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บทนา
้ ในฐานะ
ตลอดบทเรียนชุดนี้ เราได้ย้าเน้นว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตได้ เริ่มต้นขึน
บทสรุปความเชื่อสัน
้ ๆ ทีค
่ ริสเตียนยุคแรกได้ประกาศ เมือ
่ เขาเข้าพิธรี บ
ั บัพติศมา และไม่ยากเกินที่
จะจินตนาการว่า ในบริบทดังกล่าว ถ้อยคาในหลักข้อเชื่อฯ ทีก
่ ล่าวถึงความเชื่อเรื่องความรอดของ
แต่ละบุคคลนั้น จะกระทบกับความรูส
้ ก
ึ มากเป็ นพิเศษ
และสิง่ นี้ก็เป็ นจริงสาหรับเราด้วยมิใช่หรือ? เรารักพระเจ้าผู้ยงิ่ ใหญ่ของเรา พระบิดา พระ
้ แต่ความชื่นชม
บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และเราก็รค
ู้ ุณค่าของคริสตจักรทีพ
่ ระองค์สร้างขึน
ยินดีสูงสุดของเราก็คือข่าวดีทวี่ ่า ความรอดนั้นมีไว้เพื่อเรา เราชื่นชมยินดีเพราะความมั่นใจว่าพระ
เจ้ารักเรา พระองค์อภัยความบาปของเรา และพระองค์ได้จดั เตรียมบัน
้ ปลายอันงดงามสาหรับเรา ทัง้
ในปัจจุบน
ั และในโลกหน้า
นี่คือบทเรียนที่ 6 ในชุด หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต และเราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “ความ
รอด” ในบทเรียนนี้ เราจะศึกษาข้อความแห่งความเชื่อใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ทีป
่ ระกาศ
ความเชื่อในข่าวประเสริฐแห่งการอภัยโทษและชีวิตนิรน
ั ดร์
ในพระคัมภีร์ คาว่า “ความรอด” ถูกใช้หลายวิธี โดยบ่งบอกว่า ความรอดของเราในพระ
คริสต์น้น
ั มีหลายด้านทีเ่ ราต้องพิจารณา เมือ
่ คริสเตียนในยุคปัจจุบน
ั ใช้คาว่า “ความรอด” โดยทั่วไป
เราก็จะนึกถึงการรับพระพรทีพ
่ ระคริสต์ได้ “ซื้อ” มาด้วยการพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา เริ่มด้วย
การบังเกิดใหม่และคืนดีกบ
ั พระเจ้า ต่อเนื่องไปถึงชีวิตทีอ
่ ยู่ในกระบวนการรับการชาระ และสิน
้ สุด
ลงทีก
่ ารได้รบ
ั สง่าราศีสูงสุดในฟ้ าสวรรค์ และแผ่นดินโลกใหม่
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงประเด็นนี้ของความรอดว่า:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจใน …
การอภัยโทษบาป การทีก
่ ายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพ
นิรน
ั ดร์
ต้องเข้าใจว่าแนวคิดทัง้ สาม ได้แก่ การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิ
รันดร์ ไม่ใช่ทง้ ั หมดทีพ
่ ระคัมภีร์บรรยายเกี่ยวกับความรอดของเรา แต่สามสิง่ นี้เป็ นข้อความหลักใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ทีย่ ืนยันความเชื่อในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับสิง่ ทีพ
่ ระเจ้ากระทาเมือ
่
พระองค์ช่วยผู้เชื่อแต่ละคนให้รอด
ในการศึกษาเรื่องความรอด ในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เราจะพิจารณาแต่ละมิตข
ิ อง
ความรอด หนึ่ง เราจะกล่าวถึงการอภัยโทษบาป สอง เราจะสารวจหลักคาสอนเกี่ยวกับการคืนชีพ
และสาม เราจะพิจารณาธรรมชาติของสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์ เราจะเริ่มด้วยาเรื่องการอภัยโทษบาป

การอภัยโทษบาป
เพื่อทาความเข้าใจว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ให้ความหมายของการอภัยโทษบาป
อย่างไร เราจะศึกษาสามประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดคือ หนึ่ง ปัญหาความบาป ทีท
่ าให้ต้องมี
้ ได้ และสาม ความรับผิดชอบ
การอภัยโทษ สอง พระคุณพระเจ้า ทีท
่ าให้การอภัยโทษบาปเกิดขึน
ของแต่ละบุคคล หมายถึงสิง่ ทีเ่ ราต้องทาเพื่อได้รบ
ั การอภัยโทษบาป เราจะเริ่มด้วยปัญหาความบาป
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ปัญหาความบาป
คริสเตียนทีเ่ ชื่อในพระคัมภีร์รบ
ั รูว้ ่า หนึ่งในเหตุผลทีพ
่ ระเยซูคริสต์ต้องสิน
้ พระชนม์ก็คือ
เพื่อแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากความบาปของเรา ความบาปได้แยกเราออกจากพระพรของพระเจ้า และทา
ให้เราตกอยู่ภายใต้คาสาปแช่ง และโดยลาพังแล้ว เราไม่มีทางแก้ปญ
ั หานี้ได้ เมือ
่ เราพูดถึงปัญหา
ความบาป เราหมายถึง: ความบาปปรักปราเราให้ต้องรับโทษ และนอกเหนือจากพระคริสต์แล้ว เรา
ไม่มีทางอืน
่ เลยทีจ่ ะช่วยตัวเราเองให้รอดพ้นจากบาปทีต
่ ด
ิ ตัวเราอยู่ และผลของความบาปนั้นได้
เราจะค้นคว้าว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาความบาป ในสามประเด็น คือ
หนึ่ง เราจะศึกษานิยามของความบาปตามพระคัมภีร์ สอง เราจะกล่าวถึงต้นกาเนิดความบาปของ
มนุษยชาติ และสาม เราจะศึกษาผลของความบาป เราจะเริ่มด้วยคานิยามของความบาป

คานิยามของความบาป
พระคัมภีร์กล่าวถึงความบาปในหลากหลายวิธี โดยใช้คาว่าการไม่เคารพบทบัญญัติ การ
กบฏ การละเมิด การทาผิด ความชั่วร้าย การพลาดจากเป้ าหมาย และอีกหลายคา แต่ละคานี้บรรยาย
สิง่ ทีเ่ ป็ นความบาป และช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความบาป
แต่เมือ
่ พระคัมภีร์กล่าวถึงความบาปอย่างเป็ นนามธรรม คือเมือ
่ พระคัมภีร์นิยามความบาป
และคาหนึ่งทีด
่ ูเหมือนเด่นชัดกว่าคาอืน
่ ๆ คือคาว่า “การฝ่ าฝื นบทบัญญัต”ิ ตามคาศัพท์ในพระคัมภีร์
ความบาป โดยพื้นฐานแล้ว คือการละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้า อัครทูตยอห์นเขียนถึงเรื่องนี้ใน 1
ยอห์น 3:4ว่า
ทุกคนทีท
่ าบาปย่อมละเมิดบทบัญญัติ อันทีจ่ ริง บาปก็คอ
ื การละเมิดบทบัญญัติ (1
ยอห์น 3:4)
การเน้นในลักษณะเดียวกันว่าความบาปคือ การไม่เชื่อฟังบทบัญญัตน
ิ น
้ ั พบได้ในพระวจนะ
เช่น โรม 7:9-25 และ 1 โครินธ์ 15:56 ความหมายพื้นฐานของบาปนี้ก็ถูกสะท้อนออกมาใน
หลักการศาสนศาสตร์ของความเชื่อคริสเตียนดัง้ เดิมหลายรูปแบบ
เพื่อเป็ นตัวอย่าง เราจะฟัง ปุจฉา-วิสชั นาเวสท์มน
ิ สเตอร์ฉบับย่อ (Westminster Shorter
Catechism) ข้อ 14 ซึ่งถาม-ตอบดังนี้:
ความบาปคืออะไร?
คาตอบ:
ความบาปคือการกระทาใดทีไ่ ม่สอดคล้อง หรือทีล่ ะเมิดต่อบทบัญญัตข
ิ องพระเจ้า
ขอให้สงั เกตว่า คาตอบนี้ได้ระบุการละเมิดบทบัญญัตข
ิ องพระเจ้าในสองลักษณะกว้าง ๆ
ได้แก่ การกระทาทีไ่ ม่สอดคล้องกับบทบัญญัตข
ิ องพระเจ้า และ การละเมิดต่อบทบัญญัตข
ิ องพระเจ้า
ในด้านหนึ่ง การไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตข
ิ องพระเจ้าก็คือความล้มเหลวในการกระทาตาม
สิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์บญ
ั ชา เรามักเรียกสิง่ นี้ว่า “ความบาปโดยการละเลย” เนื่องจากเราละเลยสิง่ ทีเ่ ราควร
ทา อีกด้านหนึ่ง การละเมิดบทบัญญัติ หมายถึง การกระทาสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์ห้าม การทาผิดลักษณะนี้
มักเรียกว่า “ความบาปโดยการกระทา” เนื่องจากเราลงมือทาความบาปโดยคิด รูส
้ ก
ึ หรือกระทาสิง่ ที่
พระคัมภีร์ห้ามไว้
เมือ
่ เราพูดถึงพระบัญญัตข
ิ องพระเจ้าว่าเป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้นิยามความบาป เราจาเป็ นต้อง
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้ ลอย ๆ หรือตามอาเภอใจ ตรงกันข้าม
ชี้ให้เห็นก่อนว่า พระบัญญัตข
ิ องพระเจ้านั้นไม่ได้เขียนขึน
บทบัญญัตน
ิ น
้ ั คือภาพสะท้อนของบุคลิกภาพสมบูรณ์ แบบของพระเจ้า ลองฟังว่าเปาโลบรรยายพระ
บัญญัตข
ิ องพระเจ้าอย่างไร ในโรม 7:12:
ดังนัน
้ แล้วบทบัญญัตจิ งึ บริสท
ุ ธิศ์ กั ดิส์ ท
ิ ธิ ์ และพระบัญญัตก
ิ ็บริสท
ุ ธิศ์ กั ดิส์ ท
ิ ธิ ์ ชอบ
ธรรม และดีงาม (โรม 7:12)
ตามทีเ่ ปาโลกล่าวในข้อนี้ พระบัญญัตข
ิ องพระเจ้านั้นบริสุทธิ ์ ชอบธรรม และประเสริฐเสมอ
เช่นเดียวกับพระเจ้า พระบัญชาของพระเจ้านั้นสอดคล้องกับธรรมชาติของพระองค์เสมอ
นี่คือเหตุผลทีพ
่ ระคัมภีร์สอนว่า ถ้าเรารักพระเจ้า เราจะรักษาพระบัญญัตข
ิ องพระองค์ ถ้า
เรารักพระเจ้า เราก็จะรักสิง่ ต่าง ๆ ทีส
่ ะท้อนถึงพระองค์ เช่น พระบัญญัตข
ิ องพระองค์ เราเห็นคา
สอนเช่นนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 5:10 และ 6:5-6; มัทธิว 22:37-40; ยอห์น 14:15-24; และอีก
หลายข้อ ให้เราลองฟังคาพูดของยอห์นใน 1 ยอห์น 5:3:
การรักพระเจ้าคือ การเชือ
่ ฟังพระบัญชาของพระเจ้า และพระบัญชาของพระองค์ก็
ไม่เหลือบ่ากว่าแรง (1 ยอห์น 5:3)
การรักพระเจ้าต้องถูกแสดงออกโดยการเชื่อฟังพระบัญญัตข
ิ องพระองค์ ดังนั้น เมือ
่ เราฝ่ า
ฝื นพระบัญญัตข
ิ องพระองค์ เราก็ไม่ได้กระทาด้วยความรักในพระองค์ และด้วยเหตุนี้ เราจึงกาลังทา
บาปอยู่
ในพระคัมภีร์น้น
ั มีความเชื่อมโยงทีใ่ กล้ชิดมากระหว่างการรักพระเจ้าและการเชื่อ
ฟังพระองค์ ข้าพเจ้าคิดว่า สิง่ แรกทีเ่ ราต้องชัดเจนก็คือ การรักพระเจ้าแต่อย่างเดียว
นั้น ไม่ได้แปลว่าเราปฏิบตั ต
ิ ามพระบัญชาทีใ่ ห้เรารักพระเจ้าอย่างลุล่วงไปได้
ตอนนี้เราอาจรูส
้ ก
ึ เหนื่อยหน่ายเพราะเป็ นพันธะ หรือรูส
้ ก
ึ ต้องทาตามหน้าที่ ซึ่ง
ไม่ใช่ความรูส
้ ก
ึ เมือ
่ พระคัมภีร์บอกว่า “ถ้าเจ้ารักเรา” หรือเมือ
่ พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้า
เจ้ารักเรา จงถือรักษาบัญญัตข
ิ องเรา” แต่ถ้าเรามีความรัก ถ้าเรามีความเต็มใจทีจ่ ะ
เสียสละ โดยมีรากฐานในความชื่นชมยินดีในพระเจ้า การแสดงออกทีเ่ ป็ น
ธรรมชาติและสมเหตุสมผลทีส
่ ุดของความรักนั้น ก็คือการเต็มใจอย่างลึกซึ้งและการ
พร้อมทีจ่ ะเชื่อฟัง เนื่องจากสิง่ นี้ หยั่งรากอยู่ในความปรารถนาทีเ่ ราจะเป็ นทีพ
่ อ
พระทัยพระเจ้า ผู้ซึ่งเรารักและมีความชื่นชมยินดี ความเต็มใจและพร้อมทีจ่ ะเชื่อฟัง
นี้มีรากฐานอยู่ในการไว้วางใจว่า “หนทางของพระเจ้า” นี้พึ่งพาได้และเป็ น
ประโยชน์ต่อท่าน เหมือนบุคลิกของพระองค์น่น
ั เอง
—ดร. เกล็น สกอร์จี
เมือ
่ เราล้มเหลวไม่สามารถแสดงความรักทีเ่ รามีต่อพระเจ้าออกมาได้ เราก็ทาบาปโดยการ
กบฏต่อพระองค์ ละเมิดพระบัญญัตข
ิ องพระองค์ ทาสิง่ ชั่วร้าย ทาไม่ได้ตามเป้ าหมายของพระองค์
ทาให้ระคายเคืองต่อบุคลิกภาพอันชอบธรรมและประเสริฐของพระองค์ แต่เมือ
่ ความรักในพระเจ้า
บันดาลใจเรา เราก็จะให้ผลประโยชน์และพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่เหนือตัวเราเอง เมือ
่ นั้น เราก็
จะสามารถหลีกเลี่ยงการทาบาป รวมทัง้ ผลอันน่าสะพรึงกลัวของบาปในชีวิตของเรา
เมือ
่ เราได้เข้าใจนิยามของความบาปในฐานะการละเมิดพระบัญญัตข
ิ องพระเจ้าแล้ว ต่อไป
เราจะศึกษาต้นกาเนิดความบาปของมนุษยชาติ
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ต้นกาเนิดของความบาป
พวกเราส่วนใหญ่คน
ุ้ เคยกับเหตุการณ์ทบ
ี่ น
ั ทึกในปฐมกาล 3 ซึ่งเป็ นตอนทีบ
่ รรพบุรุษของ
เรา คืออาดัมกับเอวา ได้กบฏต่อพระเจ้าด้วยการกินผลไม้ต้องห้ามจากต้นไม้แห่งการรูด
้ ีรช
ู้ ่วั ตาม
้ เดีย่ ว ๆ แต่มน
มุมมองของพระคัมภีร์ นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
ั เป็ นต้นเหตุให้มนุษยชาติทง้ ั สิน
้ ต้อง
ตกอยู่ภายใต้ความบาปและต้องเสือ
่ มลงเพราะความบาป นักศาสนศาสตร์มกั เรียกเหตุการณ์นี้ว่า
“การทีม
่ นุษยชาติล้มลงในความบาป” หรือเรียกสัน
้ ๆ ว่า “การล้มลง”
ปฐมกาล 1:26-31 บอกเราว่า เมือ
่ พระเจ้าสร้างมนุษย์ เราอยู่ในสภาพที่ “ดี” ในทีน
่ ี้ คาว่า
“ดี” หมายความว่า เรามีลกั ษณะตามทีพ
่ ระเจ้าต้องการ บรรพบุรุษสองคนแรกของเราเป็ นพระฉาย
์ างศีลธรรม เพียบพร้อมสมบูรณ์ทจี่ ะรับใช้พระองค์โดยสร้างทายาท
ของพระเจ้าและมีความบริสุทธิท
มากมายในโลกและปกครองเหนือโลกนี้ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้าง
เปาโลกล่าวในโรม 5:12 ว่า ก่อนทีพ
่ วกเขาจะล้มลง ความบาปยังไม่ได้เข้ามาในมนุษยชาติ
ก่อนหน้านั้น เราไม่เคยทาบาป เราไม่มีแนวโน้มทีจ่ ะทาบาป เราไม่ได้เสือ
่ มลงเพราะบาป และบาป
ไม่ได้อยู่ในเรา
แต่ถึงแม้เราจะมีสภาพไร้บาป เราก็มีทง้ ั “ความสามารถ” และ “โอกาส” ทีจ่ ะทาบาป เมือ
่ พระ
เจ้าสร้างอาดัมและเอวาและให้เขาทัง้ สองอยู่ในสวนเอเดน พระองค์เปิ ดเผยหลายสิง่ หลายอย่างแก่เขา
แต่มีบญ
ั ญัตห
ิ นึ่งทีม
่ ีความสาคัญเป็ นทีส
่ ุด อันเป็ นการทดสอบความเต็มใจของเขาทีจ่ ะปรนนิบตั พ
ิ ระ
เจ้า ในปฐมกาล 2:16-17 เราพบว่าพระเจ้าอนุญาตให้อาดัมและเอวารับประทานผลจากต้นไม้ใด ๆ
ก็ได้ในสวนนั้น ยกเว้นต้นไม้แห่งการรูด
้ ีรช
ู้ ่วั และแล้ว ความเป็ นไปได้ของการละเมิดบทบัญญัตก
ิ ็
กลายเป็ นโอกาสสาหรับอาดัมและเอวาทีจ่ ะทาบาป
น่าเศร้าใจยิง่ เพราะอย่างทีเ่ ราทราบจากปฐมกาล 3:1-6 เจ้างูรา้ ยหลอกให้เอวากินผลไม้
ต้องห้ามนั้น จากนั้น เอวาก็เอาผลไม้น้น
ั ให้อาดัมและอาดัมก็รบ
ั ไปกินด้วย ทัง้ อาดัมและเอวาละเมิด
บัญญัตแ
ิ ห่งความชอบธรรมของพระเจ้าและจงใจเลือกทีจ่ ะกระทาบาป วิวรณ์ 12:9 บอกชัดเจนว่า งู
นั้นจริง ๆ แล้วก็คือซาตาน และ 1 ทิโมธี 2:14 ก็บอกว่าเอวาถูกล่อลวง แต่ทง้ ั การหลอกลวงของ
ซาตานและความเขลาของเอวาก็ไม่สามารถใช้เป็ นข้อแก้ตวั ในการกระทาบาปได้ เขาทัง้ สองมี
ความผิดทีเ่ ลือกความชั่วร้ายแทนทีจ่ ะเลือกความดี
้ นี้ช่วยให้เราเข้าใจอีกครัง้ หนึ่งว่า ความบาปนั้น โดยรากฐานแล้ว คือการละเมิด
สิง่ ทีเ่ กิดขึน
บัญญัตข
ิ องพระเจ้า ซึ่งเป็ นพระประสงค์ทพ
ี่ ระองค์เปิ ดเผยแก่เรา เมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ ราคิด พูด หรือ
กระทาในลักษณะทีแ
่ ตกต่างจากบทบัญญัตท
ิ พ
ี่ ระเจ้าเปิ ดเผย เราก็ได้เลือกความชั่วแทนความดีแล้ว
และถึงแม้เราจะถูกล่อลวงหรือหลอกล่อให้ทาบาป พระเจ้าก็ยงั คงให้เราต้องรับผิดรับชอบต่อสิ่งทีเ่ รา
ได้ทาลงไป นี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมเราจึงต้องมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอ ไม่ใช่เพียง
ให้เรารูพ
้ ระวจนะเท่านั้น แต่เพื่อให้เรารักพระวจนะนั้นด้วย เมือ
่ เรารูจ้ กั พระบัญญัตข
ิ องพระเจ้า
พระบัญญัตก
ิ ็ช่วยให้เราเห็นได้ว่าอะไรคือความบาป เพื่อเราจะได้ไม่ต้องถูกล่อลวง และเมือ
่ เรารัก
้ ทีเ่ ราจะเลือกเชื่อฟังพระองค์
พระบัญญัตข
ิ องพระเจ้า ก็ง่ายยิง่ ขึน
เมือ
่ ได้ศก
ึ ษาคานิยามและต้นกาเนิดของบาปแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาเรื่องผลของความ
บาป

ผลของความบาป
พระวจนะบันทึกไว้ว่า หลังจากอาดัมและเอวาได้ทาบาป พระเจ้าได้พิพากษาและสาปแช่ง
้
พงศ์พน
ั ธุ์มนุษยชาติทง้ ั สิน
้ คาสาปแช่งของพระเจ้ากระทบทุกมิตข
ิ องชีวิตมนุษย์ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
ทันทีได้แก่ความตายฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่งถูกกล่าวถึงตลอดพระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม เช่น ยอห์น 5:24-25;
เอเฟซัส 2:1-5; และโคโลสี 2:13-14 ด้วยคาสาปนี้ ตัวเราเองก็เสือ
่ มลงทัง้ ด้านร่างกายและจิต
วิญญาณ ตามทีม
่ ีบน
ั ทึกไว้ในเยเรมีย์ 17:9 และโรม 7:18-8:11 และจบลงทีค
่ วามตายฝ่ ายร่างกาย
ตามทีเ่ ราอ่านพบในปฐมกาล 3:19 และโรม 5:12 และในบัน
้ ปลาย ความบาปก็นามนุษยชาติไปสู่
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การทนทุกข์ทรมานตลอดไปในนรก ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า ตามทีพ
่ ระวจนะกล่าวไว้ เช่น
มัทธิว 5:29-30
ชาร์ลส์ สเปอร์เจียน ศิษยาภิบาลผู้โด่งดัง ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1834-1892 กล่าวใน
คาเทศนาของท่านหัวข้อ “คาสาปทีถ
่ ูกยกออกไป” เกี่ยวกับคาสาปของพระเจ้าทีม
่ ีต่ออาดัมและเอวา
ว่า:
คาสาปนั้นรวมถึงสิ่งใดบ้าง? รวมถึงความตาย ซึ่งเป็ นทัง้ ความตายทางกายภาพ
และความตายฝ่ ายจิตวิญญาณ ความตายของชีวิตภายในทีอ
่ าดัมมี คือชีวิตฝ่ ายจิต
วิญญาณ ซึ่งได้สูญสิน
้ ไป และจะรื้อฟื้ นคืนมาได้ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ท่านั้น
ท้ายทีส
่ ุดและร้ายแรงทีส
่ ุด ได้แก่ความตายนิรน
ั ดร์ ทุกสิง่ ทีร่ วมอยู่ในคาทีน
่ ่า
หวาดหวั่นและน่าสะพรึงกลัว คือ “นรก” นั่นเอง
ทีร่ า้ ยยิง่ กว่านั้นก็คือ ผลแห่งความบาปของอาดัมกับเอวาได้กระจายไปสู่เผ่าพันธุ์มนุษยชาติ
ไปสู่ทุกคนทีส
่ ืบเชื้อสายจากเขาตามธรรมชาติ เราเห็นการที่บาปปกคลุมไปทั่วนี้ในพระวจนะเช่น 1
พงศ์กษัตริย์ 8:46; โรม 3:9-12; กาลาเทีย 3:22; และเอเฟซัส 2:3 ให้เราฟังถ้อยคาของเปาโลที่
กล่าวถึงความบาปของอาดัมในโรม 5:12-19:
ฉะนัน
้ เช่นเดียวกับทีบ
่ าปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและบาปนาความตาย
มา และโดยทางนี้เองความตายจึงมาถึงมวลมนุ ษย์เพราะทุกคนได้ทาบาป … เพราะ
การไม่เชือ
่ ฟังของมนุษย์คนเดียวทาให้คนเป็ นอันมากเป็ นคนบาปฉันใด การเชือ
่ ฟัง
ของมนุษย์คนเดียวก็ทาให้คนเป็ นอันมากเป็ นผูช
้ อบธรรมฉันนัน
้ (โรม 5:12-19)
ตามทีเ่ ราเห็นในบทเรียนก่อนหน้านี้ อาดัมเป็ นปฐมพันธสัญญาของมนุษยชาติทง้ ั หมด และ
เปาโลสอนว่า ด้วยเหตุนี้ ความบาปของอาดัมจึงถูกถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานทุกคน ผลก็คือ เราเป็ นคน
บาปโดยธรรมชาติ เราเข้ามาในโลกนี้ในสภาพตายฝ่ ายจิตวิญญาณ ต้องตกอยู่ในความเจ็บปวดและ
ความลาบาก และถูกกาหนดให้ตายฝ่ ายร่างกาย
เราได้เรียนรูจ้ ากบทเรียนก่อนหน้านี้ว่า อาดัมนั้นเป็ นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญา
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ และเปาโลสอนว่า ด้วยเหตุนี้ จึงยากหากจะกล่าวเกิน
จริง และเป็ นไปไม่ได้ทแ
ี่ ม้กระทั่งจะเข้าใจผลลัพธ์ทง้ ั หมดของความบาป แต่ความ
บาปของเราคือการกบฏต่อพระผู้สร้าง คือความพยายามทีจ่ ะทาให้พระองค์เสียพระ
เกียรติ คือการละเมิดพระบัญญัตข
ิ องพระองค์ คือการเสือ
่ มจากพระสิริของพระองค์
ไม่ว่าจะมองอย่างไร เรื่องนี้ก็คือการทาตัวของเราเองให้เป็ นศัตรูของพระเจ้า ความ
บาปทาให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแตกหัก เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ ์
พระเจ้าไม่สามารถประนีประนอมกับความบาป เนื่องจากพระองค์บริสุทธิ ์ พระองค์
จึงต้องสาแดงพระพิโรธต่อความบาป ฉะนั้น เมือ
่ คุณมองดูธรรมชาติทเี่ ต็มไปด้วย
ความบาปของมนุษย์ ซึง่ ก็คือทุกสิง่ ทีเ่ ราจาเป็ นต้องรูเ้ กี่ยวกับปัญหาของเราเอง “บา-ป” อักษรสามตัวสัน
้ ๆ ทางจิตวิทยา ทีช
่ ่วยสะท้อนให้เราเข้าใจสิง่ ทีเ่ ราเห็นใน
กระจกเงา และสิง่ ทีเ่ ราเป็ นอยู่ และยังย้าเตือนเราว่าไม่มีทางเลยทีเ่ ราจะช่วยตัวเรา
เองจากชะตากรรมนี้ได้ มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นทีส
่ ามารถช่วยเราได้ และพระองค์ได้
ทรงช่วยเราโดยผ่านทางพระคริสต์
—ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
ปัญหาเรื่องความบาปนั้นส่งผลหายนะ มนุษยชาติทง้ ั ปวงนั้นหลงทางและต้องรับโทษทัง้ สิน
้
เราไม่มีทางไถ่ตวั ของเราเอง เราถูกสาปให้ทนทุกข์ทรมานภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าตลอดไป
ไม่มีทางใดทีจ่ ะทาให้เราได้รบ
ั ความโปรดปรานจากพระเจ้าคืนมา หรือแก้ไขความบาปของเรา
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นอกจากพระเจ้าอภัยบาปของเราด้วยพระคุณของพระองค์แล้ว ก็ไม่มีความหวังอืน
่ ใดเลยทีเ่ ราจะ
ได้รบ
ั ความรอดได้
เราได้ศก
ึ ษาปัญหาความบาปแล้ว จากนี้ไปเราจะอภิปรายเรื่องการอภัยโทษบาป โดยมองที่
พระคุณพระเจ้า ซึ่งทาให้การอภัยนั้นเป็ นไปได้

พระคุณของพระเจ้า
ด้วยพระเมตตาของพระองค์ พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษยชาติดารงอยู่ภายใต้คาสาปแห่ง
ความบาป พระองค์ยงั ทรงมีแผนการให้มนุษยชาติมีลูกหลานเต็มแผ่นดินโลกและปกครองเหนือโลก
นี้ และทาให้โลกนี้เป็ นราชอาณาจักรอันคูค
่ วรกับการสถิตอยู่ของพระองค์ พระองค์จึงส่งพระผู้ไถ่มา
แก้ปญ
ั หาความบาป และพระผู้ไถ่องค์น้น
ั ก็คือพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์
ในฐานะพระผู้ไถ่ พระเยซูช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปและความเสือ
่ ม พระองค์ทาให้เรา
คืนดีกบ
ั พระเจ้า พระองค์ทรงคืนความสามารถของเราในการทีจ่ ะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็ นอาณาจักรของ
พระองค์ได้ แผนการของพระเจ้าไม่ได้พึ่งพาความสามารถของมนุษย์ ทีจ่ ะทาให้เราคูค
่ วรกับความ
รอด แต่ขน
ึ้ อยู่กบ
ั พระคุณของพระเจ้า ความโปรดปรานของพระองค์ อันไม่ต้องแลกด้วยกุศลกรรม
และทรงประทานพระคุณนี้แก่เราโดยผ่านตัวแทนแสนพิเศษ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้าของ
เรา ลองอ่านในโรม 3:23-24:
เพราะว่าทุกคนทาบาปและเสือ่ มจากพระเกียรติสริ ข
ิ องพระเจ้า และโดยพระคุณของ
พระเจ้า พระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็ นผูช
้ อบธรรมโดยไม่คด
ิ มูลค่า ด้วยการทีพ
่ ระ
เยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขา (โรม 3:23-24)
ในฐานะพันธกิจแห่งพระคุณของพระเจ้า การอภัยโทษบาปเกี่ยวข้องกับทัง้ สามพระภาคใน
ตรีเอกานุภาพ คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ โดยเริ่มต้นทีพ
่ ระบิดา

พระบิดา
หัวใจของความรอดคือองค์ตรีเอกานุภาพ: พระบิดาผู้เริ่มต้น พระบุตรเป็ นผู้กระทา
ให้สาเร็จ และพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นผู้ใช้ให้เกิดผล เมือ
่ เรานึกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างพระบิดาและพระบุตร หรือจริง ๆ แล้ว เมือ
่ เรานึกถึงพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทัง้ สามพระภาคนั้นเกี่ยวข้องในการวางแผนการเพื่อความ
รอดของเรา ทัง้ สามพระภาคปฏิบตั ิพน
ั ธกิจแห่งพระคุณ ในความรัก และในความ
เมตตา เช่นเดียวกับในการรักษาไว้ซึ่งพระพิโรธ ความชอบธรรม และการพิพากษา
ฉะนั้น เมือ
่ พระบิดาถูกมองว่าเป็ นผู้เริ่มพันธกิจ พระองค์จึงไม่ได้ปฏิบตั พ
ิ น
ั ธกิจนั้น
อย่างเป็ นเอกเทศจากพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
การอภัยโทษบาปเริ่มจากพระบิดาเพราะพระองค์ได้วางแผนการไว้แล้ว พันธสัญญาใหม่
สอนเราอย่างชัดเจนว่าพระบิดาได้ส่งพระบุตรลงมาในโลกนี้และแต่งตัง้ พระองค์ให้เป็ นพระผู้ไถ่ เรา
เห็นคาสอนนี้ในยอห์น 3:16-18; กิจการ 2:34-36; และฮีบรู 3:1-2
พันธสัญญาใหม่สอนด้วยว่าพระบิดามอบหมายให้พระเยซูมีอานาจไถ่ประชากรของ
พระองค์ รวมทัง้ สัญญาว่าจะยอมรับการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อเป็ นค่าไถ่ชาระบาป
บทบาทของพระบิดานั้นถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในพระวจนะหลายตอน เช่น ยอห์น 10:14-18;
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โคโลสี 1:18-21; และฮีบรู 2:10
ความจริงแล้ว โรม 3:25 กล่าวว่า พระบิดาเป็ นผู้ทม
ี่ อบพระเยซูให้เป็ นเครื่องบูชา ลองฟังสิง่
ทีเ่ ปาโลเขียนในข้อนี้:
พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็ นเครือ
่ งบูชาลบบาป (โรม 3:25)
พระบิดาทรงเป็ นสถาปนิกแห่งการไถ่บาปผู้ยงิ่ ใหญ่ พระองค์มีแผนการอันเปี่ ยมด้วยพระคุณ
และพระประสงค์อน
ั เปี่ ยมด้วยพระเมตตาทีจ่ ะอภัยความบาปของเราและอวยพระพรเรา และพระราช
อานาจของพระองค์ก็คือสิง่ ทีท
่ าให้ความรอดนั้นเป็ นไปได้อย่างแน่นอน
ความคิดทีว่ ่า บนกางเขนนั้น พระเยซูกาลังพยายามหันพระพิโรธของพระบิดาแห่ง
ฟ้ าสวรรค์ไม่ให้ตกลงบนคนของพระองค์ โดยอธิบายในลักษณะทีว่ ่าพระเยซูเต็มไป
ด้วยความรัก แต่พระบิดาไม่เป็ นเช่นนั้น เป็ นการตีความทีผ
่ ด
ิ พลาดอย่างร้ายแรง
เกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูคริสต์ ในการชาระบาป จริง ๆ แล้ว พันธกิจของพระ
เยซูบนไม้กางเขนก็คือการทีพ
่ ระบิดาสาแดงความรักดัง้ เดิมของพระองค์ทม
ี่ ีต่อ
ประชากรของพระองค์ ลองคิดดูว่าพันธสัญญาใหม่เน้นย้าบ่อยครัง้ เพียงใดว่า การที่
พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้และแบกกางเขนของพระองค์น้น
ั ก็เป็ นผลมาจากความ
รักของพระบิดานั่นเอง พระวจนะทีเ่ ราส่วนใหญ่จาได้เป็ นข้อแรกในชีวิตคริสเตียน
ก็คือ ยอห์น 3:16 ซึง่ เน้นชัดเจนว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์” ทีนี้ ความรักของใครทีก
่ าลังถูกเน้นในข้อนี้ล่ะ?
เปล่า! ข้าพเจ้าไม่ได้หมายจะมองข้ามความรักของพระเยซู แต่นี่เป็ นความรักของ
พระบิดาในฟ้ าสวรรค์ทไี่ ด้ประทานพระบุตรของพระองค์ จุดนี้ต่างหากทีก
่ าลังถูก
เน้นย้าในพระวจนะข้อนี้
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม

พระบุตร
ด้วย

พระคุณของพระเจ้าทีท
่ าให้การอภัยโทษบาปสาเร็จเกี่ยวข้องกับพระบุตร พระผู้ไถ่ของเรา

เพื่อทาให้พระสัญญาของพระเจ้าสาเร็จ พระบุตรจึงถูกส่งเข้ามาในโลก โดยบังเกิดเป็ น
มนุษย์ คือพระเยซู พระเมสสิยาห์ทค
ี่ นรอคอยมาอย่างยาวนาน เพื่อทีจ่ ะชาระความบาปของมนุษย์
เราพบคาสอนนี้ในพระวจนะหลายตอน เช่น โรม 3:25-26 และ ฮีบรู 2:14-17 และ 10:5-10
พระเยซูไถ่ความผิดบาปโดยตายบนกางเขนแทนทีค
่ นบาป พระองค์รบ
ั คาสาปแช่งทีต
่ กบน
พระองค์เพราะความบาปของเรา ความชอบธรรมอันสมบูรณ์ของพระองค์ก็ถูกเติมเต็มในชีวิตของ
เรา เพื่อเราจะไม่ถูกนับว่าเป็ นคนบาป แต่เป็ นบุตรผู้เชื่อฟังของพระเจ้า พระวจนะบางตอนทีก
่ ล่าวถึง
หลักการนี้ได้แก่ ยอห์น 10:14-18; กาลาเทีย 2:20;
2 โครินธ์ 5:21; และ ฮีบรู 10:9-14 เปาโลเขียนไว้ใน เอเฟซัส 1:7 ว่า:
ในพระเยซู เราได้รบ
ั การไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รบ
ั การอภัยโทษ
บาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:7)
บาปของเราได้รบ
ั การอภัยไม่ใช่เพราะพระเจ้าเพิกเฉยต่อบาปนั้น แต่เพราะพระองค์ให้โทษ
นั้นตกลงบนพระคริสต์แล้ว นี่คือเหตุผลทีพ
่ ระคัมภีร์หนุนใจให้เรามั่นใจในความรอดของเราได้อย่าง
มั่นคง
-7For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 6: ความรอด

นอกเหนือจากพันธกิจของพระบิดาและพระบุตรแล้ว การอภัยโทษบาปก็เป็ นผลของพระคุณ
์ ้วย
ของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิด

พระวิญญาณบริสุทธิ ์
พระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระภาคแห่งตรีเอกานุภาพผู้ทาให้การอภัยโทษบาปเกิดผลในชีวิต
ของเรา พระบิดาทรงวางแผน และพระบุตรทรงกระทาการไถ่บาปให้สาเร็จ แต่บาปของเรายังไม่ถูก
ยกโทษจริง ๆ จนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะปฏิบตั พ
ิ น
ั ธกิจของพระองค์
เมือ
่ เราตัดสินใจเชื่อ พระวิญญาณช่วยให้เราคืนดีกบ
ั พระเจ้าด้วยการยกโทษบาปทัง้ สิน
้ ทีเ่ รา
ได้ทามานับจนถึงเวลาทีเ่ ราตัดสินใจรับเชื่อ และทรงมอบชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณแก่เราด้วย โดยการ
้ ใหม่ เหมือนทีพ
ฟื้ นฟูจิตวิญญาณของเราขึน
่ ระเยซูกล่าวถึงในยอห์น 3:5-8 ใน กิจการ 11:18 ซึง่
ประสบการณ์นี้เรียกว่า “การกลับใจเพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่” เนื่องจากความเชื่อและการถูกสร้างใหม่ต้อง
เกิดจากความเสียใจและการสารภาพความผิดบาปของเราเสมอ พระวจนะหลายข้อต่างยืนยันเช่นนี้
เช่น 1 โครินธ์ 6:11
และพระวิญญาณก็นาการอภัยโทษบาปมาสู่เรา ตลอดชั่วชีวิตของเรา พระวิญญาณคือ
ผู้รกั ษาความเชื่อของเรา ผู้นาเราในการสานึกผิดในแต่ละวัน และผู้นาการอภัยโทษบาปมาสู่เราอยู่
เสมอ สิง่ ทีพ
่ ระวิญญาณกระทาบอกไว้ชดั เจนในโรม 8:1-16 และกาลาเทีย 5:5 ตัวอย่างหนึ่งได้แก่
ข้อเขียนของเปาโลใน 2 เธสะโลนิกา 2:13:
เพราะพระเจ้าทรงเลือกท่านมาตัง้ แต่ตน
้ ให้ได้รบ
ั ความรอด โดยการทรงชาระให้
์
บริสท
ุ ธิจากพระวิญญาณ และโดยการเชือ
่ ความจริง” (2 เธสะโลนิกา 2:13)
ในข้อนี้ เปาโลเขียนว่าผู้เชื่อได้รบ
ั การช่วยให้รอดโดยการทางานของพระวิญญาณ ซึ่งชาระ
เราจากความบาปและการอธรรม ซึ่งก็หมายความว่าพระวิญญาณนาการอภัยโทษบาปมาสู่เรา และ
พระวิญญาณก็นาการอภัยโทษบาปมาสู่เราต่อไปเรื่อย ๆ ตราบใดทีเ่ รายังคงเชื่อในความจริงของพระ
ผู้เป็ นเจ้า
ทัง้ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิส์ าแดงพระคุณแห่งการช่วยให้รอดต่อเรา
และสิง่ นี้มีนยั ยะสาคัญสามประการสาหรับชีวิตของเราคือ หนึ่ง เมือ
่ เราทาบาปและทูลต่อพระเจ้าเพื่อ
ขอการอภัยโทษและความช่วยเหลืออืน
่ ๆ เกี่ยวกับความรอด ก็เป็ นสิง่ ทีถ
่ ูกต้องทีเ่ ราจะทูลขอต่อทัง้
สามพระภาคของพระเจ้า สอง เมือ
่ เราได้รบ
ั พระพรเหล่านี้ แล้ว เราก็ควรขอบพระคุณทัง้ สามพระ
ภาค และสาม เราสามารถมีความมั่นใจสูงสุดในความรอดของเรา เพราะเรารูว้ ่าทัง้ สามพระภาคของ
ตรีเอกานุภาพทรงรักเราและกระทาพันธกิจเพื่อให้ม่น
ั ใจว่าเราได้รบ
ั การไถ่แล้ว พระบิดา พระบุตร
์
และพระวิญญาณบริสุทธิกาลังทางานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อแก้ปญ
ั หาความบาปของ
เรา
หลังจากได้ศก
ึ ษาการอภัยโทษบาปจากมุมมองด้านปัญหาของความบาปและพระคุณของ
พระเจ้าแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาบทบาท ความรับผิดชอบส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องการอภัย
โทษบาป

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้อภัยบาปของทุกคน บางคนได้รบ
ั การอภัย และบาง
คนไม่ได้รบ
ั ทาไมจึงเป็ นเช่นนี้? จากมุมมองของมนุษย์ เหตุผลก็คือ โดยปกติแล้ว กระบวนการอภัย
้ อยู่กบ
โทษบาปขึน
ั ปัจจัยด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคลด้วย กล่าวกว้าง ๆ ก็คือ คนทัง้ ปวงทีท
่ าตาม
-8For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 6: ความรอด

ความรับผิดชอบเหล่านี้ก็ได้รบ
ั การอภัย แต่คนทีเ่ พิกเฉยต่อความรับผิดชอบนั้นก็ไม่ได้รบ
ั การอภัย
การพิจารณาด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคลแบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับเงื่อนไขที่
พระคัมภีร์กาหนดว่าจาเป็ นสาหรับการรับการอภัยโทษบาป ส่วนทีส
่ องเกี่ยวกับช่องทางในการรับ
การอภัยโทษบาป ให้เราเริ่มต้นทีเ่ งื่อนไขในพระคัมภีร์ ทีเ่ ชื่อมโยงกับการอภัยโทษบาป

เงือ
่ นไข
พระคัมภีร์กาหนดเงื่อนไขเบื้องต้นสองประการสาหรับการอภัยโทษบาป หนึ่ง พระคัมภีร์
กล่าวถึงความเชื่อในพระเจ้าว่าเป็ นเงื่อนไขจาเป็ นข้อแรกสาหรับการรับอภัยโทษบาป ในพระคัมภีร์
นั้น แนวคิดเรื่องความเชื่อมีหลายด้าน แต่ในบริบทนี้ เมือ
่ เรากล่าวถึงความเชื่อในพระเจ้า เราก็
หมายถึง:
การยอมรับในพระราชอานาจสูงสุดของพระเจ้า การยอมจานนต่อพระองค์ด้วย
ความจงรักภักดี และความไว้วางใจว่าพระองค์จะสาแดงพระเมตตาต่อเราโดยเห็น
แก่พระผู้ไถ่ของเรา คือพระเยซูคริสต์
อาจฟังดูแปลกสาหรับคนรุ่นใหม่ แต่พระวจนะมักกล่าวถึงความเชื่อแบบนี้ว่า “ความยาเกรง
พระเจ้า”
เช่น สดุดี 103:8-13 บรรยายเงื่อนไขของการอภัยโทษบาปดังนี้:
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเมตตาและทรงพระคุณ ทรงพระพิโรธช้าและเปี่ ยมด้วยความ
รักมั่นคง พระองค์จะไม่ทรงกล่าวโทษอยูเ่ สมอ หรือทรงพระพิโรธเป็ นนิตย์
พระองค์ไม่ได้ทรงกระทาแก่เราอย่างสาสมกับบาปของเรา หรือลงโทษอย่างสาสม
กับความชั่วช้าของเรา เพราะว่าฟ้ าสวรรค์สงู เหนือแผ่นดินเพียงใด ความรักของ
พระองค์ทม
ี่ ีตอ
่ ผูท
้ ยี่ าเกรงพระองค์ก็ยงิ่ ใหญ่เพียงนัน
้ ตะวันออกไกลจากตะวันตก
เพียงใด พระองค์ก็ทรงยกเอาการล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนัน
้ บิดาเอ็นดู
สงสารบุตรของตนฉันใด องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ทรงเอ็นดูสงสารผูท
้ ยี่ าเกรงพระองค์
ฉันนัน
้ (สดุดี 103:8-13)
ขอให้สงั เกตว่า ผู้ทยี่ าเกรงพระเจ้าเท่านั้นถึงจะได้รบ
ั การอภัยโทษบาป และการล่วงละเมิด
ของเขาก็ได้รบ
ั การอภัย
หลักการนี้พบในพระคัมภีร์ตลอดทัง้ เล่ม เช่น 2 พงศาวดาร 30:18-19 กล่าวว่า พระผู้เป็ น
เจ้าทรงให้อภัยแก่ทุก ๆ คนผู้ตง้ ั ใจแสวงหาพระองค์ ในมาระโก 4:12 พระเยซูกล่าวว่า คนเหล่านั้นที่
ยอมรับและเข้าใจพระผู้เป็ นเจ้าเท่านั้นถึงจะสามารถหันมาหาพระองค์และได้รบ
ั การอภัยได้ และใน
กิจการ 26:17-18 มีเพียงผู้ทต
ี่ าของเขาถูกเปิ ดออกเพื่อให้เห็นสัจธรรมแห่งพระสิริและฤทธานุภาพ
ของพระผู้เป็ นเจ้าเท่านั้นทีจ่ ะได้รบ
ั การอภัยโทษบาป
เงื่อนไขพื้นฐานประการทีส
่ องสาหรับการอภัยโทษบาปตามทีพ
่ ระคัมภีร์สอนก็คือ ความรูส
้ ก
ึ
ปวดร้าวเพราะสานึกผิด ซึ่งหมายถึง:
ความรูส
้ ก
ึ โศกเศร้าอย่างแท้จริงทีไ่ ด้ทาบาป หรือความเสียใจอย่างแท้จริงทีไ่ ด้
ละเมิดพระบัญญัตข
ิ องพระเจ้า
นี่ไม่ใช่แค่ความโศกเศร้าทีถ
่ ูกจับได้หรือต้องถูกลงโทษ แต่เป็ นการยอมรับว่าข้อกาหนดของ
พระเจ้านั้นบริสุทธิ ์ และรูส
้ ก
ึ ใจสลายเพราะเราล้มเหลวทีจ่ ะถวายเกียรติแด่พระองค์
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ในเรื่องของการสานึกผิดนั้น เราทัง้ หลาย คือท่านและข้าพเจ้า จาเป็ นต้องรูส
้ ก
ึ ผิดที่
ได้ทาบาป ข้าพเจ้าคิดถึง ดาวิด หลังจากทีเ่ ขาได้ทาบาปต่อนางบัทเชบา ใช่แล้ว ดา
วิดได้ทาบาปต่อนางบัทเชบา และเขาก็ได้ทาบาปต่อสามีของนางด้วย และเขาได้
กระทาบาปต่อคริสตจักรในพันธสัญญาเดิมด้วย แต่ในทีส
่ ุดแล้วเขาก็สานึกและกล่าว
ว่า “ข้าฯ ได้ทาผิดต่อพระองค์ ต่อพระองค์เท่านั้น และได้ทาสิง่ ชั่วร้ายในสายพระ
เนตรของพระองค์” คุณสัมผัสได้ว่าดาวิดได้สานึกผิดอย่างแท้จริง หรือหากใช้
คาศัพท์ปจั จุบน
ั ว่า เขารูส
้ ก
ึ “ใจแตกสลาย” เพราะได้ทาบาป และโดยพระวิญญาณ
เราจาเป็ นต้องรูส
้ ก
ึ อย่างเดียวกัน เมือ
่ เข้ามาเฝ้ าจาเพาะพระพักตร์พระเจ้า
—ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
ยกตัวอย่าง ใน 2 ซามูเอล 11 ดาวิดไม่ได้แสดงความสานึกผิดเลย เมือ
่ เขาล่วงประเวณีกบ
ั
นางบัทเชบา หลังจากนั้นเขายังวางแผนฆ่าสามีของนาง คืออุรียาห์ เพื่อปกปิ ดการทีน
่ างตัง้ ครรภ์
ตลอดการตัง้ ครรภ์ของนางบัทเชบา ดาวิดดาเนินชีวิตโดยปราศจากความเสียใจในสิง่ ทีท
่ าลงไป
จนกระทั่งหลังจากบุตรชายของเขาเกิดมา ในเวลานั้นเอง ผู้เผยพระวจนะนาธานได้เผชิญหน้ากับดา
วิด และบอกให้รถ
ู้ ึงความบาปของเขา ตามทีบ
่ น
ั ทึกใน 2 ซามูเอล 12 เมือ
่ ถึงตอนนี้ ดาวิดจึงยอมรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทาและรูส
้ ก
ึ เสียใจอย่างลึกซึ้ง และด้วยจิตวิญญาณทีแ
่ ตกสลายอย่างแท้จริง ดาวิดจึง
เขียนสดุดี 51 ซึ่งเป็ นสดุดีแห่งการสานึกผิดอันยิง่ ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่าง
ลึกซึ้ง ดาวิดเขียนในสดุดี 51:6 และ 17 ว่า:
แน่ ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงภายใน พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ถงึ
ปัญญาในส่วนลึกทีส
่ ด
ุ เครือ
่ งบูชาทีพ
่ ระเจ้าทรงรับ คือจิตวิญญาณทีช
่ อกชา้ ข้าแต่
พระเจ้า ใจทีช
่ อกชา้ และสานึกผิดนัน
้ พระองค์จะไม่ทรงดูหมิน
่ ” (สดุดี 51:6, 17)
ดาวิดรูด
้ ีว่า การทีจ่ ะรับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้านั้น เขาจาเป็ นต้องมีมุมมองเหมือนพระ
เจ้าในเรื่องความบาปทีเ่ ขาทาลงไป เขาจาเป็ นต้องรังเกียจสิ่งทีเ่ ขาได้ทา และต้องรูส
้ ก
ึ เสียใจอย่าง
แท้จริง
การเน้นความรูส
้ ก
ึ ปวดร้าวเพราะสานึกผิดในลักษณะเดียวกันนี้ เห็นได้ในสดุดี 32:1 และ 2
ซึ่งกล่าวว่าการอภัยโทษบาปมาถึงคนเหล่านั้นทีไ่ ม่มีการหลอกลวง อิสยาห์ 55:7 กล่าวว่า พระเมตตา
ของพระเจ้าประทานมาแก่คนเหล่านั้นทีล่ ะทิง้ ความบาปของตน และเราก็อ่านพบในเยเรมีย์ 5:3 ว่า
การอภัยโทษบาปถูกปฏิเสธไม่ให้แก่คนเหล่านั้นทีจ่ ิตใจแข็งกระด้างในเรื่องความบาป
ข้าพเจ้าคิดว่าเราปลูกฝังความรูส
้ ึกเสียใจในความผิด ซึ่งเป็ นหัวใจของการสานึก
์ องพระเจ้า เราทาเช่นนั้นได้โดยการ
โดยให้ความคิดของเราเน้นไปทีค
่ วามบริสุทธิข
ตรึกตรองสิ่งทีพ
่ ระคัมภีร์กล่าวตัง้ แต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ไม่
สามารถมีสามัคคีธรรมกับคนทีไ่ ม่เชื่อฟังได้ แต่จะตัดสินการไม่เชื่อฟังและนาการ
์ องพระเจ้า และเป็ นเรื่อง
ชาระโทษมาบนคนเหล่านั้นทีล่ ะเมิด นี่คือความบริสุทธิข
์ องพระเจ้า ก็ขอให้เรามอง
สาคัญยิง่ และเมือ
่ เราใคร่ครวญเกี่ยวกับความบริสุทธิข
ย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่า ๆ เกี่ยวกับชีวิตของเรา และทบทวนในบางเรื่องทีเ่ ราได้
ละเมิด ดื้อรัน
้ ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ใส่ใจสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าตรัส และดาเนินชีวิตเหลว
แหลกจนทาให้พระองค์เสือ
่ มเสียพระเกียรติ เอาล่ะ ตอนนี้ให้เราคิดย้อนกลับไป
ตอนนี้ โทษทัณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ ราต้องได้รบ
ั อันเป็ นผลมาจากการดาเนินชีวิตเช่นนั้น
จริง ๆ แล้วได้ตกลงบนบ่าของพระคริสต์ และพระองค์ได้ทุกข์ทรมานแทนเรา สิง่ นี้
จะบอกเราว่า ความบาปของเราน่าอนาถเพียงใด และด้วยความบาปขนาดนั้น มี
เพียงการสละชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าทีม
่ าบังเกิดเป็ นมนุษย์เท่านั้น ทีจ่ ะชาระ
เราได้ และเมือ
่ เราตระหนักว่า ความบาปของเราน่าอนาถเพียงใดเมือ
่ เทียบกับความ
์
้ เพื่อชาระบาปออกไป การรับรูถ
บริสุทธิของพระเจ้าและสิง่ ทีจ่ าเป็ นต้องเกิดขึน
้ ึง
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้ และความเสียใจ
ความน่าอนาถของความบาปของเราก็จะถูกทาให้รุนแรงมากขึน
้ และกระบวนการนี้ก็จะนาไปสู่ความพยายาม
ในความผิดของเราก็จะลึกซึ้งยิง่ ขึน
์ ่อพระเจ้า ทีจ่ ะบอก
อย่างจริงใจ ครัง้ แล้ว ครัง้ เล่า ทีจ่ ะปวารณาตัวเราเองให้บริสุทธิต
พระองค์ว่าเราเสียใจมากเพียงใดและรังเกียจความบาปของเราอย่างแท้จริง ความ
บาปทีท
่ าให้พระองค์ต้องสละชีวิตเพื่อไถ่เรา
—ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์
ความเชื่อและความรูส
้ ก
ึ ปวดร้าวเป็ นเงื่อนไขสาคัญสาหรับชีวิตของทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็ นผู้
เชื่อหรือไม่ก็ตาม สาหรับคนทีย่ งั ไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็ นพระผู้เป็ นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
เงื่อนไขเหล่านี้เป็ นโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงพระเจ้าเพื่อรับการอภัยโทษบาป และเริ่มชีวิตใหม่ในพระคริสต์
สาหรับเราทีเ่ ป็ นคนของพระผู้เป็ นเจ้าอยู่แล้ว สองสิ่งนี้เตือนใจเราว่า เราต้องดาเนินชีวิตในความเชื่อ
ทีส
่ ม่าเสมอ และต้องเสียใจอย่างแท้จริงกับความบาปทีเ่ รายังคงกระทาอยู่ เพื่อเราจะได้รบ
ั การอภัย
โทษบาปและการชาระทุก ๆ วันตลอดไป
เราได้เห็นแล้วว่าเงื่อนไขสาหรับการอภัยโทษบาปประกอบด้วยการทีพ
่ ระเจ้าทาให้เกิดความ
เชื่อและความรูส
้ ก
ึ ปวดร้าวเพราะความบาปในใจของเรา ต่อไป เราจะศึกษาช่องทางทีเ่ รารับการอภัย
โทษบาป

วิธีการ
บางครัง้ คริสเตียนก็ไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่าง “วิธีการแห่งพระคุณ” และ “พื้นฐานแห่ง
พระคุณ” เมือ
่ เป็ นเช่นนี้ เขาจึงเข้าใจผิดว่า วิธีการแห่งพระคุณก็สามารถใช้เพื่อได้รบ
ั พระคุณเช่นกัน
หรือถึงขนาดบังคับให้พระเจ้าสาแดงพระคุณต่อเรา ฉะนั้น เราจึงต้องแยกแยะระหว่างวิธีการและ
พื้นฐานให้ชดั เจน เพื่อให้เห็นภาพ ลองนึกถึงคนทีจ่ าเป็ นต้องทากายภาพบาบัดเพื่อฟื้ นตัวจากการ
บาดเจ็บ การบาบัดนั้นมีราคาสูงและมีผู้บริจาคค่าใช้จ่ายให้ เรากล่าวได้ว่า วิธีการทีช
่ ่วยให้ฟื้นตัวก็
คือกายภาพบาบัด แต่พื้นฐานด้านการเงินทีน
่ าไปสู่การฟื้ นตัวก็คือเงินบริจาค
เราอาจสรุปความแตกต่างนี้โดยกล่าวว่า พื้นฐานได้แก่เหตุผลหรือคุณความดีอน
ั เป็ น
้ ตามมา แต่วิธีการคือเครื่องมือหรือกลไกทีท
รากฐานของการกระทาหรือผลทีเ่ กิดขึน
่ าให้การกระทา
้ ได้
หรือผลลัพธ์น้น
ั เกิดขึน
เมือ
่ เราพูดถึงการรับอภัยโทษบาปและพระคุณจากพระเจ้า พื้นฐานก็คือคุณความดีของพระ
คริสต์เสมอ ซึ่งพระองค์ได้รบ
ั อย่างคูค
่ วรโดยผ่านชีวิตอันเชื่อฟังและการสละพระชนม์บนไม้กางเขน
สิง่ นี้เราเห็นในพระวจนะหลายตอน เช่น มัทธิว 26:28; โคโลสี 1:13-14; และ 1 ยอห์น 2:12 การ
อภัยนั้นต้องได้รบ
ั อย่างคูค
่ วรเสมอ แต่ผู้ทไี่ ด้รบ
ั การอภัยเพื่อเรานั้นคือพระคริสต์ ไม่ใช่ตวั เราเอง
้ ในชีวิตของเราได้ก็คือความเชื่อ ไม่ว่าโดยการ
และวิธีการพื้นฐานทีพ
่ ระคุณทัง้ ปวงจะเกิดขึน
แสดงออกโดยตรงต่อพระเจ้า หรือโดยผ่านวิธีการแห่งพระคุณ ความเชื่อก็เป็ นเครื่องมือเบื้องต้นที่
พระเจ้าใช้เพื่อนาพระคุณและพระพรอืน
่ ๆ มาสู่ชีวิตของเรา
พระคัมภีร์กล่าวถึงหลายวิธีการทีค
่ วามเชื่อจะถูกใช้ให้เกิดผล เพื่อจุดประสงค์ของบทเรียนนี้
เราจะจัดวิธีการเหล่านี้เป็ นสองประเภทกว้าง ๆ โดยเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน
ตลอดพระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม การอธิษฐานถูกระบุว่าเป็ นวิธีการปกติพื้นฐานในการวิงวอนขอ
พระคุณและการอภัยจากพระเจ้า ตัวอย่างก็คือ โดยทั่วไปแล้ว พระคัมภีร์กล่าวถึงการอธิษฐาน
สารภาพบาปและสานึกผิดว่าเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อ และโดยความเชื่อนี้ พระวิญญาณ
์ ็ช่วยให้เราได้รบ
์ ลของคาอธิษฐานเช่นนี้ถูกกล่าวถึงใน 1 พงศ์
บริสุทธิก
ั การอภัย ความสัมฤทธิผ
กษัตริย์ 8:29-40; สดุดี 32:1-11; กิจการ 8:22; 1 ยอห์น 1:9; และอีกหลายตอน
สาหรับผู้ทเี่ พิ่งมารูจ้ กั พระเจ้า คาอธิษฐานสารภาพและสานึกผิดอย่างจริงใจเป็ นวิธีการทีพ
่ ระ
วิญญาณบริสุทธิใ์ ช้ในเบื้องต้นเพื่อนาการอภัยโทษและความรอดมาสู่ชีวิตของเขา ด้วยเหตุนี้
คริสตจักรจึงเรียกการกลับใจใหม่ว่า “การสานึกผิดเพื่อเข้าสู่ชีวิตใหม่” ในกิจการ 11:18 และสาหรับ
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ผู้เชื่อ คาอธิษฐานสารภาพและสานึกผิดเป็ นวิธีการสาคัญตลอดไปในการรับพระคุณของพระเจ้าใน
ชีวิตของเรา ตามทีเ่ ราอ่านพบใน 1 ยอห์น 1:9ว่า
ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซอ
ื่ และเทีย่ งธรรมจะทรงอภัยบาปของ
เรา และชาระเราให้พน
้ จากความอธรรมทัง้ สิน
้ (1 ยอห์น 1:9)
ข่าวดีในพระกิตติคุณก็คือ พระเจ้ายกโทษบาปของเราอย่างไม่มีเงื่อนไข บนพื้นฐานของสิง่
ทีพ
่ ระคริสต์ได้กระทาเพื่อเรา และเราสามารถรับการอภัยนี้ โดยการทูลขอต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ
เท่านั้น
คิดดูสิ คนมากมายคิดว่า ถ้าเราสอนว่าพระเจ้าจะยกโทษให้คนบาป เพียงแค่เขาเข้า
มาหาพระองค์และกล่าวว่า “พระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์ ขอยกโทษข้าพระองค์ด้วย” นั่น
จะทาให้พระคุณของพระเจ้าเป็ นของราคาถูก แต่ประเด็นสาคัญของเรื่องก็คือ จริง
ๆ แล้วเป็ นการเทิดทูนพระคุณของพระเจ้า การสานึกผิดของเราไม่ได้ช่วยให้เรา
รอดและก็ไม่ได้เป็ นพื้นฐานทีพ
่ ระเจ้าใช้เพื่อยกโทษให้เรา แต่เราได้รบ
ั ความรอด
เพราะพระเจ้าเองเป็ นผู้ประทานพื้นฐานแห่งการอภัยและการคืนดี ซึ่งมาในรูปของ
การพลีพระชนม์ของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ อันเป็ นค่าไถ่ทีล่ ้าค่าทีส
่ ุด และ
แพงเกินกว่าจะคานวณได้
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
การทีพ
่ ระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า พระภาคทีส
่ องขององค์ตรีเอกานุภาพ
เสด็จมาในโลกและใช้เวลา 30 ปี ในสภาพมนุษย์และผู้รบ
ั ใช้ จากนั้นก็ทนทุกข์
ทรมานและสิน
้ พระชนม์บนไม้กางเขน ทัง้ สิน
้ นี้เป็ นการชดใช้หนี้บาปชั่วนิรน
ั ดร์บน
ไม้กางเขน เพื่อรับโทษแห่งความบาปของเรา นั่นคือราคา นั่นคือสิง่ ทีต
่ ้องจ่ายชั่วนิ
รันดร์ และเป็ นต้นทุนมหาศาล เป็ นค่าไถ่ทไี่ ม่มีวน
ั สิน
้ สุดสาหรับความบาปของเรา
ฉะนั้น นี่จึงไม่ใช่พระคุณราคาถูกอย่างแน่นอน นี่คือพระคุณทีร่ าคาแพงทีส
่ ุดเท่าที่
มนุษย์เคยได้รบ
ั แล้วเรารับพระคุณนี้เป็ นของขวัญทีไ่ ม่มีเงื่อนไข เพียงเพราะพระ
เยซูประทานพระองค์เองเพื่อเรา
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
ทุกคนทีม
่ าหาพระองค์และเพียงกล่าวว่า “พระผู้เป็ นเจ้า ยกโทษแก่ข้าพระองค์ด้วย”
ก็ได้รบ
ั การอภัย นี่ไม่ใช่เพราะคาขอร้องขอการอภัยโทษของเขาสูงส่งยิง่ นัก ไม่ใช่
เพราะการสานึกผิดของเขาแสนประเสริฐ แต่เพราะพระเยซูได้กระทาทุกอย่างที่
จาเป็ น เพื่อให้เราเป็ นหนึ่งเดียวกันอีกครัง้ ในการสามัคคีธรรมกับพระบิดาของเรา
ในสวรรค์
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
ถึงจุดนี้เราต้องกล่าวก่อนว่า นอกจากคาอธิษฐานสารภาพและสานึกผิด อันเป็ นวิธีการปกติ
ของการรับอภัยโทษ ก็มีการอธิษฐานเพื่อวิงวอนเพื่อผู้อน
ื่ ซึ่งบางครัง้ ทาหน้าทีเ่ ป็ นวิธีเหนือธรรมดา
หรือวิธีพิเศษเพื่อทูลขอการอภัย การวิงวอนเพื่อผู้อน
ื่ อาจนิยามได้ว่าเป็ น “การเป็ นสือ
่ กลาง หรือการ
ร้องทุกข์ หรือการอธิษฐาน เพื่อทูลขอแทนอีกคนหนึ่ง”
์ ล ในกันดาร
พระคัมภีร์บน
ั ทึกตัวอย่างของหลายคนทีอ
่ ธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อน
ื่ อย่างสัมฤทธิผ
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วิถี 14:19 พระผู้เป็ นเจ้ายกโทษความบาปของอิสราเอลเพื่อสนองตอบคาอธิษฐานวิงวอนของโมเสส
เราอ่านพบเช่นกันใน 2 พงศาวดาร 30:18-20 ว่า พระผู้เป็ นเจ้าอภัยให้แก่คนทีไ่ ม่ได้เตรียม
ตัวอย่างเหมาะสมสาหรับเทศกาลปัสกา เพื่อเห็นแก่คาอธิษฐานวิงวอนของเฮเซคียาห์ เราอ่านพบใน
โยบ 1:5 ว่าโยบถวายเครื่องบูชาแทนลูกหลานของท่านอย่างสม่าเสมอ แล้วเราก็อ่านพบในยากอบ
5:14-15 ว่ายากอบสอนว่า ผู้อาวุโสในคริสตจักรสามารถทูลขอการอภัยสาหรับผู้ทไี่ ด้กระทาบาป
จริงอยู่ พระเจ้าไม่ได้ประทานการอภัยโทษเพราะเห็นแก่การทีผ
่ ู้เชื่ออธิษฐานวิงวอนเพื่อคนอืน
่ เสมอ
ไป แต่ก็มีหลายครั้งทีพ
่ ระองค์ทาเช่นนั้น
์ ็
นอกเหนือจากการทีม
่ นุษย์ทูลวิงวอนเพื่อคนอืน
่ แล้ว ทัง้ พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิก
ทูลวิงวอนเพื่อมนุษย์ด้วย การทูลวิงวอนของพระเยซู ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น อิสยาห์
53:12; โรม 8:34; และฮีบรู 7:25 และการทีพ
่ ระวิญญาณทูลวิงวอนเพื่อเราก็ปรากฏในโรม 8:2627
ช่องทางปกติทีส
่ องสาหรับรับการอภัยโทษได้แก่พิธีกรรมบริสุทธิ ์ หรือทีค
่ ริสตจักร
โปรเตสแตนต์หลายแห่งในปัจจุบน
ั เรียกว่า “ศาสนพิธี” ซึ่งได้แก่พิธีบพ
ั ติศมาและพิธีมหาสนิท
ในทีน
่ ี้ เมือ
่ เราใช้คาว่า “พิธีกรรมบริสุทธิ”์ เราต้องเข้าใจก่อนว่า เราไม่ได้กล่าวถึงมหาสนิท
และบัพติศมาในมุมมองเดียวกันกับคริสตจักรโรมันคาทอลิก ตรงกันข้าม คาว่า “พิธีกรรมบริสุทธิ”์
ตามประวัตศ
ิ าสตร์แล้วถูกใช้ในคริสตจักรโปรเตสแตนต์หลายนิกายมาตลอด เพื่อหมายถึงมหาสนิท
์ พ
และบัพติศมา ทัง้ สองเป็ นศาสนพิธีพิเศษและบริสุทธิท
ี่ ระเจ้าประทานแก่คริสตจักร เพื่อเป็ น
ช่องทางในการแสดงออกถึงความเชื่อและรับพระพร แม้คริสเตียนโปรเตสแตนต์จะมีธรรมเนียมที่
์ ี้ แต่ก็เห็นพ้องกันว่าพิธีทง้ ั สองมีความพิเศษ
แตกต่างกันเกี่ยวกับรายละเอียดของพิธีกรรมบริสุทธิน
ในบางอย่าง
บางครัง้ คริสเตียนก็รส
ู้ ึกสงสัยเมือ
่ ได้ยน
ิ คนอืน
่ กล่าวถึงพิธม
ี หาสนิทและบัพติศมาว่าเป็ น
์ ง้ ั สองนี้มี
วิธีการรับการอภัย ดังนั้น สิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องเน้นคือ เราไม่ได้บอกว่าพิธีกรรมบริสุทธิท
์ ล เพราะทัง้ สองพิธีไม่ใช่พื้นฐานของการอภัยโทษบาป
คุณค่าในตัวเองทีท
่ าให้การอภัยบาปสัมฤทธิผ
ในขณะเดียวกัน พระคัมภีร์สอนว่า เมือ
่ เราแสดงออกถึงความเชื่อโดยผ่านพิธม
ี หาสนิทและ
์ ็ใช้พิธีกรรมบริสุทธิน
์ ี้เพื่อนาความรอดมาสู่ชีวิตของเรา
บัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธิก
บัพติศมานั้นถูกกล่าวถึงในฐานะเป็ นช่องทางแห่งพระคุณ เช่น
ในมาระโก 1:4; กิจการ 2:38; โรม 6:1-7; และโคโลสี 2:12-14
ให้เราดูสกั หนึ่งตัวอย่าง ซึ่งเป็ นคาพูดของอานาเนียกับเปาโลในกิจการ 22:16:
้ รับบัพติศมาและชาระล้างบาปทัง้ หลายของ
และบัดนี้ทา่ นมัวรีรออะไร? จงลุกขึน
ท่านโดยร้องออกพระนามของพระองค์ (กิจการ 22:16)
ติศมา

ในคาสั่งนี้ อานาเนียบอกชัดเจนว่าบาปของเปาโลจะได้รบ
ั การอภัยหรือ “ชาระ” โดยผ่านบัพ

แน่นอนว่าบัพติศมาไม่ใช่วิธีการทีจ่ าเป็ นสาหรับการรับการอภัยโทษ เราสามารถรับการ
อภัยโทษด้วยวิธีอน
ื่ ๆ เช่นกัน เช่น อาชญากรทีร่ บ
ั เชื่อเมือ
่ ถูกตรึงเคียงข้างพระเยซูก็ไม่เคยรับบัพติศ
มา แม้กระนั้น ลูกา 23:43 ก็กล่าวว่า เขาได้รบ
ั การอภัยและได้รบ
ั ความรอด ดังนั้น เราต้องไม่เข้าใจ
ผิดว่าการอภัยโทษและความรอดมีไว้เพื่อคนทีไ่ ด้รบ
ั บัพติศมาแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ดี พระคัมภีร์
กล่าวอย่างชัดเจนว่า บัพติศมาทาหน้าทีเ่ ป็ นช่องทางปกติในการนาการอภัยโทษมาสู่ชีวิตของเรา
และมหาสนิทก็เช่นเดียวกัน เปาโลอธิบายชัดเจนว่าการร่วมโต๊ะมหาสนิทกับพระเยซูคริสต์
เป็ นวิธีการทีจ่ ะรับพระเมตตาแห่งการสละพระชนม์ชีพของพระคริสต์ เช่นการอภัยโทษบาป ให้เรา
ศึกษาข้อความของเปาโลใน 1 โครินธ์ 10:16:
ถ้วยน้าองุน
่ ซึง่ เราอธิษฐานขอบพระคุณคือการเข้าร่วมในพระโลหิต ของพระคริสต์
ไม่ใช่หรือ? และขนมปังซึง่ เราหักนัน
้ คือการเข้าร่วมในพระกายของพระคริสต์
ไม่ใช่หรือ? (1 โครินธ์ 10:16)
-13For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 6: ความรอด

คาถามในข้อนี้คือคาถามชวนคิด ทุกคนทีอ
่ ่านจดหมายของเปาโลรูว้ ่าคาตอบก็คือ “ใช่อย่าง
แน่นอน” โดยการร่วมโต๊ะมหาสนิทกับพระผู้เป็ นเจ้าด้วยความเชื่อ เราก็เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์
การอภัยโทษบาปเป็ นมหาพระพรแห่งการช่วยให้รอดทีเ่ ราสัมผัสได้ตลอดชีวิตคริสเตียน
้ อย่าง
ของเรา ไม่ว่าเราจะเป็ นผู้เชื่อใหม่หรือเป็ นผู้เชื่อมานานแล้ว การอภัยโทษบาปเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน
ต่อเนื่องเมือ
่ เราดาเนินกับพระคริสต์ และสิง่ นี้นาไปสู่พระพรอีกมากมายเช่นเดียวกัน
จอห์น เวสลีย์ หนึ่งในผู้ก่อตัง้ คริสตจักรเมโธดิสต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง คศ 1703-1791
กล่าวถึงการอภัยโทษบาปใน “เทศนาธรรม หมายเลข 26” ของท่าน โดยอธิบายคาเทศนาของพระ
เยซูบนภูเขา ท่านกล่าวว่า:
ทันทีทเี่ ราได้รบ
ั การอภัยโทษบาป เราก็ได้รบ
ั สิง่ อืน
่ อีกมากมายเช่นกัน ท่ามกลางคน
เหล่านั้นทีไ่ ด้รบ
ั การชาระ โดยความเชื่อในพระองค์ ความบาปก็หมดอานาจของมัน
มันไม่มีอท
ิ ธิพลใด ๆ เหนือคนทีอ
่ ยู่ภายใต้พระคุณ นั่นคือ ผูท
้ เี่ ป็ นทีโ่ ปรดปรานของ
พระเจ้า ตอนนี้ ในเมือ
่ ไม่มีใครสามารถกล่าวโทษคนเหล่านั้นทีอ
่ ยู่ในพระเยซูคริสต์
เขาจึงเป็ นอิสระจากความบาปและจากความรูส
้ ก
ึ ผิด ความชอบธรรมตามพระ
บัญญัตก
ิ ็สาเร็จในคนเหล่านี้ และพวกเขาก็ไม่ได้เดินตามเนื้อหนังอีกต่อไป แต่เดิน
ตามพระวิญญาณ
ข้าพเจ้าคิดว่า ในบางมิตน
ิ ้น
ั การอภัยโทษบาปคือความเป็ นจริงทีม
่ ีคุณค่าสูงสุดทีเ่ รา
ได้รบ
ั ในฐานะคริสเตียน โดยพื้นฐานแล้ว ความหมายของการอภัยโทษบาปก็คือ
การทีเ่ รามีสม
ั พันธภาพทีถ
่ ูกต้องกับพระเจ้า พระองค์ผู้สร้างเรามา เมือ
่ เรามองดูโลก
ในปัจจุบน
ั เราเห็นว่าคนเราต่างแสวงหาความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
ในชีวิต และในวัฒนธรรมของเราก็มีความสับสนมากมาย ชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับ
อะไร? เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร? ทาไมฉันจึงมาอยู่ทน
ี ่ ี?
่ และมนุษย์เราก็ลองทุก
วิถีทางเพื่อค้นหาความหมายและความสาคัญของชีวิต ไม่ว่าจะโดยการทุ่มเทกับงาน
เรื่องเพศ หรือยาเสพติดก็ตาม ข้าพเจ้าหมายความว่ามีสถานที่ และหนทางมากมาย
ทีค
่ นเรายึด เพื่อไขว่คว้าหาความสุข และความชื่นชมยินดี แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า
ความจาเป็ นพื้นฐานทีส
่ ุดในฐานะมนุษย์ก็คือ การมีสม
ั พันธภาพทีถ
่ ูกต้องกับพระ
ผู้สร้างของเรา กับพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามา พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าส่งพระบุตร
ของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ มาชาระโทษบาปของเรา มาเพื่อรับพระพิโรธของ
พระเจ้าแทนเรา เพราะความรักของพระองค์ พระเจ้าส่งพระบุตรลงมาเพื่อความ
บาปของเราจะได้รบ
ั การอภัย ฉะนั้น ถ้าเราวางใจในพระองค์เราก็สามารถได้รบ
ั
การอภัยโทษบาป และเมือ
่ เราได้รบ
ั ประสบการณ์น้น
ั เมือ
่ เราหันมาหาพระเยซู
คริสต์เพื่อรับการอภัยนั้น เราก็สม
ั ผัสสันติสุขอันเหลือเชื่อ มีสม
ั พันธ์ทถ
ี่ ูกต้องกับโลก
นี้ เพราะเป็ นสิง่ ถูกต้องทีเ่ รามีกบ
ั โลกนี้จริง ๆ ทันใดนั้นเอง เราก็ตระหนักว่า เราถูก
สร้างมาเพื่อสิ่งนี้นี่เอง เราถูกสร้างมาเพื่อให้มีสม
ั พันธภาพทีถ
่ ูกต้องกับพระเจ้า เรา
รับรูไ้ ด้ในวินาทีน้น
ั เอง
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
เราได้สารวจหลักคาสอนเรื่องการอภัยโทษบาปแล้ว จากนี้เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาข้อความ
แห่งความเชื่อข้อความถัดไป นั่นคือ “การทีก
่ ายคืนชีพ”

การทีก
่ ายคืนชีพ
-14For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 6: ความรอด

เราคงจาได้ถึงข้อความใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต :
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจใน ...
การทีก
่ ายคืนชีพ
เราต้องเข้าใจให้ชดั เจนว่า ในวรรคนี้ หลักข้อเชื่อฯไม่ได้กล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูคืนพระชนม์
การคืนพระชนม์ของพระเยซูปรากฏอยู่ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ของหลักข้อเชื่อฯ ทีก
่ ล่าวว่า “ในวันที่
้ มาจากความตาย” ดังนั้น เมือ
สาม [พระเยซู] ทรงเป็ นขึน
่ กล่าวถึง “การทีก
่ ายคืนชีพ” หลักข้อเชื่อฯ
้ มาโดยทั่วไป นั่นคือ การทีค
้ มาเมือ
กาลังพูดถึงการเป็ นขึน
่ นทัง้ ปวงเป็ นขึน
่ พระคริสต์เสด็จกลับมา
ด้วยพระสิริ
เราจะศึกษาการทีก
่ ายคืนชีพในสามขัน
้ ตอน หนึ่ง เราจะศึกษาคาสาปทีส
่ ่งผลให้ร่างกายของ
เราต้องตาย สอง เราจะอธิบายว่าพระกิตติคุณของคริสเตียนได้มอบชีวิตใหม่แก่ร่างกายของเรา และ
สาม เราจะศึกษาการทีร่ ่างกายของเราจะได้รบ
ั การไถ่ในบั้นปลาย เราจะเริ่มต้นด้วยคาสาปทีเ่ ป็ นเหตุ
ให้เราตายฝ่ ายร่างกาย

คาสาป
เราได้ทราบจากบทเรียนก่อนหน้านี้ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้น โดยประกอบด้วยกายและจิต
จากฮีบรู 4:12 และ 1 เธสะโลนิกา 5:23 คริสเตียนในบางประเพณียืนยันว่ามนุษย์แต่ละคนมี
วิญญาณ นอกเหนือจากจิต แต่ในพระคัมภีร์ มีประมาณ 200 ข้อทีใ่ ช้คาใดคาหนึ่งในสองคานี้เพื่อ
กล่าวถึงภาพรวมของความเป็ นตัวเราเอง โดยไม่ได้หมายถึงตัวตนด้านร่างกาย ฉะนั้น คริสเตียน
จากประเพณีดง้ ั เดิมส่วนใหญ่จึงสรุปว่า ทัง้ คาว่า “จิต” และ “วิญญาณ” หมายถึงความจริงพื้นฐานอัน
เดียวกัน นั่นคือ มนุษย์น้น
ั ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ “ร่างกาย” และ “จิตวิญญาณ”
ก่อนทีม
่ นุษย์เราจะล้มลงในความบาป ร่างกายและจิตวิญญาณของเรายังไม่ถูกกระทบโดย
ความบาปและอานาจบาปทีท
่ าให้เราเสือ
่ มลง แต่เมือ
่ อาดัมและเอวาล้มลงในความบาป ความบาปก็
ทาให้ทง้ ั ร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเสือ
่ มลง และความเสือ
่ มทางกายภาพนี้ นาไปสู่ความตายฝ่ าย
ร่างกาย ลองฟังคาสาปของพระเจ้าต่ออาดัมในปฐมกาล 3:19:
เจ้าจะทามาหากิน อาบเหงือ่ ต่างน้า ตราบจนเจ้ากลับคืนสูด
่ น
ิ เพราะเรานาเจ้ามาจาก
ดิน เพราะเจ้าเป็ นธุลีดน
ิ และเจ้าจะกลับคืนสูธ่ ุลีดน
ิ ” (ปฐมกาล 3:19)
เมือ
่ อาดัมและเอวาทาผิดต่อพระเจ้า พระองค์สาปแช่งเขาทัง้ สอง เขาจะต้องตายและกลับ
กลายเป็ นผงคลี และด้วยเหตุทม
ี่ นุษยชาติทง้ ั ปวงสืบเชื้อสายจากอาดัมและเอวา เราทัง้ ปวงจึงเกิดมา
ด้วยความเสือ
่ มในลักษณะเดียวกัน เปาโลได้อธิบายไว้ในโรม 5:12 ว่า
ฉะนัน
้ เช่นเดียวกับทีบ
่ าปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและบาปนาความตาย
มา และโดยทางนี้เองความตายจึงมาถึงมวลมนุ ษย์เพราะทุกคนได้ทาบาป” (โรม
5:12)
ความบาปส่งผลกระทบต่ออาดัมและเอวาทัง้ ด้านร่างกายและด้านจิตวิญญาณ และเนื่องจาก
เราเป็ นลูกหลานของทัง้ สอง เราจึงต้องคาสาปนั้นด้วย จิตวิญญาณของเราเข้ามาสู่โลกนี้ในสภาพที่
พระคัมภีร์เรียกว่า “สภาพตายฝ่ ายจิตวิญญาณ” เราตกอยู่ภายใต้คาพิพากษาของพระเจ้า และเรา
สูญเสียความสามารถใด ๆ ทีจ่ ะทาให้พระองค์พอพระทัย ความจริงข้อนี้อยู่ในพระวจนะ เช่น โรม
5:12-19 และ 8:1-8
และเช่นเดียวกับอาดัมและเอวา ความบาปได้ทาให้ร่างกายของเราเสือ
่ มลง ภาวะเสือ
่ มนี้
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ส่งผลถึงความลาบากทางกายภาพ การเจ็บป่ วย และจบลงทีค
่ วามตาย เปาโลอธิบายเรื่องนี้ในโรม
6:12-19 และ 7:4-25 ความบาปทาให้ตวั ตนทัง้ หมดของเราเสือ
่ มลง ทัง้ ร่างกายและจิตวิญญาณ แต่
พระสัญญาอันแสนวิเศษของพระเจ้าก็คือ ความรอดในพระคริสต์ทรงไถ่ทง้ ั ร่างกายและจิตวิญญาณ
ของเรา
คริสเตียนไม่ควรมองว่าความตายของมนุ ษย์เป็ นเรื่องธรรมดา เรามักใช้ภาษา หรือ
สือ
่ แนวคิดเช่นนี้ออกมา บางครัง้ ในงานศพ เราอาจกล่าวถึงผู้ล่วงหลับไปว่า “เขามี
ชีวิตทีย่ ืนยาวและดีงาม” และบางครั้ง โดยเฉพาะในงานศพทีผ
่ ู้ล่วงหลับเป็ นเด็กอายุ
น้อยหรือใครสักคนทีอ
่ ายุ 20-30 กว่า เรามักพูดว่า “โอ น่าสลดจริง ๆ” ไม่ใช่ครับ!
นี่ไม่ใช่วิธีทเี่ หมาะสมทีค
่ ริสเตียนจะมองความตายของมนุษย์ มุมมองของคริสเตียน
เกี่ยวกับความตายของมนุ ษย์ก็คือ ความตายทัง้ ปวงเป็ นเรื่องผิดปกติ ตัง้ แต่แรกเริ่ม
เราถูกสร้างมาเพื่อมีชีวิตอยู่ตลอดไป คุณลองคิดดูว่าพระผู้เป็ นเจ้าทรงพักผ่อน
อย่างไร แม้ในเรื่องของวันทีเ่ จ็ดแห่งการทรงสร้าง พระองค์ทรงพอพระทัยอย่าง
เต็มทีก
่ บ
ั สิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง เราจะมีชีวิตทีถ
่ วายเกียรติแด่พระองค์และทาหน้าที่
ตามทีพ
่ ระองค์กาหนดไว้สาหรับสิง่ ทีพ
่ ระองค์สร้างมา เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้
ตาย แต่แทนทีจ่ ะเป็ นเช่นนั้น ค่าจ้างของความบาป การทีค
่ วามบาปเข้ามาในโลก
ตามทีก
่ ล่าวถึงในปฐมกาล 3 นั้น ค่าจ้างของความบาปทีอ
่ าจารย์เปาโลและปฐมกาล
2 กล่าวถึง ก็คือความตาย ความตายทีส
่ ่งผลต่อร่างกาย และความตายทีส
่ ่งผลต่อจิต
วิญญาณด้วย
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
มองในบางมุม ความตายฝ่ ายร่างกายเป็ นพระพรสาหรับผู้เชื่อ เพราะว่าเราจะถูกพาไป
ปรากฏอยู่ต่อหน้าพระคริสต์โดยตรง แต่ในมุมมองพื้นฐานดัง้ เดิม ความตายฝ่ ายร่างกายนั้นน่าสลด
มันเป็ นสิง่ ทีม
่ นุษย์ทุกคนต้องประสบ แต่มน
ั ก็ผด
ิ ธรรมชาติอย่างน่าเวทนา พระเจ้าไม่ได้สร้าง
มนุษยชาติขน
ึ้ มาให้ตาย พระองค์สร้างเรามาเพื่อให้มีชีวิต และความรอดของเราจะยังไม่สมบูรณ์
แบบจนกระทั่งพระคริสต์เสด็จกลับมาและไถ่ร่างกายของเราด้วย
เมือ
่ เราได้ศก
ึ ษาคาสาปทีท
่ าให้ร่างกายของเราต้องตายแล้ว ต่อไปเราจะพิจารณาแง่มุมใน
พระกิตติคุณทีท
่ าให้เรามั่นใจว่ากายของเราจะคืนชีพ

พระกิตติคุณ
ใครบ้างรูจ้ กั คริสเตียนทีเ่ ชื่อว่าพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตชั่วนิรน
ั ดร์ในสวรรค์โดยเป็ นวิญญาณที่
้ มาใหม่แทบจะหายไป
ไร้ร่าง? ก็น่าจะมีไม่น้อย แปลกแต่จริงทีค
่ าสอนเกี่ยวกับคนตายแล้วจะเป็ นขึน
จากคริสตจักรปัจจุบน
ั อย่างสิน
้ เชิง และเหตุผลหนึ่งก็คือ คริสเตียนมักไม่เข้าใจความสาคัญของ
ร่างกายมนุษย์เรา แต่พระคัมภีร์สอนชัดเจนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐทีว่ ่า ไม่ใช่แค่จิตวิญญาณของเรา
เท่านั้น แต่ร่างกายของเราด้วย จะได้รบ
ั สง่าราศีเมือ
่ พระคริสต์เสด็จกลับมา
เราจะศึกษาแนวคิดทีว่ ่าการทีก
่ ายคืนชีพเป็ นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณ โดยพิจารณาสาม
ประเด็นคือ หนึ่ง เราจะศึกษาภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับคาสอนนี้ สอง เราจะได้เรียนรูว้ ่า คา
สอนนี้ถูกประกาศอย่างชัดเจนในพันธสัญญาใหม่ และสาม เราจะอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการคืนชีพของผู้เชื่อกับการคืนพระชนม์ของพระเยซู เราจะเริ่มทีพ
่ น
ั ธสัญญาเดิมก่อน

พันธสัญญาเดิม
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คริสเตียนยุคปัจจุบน
ั หลายคนคงไม่ทราบ แต่แท้จริงแล้ว คาว่า “พระกิตติคุณ” (Gospel)
ซึ่งหมายความว่า “ข่าวประเสริฐ” มาจากพันธสัญญาเดิม ถ้าดูอย่างเจาะจง เราเห็นคานี้ในอิสยาห์
52:7 และ 61:1 และนาฮูม 1:15 ลองฟังอิสยาห์ 52:7 เป็ นตัวอย่าง:
เท้าของผูน
้ าข่าวดีมาบนภูเขา ช่างงดงามยิง่ นัก ผูป
้ ระกาศส ันติภาพ ผูแ
้ จ้งข่าวดี ผู้
ประกาศความรอด ผูก
้ ล่าวกับศิโยนว่า “พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!” (อิสยาห์
52:7)
ในพันธสัญญาเดิม “ข่าวดี” หรือ “พระกิตติคุณ” ก็คือ การทีพ
่ ระเจ้าจะช่วยคนของพระองค์
โดยการเอาชนะศัตรูทง้ ั ของพระองค์เองและของคนของพระองค์ด้วย หรือในนัยแคบ ๆ นี่คือข่าวดี
้ นี่
ทีว่ ่า พระเจ้าจะช่วยกู้คนของพระองค์จากการถูกศัตรูกดขีข
่ ่มเหงในโลกนี้ แต่ในบริบททีก
่ ว้างขึน
คือข่าวดีทวี่ ่า พระเจ้าจะถอนคาสาปแช่งทีเ่ ป็ นเหตุมาจากการทีอ
่ าดัมและเอวาล้มลงในความบาป
พระองค์จะครองราชย์ด้วยสง่าราศีแห่งฟ้ าสวรรค์เหนือคนทัง้ โลก และทีส
่ ุดแล้ว จะอวยพระพรทุกคน
ทีว่ างใจในพระองค์
แน่นอน ความรอดทีพ
่ ระเจ้าประทานในพันธสัญญาเดิมอยูบ
่ นพื้นฐานของชัยชนะในอนาคต
ของพระคริสต์ แม้ว่าพระคริสต์ยงั ไม่ได้เสด็จมาสละพระชนม์เพื่อไถ่บาป แต่พระองค์สญ
ั ญาไว้แล้ว
ว่าจะพลีพระชนม์เพื่อคนของพระองค์ และพระสัญญานั้นก็เพียงพอทีจ่ ะประกันความรอดของเขา
จริง ๆ แล้ว ทุกความหวังแห่งความรอดในพันธสัญญาเดิมล้วนเล็งถึงพระคริสต์และสิง่ ทีพ
่ ระองค์จะ
กระทาจนสาเร็จ
ให้เราศึกษาคาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องถวายบูชาในพันธสัญญาเดิม ในฮีบรู 10:1-5:
บทบัญญัตเิ ป็ นแต่เพียงเงาของสิง่ ประเสริฐซึง่ จะมาถึง ไม่ใช่ของจริง เพราะเหตุนี้จงึ
ไม่สามารถทาให้ผเู้ ข้าเฝ้ านมัสการสมบูรณ์พร้อมด้วยเครือ
่ งบูชาเดิมๆ ซึง่ ถวายซ้า
แล้วซา้ เล่าทุกๆ ปี ไม่มีสน
ิ้ สุด เพราะถ้าทาเช่นนัน
้ ได้ เขาจะไม่หยุดถวายเครือ
่ งบูชา
หรือ? เพราะผูน
้ มัสการจะได้รบ
ั การชาระให้บริสท
ุ ธิเ์ พียงครัง้ เดียวเป็ นพอ และจะ
ไม่รส
ู้ ก
ึ ผิดกับบาปของเขาอีกต่อไป แต่เครือ
่ งบูชาเหล่านัน
้ เป็ นสิง่ เตือนให้สานึกบาป
ทุกปี เพราะเลือดแพะเลือดวัวไม่สามารถลบล้างบาปให้สน
ิ้ ไป ฉะนัน
้ เมือ
่ พระคริสต์
ทรงเข้ามาในโลก พระองค์ตรัสว่า “พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครือ
่ งบูชาและของ
ถวาย แต่ทรงเตรียมกายหนึ่งไว้สาหรับข้าพระองค์” (ฮีบรู 10:1-5)
ผู้เขียนพระวจนะฮีบรูบอกชัดเจนว่าเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมเป็ นเพียงแค่เงาแห่ง “ของ
จริง” ทีจ่ ะถูกทาให้สาเร็จในพระคริสต์ในภายภาคหน้า เครื่องสัตวบูชาไม่มีทางชดใช้ความบาปได้
อย่างสมบูรณ์ เพราะพระเจ้ากาหนดให้ความบาปของมนุษย์ต้องถูกลงโทษโดยความตายของมนุษย์
เท่านั้น แต่เครื่องบูชาเหล่านั้นเล็งถึงพระเยซู โดยความตายของพระองค์ในฐานะมนุษย์สมบูรณ์แบบ
นั้น เป็ นการชดใช้บาปทีเ่ พียงพอและเกิดผลอย่างสมบูรณ์
ในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณในพันธสัญญาเดิม คนของพระเจ้าถูกสอนว่า วันหนึ่ง
้ มา และจะพิพากษาคนเหล่านั้น
จะมาถึงเมือ
่ พระเจ้าจะทาให้มนุษย์ทง้ ั ปวงทีต
่ ายไปแล้วกลับเป็ นขึน
ตามการกระทาของเขา คนทีม
่ ีชีวิตอันชอบธรรมและวางใจในพระเจ้าก็จะได้รบ
ั พระพรเป็ นนิจ แต่
คนทีก
่ บฏต่อพระเจ้าก็จะถูกเอาผิด โดยต้องรับโทษในอนาคตตลอดกาล ผลแห่งการกระทาทัง้ สอง
แบบนี้จะดาเนินต่อไปทางกายภาพเป็ นนิจ นักศาสนศาสตร์คริสเตียนมักกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็ น
การพิพากษาครั้งสุดท้าย
ตามทีเ่ ราเห็นในบทเรียนก่อนหน้านี้ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงการพิพากษาครั้ง
สุดท้ายดังนี้ว่า
จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาทัง้ คนเป็ นและคนตาย
ข้อความทีช
่ ดั เจนทีส
่ ุดเกี่ยวกับหลักการทีว่ ่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายสัมพันธ์กบ
ั การคืนชีพ
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น่าจะเป็ นดาเนียล 12 ในบทนี้ ทูตสวรรค์เปิ ดเผยแก่ดาเนียลว่าในอนาคต พระเจ้าจะปลดปล่อยคน
ของพระองค์จากการถูกข่มเหง
ลองฟังคากล่าวของทูตสวรรค์ต่อดาเนียล ในดาเนียล 12:1-2:
แต่ในครัง้ นัน
้ ประชากรของท่านคือทุกคนทีม
่ ีชอ
ื่ อยู่ ในหนังสือนัน
้ จะได้รบ
ั การช่วย
้
กู้ คนเป็ นอ ันมากทีต
่ ายไปแล้วจะฟื้ นขึน บางคนก็เข้าสูช
่ ีวต
ิ นิรน
ั ดร์ บางคนก็เข้าสู่
ความอับอายและถูกดูหมิน
่ เหยียดหยาม ตลอดกาล (ดาเนียล 12:1-2)
เมือ
่ ดาเนียลกล่าวถึงคนเหล่านั้นที่ “หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลก” ท่านเจาะจงหมายถึงกาย
ทีค
่ ืนชีพ จิตวิญญาณไม่ได้หลับใหลในผงคลีแห่งแผ่นดินโลก แต่เป็ นร่างกายต่างหาก และร่างกาย
้ เมือ
เหล่านี้ก็จะถูกทาให้เป็ นขึน
่ การพิพากษาครัง้ สุดท้ายมาถึง
้ มาจากความตาย
อิสยาห์ก็กล่าวถึงวันแห่งการพิพากษา ซึ่งรวมถึงการทีค
่ นทัง้ ปวงจะเป็ นขึน
ให้เราศึกษา อิสยาห์ 26:19-21:
้ มา ท่าน
แต่ผท
ู้ เี่ ป็ นของพระองค์ แม้ตายแล้วจะยังมีชีวต
ิ อยู่ ร่างกายของเขาจะลุกขึน
้ และโห่รอ้ งยินดี น้าค้างสาหรับท่านเหมือนน้าค้างยาม
ผูน
้ อนอยูใ่ นฝุ่ นธุลี จงลุกขึน
เช้า โลกจะให้ชีวต
ิ แก่ผท
ู้ ต
ี่ ายแล้ว ประชากรของข้าเอ๋ย จงเข้าไปในห้องของพวก
ท่านเถิด แล้วปิ ดประตูซอ
่ นตัวอยูส
่ ักระยะหนึ่ง จนกว่าพระพิโรธของพระองค์ผา่ น
พ้นไป ดูเถิด องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากาลังเสด็จออกมาจากทีป
่ ระทับของพระองค์ เพือ
่
ลงโทษชาวโลกเพราะบาปของพวกเขา โลกจะเผยโลหิตซึ่งหลั่ งนอง และจะไม่ซอ
่ น
ผูท
้ ถ
ี่ ูกเข่นฆ่าไว้อก
ี ต่อไป” (อิสยาห์ 26:19-21)
นี่ก็เป็ นอีกครัง้ ทีเ่ ราได้เห็นว่า คนทีต
่ ายไปแล้ว คนทีล่ ่วงหลับในผงคลีแห่งแผ่นดิน จะลุก
้ มาจากหลุมศพของเขาพร้อมกับชีวิตใหม่ ราวกับว่าแผ่นดินโลกได้ให้กาเนิดเขา และสิง่ นี้จะ
ขึน
้ ในบริบทของการพิพากษา เมือ
เกิดขึน
่ พระเจ้าเสด็จมาลงโทษมนุษย์ในโลกเพราะความบาปของเขา
หลักคาสอนเรื่องการทีก
่ ายคืนชีพถูกกล่าวเป็ นนัยในพันธสัญญาเดิมหลายตอนทีก
่ ล่าวถึงการ
ปลดปล่อยจากแดนมรณา (Sheol) ในบริบทของการพิพากษาครัง้ สุดท้ายและการชดเชย เช่น สดุดี
19:7-15 และ 73:24-28 และในโยบ 19:25-27 โยบแสดงออกอย่างมั่นใจถึงความเชื่อทีว่ ่า ท่าน
้ มาอีกครัง้ หนึ่งเพื่อพบกับพระเจ้าในวันทีพ
จะเป็ นขึน
่ ระองค์เสด็จมาในโลกนี้ นั่นคือ วันแห่งการ
พิพากษา
การทีก
่ ายคืนชีพและการพิพากษาในอนาคต อาจไม่ชดั เจนในพันธสัญญาเดิม
เท่ากับในพันธสัญญาใหม่ แต่แน่นอน ในพันธสัญญาเดิมก็มีข้อความทีบ
่ ่งบอกว่าสิ่ง
้ ตัวอย่างเช่น อิสยาห์กล่าวถึงช่วงเวลาทีค
้ มา และออกมา
นี้จะเกิดขึน
่ นตายจะเป็ นขึน
จากหลุมศพของเขา ในทานองเดียวกัน ดาเนียลกล่าวถึงช่วงเวลาทีค
่ นตายจะก้าว
ออกมา ทัง้ ผู้ชอบธรรมและคนอธรรมจะรับการพิพากษาครั้งสุดท้าย ฉะนั้น นี่เป็ น
้ อย่างน้อยก็ท่ามกลางชาวยิวบางส่วน พวกฟาริสีใน
สิง่ หนึ่ง เป็ นความเชื่อทีเ่ กิดขึน
ช่วงเวลาของพระเยซูเชื่อในการทีก
่ ายคืนชีพ แต่พวกสะดูสีไม่เชื่อ เมือ
่ พวกสะดูสีมา
หาพระองค์และถามว่า การทีก
่ ายคืนชีพมีจริงหรือไม่ โดยตัง้ คาถามล่อลวงเพื่อให้
พระเยซูกลายเป็ นตัวตลก พระเยซูยกข้อความจากพระคัมภีร์ อันเป็ นตอนทีพ
่ ระเจ้า
ตรัสว่า “เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ”
และพระเยซูกล่าวว่า “[พระเจ้า] มิได้เป็ นพระเจ้าของคนตาย แต่เป็ นพระเจ้าของคน
้ มา หรือสร้าง
เป็ น” ฉะนั้นในกรณีของอับราฮัม เมือ
่ พระเจ้าสร้างสัมพันธภาพขึน
้
พันธสัญญาขึนมากับผู้ใด มันก็เป็ นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจริง ๆ กับผู้น้น
ั ฉะนั้น
้ มาอีก มันก็จะไม่
ถ้าอับราฮัมจะนอนในผงคลีดน
ิ ตลอดไปโดยไม่มีวน
ั เป็ นขึน
สมเหตุสมผลเลยทีจ่ ะกล่าวว่า พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ กับอับ
ราฮัมเป็ นนิจ นั่นจึงหมายความว่า พันธสัญญาใหม่ก็ยด
ึ มั่นในหลักคาสอนเรื่องการ
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ทีก
่ ายคืนชีพอย่างแน่นอนโดยเพิกถอนไม่ได้ และแน่นอนทีส
่ ุด การทีพ
่ ระเยซูเป็ น
้ มาจากความตายก็เป็ นการประทับตราครัง้ สุดท้ายเพื่อยืนยันหลักการนี้
ขึน
—ดร. จอห์น เฟรม
เราได้เรียนรูแ
้ ล้วว่าการทีค
่ นทัง้ ปวงจะคืนชีพนั้น เป็ นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณในพันธ
สัญญาเดิม ต่อไปเราจะเรียนรูว้ ่า หลักการนี้ก็เป็ นส่วนหนึ่งของพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ด้วย

พันธสัญญาใหม่
ความแตกต่างทีช
่ ดั เจนทีส
่ ุดระหว่างพระกิตติคุณแห่งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่อยู่
ตรงนี้ ในพันธสัญญาใหม่น้น
ั พระผู้ไถ่ได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ได้ถูกเปิ ดเผยในประวัตศ
ิ าสตร์ใน
นามของ “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ” เมือ
่ เป็ นดังนั้น พระเจ้าก็กาลังปกครองโดยผ่านพระบุตรของ
พระองค์ คือพระเยซู นี่คือเหตุผลทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่ย้าอยู่เสมอว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็ นเจ้า ซึง่
หมายความว่า พระองค์เป็ นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์ เราเห็นข้อความเช่นนี้ในลูกา 2:11;
กิจการ 2:36; โรม 10:9; และ 1 โครินธ์ 12:3
ความรอดมาถึงเราโดยวิธีเดียวกันทัง้ ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ นั่นคือ
โดยความเชื่อในพระสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานให้ ความแตกต่างระหว่างความ
เชื่อในพันธสัญญาเดิมและความเชื่อในพันธสัญญาใหม่ ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อต่อ
พระเจ้า แต่เกี่ยวกับความเฉพาะเจาะจงทีม
่ ากับพระสัญญาของพระเจ้า ความเชื่อใน
พันธสัญญาเดิม โดยรากฐานแล้ว เป็ นการมองไปในอนาคต สู่คาสัญญาทีจ่ ะถูกทา
ให้สาเร็จ ความเชื่อในพันธสัญญาใหม่และหลังจากนั้นเป็ นการมองย้อนกลับไปทีไ่ ม้
กางเขน เป็ นความเชื่อในพระสัญญาทีถ
่ ูกทาให้สาเร็จแล้ว ดังนั้น ทัง้ สองแบบจึง
เกี่ยวข้องกับความเชื่อทีม
่ ุ่งไปสู่พระเจ้า โดยเชื่อในสิง่ ทีพ
่ ระองค์จดั เตรียม ซึ่งเราไม่
สามารถจัดหาด้วยตนเองได้
—ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
ในพระเยซู คาสัญญาแห่งความรอดทัง้ สิน
้ ในพันธสัญญาเดิมถูกทาให้สาเร็จ ตามทีเ่ ราอ่าน
พบในฮีบรู 10:1-5 การสิน
้ พระชนม์ของพระองค์ก็คือความจริงทีเ่ ครื่องบูชาต่าง ๆ ในพันธสัญญา
เดิมเล็งถึง นอกจากนั้น ในโรม 15:8-13 และกาลาเทีย 3:16 เปาโลอธิบายว่า พระกิตติคุณแห่งพระ
้ มา โดยวิธี
เยซูทาให้พระสัญญาต่าง ๆ ทีไ่ ด้กระทาไว้กบ
ั บรรดาปิ ตาจารย์ในพันธสัญญาเดิมสาเร็จขึน
นี้และวิธีอน
ื่ ๆ พันธสัญญาใหม่เป็ นการยืนยันพระกิตติคุณแห่งพันธสัญญาเดิม นั่นคือ ข่าวประเสริฐ
ทีว่ ่าพระมหากษัตริย์เบื้องบน ก็ได้ได้นาความรอดมาถึงคนของพระองค์ โดยพระคุณเพราะความ
เชื่อ
้ มาใหม่ในการพิพากษาครัง้ สุดท้าย ตัวอย่างเช่น
พระเยซูสอนว่า คนทัง้ ปวงจะเป็ นขึน
ในมัทธิว 22:23-32 และลูกา 20:27-38 พระองค์หกั ล้างความเชื่อของพวกสะดูสี ทีป
่ ฏิเสธการเป็ น
้
ขึนมาจากความตาย ในลูกา 14:13-14 พระองค์หนุนใจผู้เชื่อให้กระทาการดี ด้วยเหตุผลทีว่ ่าเขาจะ
้ มาจากความตาย และในยอห์น 11:24-26 พระองค์ยืนยันหลักคา
ได้รบ
ั บาเหน็จรางวัลเมือ
่ เป็ นขึน
สอนนี้เมือ
่ พระองค์พูดกับมาร์ธา พี่สาวของลาซารัส ลองฟังคาพูดของพระเยซูในลูกา 20:37:
้ มาใหม่ (ลู
แต่ในเรือ
่ งพุม
่ ไม้นน
้ ั แม้กระทั่งโมเสสยังแสดงให้เห็นว่าคนตายเป็ นขึน
กา 20:37)
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้ มานั้น ถูกเปิ ดเผยอยู่
ในข้อนี้ พระเยซูยืนยันว่า หลักคาสอนเรื่องการทีค
่ นทัง้ ปวงจะเป็ นขึน
แล้วในพันธสัญญาเดิม และหลักการเดียวกันนี้ก็ถูกยืนยันตลอดในพันธสัญญาใหม่ แต่เป็ นทีน
่ ่า
เสียใจทีค
่ ริสตจักรหลายคณะ ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ให้ความสนใจกับหลักการทีก
่ ายจะคืนชีพอีกครัง้
คริสเตียนหลายคนเชื่อว่า เราจะกลายเป็ นวิญญาณไร้ร่างชั่วนิรน
ั ดร แต่ฮีบรู 6:1-2 บรรยายว่า การ
ทีก
่ ายคืนชีพเป็ นหนึ่งในหลักคาสอนเบื้องต้นของความเชื่อคริสเตียน และฮีบรู 11:35 ก็กล่าวว่า การ
้ มาอีกครัง้ หนึ่งถูกมองว่าเป็ นแรงบันดาลใจในการกระทาสิง่ ดี จริง ๆ แล้ว เหล่าอัคร
ทีผ
่ ู้เชื่อจะเป็ นขึน
ทูตอธิบายเสมอว่าคริสเตียนเชื่อในพระสัญญาในพันธสัญญาเดิม ทีว่ ่าจะมีการคืนชีพ ตัวอย่างเช่น
คาพูดของเปโตรและยอห์นในกิจการ 4:1-2 เปาโลก็กล่าวถึงเช่นกันในกิจการ 23:6-8 และ 24:1421 เพื่อเป็ นตัวอย่าง เราจะฟังคาพูดของเปาโลทีป
่ กป้ องพันธกิจของท่านในกิจการ 24:14-15:
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าของบรรพบุรุษในฐานะ
สาวกของ ‘ทางนัน
้ ’ ซึง่ พวกเขาเรียกว่านิกายหนึ่ง ข้าพเจ้าเชือ
่ ทุกสิง่ ทีส
่ อดคล้องกับ
บทบัญญัตแ
ิ ละทุกสิง่ ทีไ่ ด้เขียนไว้ในหนังสือผูเ้ ผยพระวจนะ และข้าพเจ้าเองมี
้
ความหวังในพระเจ้าเช่นเดียวกับคนเหล่านี้วา่ ทัง้ คนชอบธรรมและคนชั่วจะเป็ นขึน
จากตาย (กิจการ 24:14-15)
ในพระวจนะตอนนี้ เปาโลอธิบายว่า ความหวังของคริสเตียนในการทีก
่ ายคืนชีพ ณ การ
พิพากษาครัง้ สุดท้าย ก็ตรงกับความหวังของชาวยิว ข้อแตกต่างก็คือ คริสเตียนเชื่อว่าการทีก
่ ายคืน
ชีพนี้จะกระทาสาเร็จโดยผ่านพระคริสต์
สิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องเข้าใจก็คือ แผนการแห่งความรอดของพระเจ้านั้นเป็ นอย่างเดียวกันตลอด
มา พระองค์มไิ ด้กาหนดวิธีการรับความรอดอย่างหนึ่งสาหรับคนอิสราเอลโบราณ และอีกวิธีสาหรับ
พวกเรา
พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีเอกภาพในด้านคาสอน นั่นเป็ นเหตุผลส่วนหนึ่งทีค
่ ริส
เตียนให้คุณค่ากับพันธสัญญาเดิมในฐานะเป็ นพระคาของพระเจ้าสาหรับชีวิตของเขา คนของพระ
เจ้าได้รบ
ั ความรอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และในพระคริสต์เสมอ คริสเตียนเป็ นส่วนหนึ่งของ
ประวัตศ
ิ าสตร์อน
ั ยาวนานแห่งพระเมตตาและการทรงไถ่ทพ
ี่ ระเจ้าได้ประทานแก่ผู้ทส
ี่ ตั ย์ซื่อต่อ
พระองค์ตลอดมา และพระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม ทัง้ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้สอนเราเกี่ยวกับ
สัจธรรมอันประเสริฐนี้
เราได้เห็นแล้วว่าทัง้ ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พระกิตติคุณครอบคลุมข่าว
ประเสริฐทีว่ ่าจะมีการคืนชีพของผู้ทลี่ ่วงหลับไปแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคืน
ชีพของผู้เชื่อและการคืนพระชนม์ของพระเยซู

การคืนพระชนม์ของพระเยซู
พันธสัญญาใหม่สอนเราว่า มีความเชื่อมโยงอย่างน้อยสองประการระหว่างการคืนพระชนม์
้ มาอีกครัง้ หนึ่งของผู้เชื่อ ประการแรก เราจะถูกทาให้เป็ นขึน
้ มาพร้อม
ของพระคริสต์และการเป็ นขึน
ด้วยชีวิตทีเ่ ต็มด้วยพระพร เพราะเราเป็ นเอกภาพกับพระเยซูในการคืนพระชนม์ของพระองค์น่น
ั เอง
ตามทีเ่ ปาโลเขียนในโรม 6:4-5:
ฉะนัน
้ เราจึงถูกฝังไว้กบ
ั พระองค์แล้วโดยการบัพติศมาเข้าในความ ตายเพือ
่ ว่าเรา
้ จากตายโดยพระเกียรติ
เองก็ จะได้มีชีวต
ิ ใหม่เช่นเดียวกับทีท
่ รงให้พระคริสต์เป็ นขึน
สิรข
ิ องพระบิดา ถ้าเราได้มีสว่ นร่วมกับพระองค์ในการตายเหมือนพระองค์
้ จากตายเหมือนพระองค์ (โรม 6:4-5)
แน่ นอนเราจะมีสว่ นร่วมในการเป็ นขึน
เปาโลกล่าวว่า โดยความเชื่อ บัพติศมาได้ทาให้เราเป็ นเอกภาพกับการสิน
้ พระชนม์ของพระ
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้ มาโดยความบาปของเรา และบัพติศมานี้ก็ทาให้เราเป็ น
คริสต์ อันนาไปสู่การชาระหนี้ทเี่ ราก่อขึน
เอกภาพกับการคืนพระชนม์ของพระองค์ด้วย ทาให้จิตวิญญาณของเราถูกสร้างใหม่ในชีวิตนี้ และ
้ มาใหม่ในภายภาคหน้า การทีเ่ ราเป็ นหนึ่งเดียวกับการคืนพระชนม์ของพระเยซู
ร่างกายก็จะเป็ นขึน
ถูกกล่าวถึงในพระวจนะหลายตอน เช่น 1 โครินธ์ 15:21-22; ฟิ ลิปปี 3:10-12; และโคโลสี 2:12
และเพราะเหตุว่าเราเป็ นเอกภาพกับพระเยซูในการคืนพระชนม์ของพระองค์ นั่นจึงเป็ น
หลักประกันว่ากายของเราจะคืนชีพ ลองฟังคาพูดของเปาโลใน 1 โครินธ์ 15:20-23:
้ จากตายจริงๆ เป็ นผลแรกของบรรดาผูท
แต่นี่ทรงให้พระคริสต์เป็ นขึน
้ ลี่ ว่ งลับไป
้ จากตายก็สบ
เพราะในเมือ
่ ความตายสืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียว การเป็ นขึน
ื
เนื่องมาจากมนุษย์คนเดียวเช่นกัน เพราะว่าในอาดัมคนทัง้ ปวงตายฉันใด ในพระ
คริสต์ คนทัง้ ปวงจะได้รบ
ั ชีวต
ิ ฉันนัน
้ แต่จะเป็ นไปตามลาดับ คือ พระคริสต์ผเู้ ป็ น
ผลแรก จากนัน
้ บรรดาคนของพระองค์ เมือ
่ พระองค์เสด็จมา” (1 โครินธ์ 15:2023)
ในข้อนี้ เปาโลกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูว่าเป็ น “ผลแรกแห่งการเก็บเกี่ยว” ซึ่ง
รวมถึงคนเหล่านั้นทีเ่ ป็ นของพระองค์
ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้ากาหนดให้ชาวอิสราเอลนาผลแรกของการเก็บเกี่ยวมาถวาย
พระองค์ เราเห็นสิง่ นี้ในเลวีนิติ 23:17 ผลแรกนี้หมายถึงพืชผลชุดแรกของการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็ น
ตัวแทนของพืชผลทัง้ สิน
้ ทีเ่ ก็บเกี่ยวได้ การถวายนี้เป็ นรูปแบบหนึ่งของหลักประกัน นั่นคือ โดยการ
ถวายผลแรกของการเก็บเกี่ยวแด่พระเจ้า ชาวอิสราเอลได้แสดงความเชื่อมั่นว่าเขาจะได้รบ
ั ผลิตผล
ทัง้ หมดทีเ่ หลือในฤดูกาลนั้น เมือ
่ พระเจ้าประทานการคืนพระชนม์ของพระเยซูแก่เรา พระองค์ได้
สาแดงพระประสงค์ของพระองค์อย่างชัดเจนทีจ่ ะทาให้กายของเราคืนชีพในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น
ในฐานะผู้เชื่อ เราจึงมั่นใจอย่างยิง่ เกี่ยวกับการทีก
่ ายของเราจะคืนชีพในอนาคต เพราะเรารูว้ ่า โดย
การคืนพระชนม์ของพระคริสต์ พระเจ้าได้ประทับตราเราแล้วสาหรับวันนั้น
เท่าทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาเกี่ยวกับการทีก
่ ายคืนชีพ เราได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับคาสาปทีน
่ าไปสู่ความตาย
ฝ่ ายร่างกาย และเกี่ยวกับพระกิตติคุณทีป
่ ระทานชีวิตแก่ร่างกายของเรา ณ จุดนี้ เราก็พร้อมทีจ่ ะ
พิจารณาว่าร่างกายของเราจะมีประสบการณ์กบ
ั การทรงไถ่ได้อย่างไร

การทรงไถ่
เราจะพิจารณาการทีร่ ่างกายได้รบ
ั การไถ่ในสามขัน
้ ตอน หนึ่ง สิง่ ทีผ
่ ู้เชื่อประสบเมือ
่ เขามี
ชีวิตอยู่ในโลกในปัจจุบน
ั สอง สภาวะเปลี่ยนผ่านของร่างกายของเรา เมือ
่ เราตายทางกายภาพ และ
สาม ชีวิตใหม่แห่งการทีก
่ ายคืนชีพ ซึ่งจะเริ่มต้นเมือ
่ พระคริสต์เสด็จกลับมา ให้เราศึกษาเกี่ยวกับ
ชีวิตในปัจจุบน
ั ก่อน

ชีวต
ิ ในปัจจุบน
ั
ถึงแม้โดยปกติแล้ว คริสเตียนพูดถึงการทีร่ ่างกายได้รบ
ั การไถ่ในความหมายของการคืนชีพ
้ พร้อมกับการทีพ
ในวันสุดท้าย แต่พระคัมภีร์ก็ได้สอนว่า ความรอดสาหรับร่างกายของเราเริ่มขึน
่ ระ
วิญญาณบริสุทธิเ์ ข้ามาสถิตในใจของเราเมือ
่ เราเปิ ดใจเชื่อ การทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิส์ ถิตในใจถูก
กล่าวถึงในโรม 8:9-11 ถึงแม้สงิ่ นี้ไม่ได้ทาให้กายของเราคืนชีพอย่างทันทีทน
ั ใด แต่ก็เป็ นการ
้ มาอย่างสมบูรณ์ในอนาคต ตามที่
ประทับตราเราด้วยหลักประกันว่าร่างกายของเราจะคืนชีพขึน
เปาโลสอนในเอเฟซัส 1:13-14
และตลอดชั่วชีวิตของเรา ร่างกายของเราก็จะได้รบ
ั ประโยชน์จากการทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิ ์
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์ างกายภาพก็คล้ายคลึง
สถิตภายใน โดยเฉพาะด้วยกระบวนการชาระให้บริสุทธิ ์ การชาระให้บริสุทธิท
์ างจิตวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ยกเราไว้สาหรับพระเจ้าและทาให้เรา
กับการชาระให้บริสุทธิท
บริสุทธิ ์ พระองค์ทรงชาระเราต่อเนื่องตลอดชีวิตของเรา โดยอภัยบาปทีเ่ รากระทาโดยใช้ร่างกายของ
เรา เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราใช้ร่างกายของเราโดยถวายเกียรติแด่พระผู้เป็ นเจ้า ทีด
่ ีทส
ี่ ุดก็คือ สิง่ นี้
นาไปสู่การทีเ่ ราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเรา เหมือนทีเ่ ปาโลสอนใน 1 โครินธ์ 6:20
และการทีเ่ ราถวายร่างกายของเราแด่พระเจ้าเป็ นเครื่องบูชาอันมีชีวิต ตามทีเ่ ราอ่านพบในโรม 12:1

สภาวะเปลีย่ นผ่าน
้ ในชีวิตนี้ กระบวนการนี้ก็ดาเนินต่อไปในช่วง
หลังจากการไถ่ร่างกายของผู้เชื่อได้เริ่มขึน
หลังจากทีร่ ่างกายของเราได้ตายลง
เมือ
่ เราตาย ร่างกายของเราก็ถูกแยกจากจิตวิญญาณของเราชั่วคราว ขัน
้ ตอนนี้มกั ถูก
เรียกว่า “ขัน
้ ตอนเปลี่ยนผ่าน” ซึ่งเป็ นขัน
้ ตอนระหว่างชีวิตของเราบนโลกในปัจจุบน
ั และชีวิตทีเ่ ราจะ
ได้รบ
ั เมือ
่ กายของเราคืนชีพ ในภาวะเปลี่ยนผ่านนี้ จิตวิญญาณของเราอยู่กบ
ั พระคริสต์ในสวรรค์
พระวจนะทีก
่ ล่าวถึงขัน
้ ตอนนี้ได้แก่มทั ธิว 17:3 และ 2 โครินธ์ 5:6-8
แต่ในขณะทีจ่ ิตวิญญาณของเราอยู่ในสวรรค์ ร่างกายของเรายังอยู่บนโลก และเสือ
่ มลงด้วย
ผลของความบาป ข้อพิสูจน์ก็คือการทีร่ ่างกายของเราเน่าเปื่ อย แต่ความบาปทีท
่ าให้ร่างกายเสือ
่ มไม่
มีอท
ิ ธิพลให้เราทาบาปอีกต่อไป สิ่งหนึ่งทีส
่ าคัญก็คือ ความตายทาให้เราเป็ นอิสระจากการบงการของ
บาป ตามทีเ่ ปาโลอธิบายในโรม 6:2-11 อีกประการหนึ่งก็คือ ร่างกายของเรานอนอยู่ในหลุมฝังศพ
ในสภาวะทีไ่ ม่รส
ู้ ก
ึ ตัว จึงไม่สามารถคิด กระทา หรือรูส
้ ึกอะไรทัง้ สิน
้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว
ถึงแม้ร่างกายจะถูกแยกออกจากจิตวิญญาณเป็ นการชั่วคราวเมือ
่ เราตาย แต่พระคัมภีร์ไม่
เคยบอกเลยว่าร่างกายของเราจะไม่เป็ นส่วนหนึ่งของเราอีกต่อไป ไม่ว่าร่างกายของเราจะถูกฝัง ถูก
เผา หรือสูญหายไป แต่ก็ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของเราต่อไป ในพระคัมภีร์ มีตวั อย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้หลาย
สิบตัวอย่าง เช่น 1 ซามูเอล 25:1 กล่าวว่าซามูเอลถูกฝังไว้ทบ
ี่ ้านของท่านในเมืองรามาห์ 1 พงศ์
กษัตริย์ 2:10 กล่าวว่าดาวิดถูกฝังในกรุงเยรูซาเล็ม ซึง่ เรียกกันว่า “นครแห่งดาวิด” และย่อหน้า
สุดท้ายของประวัตข
ิ องกษัตริย์แต่ละองค์ของยูดาห์ตลอดหนังสือ 1 และ 2 พงศ์กษัตริย์ รวมทัง้ 2
พงศาวดาร ระบุว่ากษัตริย์เหล่านี้ถูกฝังอยู่ในเมืองของบรรพบุรุษของท่าน คือดาวิด ร่างกายของท่าน
ก็ยงั เป็ นของท่านและเป็ นส่วนหนึ่งของตัวตนของท่าน
หนังสือปุจฉา-วิสชั นาฉบับย่อของ เวสท์มน
ิ สเตอร์ (Westminster Shorter Catechism)
ในคาถามและคาตอบชุดที่ 37 บรรยายความตายโดยตอบคาถามต่อไปนี้:
เมือ
่ เสียชีวิต ผู้เชื่อได้รบ
ั ประโยชน์อน
ั ใดจากพระคริสต์?
คาตอบได้แก่:
เมือ
่ เสียชีวิต จิตวิญญาณของผู้เชื่อก็จะถูกทาให้สมบูรณ์ในความบริสุทธิ ์ และผ่าน
เข้าสู่สง่าราศีในทันใด และร่างกายของเขา ซึ่งยังคงเป็ นเอกภาพในพระคริสต์ ก็จะ
นอนพักในหลุมศพจนกระทั่งวันทีก
่ ายคืนชีพ
ในทีน
่ ี้ ปุจฉา-วิสชั นากล่าวว่าผู้เชื่อต้องเผชิญสองชะตากรรมเมือ
่ เสียชีวิต คือชะตากรรมของ
จิตวิญญาณและชะตากรรมของร่างกาย จิตวิญญาณของเราผ่านเข้าสู่สง่าราศีในสวรรค์ แต่ร่างกาย
ของเรา ซึ่งยังคงเป็ นเอกภาพกับพระคริสต์ ก็พกั ผ่อนในหลุมศพ โดยพักสงบเพื่อรอชีวิตใหม่เมือ
่ กาย
คืนชีพ
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นความจริงทีจ่ ะกล่าวว่า เมือ
่ จิตวิญญาณของเราอยู่ในสวรรค์และ
-22For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บทที่ 6: ความรอด

ร่างกายของเราอยู่ในหลุมศพ ใช่เลย เราอยู่ในสองสถานทีใ่ นเวลาเดียวกัน เรื่องนี้
ต้องอธิบายกันนิดหน่อย และปุจฉา-วิสชั นาฉบับย่อก็ให้คาตอบทีด
่ ีมากในจุดนี้ “เมือ
่
เสียชีวิต จิตวิญญาณของผู้เชื่อก็จะถูกทาให้สมบูรณ์ในความบริสุทธิ ์ และผ่านเข้าสู่
สง่าราศีในทันใด และร่างกายของเขา ซึ่งยังคงเป็ นเอกภาพในพระคริสต์ ก็จะนอน
พักในหลุมศพจนกระทั่งวันทีก
่ ายคืนชีพ” ข้อความตอนแรกทีก
่ ล่าวว่าจิตวิญญาณ
ออกจากร่างกาย เป็ นเนื้อหาของพระธรรม 2 โครินธ์ 5:1-10 เปาโลพูดถึงร่างกาย
ปัจจุบน
ั อันเปื่ อยเน่าได้ของท่านว่าเป็ นเพียงแค่พลับพลาชั่วคราวในโลกนี้ และท่านก็
ไม่ได้ยน
ิ ดีกบ
ั ความตายทีจ่ ะมาถึง เนื่องจากจิตวิญญาณของท่านก็จะถูกแยกออก
จากร่างกาย ซึ่งเป็ นสภาวะทีไ่ ม่ธรรมชาติเลย
—ดร. นอกซ์ แชมบลิน
ความตึงเครียดของการต้องอยู่ในสองสถานทีใ่ นเวลาเดียวกันรูส
้ ก
ึ ได้แม้ในสวรรค์ ไม่ต้อง
สงสัยว่าสวรรค์น้น
ั จะวิเศษเหนือความคาดหมายของเรา แต่ความจริงก็คือ ถึงแม้อยู่ในสวรรค์แล้ว
แต่ความรอดของเราก็ยงั คงไม่สมบูรณ์ เนื่องจากร่างกายของเรายังไม่ได้ถูกทาให้คืนชีพ ให้เราฟัง
คาพูดของเปาโลเกี่ยวกับการทีก
่ ารคืนชีพ ในโรม 8:23:
ไม่เพียงเท่านัน
้ แม้แต่เราเอง ผูม
้ ีผลแรกของพระวิญญาณก็ยงั คร่าครวญอยูภ
่ ายใน
ขณะทีเ่ ราจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็ นบุตร คือการไถ่รา่ งกายของเราให้รอด”
(โรม 8:23)
้ มา
ในข้อนี้เปาโลกล่าวว่า เราคร่าครวญในชีวิตนี้เพราะกายของเรายังไม่ได้ถูกทาให้เป็ นขึน
จิตวิญญาณในสวรรค์ก็ยงั คงรอคอยร่างกายใหม่เช่นกัน ฉะนั้น จึงสมเหตุสมผลทีจ่ ะเข้าใจว่าจิต
วิญญาณเหล่านั้นก็คร่าครวญอยู่เช่นกันในขณะทีร่ อร่างกายใหม่ทไี่ ด้รบ
ั การไถ่แล้ว
บางคนคิดว่าร่างกายใหม่ทเี่ ราจะได้รบ
ั นั้นก็เป็ นเพียงแค่กายเนื้อหนังทีส
่ ะดวกใช้
หรืออุปกรณ์เสริม และความคิดเช่นนี้ก็ทาให้เรารูส
้ ก
ึ พอใจทีส
่ ุดและมีความสุขทีจ่ ะ
เป็ นวิญญาณทีป
่ ราศจากร่าง มุมมองนี้คอ
่ นข้างจะตัดตัวตนทางกายภาพออกไป แต่
ก็ไม่ตรงตามพระคัมภีร์ แล้วสภาวะเปลี่ยนผ่านนี้เป็ นอย่างไร ในช่วงระหว่างความ
ตายของคุณกับการทีค
่ นตายจะคืนชีพตามทีม
่ ีคาสัญญาไว้? จะเป็ นอย่างไร? ใน
เรื่องนี้ เราไม่ได้รบ
ั รายงานทีช
่ ดั เจนเหมือนภาพถ่าย เราไม่ได้รบ
ั การบรรยายที่
ชัดเจนทุกรายละเอียด แต่คาตอบทีเ่ ราได้รบ
ั จากพระคัมภีร์น้น
ั ทาให้เรามั่นใจอย่าง
ยิง่ และเป็ นคาตอบทีม
่ ีเหตุผลอย่างมาก นั่นคือ เราจะอยู่กบ
ั พระผู้เป็ นเจ้า
—ดร. เกล็น สกอร์จี
เมือ
่ ได้พิจารณาชีวิตในปัจจุบน
ั และความตายทางกายภาพแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาว่า การ
ไถ่ร่างกายของเราจะสมบูรณ์ในชีวิตใหม่ได้อย่างไร

ชีวต
ิ ใหม่
้ มาอีกครัง้ พร้อมคนทัง้
ร่างกายของเราจะได้รบ
ั ชีวิตใหม่ทส
ี่ มบูรณ์เมือ
่ เราถูกทาให้เป็ นขึน
ปวง ในการทีก
่ ายคืนชีพนั้น ผลลัพธ์ต่าง ๆ ของความบาปก็จะถูกกาจัดออกไปในทีส
่ ุด อย่างสิน
้ เชิง
และตลอดกาล คายืนยันนี้อยู่ในโรม 8:23; 1 โครินธ์ 15:12-57; และฟิ ลิปปี 3:11
นักศาสนศาสตร์มกั เรียกขัน
้ ตอนนี้ของความรอดว่า “การรับสง่าราศี” เนื่องจากนาไปสู่การที่
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เราถูกทาให้เป็ นมนุษย์ทม
ี่ ีสง่าราศีและสมบูรณ์พร้อม พระคัมภีร์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายนัก
เกี่ยวกับการรับสง่าราศีของเรา แต่เปาโลเปรียบร่างกายทีไ่ ด้รบ
ั สง่าราศีของเรากับร่างกายของเราที่
เป็ นอยู่ในปัจจุบน
ั โดยสังเขปใน 1 โครินธ์ 15 ให้เราศึกษาข้อความของท่านใน 1 โครินธ์ 15:4244:
้ มาของคนตายก็เช่นกัน กายทีห
้ มา
การเป็ นขึน
่ ว่านลงนัน
้ เสือ่ มสลายได้ ทีเ่ ป็ นขึน
้ เปี่ ยมด้วยศักดิศ์ รี ทีห
ใหม่จะไม่เสือ่ มสลาย ทีห
่ ว่านลงนัน
้ ไร้ศกั ดิศ์ รี ทีเ่ ป็ นขึน
่ ว่านลง
้ ทรงพลัง ทีห
้ เป็ นกาย
นัน
้ อ่อนแอ ทีเ่ ป็ นขึน
่ ว่านลงนัน
้ เป็ นกายธรรมชาติ ทีเ่ ป็ นขึน
วิญญาณ (1 โครินธ์ 15:42-44)
เราไม่สามารถมั่นใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งทีต
่ ่อเนื่องและสิ่งทีไ่ ม่ต่อเนื่องระหว่างร่างกาย
ของเราในปัจจุบน
ั และร่างกายทีเ่ ราจะได้รบ
ั เมือ
่ เราคืนชีพ ในเมือ
่ พระกายของพระคริสต์ผ่านการ
้ มาจากความตาย ร่างกายของเราก็จะได้รบ
เปลี่ยนแปลงในการเป็ นขึน
ั การเปลี่ยนแปลงด้วย โดยถูก
้ ใหม่และทาให้สมบูรณ์ กายใหม่น้น
สร้างขึน
ั จะเป็ นอมตะ เต็มด้วยสง่าราศี มีฤทธานุภาพ และมีจิต
วิญญาณ แต่ก็จะเป็ นมนุษย์อย่างครบถ้วนเช่นกัน เมือ
่ เราคืนชีพ ในทีส
่ ุดแล้วเราจะกลายเป็ นคนที่
พระเจ้าได้ตง้ ั ใจให้เราเป็ นเสมอมา
กายของเราต้องตายเพราะผลของความบาป ความตายฝ่ ายร่างกายคือการพิพากษาของพระ
เจ้าต่อการทีม
่ นุษยชาติทลี่ ้มลงในความชั่วร้าย แต่ข่าวดีก็คือ พระกิตติคุณประกาศถึงการทีก
่ ายของ
้ ใหม่ ข่าวประเสริฐประกาศว่าพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อไถ่เรา คือทัง้ ร่างกายและ
เราจะถูกทาให้ฟื้นขึน
จิตวิญญาณ และการทรงไถ่นี้ก็เต็มด้วยสง่าราศี เป็ นสาเหตุแห่งความชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลอง
อย่างยิง่ ใหญ่ เมือ
่ กายของเราคืนชีพ เราก็จะประกาศชัยชนะเหนือความตายได้ในทีส
่ ุด เราจะพร้อม
รับพระพรทัง้ สิน
้ ทีพ
่ ระเจ้าเตรียมไว้ให้เราเป็ นมรดก ทัง้ ในฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ และ
ในบัน
้ ปลาย เราจะเห็นชัยชนะของพระเยซูคริสต์ด้วยตาของเราเอง
ในการอภิปรายเรื่องความรอดทีผ
่ ่านมา เราได้พูดถึงข้อความแห่งความเชื่อใน หลักข้อเชื่อ
ของอัครธรรมทูต ในส่วนทีก
่ ล่าวถึงการอภัยโทษบาปและการทีก
่ ารคืนชีพ ตอนนี้เราก็พร้อมศึกษา
หัวข้อสุดท้ายคือ “สมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์”

สมบูรณ์ ชีพนิรน
ั ดร์
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึง “สมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์” ในวลีสุดท้าย:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจใน …
สมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์
ถึงจุดนี้ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวถึงสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์ หรือทีม
่ กั เรียกกันว่า ชีวิตนิรน
ั ดร์ ซึ่งเรา
จะได้รบ
ั หลังจากทีก
่ ายคืนชีพ หลักข้อเชื่อฯ ยืนยันความเชื่อว่า คนของพระเจ้าทุกคนทีส
่ ตั ย์ซื่อ ใน
ทีส
่ ุดแล้วจะได้รบ
ั รางวัลเป็ นชีวิตทีส
่ มบูรณ์ เต็มด้วยพระพร ไม่มีวน
ั เสือ
่ ม และไม่มีวน
ั สิน
้ สุด
ถึงแม้จะมีหลายสิ่งทีเ่ ราอาจพูดถึงเกี่ยวกับสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์ แต่ในบทเรียนนี้เราจะเน้น
้ เมือ
สามประการ หนึ่ง เราจะศึกษาจังหวะเวลาของชีวิตนิรน
ั ดร์ว่าเริ่มขึน
่ ใด สอง เราจะศึกษา
คุณภาพของชีวิตนิรน
ั ดร์ ว่าต่างจากชีวิตแบบอืน
่ อย่างไร และสาม เราจะศึกษาว่าเราจะใช้ชีวิตนิ
รันดร์ทใี่ ด เราจะเริ่มต้นด้วยจังหวะเวลาของสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์

จังหวะเวลา
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ชีวิตนิรน
ั ดร์เริ่มต้นเมือ
่ ใด? พระเยซูตรัสว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อเราจะได้มีชีวิต
และมีชีวิตทีค
่ รบบริบูรณ์ แน่นอน พระองค์กาลังบอกว่า การดาเนินชีวิตในพระ
คริสต์ การเป็ นสาวกของพระคริสต์ ทาให้เราได้รจู้ กั การดาเนินชีวิตในเชิงคุณภาพ
ทีเ่ หนือกว่า แต่น่น
ั เป็ นชีวิต นิรน
ั ดร์ใช่หรือไม่? ชีวิตนิรน
ั ดร์เริ่มต้นเมือ
่ เราก้าวผ่าน
ขอบเขตของชีวิตทีต
่ ้องตายนี้ไปสู่ชีวิตหลังความตายใช่หรือไม่? นั่นเป็ นจุดทีช
่ ีวิตนิ
รันดร์เริ่มต้นใช่หรือไม่? ในแง่หนึ่ง ก็ใช่ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็มีชีวิตใหม่ คือชีวิตของ
พระคริสต์ผู้คืนพระชนม์ ซึ่งจะนาเราออกจากหลุมศพและนาพาเราไปสู่ความเป็ นนิ
รันดร์ ความเป็ นนิรน
ั ดร์อน
ั ไม่มีทส
ี่ น
ิ้ สุดกับพระเจ้า นี่คือชีวิตทีถ
่ ูกบ่มเพาะเป็ นเมล็ด
อยู่ภายในเราในปัจจุบน
ั ดังนั้น ชีวิตทีจ่ ะไม่มีวน
ั สิน
้ สุดก็กาลังเริ่มต้นในตอนนี้ และ
ก็สาคัญทีเ่ ราต้องเข้าใจว่าชีวิตนิรน
ั ดร์นี้ ไม่ใช่ชีวิตทีถ
่ ูกนิยามว่าจะดารงอยู่อย่างไม่
มีทส
ี่ น
ิ้ สุดเท่านั้น แต่เป็ นชีวิตทีถ
่ ูกนิยามในเชิงคุณภาพว่า เป็ นชีวิตทีม
่ ีพระคริสต์
และพระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง และกาลังมุ่งหน้าไปสู่การฟื้ นฟูอย่างสมบูรณ์ แบบของทุก
สิง่ ทีพ
่ ระเจ้าเจตนาเตรียมไว้สาหรับมนุษย์ และเราจาเป็ นต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนั้นเดีย๋ วนี้ แม้ในขณะทีเ่ รายังคงติดอยู่ในโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความ
เจ็บปวด การกระเสือกกระสน และการพังพินาศก็ตาม
—ดร. เกล็น สกอร์จี
พระคัมภีร์กล่าวบ่อยครัง้ ว่าผู้เชื่อได้รบ
ั ชีวิตนิรน
ั ดร์แล้ว อันเป็ นความจริงในปัจจุบน
ั เราเห็น
ความจริงข้อนี้ในยอห์น 10:28; 1 ทิโมธี 6:12; 1 ยอห์น 5:11-13; และอีกหลายข้อ เพื่อเป็ น
ตัวอย่าง เราจะฟังคาพูดของพระเยซูในยอห์น 5:24
เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ผูใ้ ดฟังคาของเราและเชือ
่ พระองค์ผท
ู้ รงส่งเรามา ผูน
้ น
้ั
ก็มีชีวต
ิ นิรน
ั ดร์และจะไม่ถูกลงโทษ เขาได้ผา่ นพ้นความตายเข้าสูช
่ ีวต
ิ แล้ว” (ยอห์น
5:24)
พระเยซูและผู้เขียนพันธสัญญาใหม่บางครัง้ กล่าวถึงชีวิตนิรน
ั ดร์หรือสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์ว่า
้ แล้วในปัจจุบน
เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน
ั โดยเป็ นผลมาจากความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ แน่นอน นี่เป็ น
ความจริง จิตวิญญาณของเราจะไม่มีวน
ั ตาย ถึงแม้ร่างกายจะตายก็ตาม ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา
ในตอนนี้ ก็คือชีวิตเดียวกันกับทีเ่ ราจะมีช่วั นิรน
ั ดร์
แต่อีกด้านหนึ่ง พระคัมภีร์ก็กล่าวถึงบ่อยครัง้ ว่าเราจะได้รบ
ั ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็ นมรดกเมือ
่ ถึง
การพิพากษาครั้งสุดท้าย พระวจนะทีก
่ ล่าวเช่นนี้ได้แก่ มัทธิว 25:46; มาระโก 10:29-30; ยอห์น
12:25; โรม 2:5-7; และยูดาห์ 21 เพื่อเป็ นตัวอย่าง เราจะฟังคาพูดของยอห์นในบทที่ 6 ข้อ 40
ของพระกิตติคุณทีท
่ ่านเขียน:
เพราะพระบิดาของเราทรงประสงค์ให้ทุกคนทีเ่ ห็นและเชือ
่ ใน พระบุตรมีชีวต
ิ นิ
้ มาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 6:40)
รันดร์ และเราจะให้เขาเป็ นขึน
เช่นเดียวกับยอห์น พระคัมภีร์มกั เชื่อมโยงการรับชีวิตนิรน
ั ดร์อย่างสมบูรณ์กบ
ั การทีก
่ าย
ของเราคืนชีพ เมือ
่ ร่างกายของเราถูกทาให้มีชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง เราก็จะมีชีวิตตลอดไปทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตวิญญาณ โดยเป็ นมนุษย์ทไี่ ด้รบ
ั การไถ่และฟื้ นฟูแล้วอย่างสมบูรณ์แบบ
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเรื่องทีช
่ ่วยได้มาก ถ้าเราบรรยายสิง่ ทีเ่ ราได้รบ
ั ในพระคริสต์ โดย
้ แล้ว” และสิง่ ที่ “ยังไม่
ผ่านการเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ทัง้ สิง่ ทีไ่ ด้ “เกิดขึน
้ ” เมือ
เกิดขึน
่ กล่าวเช่นนี้ ข้าพเจ้าหมายความว่า พระพรของพระคริสต์ ซึ่งรวมถึง
ชีวิตนิรน
ั ดร์ เป็ นของเราเรียบร้อยแล้วทันทีทเี่ ราต้อนรับพระคริสต์ มอบความ
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ไว้วางใจในพระคริสต์ สิง่ เหล่านี้ก็เป็ นของเรา เรามีชีวิตนิรน
ั ดร์แล้ว แต่ใน
้ ” ในความหมายทีว่ ่า แน่นอน ถึงแม้หลังจากเรา
ขณะเดียวกัน ก็ “ยังไม่เกิดขึน
ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้ว พวกเราหลายคนก็ต้องแก่ตวั หลายคนเจ็บป่ วย
หลายคนเผชิญกับความตาย ถ้าพระคริสต์ยงั ไม่เสด็จมาก่อนหน้านั้น และนี่
้ ” ชีวิตนิรน
หมายความว่า ภาวะที่ “ยังไม่เกิดขึน
ั ดร์ยงั คงรอเราอยู่ ด้วยเหตุนี้
้
้ ” ช่วย
ข้าพเจ้าคิดว่าความเข้าใจเกี่ยวกับสิง่ ที่ “เกิดขึนแล้ว” และสิง่ ที่ “ยังไม่เกิดขึน
ให้เราเข้าใจว่า เป็ นเรื่องถูกต้อง เราได้รบ
ั ชีวิตนิรน
ั ดร์แล้ว และในขณะเดียวกัน
ชีวิตนิรน
ั ดร์ก็รอคอยเราอยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่เช่นกัน
—ดร. เจฟฟรีย์ จยู
้ ในชีวิตนี้
ในมุมหนึ่ง ก็ยุตธิ รรมทีจ่ ะกล่าวว่า ชีวิตนิรน
ั ดร์สาหรับจิตวิญญาณของเราเริ่มขึน
้ ใหม่ แต่เราจะยังไม่คืนชีวิตอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งร่างกายของเราถูกชุบให้เป็ น
เมือ
่ เราถูกสร้างขึน
้ มาในการพิพากษาครั้งสุดท้าย เมือ
ขึน
่ นั้นเอง ตัวตนทัง้ หมดของเราก็จะมีชีวิตอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
ก่อนถึงเวลานั้น เราได้ลิ้มรสชีวิตนิรน
ั ดร์โดยผ่านการทีจ่ ิตวิญญาณของเราได้รบ
ั การไถ่ เมือ
่ กายของ
้ ใหม่ เราก็จะดาเนินชีวิตตามเจตนาของพระเจ้าจริง ๆ
เราคืนชีพขึน
เมือ
่ เราเข้าใจจังหวะเวลาของชีวิตนิรน
ั ดร์แล้ว ต่อไปเราจะศึกษาในเชิงคุณภาพ

คุณภาพ
ในพระคัมภีร์ ชีวิตนิรน
ั ดร์ไม่ได้เป็ นแค่การดารงชีวิตอยู่และรูส
้ ก
ึ ตัวตลอดไปเท่านั้น จะว่า
ไปแล้ว ถึงแม้คนเหล่านั้นทีร่ บ
ั โทษจากการพิพากษาของพระเจ้าก็ดารงอยู่และรูส
้ ก
ึ ตัวตลอดไป
เช่นกัน ตรงกันข้าม คุณภาพสาคัญของชีวิตนิรน
ั ดร์ได้แก่การทีเ่ ราจะมีชีวิตตลอดไปในพระพรของ
พระเจ้า ในความหมายนี้ การมีชีวิตหมายถึงการรับความโปรดปรานและพระพรของพระเจ้า ในทาง
กลับกัน การต้องตายหมายถึงการตกอยู่ภายใต้พระพิโรธและคาสาปของพระองค์ ทัง้ ชีวิตและความ
ตายชั่วนิรน
ั ดร์หมายถึงการดารงอยู่ตลอดไป ความแตกต่างอยู่ทค
ี่ ุณภาพของการดารงอยู่ ตามทีพ
่ ระ
เยซูอธิษฐานในยอห์น 17:3:
นี่แหละคือชีวต
ิ นิรน
ั ดร์ คือทีเ่ ขารูจ้ กั พระองค์ผท
ู้ รงเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้แต่องค์เดียว
และรูจ้ กั พระเยซูคริสต์ผซ
ู้ งึ่ พระองค์ทรงส่งมา” (ยอห์น 17:3)
ในข้อนี้ พระเยซูสอนว่า ชีวิตนิรน
ั ดร์เทียบเท่ากับการรูจ้ กั พระเจ้าและพระเยซู ในบริบทนี้
“การรูจ้ กั ” สือ
่ ถึงความสัมพันธ์แห่งความรัก ความหมายของพระเยซูก็คือ ชีวิตนิรน
ั ดร์ไม่ได้ถูก
นิยามในแง่การดารงอยู่หรือรูส
้ ก
ึ ตัวเท่านั้น แต่ในแง่ของประสบการณ์ต่อความรักของพระเจ้าด้วย
ให้เราพิจารณาคาพูดของเปาโลเกี่ยวกับชีวิตและความตายในโรม 7:9-11 เปาโลเขียนว่า:
ครัง้ หนึ่งข้าพเจ้าดาเนินชีวต
ิ โดยไม่มีบทบัญญัติ แต่พอมีพระบัญญัติ บาปก็มีชีวต
ิ
้ มาและข้าพเจ้าก็ตาย ข้าพเจ้าพบว่าพระบัญญัตน
ขึน
ิ น
้ ั เองทีม
่ งุ่ หมายให้นาชีวต
ิ มา
แท้จริงกลับนาความตายมา เพราะบาปฉวย โอกาสจากพระบัญญัตม
ิ าล่อลวง
ข้าพเจ้าและบาปทาให้ข้าพเจ้าตายโดยทางพระบัญญัตน
ิ น
้ ั ” (โรม 7:9-11)
ตลอดช่วงเวลาทีเ่ ปาโลบรรยายอยู่นี้ ท่านมีชีวิตอยู่ทง้ ั ด้านร่างกายและจิตใจ ท่านดารงอยู่ใน
ฐานะคนทีม
่ ีสติสม
ั ปชัญญะและรูเ้ หตุรผ
ู้ ล แม้กระนั้น ท่านอ้างว่า ประการแรก ท่านมีชีวิตอยู่ และอีก
ประการหนึ่ง ท่านได้ตายเสียแล้ว ท่านได้ถูกประหารแล้ว ความแตกต่างอยู่ทส
ี่ ถานะของท่านต่อหน้า
พระเจ้า ก่อนทีธ่ รรมบัญญัตจิ ะปรับโทษท่าน ท่านมีชีวิตอยู่ แต่เมือ
่ ธรรมบัญญัตเิ หยียบท่านลงภายใต้
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คาสาปของพระเจ้า ท่านก็ตาย หลังจากนั้น เมือ
่ ท่านมารูจ้ กั พระคริสต์และคาสาปถูกถอน ท่านก็ถูก
เรียกว่ามีชีวิตใหม่ เราเห็นแนวคิดนี้ในพระวจนะเช่นยอห์น 5:24 และ 1 ยอห์น 3:14
้ มาโดยทั่วกัน จิต
ขอให้เราคิดแบบนี้ว่า ในวันสุดท้าย ทุกคนทีต
่ ายไปแล้วจะถูกชุบให้เป็ นขึน
้ มา ยอห์น 5:28-29 กล่าวว่า
วิญญาณอมตะของเราก็จะหลอมรวมอีกครัง้ หนึ่งเข้ากับกายทีถ
่ ูกชุบขึน
้ มาใหม่เพื่อรับรางวัล และคนอธรรมก็จะเป็ นขึน
้ มาใหม่เพื่อรับโทษ ทัง้ สอง
ผู้ชอบธรรมจะเป็ นขึน
กลุ่มจะมีชีวิตทีม
่ ีสม
ั ปชัญญะในกายทีค
่ ืนชีพใหม่ของเขาตลอดไป แต่พระคัมภีร์เรียกบัน
้ ปลายของ
คนชอบธรรมว่า “ชีวิต” และบัน
้ ปลายของคนอธรรมว่า “ความตาย” ความแตกต่างไม่ได้อยู่ทวี่ ่าเขา
จะดารงอยู่ หรือคิด หรือรับรูป
้ ระสบการณ์ใด ๆ หรือไม่ แต่อยู่ทค
ี่ วามสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้า
พระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าเราอยู่ภายใต้พระพรของพระเจ้า เราก็มีชีวิต แต่ถ้าเราอยู่ภายใต้คาสาปของ
พระองค์ เราก็ตาย ฉะนั้น สมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์ก็คือการดารงอยู่ตลอดไปโดยมีสม
ั ปชัญญะและใน
สัมพันธภาพทีไ่ ด้รบ
ั การอวยพรจากพระเจ้า แต่พระพรเหล่านี้คืออะไร? และชีวิตทีไ่ ด้รบ
ั พระพรเป็ น
อย่างไร?
ข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่ควรสร้างภาพของชีวิตนิรน
ั ดร์กบ
ั พระเจ้าว่าเป็ นการล่องลอยอยู่
้ ใหม่ กายทีจ่ ะไม่มีความ
บนปุยเมฆ อะไรทานองนั้น แต่เราจะได้รบ
ั กายทีค
่ ืนชีพขึน
บาป โรคภัย และความตายมากล้ากราย เราจะเป็ นอมตะ เราจะไม่มีวน
ั ตาย แล้วเรา
จะมีชีวิตบนแผ่นดินโลกใหม่ ในเรื่องนี้ ไม่มีรายละเอียดให้เรา ชีวิตเช่นนั้นจะมี
ลักษณะอย่างไรบ้าง? เราไม่รรู้ ายละเอียดทัง้ หมด แต่เรารูว้ ่าเรามีความรับผิดชอบ
บางอย่าง เราจะครองราชย์ร่วมกับพระคริสต์ และข้าพเจ้าคิดว่า เนื่องจากจะเป็ น
จักรวาลใหม่ โดยเราจะมีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั จักรวาลทีพ
่ ระเจ้าได้สร้างมา ฉะนั้น ข้าพเจ้า
คิดว่าเราก็จะมีภารกิจเฉพาะทีจ่ ะต้องทา แต่โดยพื้นฐานแล้ว สิง่ ทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่
เน้นย้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเราจะทาอะไร ถึงแม้จะเป็ นเรื่องน่าสนใจมากและ
ข้าพเจ้าก็ม่น
ั ใจว่าจะงดงามและนามาซึ่งความอิม
่ เอมก็ตาม แต่สงิ่ ทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่
เน้นย้าก็คือพระเจ้าจะอยู่กบ
ั เรา เราจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และสามัคคีธรรม
กับพระองค์จะทาให้เราเปี่ ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดี
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
นักศาสนศาสตร์ทม
ี่ ีชื่อเสียงชื่อ หลุยส์ เบอร์คอฟ ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1873-1957
บรรยายสภาวะขัน
้ สุดท้ายของสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์ไว้ในภาคที่ 6 ของบทที่ 5 ในหนังสือของท่าน
“ศาสนศาสตร์เชิงระบบ” ท่านกล่าวว่า:
ความเต็มบริบูรณ์ของชีวิตนิรน
ั ดร์นี้ดม
ื่ ด่าได้จากการมีมหาสนิทกับพระเจ้า คน
เหล่านั้นจะเห็นพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ต่อหน้าต่อตา จะได้รบ
ั ความพึงพอใจสูงสุด
ในพระองค์ จะชื่นชมยินดีในพระองค์ และจะถวายเกียรติแด่พระองค์ จะมีการ
ยอมรับและปฏิสม
ั พันธ์ทางสังคมในระดับทีไ่ ด้รบ
ั การเทิดทูน ความชื่นชมยินดีของ
แต่ละบุคคลจะเพียบพร้อมและสมบูรณ์
ในบางมุม ก็ดูแปลกทีพ
่ ระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงธรรมชาติของชีวิตนิรน
ั ดร์บ่อยนัก ทัง้ นี้ ชีวิต
นิรน
ั ดร์เป็ นรางวัลยิง่ ใหญ่ทพ
ี่ ระกิตติคุณมอบแก่คนเหล่านั้นทีส
่ านึกผิดและเชื่อว่าพระคริสต์ เป็ น
ผู้ช่วยให้รอด แต่ความเป็ นจริงก็คือ พระคัมภีร์มีแนวโน้มทีจ่ ะพูดถึงชีวิตนิรน
ั ดร์อย่างกว้าง ๆ วิวรณ์
21:3-4 บอกเราว่า พระเจ้าจะสถิตอยู่กบ
ั คนของพระองค์ และจะไม่มีความตายหรือความเศร้าโศก
อีกต่อไป เราจะมีร่างกายใหม่ และเราจะเป็ นอิสระอย่างสมบูรณ์จากการคงอยู่ของบาป การเสือ
่ มจาก
บาป และอิทธิพลของบาป แล้วมีรายละเอียดอะไร? ความจริงก็คือพระคัมภีร์แทบไม่ได้กล่าวถึง
รายละเอียดเลย ตรงกันข้าม ส่วนใหญ่แล้วพระคัมภีร์หนุนใจให้เราวางใจว่าพระเจ้านั้นประเสริฐ
และเตือนไม่ให้เราสันนิษฐานมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ต่าง ๆ ทีพ
่ ระองค์เตรียมไว้ให้เรา ลอง
ฟังคาพูดของเปาโลใน 2 โครินธ์ 12:2-4:
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้ ไปยังสวรรค์ชน
ข้าพเจ้ารูจ้ กั ชายคนหนึ่งในพระคริสต์ ผูซ
้ งึ่ สิบสีป
่ ี ทีแ
่ ล้วถูกรับขึน
้ ั ที่
สาม จะไปในกายหรือนอกกายข้าพเจ้าไม่รู ้ พระเจ้าทรงทราบ ข้าพเจ้าไม่รวู ้ ่าเขาไป
้ ไปถึง
ในกายนี้หรือนอกกาย พระเจ้าทรงทราบ แต่ขา้ พเจ้ารูว้ า่ ชายผูน
้ ี้ ถูกรับขึน
เมืองบรมสุขเกษม เขาได้ยน
ิ สิง่ ต่างๆ ซึง่ ไม่อาจจะพรรณนาได้ สิง่ ซึง่ ไม่อนุญาตให้
มนุษย์บอกเล่า (2 โครินธ์ 12:2-4)
ให้สงั เกตคาพูดของเปาโลเกี่ยวกับประสบการณ์นี้ สิง่ ต่าง ๆ ทีไ่ ด้ยน
ิ นั้นเหนือคาบรรยาย คือ
ไม่สามารถบรรยายได้อย่างครบถ้วนด้วยภาษาของมนุษย์ ยิง่ กว่านั้น มนุษย์ไม่ได้รบ
ั อนุญาตให้
กล่าวถึงว่าสวรรค์ชน
้ ั ทีส
่ ามนั้นมีอะไรบ้าง นับว่าวิเศษยิง่ นักทีช
่ ่วงเวลานี้ พระเจ้าได้เก็บเรื่องนี้เป็ น
ความลับ
และนี่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เท่านั้น ซึ่งเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนทีก
่ ายของเราจะคืนชีพ ถ้า
ความลับแห่งสวรรค์ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ความลับเกี่ยวกับสภาวะบัน
้ ปลายของเราจะยิง่ กว่านั้นสัก
เท่าใด? ใครพอจะจินตนาการได้ว่าชีวิตเมือ
่ พระคริสต์เสด็จกลับมาจะน่าอัศจรรย์ปานใด? พระ
คัมภีร์บอกเราว่าจะไม่มีความโศกเศร้า ความเจ็บปวด ความผิดหวัง หรือความตายอีกต่อไป สิง่ ที่
พระคัมภีร์กล่าวนั้นวิเศษและเป็ นจริง แต่พระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเรื่องนี้แก่เรามากนัก
เมือ
่ ได้พิจารณาจังหวะเวลาและคุณภาพของสมบูรณ์ชีพนิรน
ั ดร์แล้ว ต่อไปเราจะศึกษา
หัวข้อสุดท้าย นั่นคือ สถานทีท
่ เี่ ราจะมีชีวิตชั่ว นิรน
ั ดร์

สถานที่
พระคัมภีร์มกั กล่าวถึงสถานทีท
่ เี่ ราจะใช้ชีวิตชั่วนิรน
ั ดร์ว่าเป็ นสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่
ข้อความลักษณะนี้พบได้ในอิสยาห์ 65:17 และ 66:22; 2 เปโตร 3:13; และวิวรณ์ 21:1 การสร้าง
้ ใหม่นี้ทาให้เค้าโครงใหญ่ของเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ดาเนินมาสู่
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกขึน
ความสาเร็จอย่างสมบูรณ์ ประวัตศ
ิ าสตร์เริ่มต้นในปฐมกาล 1:1 เมือ
่ พระเจ้าสร้างสวรรค์และ
แผ่นดินโลก แต่หลังจากนั้น สิง่ ทรงสร้างก็เสือ
่ มลงเพราะมนุษยชาติล้มลงในความบาป ทาให้แผ่นดิน
โลกไม่คค
ู่ วรให้พระเจ้าสถิตอยู่ ส่วนทีเ่ หลือของพระคัมภีร์กล่าวถึงว่ามนุษย์และสิง่ สารพัดทีท
่ รงสร้าง
้ ในบัน
ถูกไถ่ด้วยวิธีใด และทันทีทพ
ี่ ระเยซูเสด็จกลับมา ผลทีจ่ ะเกิดขึน
้ ปลายก็คือ ฟ้ าสวรรค์และ
้ ใหม่ เพื่อทีใ่ นทีส
แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั การไถ่และสร้างขึน
่ ุดแล้วพระเจ้าจะสถิตอยู่บนโลกนี้พร้อมกับ
คนทีพ
่ ระองค์ทรงไถ่ไว้ นี่คือเป้ าหมายของพระเยซูในมัทธิว 6:9-10 เมือ
่ พระองค์สอนให้เรา
อธิษฐานว่า:
ฉะนัน
้ ท่านควรจะอธิษฐานดังนี้วา่ “ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทง้ ั หลายผู้สถิต
ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นทีเ่ ทิดทูนสักการะ ขอให้อาณาจักรของ
พระองค์ได้รบ
ั การสถาปนาไว้ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จในโลก
เช่นเดียวกับในสวรรค์” (มัทธิว 6:9-10)
เป้ าหมายตลอดกาลก็คือให้อาณาจักรของพระเจ้าถูกสถาปนาอย่างสมบูรณ์ ทัง้ ในสวรรค์ อัน
เป็ นทีอ
่ ยู่สาหรับทูตสวรรค์และจิตวิญญาณของธรรมิกชนผู้ล่วงหลับ และบนโลกนี้ อันเป็ นทีท
่ เี่ รา
อาศัยอยู่ นี่คือเหตุผลว่า ทาไมพระเยซูจึงสอนให้เราวิงวอนต่อพระเจ้าให้ตง้ ั อาณาจักรของพระองค์
บนโลกนี้ และขอให้พระประสงค์ของพระองค์ได้รบ
ั การเชื่อฟังบนโลกนี้อย่างเต็มทีเ่ หมือนกับใน
แผ่นดินสวรรค์
พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงการสร้างใหม่นี้บ่อยนัก แต่เมือ
่ ใดทีก
่ ล่าวถึง พระคัมภีร์ก็บอก
ชัดเจนว่า ปลายทางสุดท้ายของมนุษย์ทไี่ ด้รบ
ั การไถ่แล้ว จะไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์ แต่เป็ นแผ่นดิน
้ ใหม่ เช่น ในอิสยาห์ 65:17-19 เราได้เรียนรูว้ ่าคนของพระเจ้าจะอาศัยอยู่ในนคร
โลกทีถ
่ ูกสร้างขึน
บริสุทธิ ์ คือเยรูซาเล็มใหม่ และในวิวรณ์ 21:2 เราพบว่านครเยรูซาเล็มใหม่นี้จะตัง้ อยู่บนแผ่นดิน
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โลกใหม่ ลองดูข้อเขียนของยอห์นในวิวรณ์ 21:1-5
และข้าพเจ้าเห็นฟ้ าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้ าเดิมและโลกเดิมได้ดบ
ั สูญไปแล้ว
ทะเลก็ไม่มีอก
ี แล้ว ข้าพเจ้าเห็นนครบริสท
ุ ธิ ์ คือเยรูซาเล็มใหม่ทพ
ี่ ระเจ้าทรงให้เลือ
่ น
ลอยลงมาจากสวรรค์ นครนี้ได้รบ
ั การตระเตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวแต่งกายงดงาม
รอรับผูเ้ ป็ นสามี และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากพระทีน
่ งั่ ว่า “บัดนี้ทป
ี่ ระทับของ
พระเจ้ามาอยูก
่ บ
ั มนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตกับพวกเขา เขาทัง้ หลายจะเป็ น
ประชากรของพระองค์ และพระเจ้าเองจะทรงอยูก
่ บ
ั พวกเขาและเป็ นพระเจ้าของ
พวกเขา พระองค์จะทรงซับน้าตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย หรือการ
คร่าครวญ หรือการร่าไห้ หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้
ผ่านพ้นไปแล้ว” พระองค์ผป
ู้ ระทับบนพระทีน
่ งั่ นัน
้ ตรัสว่า “เรากาลังสร้างสรรพสิง่
้ ใหม่!” และตรัสอีกว่า “จงเขียนสิง่ นี้ลงไปเพราะข้อความเหล่านี้เทีย่ งแท้และ
ขึน
เชือ
่ ถือได้” (วิวรณ์ 21:1-5)
ในทีน
่ ี้ เราเห็นว่าพระเจ้ากาลังเตรียมนครเยรูซาเล็มใหม่ในสวรรค์ และเมือ
่ แผ่นดินโลกใหม่
์ ่ามกลาง
พร้อมแล้ว พระองค์ก็จะสถาปนานครเยรูซาเล็มใหม่บนโลกนี้ เพื่อเป็ นทีป
่ ระทับอันบริสุทธิท
คนของพระองค์ ผู้ซึ่งจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินโลกใหม่ด้วย หากแผนการของพระเจ้ามีเพียงแค่นาเรา
ไปอยู่ในสวรรค์ช่วั นิรน
ั ดร์ แผ่นดินโลกใหม่ก็ไม่มีความจาเป็ น แต่จากทีเ่ ราได้อ่านในทีน
่ ี้ พระเจ้า
้
กาลังสร้างทุกสิง่ ขึนใหม่หมด รวมถึงแผ่นดินโลก เพื่อให้เป็ นบ้านนิรน
ั ดร์ของเรา
ออกัสติน บิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกและบิชอปแห่งฮิปโปผู้มีชื่อเสียง ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง
ค.ศ. 354-430 เขียนเกี่ยวกับแผ่นดินโลกใหม่ในผลงานอันมีชื่อเสียงของท่านชื่อ “นครของพระผู้
เป็ นเจ้า” เล่มที่ 20 บทที่ 16 ดังนี้:
เมือ
่ โลกนี้ถูกสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม โลกใหม่ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับมนุษย์
ซึ่งถูกสร้างใหม่ทางกายภาพด้วย ให้เป็ นสิง่ ทีด
่ ีกว่าเดิม
้ ใหม่หมด เราเห็นสิง่ นี้โดยเฉพาะใน
วันหนึ่งจะมาถึงเมือ
่ พระเจ้าจะสร้างทุกสิง่ ขึน
ถ้อยคาอันงดงามทีพ
่ ระเยซูสอนเรา และสอนสาวกของพระองค์ให้อธิษฐาน เมือ
่
พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทง้ ั หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ขอให้พระนามของพระองค์เป็ นทีเ่ คารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มา
ตัง้ อยู่ ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไปอย่าง
นั้นในแผ่นดินโลก” แนวคิดคริสเตียนทีส
่ าคัญอย่างยิง่ เป็ นศูนย์กลาง และเป็ น
้ จริงใน
รากฐานก็คือ เรากาลังดาเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงในแผ่นดินโลก การทีส
ฟ้ าสวรรค์ให้กลายเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน
่ งิ่ ต่าง ๆ ถูกปฏิบตั ใิ น
สวรรค์เมือ
่ พระเจ้าได้รบ
ั การเคารพสักการะ เมือ
่ ทุกสิง่ ถูกต้อง และเมือ
่ ความชอบ
ธรรม สง่าราศี ความจริง และความรักปกครองเหนือสิง่ อืน
่ ความหวังของเราใน
้
ฐานะคริสเตียนซึ่งเป็ นความหวังทีแ
่ น่นอนของเรา คือ ความจริงเหล่านั้นทีเ่ กิดขึน
้ บนโลก และนี่คือสิง่ ทีพ
ในสวรรค์ก็จะกลายเป็ นความจริงทีเ่ กิดขึน
่ ระคัมภีร์สญ
ั ญา
และหวังให้เป็ นสิง่ ทรงสร้างใหม่ ให้เป็ นบ้านชั่วนิรน
ั ดร์สาหรับเรา
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
ถ้าเราไม่เข้าใจว่าแผ่นดินโลกใหม่จะเป็ นบ้านหลังสุดท้ายของเรา ก็เป็ นเรื่องง่ายทีเ่ ราจะหลง
ไปจากมิตท
ิ างกายภาพแห่งความเป็ นจริง และคิดไปว่าการมีชีวิตอยู่ในร่างกายในโลกนี้เป็ นความ
ลาบากยากเข็ญแทนทีจ่ ะเป็ นพระพร แต่เมือ
่ เรารับรูว้ ่าแผ่นดินโลกนี้จะเป็ นบ้านถาวรของเรา เราก็
สามารถมองโลกในปัจจุบน
ั ว่าเป็ นพระพรและเป็ นประสบการณ์ล่วงหน้าของความงดงามและพระพร
ทีพ
่ ระเจ้าได้เตรียมไว้สาหรับเราในโลกหน้าได้
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สรุป
ในบทเรียนเรื่อง หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตนี้ เราได้เน้นหัวข้อ “ความรอด” เราได้พูดถึง
การอภัยโทษบาปอันสืบมาจากปัญหาความบาป พระคุณทีพ
่ ระเจ้ามอบเป็ นของขวัญ และบทบาทของ
ความรับผิดชอบของมนุษย์ เราได้สารวจหลักคาสอนเรื่องการทีก
่ ายคืนชีพ โดยเรียนรูเ้ กี่ยวกับคา
สาปแห่งความตาย พระกิตติคุณแห่งชีวิต และการไถ่ในพระคริสต์ และเราได้พิเคราะห์ธรรมชาติ
ของชีวิตนิรน
ั ดร์ รวมทัง้ จังหวะเวลา คุณภาพ และสถานทีข
่ องชีวิตนิรน
ั ดร์น้น
ั ด้วย
ในบทเรียนเรื่องความรอดนี้ เราได้เห็นว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เน้นทีอ
่ งค์ประกอบ
สาคัญของคาสารภาพบาปของคริสเตียนโดยทั่วไป ซึ่งคริสตจักรได้ยด
ึ ถือมาตลอดสองสหัสวรรษ ถ้า
เรายึดมั่นในหลักคาสอนทั่วไปนี้ เมือ
่ เราพูดกับคริสเตียนต่างจารีตหรือต่างนิกาย เราจะพบว่าเรามี
รากฐานอันมั่นคงในการธารงไว้ซึ่งเอกภาพกับคนเหล่านั้นทีย่ ืนยัน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
และในการสร้างความเข้าใจทีถ
่ ูกต้องให้กบ
ั ผู้ทไี่ ม่ได้ยืนยันเช่นนั้น ยิง่ ไปกว่านั้น เมือ
่ เราเน้นย้าหลัก
คาสอนสาคัญในเรื่องความรอดนี้ ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ของสิง่ ทีพ
่ ระเจ้ากาลังกระทาในโลกนี้
้ เรื่อย ๆ ทีจ่ ะสรรเสริญพระองค์สาหรับความรักและพระคุณของ
และเราก็จะพบเหตุผลมากขึน
พระองค์
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บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผู้มี
ชื่อเสียงทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมและมหาวิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ น
อนุศาสก ทีส
่ านักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบันศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี. ดร. เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสน
ศึกษามหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้าน
ปรัชญาพระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผู้นาคริสเตียน (Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological Seminary) และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological
Seminary) ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่งอัครมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจักรสากล (International Community
of Christian Churches) ซึ่งเป็ นองค์กรทีม
่ ุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพให้แก่พระกายของพระคริสต์
ดร. นอกซ์ แชมบลิน (1935-2012) เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary)
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed
Theological Seminary)
ดร. จอห์น เฟรม เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและปรัชญา ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมปฏิรูป ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. เจฟฟรีย์ จยู เป็ นศาสตราจารย์สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์คริสตจักร ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรม
เวสท์มน
ิ ส์เตอร์
ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์ ที่
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต
ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ และผู้อานวยการ
การวิจยั ระดับปริญญาเอก ทีว่ ิทยาลัย ศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ ที่ เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสน
ั
และเป็ นรองคณบดีด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊บติสต์
ดร. เกล็น สกอร์จี เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ในเมือง
ซาน ดิเอโก
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน
ดิเอโก
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ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์
ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในแอตแลนตา
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็ นศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์คริสเตียน ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊บติสต์
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