ เหมือนที:พระเยซูกล่าวถึงในยอห์น 3:5-8 ใน กิจการ 

11:18 ซึ: งประสบการณ์นี. เรียกวา่ “การกลบัใจเพื:อเขา้สู่ชีวติใหม่” 

เนื:องจากความเชื:อและการถูกสร้างใหม่ตอ้งเกิดจากความเสียใจและการสารภาพความผดิบาปของเราเสมอ 

พระวจนะหลายขอ้ต่างยนืยนัเช่นนี.  เช่น 1 โครินธ์ 6:11 

 

และพระวญิญาณกน็าํการอภยัโทษบาปมาสู่เรา ตลอดชั:วชีวติของเรา พระวญิญาณคือผูรั้กษาความเชื:อของเรา 

ผูน้าํเราในการสาํนึกผดิในแต่ละวนั และผูน้าํการอภยัโทษบาปมาสู่เราอยูเ่สมอ สิ:งที:พระวญิญาณกระทาํบอกไวช้ดัเจนในโรม 8:1-16 

และกาลาเทีย 5:5 ตวัอยา่งหนึ:งไดแ้ก่ขอ้เขียนของเปาโลใน 2 เธสะโลนิกา 2:13: 

 

เพราะพระเจา้ทรงเลือกท่านมาตั.งแต่ตน้ใหไ้ดรั้บความรอด โดยการทรงชาํระใหบ้ริสุทธิS จากพระวญิญาณ 

และโดยการเชื:อความจริง” (2 เธสะโลนิกา 2:13) 

 

ในขอ้นี.  เปาโลเขียนวา่ผูเ้ชื:อไดรั้บการช่วยใหร้อดโดยการทาํงานของพระวญิญาณ ซึ: งชาํระเราจากความบาปและการอธรรม 

ซึ: งกห็มายความวา่พระวญิญาณนาํการอภยัโทษบาปมาสู่เรา และพระวญิญาณกน็าํการอภยัโทษบาปมาสู่เราต่อไปเรื:อย ๆ 

ตราบใดที:เรายงัคงเชื:อในความจริงของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

ทั.งพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิS สาํแดงพระคุณแห่งการช่วยใหร้อดต่อเรา 

และสิ:งนี. มีนยัยะสาํคญัสามประการสาํหรับชีวติของเราคือ หนึ:ง 

เมื:อเราทาํบาปและทูลต่อพระเจา้เพื:อขอการอภยัโทษและความช่วยเหลืออื:น ๆ เกี:ยวกบัความรอด 

กเ็ป็นสิ:งที:ถูกตอ้งที:เราจะทูลขอต่อทั.งสามพระภาคของพระเจา้ สอง เมื:อเราไดรั้บพระพรเหล่านี.แลว้ เรากค็วรขอบพระคุณทั.งสามพระภาค 

และสาม เราสามารถมีความมั:นใจสูงสุดในความรอดของเรา 

เพราะเรารู้วา่ทั.งสามพระภาคของตรีเอกานุภาพทรงรักเราและกระทาํพนัธกิจเพื:อใหม้ั:นใจวา่เราไดรั้บการไถ่แลว้ พระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิS กาํลงัทาํงานร่วมกนั เพื:อประโยชนข์องเราและเพื:อแกปั้ญหาความบาปของเรา 

 

หลงัจากไดศึ้กษาการอภยัโทษบาปจากมุมมองดา้นปัญหาของความบาปและพระคุณของพระเจา้แลว้ 

เรากพ็ร้อมที:จะศึกษาบทบาท ความรับผดิชอบส่วนบุคคลที:เกี:ยวขอ้งกบัเรื:องการอภยัโทษบาป 

 

ความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
 

พระคมัภีร์สอนชดัเจนวา่พระเจา้ไม่ไดอ้ภยับาปของทุกคน บางคนไดรั้บการอภยั และบางคนไม่ไดรั้บ ทาํไมจึงเป็นเช่นนี.? 
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จากมุมมองของมนุษย ์เหตุผลกคื็อ โดยปกติแลว้ กระบวนการอภยัโทษบาปขึ.นอยูก่บัปัจจยัดา้นความรับผดิชอบส่วนบุคคลดว้ย 

กล่าวกวา้ง ๆ กคื็อ คนทั.งปวงที:ทาํตามความรับผดิชอบเหล่านี.กไ็ดรั้บการอภยั แต่คนที:เพิกเฉยต่อความรับผดิชอบนั.นกไ็ม่ไดรั้บการอภยั 

 

การพิจารณาดา้นความรับผดิชอบส่วนบุคคลแบ่งเป็นสองส่วน 

ส่วนแรกเกี:ยวกบัเงื:อนไขที:พระคมัภีร์กาํหนดวา่จาํเป็นสาํหรับการรับการอภยัโทษบาป 

ส่วนที:สองเกี:ยวกบัช่องทางในการรับการอภยัโทษบาป ใหเ้ราเริ:มตน้ที:เงื:อนไขในพระคมัภีร์ ที:เชื:อมโยงกบัการอภยัโทษบาป 

 

 

เงืEอนไข 
 

พระคมัภีร์กาํหนดเงื:อนไขเบื.องตน้สองประการสาํหรับการอภยัโทษบาป หนึ:ง 

พระคมัภีร์กล่าวถึงความเชื:อในพระเจา้วา่เป็นเงื:อนไขจาํเป็นขอ้แรกสาํหรับการรับอภยัโทษบาป ในพระคมัภีร์นั.น 

แนวคิดเรื:องความเชื:อมีหลายดา้น แต่ในบริบทนี.  เมื:อเรากล่าวถึงความเชื:อในพระเจา้ เรากห็มายถึง: 

 

การยอมรับในพระราชอาํนาจสูงสุดของพระเจ้า การยอมจาํนนต่อพระองค์ด้วยความจงรักภกัด ี

และความไว้วางใจว่าพระองค์จะสําแดงพระเมตตาต่อเราโดยเห็นแก่พระผู้ไถ่ของเรา คือพระเยซูคริสต์ 

 

อาจฟังดูแปลกสาํหรับคนรุ่นใหม่ แต่พระวจนะมกักล่าวถึงความเชื:อแบบนี.วา่ “ความยาํเกรงพระเจา้” 

 

เช่น สดุดี 103:8-13 บรรยายเงื:อนไขของการอภยัโทษบาปดงันี. : 

 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเมตตาและทรงพระคุณ ทรงพระพิโรธชา้และเปี: ยมดว้ยความรักมั:นคง 

พระองคจ์ะไม่ทรงกล่าวโทษอยูเ่สมอ หรือทรงพระพิโรธเป็นนิตย ์

พระองคไ์ม่ไดท้รงกระทาํแก่เราอยา่งสาสมกบับาปของเรา หรือลงโทษอยา่งสาสมกบัความชั:วชา้ของเรา 

เพราะวา่ฟ้าสวรรคสู์งเหนือแผน่ดินเพียงใด ความรักของพระองคที์:มีต่อผูที้:ยาํเกรงพระองคก์ย็ิ:งใหญ่เพียงนั.น 

ตะวนัออกไกลจากตะวนัตกเพียงใด พระองคก์ท็รงยกเอาการล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั.น 

บิดาเอน็ดูสงสารบุตรของตนฉนัใด องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กท็รงเอน็ดูสงสารผูที้:ยาํเกรงพระองคฉ์นันั.น (สดุด ี103:8-13) 

 

ขอใหส้งัเกตวา่ ผูที้:ยาํเกรงพระเจา้เท่านั.นถึงจะไดรั้บการอภยัโทษบาป และการล่วงละเมิดของเขากไ็ดรั้บการอภยั 

 

หลกัการนี.พบในพระคมัภีร์ตลอดทั.งเล่ม เช่น 2 พงศาวดาร 30:18-19 กล่าววา่ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหอ้ภยัแก่ทุก ๆ 

คนผูต้ ั.งใจแสวงหาพระองค ์ในมาระโก 4:12 พระเยซูกล่าววา่ 

คนเหล่านั.นที:ยอมรับและเขา้ใจพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั.นถึงจะสามารถหนัมาหาพระองคแ์ละไดรั้บการอภยัได ้และในกิจการ 26:17-18 

มีเพียงผูที้:ตาของเขาถูกเปิดออกเพื:อใหเ้ห็นสจัธรรมแห่งพระสิริและฤทธานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั.นที:จะไดรั้บการอภยัโทษบาป 

 

เงื:อนไขพื.นฐานประการที:สองสาํหรับการอภยัโทษบาปตามที:พระคมัภีร์สอนกคื็อ ความรู้สึกปวดร้าวเพราะสาํนึกผดิ 

ซึ: งหมายถึง: 
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ความรู้สึกโศกเศร้าอย่างแท้จริงที)ได้ทาํบาป หรือความเสียใจอย่างแท้จริงที)ได้ละเมดิพระบัญญตัขิองพระเจ้า 

 

นี:ไม่ใช่แค่ความโศกเศร้าที:ถูกจบัไดห้รือตอ้งถูกลงโทษ แต่เป็นการยอมรับวา่ขอ้กาํหนดของพระเจา้นั.นบริสุทธิS  

และรู้สึกใจสลายเพราะเราลม้เหลวที:จะถวายเกียรติแด่พระองค ์

 

ในเรื)องของการสํานึกผดินัNน เราทัNงหลาย คือท่านและข้าพเจ้า จาํเป็นต้องรู้สึกผดิที)ได้ทาํบาป ข้าพเจ้าคดิถงึ ดาวดิ 

หลงัจากที)เขาได้ทาํบาปต่อนางบัทเชบา ใช่แล้ว ดาวดิได้ทาํบาปต่อนางบัทเชบา 

และเขากไ็ด้ทาํบาปต่อสามขีองนางด้วย และเขาได้กระทาํบาปต่อคริสตจกัรในพนัธสัญญาเดมิด้วย 

แต่ในที)สุดแล้วเขากสํ็านึกและกล่าวว่า “ข้าฯ ได้ทาํผดิต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านัNน 

และได้ทาํสิ)งชั)วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์” คุณสัมผสัได้ว่าดาวดิได้สํานึกผดิอย่างแท้จริง 

หรือหากใช้คาํศัพท์ปัจจุบันว่า เขารู้สึก “ใจแตกสลาย” เพราะได้ทาํบาป และโดยพระวญิญาณ 

เราจาํเป็นต้องรู้สึกอย่างเดยีวกนั เมื)อเข้ามาเฝ้าจาํเพาะพระพกัตร์พระเจ้า 

—ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั 

 

ยกตวัอยา่ง ใน 2 ซามูเอล 11 ดาวดิไม่ไดแ้สดงความสาํนึกผดิเลย เมื:อเขาล่วงประเวณีกบันางบทัเชบา 

หลงัจากนั.นเขายงัวางแผนฆ่าสามีของนาง คืออุรียาห์ เพื:อปกปิดการที:นางตั.งครรภ ์ตลอดการตั.งครรภข์องนางบทัเชบา 

ดาวดิดาํเนินชีวติโดยปราศจากความเสียใจในสิ:งที:ทาํลงไป จนกระทั:งหลงัจากบุตรชายของเขาเกิดมา ในเวลานั.นเอง 

ผูเ้ผยพระวจนะนาธานไดเ้ผชิญหนา้กบัดาวดิ และบอกใหรู้้ถึงความบาปของเขา ตามที:บนัทึกใน 2 ซามูเอล 12 เมื:อถึงตอนนี.  

ดาวดิจึงยอมรับความผดิที:ไดก้ระทาํและรู้สึกเสียใจอยา่งลึกซึ. ง และดว้ยจิตวญิญาณที:แตกสลายอยา่งแทจ้ริง ดาวดิจึงเขียนสดุดี 51 

ซึ: งเป็นสดุดีแห่งการสาํนึกผดิอนัยิ:งใหญ่ เพื:อแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจอยา่งลึกซึ. ง ดาวดิเขียนในสดุดี 51:6 และ 17 วา่: 

 

แน่ทีเดียว พระองคท์รงประสงคค์วามจริงภายใน พระองคท์รงสอนขา้พระองคถึ์งปัญญาในส่วนลึกที:สุด 

เครื:องบูชาที:พระเจา้ทรงรับ คือจิตวญิญาณที:ชอกชํ.า ขา้แต่พระเจา้ ใจที:ชอกชํ.าและสาํนึกผดินั.น 

พระองคจ์ะไม่ทรงดูหมิ:น” (สดุด ี51:6, 17) 

 

ดาวดิรู้ดีวา่ การที:จะรับการอภยัโทษบาปจากพระเจา้นั.น เขาจาํเป็นตอ้งมีมุมมองเหมือนพระเจา้ในเรื:องความบาปที:เขาทาํลงไป 

เขาจาํเป็นตอ้งรังเกียจสิ:งที:เขาไดท้าํ และตอ้งรู้สึกเสียใจอยา่งแทจ้ริง 

 

การเนน้ความรู้สึกปวดร้าวเพราะสาํนึกผดิในลกัษณะเดียวกนันี.  เห็นไดใ้นสดุดี 32:1 และ 2 

ซึ: งกล่าววา่การอภยัโทษบาปมาถึงคนเหล่านั.นที:ไม่มีการหลอกลวง อิสยาห์ 55:7 กล่าววา่ 

พระเมตตาของพระเจา้ประทานมาแก่คนเหล่านั.นที:ละทิ.งความบาปของตน และเรากอ่็านพบในเยเรมีย ์5:3 วา่ 

การอภยัโทษบาปถูกปฏิเสธไม่ใหแ้ก่คนเหล่านั.นที:จิตใจแขง็กระดา้งในเรื:องความบาป 

 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราปลูกฝังความรู้สึกเสียใจในความผดิ ซึ)งเป็นหัวใจของการสํานึก 

โดยให้ความคดิของเราเน้นไปที)ความบริสุทธิ\ของพระเจ้า 

เราทาํเช่นนัNนได้โดยการตรึกตรองสิ)งที)พระคมัภร์ีกล่าวตัNงแต่ปฐมกาลจนถงึววิรณ์ 

เกี)ยวกบัพระเจ้าผู้ไม่สามารถมสีามคัคธีรรมกบัคนที)ไม่เชื)อฟังได้ 

แต่จะตดัสินการไม่เชื)อฟังและนําการชําระโทษมาบนคนเหล่านัNนที)ละเมดิ นี)คือความบริสุทธิ\ของพระเจ้า 

และเป็นเรื)องสําคญัยิ)ง และเมื)อเราใคร่ครวญเกี)ยวกบัความบริสุทธิ\ของพระเจ้า 
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กข็อให้เรามองย้อนกลบัไปดูข้อมูลเก่า ๆ เกี)ยวกบัชีวติของเรา และทบทวนในบางเรื)องที)เราได้ละเมดิ ดืNอรัNน 

ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ใส่ใจสิ)งที)พระเจ้าตรัส และดาํเนินชีวติเหลวแหลกจนทาํให้พระองค์เสื)อมเสียพระเกยีรต ิ

เอาล่ะ ตอนนีNให้เราคดิย้อนกลบัไป ตอนนีN โทษทณัฑ์ต่าง ๆ ที)เราต้องได้รับอนัเป็นผลมาจากการดาํเนินชีวติเช่นนัNน 

จริง ๆ แล้วได้ตกลงบนบ่าของพระคริสต์ และพระองค์ได้ทุกข์ทรมานแทนเรา สิ)งนีNจะบอกเราว่า 

ความบาปของเราน่าอนาถเพยีงใด และด้วยความบาปขนาดนัNน 

มเีพยีงการสละชีวติของพระบุตรของพระเจ้าที)มาบังเกดิเป็นมนุษย์เท่านัNน ที)จะชําระเราได้ และเมื)อเราตระหนักว่า 

ความบาปของเราน่าอนาถเพยีงใดเมื)อเทยีบกบัความบริสุทธิ\ของพระเจ้าและสิ)งที)จาํเป็นต้องเกดิขึNนเพื)อชําระบาปอ

อกไป การรับรู้ถงึความน่าอนาถของความบาปของเรากจ็ะถูกทาํให้รุนแรงมากขึNน 

และความเสียใจในความผดิของเรากจ็ะลกึซึNงยิ)งขึNน และกระบวนการนีNกจ็ะนําไปสู่ความพยายามอย่างจริงใจ 

ครัNงแล้ว ครัNงเล่า ที)จะปวารณาตวัเราเองให้บริสุทธิ\ต่อพระเจ้า 

ที)จะบอกพระองค์ว่าเราเสียใจมากเพยีงใดและรังเกยีจความบาปของเราอย่างแท้จริง 

ความบาปที)ทาํให้พระองค์ต้องสละชีวติเพื)อไถ่เรา 

—ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ 

 

ความเชื:อและความรู้สึกปวดร้าวเป็นเงื:อนไขสาํคญัสาํหรับชีวติของทุกคน ไม่วา่เราจะเป็นผูเ้ชื:อหรือไม่กต็าม 

สาํหรับคนที:ยงัไม่ไดต้อ้นรับพระคริสตเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อด 

เงื:อนไขเหล่านี. เป็นโอกาสที:จะเขา้ถึงพระเจา้เพื:อรับการอภยัโทษบาป และเริ:มชีวติใหม่ในพระคริสต ์

สาํหรับเราที:เป็นคนของพระผูเ้ป็นเจา้อยูแ่ลว้ สองสิ:งนี. เตือนใจเราวา่ เราตอ้งดาํเนินชีวติในความเชื:อที:สมํ:าเสมอ 

และตอ้งเสียใจอยา่งแทจ้ริงกบัความบาปที:เรายงัคงกระทาํอยู ่เพื:อเราจะไดรั้บการอภยัโทษบาปและการชาํระทุก ๆ วนัตลอดไป 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่เงื:อนไขสาํหรับการอภยัโทษบาปประกอบดว้ยการที:พระเจา้ทาํใหเ้กิดความเชื:อและความรู้สึกปวดร้าวเพราะค

วามบาปในใจของเรา ต่อไป เราจะศึกษาช่องทางที:เรารับการอภยัโทษบาป 

 

 

วธีิการ 
 

บางครั. งคริสเตียนกไ็ม่สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่ง “วธีิการแห่งพระคุณ” และ “พื.นฐานแห่งพระคุณ” เมื:อเป็นเช่นนี.  

เขาจึงเขา้ใจผดิวา่ วธีิการแห่งพระคุณกส็ามารถใชเ้พื:อไดรั้บพระคุณเช่นกนั หรือถึงขนาดบงัคบัใหพ้ระเจา้สาํแดงพระคุณต่อเรา ฉะนั.น 

เราจึงตอ้งแยกแยะระหวา่งวธีิการและพื.นฐานใหช้ดัเจน เพื:อใหเ้ห็นภาพ 

ลองนึกถึงคนที:จาํเป็นตอ้งทาํกายภาพบาํบดัเพื:อฟื. นตวัจากการบาดเจบ็ การบาํบดันั.นมีราคาสูงและมีผูบ้ริจาคค่าใชจ่้ายให ้เรากล่าวไดว้า่ 

วธีิการที:ช่วยใหฟื้. นตวักคื็อกายภาพบาํบดั แต่พื.นฐานดา้นการเงินที:นาํไปสู่การฟื. นตวักคื็อเงินบริจาค 

 

เราอาจสรุปความแตกต่างนี.โดยกล่าววา่ 

พื.นฐานไดแ้ก่เหตุผลหรือคุณความดีอนัเป็นรากฐานของการกระทาํหรือผลที:เกิดขึ.นตามมา 

แต่วธีิการคือเครื:องมือหรือกลไกที:ทาํใหก้ารกระทาํหรือผลลพัธ์นั.นเกิดขึ.นได ้

 

เมื:อเราพดูถึงการรับอภยัโทษบาปและพระคุณจากพระเจา้ พื.นฐานกคื็อคุณความดีของพระคริสตเ์สมอ 

ซึ: งพระองคไ์ดรั้บอยา่งคู่ควรโดยผา่นชีวติอนัเชื:อฟังและการสละพระชนมบ์นไมก้างเขน สิ:งนี. เราเห็นในพระวจนะหลายตอน เช่น มทัธิว 
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26:28; โคโลสี 1:13-14; และ 1 ยอห์น 2:12 การอภยันั.นตอ้งไดรั้บอยา่งคู่ควรเสมอ แต่ผูที้:ไดรั้บการอภยัเพื:อเรานั.นคือพระคริสต ์

ไม่ใช่ตวัเราเอง และวธีิการพื.นฐานที:พระคุณทั.งปวงจะเกิดขึ.นในชีวติของเราไดก้คื็อความเชื:อ ไม่วา่โดยการแสดงออกโดยตรงต่อพระเจา้ 

หรือโดยผา่นวธีิการแห่งพระคุณ ความเชื:อกเ็ป็นเครื:องมือเบื.องตน้ที:พระเจา้ใชเ้พื:อนาํพระคุณและพระพรอื:น ๆ มาสู่ชีวติของเรา 

 

พระคมัภีร์กล่าวถึงหลายวธีิการที:ความเชื:อจะถูกใชใ้หเ้กิดผล เพื:อจุดประสงคข์องบทเรียนนี.  

เราจะจดัวธีิการเหล่านี. เป็นสองประเภทกวา้ง ๆ โดยเริ:มตน้ดว้ยการอธิษฐาน 

 

ตลอดพระคมัภีร์ทั.งเล่ม การอธิษฐานถูกระบุวา่เป็นวธีิการปกติพื.นฐานในการวงิวอนขอพระคุณและการอภยัจากพระเจา้ 

ตวัอยา่งกคื็อ โดยทั:วไปแลว้ พระคมัภีร์กล่าวถึงการอธิษฐานสารภาพบาปและสาํนึกผดิวา่เป็นการแสดงออกถึงความเชื:อ 

และโดยความเชื:อนี.  พระวญิญาณบริสุทธิS กช่็วยใหเ้ราไดรั้บการอภยั ความสมัฤทธิS ผลของคาํอธิษฐานเช่นนี. ถูกกล่าวถึงใน 1 พงศก์ษตัริย ์

8:29-40; สดุดี 32:1-11; กิจการ 8:22; 1 ยอห์น 1:9; และอีกหลายตอน 

 

สาํหรับผูที้:เพิ:งมารู้จกัพระเจา้ 

คาํอธิษฐานสารภาพและสาํนึกผดิอยา่งจริงใจเป็นวธีิการที:พระวญิญาณบริสุทธิS ใชใ้นเบื.องตน้เพื:อนาํการอภยัโทษและความรอดมาสู่ชีวติข

องเขา ดว้ยเหตุนี.  คริสตจกัรจึงเรียกการกลบัใจใหม่วา่ “การสาํนึกผดิเพื:อเขา้สู่ชีวติใหม่” ในกิจการ 11:18 และสาํหรับผูเ้ชื:อ 

คาํอธิษฐานสารภาพและสาํนึกผดิเป็นวธีิการสาํคญัตลอดไปในการรับพระคุณของพระเจา้ในชีวติของเรา ตามที:เราอ่านพบใน 1 ยอห์น 

1:9วา่ 

 

ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซื์:อและเที:ยงธรรมจะทรงอภยับาปของเรา 

และชาํระเราใหพ้น้จากความอธรรมทั.งสิ.น (1 ยอห์น 1:9) 

 

ข่าวดีในพระกิตติคุณกคื็อ พระเจา้ยกโทษบาปของเราอยา่งไม่มีเงื:อนไข บนพื.นฐานของสิ:งที:พระคริสตไ์ดก้ระทาํเพื:อเรา 

และเราสามารถรับการอภยันี.โดยการทูลขอต่อพระองคด์ว้ยความเชื:อเท่านั.น 

 

คดิดูสิ คนมากมายคดิว่า ถ้าเราสอนว่าพระเจ้าจะยกโทษให้คนบาป เพยีงแค่เขาเข้ามาหาพระองค์และกล่าวว่า 

“พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ขอยกโทษข้าพระองค์ด้วย” นั)นจะทาํให้พระคุณของพระเจ้าเป็นของราคาถูก 

แต่ประเดน็สําคญัของเรื)องกคื็อ จริง ๆ แล้วเป็นการเทดิทูนพระคุณของพระเจ้า 

การสํานึกผดิของเราไม่ได้ช่วยให้เรารอดและกไ็ม่ได้เป็นพืNนฐานที)พระเจ้าใช้เพื)อยกโทษให้เรา 

แต่เราได้รับความรอดเพราะพระเจ้าเองเป็นผู้ประทานพืNนฐานแห่งการอภยัและการคืนด ี

ซึ)งมาในรูปของการพลพีระชนม์ของพระบุตรองค์เดยีวของพระองค์ อนัเป็นค่าไถ่ที)ลํNาค่าที)สุด 

และแพงเกนิกว่าจะคาํนวณได้  

—ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 

การที)พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า พระภาคที)สองขององค์ตรีเอกานุภาพ เสดจ็มาในโลกและใช้เวลา 30 

ปีในสภาพมนุษย์และผู้รับใช้ จากนัNนกท็นทุกข์ทรมานและสิNนพระชนม์บนไม้กางเขน 

ทัNงสิNนนีNเป็นการชดใช้หนีNบาปชั)วนิรันดร์บนไม้กางเขน เพื)อรับโทษแห่งความบาปของเรา นั)นคือราคา 

นั)นคือสิ)งที)ต้องจ่ายชั)วนิรันดร์ และเป็นต้นทุนมหาศาล เป็นค่าไถ่ที)ไม่มวีนัสิNนสุดสําหรับความบาปของเรา ฉะนัNน 

นี)จงึไม่ใช่พระคุณราคาถูกอย่างแน่นอน นี)คือพระคุณที)ราคาแพงที)สุดเท่าที)มนุษย์เคยได้รับ 

แล้วเรารับพระคุณนีNเป็นของขวญัที)ไม่มเีงื)อนไข เพยีงเพราะพระเยซูประทานพระองค์เองเพื)อเรา 
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—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

ทุกคนที)มาหาพระองค์และเพยีงกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้า ยกโทษแก่ข้าพระองค์ด้วย” กไ็ด้รับการอภยั 

นี)ไม่ใช่เพราะคาํขอร้องขอการอภยัโทษของเขาสูงส่งยิ)งนัก ไม่ใช่เพราะการสํานึกผดิของเขาแสนประเสริฐ 

แต่เพราะพระเยซูได้กระทาํทุกอย่างที)จาํเป็น 

เพื)อให้เราเป็นหนึ)งเดยีวกนัอกีครัNงในการสามคัคธีรรมกบัพระบิดาของเราในสวรรค์ 

—ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 

ถึงจุดนี. เราตอ้งกล่าวก่อนวา่ นอกจากคาํอธิษฐานสารภาพและสาํนึกผดิ อนัเป็นวธีิการปกติของการรับอภยัโทษ 

กมี็การอธิษฐานเพื:อวงิวอนเพื:อผูอื้:น ซึ: งบางครั. งทาํหนา้ที:เป็นวธีิเหนือธรรมดา หรือวธีิพิเศษเพื:อทูลขอการอภยั 

การวงิวอนเพื:อผูอื้:นอาจนิยามไดว้า่เป็น “การเป็นสื:อกลาง หรือการร้องทุกข ์หรือการอธิษฐาน เพื:อทูลขอแทนอีกคนหนึ:ง” 

 

พระคมัภีร์บนัทึกตวัอยา่งของหลายคนที:อธิษฐานวงิวอนเพื:อผูอื้:นอยา่งสมัฤทธิS ผล ในกนัดารวถีิ 14:19 

พระผูเ้ป็นเจา้ยกโทษความบาปของอิสราเอลเพื:อสนองตอบคาํอธิษฐานวงิวอนของโมเสส เราอ่านพบเช่นกนัใน 2 พงศาวดาร 30:18-20 วา่ 

พระผูเ้ป็นเจา้อภยัใหแ้ก่คนที:ไม่ไดเ้ตรียมตวัอยา่งเหมาะสมสาํหรับเทศกาลปัสกา เพื:อเห็นแก่คาํอธิษฐานวงิวอนของเฮเซคียาห์ 

เราอ่านพบในโยบ 1:5 วา่โยบถวายเครื:องบูชาแทนลูกหลานของท่านอยา่งสมํ:าเสมอ แลว้เรากอ่็านพบในยากอบ 5:14-15 วา่ยากอบสอนวา่ 

ผูอ้าวโุสในคริสตจกัรสามารถทูลขอการอภยัสาํหรับผูที้:ไดก้ระทาํบาป จริงอยู ่

พระเจา้ไม่ไดป้ระทานการอภยัโทษเพราะเห็นแก่การที:ผูเ้ชื:ออธิษฐานวงิวอนเพื:อคนอื:นเสมอไป แต่กมี็หลายครั. งที:พระองคท์าํเช่นนั.น 

 

นอกเหนือจากการที:มนุษยทู์ลวงิวอนเพื:อคนอื:นแลว้ ทั.งพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิS กทู็ลวงิวอนเพื:อมนุษยด์ว้ย 

การทูลวงิวอนของพระเยซู ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น อิสยาห์ 53:12; โรม 8:34; และฮีบรู 7:25 

และการที:พระวญิญาณทูลวงิวอนเพื:อเรากป็รากฏในโรม 8:26-27 

 

ช่องทางปกติที:สองสาํหรับรับการอภยัโทษไดแ้ก่พิธีกรรมบริสุทธิS  หรือที:คริสตจกัรโปรเตสแตนตห์ลายแห่งในปัจจุบนัเรียกวา่ 

“ศาสนพิธี” ซึ: งไดแ้ก่พิธีบพัติศมาและพิธีมหาสนิท 

 

ในที:นี.  เมื:อเราใชค้าํวา่ “พิธีกรรมบริสุทธิS ” เราตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ 

เราไม่ไดก้ล่าวถึงมหาสนิทและบพัติศมาในมุมมองเดียวกนักบัคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก ตรงกนัขา้ม คาํวา่ “พิธีกรรมบริสุทธิS ” 

ตามประวติัศาสตร์แลว้ถูกใชใ้นคริสตจกัรโปรเตสแตนตห์ลายนิกายมาตลอด เพื:อหมายถึงมหาสนิทและบพัติศมา 

ทั.งสองเป็นศาสนพิธีพิเศษและบริสุทธิS ที:พระเจา้ประทานแก่คริสตจกัร เพื:อเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความเชื:อและรับพระพร 

แมค้ริสเตียนโปรเตสแตนตจ์ะมีธรรมเนียมที:แตกต่างกนัเกี:ยวกบัรายละเอียดของพิธีกรรมบริสุทธิS นี.  

แต่กเ็ห็นพอ้งกนัวา่พิธีทั.งสองมีความพิเศษในบางอยา่ง 

 

บางครั. งคริสเตียนกรู้็สึกสงสยัเมื:อไดย้นิคนอื:นกล่าวถึงพิธีมหาสนิทและบพัติศมาวา่เป็นวธีิการรับการอภยั ดงันั.น 

สิ:งสาํคญัที:เราตอ้งเนน้คือ เราไม่ไดบ้อกวา่พิธีกรรมบริสุทธิS ทั.งสองนี. มีคุณค่าในตวัเองที:ทาํใหก้ารอภยับาปสมัฤทธิS ผล 

เพราะทั.งสองพิธีไม่ใช่พื.นฐานของการอภยัโทษบาป 

 

ในขณะเดียวกนั พระคมัภีร์สอนวา่ เมื:อเราแสดงออกถึงความเชื:อโดยผา่นพิธีมหาสนิทและบพัติศมา 

พระวญิญาณบริสุทธิS กใ็ชพิ้ธีกรรมบริสุทธิS นี. เพื:อนาํความรอดมาสู่ชีวติของเรา 
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บพัติศมานั.นถูกกล่าวถึงในฐานะเป็นช่องทางแห่งพระคุณ เช่น ในมาระโก 1:4; กิจการ 2:38; โรม 6:1-7; และโคโลสี 2:12-14 

 

ใหเ้ราดูสกัหนึ:งตวัอยา่ง ซึ: งเป็นคาํพดูของอานาเนียกบัเปาโลในกิจการ 22:16: 

 

และบดันี. ท่านมวัรีรออะไร? 

จงลุกขึ.นรับบพัติศมาและชาํระลา้งบาปทั.งหลายของท่านโดยร้องออกพระนามของพระองค ์(กจิการ 22:16) 

 

ในคาํสั:งนี.  อานาเนียบอกชดัเจนวา่บาปของเปาโลจะไดรั้บการอภยัหรือ “ชาํระ” โดยผา่นบพัติศมา 

 

แน่นอนวา่บพัติศมาไม่ใช่วธีิการที:จาํเป็นสาํหรับการรับการอภยัโทษ เราสามารถรับการอภยัโทษดว้ยวธีิอื:น ๆ เช่นกนั เช่น 

อาชญากรที:รับเชื:อเมื:อถูกตรึงเคียงขา้งพระเยซูกไ็ม่เคยรับบพัติศมา แมก้ระนั.น ลูกา 23:43 กก็ล่าววา่ เขาไดรั้บการอภยัและไดรั้บความรอด 

ดงันั.น เราตอ้งไม่เขา้ใจผดิวา่การอภยัโทษและความรอดมีไวเ้พื:อคนที:ไดรั้บบพัติศมาแลว้เท่านั.น อยา่งไรกดี็ พระคมัภีร์กล่าวอยา่งชดัเจนวา่ 

บพัติศมาทาํหนา้ที:เป็นช่องทางปกติในการนาํการอภยัโทษมาสู่ชีวติของเรา 

 

และมหาสนิทกเ็ช่นเดียวกนั 

เปาโลอธิบายชดัเจนวา่การร่วมโตะ๊มหาสนิทกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นวธีิการที:จะรับพระเมตตาแห่งการสละพระชนมชี์พของพระคริสต ์

เช่นการอภยัโทษบาป ใหเ้ราศึกษาขอ้ความของเปาโลใน 1 โครินธ์ 10:16: 

 

ถว้ยนํ.าองุ่นซึ:งเราอธิษฐานขอบพระคุณคือการเขา้ร่วมในพระโลหิต ของพระคริสตไ์ม่ใช่หรือ? 

และขนมปังซึ:งเราหกันั.นคือการเขา้ร่วมในพระกายของพระคริสต ์ไม่ใช่หรือ? (1 โครินธ์ 10:16) 

 

คาํถามในขอ้นี. คือคาํถามชวนคิด ทุกคนที:อ่านจดหมายของเปาโลรู้วา่คาํตอบกคื็อ “ใช่อยา่งแน่นอน” 

โดยการร่วมโตะ๊มหาสนิทกบัพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความเชื:อ เรากเ็ป็นหนึ:งเดียวกบัพระคริสต ์

 

การอภยัโทษบาปเป็นมหาพระพรแห่งการช่วยใหร้อดที:เราสมัผสัไดต้ลอดชีวติคริสเตียนของเรา 

ไม่วา่เราจะเป็นผูเ้ชื:อใหม่หรือเป็นผูเ้ชื:อมานานแลว้ การอภยัโทษบาปเป็นสิ:งที:เกิดขึ.นอยา่งต่อเนื:องเมื:อเราดาํเนินกบัพระคริสต ์

และสิ:งนี.นาํไปสู่พระพรอีกมากมายเช่นเดียวกนั 

 

จอห์น เวสลีย ์หนึ:งในผูก่้อตั.งคริสตจกัรเมโธดิสต ์ซึ: งมีชีวติอยูใ่นช่วง คศ 1703-1791 กล่าวถึงการอภยัโทษบาปใน 

“เทศนาธรรม หมายเลข 26” ของท่าน โดยอธิบายคาํเทศนาของพระเยซูบนภูเขา ท่านกล่าววา่: 

 

ทนัททีี)เราได้รับการอภยัโทษบาป เรากไ็ด้รับสิ)งอื)นอกีมากมายเช่นกนั ท่ามกลางคนเหล่านัNนที)ได้รับการชําระ 

โดยความเชื)อในพระองค์ ความบาปกห็มดอาํนาจของมนั มนัไม่มอีทิธิพลใด ๆ เหนือคนที)อยู่ภายใต้พระคุณ นั)นคือ 

ผู้ที)เป็นที)โปรดปรานของพระเจ้า ตอนนีN ในเมื)อไม่มใีครสามารถกล่าวโทษคนเหล่านัNนที)อยู่ในพระเยซูคริสต์ 

เขาจงึเป็นอสิระจากความบาปและจากความรู้สึกผดิ ความชอบธรรมตามพระบัญญตักิสํ็าเร็จในคนเหล่านีN 

และพวกเขากไ็ม่ได้เดนิตามเนืNอหนังอกีต่อไป แต่เดนิตามพระวญิญาณ 

ข้าพเจ้าคดิว่า ในบางมตินัิNน การอภยัโทษบาปคือความเป็นจริงที)มคุีณค่าสูงสุดที)เราได้รับในฐานะคริสเตยีน 

โดยพืNนฐานแล้ว ความหมายของการอภยัโทษบาปกคื็อการที)เรามสัีมพนัธภาพที)ถูกต้องกบัพระเจ้า 

พระองค์ผู้สร้างเรามา เมื)อเรามองดูโลกในปัจจุบัน เราเห็นว่าคนเราต่างแสวงหาความหมาย ความสําคญั 
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และวตัถุประสงค์ในชีวติ และในวฒันธรรมของเรากม็คีวามสับสนมากมาย ชีวติของเราเกี)ยวข้องกบัอะไร? 

เรามชีีวติอยู่ไปเพื)ออะไร? ทาํไมฉันจงึมาอยู่ที)นี)? 

และมนุษย์เรากล็องทุกวถิทีางเพื)อค้นหาความหมายและความสําคญัของชีวติ ไม่ว่าจะโดยการทุ่มเทกบังาน 

เรื)องเพศ หรือยาเสพตดิกต็าม ข้าพเจ้าหมายความว่ามสีถานที) และหนทางมากมายที)คนเรายดึ 

เพื)อไขว่คว้าหาความสุข และความชื)นชมยนิด ีแต่พระคมัภร์ีบอกเราว่า 

ความจาํเป็นพืNนฐานที)สุดในฐานะมนุษย์กคื็อ การมสัีมพนัธภาพที)ถูกต้องกบัพระผู้สร้างของเรา 

กบัพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามา พระคมัภร์ีกล่าวว่าพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ 

มาชําระโทษบาปของเรา มาเพื)อรับพระพโิรธของพระเจ้าแทนเรา เพราะความรักของพระองค์ 

พระเจ้าส่งพระบุตรลงมาเพื)อความบาปของเราจะได้รับการอภยั ฉะนัNน 

ถ้าเราวางใจในพระองค์เรากส็ามารถได้รับการอภยัโทษบาป และเมื)อเราได้รับประสบการณ์นัNน 

เมื)อเราหันมาหาพระเยซูคริสต์เพื)อรับการอภยันัNน เรากสั็มผสัสันตสุิขอนัเหลือเชื)อ มสัีมพนัธ์ที)ถูกต้องกบัโลกนีN 

เพราะเป็นสิ)งถูกต้องที)เรามกีบัโลกนีNจริง ๆ ทนัใดนัNนเอง เรากต็ระหนักว่า เราถูกสร้างมาเพื)อสิ)งนีNนี)เอง 

เราถูกสร้างมาเพื)อให้มสัีมพนัธภาพที)ถูกต้องกบัพระเจ้า เรารับรู้ได้ในวนิาทนัีNนเอง 

—ดร. ทอม ชไรเนอร์ 

 

เราไดส้าํรวจหลกัคาํสอนเรื:องการอภยัโทษบาปแลว้ จากนี. เรากพ็ร้อมที:จะศึกษาขอ้ความแห่งความเชื:อขอ้ความถดัไป นั:นคือ 

“การที:กายคืนชีพ” 

 

 

การที0กายคืนชีพ 
 

เราคงจาํไดถึ้งขอ้ความใน หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจใน ... 

การที)กายคืนชีพ 

 

เราตอ้งเขา้ใจใหช้ดัเจนวา่ ในวรรคนี.  หลกัขอ้เชื:อฯไม่ไดก้ล่าวถึงการที:พระเยซูคืนพระชนม ์

การคืนพระชนมข์องพระเยซูปรากฏอยูใ่นยอ่หนา้ก่อนหนา้นี.ของหลกัขอ้เชื:อฯ ที:กล่าววา่ “ในวนัที:สาม [พระเยซู] 

ทรงเป็นขึ.นมาจากความตาย” ดงันั.น เมื:อกล่าวถึง “การที:กายคืนชีพ” หลกัขอ้เชื:อฯ กาํลงัพดูถึงการเป็นขึ.นมาโดยทั:วไป นั:นคือ 

การที:คนทั.งปวงเป็นขึ.นมาเมื:อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมาดว้ยพระสิริ 

 

เราจะศึกษาการที:กายคืนชีพในสามขั.นตอน หนึ:ง เราจะศึกษาคาํสาปที:ส่งผลใหร่้างกายของเราตอ้งตาย สอง 

เราจะอธิบายวา่พระกิตติคุณของคริสเตียนไดม้อบชีวติใหม่แก่ร่างกายของเรา และสาม 

เราจะศึกษาการที:ร่างกายของเราจะไดรั้บการไถ่ในบั.นปลาย เราจะเริ:มตน้ดว้ยคาํสาปที:เป็นเหตุใหเ้ราตายฝ่ายร่างกาย 
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คาํสาป 
 

เราไดท้ราบจากบทเรียนก่อนหนา้นี.วา่พระเจา้สร้างมนุษยขึ์.น โดยประกอบดว้ยกายและจิต จากฮีบรู 4:12 และ 1 เธสะโลนิกา 

5:23 คริสเตียนในบางประเพณียนืยนัวา่มนุษยแ์ต่ละคนมีวญิญาณ นอกเหนือจากจิต แต่ในพระคมัภีร์ มีประมาณ 200 

ขอ้ที:ใชค้าํใดคาํหนึ:งในสองคาํนี. เพื:อกล่าวถึงภาพรวมของความเป็นตวัเราเอง โดยไม่ไดห้มายถึงตวัตนดา้นร่างกาย ฉะนั.น 

คริสเตียนจากประเพณีดั.งเดิมส่วนใหญ่จึงสรุปวา่ ทั.งคาํวา่ “จิต” และ “วญิญาณ” หมายถึงความจริงพื.นฐานอนัเดียวกนั นั:นคือ 

มนุษยน์ั.นประกอบดว้ยสองส่วนหลกั ไดแ้ก่ “ร่างกาย” และ “จิตวญิญาณ” 

 

ก่อนที:มนุษยเ์ราจะลม้ลงในความบาป 

ร่างกายและจิตวญิญาณของเรายงัไม่ถูกกระทบโดยความบาปและอาํนาจบาปที:ทาํใหเ้ราเสื:อมลง แต่เมื:ออาดมัและเอวาลม้ลงในความบาป 

ความบาปกท็าํใหท้ั.งร่างกายและจิตวญิญาณของเขาเสื:อมลง และความเสื:อมทางกายภาพนี.  นาํไปสู่ความตายฝ่ายร่างกาย 

ลองฟังคาํสาปของพระเจา้ต่ออาดมัในปฐมกาล 3:19: 

 

เจา้จะทาํมาหากิน อาบเหงื:อต่างนํ.า ตราบจนเจา้กลบัคืนสู่ดิน เพราะเรานาํเจา้มาจากดิน เพราะเจา้เป็นธุลีดิน 

และเจา้จะกลบัคืนสู่ธุลีดิน” (ปฐมกาล 3:19) 

 

เมื:ออาดมัและเอวาทาํผดิต่อพระเจา้ พระองคส์าปแช่งเขาทั.งสอง เขาจะตอ้งตายและกลบักลายเป็นผงคลี 

และดว้ยเหตุที:มนุษยชาติทั.งปวงสืบเชื.อสายจากอาดมัและเอวา เราทั.งปวงจึงเกิดมาดว้ยความเสื:อมในลกัษณะเดียวกนั 

เปาโลไดอ้ธิบายไวใ้นโรม 5:12 วา่  

 

ฉะนั.นเช่นเดียวกบัที:บาปเขา้มาในโลกเพราะมนุษยค์นเดียวและบาปนาํความตายมา 

และโดยทางนี. เองความตายจึงมาถึงมวลมนุษยเ์พราะทุกคนไดท้าํบาป” (โรม 5:12) 

 

ความบาปส่งผลกระทบต่ออาดมัและเอวาทั.งดา้นร่างกายและดา้นจิตวญิญาณ และเนื:องจากเราเป็นลูกหลานของทั.งสอง 

เราจึงตอ้งคาํสาปนั.นดว้ย จิตวญิญาณของเราเขา้มาสู่โลกนี. ในสภาพที:พระคมัภีร์เรียกวา่ “สภาพตายฝ่ายจิตวญิญาณ” 

เราตกอยูภ่ายใตค้าํพิพากษาของพระเจา้ และเราสูญเสียความสามารถใด ๆ ที:จะทาํใหพ้ระองคพ์อพระทยั ความจริงขอ้นี.อยูใ่นพระวจนะ 

เช่น โรม 5:12-19 และ 8:1-8 

 

และเช่นเดียวกบัอาดมัและเอวา ความบาปไดท้าํใหร่้างกายของเราเสื:อมลง ภาวะเสื:อมนี. ส่งผลถึงความลาํบากทางกายภาพ 

การเจบ็ป่วย และจบลงที:ความตาย เปาโลอธิบายเรื:องนี. ในโรม 6:12-19 และ 7:4-25 ความบาปทาํใหต้วัตนทั.งหมดของเราเสื:อมลง 

ทั.งร่างกายและจิตวญิญาณ แต่พระสญัญาอนัแสนวเิศษของพระเจา้กคื็อ ความรอดในพระคริสตท์รงไถ่ทั.งร่างกายและจิตวญิญาณของเรา 

 

คริสเตยีนไม่ควรมองว่าความตายของมนุษย์เป็นเรื)องธรรมดา เรามกัใช้ภาษา หรือสื)อแนวคดิเช่นนีNออกมา บางครัNง 

ในงานศพ เราอาจกล่าวถงึผู้ล่วงหลบัไปว่า “เขามชีีวติที)ยืนยาวและดงีาม” และบางครัNง 

โดยเฉพาะในงานศพที)ผู้ล่วงหลบัเป็นเดก็อายุน้อยหรือใครสักคนที)อายุ 20-30 กว่า เรามกัพูดว่า “โอ น่าสลดจริง ๆ” 

ไม่ใช่ครับ! นี)ไม่ใช่วธีิที)เหมาะสมที)คริสเตยีนจะมองความตายของมนุษย์ 

มุมมองของคริสเตยีนเกี)ยวกบัความตายของมนุษย์กคื็อ ความตายทัNงปวงเป็นเรื)องผดิปกต ิตัNงแต่แรกเริ)ม 

เราถูกสร้างมาเพื)อมชีีวติอยู่ตลอดไป คุณลองคดิดูว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพกัผ่อนอย่างไร 
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แม้ในเรื)องของวนัที)เจด็แห่งการทรงสร้าง พระองค์ทรงพอพระทยัอย่างเตม็ที)กบัสิ)งที)พระองค์ทรงสร้าง 

เราจะมชีีวติที)ถวายเกยีรตแิด่พระองค์และทาํหน้าที)ตามที)พระองค์กาํหนดไว้สําหรับสิ)งที)พระองค์สร้างมา 

เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื)อให้ตาย แต่แทนที)จะเป็นเช่นนัNน ค่าจ้างของความบาป การที)ความบาปเข้ามาในโลก 

ตามที)กล่าวถงึในปฐมกาล 3 นัNน ค่าจ้างของความบาปที)อาจารย์เปาโลและปฐมกาล 2 กล่าวถงึ กคื็อความตาย 

ความตายที)ส่งผลต่อร่างกาย และความตายที)ส่งผลต่อจติวญิญาณด้วย 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 

มองในบางมุม ความตายฝ่ายร่างกายเป็นพระพรสาํหรับผูเ้ชื:อ เพราะวา่เราจะถูกพาไปปรากฏอยูต่่อหนา้พระคริสตโ์ดยตรง 

แต่ในมุมมองพื.นฐานดั.งเดิม ความตายฝ่ายร่างกายนั.นน่าสลด มนัเป็นสิ:งที:มนุษยทุ์กคนตอ้งประสบ แต่มนักผ็ดิธรรมชาติอยา่งน่าเวทนา 

พระเจา้ไม่ไดส้ร้างมนุษยชาติขึ.นมาใหต้าย พระองคส์ร้างเรามาเพื:อใหมี้ชีวติ 

และความรอดของเราจะยงัไม่สมบูรณ์แบบจนกระทั:งพระคริสตเ์สดจ็กลบัมาและไถ่ร่างกายของเราดว้ย 

 

เมื:อเราไดศึ้กษาคาํสาปที:ทาํใหร่้างกายของเราตอ้งตายแลว้ 

ต่อไปเราจะพิจารณาแง่มุมในพระกิตติคุณที:ทาํใหเ้รามั:นใจวา่กายของเราจะคืนชีพ 

 

 

พระกิตติคุณ 
 

ใครบา้งรู้จกัคริสเตียนที:เชื:อวา่พวกเขาจะตอ้งใชชี้วติชั:วนิรันดร์ในสวรรคโ์ดยเป็นวญิญาณที:ไร้ร่าง? กน่็าจะมีไม่นอ้ย 

แปลกแต่จริงที:คาํสอนเกี:ยวกบัคนตายแลว้จะเป็นขึ.นมาใหม่แทบจะหายไปจากคริสตจกัรปัจจุบนัอยา่งสิ.นเชิง และเหตุผลหนึ:งกคื็อ 

คริสเตียนมกัไม่เขา้ใจความสาํคญัของร่างกายมนุษยเ์รา แต่พระคมัภีร์สอนชดัเจนเกี:ยวกบัข่าวประเสริฐที:วา่ 

ไม่ใช่แค่จิตวญิญาณของเราเท่านั.น แต่ร่างกายของเราดว้ย จะไดรั้บสง่าราศีเมื:อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา 

 

เราจะศึกษาแนวคิดที:วา่การที:กายคืนชีพเป็นส่วนหนึ:งของพระกิตติคุณ โดยพิจารณาสามประเดน็คือ หนึ:ง 

เราจะศึกษาภูมิหลงัในพนัธสญัญาเดิมเกี:ยวกบัคาํสอนนี.  สอง เราจะไดเ้รียนรู้วา่ คาํสอนนี. ถูกประกาศอยา่งชดัเจนในพนัธสญัญาใหม่ 

และสาม เราจะอภิปรายเกี:ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการคืนชีพของผูเ้ชื:อกบัการคืนพระชนมข์องพระเยซู เราจะเริ:มที:พนัธสญัญาเดิมก่อน 

 

 

พนัธสญัญาเดิม 
 

คริสเตียนยคุปัจจุบนัหลายคนคงไม่ทราบ แต่แทจ้ริงแลว้ คาํวา่ “พระกิตติคุณ” (Gospel) ซึ: งหมายความวา่ “ข่าวประเสริฐ” 

มาจากพนัธสญัญาเดิม ถา้ดูอยา่งเจาะจง เราเห็นคาํนี. ในอิสยาห์ 52:7 และ 61:1 และนาฮูม 1:15 ลองฟังอิสยาห์ 52:7 เป็นตวัอยา่ง: 

 

เทา้ของผูน้าํข่าวดีมาบนภูเขา ช่างงดงามยิ:งนกั ผูป้ระกาศสนัติภาพ ผูแ้จง้ข่าวดี ผูป้ระกาศความรอด 

ผูก้ล่าวกบัศิโยนวา่ “พระเจา้ของเจา้ทรงครอบครอง!” (อสิยาห์ 52:7) 

 

ในพนัธสญัญาเดิม “ข่าวดี” หรือ “พระกิตติคุณ” กคื็อ 

การที:พระเจา้จะช่วยคนของพระองคโ์ดยการเอาชนะศตัรูทั.งของพระองคเ์องและของคนของพระองคด์ว้ย หรือในนยัแคบ ๆ 
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นี:คือข่าวดีที:วา่ พระเจา้จะช่วยกูค้นของพระองคจ์ากการถูกศตัรูกดขี:ข่มเหงในโลกนี.  แต่ในบริบทที:กวา้งขึ.น นี:คือข่าวดีที:วา่ 

พระเจา้จะถอนคาํสาปแช่งที:เป็นเหตุมาจากการที:อาดมัและเอวาลม้ลงในความบาป 

พระองคจ์ะครองราชยด์ว้ยสง่าราศีแห่งฟ้าสวรรคเ์หนือคนทั.งโลก และที:สุดแลว้ จะอวยพระพรทุกคนที:วางใจในพระองค ์

 

แน่นอน ความรอดที:พระเจา้ประทานในพนัธสญัญาเดิมอยูบ่นพื.นฐานของชยัชนะในอนาคตของพระคริสต ์

แมว้า่พระคริสตย์งัไม่ไดเ้สดจ็มาสละพระชนมเ์พื:อไถ่บาป แต่พระองคส์ญัญาไวแ้ลว้วา่จะพลีพระชนมเ์พื:อคนของพระองค ์

และพระสญัญานั.นกเ็พียงพอที:จะประกนัความรอดของเขา จริง ๆ แลว้ 

ทุกความหวงัแห่งความรอดในพนัธสญัญาเดิมลว้นเลง็ถึงพระคริสตแ์ละสิ:งที:พระองคจ์ะกระทาํจนสาํเร็จ 

 

ใหเ้ราศึกษาคาํอธิบายเกี:ยวกบัเครื:องถวายบูชาในพนัธสญัญาเดิม ในฮีบรู 10:1-5: 

 

บทบญัญติัเป็นแต่เพียงเงาของสิ:งประเสริฐซึ:งจะมาถึง ไม่ใช่ของจริง 

เพราะเหตุนี. จึงไม่สามารถทาํใหผู้เ้ขา้เฝ้านมสัการสมบูรณ์พร้อมดว้ยเครื:องบูชาเดิมๆ ซึ: งถวายซํ. าแลว้ซํ. าเล่าทุกๆ 

ปีไม่มีสิ.นสุด เพราะถา้ทาํเช่นนั.นได ้เขาจะไม่หยดุถวายเครื:องบูชาหรือ? 

เพราะผูน้มสัการจะไดรั้บการชาํระใหบ้ริสุทธิS เพียงครั. งเดียวเป็นพอ และจะไม่รู้สึกผดิกบับาปของเขาอีกต่อไป 

แต่เครื:องบูชาเหล่านั.นเป็นสิ:งเตือนใหส้าํนึกบาปทุกปี เพราะเลือดแพะเลือดววัไม่สามารถลบลา้งบาปใหสิ้.นไป 

ฉะนั.นเมื:อพระคริสตท์รงเขา้มาในโลก พระองคต์รัสวา่ “พระองคไ์ม่ไดท้รงประสงคเ์ครื:องบูชาและของถวาย 

แต่ทรงเตรียมกายหนึ:งไวส้าํหรับขา้พระองค”์ (ฮีบรู 10:1-5) 

 

ผูเ้ขียนพระวจนะฮีบรูบอกชดัเจนวา่เครื:องบูชาในพนัธสญัญาเดิมเป็นเพียงแค่เงาแห่ง “ของจริง” 

ที:จะถูกทาํใหส้าํเร็จในพระคริสตใ์นภายภาคหนา้ เครื:องสตัวบูชาไม่มีทางชดใชค้วามบาปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

เพราะพระเจา้กาํหนดใหค้วามบาปของมนุษยต์อ้งถูกลงโทษโดยความตายของมนุษยเ์ท่านั.น แต่เครื:องบูชาเหล่านั.นเลง็ถึงพระเยซู 

โดยความตายของพระองคใ์นฐานะมนุษยส์มบูรณ์แบบนั.น เป็นการชดใชบ้าปที:เพียงพอและเกิดผลอยา่งสมบูรณ์ 

 

ในฐานะเป็นส่วนหนึ:งของพระกิตติคุณในพนัธสญัญาเดิม คนของพระเจา้ถูกสอนวา่ 

วนัหนึ:งจะมาถึงเมื:อพระเจา้จะทาํใหม้นุษยท์ั.งปวงที:ตายไปแลว้กลบัเป็นขึ.นมา และจะพิพากษาคนเหล่านั.นตามการกระทาํของเขา 

คนที:มีชีวติอนัชอบธรรมและวางใจในพระเจา้กจ็ะไดรั้บพระพรเป็นนิจ แต่คนที:กบฏต่อพระเจา้กจ็ะถูกเอาผดิ 

โดยตอ้งรับโทษในอนาคตตลอดกาล ผลแห่งการกระทาํทั.งสองแบบนี.จะดาํเนินต่อไปทางกายภาพเป็นนิจ 

นกัศาสนศาสตร์คริสเตียนมกักล่าวถึงเหตุการณ์นี.วา่เป็นการพิพากษาครั. งสุดทา้ย 

 

ตามที:เราเห็นในบทเรียนก่อนหนา้นี.  หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงการพิพากษาครั. งสุดทา้ยดงันี.วา่ 

 

จากที)นั)น พระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาทัNงคนเป็นและคนตายด้วย 

 

ขอ้ความที:ชดัเจนที:สุดเกี:ยวกบัหลกัการที:วา่การพิพากษาครั. งสุดทา้ยสมัพนัธ์กบัการคืนชีพ น่าจะเป็นดาเนียล 12 ในบทนี.  

ทูตสวรรคเ์ปิดเผยแก่ดาเนียลวา่ในอนาคต พระเจา้จะปลดปล่อยคนของพระองคจ์ากการถูกข่มเหง 

 

ลองฟังคาํกล่าวของทูตสวรรคต่์อดาเนียล ในดาเนียล 12:1-2: 
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แต่ในครั. งนั.นประชากรของท่านคือทุกคนที:มีชื:ออยู ่ในหนงัสือนั.นจะไดรั้บการช่วยกู ้

คนเป็นอนัมากที:ตายไปแลว้จะฟื. นขึ.น บางคนกเ็ขา้สู่ชีวตินิรันดร์ 

บางคนกเ็ขา้สู่ความอบัอายและถูกดูหมิ:นเหยยีดหยาม ตลอดกาล (ดาเนียล 12:1-2) 

 

เมื:อดาเนียลกล่าวถึงคนเหล่านั.นที: “หลบัในผงคลีแห่งแผน่ดินโลก” ท่านเจาะจงหมายถึงกายที:คืนชีพ 

จิตวญิญาณไม่ไดห้ลบัใหลในผงคลีแห่งแผน่ดินโลก แต่เป็นร่างกายต่างหาก 

และร่างกายเหล่านี.กจ็ะถูกทาํใหเ้ป็นขึ.นเมื:อการพิพากษาครั. งสุดทา้ยมาถึง 

 

อิสยาห์กก็ล่าวถึงวนัแห่งการพิพากษา ซึ: งรวมถึงการที:คนทั.งปวงจะเป็นขึ.นมาจากความตาย ใหเ้ราศึกษา อิสยาห์ 26:19-21: 

 

แต่ผูที้:เป็นของพระองค ์แมต้ายแลว้จะยงัมีชีวติอยู ่ร่างกายของเขาจะลุกขึ.นมา ท่านผูน้อนอยูใ่นฝุ่ นธุลี 

จงลุกขึ.นและโห่ร้องยนิดี นํ.าคา้งสาํหรับท่านเหมือนนํ.าคา้งยามเชา้ โลกจะใหชี้วติแก่ผูที้:ตายแลว้ 

ประชากรของขา้เอ๋ย จงเขา้ไปในหอ้งของพวกท่านเถิด แลว้ปิดประตูซ่อนตวัอยูส่กัระยะหนึ:ง 

จนกวา่พระพิโรธของพระองคผ์า่นพน้ไป ดูเถิด องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กาํลงัเสดจ็ออกมาจากที:ประทบัของพระองค ์

เพื:อลงโทษชาวโลกเพราะบาปของพวกเขา โลกจะเผยโลหิตซึ:งหลั:งนอง และจะไม่ซ่อนผูที้:ถูกเข่นฆ่าไวอี้กต่อไป” 

(อสิยาห์ 26:19-21) 

 

นี:กเ็ป็นอีกครั. งที:เราไดเ้ห็นวา่ คนที:ตายไปแลว้ คนที:ล่วงหลบัในผงคลีแห่งแผน่ดิน 

จะลุกขึ.นมาจากหลุมศพของเขาพร้อมกบัชีวติใหม่ ราวกบัวา่แผน่ดินโลกไดใ้หก้าํเนิดเขา และสิ:งนี.จะเกิดขึ.นในบริบทของการพิพากษา 

เมื:อพระเจา้เสดจ็มาลงโทษมนุษยใ์นโลกเพราะความบาปของเขา 

 

หลกัคาํสอนเรื:องการที:กายคืนชีพถูกกล่าวเป็นนยัในพนัธสญัญาเดิมหลายตอนที:กล่าวถึงการปลดปล่อยจากแดนมรณา (Sheol) 

ในบริบทของการพิพากษาครั. งสุดทา้ยและการชดเชย เช่น สดุดี 19:7-15 และ 73:24-28 และในโยบ 19:25-27 

โยบแสดงออกอยา่งมั:นใจถึงความเชื:อที:วา่ ท่านจะเป็นขึ.นมาอีกครั. งหนึ:งเพื:อพบกบัพระเจา้ในวนัที:พระองคเ์สดจ็มาในโลกนี.  นั:นคือ 

วนัแห่งการพิพากษา 

 

การที)กายคืนชีพและการพพิากษาในอนาคต อาจไม่ชัดเจนในพนัธสัญญาเดมิเท่ากบัในพนัธสัญญาใหม่ แต่แน่นอน 

ในพนัธสัญญาเดมิกม็ข้ีอความที)บ่งบอกว่าสิ)งนีNจะเกดิขึNน ตวัอย่างเช่น 

อสิยาห์กล่าวถงึช่วงเวลาที)คนตายจะเป็นขึNนมา และออกมาจากหลมุศพของเขา ในทาํนองเดยีวกนั 

ดาเนียลกล่าวถงึช่วงเวลาที)คนตายจะก้าวออกมา ทัNงผู้ชอบธรรมและคนอธรรมจะรับการพพิากษาครัNงสุดท้าย 

ฉะนัNน นี)เป็นสิ)งหนึ)ง เป็นความเชื)อที)เกดิขึNน อย่างน้อยกท่็ามกลางชาวยวิบางส่วน 

พวกฟาริสีในช่วงเวลาของพระเยซูเชื)อในการที)กายคืนชีพ แต่พวกสะดูสีไม่เชื)อ 

เมื)อพวกสะดูสีมาหาพระองค์และถามว่า การที)กายคืนชีพมจีริงหรือไม่ 

โดยตัNงคาํถามล่อลวงเพื)อให้พระเยซูกลายเป็นตวัตลก พระเยซูยกข้อความจากพระคมัภร์ี 

อนัเป็นตอนที)พระเจ้าตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอบัราฮัม พระเจ้าของอสิอคั และพระเจ้าของยาโคบ” 

และพระเยซูกล่าวว่า “[พระเจ้า] มไิด้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็นพระเจ้าของคนเป็น” 

ฉะนัNนในกรณขีองอบัราฮัม เมื)อพระเจ้าสร้างสัมพนัธภาพขึNนมา หรือสร้างพนัธสัญญาขึNนมากบัผู้ใด 

มนักเ็ป็นความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลจริง ๆ กบัผู้นัNน ฉะนัNน 

ถ้าอบัราฮัมจะนอนในผงคลดีนิตลอดไปโดยไม่มวีนัเป็นขึNนมาอกี มนักจ็ะไม่สมเหตุสมผลเลยที)จะกล่าวว่า 
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พระเจ้าทรงรักษาพนัธสัญญาของพระองค์ กบัอบัราฮัมเป็นนิจ นั)นจงึหมายความว่า 

พนัธสัญญาใหม่กย็ดึมั)นในหลกัคาํสอนเรื)องการที)กายคืนชีพอย่างแน่นอนโดยเพกิถอนไม่ได้ และแน่นอนที)สุด 

การที)พระเยซูเป็นขึNนมาจากความตายกเ็ป็นการประทบัตราครัNงสุดท้ายเพื)อยืนยนัหลกัการนีN 

—ดร. จอห์น เฟรม 

 

เราไดเ้รียนรู้แลว้วา่การที:คนทั.งปวงจะคืนชีพนั.น เป็นส่วนหนึ:งของพระกิตติคุณในพนัธสญัญาเดิม ต่อไปเราจะเรียนรู้วา่ 

หลกัการนี.กเ็ป็นส่วนหนึ:งของพระวจนะในพนัธสญัญาใหม่ดว้ย 

 

 

พนัธสญัญาใหม่ 
 

ความแตกต่างที:ชดัเจนที:สุดระหวา่งพระกิตติคุณแห่งพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่อยูต่รงนี.  ในพนัธสญัญาใหม่นั.น 

พระผูไ้ถ่ไดเ้สดจ็มาแลว้ พระองคไ์ดถู้กเปิดเผยในประวติัศาสตร์ในนามของ “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ” เมื:อเป็นดงันั.น 

พระเจา้กก็าํลงัปกครองโดยผา่นพระบุตรของพระองค ์คือพระเยซู นี:คือเหตุผลที:พนัธสญัญาใหม่ย ํ.าอยูเ่สมอวา่ 

พระเยซูคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ซึ: งหมายความวา่ พระองคเ์ป็นพระมหากษตัริยผ์ูค้รองราชย ์เราเห็นขอ้ความเช่นนี. ในลูกา 2:11; กิจการ 2:36; 

โรม 10:9; และ 1 โครินธ์ 12:3 

 

ความรอดมาถงึเราโดยวธีิเดยีวกนัทัNงในพนัธสัญญาเดมิและพนัธสัญญาใหม่ นั)นคือ 

โดยความเชื)อในพระสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานให้ 

ความแตกต่างระหว่างความเชื)อในพนัธสัญญาเดมิและความเชื)อในพนัธสัญญาใหม่ 

ไม่ได้เกี)ยวกบัความเชื)อต่อพระเจ้า แต่เกี)ยวกบัความเฉพาะเจาะจงที)มากบัพระสัญญาของพระเจ้า 

ความเชื)อในพนัธสัญญาเดมิ โดยรากฐานแล้ว เป็นการมองไปในอนาคต สู่คาํสัญญาที)จะถูกทาํให้สําเร็จ 

ความเชื)อในพนัธสัญญาใหม่และหลงัจากนัNนเป็นการมองย้อนกลบัไปที)ไม้กางเขน 

เป็นความเชื)อในพระสัญญาที)ถูกทาํให้สําเร็จแล้ว ดงันัNน ทัNงสองแบบจงึเกี)ยวข้องกบัความเชื)อที)มุ่งไปสู่พระเจ้า 

โดยเชื)อในสิ)งที)พระองค์จดัเตรียม ซึ)งเราไม่สามารถจดัหาด้วยตนเองได้ 

—ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ 

 

ในพระเยซู คาํสญัญาแห่งความรอดทั.งสิ.นในพนัธสญัญาเดิมถูกทาํใหส้าํเร็จ ตามที:เราอ่านพบในฮีบรู 10:1-5 

การสิ.นพระชนมข์องพระองคก์คื็อความจริงที:เครื:องบูชาต่าง ๆ ในพนัธสญัญาเดิมเลง็ถึง นอกจากนั.น ในโรม 15:8-13 และกาลาเทีย 3:16 

เปาโลอธิบายวา่ พระกิตติคุณแห่งพระเยซูทาํใหพ้ระสญัญาต่าง ๆ ที:ไดก้ระทาํไวก้บับรรดาปิตาจารยใ์นพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จขึ.นมา 

โดยวธีินี.และวธีิอื:น ๆ พนัธสญัญาใหม่เป็นการยนืยนัพระกิตติคุณแห่งพนัธสญัญาเดิม นั:นคือ ข่าวประเสริฐที:วา่พระมหากษตัริยเ์บื.องบน 

กไ็ดไ้ดน้าํความรอดมาถึงคนของพระองค ์โดยพระคุณเพราะความเชื:อ 

 

พระเยซูสอนวา่ คนทั.งปวงจะเป็นขึ.นมาใหม่ในการพิพากษาครั. งสุดทา้ย ตวัอยา่งเช่น ในมทัธิว 22:23-32 และลูกา 20:27-38 

พระองคห์กัลา้งความเชื:อของพวกสะดูสี ที:ปฏิเสธการเป็นขึ.นมาจากความตาย ในลูกา 14:13-14 พระองคห์นุนใจผูเ้ชื:อใหก้ระทาํการดี 

ดว้ยเหตุผลที:วา่เขาจะไดรั้บบาํเหน็จรางวลัเมื:อเป็นขึ.นมาจากความตาย และในยอห์น 11:24-26 

พระองคย์นืยนัหลกัคาํสอนนี. เมื:อพระองคพ์ดูกบัมาร์ธา พี:สาวของลาซารัส ลองฟังคาํพดูของพระเยซูในลูกา 20:37: 
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แต่ในเรื:องพุม่ไมน้ั.น แมก้ระทั:งโมเสสยงัแสดงใหเ้ห็นวา่คนตายเป็นขึ.นมาใหม่ (ลูกา 20:37) 

 

ในขอ้นี.  พระเยซูยนืยนัวา่ หลกัคาํสอนเรื:องการที:คนทั.งปวงจะเป็นขึ.นมานั.น ถูกเปิดเผยอยูแ่ลว้ในพนัธสญัญาเดิม 

และหลกัการเดียวกนันี.กถู็กยนืยนัตลอดในพนัธสญัญาใหม่ แต่เป็นที:น่าเสียใจที:คริสตจกัรหลายคณะ 

ส่วนใหญ่แลว้ไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัหลกัการที:กายจะคืนชีพอีกครั. ง คริสเตียนหลายคนเชื:อวา่ เราจะกลายเป็นวญิญาณไร้ร่างชั:วนิรันดร 

แต่ฮีบรู 6:1-2 บรรยายวา่ การที:กายคืนชีพเป็นหนึ:งในหลกัคาํสอนเบื.องตน้ของความเชื:อคริสเตียน และฮีบรู 11:35 กก็ล่าววา่ 

การที:ผูเ้ชื:อจะเป็นขึ.นมาอีกครั. งหนึ:งถูกมองวา่เป็นแรงบนัดาลใจในการกระทาํสิ:งดี จริง ๆ แลว้ 

เหล่าอคัรทูตอธิบายเสมอวา่คริสเตียนเชื:อในพระสญัญาในพนัธสญัญาเดิม ที:วา่จะมีการคืนชีพ ตวัอยา่งเช่น 

คาํพดูของเปโตรและยอห์นในกิจการ 4:1-2 เปาโลกก็ล่าวถึงเช่นกนัในกิจการ 23:6-8 และ 24:14-21 เพื:อเป็นตวัอยา่ง 

เราจะฟังคาํพดูของเปาโลที:ปกป้องพนัธกิจของท่านในกิจการ 24:14-15: 

 

อยา่งไรกต็าม ขา้พเจา้กย็อมรับวา่ขา้พเจา้นมสัการพระเจา้ของบรรพบุรุษในฐานะ สาวกของ ‘ทางนั.น’ 

ซึ: งพวกเขาเรียกวา่นิกายหนึ:ง 

ขา้พเจา้เชื:อทุกสิ:งที:สอดคลอ้งกบับทบญัญติัและทุกสิ:งที:ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือผูเ้ผยพระวจนะ 

และขา้พเจา้เองมีความหวงัในพระเจา้เช่นเดียวกบัคนเหล่านี.วา่ทั.งคนชอบธรรมและคนชั:วจะเป็นขึ.นจากตาย 

(กจิการ 24:14-15) 

 

ในพระวจนะตอนนี.  เปาโลอธิบายวา่ ความหวงัของคริสเตียนในการที:กายคืนชีพ ณ การพิพากษาครั. งสุดทา้ย 

กต็รงกบัความหวงัของชาวยวิ ขอ้แตกต่างกคื็อ คริสเตียนเชื:อวา่การที:กายคืนชีพนี.จะกระทาํสาํเร็จโดยผา่นพระคริสต ์

 

สิ:งสาํคญัที:เราตอ้งเขา้ใจกคื็อ แผนการแห่งความรอดของพระเจา้นั.นเป็นอยา่งเดียวกนัตลอดมา 

พระองคมิ์ไดก้าํหนดวธีิการรับความรอดอยา่งหนึ:งสาํหรับคนอิสราเอลโบราณ และอีกวธีิสาํหรับพวกเรา 

พนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่มีเอกภาพในดา้นคาํสอน 

นั:นเป็นเหตุผลส่วนหนึ:งที:คริสเตียนใหคุ้ณค่ากบัพนัธสญัญาเดิมในฐานะเป็นพระคาํของพระเจา้สาํหรับชีวติของเขา 

คนของพระเจา้ไดรั้บความรอดโดยพระคุณ เพราะความเชื:อ และในพระคริสตเ์สมอ 

คริสเตียนเป็นส่วนหนึ:งของประวติัศาสตร์อนัยาวนานแห่งพระเมตตาและการทรงไถ่ที:พระเจา้ไดป้ระทานแก่ผูที้:สตัยซื์:อต่อพระองคต์ลอด

มา และพระคมัภีร์ทั.งเล่ม ทั.งพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่ไดส้อนเราเกี:ยวกบัสจัธรรมอนัประเสริฐนี.  

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ทั.งในพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่ 

พระกิตติคุณครอบคลุมข่าวประเสริฐที:วา่จะมีการคืนชีพของผูที้:ล่วงหลบัไปแลว้ 

ต่อไปเราจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการคืนชีพของผูเ้ชื:อและการคืนพระชนมข์องพระเยซู 

 

 

การคืนพระชนมข์องพระเยซู 
 

พนัธสญัญาใหม่สอนเราวา่ 

มีความเชื:อมโยงอยา่งนอ้ยสองประการระหวา่งการคืนพระชนมข์องพระคริสตแ์ละการเป็นขึ.นมาอีกครั. งหนึ:งของผูเ้ชื:อ ประการแรก 

เราจะถูกทาํใหเ้ป็นขึ.นมาพร้อมดว้ยชีวติที:เตม็ดว้ยพระพร เพราะเราเป็นเอกภาพกบัพระเยซูในการคืนพระชนมข์องพระองคน์ั:นเอง 
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ตามที:เปาโลเขียนในโรม 6:4-5: 

 

ฉะนั.นเราจึงถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยการบพัติศมาเขา้ในความ 

ตายเพื:อวา่เราเองกจ็ะไดมี้ชีวติใหม่เช่นเดียวกบัที:ทรงใหพ้ระคริสตเ์ป็นขึ.นจากตายโดยพระเกียรติสิริของพระบิดา 

ถา้เราไดมี้ส่วนร่วมกบัพระองคใ์นการตายเหมือนพระองค ์

แน่นอนเราจะมีส่วนร่วมในการเป็นขึ.นจากตายเหมือนพระองค ์(โรม 6:4-5) 

 

เปาโลกล่าววา่ โดยความเชื:อ บพัติศมาไดท้าํใหเ้ราเป็นเอกภาพกบัการสิ.นพระชนมข์องพระคริสต ์

อนันาํไปสู่การชาํระหนี. ที:เราก่อขึ.นมาโดยความบาปของเรา และบพัติศมานี.กท็าํใหเ้ราเป็นเอกภาพกบัการคืนพระชนมข์องพระองคด์ว้ย 

ทาํใหจิ้ตวญิญาณของเราถูกสร้างใหม่ในชีวตินี.  และร่างกายกจ็ะเป็นขึ.นมาใหม่ในภายภาคหนา้ 

การที:เราเป็นหนึ:งเดียวกบัการคืนพระชนมข์องพระเยซู ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น 1 โครินธ์ 15:21-22; ฟิลิปปี 3:10-12; 

และโคโลสี 2:12 

 

และเพราะเหตุวา่เราเป็นเอกภาพกบัพระเยซูในการคืนพระชนมข์องพระองค ์นั:นจึงเป็นหลกัประกนัวา่กายของเราจะคืนชีพ 

ลองฟังคาํพดูของเปาโลใน 1 โครินธ์ 15:20-23: 

 

แต่นี:ทรงใหพ้ระคริสตเ์ป็นขึ.นจากตายจริงๆ เป็นผลแรกของบรรดาผูที้:ล่วงลบัไป 

เพราะในเมื:อความตายสืบเนื:องมาจากมนุษยค์นเดียว การเป็นขึ.นจากตายกสื็บเนื:องมาจากมนุษยค์นเดียวเช่นกนั 

เพราะวา่ในอาดมัคนทั.งปวงตายฉนัใด ในพระคริสต ์คนทั.งปวงจะไดรั้บชีวติฉนันั.น แต่จะเป็นไปตามลาํดบั คือ 

พระคริสตผ์ูเ้ป็นผลแรก จากนั.นบรรดาคนของพระองค ์เมื:อพระองคเ์สดจ็มา” (1 โครินธ์ 15:20-23) 

 

ในขอ้นี.  เปาโลกล่าวถึงการคืนพระชนมข์องพระเยซูวา่เป็น “ผลแรกแห่งการเกบ็เกี:ยว” 

ซึ: งรวมถึงคนเหล่านั.นที:เป็นของพระองค ์

 

ในพนัธสญัญาเดิมพระเจา้กาํหนดใหช้าวอิสราเอลนาํผลแรกของการเกบ็เกี:ยวมาถวายพระองค ์เราเห็นสิ:งนี. ในเลวนิีติ 23:17 

ผลแรกนี.หมายถึงพืชผลชุดแรกของการเกบ็เกี:ยว ซึ: งเป็นตวัแทนของพืชผลทั.งสิ.นที:เกบ็เกี:ยวได ้

การถวายนี. เป็นรูปแบบหนึ:งของหลกัประกนั นั:นคือ โดยการถวายผลแรกของการเกบ็เกี:ยวแด่พระเจา้ 

ชาวอิสราเอลไดแ้สดงความเชื:อมั:นวา่เขาจะไดรั้บผลิตผลทั.งหมดที:เหลือในฤดูกาลนั.น 

เมื:อพระเจา้ประทานการคืนพระชนมข์องพระเยซูแก่เรา 

พระองคไ์ดส้าํแดงพระประสงคข์องพระองคอ์ยา่งชดัเจนที:จะทาํใหก้ายของเราคืนชีพในลกัษณะเดียวกนั ดงันั.น ในฐานะผูเ้ชื:อ 

เราจึงมั:นใจอยา่งยิ:งเกี:ยวกบัการที:กายของเราจะคืนชีพในอนาคต เพราะเรารู้วา่ โดยการคืนพระชนมข์องพระคริสต ์

พระเจา้ไดป้ระทบัตราเราแลว้สาํหรับวนันั.น 

 

เท่าที:เราไดศึ้กษาเกี:ยวกบัการที:กายคืนชีพ เราไดเ้รียนรู้เกี:ยวกบัคาํสาปที:นาํไปสู่ความตายฝ่ายร่างกาย 

และเกี:ยวกบัพระกิตติคุณที:ประทานชีวติแก่ร่างกายของเรา ณ จุดนี.  

เรากพ็ร้อมที:จะพิจารณาวา่ร่างกายของเราจะมีประสบการณ์กบัการทรงไถ่ไดอ้ยา่งไร 
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การทรงไถ่ 
 

เราจะพิจารณาการที:ร่างกายไดรั้บการไถ่ในสามขั.นตอน หนึ:ง สิ:งที:ผูเ้ชื:อประสบเมื:อเขามีชีวติอยูใ่นโลกในปัจจุบนั สอง 

สภาวะเปลี:ยนผา่นของร่างกายของเรา เมื:อเราตายทางกายภาพ และสาม ชีวติใหม่แห่งการที:กายคืนชีพ 

ซึ: งจะเริ:มตน้เมื:อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมา ใหเ้ราศึกษาเกี:ยวกบัชีวติในปัจจุบนัก่อน 

 

 

ชีวติในปัจจุบนั 
 

ถึงแมโ้ดยปกติแลว้ คริสเตียนพดูถึงการที:ร่างกายไดรั้บการไถ่ในความหมายของการคืนชีพในวนัสุดทา้ย 

แต่พระคมัภีร์กไ็ดส้อนวา่ 

ความรอดสาํหรับร่างกายของเราเริ:มขึ.นพร้อมกบัการที:พระวญิญาณบริสุทธิS เขา้มาสถิตในใจของเราเมื:อเราเปิดใจเชื:อ 

การที:พระวญิญาณบริสุทธิS สถิตในใจถูกกล่าวถึงในโรม 8:9-11 ถึงแมสิ้:งนี. ไม่ไดท้าํใหก้ายของเราคืนชีพอยา่งทนัทีทนัใด 

แต่กเ็ป็นการประทบัตราเราดว้ยหลกัประกนัวา่ร่างกายของเราจะคืนชีพขึ.นมาอยา่งสมบูรณ์ในอนาคต ตามที:เปาโลสอนในเอเฟซสั 1:13-14 

 

และตลอดชั:วชีวติของเรา ร่างกายของเรากจ็ะไดรั้บประโยชนจ์ากการที:พระวญิญาณบริสุทธิS สถิตภายใน 

โดยเฉพาะดว้ยกระบวนการชาํระใหบ้ริสุทธิS  การชาํระใหบ้ริสุทธิS ทางกายภาพกค็ลา้ยคลึงกบัการชาํระใหบ้ริสุทธิS ทางจิตวญิญาณ 

พระวญิญาณบริสุทธิS แยกเราไวส้าํหรับพระเจา้และทาํใหเ้ราบริสุทธิS  พระองคท์รงชาํระเราต่อเนื:องตลอดชีวติของเรา 

โดยอภยับาปที:เรากระทาํโดยใชร่้างกายของเรา เพื:อใหเ้รามั:นใจวา่เราใชร่้างกายของเราโดยถวายเกียรติแด่พระผูเ้ป็นเจา้ ที:ดีที:สุดกคื็อ 

สิ:งนี.นาํไปสู่การที:เราถวายเกียรติแด่พระเจา้ดว้ยร่างกายของเรา เหมือนที:เปาโลสอนใน 1 โครินธ์ 6:20 

และการที:เราถวายร่างกายของเราแด่พระเจา้เป็นเครื:องบูชาอนัมีชีวติ ตามที:เราอ่านพบในโรม 12:1 

 

 

สภาวะเปลีEยนผา่น 
 

หลงัจากการไถ่ร่างกายของผูเ้ชื:อไดเ้ริ:มขึ.นในชีวตินี.  กระบวนการนี.กด็าํเนินต่อไปในช่วงหลงัจากที:ร่างกายของเราไดต้ายลง 

 

เมื:อเราตาย ร่างกายของเรากถู็กแยกจากจิตวญิญาณของเราชั:วคราว ขั.นตอนนี.มกัถูกเรียกวา่ “ขั.นตอนเปลี:ยนผา่น” 

ซึ: งเป็นขั.นตอนระหวา่งชีวติของเราบนโลกในปัจจุบนัและชีวติที:เราจะไดรั้บเมื:อกายของเราคืนชีพ ในภาวะเปลี:ยนผา่นนี.  

จิตวญิญาณของเราอยูก่บัพระคริสตใ์นสวรรค ์พระวจนะที:กล่าวถึงขั.นตอนนี.ไดแ้ก่มทัธิว 17:3 และ 2 โครินธ์ 5:6-8 

 

แต่ในขณะที:จิตวญิญาณของเราอยูใ่นสวรรค ์ร่างกายของเรายงัอยูบ่นโลก และเสื:อมลงดว้ยผลของความบาป 

ขอ้พิสูจนก์คื็อการที:ร่างกายของเราเน่าเปื: อย แต่ความบาปที:ทาํใหร่้างกายเสื:อมไม่มีอิทธิพลใหเ้ราทาํบาปอีกต่อไป สิ:งหนึ:งที:สาํคญักคื็อ 

ความตายทาํใหเ้ราเป็นอิสระจากการบงการของบาป ตามที:เปาโลอธิบายในโรม 6:2-11 อีกประการหนึ:งกคื็อ 

ร่างกายของเรานอนอยูใ่นหลุมฝังศพในสภาวะที:ไม่รู้สึกตวั จึงไม่สามารถคิด กระทาํ หรือรู้สึกอะไรทั.งสิ.น ไม่วา่ดีหรือชั:ว 

 

ถึงแมร่้างกายจะถูกแยกออกจากจิตวญิญาณเป็นการชั:วคราวเมื:อเราตาย 
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แต่พระคมัภีร์ไม่เคยบอกเลยวา่ร่างกายของเราจะไม่เป็นส่วนหนึ:งของเราอีกต่อไป ไม่วา่ร่างกายของเราจะถูกฝัง ถูกเผา หรือสูญหายไป 

แต่กย็งัเป็นส่วนหนึ:งของเราต่อไป ในพระคมัภีร์ มีตวัอยา่งเกี:ยวกบัเรื:องนี.หลายสิบตวัอยา่ง เช่น 1 ซามูเอล 25:1 

กล่าววา่ซามูเอลถูกฝังไวที้:บา้นของท่านในเมืองรามาห์ 1 พงศก์ษตัริย ์2:10 กล่าววา่ดาวดิถูกฝังในกรุงเยรูซาเลม็ ซึ: งเรียกกนัวา่ 

“นครแห่งดาวดิ” และยอ่หนา้สุดทา้ยของประวติัของกษตัริยแ์ต่ละองคข์องยดูาห์ตลอดหนงัสือ 1 และ 2 พงศก์ษตัริย ์รวมทั.ง 2 พงศาวดาร 

ระบุวา่กษตัริยเ์หล่านี. ถูกฝังอยูใ่นเมืองของบรรพบุรุษของท่าน คือดาวดิ 

ร่างกายของท่านกย็งัเป็นของท่านและเป็นส่วนหนึ:งของตวัตนของท่าน 

 

หนงัสือปุจฉา-วสิชันาฉบบัยอ่ของ เวสทมิ์นสเตอร์ (Westminster Shorter Catechism) ในคาํถามและคาํตอบชุดที: 37 

บรรยายความตายโดยตอบคาํถามต่อไปนี. : 

 

เมื)อเสียชีวติ ผู้เชื)อได้รับประโยชน์อนัใดจากพระคริสต์? 

 

คาํตอบไดแ้ก่: 

 

เมื)อเสียชีวติ จติวญิญาณของผู้เชื)อกจ็ะถูกทาํให้สมบูรณ์ในความบริสุทธิ\ และผ่านเข้าสู่สง่าราศีในทนัใด 

และร่างกายของเขา ซึ)งยงัคงเป็นเอกภาพในพระคริสต์ กจ็ะนอนพกัในหลมุศพจนกระทั)งวนัที)กายคืนชีพ 

 

ในที:นี.  ปุจฉา-วสิชันากล่าววา่ผูเ้ชื:อตอ้งเผชิญสองชะตากรรมเมื:อเสียชีวติ 

คือชะตากรรมของจิตวญิญาณและชะตากรรมของร่างกาย จิตวญิญาณของเราผา่นเขา้สู่สง่าราศีในสวรรค ์แต่ร่างกายของเรา 

ซึ: งยงัคงเป็นเอกภาพกบัพระคริสต ์กพ็กัผอ่นในหลุมศพ โดยพกัสงบเพื:อรอชีวติใหม่เมื:อกายคืนชีพ 

 

ข้าพเจ้าคดิว่าเป็นความจริงที)จะกล่าวว่า เมื)อจติวญิญาณของเราอยู่ในสวรรค์และร่างกายของเราอยู่ในหลมุศพ 

ใช่เลย เราอยู่ในสองสถานที)ในเวลาเดยีวกนั เรื)องนีNต้องอธิบายกนันิดหน่อย และปุจฉา-

วสัิชนาฉบับย่อกใ็ห้คาํตอบที)ดมีากในจุดนีN “เมื)อเสียชีวติ จติวญิญาณของผู้เชื)อกจ็ะถูกทาํให้สมบูรณ์ในความบริสุทธิ\ 

และผ่านเข้าสู่สง่าราศีในทนัใด และร่างกายของเขา ซึ)งยงัคงเป็นเอกภาพในพระคริสต์ 

กจ็ะนอนพกัในหลมุศพจนกระทั)งวนัที)กายคืนชีพ” ข้อความตอนแรกที)กล่าวว่าจติวญิญาณออกจากร่างกาย 

เป็นเนืNอหาของพระธรรม 2 โครินธ์ 5:1-10 

เปาโลพูดถงึร่างกายปัจจุบันอนัเปื) อยเน่าได้ของท่านว่าเป็นเพยีงแค่พลบัพลาชั)วคราวในโลกนีN 

และท่านกไ็ม่ได้ยนิดกีบัความตายที)จะมาถงึ เนื)องจากจติวญิญาณของท่านกจ็ะถูกแยกออกจากร่างกาย 

ซึ)งเป็นสภาวะที)ไม่ธรรมชาตเิลย 

—ดร. นอกซ์ แชมบลนิ 

 

ความตึงเครียดของการตอ้งอยูใ่นสองสถานที:ในเวลาเดียวกนัรู้สึกไดแ้มใ้นสวรรค ์

ไม่ตอ้งสงสยัวา่สวรรคน์ั.นจะวเิศษเหนือความคาดหมายของเรา แต่ความจริงกคื็อ ถึงแมอ้ยูใ่นสวรรคแ์ลว้ 

แต่ความรอดของเรากย็งัคงไม่สมบูรณ์ เนื:องจากร่างกายของเรายงัไม่ไดถู้กทาํใหคื้นชีพ ใหเ้ราฟังคาํพดูของเปาโลเกี:ยวกบัการที:การคืนชีพ 

ในโรม 8:23: 

 

ไม่เพียงเท่านั.น แมแ้ต่เราเอง 

ผูมี้ผลแรกของพระวญิญาณกย็งัครํ:าครวญอยูภ่ายในขณะที:เราจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็นบุตร 
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คือการไถ่ร่างกายของเราใหร้อด” (โรม 8:23) 

 

ในขอ้นี. เปาโลกล่าววา่ เราครํ:าครวญในชีวตินี. เพราะกายของเรายงัไม่ไดถู้กทาํใหเ้ป็นขึ.นมา 

จิตวญิญาณในสวรรคก์ย็งัคงรอคอยร่างกายใหม่เช่นกนั ฉะนั.น 

จึงสมเหตุสมผลที:จะเขา้ใจวา่จิตวญิญาณเหล่านั.นกค็รํ:าครวญอยูเ่ช่นกนัในขณะที:รอร่างกายใหม่ที:ไดรั้บการไถ่แลว้ 

 

บางคนคดิว่าร่างกายใหม่ที)เราจะได้รับนัNนกเ็ป็นเพยีงแค่กายเนืNอหนังที)สะดวกใช้ หรืออปุกรณ์เสริม 

และความคดิเช่นนีNกท็าํให้เรารู้สึกพอใจที)สุดและมคีวามสุขที)จะเป็นวญิญาณที)ปราศจากร่าง 

มุมมองนีNค่อนข้างจะตดัตวัตนทางกายภาพออกไป แต่กไ็ม่ตรงตามพระคมัภร์ี แล้วสภาวะเปลี)ยนผ่านนีNเป็นอย่างไร 

ในช่วงระหว่างความตายของคุณกบัการที)คนตายจะคืนชีพตามที)มคีาํสัญญาไว้? จะเป็นอย่างไร? ในเรื)องนีN 

เราไม่ได้รับรายงานที)ชัดเจนเหมือนภาพถ่าย เราไม่ได้รับการบรรยายที)ชัดเจนทุกรายละเอยีด 

แต่คาํตอบที)เราได้รับจากพระคมัภร์ีนัNนทาํให้เรามั)นใจอย่างยิ)ง และเป็นคาํตอบที)มเีหตุผลอย่างมาก นั)นคือ 

เราจะอยู่กบัพระผู้เป็นเจ้า 

—ดร. เกลน็ สกอร์จ ี

 

เมื:อไดพิ้จารณาชีวติในปัจจุบนัและความตายทางกายภาพแลว้ เรากพ็ร้อมที:จะศึกษาวา่ 

การไถ่ร่างกายของเราจะสมบูรณ์ในชีวติใหม่ไดอ้ยา่งไร 

 

 

ชีวติใหม่ 
 

ร่างกายของเราจะไดรั้บชีวติใหม่ที:สมบูรณ์เมื:อเราถูกทาํใหเ้ป็นขึ.นมาอีกครั. งพร้อมคนทั.งปวง ในการที:กายคืนชีพนั.น 

ผลลพัธ์ต่าง ๆ ของความบาปกจ็ะถูกกาํจดัออกไปในที:สุด อยา่งสิ.นเชิงและตลอดกาล คาํยนืยนันี.อยูใ่นโรม 8:23; 1 โครินธ์ 15:12-57; 

และฟิลิปปี 3:11 นกัศาสนศาสตร์มกัเรียกขั.นตอนนี.ของความรอดวา่ “การรับสง่าราศี” 

เนื:องจากนาํไปสู่การที:เราถูกทาํใหเ้ป็นมนุษยที์:มีสง่าราศีและสมบูรณ์พร้อม 

พระคมัภีร์ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดมากมายนกัเกี:ยวกบัการรับสง่าราศีของเรา 

แต่เปาโลเปรียบร่างกายที:ไดรั้บสง่าราศีของเรากบัร่างกายของเราที:เป็นอยูใ่นปัจจุบนัโดยสงัเขปใน 1 โครินธ์ 15 

ใหเ้ราศึกษาขอ้ความของท่านใน 1 โครินธ์ 15:42-44: 

 

การเป็นขึ.นมาของคนตายกเ็ช่นกนั กายที:หวา่นลงนั.นเสื:อมสลายได ้ที:เป็นขึ.นมาใหม่จะไม่เสื:อมสลาย 

ที:หวา่นลงนั.นไร้ศกัดิS ศรี ที:เป็นขึ.นเปี: ยมดว้ยศกัดิS ศรี ที:หวา่นลงนั.นอ่อนแอ ที:เป็นขึ.นทรงพลงั 

ที:หวา่นลงนั.นเป็นกายธรรมชาติ ที:เป็นขึ.นเป็นกายวญิญาณ (1 โครินธ์ 15:42-44) 

 

เราไม่สามารถมั:นใจอยา่งชดัเจนเกี:ยวกบัสิ:งที:ต่อเนื:องและสิ:งที:ไม่ต่อเนื:องระหวา่งร่างกายของเราในปัจจุบนัและร่างกายที:เราจะ

ไดรั้บเมื:อเราคืนชีพ ในเมื:อพระกายของพระคริสตผ์า่นการเปลี:ยนแปลงในการเป็นขึ.นมาจากความตาย 

ร่างกายของเรากจ็ะไดรั้บการเปลี:ยนแปลงดว้ย โดยถูกสร้างขึ.นใหม่และทาํใหส้มบูรณ์ กายใหม่นั.นจะเป็นอมตะ เตม็ดว้ยสง่าราศี 

มีฤทธานุภาพ และมีจิตวญิญาณ แต่กจ็ะเป็นมนุษยอ์ยา่งครบถว้นเช่นกนั เมื:อเราคืนชีพ 

ในที:สุดแลว้เราจะกลายเป็นคนที:พระเจา้ไดต้ั.งใจใหเ้ราเป็นเสมอมา 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู      บทที ่6: ความรอด 

 

-27- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

กายของเราตอ้งตายเพราะผลของความบาป 

ความตายฝ่ายร่างกายคือการพิพากษาของพระเจา้ต่อการที:มนุษยชาติที:ลม้ลงในความชั:วร้าย แต่ข่าวดีกคื็อ 

พระกิตติคุณประกาศถึงการที:กายของเราจะถูกทาํใหฟื้. นขึ.นใหม่ ข่าวประเสริฐประกาศวา่พระเยซูไดเ้สดจ็มาเพื:อไถ่เรา 

คือทั.งร่างกายและจิตวญิญาณ และการทรงไถ่นี.กเ็ตม็ดว้ยสง่าราศี เป็นสาเหตุแห่งความชื:นชมยนิดีและการเฉลิมฉลองอยา่งยิ:งใหญ่ 

เมื:อกายของเราคืนชีพ เรากจ็ะประกาศชยัชนะเหนือความตายไดใ้นที:สุด เราจะพร้อมรับพระพรทั.งสิ.นที:พระเจา้เตรียมไวใ้หเ้ราเป็นมรดก 

ทั.งในฟ้าสวรรคใ์หม่และแผน่ดินโลกใหม่ และในบั.นปลาย เราจะเห็นชยัชนะของพระเยซูคริสตด์ว้ยตาของเราเอง 

 

ในการอภิปรายเรื:องความรอดที:ผา่นมา เราไดพ้ดูถึงขอ้ความแห่งความเชื:อใน หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต 

ในส่วนที:กล่าวถึงการอภยัโทษบาปและการที:การคืนชีพ ตอนนี. เรากพ็ร้อมศึกษาหวัขอ้สุดทา้ยคือ “สมบูรณ์ชีพนิรันดร์” 

 

 

สมบูรณ์ชีพนิรันดร์ 
 

หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึง “สมบูรณ์ชีพนิรันดร์” ในวลีสุดทา้ย: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจใน … 

สมบูรณ์ชีพนิรันดร์ 

 

ถึงจุดนี.  หลกัขอ้เชื:อฯ กล่าวถึงสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ หรือที:มกัเรียกกนัวา่ ชีวตินิรันดร์ ซึ: งเราจะไดรั้บหลงัจากที:กายคืนชีพ 

หลกัขอ้เชื:อฯ ยนืยนัความเชื:อวา่ คนของพระเจา้ทุกคนที:สตัยซื์:อ ในที:สุดแลว้จะไดรั้บรางวลัเป็นชีวติที:สมบูรณ์ เตม็ดว้ยพระพร 

ไม่มีวนัเสื:อม และไม่มีวนัสิ.นสุด 

 

ถึงแมจ้ะมีหลายสิ:งที:เราอาจพดูถึงเกี:ยวกบัสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ แต่ในบทเรียนนี. เราจะเนน้สามประการ หนึ:ง 

เราจะศึกษาจงัหวะเวลาของชีวตินิรันดร์วา่เริ:มขึ.นเมื:อใด สอง เราจะศึกษาคุณภาพของชีวตินิรันดร์ วา่ต่างจากชีวติแบบอื:นอยา่งไร และสาม 

เราจะศึกษาวา่เราจะใชชี้วตินิรันดร์ที:ใด เราจะเริ:มตน้ดว้ยจงัหวะเวลาของสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ 

 

 

จงัหวะเวลา 

 
ชีวตินิรันดร์เริ)มต้นเมื)อใด? พระเยซูตรัสว่า พระองค์เสดจ็มาเพื)อเราจะได้มชีีวติ และมชีีวติที)ครบบริบูรณ์ แน่นอน 

พระองค์กาํลงับอกว่า การดาํเนินชีวติในพระคริสต์ การเป็นสาวกของพระคริสต์ 

ทาํให้เราได้รู้จกัการดาํเนินชีวติในเชิงคุณภาพที)เหนือกว่า แต่นั)นเป็นชีวติ นิรันดร์ใช่หรือไม่? 

ชีวตินิรันดร์เริ)มต้นเมื)อเราก้าวผ่านขอบเขตของชีวติที)ต้องตายนีNไปสู่ชีวติหลงัความตายใช่หรือไม่? 

นั)นเป็นจุดที)ชีวตินิรันดร์เริ)มต้นใช่หรือไม่? ในแง่หนึ)ง กใ็ช่ แต่ในอกีแง่หนึ)ง กม็ชีีวติใหม่ 

คือชีวติของพระคริสต์ผู้คืนพระชนม์ ซึ)งจะนําเราออกจากหลมุศพและนําพาเราไปสู่ความเป็นนิรันดร์ 

ความเป็นนิรันดร์อนัไม่มทีี)สิNนสุดกบัพระเจ้า นี)คือชีวติที)ถูกบ่มเพาะเป็นเมลด็อยู่ภายในเราในปัจจุบัน ดงันัNน 

ชีวติที)จะไม่มวีนัสิNนสุดกก็าํลงัเริ)มต้นในตอนนีN และกสํ็าคญัที)เราต้องเข้าใจว่าชีวตินิรันดร์นีN  
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ไม่ใช่ชีวติที)ถูกนิยามว่าจะดาํรงอยู่อย่างไม่มทีี)สิNนสุดเท่านัNน แต่เป็นชีวติที)ถูกนิยามในเชิงคุณภาพว่า 

เป็นชีวติที)มพีระคริสต์และพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

และกาํลงัมุ่งหน้าไปสู่การฟืN นฟูอย่างสมบูรณ์แบบของทุกสิ)งที)พระเจ้าเจตนาเตรียมไว้สําหรับมนุษย์ 

และเราจาํเป็นต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนการนัNนเดีjยวนีN 

แม้ในขณะที)เรายงัคงตดิอยู่ในโลกที)เตม็ไปด้วยความเจบ็ปวด การกระเสือกกระสน และการพงัพนิาศกต็าม 

—ดร. เกลน็ สกอร์จ ี

 

พระคมัภีร์กล่าวบ่อยครั. งวา่ผูเ้ชื:อไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้ อนัเป็นความจริงในปัจจุบนั เราเห็นความจริงขอ้นี. ในยอห์น 10:28; 1 

ทิโมธี 6:12; 1 ยอห์น 5:11-13; และอีกหลายขอ้ เพื:อเป็นตวัอยา่ง เราจะฟังคาํพดูของพระเยซูในยอห์น 5:24 

 

เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ผูใ้ดฟังคาํของเราและเชื:อพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 

ผูน้ั.นกมี็ชีวตินิรันดร์และจะไม่ถูกลงโทษ เขาไดผ้า่นพน้ความตายเขา้สู่ชีวติแลว้” (ยอห์น 5:24) 

 

พระเยซูและผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่บางครั. งกล่าวถึงชีวตินิรันดร์หรือสมบูรณ์ชีพนิรันดร์วา่เป็นสิ:งที:เกิดขึ.นแลว้ในปัจจุบนั 

โดยเป็นผลมาจากความเป็นหนึ:งเดียวกบัพระคริสต ์แน่นอน นี:เป็นความจริง จิตวญิญาณของเราจะไม่มีวนัตาย ถึงแมร่้างกายจะตายกต็าม 

ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราในตอนนี.  กคื็อชีวติเดียวกนักบัที:เราจะมีชั:วนิรันดร์ 

 

แต่อีกดา้นหนึ:ง พระคมัภีร์กก็ล่าวถึงบ่อยครั. งวา่เราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์เป็นมรดกเมื:อถึงการพิพากษาครั. งสุดทา้ย 

พระวจนะที:กล่าวเช่นนี.ไดแ้ก่ มทัธิว 25:46; มาระโก 10:29-30; ยอห์น 12:25; โรม 2:5-7; และยดูาห์ 21 เพื:อเป็นตวัอยา่ง 

เราจะฟังคาํพดูของยอห์นในบทที: 6 ขอ้ 40 ของพระกิตติคุณที:ท่านเขียน: 

 

เพราะพระบิดาของเราทรงประสงคใ์หทุ้กคนที:เห็นและเชื:อใน พระบุตรมีชีวตินิรันดร์ 

และเราจะใหเ้ขาเป็นขึ.นมาในวนัสุดทา้ย” (ยอห์น 6:40) 

 

เช่นเดียวกบัยอห์น พระคมัภีร์มกัเชื:อมโยงการรับชีวตินิรันดร์อยา่งสมบูรณ์กบัการที:กายของเราคืนชีพ 

เมื:อร่างกายของเราถูกทาํใหมี้ชีวติอีกครั. งหนึ:ง เรากจ็ะมีชีวติตลอดไปทั.งดา้นร่างกายและจิตวญิญาณ 

โดยเป็นมนุษยที์:ไดรั้บการไถ่และฟื. นฟูแลว้อยา่งสมบูรณ์แบบ 

 

ข้าพเจ้าคดิว่าเป็นเรื)องที)ช่วยได้มาก ถ้าเราบรรยายสิ)งที)เราได้รับในพระคริสต์ 

โดยผ่านการเป็นหนึ)งเดยีวกบัพระคริสต์ ทัNงสิ)งที)ได้ “เกดิขึNนแล้ว” และสิ)งที) “ยงัไม่เกดิขึNน” เมื)อกล่าวเช่นนีN 

ข้าพเจ้าหมายความว่า พระพรของพระคริสต์ ซึ)งรวมถงึชีวตินิรันดร์ 

เป็นของเราเรียบร้อยแล้วทนัททีี)เราต้อนรับพระคริสต์ มอบความไว้วางใจในพระคริสต์ สิ)งเหล่านีNกเ็ป็นของเรา 

เรามชีีวตินิรันดร์แล้ว แต่ในขณะเดยีวกนั ก ็“ยงัไม่เกดิขึNน” ในความหมายที)ว่า แน่นอน 

ถงึแม้หลงัจากเราต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวติแล้ว พวกเราหลายคนกต้็องแก่ตวั หลายคนเจบ็ป่วย 

หลายคนเผชิญกบัความตาย ถ้าพระคริสต์ยงัไม่เสดจ็มาก่อนหน้านัNน และนี)หมายความว่า ภาวะที) “ยงัไม่เกดิขึNน” 

ชีวตินิรันดร์ยงัคงรอเราอยู่ ด้วยเหตุนีN ข้าพเจ้าคดิว่าความเข้าใจเกี)ยวกบัสิ)งที) “เกดิขึNนแล้ว” และสิ)งที) “ยงัไม่เกดิขึNน” 

ช่วยให้เราเข้าใจว่า เป็นเรื)องถูกต้อง เราได้รับชีวตินิรันดร์แล้ว และในขณะเดยีวกนั 
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ชีวตินิรันดร์กร็อคอยเราอยู่ในสวรรค์และแผ่นดนิโลกใหม่เช่นกนั 

—ดร. เจฟฟรีย์ จยู 

 

ในมุมหนึ:ง กย็ติุธรรมที:จะกล่าววา่ ชีวตินิรันดร์สาํหรับจิตวญิญาณของเราเริ:มขึ.นในชีวตินี.  เมื:อเราถูกสร้างขึ.นใหม่ 

แต่เราจะยงัไม่คืนชีวติอยา่งสมบูรณ์ จนกระทั:งร่างกายของเราถูกชุบใหเ้ป็นขึ.นมาในการพิพากษาครั. งสุดทา้ย เมื:อนั.นเอง 

ตวัตนทั.งหมดของเรากจ็ะมีชีวติอยูต่่อหนา้พระเจา้ ก่อนถึงเวลานั.น เราไดลิ้.มรสชีวตินิรันดร์โดยผา่นการที:จิตวญิญาณของเราไดรั้บการไถ่ 

เมื:อกายของเราคืนชีพขึ.นใหม่ เรากจ็ะดาํเนินชีวติตามเจตนาของพระเจา้จริง ๆ 

 

เมื:อเราเขา้ใจจงัหวะเวลาของชีวตินิรันดร์แลว้ ต่อไปเราจะศึกษาในเชิงคุณภาพ 

 

 

คุณภาพ 
 

ในพระคมัภีร์ ชีวตินิรันดร์ไม่ไดเ้ป็นแค่การดาํรงชีวติอยูแ่ละรู้สึกตวัตลอดไปเท่านั.น จะวา่ไปแลว้ 

ถึงแมค้นเหล่านั.นที:รับโทษจากการพิพากษาของพระเจา้กด็าํรงอยูแ่ละรู้สึกตวัตลอดไปเช่นกนั ตรงกนัขา้ม 

คุณภาพสาํคญัของชีวตินิรันดร์ไดแ้ก่การที:เราจะมีชีวติตลอดไปในพระพรของพระเจา้ ในความหมายนี.  

การมีชีวติหมายถึงการรับความโปรดปรานและพระพรของพระเจา้ ในทางกลบักนั 

การตอ้งตายหมายถึงการตกอยูภ่ายใตพ้ระพิโรธและคาํสาปของพระองค ์ทั.งชีวติและความตายชั:วนิรันดร์หมายถึงการดาํรงอยูต่ลอดไป 

ความแตกต่างอยูที่:คุณภาพของการดาํรงอยู ่ตามที:พระเยซูอธิษฐานในยอห์น 17:3: 

 

นี:แหละคือชีวตินิรันดร์ คือที:เขารู้จกัพระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้เที:ยงแทแ้ต่องคเ์ดียว 

และรู้จกัพระเยซูคริสตผ์ูซึ้: งพระองคท์รงส่งมา” (ยอห์น 17:3) 

 

ในขอ้นี.  พระเยซูสอนวา่ ชีวตินิรันดร์เทียบเท่ากบัการรู้จกัพระเจา้และพระเยซู ในบริบทนี.  “การรู้จกั” 

สื:อถึงความสมัพนัธ์แห่งความรัก ความหมายของพระเยซูกคื็อ ชีวตินิรันดร์ไม่ไดถู้กนิยามในแง่การดาํรงอยูห่รือรู้สึกตวัเท่านั.น 

แต่ในแง่ของประสบการณ์ต่อความรักของพระเจา้ดว้ย 

 

ใหเ้ราพิจารณาคาํพดูของเปาโลเกี:ยวกบัชีวติและความตายในโรม 7:9-11 เปาโลเขียนวา่: 

 

ครั. งหนึ:งขา้พเจา้ดาํเนินชีวติโดยไม่มีบทบญัญติั แต่พอมีพระบญัญติั บาปกมี็ชีวติขึ.นมาและขา้พเจา้กต็าย 

ขา้พเจา้พบวา่พระบญัญติันั.นเองที:มุ่งหมายใหน้าํชีวติมาแทจ้ริงกลบันาํความตายมา เพราะบาปฉวย 

โอกาสจากพระบญัญติัมาล่อลวงขา้พเจา้และบาปทาํใหข้า้พเจา้ตายโดยทางพระบญัญติันั.น” (โรม 7:9-11) 

 

ตลอดช่วงเวลาที:เปาโลบรรยายอยูนี่.  ท่านมีชีวติอยูท่ ั.งดา้นร่างกายและจิตใจ 

ท่านดาํรงอยูใ่นฐานะคนที:มีสติสมัปชญัญะและรู้เหตุรู้ผล แมก้ระนั.น ท่านอา้งวา่ ประการแรก ท่านมีชีวติอยู ่และอีกประการหนึ:ง 

ท่านไดต้ายเสียแลว้ ท่านไดถู้กประหารแลว้ ความแตกต่างอยูที่:สถานะของท่านต่อหนา้พระเจา้ ก่อนที:ธรรมบญัญติัจะปรับโทษท่าน 

ท่านมีชีวติอยู ่แต่เมื:อธรรมบญัญติัเหยยีบท่านลงภายใตค้าํสาปของพระเจา้ ท่านกต็าย หลงัจากนั.น 

เมื:อท่านมารู้จกัพระคริสตแ์ละคาํสาปถูกถอน ท่านกถู็กเรียกวา่มีชีวติใหม่ เราเห็นแนวคิดนี. ในพระวจนะเช่นยอห์น 5:24 และ 1 ยอห์น 3:14 
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ขอใหเ้ราคิดแบบนี.วา่ ในวนัสุดทา้ย ทุกคนที:ตายไปแลว้จะถูกชุบใหเ้ป็นขึ.นมาโดยทั:วกนั 

จิตวญิญาณอมตะของเรากจ็ะหลอมรวมอีกครั. งหนึ:งเขา้กบักายที:ถูกชุบขึ.นมา ยอห์น 5:28-29 กล่าววา่ 

ผูช้อบธรรมจะเป็นขึ.นมาใหม่เพื:อรับรางวลั และคนอธรรมกจ็ะเป็นขึ.นมาใหม่เพื:อรับโทษ 

ทั.งสองกลุ่มจะมีชีวติที:มีสมัปชญัญะในกายที:คืนชีพใหม่ของเขาตลอดไป แต่พระคมัภีร์เรียกบั.นปลายของคนชอบธรรมวา่ “ชีวติ” 

และบั.นปลายของคนอธรรมวา่ “ความตาย” ความแตกต่างไม่ไดอ้ยูที่:วา่เขาจะดาํรงอยู ่หรือคิด หรือรับรู้ประสบการณ์ใด ๆ หรือไม่ 

แต่อยูที่:ความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจา้ พระคมัภีร์กล่าววา่ ถา้เราอยูภ่ายใตพ้ระพรของพระเจา้ เรากมี็ชีวติ 

แต่ถา้เราอยูภ่ายใตค้าํสาปของพระองค ์เรากต็าย ฉะนั.น 

สมบูรณ์ชีพนิรันดร์กคื็อการดาํรงอยูต่ลอดไปโดยมีสมัปชญัญะและในสมัพนัธภาพที:ไดรั้บการอวยพรจากพระเจา้ 

แต่พระพรเหล่านี. คืออะไร? และชีวติที:ไดรั้บพระพรเป็นอยา่งไร? 

 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราไม่ควรสร้างภาพของชีวตินิรันดร์กบัพระเจ้าว่าเป็นการล่องลอยอยู่บนปุยเมฆ อะไรทาํนองนัNน 

แต่เราจะได้รับกายที)คืนชีพขึNนใหม่ กายที)จะไม่มคีวามบาป โรคภยั และความตายมากลํNากราย เราจะเป็นอมตะ 

เราจะไม่มวีนัตาย แล้วเราจะมชีีวติบนแผ่นดนิโลกใหม่ ในเรื)องนีN ไม่มรีายละเอยีดให้เรา 

ชีวติเช่นนัNนจะมลีกัษณะอย่างไรบ้าง? เราไม่รู้รายละเอยีดทัNงหมด แต่เรารู้ว่าเรามคีวามรับผดิชอบบางอย่าง 

เราจะครองราชย์ร่วมกบัพระคริสต์ และข้าพเจ้าคดิว่า เนื)องจากจะเป็นจกัรวาลใหม่ 

โดยเราจะมปีฏสัิมพนัธ์กบัจกัรวาลที)พระเจ้าได้สร้างมา ฉะนัNน ข้าพเจ้าคดิว่าเรากจ็ะมภีารกจิเฉพาะที)จะต้องทาํ 

แต่โดยพืNนฐานแล้ว สิ)งที)พนัธสัญญาใหม่เน้นยํNาไม่ได้เกี)ยวข้องกบัว่าเราจะทาํอะไร 

ถงึแม้จะเป็นเรื)องน่าสนใจมากและข้าพเจ้ากม็ั)นใจว่าจะงดงามและนํามาซึ)งความอิ)มเอมกต็าม 

แต่สิ)งที)พนัธสัญญาใหม่เน้นยํNากคื็อพระเจ้าจะอยู่กบัเรา เราจะเห็นพระพกัตร์ของพระองค์ 

และสามคัคธีรรมกบัพระองค์จะทาํให้เราเปี) ยมล้นไปด้วยความชื)นชมยนิด ี

—ดร. ทอม ชไรเนอร์ 

 

นกัศาสนศาสตร์ที:มีชื:อเสียงชื:อ หลุยส์ เบอร์คอฟ ซึ: งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1873-1957 

บรรยายสภาวะขั.นสุดทา้ยของสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ไวใ้นภาคที: 6 ของบทที: 5 ในหนงัสือของท่าน “ศาสนศาสตร์เชิงระบบ” ท่านกล่าววา่: 

 

ความเตม็บริบูรณ์ของชีวตินิรันดร์นีNดื)มดํ)าได้จากการมมีหาสนิทกบัพระเจ้า 

คนเหล่านัNนจะเห็นพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ต่อหน้าต่อตา จะได้รับความพงึพอใจสูงสุดในพระองค์ 

จะชื)นชมยนิดใีนพระองค์ และจะถวายเกยีรตแิด่พระองค์ 

จะมกีารยอมรับและปฏสัิมพนัธ์ทางสังคมในระดบัที)ได้รับการเทดิทูน 

ความชื)นชมยนิดขีองแต่ละบุคคลจะเพยีบพร้อมและสมบูรณ์ 

 

ในบางมุม กดู็แปลกที:พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวถึงธรรมชาติของชีวตินิรันดร์บ่อยนกั ทั.งนี.  

ชีวตินิรันดร์เป็นรางวลัยิ:งใหญ่ที:พระกิตติคุณมอบแก่คนเหล่านั.นที:สาํนึกผดิและเชื:อวา่พระคริสตเ์ป็นผูช่้วยใหร้อด แต่ความเป็นจริงกคื็อ 

พระคมัภีร์มีแนวโนม้ที:จะพดูถึงชีวตินิรันดร์อยา่งกวา้ง ๆ ววิรณ์ 21:3-4 บอกเราวา่ พระเจา้จะสถิตอยูก่บัคนของพระองค ์

และจะไม่มีความตายหรือความเศร้าโศกอีกต่อไป เราจะมีร่างกายใหม่ และเราจะเป็นอิสระอยา่งสมบูรณ์จากการคงอยูข่องบาป 

การเสื:อมจากบาป และอิทธิพลของบาป แลว้มีรายละเอียดอะไร? ความจริงกคื็อพระคมัภีร์แทบไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดเลย ตรงกนัขา้ม 

ส่วนใหญ่แลว้พระคมัภีร์หนุนใจใหเ้ราวางใจวา่พระเจา้นั.นประเสริฐ และเตือนไม่ใหเ้ราสนันิษฐานมากเกินไปเกี:ยวกบัสิ:งมหศัจรรยต่์าง ๆ 

ที:พระองคเ์ตรียมไวใ้หเ้รา ลองฟังคาํพดูของเปาโลใน 2 โครินธ์ 12:2-4: 
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ขา้พเจา้รู้จกัชายคนหนึ:งในพระคริสต ์ผูซึ้: งสิบสี:ปีที:แลว้ถูกรับขึ.นไปยงัสวรรคช์ั.นที:สาม 

จะไปในกายหรือนอกกายขา้พเจา้ไม่รู้ พระเจา้ทรงทราบ ขา้พเจา้ไม่รู้วา่เขาไปในกายนี.หรือนอกกาย 

พระเจา้ทรงทราบ แต่ขา้พเจา้รู้วา่ชายผูนี้.  ถูกรับขึ.นไปถึงเมืองบรมสุขเกษม เขาไดย้นิสิ:งต่างๆ 

ซึ: งไม่อาจจะพรรณนาได ้สิ:งซึ: งไม่อนุญาตใหม้นุษยบ์อกเล่า (2 โครินธ์ 12:2-4) 

 

ใหส้งัเกตคาํพดูของเปาโลเกี:ยวกบัประสบการณ์นี.  สิ:งต่าง ๆ ที:ไดย้นินั.นเหนือคาํบรรยาย 

คือไม่สามารถบรรยายไดอ้ยา่งครบถว้นดว้ยภาษาของมนุษย ์ยิ:งกวา่นั.น 

มนุษยไ์ม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ล่าวถึงวา่สวรรคช์ั.นที:สามนั.นมีอะไรบา้ง นบัวา่วเิศษยิ:งนกัที:ช่วงเวลานี.  พระเจา้ไดเ้กบ็เรื:องนี. เป็นความลบั 

 

และนี:เป็นเรื:องเกี:ยวกบัสวรรคเ์ท่านั.น ซึ: งเป็นช่วงเปลี:ยนผา่นก่อนที:กายของเราจะคืนชีพ 

ถา้ความลบัแห่งสวรรคไ์ม่สามารถเปิดเผยได ้ความลบัเกี:ยวกบัสภาวะบั.นปลายของเราจะยิ:งกวา่นั.นสกัเท่าใด? 

ใครพอจะจินตนาการไดว้า่ชีวติเมื:อพระคริสตเ์สดจ็กลบัมาจะน่าอศัจรรยป์านใด? พระคมัภีร์บอกเราวา่จะไม่มีความโศกเศร้า 

ความเจบ็ปวด ความผดิหวงั หรือความตายอีกต่อไป สิ:งที:พระคมัภีร์กล่าวนั.นวเิศษและเป็นจริง 

แต่พระคมัภีร์กไ็ม่ไดบ้อกรายละเอียดเรื:องนี.แก่เรามากนกั 

 

เมื:อไดพิ้จารณาจงัหวะเวลาและคุณภาพของสมบูรณ์ชีพนิรันดร์แลว้ ต่อไปเราจะศึกษาหวัขอ้สุดทา้ย นั:นคือ 

สถานที:ที:เราจะมีชีวติชั:ว นิรันดร์ 

 

 

สถานทีE 
 

พระคมัภีร์มกักล่าวถึงสถานที:ที:เราจะใชชี้วติชั:วนิรันดร์วา่เป็นสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกใหม่ ขอ้ความลกัษณะนี.พบไดใ้นอิสยาห์ 

65:17 และ 66:22; 2 เปโตร 3:13; และววิรณ์ 21:1 

การสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกขึ.นใหม่นี.ทาํใหเ้คา้โครงใหญ่ของเหตุการณ์ในพระคมัภีร์ดาํเนินมาสู่ความสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

ประวติัศาสตร์เริ:มตน้ในปฐมกาล 1:1 เมื:อพระเจา้สร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก แต่หลงัจากนั.น 

สิ:งทรงสร้างกเ็สื:อมลงเพราะมนุษยชาติลม้ลงในความบาป ทาํใหแ้ผน่ดินโลกไม่คู่ควรใหพ้ระเจา้สถิตอยู ่

ส่วนที:เหลือของพระคมัภีร์กล่าวถึงวา่มนุษยแ์ละสิ:งสารพดัที:ทรงสร้างถูกไถ่ดว้ยวธีิใด และทนัทีที:พระเยซูเสดจ็กลบัมา 

ผลที:จะเกิดขึ.นในบั.นปลายกคื็อ ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกจะไดรั้บการไถ่และสร้างขึ.นใหม่ 

เพื:อที:ในที:สุดแลว้พระเจา้จะสถิตอยูบ่นโลกนี.พร้อมกบัคนที:พระองคท์รงไถ่ไว ้นี:คือเป้าหมายของพระเยซูในมทัธิว 6:9-10 

เมื:อพระองคส์อนใหเ้ราอธิษฐานวา่: 

 

ฉะนั.น ท่านควรจะอธิษฐานดงันี.วา่ “ขา้แต่พระบิดาของขา้พระองคท์ั.งหลายผูส้ถิตในสวรรค ์

ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นที:เทิดทูนสกัการะ ขอใหอ้าณาจกัรของพระองคไ์ดรั้บการสถาปนาไว ้

ขอใหพ้ระประสงคข์องพระองคส์าํเร็จในโลกเช่นเดียวกบัในสวรรค”์ (มทัธิว 6:9-10) 

 

เป้าหมายตลอดกาลกคื็อใหอ้าณาจกัรของพระเจา้ถูกสถาปนาอยา่งสมบูรณ์ ทั.งในสวรรค ์

อนัเป็นที:อยูส่าํหรับทูตสวรรคแ์ละจิตวญิญาณของธรรมิกชนผูล่้วงหลบั และบนโลกนี.  อนัเป็นที:ที:เราอาศยัอยู ่นี:คือเหตุผลวา่ 

ทาํไมพระเยซูจึงสอนใหเ้ราวงิวอนต่อพระเจา้ใหต้ั.งอาณาจกัรของพระองคบ์นโลกนี.  
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และขอใหพ้ระประสงคข์องพระองคไ์ดรั้บการเชื:อฟังบนโลกนี.อยา่งเตม็ที:เหมือนกบัในแผน่ดินสวรรค ์

 

พระคมัภีร์ไม่ไดก้ล่าวถึงการสร้างใหม่นี. บ่อยนกั แต่เมื:อใดที:กล่าวถึง พระคมัภีร์กบ็อกชดัเจนวา่ 

ปลายทางสุดทา้ยของมนุษยที์:ไดรั้บการไถ่แลว้ จะไม่ใช่แผน่ดินสวรรค ์แต่เป็นแผน่ดินโลกที:ถูกสร้างขึ.นใหม่ เช่น ในอิสยาห์ 65:17-19 

เราไดเ้รียนรู้วา่คนของพระเจา้จะอาศยัอยูใ่นนครบริสุทธิS  คือเยรูซาเลม็ใหม่ และในววิรณ์ 21:2 

เราพบวา่นครเยรูซาเลม็ใหม่นี.จะตั.งอยูบ่นแผน่ดินโลกใหม่ ลองดูขอ้เขียนของยอห์นในววิรณ์ 21:1-5 

 

และขา้พเจา้เห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิมไดด้บัสูญไปแลว้ ทะเลกไ็ม่มีอีกแลว้ 

ขา้พเจา้เห็นนครบริสุทธิS  คือเยรูซาเลม็ใหม่ที:พระเจา้ทรงใหเ้ลื:อนลอยลงมาจากสวรรค ์

นครนี.ไดรั้บการตระเตรียมไวเ้หมือนเจา้สาวแต่งกายงดงามรอรับผูเ้ป็นสามี 

และขา้พเจา้ไดย้นิเสียงดงัมาจากพระที:นั:งวา่ “บดันี. ที:ประทบัของพระเจา้มาอยูก่บัมนุษยแ์ลว้ 

พระองคจ์ะสถิตกบัพวกเขา เขาทั.งหลายจะเป็นประชากรของพระองค ์

และพระเจา้เองจะทรงอยูก่บัพวกเขาและเป็นพระเจา้ของพวกเขา พระองคจ์ะทรงซบันํ.าตาทุกๆ หยดของพวกเขา 

จะไม่มีความตาย หรือการครํ:าครวญ หรือการรํ:าไห ้หรือความเจบ็ปวดรวดร้าวอีกต่อไป 

เพราะระบบเก่าไดผ้า่นพน้ไปแลว้” พระองคผ์ูป้ระทบับนพระที:นั:งนั.นตรัสวา่ “เรากาํลงัสร้างสรรพสิ:งขึ.นใหม่!” 

และตรัสอีกวา่ “จงเขียนสิ:งนี.ลงไปเพราะขอ้ความเหล่านี. เที:ยงแทแ้ละเชื:อถือได”้ (ววิรณ์ 21:1-5) 

 

ในที:นี.  เราเห็นวา่พระเจา้กาํลงัเตรียมนครเยรูซาเลม็ใหม่ในสวรรค ์และเมื:อแผน่ดินโลกใหม่พร้อมแลว้ 

พระองคก์จ็ะสถาปนานครเยรูซาเลม็ใหม่บนโลกนี.  เพื:อเป็นที:ประทบัอนับริสุทธิS ท่ามกลางคนของพระองค ์

ผูซึ้: งจะอาศยัอยูใ่นแผน่ดินโลกใหม่ดว้ย หากแผนการของพระเจา้มีเพียงแค่นาํเราไปอยูใ่นสวรรคช์ั:วนิรันดร์ 

แผน่ดินโลกใหม่กไ็ม่มีความจาํเป็น แต่จากที:เราไดอ่้านในที:นี.  พระเจา้กาํลงัสร้างทุกสิ:งขึ.นใหม่หมด รวมถึงแผน่ดินโลก 

เพื:อใหเ้ป็นบา้นนิรันดร์ของเรา 

 

ออกสัติน บิดาแห่งคริสตจกัรยคุแรกและบิชอปแห่งฮิปโปผูมี้ชื:อเสียง ซึ: งมีชีวติอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 354-430 

เขียนเกี:ยวกบัแผน่ดินโลกใหม่ในผลงานอนัมีชื:อเสียงของท่านชื:อ “นครของพระผูเ้ป็นเจา้” เล่มที: 20 บทที: 16 ดงันี. : 

 

เมื)อโลกนีNถูกสร้างใหม่ให้ดกีว่าเดมิ โลกใหม่กถู็กปรับเปลี)ยนให้เหมาะสมกบัมนุษย์ ซึ)งถูกสร้างใหม่ทางกายภาพด้วย 

ให้เป็นสิ)งที)ดกีว่าเดมิ 

วนัหนึ)งจะมาถงึเมื)อพระเจ้าจะสร้างทุกสิ)งขึNนใหม่หมด 

เราเห็นสิ)งนีNโดยเฉพาะในถ้อยคาํอนังดงามที)พระเยซูสอนเรา และสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐาน 

เมื)อพระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทัNงหลาย ผู้ทรงสถติในสวรรค์ 

ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที)เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดนิของพระองค์มาตัNงอยู่ 

ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรกใ็ห้เป็นไปอย่างนัNนในแผ่นดนิโลก” 

แนวคดิคริสเตยีนที)สําคญัอย่างยิ)ง เป็นศูนย์กลาง และเป็นรากฐานกคื็อ 

เรากาํลงัดาํเนินชีวติอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยสิ)งที)เกดิขึNนจริงในฟ้าสวรรค์ให้กลายเป็นสิ)งที)เกดิขึNนจริงในแผ่นดิ

นโลก การที)สิ)งต่าง ๆ ถูกปฏบัิตใินสวรรค์เมื)อพระเจ้าได้รับการเคารพสักการะ เมื)อทุกสิ)งถูกต้อง 

และเมื)อความชอบธรรม สง่าราศี ความจริง และความรักปกครองเหนือสิ)งอื)น 

ความหวงัของเราในฐานะคริสเตยีนซึ)งเป็นความหวงัที)แน่นอนของเรา คือ 

ความจริงเหล่านัNนที)เกดิขึNนในสวรรค์กจ็ะกลายเป็นความจริงที)เกดิขึNนบนโลก 
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และนี)คือสิ)งที)พระคมัภร์ีสัญญาและหวงัให้เป็นสิ)งทรงสร้างใหม่ ให้เป็นบ้านชั)วนิรันดร์สําหรับเรา 

—ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั 

 

ถา้เราไม่เขา้ใจวา่แผน่ดินโลกใหม่จะเป็นบา้นหลงัสุดทา้ยของเรา 

กเ็ป็นเรื:องง่ายที:เราจะหลงไปจากมิติทางกายภาพแห่งความเป็นจริง 

และคิดไปวา่การมีชีวติอยูใ่นร่างกายในโลกนี. เป็นความลาํบากยากเขญ็แทนที:จะเป็นพระพร 

แต่เมื:อเรารับรู้วา่แผน่ดินโลกนี.จะเป็นบา้นถาวรของเรา 

เรากส็ามารถมองโลกในปัจจุบนัวา่เป็นพระพรและเป็นประสบการณ์ล่วงหนา้ของความงดงามและพระพรที:พระเจา้ไดเ้ตรียมไวส้าํหรับเรา

ในโลกหนา้ได ้

 

 

สรุป 
 

ในบทเรียนเรื:อง หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูตนี.  เราไดเ้นน้หวัขอ้ “ความรอด” 

เราไดพ้ดูถึงการอภยัโทษบาปอนัสืบมาจากปัญหาความบาป พระคุณที:พระเจา้มอบเป็นของขวญั 

และบทบาทของความรับผดิชอบของมนุษย ์เราไดส้าํรวจหลกัคาํสอนเรื:องการที:กายคืนชีพ โดยเรียนรู้เกี:ยวกบัคาํสาปแห่งความตาย 

พระกิตติคุณแห่งชีวติ และการไถ่ในพระคริสต ์และเราไดพิ้เคราะห์ธรรมชาติของชีวตินิรันดร์ รวมทั.งจงัหวะเวลา คุณภาพ 

และสถานที:ของชีวตินิรันดร์นั.นดว้ย 

 

ในบทเรียนเรื:องความรอดนี.  เราไดเ้ห็นวา่ หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต 

เนน้ที:องคป์ระกอบสาํคญัของคาํสารภาพบาปของคริสเตียนโดยทั:วไป ซึ: งคริสตจกัรไดย้ดึถือมาตลอดสองสหสัวรรษ 

ถา้เรายดึมั:นในหลกัคาํสอนทั:วไปนี.  เมื:อเราพดูกบัคริสเตียนต่างจารีตหรือต่างนิกาย 

เราจะพบวา่เรามีรากฐานอนัมั:นคงในการธาํรงไวซึ้:งเอกภาพกบัคนเหล่านั.นที:ยนืยนั หลกัขอ้เชื:อของอคัรธรรมทูต 

และในการสร้างความเขา้ใจที:ถูกตอ้งใหก้บัผูที้:ไม่ไดย้นืยนัเช่นนั.น ยิ:งไปกวา่นั.น เมื:อเราเนน้ย ํ.าหลกัคาํสอนสาํคญัในเรื:องความรอดนี.  

กจ็ะช่วยใหเ้ราเห็นภาพใหญ่ของสิ:งที:พระเจา้กาํลงักระทาํในโลกนี.  และเรากจ็ะพบเหตุผลมากขึ.นเรื:อย ๆ 

ที:จะสรรเสริญพระองคส์าํหรับความรักและพระคุณของพระองค์
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วทิยากร 
 

 

บิชอป แวน บี เกย์ตนั (ผูด้าํเนินรายการ) 

เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรสอนพระคมัภีร์ผูมี้ชื:อเสียงที:วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมและมหาวทิยาลยัที:โด่งดงัหลายแห่งทั:วโลก 

ท่านเคยทาํหนา้ที:เป็นอนุศาสก ที:สาํนกังานทณัฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี 

และเคยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี. ดร. เกยต์นั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจาก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษามหาบณัฑิตจาก 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณัฑิตดา้นปรัชญาพระคริสตธ์รรมจาก มหาวทิยาลยัผูน้าํคริสเตียน 

(Christian Leadership University) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเฟธ (Faith Theological Seminary) 

และดุษฎีบณัฑิตดา้นการรับใชจ้าก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านไดรั้บการเจิมตั.งใหเ้ป็นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession) และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งอคัรมุขนายกแห่ง 

สมาคมคริสตจกัรสากล (International Community of Christian Churches) 

ซึ: งเป็นองคก์รที:มุ่งมั:นในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่พระกายของพระคริสต ์

 

 

ดร. นอกซ์ แชมบลนิ (1935-2012) เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที:วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological 

Seminary) 

 

ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

 

ดร. จอห์น เฟรม เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและปรัชญา ที:วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เจฟฟรีย์ จยู เป็นศาสตราจารยส์าขาวชิาประวติัศาสตร์คริสตจกัร ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสทมิ์นส์เตอร์ 

 

ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที:วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

 

ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ และผูอ้าํนวยการการวจิยัระดบัปริญญาเอก ที:วทิยาลยั 

ศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ที: เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั 

และเป็นรองคณบดีดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และการตีความ ที:วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. เกลน็ สกอร์จ ีเป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์ ที:วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ในเมือง ซาน ดิเอโก 
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ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที:วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที:วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

ในแอตแลนตา 

 

ดร. สตเีฟน เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที:วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์


