
ศ.จ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ เป็นอดีตศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเบระคา เมืองฮูสตนั, รัฐเทก็ซสั ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่านไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ ภาษากรีก และภาษาฮีบรูท่ีมหาวิยาลยัอริโซนา หลงัจากนั้น

ไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อท่ีสถาบนั Dallas Theological Seminary เน่ืองจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่าน

ตอ้งหยดุการศึกษาไวเ้พ่ือเขา้ไปรับใชช้าติในกองทพัอากาศ โดยทา้ยสุดท่านไดรั้บยศนาวาอากาศโท

หลงัจากท่านสาํเร็จการศึกษาแลว้ ในปี ค.ศ. 1950 ท่านเร่ิมรับใชพ้ระเจา้ท่ีคริสตจกัรเบระคา

การศึกษาภาษาดั้งเดิมของพระคมัภีร์ (กรีกและฮีบรู) ศาสนศาสตร์ ประวติัศาสตร์ การวิเคราะห์

ตน้ฉบบัเป็นหลกัในการรับใชพ้ระเจา้ของท่าน ศ.จ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ไดส้อนโดยใชภ้าษาดั้งเดิมใน

บริบทตามยคุสมยัของพระคมัภีร์ ซ่ึงจะใหผู้เ้รียนรู้จกัพระเจา้และนํ้ าพระทยัของพระองคม์ากยิง่ข้ึน

ศ.จ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ไดพ้ฒันาระบบใหม่ๆ ในการใชค้าํศพัท์ ภาพประกอบ และประเภท

หลกัคาํสอน ซ่ึงเสริมประสิทธิภาพในการเขา้ใจ และการประยกุตใ์ชห้ลกัคาํสอนพระคมัภีร์ในการ

ดาํเนินชีวิตคริสเตียนแก่ผูเ้รียน เป้าหมายของพนัธกิจ คือ ใหค้ริสเตียนรู้จกัวิถีชีวิตท่ีพระเจา้ทรง

จดัเตรียมใหแ้ก่ผูเ้ช่ือ เพ่ือเขาจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีบริบูรณ์

ลูกคนสุดทอ้งไดล้ะบา้นไปแลว้ผลาญเงินส่วนท่ีบิดาแบ่งใหเ้ป็นมรดก ในขณะท่ีพี่ชายของเขา

ยงัอยูท่ี่บา้นและทาํงานหนกั เม่ือชายคนน้ีไดก้ลบัมาสู่ออ้มกอดของบิดา พ่ีชายของเขาอิจฉา ขมข่ืน

และแคน้ ถึงแมว้า่ลูกทั้งสอนคนไดเ้ส่ือมในทางท่ีต่างกนั แต่บาปส่วนตวัของแต่ละคนนั้นไม่สามารถ

ทาํใหพ้วกเขาเสียความเป็นลูกไปได้ เกิดมาเป็นลูกแลว้กต็อ้งเป็นลูกตลอดไป!

ผูเ้ช่ือในพระคริสตไ์ด้ “บงัเกิดใหม่” และรับฐานะเป็นบุตรของพระเจาแลว้ ไม่ว่าคุณจะมี

แนวโนม้ท่ีจะกระทาํบาปตามบุตรชายคนโตหรือคนสุดทอ้งกต็าม แต่คุณยงัเป็นบุตรของพระเจา้

ตลอดไปเป็นนิตย์ ถึงแมว้่าการกระทาํบาปจะทาํใหคุ้ณเสียสมัพนัธภาพกบัพระเจา้เพียงชัว่คราว แต่

พระเจา้ทรงประทานวิธีการเพ่ือคุณจะไดต้ั้งตน้ใหม่กบัพระองค์ เป็นการท่ีพระองคท์รงโปรดยก

บาปท่ีคุณกระทาํหลงัจากท่ีไดรั้บความรอดแลว้ ใหมี้สมัพนัธภาพกบัพระองคต่์อไป และสามารถ

กา้วหนา้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ พระเยซูทรงสอนเร่ืองบุตรผูห้ลงหายแก่พวกฟาริสี ซ่ึงเกลียดคนท่ีไร้

ศิลธรรมเช่นบุตรนอ้ย และยกยอ่งคนท่ีมีชีวิตเหมือนพ่ีชาย ดว้ยว่าพ่ีชายเปรียบไดก้บัคนท่ีเคร่ง

ศาสนา พวกเขาคงไม่เขา้ใจถึงประเด็นท่ีพระคริสต์กาํลงัสอนอยู่ นัน่คือ ทุกคนท่ีเช่ือในพระคริสต์

ไดก้ลายเป็นบุตรของพระเจา้อยา่งถาวร คริสเตียนคนใดกต็ามท่ีหลงหายกบัชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัยงัมี

โอกาสเสมอท่ีจะกลบัมาและมีสนัพนัธภาพกบัพระเจา้แลว้กา้วต่อไปในชีวิตคริสเตียน

v
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คาํนํา

ก่อนท่ีคุณจะเร่ิมตน้ศึกษาบทเรียนพระคมัภีร์ ถา้คุณเป็นผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้ จง

กล่าวถึง (สารภาพ) บาปของคุณโดยส่วนตวักบัพระเจา้

ถา้เรากล่าวถึง [สารภาพ] บาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียง

ธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการ

อธรรมทั้งส้ิน (1 ยอห์น 1:9)

จากน้ีคุณจะมีสมัพนัธภาพกบัพระองค์ และจะไดรั้บการทรงนาํจากพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ คุณจึงพร้อมท่ีจะศึกษาพระคาํของพระเจา้

พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ และผูท่ี้นมสัการพระองค์ ต้องนมสัการ

พระองค์ด้วย [การทรงนําจาก] พระวิญญาณและความจริง [จากพระ

คมัภีร์] (ยอห์น 4: 24)

ถา้หากคุณไม่เคยเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้และไม่เคยเช่ือว่าพระองคท์รงเป็นพระ

ผูช่้วยใหร้อดของคุณ ประเด็นสาํคญัไม่ใช่การสารภาพบาป เพราะคุณจาํเป็นตอ้งเช่ือ

ในพระเยซูคริสตเ์จา้ก่อนท่ีจะไดรั้บการยกโทษจากบาปท่ีเคยทาํมา

ผูท่ี้วางใจในพระบุตรกมี็ชีวิตนิรันดร์ ผูท่ี้ไม่เช่ือฟังพระบุตรกจ็ะไม่ได้

เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจา้ตกอยูก่บัเขา (ยอห์น 3:36)
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คาํอุปมาคืออะไร

ก่อนท่ีคุณจะสามารถเขา้ใจถึงอุปมาเร่ืองบุตรผูห้ลงหาย ซ่ึงเป็นเร่ืองหน่ึงใน

พระคมัภีร์ท่ีหลายคนคุน้เคย (คริสเตียนไทยมกัจะรู้จกัเร่ืองน้ีในช่ือ “บุตรนอ้ย

หลงหาย”) คุณจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงคุณสมบติัและรูปแบบการเขียนคาํอุปมา คาํ

อุปมา (parable / พาราบิล) คือ เร่ืองราวท่ีเปรียบเทียบอยา่งสั้นๆ ซ่ึงไดอ้ธิบายถึง

หลกัการของหลกัคาํสอนพระคมัภีร์ คาํวา่ parable นั้นมาจากคาํสมาสของภาษา

กรีกคือ (พาระโบเล) ประกอบดว้ยคาํวา่ (พาระ) หมายถึง
เคียงข้าง และคาํวา่  (โบเล) หมายถึง โยน รวมกนัแลว้มีความหมายวา่ ให้

อยู่เคียงข้างกัน หรือ เปรียบเทียบกัน นัน่หมายความวา่ ถา้จะเขา้ใจมุมมองฝ่าย

วิญญาณของเร่ืองอุปมา กจ็ะตอ้งใหเ้ร่ืองนั้นสอดคลอ้งกบัหลกัการของหลกัคาํ

สอนพระคมัภีร์ เช่น ในเร่ืองบุตรผูห้ลงหาย ผูเ้ป็นบิดาเลง็ถึงพระเจา้พระบิดา และ

บุตรชายทั้งสองคนเลง็ถึงผูเ้ช่ือ โดยคนหน่ึงเป็นผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวติฝ่ายวญิญาณ

อีกคนหน่ึงเป็นผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั1 การตีความหมายจากการอุปมา

1. การดาํเนินชีวิตฝ่ายเนือ้หนัง (carnality) เป็นสถานะฝ่ายวิญญาณซ่ึงผูเ้ช่ืออยูน่อก

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้เน่ืองจากการมีบาปในชีวิตท่ียงัไม่ไดส้ารภาพต่อพระบิดา เป็น

สถานะท่ีผูเ้ช่ือเสียการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิไป และจิตใจของเขาอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของธรรมชาติบาป การดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ (spirituality) เป็น

สถานะท่ีผูเ้ช่ือกาํลงัมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้เพราะรับการประกอบดว้ยพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ ผา่นวิธีการตั้งตน้ใหม่ ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ ต้ังต้นใหม่แล้วก้าว

ต่อไป โดย ศจ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ (Houston: R.B. Thieme, Jr., Bible Ministries,

แปลและพิมพเ์ป็นภาษาไทยปี 2002) หนงัสือท่ีอา้งถึงในเล่มน้ีท่ีเป็นผลงานของ ศจ.

เพราะว่าพระวจนะของพระเจา้นั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่

เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตใจและ

วิญญาณออกจากกนัได้ และขอ้กระดูกและไขในกระดูก และ

เป็นผูวิ้นิจฉยัความคิดและความมุ่งหมายของใจ (ฮีบรู 4:12)

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ จากพระเจ้า และเป็น

ประโยชน์ในการสอน การตกัเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแกไ้ข

คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพ่ือให้คนของพระเจา้จะ

พรักพร้อมท่ีจะกระทาํการดีทุกอยา่ง (2 ทิโมธี 3:16-17)

จงอุตส่าห์สาํแดงตนวา่ไดท้รงพิสูจน์แลว้ เป็นคนงานท่ีไม่ตอ้ง

อาย ใชพ้ระวจนะแห่งความจริงอยา่งถูกตอ้ง (2 ทิโมธี 2:15)
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ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนพระคมัภีร์ท่ีรู้จกัแลว้

ผูก้ล่าวคาํอุปมาจะใชวิ้ถีชีวิตของคนในสมยันั้นมาประกอบการเล่าเร่ือง ผูเ้ล่า

เร่ืองอาจพดูถึงบุคคลและเหตุการณ์ในเร่ืองเป็นการสมมติหรือไม่กเ็ป็นตวัอยา่ง

อน่ึง คาํอุปมาทุกเร่ืองจะไม่ระบุช่ือหรือสถานท่ีอยา่งเจาะจง ส่วนเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

ลาซารัสและเศรษฐีนั้นไม่ใช่คาํอุปมาเพราะมีการอา้งช่ือและสถานท่ีเกิดเหตุ ดว้ย

วิธีน้ีเราจึงสามารถแยกระหวา่งเหตุการณ์จริงในประวติัศาสตร์ และคาํอุปมาได้

โครงเร่ืองของคาํอุปมามีความหมายท่ีทั้งผูท่ี้ไม่เช่ือและผูเ้ช่ือในพระคริสต์

สามารถเขา้ใจได้ แต่คาํอุปมามีไวเ้พ่ือสอนผูเ้ช่ือท่ีไดส้ะสมหลกัคาํสอนพระคมัภีร์

ไวใ้นจิตใจแลว้ มีแต่ผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และมี

หลกัคาํสอนพระคมัภีร์ในจิตใจเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ใจความหมายฝ่ายวิญญาณของ

คาํอุปมา2 เม่ือพระเยซูตรัสสอนคนกลุ่มใหญ่ พระองคม์กัจะใชค้าํอุปมาเพ่ือท่ีจะ

สัง่สอนผูเ้ช่ือท่ีอยูด่ว้ย

การบังเกิดใหม่

ในพระธรรมลูกา 15:1 พระเยซูคริสตท์รงตรัสแก่คนเกบ็ภาษี และพวกคน

บาปท่ีมาฟังคาํสัง่สอนของพระองค์ เม่ือพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารยไ์ดเ้ห็นวา่

พระองคมี์ความเมตตาต่อคนบาปเหล่าน้ี พวกเขาจึงวิจารณ์พระองค์ (ลูกา 15:2)

อาร์. บี. ธีม จูเนียร์ หากช่ือเร่ืองปรากฏเป็นภาษาไทยแสดงวา่เป็นหนงัสือท่ีไดแ้ปล

และพิมพเ์ป็นภาษาไทยเรียบร้อยแลว้

2. การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (the filling of the Holy Spirit) เป็นสถานะ

อนัสมบูรณ์แบบซ่ึงพระเจา้ทรงจดัเตรียมใหผู้เ้ช่ือทุกคน นาํเราถึงสมัพนัธภาพกบัพระ

เจา้ และประทานโอกาสท่ีจะใชฤ้ทธ์ิเดชของพระเจา้ในการดาํเนินชีวิตคริสเตียน

สถานภาพน้ีจะสูญหายไปโดยการกระทาํบาป (เอเฟซสั 5:18) แต่จะกลบัคืนมา

หลงัจากไดส้ารภาพบาปต่อพระบิดา ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ พระวิญญาณ

บริสุทธ์ิปะทะธรรมชาติบาป (แปลและพิมพปี์ 2006)

พวกเขาบ่นเพราะเห็นวา่พระองคไ์ม่ไดเ้พียงแต่ใชเ้วลาอยูก่บัคนเกบ็ภาษี และ

หญิงโสเภณีเท่านั้น แต่พระองคย์งัไดร่้วมรับประทานอาหารกบัพวกเขาดว้ย! คน

เกบ็ภาษีและหญิงโสเภณีเป็นคนท่ีตํ่าท่ีสุดในสงัคมยวิ ยวิคนใดท่ีถือวา่ตนมีฐานะ

ในสงัคมจะไม่มีวนัคลุกคลีกบัคนประเภทน้ี พวกฟาริสีและธรรมาจารยรั์บไม่ได้

ท่ีเห็นพระเยซูผูซ่ึ้งอา้งวา่ตนเป็นพระเมสสิยาห์ ละท้ิงขนบธรรมเนียมและกฎ

สงัคมของชาวยวิ แต่พระองคไ์ม่ยอมท่ีจะกระทาํตามพวกเขาซ่ึงชอบถือวา่ตนชอบ

ธรรมเพราะเคร่งศาสนา พระองคพ์อพระทยัท่ีจะใชเ้วลากบัคนท่ีคนอ่ืนไม่ยุง่เก่ียว3

พวกผูน้าํศาสนายวิไดต้าบอดต่อความจริง ซ่ึงเป็นผลจากการพยายามกระทาํ

ตวัใหช้อบธรรมโดยปราศจากชีวิตฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจึงปฏิเสธวา่พระเยซูทรง

เป็นพระคริสต์ (พระเมสสิยาห์) คือ “บุตรมนุษย์ (ซ่ึง) ไดม้าเพ่ือจะแสวงหาและ

ช่วยผูท่ี้หลงทางไปนั้นใหร้อด” (ลูกา 19:10) อน่ึง พวกเขาคาดหวงัวา่ผูเ้ป็นพระ

คริสตจ์ะตอ้งครองอิสราเอลในฐานะเป็นกษตัริย์ และปลดปล่อยชาวยวิจากแอก

ของจกัรวรรดิโรม พวกเขาไม่เขา้ใจวา่พระคริสตจ์ะกระทาํทุกส่ิงเท่าท่ีพระองคจ์ะ

ทรงกระทาํไดต้ามพระลกัษณะของพระองค์ ท่ีจะ เชิญชวนคนท่ียงัไม่รอดใหม้า

หาพระองคแ์ละเช่ือในพระองค์ พระองคจ์ะกระทาํทุกอยา่งเพ่ือใหพ้วกเขาเช่ือใน

ข่าวประเสริฐท่ีพระองคท์รงประกาศ เพราะพระองคเ์ป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ือง

บาป เป็นหนทางเดียวเท่านั้นท่ีจะนาํไปสู่ความรอด (กิจการ 4:12)

พวกผูน้าํศาสนารู้จกัขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ีดี จากการท่ีพวกเขาไดศึ้กษา

พระคมัภีร์เดิม

แต่ท่านถูกบาดเจบ็เพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกชํ้า

เพราะความชัว่ชา้ของเรา การตีสอนอนัทาํใหเ้ราทั้งหลายปลอดภยั

3. การถือกฎทางศาสนา พิธีกรรม หรือศีลธรรม (legalism) เป็นความพยายามของ

มนุษยเ์พื่อท่ีจะไดรั้บความรอด มีชีวิตฝ่ายวิญญาณ หรือเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้

โดยอาศยัการกระทาํของตนเอง
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นั้นตกแก่ท่าน ท่ีตอ้งฟกชํ้านั้นกใ็หเ้ราหายดี [กลบัคืนดีกบัพระเจา้]

เราทุกคนไดเ้จ่ินไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างไดห้นัไปตามทาง

ของตนเอง และพระผูเ้ป็นเจา้ [พระบิดา] ทรงวางลงบนท่าน [พระ

บุตร] ซ่ึงความชัว่ชา้ของเราทุกคน (อิสยาห์ 53:5-6)4

แต่พวกเขาไม่สนใจแผนการท่ีพระเจา้ทรงมีต่อชาวโลกท่ีหลงทางและกาํลงั

พินาศ5คนเหล่าน้ีเป็นผูก้ระทาํดีอยา่งจริงใจซ่ึงดาํเนินชีวิตตามกฎศาสนา พวกเขา

คิดวา่ตนไดเ้ช่ือฟังธรรมบญัญติัของโมเสสทุกประการ พระเยซูทรงช้ีให้พวกฟาริสี

และธรรมาจารยเ์ห็นวา่ศีลธรรมและการกระทาํดีท่ีผลิตจากเน้ือหนงั (human good)

ยงัไม่ดีพอ6 พวกเขาจาํตอ้งบงัเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7)7 แมก้ระทัง่เศรษฐีหนุ่มซ่ึง

ซ่ือตรง มีศีลธรรมสูง และมัน่ใจวา่ตนไดบ้รรลุธรรมบญัญติัทุกขอ้ กย็งัถูกพระเจา้

4. ขอ้พระคมัภีร์ท่ีนาํมาใชใ้นหนงัสือเล่มน้ีอาจไม่ตรงกบัฉบบัแปลภาษาไทย เพ่ือให้

ความหมายตรงกบัขอ้พระคมัภีร์ท่ีปรากฏอยูใ่นหนงัสือ The Prodigal Son ตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษ (ซ่ึงผูเ้ขียนใชข้อ้พระคมัภีร์จาก King James Version [KJV] เป็นหลกั)

5. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ The Plan of God (1991)

6. ความดีของมนุษย์ (human good) คือการกระทาํดีใดๆ ของผูท่ี้ไม่เช่ือ หรือ ผูท่ี้เช่ือ

ซ่ึงทาํจากการอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดว้ยธรรมชาติบาป และภายในระบบโลกของ

ซาตาน ความดีของมนุษย์ และความชัว่ร้ายเป็นผลลพัธ์จากการตายฝ่ายวิญญาณ หรือ

การอยูฝ่่ายเน้ือหนงั การกระทาํใดๆของคริสเตียนซ่ึงกาํลงัดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัอยู่

จึงไม่ต่างจากการกระทาํดีของผูท่ี้ไม่เช่ือ ไม่มีค่าในฝ่ายวิญญาณ และจะไม่ไดรั้บ

บาํเหน็จจากพระเจา้ ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Reversionism (2000) หนา้ 14-18

7. regeneration เป็นศพัทท์างศาสนศาสตร์ หมายถึง การบังเกิดใหม่ (หรือ

ภาษาองักฤษมกัจะใชค้าํวา่ born again) ในขณะเวลาท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตใ์นฐานะ

เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของตน พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงสร้างวิญญาณมนุษยใ์หผู้เ้ช่ือ

คนนั้น ซ่ึงทาํใหเ้ขาไดรั้บชีวิตนิรันดร์

ตดัสินวา่เขาไม่ดีพอท่ีจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ ภายหลงัพระเยซูไดอ้ธิบายใหส้าวกฟัง

วา่ปัญหาของเศรษฐีหนุ่มคนน้ี คือ เขาไม่ไดม้าหาพระองคเ์พ่ือท่ีจะบงัเกิดใหม่ แต่

เพียงเพ่ือท่ีจะไดย้นิวา่ตนเป็นคนดีพร้อมทุกประการแลว้ (มทัธิว 19:21, 25, 28)

เพราะวา่ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้โดยความเช่ือในพระเยซู

คริสต์ (กาลาเทีย 3:26)

มีเพยีงผู้ ท่ีบังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าเท่าน้ันท่ีจะถกูเรียกว่าเป็นบุตรของ

พระเจ้า

แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค์ พระองคท์รงประทานอาํนาจใหเ้ป็นบุตร

ของพระเจา้ คือคนทั้งหลายท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์ (ยอห์น 1:12)

น่ีคือวิธีเดียวท่ีจะทาํใหเ้ราบงัเกิดใหม่ พระเยซูไม่ไดใ้ส่พระทยักบัคนเคร่ง

ศาสนาซ่ึงไดป้ฏิเสธพระองคแ์ละมุ่งทาํความดีเพ่ือจะรับความรอดดว้ยตนเอง แต่

พระองคย์งัไดเ้สนอหนทางความรอดแก่คนท่ีรู้วา่ตนเองเป็นคนบาปต่อหนา้พระ

พกัตร์พระเจา้

ในลูกา 15:3-9 คาํอุปมาสองเร่ืองแรกเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรอด เป็นการ

ตอบโตค้วามไม่เช่ือของพวกธรรมจารยแ์ละพวกฟาริสี คาํอุปมาทั้งสองเร่ืองน้ีเลง็

ถึงคนท่ีไม่ไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้ และพระผูช่้วยใหร้อดของตน

ในคาํอุปมาแรก คนบาป (คนท่ีไม่เช่ือ) ถูกเปรียบกบัแกะ ในคาํอุปมาเร่ืองท่ีสอง

นั้นถูกเปรียบกบัเหรียญกษาปณ์ พระเยซูสรุปโดยไดต้รัสดงัน้ีวา่

เราบอกท่านทั้งหลายวา่ เช่นนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์

เพราะคนบาปคนเดียวท่ีกลบัใจใหม่ [ควรแปลวา่ “เปล่ียนความคิด”

หมายถึงเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัพระคริสต]์ มากกวา่เพราะคนชอบ

ธรรมเกา้สิบเกา้คนท่ีไม่ตอ้งการกลบัใจใหม่ (ลูกา 15:7)
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เม่ือมาถึงคาํอุปมาเร่ืองท่ีสาม พระองคท์รงแนะนาํเร่ืองใหม่ นัน่ คือ เร่ืองตั้งตน้

ใหม่8

ชายคนหน่ึงมีบุตรชายสองคน (ลูกา 15:11ข)

“ชายคนหน่ึง” เลง็ถึงพระเจา้พระบิดา คือ บุคคลแรกในตรีเอกานุภาพ

“บุตรชายทั้งสอง” เลง็ถึงผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตใ์นฐานะเป็นพระผูช่้วยใหร้อด

แลว้ กญุแจสาํคญัในการเขา้ใจเร่ืองน้ี คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบิดากบับุตรทั้ง

สองคน เม่ือพระเยซูทรงเล่าเร่ืองจบ ความสมัพนัธ์ยงัคงอยูเ่หมือนตอนเร่ิมเร่ือง

โดยมีบิดาและบุตรสองคน ถึงแมว้า่บุตรทั้งสองไดด้าํเนินชีวิตคนละทาง แต่ทั้ง

สองคนยงัเป็นบุตรของบิดาทางสายเลือด และยงัเป็นบุตรของพระเจา้พระบิดา

ทางฝ่ายวญิญาณอยู่ ในเวลาท่ีไดรั้บความรอดนั้น ทั้งสองคนไดเ้ขา้ส่วนในองค์

พระเยซูคริสตเ์จา้ ซ่ึงผมเรียกวา่ “วงกลมขา้งบน”9

8. การต้ังต้นใหม่ (rebound) เป็นการทรงโปรดจดัเตรียมจากพระเจา้ท่ีเราจะสามารถ

ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิผ่านการสารภาพ (กล่าวถึง) บาปส่วนตวั เป็นวิธีการ

เดียวท่ีผูเ้ช่ือจะสามารถมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้หลงัจากการกระทาํบาป เพ่ือเราจะ

ดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณต่อไป (1 ยอห์น 1:9; 1 โครินธ์ 11:28) ศึกษาเพ่ิม

เติมไดจ้ากภาคผนวก A (หนา้ 39) และจากหนงัสือ ต้ังต้นใหม่แล้วก้าวต่อไป!

9. การเขา้ส่วนในพระคริสต์ (Union with Christ) ไดเ้กิดข้ึน ณ เวลารอด ซ่ึงเป็นเวลาท่ี

ผูเ้ช่ือใหม่ไดเ้ขา้ส่วนในการตาย การฝังพระศพ และการเป็นข้ึนจากความตาย และถูก

นาํเขา้มา “ในพระคริสต”์ ผา่นการบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ความสมัพนัธ์น้ี

เป็นส่ิงนิรันดร์ นาํผูเ้ช่ือใหพ้น้จากอาํนาจบาปและความตาย และใหสิ้ทธ์ิท่ีจะปฏิบติั

ชีวิตฝ่ายวิญญาณ ผูเ้ช่ือเขา้ส่วนในทุกส่ิงท่ีพระคริสตท์รงเป็น และทรงมี รวมถึง ชีวิต

นิรันดร์ (1 ยอห์น 5:11-12); ความชอบธรรม (2 โครินธ์ 5:21); การทรงเลือก (เอเฟซสั

1:3-4); การทรงกาํหนด (เอเฟซสั 1:5-6); การเป็นบุตรของพระเจา้ (กาลาเทีย 3:26);

การเป็นทายาท (โรม 8:16-17); การเป็นปุโรหิต (1 เปโตร 2:5, 9); การชาํระให้

ความมั่นคงนิรันดร์ (Eternal Secur ity)

และพยานหลกัฐานนั้นกคื็อ พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานชีวิต

นิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค์

(1 ยอห์น 5:11)

พระเจา้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่ผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตท์ุกคน10 ในฐานะผู ้

เช่ือและบุตรของพระองค์ คุณไดรั้บความมัน่คงนิรันดร์ดว้ย11 คุณจะไม่มีวนัพราก

ไปจากวงกลมขา้งบน คือความสมัพนัธ์นิรันดร์ท่ีคุณมีกบัพระเจา้ ชีวตินิรันดร์

บริสุทธ์ิ (1 โครินธ์ 1:2); และการครองราชยข์องพระคริสต์ (2 ทิโมธี 2:11-12) หลกัคาํ

สอนการเขา้ส่วนในพระคริสต์ ไดอ้ธิบายถึงสถานะของผูเ้ช่ือทั้งในเวลาท่ีเขายงัอยูใ่น

โลกน้ี และบนสวรรคด์ว้ย

10. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ ชีวิตและความตาย (แปลและพิมพปี์ 2004)

11. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากภาคผนวก B (หนา้ 41)

สถานะของผูเ้ช่ือท่ีอยูใ่นวงกลมขา้งบน : ถาวร


วงกลมข้างบน

รับตาํแหน่ง

“ในพระคริสต”์ ตลอดไป

ความสัมพนัธ์นิรันดร์

(โรม 8:38-39)

ความมัน่คงนิรันดร์
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และความมัน่คงนิรันดร์ เป็นสองใน 39 ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมใหคุ้ณ ณ เวลา

รอด ซ่ึงพระองครั์บรองวา่จะไม่ยกเลิกหรือยดึคืน12 พระเจา้ทรงผกูพนัเราไวใ้ห้

มัน่จนคุณไม่มีทางท่ีจะเสียความรอดของคุณไปได้13

เพราะขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่ แมค้วามตาย หรือชีวิต หรือทูตสวรรค์

หรือผูมี้บรรดาศกัด์ิ หรือฤทธ์ิเดชทั้งหลาย หรือส่ิงซ่ึงมีอยูใ่น

ปัจจุบนัน้ี หรือส่ิงซ่ึงจะมีในภายหนา้ หรือซ่ึงสูง หรือซ่ึงลึก หรือ

ส่ิงอ่ืนใดๆท่ีไดท้รงสร้างแลว้นั้น จะไม่สามารถกระทาํใหเ้รา

ทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจา้ ซ่ึงมีอยูใ่นพระเยซูคริสต์

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราได้ (โรม 8:38-39)

เม่ือคุณเป็นบุตรแลว้กเ็ป็นบุตรตลอดไป คุณอาจเคยคิดวา่คุณอยากเปล่ียน

ครอบครัวของคุณ คุณอาจเคยโดนลงโทษดว้ยวธีิการท่ีผิด หรือภายในครอบครัว

ของคุณมีแต่การทะเลาะวิวาท และขดัแยง้กนัเสมอ แต่อยา่งไรกต็าม คุณไม่

สามารถเปล่ียนญาติพ่ีนอ้งทางสายเลือดได้

ในทาํนองเดียวกนั คุณไม่สามารถเปล่ียนฐานะท่ีคุณเป็นบุตรในครอบครัว

ของพระเจา้ได้ ในเวลาท่ีคุณเช่ือในพระเยซูคริสตว์า่ทรงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้และ

พระผูช่้วยใหร้อดของคุณ คุณไดบ้งัเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจา้ซ่ึงทาํใหคุ้ณ

เป็นบุตรของพระองคแ์ลว้ และกจ็ะเป็นบุตรตลอดไปเป็นนิตย์ คุณเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวของพระเจา้ตลอดนิรันดร์แลว้! คุณไม่สามารถเปล่ียนการเกิดฝ่าย

12. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากภาคผนวก B (หนา้ 41)

13. พระคุณ (grace) ถึงแมเ้ราไม่สมควรไดรั้บ แต่พระเจา้ทรงประทานทุกส่ิงใหโ้ดย

ปราศจากเง่ือนไข เพราะการท่ีพระเยซูคริสตท์รงไถ่บาปของเราบนไมก้างเขน มนุษย์

ไม่สามารถพอพระทยัพระเจา้ดว้ยความพยายามท่ีมาจากพลงัฝ่ายเน้ือหนงัของมนุษย์

เอง เช่น การกระทาํดีและศีลธรรม (เอเฟซสั 2:8-9)

ร่างกายของคุณไดฉ้นัใด คุณกไ็ม่สามารถเปล่ียนการบงัเกิดฝ่ายวิญญาณของคุณ

ไดฉ้นันั้น ไม่มีส่ิงใดท่ีจะทาํใหคุ้ณเสียความสมัพนัธ์นิรันดร์ท่ีคุณมีกบัพระเจา้ น่ี

คือพระคุณของพระเจา้

พระเจา้ไม่เปล่ียนแปลง พระเยซูคริสต์ “ยงัทรงเหมือนเดิมในเวลาวานน้ี และ

เวลาวนัน้ี และต่อๆไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) พระคริสตไ์ม่สามารถยกเลิกพระ

ราชกิจการนาํความรอดมาถึงคุณได้ การตดัสินใจของคุณท่ีจะเช่ืออยา่งเดียว ใน

พระคริสตเ์พียงผูเ้ดียว เป็นการตดัสินใจท่ีไม่ไดอ้าศยัการกระทาํดีหรือ

ความสามารถพิเศษใดๆจากตวัคุณเลย และเป็นส่ิงเดียวท่ีนาํความรอดนิรันดร์

มาถึงคุณ พระเยซูคริสตท์รงกระทาํทุกอยา่งเพ่ือคุณ ดงันั้น ไม่มีส่ิงใดท่ีคุณจะทาํ

ไดแ้ลว้ นอกจาก “เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ และท่านจะรอด” (กิจการ 16:31)

หากคุณไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ

แลว้ ไม่วา่คุณประพฤติตวัหรือดาํเนินชีวิตอยา่งไร ไม่วา่คุณจะเลวร้าย หรือ

เยอ่หยิง่ หรือเป็นคนเคร่งศาสนาแค่ไหน คุณยงัเป็นบุตรของพระเจา้อยู่

เราใหชี้วิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะ

ไม่มีผูใ้ดแยง่ชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ (ยอห์น 10:28)

จงอยา่คิดวา่คุณมีสิทธ์ิท่ีจะเสียความรอดของคุณไป ความคิดเช่นน้ีเป็นการ

หม่ินประมาทพระคุณของพระเจา้อยา่งยิง่ คุณไดรั้บความรอดนิรันดร์ตั้งแต่เวลา

แรกท่ีคุณเช่ือในพระคริสต์

สัมพนัธภาพกับพระเจ้าบนโลก

วงกลมขา้งล่างไดแ้สดงถึงสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ คือ ความสมัพนัธ์ท่ีคุณมีกบั

พระองคใ์นเวลาท่ีคุณยงัมีชีวิตอยูบ่นโลก น่ีคือการท่ีคุณกาํลงัดาํเนินชีวิตฝ่าย

วิญญาณอยู่ (spirituality) โดยจิตใจของคุณไดรั้บการประกอบดว้ยพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ เป็นการท่ีจิตใจของคุณไดรั้บการควบคุมจากพระองค์ (กาลาเทีย 5:16)
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ในทางตรงกนัขา้ม การกระทาํบาปจะทาํใหคุ้ณอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้

เป็นสถานะท่ีคุณกาํลงัดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงั (carnality) โดยจิตใจของคุณไดรั้บ

การควบคุมจากธรรมชาติบาป (โรม 7:14)14 การดาํเนินชีวติฝ่ายวญิญาณ และ

14. ธรรมชาติบาป (sin nature) ยกเวน้แต่ความเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต์ มนุษยท์ุก

คนมีธรรมชาติบาปอยูใ่นโครงเซลลข์องร่างกายซ่ึงทาํใหก้บฏต่อพระเจา้ พระคมัภีร์

ไดเ้รียกธรรมชาติบาปวา่ คนเก่า (เอเฟซสั 4:22) เนือ้หนังแห่งบาป (โรม 8:3-4)

อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนถึงหลกัการของ “บาป” (โรม 7:8-20) และไดพ้ดูถึงการรับ

ธรรมชาติบาปและการตายฝ่ายวิญญาณท่ีมนุษยท์ุกคนตอ้งรับโดยอยูใ่นอาดมั (1 โครินธ์

15:22) ธรรมชาติบาปเป็นแหล่งการล่อ และผลิตกิเลสตณัหา และความดีของมนุษย์

แต่เป็นความคิดเสรีในการตดัสินใจท่ีเป็นแหล่งแห่งบาป

การดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงั เป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกนั ผูเ้ช่ือซ่ึงกาํลงัดาํเนินชีวิตฝ่าย

วิญญาณอยูใ่นวงกลมขา้งล่าง แต่ผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงักาํลงัอยูน่อก

วงกลมขา้งล่าง (โรม 8:6)

ตลอดชีวิตบนโลกน้ีของคริสเตียน (เฟสสอง)15 ผูเ้ช่ือในพระคริสตท์ุกคน

จะตอ้งอยูภ่ายในวงกลมขา้งล่าง หรือไม่กอ็ยูน่อกวงกลมขา้งล่าง ไม่อยา่งใดก็

อยา่งหน่ึง (1 โครินธ์ 3:1) คือ ถา้ไม่ไดรั้บการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

เขากจ็ะถูกควบคุมจากธรรมชาติบาป ไม่มีผูเ้ช่ือคนใดท่ีดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ

บา้ง ชีวติฝ่ายเน้ือหนงับา้งในเวลาเดียวกนัได้ เพราะสองสถานะน้ีเป็นสถานะท่ี

ตรงกนัขา้ม และอยูด่ว้ยกนัไม่ได้

ถึงแมว้า่คุณจะกระทาํบาปและอยูน่อกวงกลมขา้งล่าง แต่คุณยงัอยูใ่นวงกลม

ขา้งบนเสมอ ประเดน็ของเร่ืองบาปนั้น คือ คุณจะกลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระ

เจา้ในเวลาท่ีคุณยงัมีชีวิตอยูบ่นโลกไดอ้ยา่งไร พระเจา้ทรงจดัเตรียมวิธีการตั้งตน้

ใหม่ (rebound) เป็นวิธีการท่ีจะนาํคุณกลบัมาใหอ้ยูใ่นวงกลมขา้งล่างอีกคร้ัง คุณ

ไม่ไดก้ลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ผา่นการจุดเทียน การ “ถวายตวั” ใหพ้ระ

เจา้ การสาบาน การกลบัใจ16 การรู้สึกผิด หรือการโทษตวัเองในรูปแบบใด คุณ

จะมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ผา่นพระคุณของพระองคเ์ท่านั้น หลกัการน้ีสาํคญั

มากในการเขา้ใจเร่ืองบุตรผูห้ลงหาย

บุตรท่ีใชเ้งินมรดกอยา่งสุรุ่ยสุร่ายไดเ้ร่ิมตน้เหมือนผูเ้ช่ือทุกคน โดยมี

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้ตั้งแต่เวลาแรกท่ีเช่ือในพระคริสต์ (อยูใ่นวงกลมขา้งล่าง)

แต่เขาไดท้าํใหต้นเองออกจากวงกลมขา้งล่างดว้ยการกระทาํบาป ถึงแมว้า่เขาอยู่

15. เฟสหน่ึงคือ ความรอด เฟสสอง คือชีวิตคริสเตียน ซ่ึงเร่ิมตน้เม่ือมนุษยไ์ดร้อดแลว้

และดาํเนินไปตลอดจนตายฝ่ายร่างกายหรือจนถูกรับข้ึนไป (Rapture) เฟสสาม คือ

ตลอดชัว่นิรันดร์ (eternity)

16. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากภาคผนวก B (หนา้ 41)

สถานะของผูเ้ช่ือท่ีอยูใ่นวงกลมขา้งบน : ถาวร


วงกลมข้างบน และ วงกลมข้างล่าง

รับตาํแหน่ง

“ในพระคริสต”์ ตลอดไป

ความสัมพนัธ์นิรันดร์
(โรม 8:38-39)

ความมัน่คงนิรันดร์

ประกอบดว้ย

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

สัมพนัธภาพกับพระเจ้า

ดําเนินชีวติฝ่ายวญิญาณ ตั้งตน้ใหม่

(1 ยอห์น 1:9)

(เอเฟซสั 5:18)

บาป

(1 โครินธ์ 3:3)

ดําเนินชีวติฝ่าย

เน้ือหนัง

สถานะของผูเ้ช่ือท่ีอยูใ่นวงกลมขา้งล่าง : ช่ัวคราว
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ภายนอกวงกลมขา้งล่าง แต่เขากย็งัอยูใ่นวงกลมขา้งบน เขาไม่สามารถเสียความ

รอดของเขาไปได้

ผูเ้ช่ือบางคนไม่รู้จกั หรือไม่เขา้ใจหลกัการความมัน่คงนิรันดร์ เขาคิดวา่เขา

สามารถเสียความรอดของเขาไปได้ หลงัจากเขาไดอ้ยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้

เป็นเวลายาวนาน เขาปรารถนาท่ีจะกลบัไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ จึงคิดวา่จะตอ้งเช่ือใน

พระเยซูคริสตอี์กคร้ังหน่ึง ประกาศถึงความเช่ือต่อหนา้สมาชิกท่ีโบสถห์รือทาํการ

ถวายชีวิตใหพ้ระเจา้ หรือไม่กคิ็ดวา่จะตอ้งเลิกกระทาํความผิดบาปท่ีตนทาํอยู่

ไม่มีส่ิงใดท่ีคุณจะทาํ “อีกคร้ังหน่ึง” ในเร่ืองความรอด เพราะคุณไดรั้บ

ความรอดนิรันดร์ตั้งแต่คร้ังแรกท่ีคุณไดต้ดัสินใจเช่ือในพระเยซูคริสต์ การท่ีคุณ

พยายามจะรับความรอดเป็นคร้ังท่ีสองเป็นการหม่ินประมาทพระผูเ้ป็นเจา้ และ

แสดงถึงความโง่เขลาท่ีคุณมีต่อพระคาํของพระองค์ ความคิดเช่นน้ีไดป้ฏิเสธ

หลกัการความมัน่คงนิรันดร์ และเป็นการบอกวา่ในคร้ังแรกท่ีคุณเช่ือนั้นพระเจา้

ทรงกระทาํผิดพลาด ยงัมีศิษยาภิบาลบางคนแนะนาํสมาชิกท่ีถามวา่ “ผมจะตอ้ง

ทาํอยา่งไรบา้งถึงจะกลบัมามีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้อีกคร้ัง” โดยท่ีศิษยาภิบาล

จะบอกเขาวา่ “คุณจะตอ้งถวายตวัแด่พระเจา้อีกคร้ัง” (rededication)

การแกปั้ญหาเร่ืองบาปส่วนตวัดว้ยอารมณ์หรือพิธีกรรม (เช่น การถวายตวั

เป็นตน้) ไดแ้ต่จะทาํใหผู้เ้ช่ือสบัสน การใหค้าํสญัญาต่อพระเจา้ท่ีจะไม่ทาํบาปนั้น

อีกคร้ัง ความจริงใจ การสะกดจิตตวัเองใหเ้ลิกทาํส่ิงท่ีผิด หรือการทาํขอ้ตกลงกบั

พระเจา้ จะไม่สามารถนาํคุณกลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระองคไ์ด้ ไม่มีส่ิงใดท่ีคุณ

จะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัในเร่ืองน้ี มีเพียงการกระทาํของพระเยซูคริสตบ์นไม้

กางเขนเท่านั้นท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระบิดา เพราะฉะนั้น คุณควรตั้งตน้ใหม่ผา่น

การกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระเจา้พระบิดา ลืมบาปนั้นไป และกา้วต่อไปในชีวิต

ฝ่ายวิญญาณของคุณ ถา้คุณไม่ไดก้ระทาํตามวิธีการตั้งตน้ใหม่ คุณกาํลงัเพิกเฉย

ต่อพระคุณของพระเจา้ และคุณจะไม่กา้วหนา้ในชีวิตคริสเตียน

จะมีบ่อยคร้ังท่ีผูเ้ช่ือตอ้งสะดุง้เพราะบาปท่ีเขาไดก้ระทาํ เขาอาจถามตวัเองวา่

“คริสเตียนจะทาํบาปแบบน้ีไดห้รือ” และเขาอาจคิดวา่ “สงสยัฉนัคงไม่เคยเป็น ค

ริสเตียน!” ขอเตือนใจคุณวา่ คริสเตียนสามารถกระทาํบาปท่ีร้ายแรงเหมือนผูท่ี้ไม่

เช่ือ คาํถามท่ีถูกตอ้งน่าจะเป็น “ผมจะกลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้อีกคร้ังได้

อยา่งไร” ณ เวลาท่ีคุณเช่ือในพระเยซูคริสต์ พระเจา้กท็รงประทานวิธีการท่ีจะนาํ

คุณกลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้หลงัจากการกระทาํผิดบาป น่ีคือพระคุณของ

พระเจา้ซ่ึงนาํความรอดนิรันดร์มายงัคุณ เป็นพระคุณอนัเดียวกนัซ่ึงจะทาํใหคุ้ณ

สามารถมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ และดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณในเวลาท่ีคุณยงัอยู่

บนโลกน้ี น่ีแหละ คือพระคุณของพระเจา้ท่ีเราไดเ้ห็นในคาํอุปมาเร่ืองน้ี

ทรัพยากรฝ่ายวญิญาณสําหรับการปฏิบัตชีิวติคริสเตยีน

(Divine Operating Assets)

บุตรคนเลก็พดูกบับิดาวา่ “บิดาเจา้ขา้ ขอทรัพยท่ี์ตกเป็นส่วนของ

ขา้พเจา้เถิด” บิดาจึงแบ่งสมบติัให้แก่บุตรทั้งสอง (ลูกา 15:12)

คาํวา่ “ทรัพย”์ ในท่ีน้ีเปรียบไดก้บัทรัพยากรฝ่ายวญิญาณท่ีพระเจา้ทรง

จดัเตรียมใหผู้เ้ช่ือในการปฏิบติัชีวิตคริสเตียน คุณทราบหรือไม่วา่ คุณเป็นมหา

เศรษฐีฝ่ายวญิญาณ คุณอาจใชชี้วิตอยา่งเป็นคนจนฝ่ายวญิญาณ เพราะคุณไม่รู้จกั

พระสญัญาหลายพนัขอ้ท่ีพระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่คุณในฐานะผูเ้ช่ือ17 พระ

สญัญาทุกขอ้นั้นมีฐานอยูบ่นหลกัการของหลกัคาํสอนพระคมัภีร์ ในสปัดาห์ท่ี

ผา่นมาน้ี คุณไดอ้า้งสิทธ์ิและยดึพระสญัญามาประยกุตใ์ชส้กัก่ีขอ้ เป็นเร่ืองน่า

เสียดายหากคุณไม่ไดอ้า้งสิทธ์ิขอใชส่ิ้งท่ีเป็นของคุณ ผมสงสยัวา่ ถา้คุณมีเงิน 50

ลา้นบาทอยูใ่นธนาคาร คุณจะใชบ้ตัรเครดิตของคุณสกัก่ีคร้ังในสปัดาห์น้ี ถา้อยา่ง

17. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ การดาํเนินชีวิตด้วยความเช่ือ (แปลและพิมพปี์ 2003)
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นั้นแลว้ ขอเชิญคุณเบิกเงินจากบญัชีฝ่ายวิญญาณอนัไม่จาํกดัของพระบิดา พระเจา้

ทรงรอ (อิสยาห์ 30:18) ท่ีจะอวยพรคุณดว้ยพระพรอนัมากมายในชีวติคริสเตียน

อยา่งไรกต็าม หากคุณกาํลงัดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัอยู่ คุณจะไม่มีความสามารถ

ในการท่ีจะรับพระพรเหล่าน้ี

การขอของบุตรชายคนเลก็เป็นการขอท่ีถูกตอ้ง เขาตอ้งการส่ิงท่ีจะเป็นของ

เขาล่วงหนา้ ในสมยัโบราณบิดามารดากจ็ะเกบ็เงินไวใ้หลู้ก ใหเ้ขาไดเ้ร่ิมตน้ชีวติ

เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี เม่ือบุตรชายคนเลก็ขอมรดกในส่วนท่ีเขาจะไดรั้บ เขาขอส่ิงท่ีเป็น

ของเขา น่ีคือความหมายของคาํวา่ “ท่ีตกเป็นส่วนของขา้พเจา้”

และบิดามีท่าทีตอบสนองอยา่งไร บิดาไดแ้บ่งสมบติัใหบุ้ตรชายทั้งสองคน

ใหท้ั้งสองไดรั้บมรดกท่ีเป็นส่วนของพวกเขาแต่ละคน เช่นเดียวกนั พระเจา้ทรง

แบ่งทรัพยส์มบติัของพระองค์ คือ ทรัพยากรฝ่ายวิญญาณสาํหรับการปฏิบติัชีวิต

คริสเตียน ใหผู้เ้ช่ือทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั (ของประทานฝ่ายวิญญาณในการรับ

ใชพ้ระเจา้เป็นอีกเร่ืองหน่ึง) ตอนน้ี ประเดน็สาํคญั คือ คุณจะรับและใชท้รัพย์

สมบติัท่ีเป็นส่วนของคุณหรือไม่ และถา้คุณจะใช้ คุณจะใชอ้ยา่งไร ขอ้ท่ี 13 ได้

เร่ิมตน้เร่ืองราวของบุตรชายคนเลก็ และการใชท้รัพยส์มบติัของเขา

ผู้เช่ือฝ่ายเน้ือหนัง

พฤติกรรมของผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงันั้นมกัจะไม่แตกต่างจาก

พฤติกรรมของผูท่ี้ไม่เช่ือ (1 โครินธ์ 3:3)18 ความจริงแลว้ อาจมีบางกรณีท่ีผูเ้ช่ือทาํ

ตวัเลวร้ายกวา่ อยา่งท่ีกษตัริยด์าวิดเคยกระทาํในช่วงหน่ึงของชีวติ (2 ซามูเอลบท

ท่ี 11) ดาวิดเป็นผูเ้ช่ือในพระเมสสิยาห์ (คือพระเยซูคริสต)์ แต่เขากระทาํเหมือนผู ้

ท่ีไม่เช่ือ19 กษตัริยซ์าอูลกเ็ป็นผูเ้ช่ือ แต่กระทาํตวัเหมือนกบัผูท่ี้ไม่เช่ือเกือบตลอด

18. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Reversionism

19. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ ต้ังต้นใหม่และก้าวต่อไป! (หนา้ 43-64)

ทั้งชีวติของเขา พระคาํของพระเจา้ไดส้อนวา่ผูเ้ช่ือยงัสามารถกระทาํตวัเหมือนผูท่ี้

ไม่เช่ือ ซ่ึงเป็นการท่ีผูเ้ช่ือกาํลงัดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงัและอยูน่อกสมัพนัธภาพ

กบัพระเจา้ การใชชี้วิตสุรุ่ยสุร่าย แสดงถึงการดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัประเภท

หน่ึงของผูเ้ช่ือในพระคริสต์

ต่อมาไม่ก่ีวนั บุตรคนนอ้ยนั้นกร็วบรวมทรัพยท์ั้งหมดแลว้ไป

เมืองไกล และไดผ้ลาญทรัพยข์องตนอยา่งสุรุ่ยสุร่าย [แปลตรง

จากภาษากรีก] (ลูกา 15:13)

บุตรคนเลก็เร่ิมขอ้งเก่ียวกบักิจกรรมท่ีไดท้าํลายชีวิตของตน และอยูน่อก

แผนการของพระเจา้ ผมไม่อยากจะระบุหรือเจาะจงถึงลกัษณะของบาปท่ีเขาได้

กระทาํ เพราะอาจมีผูอ่้านบางคนคิดวา่ “เร่ืองน้ีไม่เก่ียวกบัฉนั ฉนัไม่ไดก้ระทาํบาป

เหมือนบุตรคนเลก็ ฉนัไม่ไดใ้ชชี้วิตเละเทะ ฉนัเป็นคริสเตียนท่ีดี”


ไดเ้ช่ือในพระคริสต์

จิตใจของ

ผูท่ี้ไม่เช่ือ

จิตใจของผูเ้ช่ือ

ประกอบด้วย

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ผลิตการ กระทาํดี

ของพระเจา้

ตามอยา่งพระเยซูคริสต์

บาปส่วนตวั

ผลิตการกระทาํดี

ของมนุษย์

บาปส่วนตวั

ผลิตการกระทาํดี

ของมนุษย์

ตามอยา่ง

ผูท่ี้ไม่เช่ือธรรมชาติบาปจะ

ควบคุมจิตใจของ

ผู้ เช่ือตลอดเวลา

จิตใจของผู้ เช่ือจะ

ถกูควบคุมโดย

ธรรมชาติบาปหรือ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ธรรมชาติ

บาป

ธรรมชาติ

บาป

สถานะฝ่ายเนือ้หนัง และ ฝ่ายวิญญาณ
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ถา้คุณคิดอยา่งน้ี ผมขอเตือนสติคุณวา่ คุณยงัมีธรรมชาติบาปซ่ึงประกอบดว้ย

จุดอ่อน อนัเป็นแหล่งท่ีล่อลวงใหคุ้ณทาํบาปส่วนตวั (ฮีบรู 12:1); จุดแขง็ซ่ึงจะ

ผลิตการกระทาํดีจากฝ่ายเน้ือหนงั (human good) (อิสยาห์ 64:6; ฮีบรู 6:1);

แนวโนม้ท่ีจะถือวา่ตนชอบธรรมเพราะการกระทาํตามกฎศาสนา (โรม 7:7);

แนวโนม้ท่ีจะกบฏต่อกฎศาสนาและดาํเนินชีวติอยา่งไร้ศีลธรรม และ แนวโนม้

ความตอ้งการฝ่ายเน้ือหนงั (กิเลสตณัหา) ดงันั้น ธรรมชาติบาปจะนาํมนุษยไ์ป

ตามแนวโนม้ท่ีกล่าวถึงไม่ทางใดกท็างหน่ึง (เอเฟซสั 2:3) เม่ือจิตใจของคุณถูก

ควบคุมดว้ยธรรมชาติบาป คุณมกัจะไปตามแนวโนม้ซ่ึงตรงกบันิสยัส่วนตวัของ

คุณ อยา่งไรกต็าม ไม่วา่คุณมีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํผิดบาปในรูปแบบใดก็ตาม

เม่ือคุณอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของธรรมชาติบาปแลว้ คุณกเ็หมือนบุตรคนเลก็

ถึงแมว้า่คริสเตียนทุกคนไดรั้บความรอดนิรันดร์ แต่ตราบใดท่ีคริสเตียนยงัมี

ชีวติอยูบ่นโลก เขาก็ยงัจะกระทาํบาปอยู่

ถา้เราทั้งหลายจะวา่เราไม่มีบาป เรากห็ลอกตวัเอง และความจริง

ไม่ไดอ้ยูใ่นเราเลย (1 ยอห์น 1:8)

ถา้คุณคิดวา่คุณเลิกทาํบาปเรียบร้อยแลว้ น่ีกเ็ท่ากบัคุณกาํลงับอกวา่ “ฉนั

สมบูรณ์แลว้” แต่การท่ีคุณตาบอดต่อบาปส่วนตวัของตนไม่ไดห้มายความวา่

พระเจา้จะมองบาปของคุณไม่เห็น คุณไดแ้ต่หลอกลวงตวัคุณเอง

ถา้เรากล่าววา่เราไม่ไดท้าํบาป กเ็ท่ากบัวา่เราทาํใหพ้ระองคเ์ป็นผู ้

ตรัสมุสา และพระคาํของพระองคก์มิ็ไดอ้ยูใ่นเราทั้งหลายเลย

(1 ยอห์น 1:10)

ทุกคร้ังท่ีคุณพดู หรือทาํเป็นวา่คุณไม่ไดก้ระทาํบาปหลงัจากไดรั้บความรอด

แลว้นั้น กเ็ป็นการบอกวา่พระเจา้ตรัสมุสา และพระคาํของพระเจา้ไม่ไดอ้ยูใ่นซีก

ขวาของจิตใจของคุณ20

ปัญหา คือ คุณอาจคลุกคลีกบัผูค้นท่ีดูน่านบัถือ คุณอาจปกปิดบาปของคุณ

และแสร้งทาํเป็นวา่คุณเป็นคนดีรอบคอบซ่ึงคนอ่ืนน่าจะเอาอยา่ง คุณรู้จกัวธีิทาํ

ตวัเคร่งขรึม ดาํเนินชีวิตอยา่งมีศีลธรรมและรักษาขอ้หา้มของศาสนา แต่ขา้งใน

เตม็ไปดว้ยบาปท่ีร้ายกาจ คุณเยอ่หยิง่ ขมข่ืน หนา้ซ่ือใจคด พดูใส่ร้าย อิจฉา แคน้

ไม่ยอมใหอ้ภยั และเตม็ไปดว้ยความกระวนกระวาย และความกลวั การถือวา่ตน

20. ซีกขวาของจิตใจ (the right lobe of the soul) เป็นคาํศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงอธิบายถึงคาํ

วา่ καρδια (คาเดีย) ในภาษากรีก (ในพระคมัภีร์ไทยใชค้าํวา่ ใจ ฉบบัภาษาองักฤษ

มกัใชค้าํวา่ heart) เป็นส่วนของสมองท่ีเกบ็และจดัขอ้มูลหลกัคาํสอนพระคมัภีร์ ผา่น

ทางช่องรับขอ้มูล (frame of reference) ศูนยค์วามจาํ คาํศพัท์ ช่องเกบ็ขอ้มูลตาม

ประเภท (categorical storage) จิตสาํนึก ช่องรวบรวมและประยกุตห์ลกัคาํสอนพระ

คมัภีร์ (momentum compartment) และสติปัญญา (wisdom compartment)

บาปส่วนตวั

ความดขีองมนุษย์

แนวโน้มทีจ่ะ

พึง่กฎศาสนา

แนวโน้มที่

จะต่อต้าน

กฎศาสนา

แนวโน้มท่ีจะตอบสนอง

ต่อความต้องการฝ่ายเนือ้หนัง 

จดุอ่อน

จดุแขง็

ธรรมชาติ

บาป

ธรรมชาติบาป
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ชอบธรรมเพราะการกระทาํดีและกระทาํตามกฎศาสนาเป็นแนวโนม้ของคุณใน

การดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงั

ถึงตอนน้ีคุณอาจไม่คิดวา่คุณดาํเนินชีวิตอยูฝ่่ายเน้ือหนงั คุณอาจกาํลงัคิดวา่

“ฉนัไม่ไดอ้าละวาด ทาํใหค้นอ่ืนเดือดร้อนหรือทาํส่ิงท่ีคนเรียกวา่บาปแต่อยา่งใด

คุณจะเรียกฉนัวา่เป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัไดอ้ยา่งไร” แต่ตอนน้ีคุณอาจอยูน่อก

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้เพราะความคิดของคุณ21 ความจริงแลว้ ความบาปทาง

ความคิด เป็นทางลดัไปสู่ “เมืองไกล” แห่งชีวติฝ่ายเน้ือหนงั (ลูกา 15:13)

ผูเ้ช่ือท่ีพลาดในการท่ีจะเรียนและเขา้ใจหลกัคาํสอนเร่ืองการดาํเนินชีวิตฝ่าย

เน้ือหนงั (the doctrine of carnality) หรือปฏิเสธความจริงวา่ ธรรมชาติบาปมีจริง

เขากพ็ลาดท่ีจะจดัการกบับาปในชีวิตของตนตามท่ีพระคาํของพระเจา้ทรงบงัคบั

บญัชาผูเ้ช่ือทุกคน คนประเภทน้ีกาํลงัหลอกตวัเอง เขาไม่รู้จกัหลกัคาํสอนพระ

คมัภีร์ เขาหาเหตุผลหรือพยายามชดเชยความผิดบาปโดยสวมหนา้กากแห่งการ

หนา้ซ่ือใจคด และชดเชยความผิดบาปของเขาดว้ยการกระทาํดี การรับใชพ้ระเจา้

ถวายทรัพยเ์พ่ิมเป็นพิเศษ หรือสญัญากบัพระเจา้วา่จะเปล่ียนพฤติกรรม อยา่งไรก็

ตาม ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดท้าํใหเ้รากลบัมามีสัมพนัธภาพกบัพระเจา้

คริสเตียนทุกคน จงลืมตาข้ึน! เม่ือคุณไดก้ระทาํบาปแลว้ จงยอมรับวา่คุณได้

ทาํ และประยกุตวิ์ธีการท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมใหใ้นการแกไ้ขเร่ืองบาป อยา่

พยายามแกต้วัหรือหาเหตุผลท่ีจะกระทาํบาป อยา่หลอกตวัเองวา่การทาํผิดนั้น

เป็นเพียงการผิดพลาดและไม่ใช่บาป อน่ึง ไม่วา่คุณมีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํบาป

ประเภทใดกต็าม จงเรียนรู้ท่ีจะสาํนึกบาปของคุณ เพ่ือท่ีคุณจะสามารถตั้งตน้ใหม่

และมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองได้

ทุกคร้ังท่ีคุณกระทาํบาป คุณอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ คุณคือบุตรคน

เลก็ท่ีผลาญทรัพยข์องบิดา อาจารยเ์ปาโลไดอ้ธิบายถึงปัญหาน้ีวา่

21. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Mental Attitude Dynamics (2001)

เพราะเรารู้วา่ธรรมบญัญติันั้นเป็นโดยฝ่ายวิญญาณ แต่วา่ขา้พเจา้

เป็นแต่เน้ือหนงัถูกขายไวใ้หอ้ยูใ่ต้ [ธรรมชาติ] บาป (โรม 7:14)

ในขอ้น้ีอาจารยเ์ปาโลกาํลงัอธิบายประสบการณ์ฝ่ายเน้ือหนงัของท่าน

คาํวา่ บาป ในรูปแบบเอกพจน์จะตอ้งหมายถึง ธรรมชาติบาป อยา่งเดียว ส่วน

ธรรมบญัญติันั้นไม่บกพร่อง แต่เป็นส่ิงท่ี “บริสุทธ์ิ ยติุธรรม และดี” (โรม 7:12)

อาจารยเ์ปาโลกาํลงับอกวา่ ตวัเขาเองท่ีบกพร่อง เขาไดเ้ขียนต่อวา่ “ขา้พเจา้อยู่

ภายใตธ้รรมชาติบาป”

ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจการกระทาํของขา้พเจา้เอง (โรม 7:15ก)

ถา้ใชค้าํพดูง่ายๆ กคื็ออาจารยเ์ปาโลกาํลงับอกวา่ “น่ีอะไรกนั ฉนัเป็นคริส-

เตียน ฉนัไดบ้งัเกิดใหม่ ฉนัมีชีวิตนิรันดร์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูภ่ายใน

ฉนั พระคริสตก์ท็รงสถิตอยูภ่ายในฉนัดว้ย22 ฉนัไดเ้ขา้ส่วนในพระคริสต์ และเป็น

ผูบ้ริสุทธ์ิในสายพระเนตรของพระเจา้แลว้23 ฉนัมีทรัพยส์มบติัฝ่ายวิญญาณอนัน่า

อศัจรรยท์ั้งหมดเหล่าน้ี แต่ฉนัยงัทาํบาปอยู!่ ฉนัไม่เขา้ใจการกระทาํของฉนัเอง!

22. การทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (indwelling of the Holy Spirit) เป็น

สถานะอนัถาวรซ่ึงผูเ้ช่ือทุกคนในยคุคริสตจกัรไดรั้บ พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิต

อยูใ่นร่างกายของคริสเตียนทุกคนเพ่ือกระทาํร่างกายเป็นวิหารของพระคริสต์ (1 โครินธ์

3:16; 2 โครินธ์ 6:16) การทรงสถิตอยูข่องพระคริสตภ์ายในวิหารนั้น เป็นการรับรอง

วา่ผูเ้ช่ือไดรั้บความรอดนิรันดร์ ไดรั้บพระพร และไดรั้บทุกอยา่งซ่ึงจาํเป็นในการ

ดาํเนินชีวิตต่อหนา้พระพกัตร์ของพระเจา้ (โคโลสี 1:26-28)

23. เป็นผูบ้ริสุทธ์ิโดยตาํแหน่งในพระคริสต์ (positional sanctification) เป็นสถานะท่ี

ผูเ้ช่ือไดรั้บ ณ เวลารอด เป็นการท่ีพระเจา้ทรงแยกผูเ้ช่ือในพระคริสตไ์ปจากมนุษย์

ธรรมดา เพ่ือใหก้ระทาํตามพระประสงคข์องพระองค์
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อาจารยเ์ปาโลไดอ้ธิบายถึงตวัของท่านและคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัทุกคน โดย

เขียนวา่

เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่ทาํส่ิงท่ีขา้พเจา้ปรารถนาท่ีจะทาํ แต่กลบั

ทาํส่ิงท่ีขา้พเจา้เกลียดชงันั้น (โรม 7:15ข)

มีขอ้พระคมัภีร์ท่ีอาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนเพ่ิมเติมเก่ียวกบัธรรมชาติบาป เช่น

กาลาเทียบทท่ี 5 ซ่ึงเรียกธรรมชาติบาปวา่ “เน้ือหนงั” ในโคโลสี 3:5-9 มีรายช่ือ

บาปซ่ึงคริสเตียนไดก้ระทาํ ซ่ึงอาจทาํใหคุ้ณตอ้งตกใจ ใน 1โครินธ์ 3:1-3 อาจารย์

เปาโลไดใ้หค้าํจาํกดัความของผูเ้ช่ือท่ีอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้วา่เป็นผูเ้ช่ือ

ท่ี “ประพฤติตามมนุษย”์ หมายความวา่ ประพฤติตามผูท่ี้ไม่เช่ือ อาจารยเ์ปาโลเคย

เป็นเช่นนั้น แต่เขาไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ือฝ่ายเน้ือหนงัตลอด ในโรมบทท่ี 6 และบทท่ี 8

ท่านไดอ้ธิบายถึงการแกไ้ขปัญหาเร่ืองชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั ถา้คุณไม่ไดแ้กไ้ขปัญหา

การท่ีคุณดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัดว้ยวิธีการตั้งตน้ใหม่ พระเจา้ไม่มีทางเลือก

พระองคต์อ้งตีสอนคุณเพื่อใหคุ้ณกลบัมาอยูใ่นนํ้าพระทยัของพระองค์

การตสีอนจากพระเจ้า (Divine Discipline)

เม่ือใชท้รัพยห์มดแลว้กเ็กิดกนัดารอาหารยิง่นกัทัว่เมืองนั้น เขาจึงเร่ิม

ขดัสน (ลูกา 15:14)

ในขอ้ท่ี 14 เราไดเ้ห็นสถานการณ์ท่ีเร่ิมจะเปล่ียนแปลง การ “กนัดารอาหาร”

เลง็ถึง การตีสอนจากพระเจา้ท่ีพระองคน์าํมายงัผูเ้ช่ือท่ีอยูน่อกสมัพนัธภาพกบั

พระองค์ การดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงัอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งนาํไปสู่การตีสอนจาก

พระเจา้เสมอ ถา้คุณอยูน่อกเสน้ทางของพระองค์ คุณควรคาดหมายวา่จะโดนการ

ตีสอนจากพระเจา้24

บุตรคนเลก็ “ขดัสน” ซ่ึงเป็นตวัอยา่งการตีสอนจากพระเจา้ท่ีสมบูรณ์แบบ

ไม่วา่เขาพยายามกระทาํส่ิงใดกจ็ะไม่เกิดผล ขอใหคุ้ณสงัเกตวา่สุดทา้ยเขาตอ้งไป

ทาํอะไร

เขาไปอาศยัอยูก่บัชาวเมืองนั้นคนหน่ึง และคนนั้นกใ็ชเ้ขาไปเล้ียง

หมูท่ีทุ่งนา (ลูกา 15:15)

ในขอ้น้ีเราจะเห็นวา่บุตรคนเลก็คงเดินทางไปเมืองซ่ึงอยูน่อกเขตปาเลสไตน์

เพราะธรรมบญัญติัของโมเสสไดบ้ญัญติัวา่หมูเป็นสตัวม์ลทิน จึงหา้มไม่ใหช้าว

ยวิกินหรือแตะตอ้งซากของมนั (เฉลยธรรมบญัญติั 14:8) ในฐานะยวิ บุตรคนเลก็

หมดส้ินหนทางจนเขาตอ้งไปทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหมู งานน้ีไดค้่าจา้งนอ้ยนิด

และเขากาํลงัหิวโหย

เขาใคร่จะไดอ่ิ้มทอ้งดว้ยฝักถัว่ท่ีหมูกินนั้น แต่ไม่มีใครใหอ้ะไร

เขากิน (ลูกา 15:16)

คาํวา่ ἐπιθυμε (เอพ็-พีธูเมะโอ) (ท่ีแปลวา่ “ใคร่”) เขียนดว้ยรูปแบบ

ไวยากรณ์ imperfect tense พร้อมดว้ย linear aktionsart หมายความวา่ ความใคร่ท่ี

จะกินนั้นอยูน่านแลว้และยงัไม่หาย คาํกริยาต่อมา “อ่ิมทอ้ง” เขียนดว้ย aorist

infinitive ซ่ึงทาํใหเ้ราเขา้ใจวา่เขาพร้อมท่ีจะกินอาหารของหมู คือ ฝักถัว่

เม่ือผูเ้ช่ืออยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้เป็นเวลานาน มาตรฐานของเขาจะ

เปล่ียนไป ส่วนบุตรคนเลก็เราไดเ้ห็นมาตรฐานของเขาเปล่ียนไปมาก แต่ก่อนเขา

มีรสนิยมท่ีหรูหราราคาแพง (ลูกา 15:13) แต่ตอนน้ีเขายนิดีท่ีจะกินอาหารของหมู

24. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากภาคผนวก D (หนา้ 46)
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สถานการณ์ของเขาไดเ้ปล่ียนฐานะท่ีเขาเป็นบุตรของบิดาไปหรือไม่ ไม่เลย!

เขายงัเป็นบุตรชายของบิดาโดยกาํเนิด แต่ตอนน้ีเขาอยูภ่ายใตก้ารตีสอนท่ีหนกั

และมีสภาพความเป็นอยูไ่ม่ต่างจากสตัวม์ลทิน

เม่ือกลบัมาดูจากมุมมองฝ่ายวิญญาณ ชายคนน้ีกลายเป็นคริสเตียนท่ีใชชี้วิต

อยู่ “ในคอกหมู” เขายงัเป็นคริสเตียนอยู่ และยงัเป็นบุตรของพระเจา้ ความรัก

ของพระเจา้ไม่มีวนัพรากไปจากเขา แต่เขาไดน้าํการตีสอนจากพระเจา้มาสู่ตนเอง

เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตีสอนผูท่ี้พระองคท์รงรัก และเม่ือ

พระองคท์รงรับผูใ้ดเป็นบุตรพระองคก์็ทรงเฆ่ียนตีผูน้ั้น (ฮีบรู 12:6)

ความหิวโหยของเขายงัคงอยู่ แต่ “ไม่มีใครใหอ้ะไรเขากิน” ซ่ึงบ่งบอกวา่

เจา้นายไม่อนุญาตใหเ้ขากินอาหารของหมู น่ีเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ บุตรคนเลก็น้ี

โทรมมากถึงขนาดเจา้นายยงัเห็นวา่หมูมีค่ามากกวา่เขา

ผูเ้ช่ือท่ีอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้เป็นเวลานานมีสิทธ์ิท่ีจะพฒันาบุคลิก

นิสยั แรงจูงใจ และการประพฤติท่ีเลวร้ายกวา่ผูท่ี้ไม่เช่ือเสียอีก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีผูท่ี้

ไม่เช่ือหลายคนใชป้ระเดน็น้ีในการปฏิเสธพระเยซูคริสต์ ผูไ้ม่เช่ือประเภทน้ีอาจ

บอกวา่ตนมีเพ่ือน 15 คนท่ีไม่เช่ือในพระเยซู ซ่ึงทุกคนนั้นลว้นมีความประพฤติท่ี

ดีกวา่คริสเตียนท่ีดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั อยา่งไรกต็าม ถึงแมเ้ขาอาจพดูถูก แต่

นัน่กไ็ม่ใช่ขอ้แกต้วัท่ีจะไม่เช่ือในพระเยซูคริสต์

ผูท่ี้ไม่เช่ือนั้นอาจแสดงความคิดของเขาวา่ “ผมจะไม่มีวนัไปโบสถค์ริสเตียน

หรอก พวกเขาหนา้ซ่ือใจคดจริงๆ” เขาอาจจะคิดถูก แต่เขายงัเลือกท่ีจะทาํงาน ทาํ

ธุรกิจ หรือใชเ้วลาวา่งกบัคนหนา้ซ่ือใจคด แต่เขาจะไม่ยอมไปโบสถท่ี์มีคนหนา้

ซ่ือใจคด ความจริงคือ เขาหาขอ้แกต้วัท่ีจะไม่ไปโบสถเ์พราะในใจของเขาปฏิเสธ

ท่ีจะเช่ือในพระคริสตอ์ยูแ่ลว้

เม่ือผูเ้ช่ือไดก้ระทาํบาปและอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้เป็นเวลายาวนาน

ชีวติของเขาไดแ้ต่เส่ือมทรามลง ไม่ไดดี้ข้ึน คริสเตียนประเภทน้ีอาจจะทาํธุรกิจท่ี

ทุจริต ติดเหลา้ เจา้ชู้ และยงัรับใชท่ี้โบสถ์ เขาเป็นคริสเตียนท่ีไดบ้งัเกิดใหม่จริง

แต่อยูใ่นสถานการณ์เดียวกบับุตรผูห้ลงหาย และเป็นเหตุทาํใหห้ลายคนท่ียงัไม่

รอดตอ้งสะดุด

การตั้งต้นใหม่ และการมีชีวติฝ่ายวญิญาณ

เม่ือเขารู้สาํนึกตวัแลว้จึงพดูวา่ “ลูกจา้งของบิดาเรามีมาก ยงัมี

อาหารกินอ่ิมและเหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอด

อาหาร” (ลูกา 15:17)

“รู้สาํนึกตวัแลว้” ในท่ีน้ีหมายถึง การยอมรับท่ีจะมองชีวติจากมุมมองพระ

คมัภีร์ ท่ีจะเผชิญความจริง ท่ีจะยอมรับวา่ตนผิดและกาํลงัขดัคาํสัง่สอนจากพระ

คาํของพระเจา้ ท่ีจะหยดุหาเหตุผลหรือขอ้แกต้วัท่ีจะกระทาํบาป และท่ีจะหยดุ

กล่าวโทษพระเจา้หรือผูอ่ื้นสาํหรับบาปท่ีตนไดท้าํและสารภาพบาปของตนต่อ

พระบิดา บุตรผูห้ลงหายไดส้าํนึกวา่ ในตอนน้ีลูกจา้งของบิดายงัอยูดี่กินดีกวา่เขา

เสียอีก

จาํเราจะลุกข้ึนไปหาบิดาเรา และพดูกบัท่านวา่ “บิดาเจา้ขา้

ขา้พเจา้ไดผิ้ดต่อสวรรคแ์ละผิดต่อหนา้ท่านดว้ย” (ลูกา 15:18)

น่ีคือท่าทีท่ีจะนาํใหเ้รากลบัมาอยูใ่นวงกลมขา้งล่าง การกลบัคืนสู่

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้นั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ของเรา การโทษตวัเอง หรือ

การกระทาํดีเพ่ือลบลา้งความผิด ไม่มีวิธีอ่ืนใด! มีเพียงวธีิเดียวท่ีเราจะไดรั้บการ

ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิอีกคร้ังหน่ึง
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ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ่ื์อและเท่ียง

ธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาํระเราให้

พน้จากการอธรรมทั้งส้ิน (1 ยอห์น 1:9)

คริสเตียนหลายคนสงสยัในพระคุณของพระเจา้ และอาจตั้งคาํถามวา่ “มีแต่

1 ยอห์น 1:9 เท่านั้นหรือท่ีพดูถึงหลกัการตั้งตน้ใหม่” ท่ีจริงแลว้ ถึงแมว้า่พระ

คมัภีร์อาจจะเขียนถึงหลกัการใดโดยมีขอ้พระคมัภีร์เพียงขอ้เดียว แต่หลกัการนั้น

ยงัเป็นจริงและเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั อยา่งไรกต็าม 1 ยอห์น 1:9 ไม่ใช่ขอ้เดียวท่ี

อธิบายถึงหลกัการการตั้งตน้ใหม่กบัพระเจา้ ยงัมีอีกหลายขอ้ ทั้งในพระคมัภีร์เดิม

และพระคมัภีร์ใหม่ เช่น เนหะมีย์ 1:6; สดุดี 32:5; 38:18; 51:3-4; สุภาษิต 28:13;

ดาเนียล 9:4; 1 โครินธ์ 11:31; 1 เปโตร 4:17 และขอ้อ่ืนๆ

ผมมกัใชค้าํหน่ึงท่ีอธิบายถึงหลกัการน้ีอยา่งลงตวั นัน่คือคาํวา่ “ตั้งตน้ใหม่”

(Rebound) หมายถึง “ไดโ้อกาสใหม่” การกระทาํบาปทาํใหผู้เ้ช่ือสะดุดและได้

หยดุย ั้งการกา้วหนา้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณ แต่เน่ืองจากพระเยซูคริสตท์รงรับการ

พิพากษาลงโทษสาํหรับบาปทุกประการของเรา เพียงเรากล่าวถึงบาปท่ีเราได้

กระทาํหลงัจากไดรั้บความรอด (post-salvation sins) เรากจ็ะกลบัมามีชีวติฝ่าย

วิญญาณ (ในวงกลม) อีกคร้ังหน่ึง

ไม่วา่คุณจะอ่านคาํวา่ “สารภาพ” จากภาษาฮีบรู ภาษากรีก หรือภาษาอารา-เม

อิคกต็าม ลว้นหมายถึง “การกล่าวถึงบาป” หรือ “การยอมรับบาปท่ีไดก้ระทาํต่อ

พระพกัตร์ของพระเจา้พระบิดา” คาํวา่สารภาพในพระคมัภีร์ไม่ไดห้มายถึงการ

รู้สึกเสียใจเพราะบาปท่ีไดท้าํไป คุณอาจรู้สึกเสียใจ แต่ความรู้สึกนั้นไม่ไดช่้วย

คุณและไม่ใช่เง่ือนไขในการท่ีจะรับการใหอ้ภยัจากพระเจา้ หรือท่ีจะทาํใหคุ้ณ

กลบัมีสมัพนัธภาพกบัพระองคอี์กคร้ังหน่ึง

ไม่วา่จะพดูถึงเร่ืองความรอด หรือเร่ืองการตั้งตน้ใหม่กบัพระเจา้หลงัจากได้

กระทาํบาป อารมณ์และความรู้สึกไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มนุษยก์บัพระเจา้ ความรอดนั้นกเ็น่ืองดว้ยความเช่ืออยา่งเดียว และในพระคริสต์

เพียงผูเ้ดียว ( faith alone in Christ alone ) บางคนอาจมีความรู้สึกอบอุ่นหลงัจาก

ไดรั้บพระเยซูคริสตม์าเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา แต่ยงัมีบางคนซ่ึงอาจจะไม่

เคยมีประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์ คุณอาจไม่ได้ “รู้สึก” วา่คุณรอดแลว้ แต่ถา้

หากคุณเช่ือในพระคริสตใ์นฐานะเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ คุณไดร้อดแลว้

ในทาํนองเดียวกนั คุณอาจ ไม่รู้สึก วา่คุณมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้หลงัจากคุณได้

ตั้งตน้ใหม่กบัพระองค์ แต่คุณกมี็สมัพนัธภาพกบัพระองคแ์ลว้และกาํลงัดาํเนิน

ชีวติฝ่ายวญิญาณอีกคร้ังหน่ึง

อยา่รอใหถึ้งเวลาท่ีคุณจะรู้สึกเสียใจก่อนถึงจะกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระ

บิดา เพราะเม่ือถึงเวลานั้นแลว้ คุณอาจกาํลงักินฝักถัว่อยูก่บัหมู! อยา่ใหอ้ารมณ์

ของคุณนาํทางชีวติของคุณ สาํหรับหลายคนน่ีอาจจะเป็นคาํสัง่สอนท่ีรับไดย้าก

เพราะคริสเตียนหลายคนดาํเนินชีวติตามอารมณ์ตั้งแต่ท่ีไดเ้ช่ือในพระคริสต์ ผูเ้ช่ือ

ประเภทน้ีจะวดัชีวิตฝ่ายวิญญาณดว้ยอารมณ์และความรู้สึก หากเขารู้สึกดี นัน่ก็

หมายความวา่เขากาํลงัดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณและพระเจา้ทรงอยูใ่กลเ้ขา แต่ถา้

เขารู้สึกแย่ เขาจะคิดวา่เขามีปัญหาและไม่มีความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ หากคุณใช้

อารมณ์และความรู้สึกเป็นเคร่ืองวดัแทนพระคาํของพระเจา้ คุณจะไม่มีวนัประสบ

ความสาํเร็จในชีวิตคริสเตียน

พระคุณพระเจ้าผ่านการตั้งต้นใหม่

ผูเ้ช่ือท่ีไม่กลบัมีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้หลงัจากไดก้ระทาํบาป เขาจะ

ไม่ไดรั้บการทรงนาํจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และไม่สามารถรับใชพ้ระเจา้ดว้ย

ฤทธ์ิเดชของพระองคไ์ด้ วิธีการตั้งตน้ใหม่ไม่ไดเ้ป็นการอนุญาตใหก้ระทาํบาป

แต่เป็นการอนุญาตใหรั้บใชพ้ระเจา้หลงัจากท่ีไดก้ระทาํบาป หากผูเ้ช่ือไม่ไดต้ั้ง

ตน้ใหม่ เขาไม่สามารถบรรลุพระประสงคท่ี์พระเจา้ทรงมีต่อชีวิตของเขาบนโลก
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น้ีได้ และเขาจะผลิตความดีจากพลงัฝ่ายเน้ือหนงั (human good) เท่านั้น ไม่ใช่

ความดีท่ีมาจากการปฏิบติัชีวิตฝ่ายวิญญาณ (divine good)25

ถา้หากพระเจา้ไม่ไดท้รงจดัเตรียมวิธีการตั้งตน้ใหม่ไว้ จะไม่มีคริส

เตียนคนใดท่ีจะทนกบัปัญหาและความกดดนัของชีวติได้ หากคุณยงัคิดอยูว่า่คุณ

ตอ้งรู้สึกเสียใจก่อนท่ีพระเจา้จะทรงโปรดยกความผิดบาปของคุณ และยงัคิดอยู่

วา่คาํวา่ “สารภาพ” มีความหมายมากกวา่การกล่าวถึงบาปต่อพระบิดา แสดงวา่

คุณยงัไม่เขา้ใจถึงพระคุณของพระเจา้ ขอใหเ้ราดู 1 ยอห์น 1:9 อีกคร้ังหน่ึง

ถา้เรากล่าวถึง [สารภาพ] บาปของเรา พระองคท์รงสตัยซ่ื์อ

และเท่ียงธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชาํระ

เราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน (1 ยอห์น 1:9)

คาํวา่ ουμομομε (โฮโมโล-เกโอ) ในภาษากรีกหมายถึง “สารภาพ”

“ยอมรับ” หรือ “กล่าวถึง” คาํวา่ “ถา้” ในขอ้น้ีอยูใ่นประโยคเง่ือนไข รูปแบบท่ี

สาม (third class conditional sentence) ซ่ึงใหผู้อ่้านภาษากรีกเขา้ใจวา่การกล่าวถึง

บาปนั้นข้ึนอยูก่บัความคิดเสรีในการตดัสินใจ คุณจะสารภาพบาปของคุณหรือไม่

นั้น นัน่กข้ึ็นอยูก่บัคุณ

การสารภาพบาปนั้นเหมือนกบัการใชค้วามเช่ือ เพราะเป็นการท่ีปราศจาก

การกระทาํและการทาํความดีของมนุษย์ แน่นอนวา่พระเจา้ไม่ไดใ้หค้ะแนนคุณ

เพราะคุณไดส้ารภาพบาป แต่คาํวา่ “ถา้เราสารภาพ [กล่าวถึง] บาปของเรา” เป็น

อนุประโยคท่ีรับรองวา่คุณไดก้ระทาํบาปต่อหนา้พระพกัตร์พระเจา้ “พระองค์

ทรงสตัยซ่ื์อ” ทาํใหเ้รามัน่ใจวา่พระองคจ์ะทรงยกบาปของคุณทุกคร้ังท่ีคุณ

25. ความดีของพระเจ้า (divine good) คือ การกระทาํดีหรือการรับใชพ้ระเจา้ซ่ึงเป็น

ผลผลิตของผูเ้ช่ือท่ีกาํลงัอยูภ่ายใตก้ารประกอบดว้ยพระวิญญาณ จึงเป็นการกระทาํซ่ึงถึง

มาตรฐานของพระองค์ มีคุณค่าฝ่ายวิญญาณ และรับบาํเหน็จจากพระเจา้ท่ีสวรรค์

สารภาพบาป พระองคย์งัทรง “เท่ียงธรรม” จึงสามารถยกบาปของเราไดเ้พราะ

พระคริสตไ์ดรั้บการพิพากษาลงโทษแทนเรา พระคริสตท์รงรับแบกบาปของคุณ

ท่ีพระกายของพระองคบ์นไมก้างเขน (1 เปโตร 2:24) เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่มี

บาปในสายพระเนตรของพระองค์ พระองคผ์ูส้ตัยซ่ื์อและเท่ียงธรรมกส็ามารถให้

อภยับาปของคุณได้26

พระคมัภีร์ไม่ไดส้อนใหเ้ราวงิวอนขอการอภยัจากพระเจา้ พระคมัภีร์สอนเรา

“ใหก้ล่าวถึงบาปนั้น” เราควรท่ีจะเติบโตข้ึนฝ่ายวิญญาณ และปฏิบติัชีวติตามพระ

บญัชาของพระเจา้

ตั้งแต่วนันั้นท่ีเราไดย้อมรับพระเยซูคริสตว์า่ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ

เรา พระเจา้ทรงปฏิบติัต่อเราดว้ยพระคุณ เราไม่สมควรท่ีจะไดรั้บพระคุณจาก

พระองค์ และไม่มีการกระทาํใดท่ีจะทาํใหเ้ราสมควรรับพระคุณจากพระองคด์ว้ย

เราไดรั้บพระคุณผา่นวิธีการตั้งตน้ใหม่เพราะส่ิงท่ีพระองคเ์ป็น และเพราะส่ิงท่ี

พระองคท์รงกระทาํเพ่ือเรา ส่วนเรากเ็พียงแต่รับมาจากพระองค์

แมคุ้ณจะตอ้งรับการตีสอนจากพระเจา้ พระองคย์งัทรงปฏิบติัต่อคุณดว้ย

พระคุณเสมอ คุณเคยคิดบา้งหรือไม่วา่คุณจะตอ้งเจบ็ปวดมากแค่ไหนถา้พระเจา้

ตอ้งตีคุณตามท่ีคุณควรจะไดรั้บ? ถึงแมว้า่พระองคอ์าจตีสอนคุณอยา่งหนกั แต่ก็

ดว้ยพระคุณ เหตุฉะนั้นพระคมัภีร์จึงสัง่สอนใหคุ้ณลุกข้ึนแลว้กา้วต่อไป (ฟิลิปปี

3:13)

เพราะเหตุนั้น จงยกมือท่ีอ่อนแรงข้ึน และจงใหห้วัเข่าท่ีอ่อนลา้

มีกาํลงัข้ึน [ใหก้ลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้] และจงกระทาํ

ทางท่ีเทา้ของท่านจะเดินไปนั้นใหต้รงไป [เติบโตข้ึนฝ่าย

วิญญาณ] เพ่ืออาการท่ีทาํใหง่้อยจะมิไดก้าํเริบข้ึน แต่จะไดห้าย

เป็นปกติ [ตั้งตน้ใหม่แลว้กา้วต่อไป] (ฮีบรู 12:12)

26. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ ต้ังต้นใหม่แล้วก้าวต่อไป หนา้ 6
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หากคุณคิดวา่คุณไดรั้บการให้อภยัเพราะคุณรู้สึกเสียใจในบาปท่ีไดก้ระทาํ หรือ

เพราะคุณไดส้าบานต่อพระเจา้วา่คุณจะไม่กระทาํบาปนั้นอีก หรือไม่กเ็พราะคุณ

ตั้งใจทรมานตนเอง (asceticism) นัน่คือการท่ีคุณกาํลงัหลอกตวัเอง ไม่มีส่ิงใดท่ี

จะนาํคุณกลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ไดน้อกจากจะกล่าวถึงบาปของคุณต่อ

พระเจา้พระบิดา มีเพียงวธีิน้ีเท่านั้น!

คุณไดรั้บการอภยัหลงัจากท่ีคุณไดส้ารภาพบาปเพราะพระคริสตท์รงรับการ

พิพากษาลงโทษสาํหรับบาปของคุณท่ีไมก้างเขน การสารภาพบาปเป็นส่ิงท่ี

ปราศจากการกระทาํดีของผูท่ี้สารภาพ (non-meritorious) โดยคุณความดีทั้งหมด

อยูท่ี่พระองคผ์ูซ่ึ้งไดต้ายแทนคุณ

พระคุณของพระเจา้ยงัทรง “ชาํระ” คุณจาก “การอธรรมทั้งส้ิน” คือ บาปผิดท่ี

คุณไดก้ระทาํแต่ไม่ไดส้าํนึก หมายถึงบาปท่ีคุณไม่รู้วา่เป็นบาปเพราะขาดหลกัคาํ

สอนพระคมัภีร์ในจิตใจ

ถึงตอนน้ี บุตรคนเลก็พดูถูกท่ีบอกกบัตวัเองวา่ “...จะพดูกบัท่านวา่ ‘บิดาเจา้

ขา้ ขา้พเจา้ไดผิ้ดต่อสวรรคแ์ละผิดต่อหนา้ท่านดว้ย’ ” น่ีคือการสารภาพบาปของ

เขา ซ่ึงพดูแค่น้ีกพ็อ อยา่งไรกต็าม ในขอ้ต่อไปเราไดเ้ห็นถึงการท่ีเขายอมให้

ความรู้สึกของตนควบคุมความคิด การกระทาํบาปทางดา้นอารมณ์ไดด้บัพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิ และกระทาํพระองคท์รงเสียพระทยั (เอเฟซสั 4:30; 1 เธสะโลนิ

กา 5:19)27

“ขา้พเจา้ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้

ขา้พเจา้เป็นเหมือนลูกจา้งของท่านคนหน่ึงเถิด” (ลูกา 15:19)

ถึงแมว้า่เขาอาจไม่สมควรท่ีจะไดช่ื้อวา่เป็นลูกกจ็ริง แต่การตาํหนิตนเองนั้น

ไม่นาํเขากลบัสู่สมัพนัธภาพกบับิดาหรือพระเจา้ ความสบัสนทาํใหเ้ขาคิดเร่ืองไร้

27. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Isolation of Sin (2003) หนา้ 23

สาระ เขาคิดเองวา่บิดาของเขาจะไม่รับเขาเป็นลูกเพราะความผิดพลาดท่ีเขาไดท้าํ

เขาคิดวา่ถา้เขาเสนอใหบิ้ดารับเขาในฐานะเป็นลูกจา้ง บิดาน่าจะใหอ้ภยัเขา

ถึงแมว้า่บิดาอาจตอ้งการรับเขาเป็นลูกจา้ง หรือพนัธนาการเขาไว้ แต่เขากย็งั

จะเป็นบุตร เขาไม่สมควรท่ีจะเป็นลูกกจ็ริงอยู่ แต่การเป็นบุตรไม่ข้ึนอยูก่บัความ

เหมาะสม ชายคนน้ีไม่เขา้ใจในหลกัการน้ีเขาจึงสบัสน เขาหลงคิดวา่จะตอ้งทาํส่ิง

ใดเพ่ือจะลบลา้งความผิดบาป และใหบิ้ดายอมรับเขากลบัมาอีกคร้ัง

บิดาไม่สนใจกบัความผิดบาปของบุตรชาย บิดาไม่ไดบ้อกวา่ “ไอเ้ดก็คนน้ี

ตอ้งไดรั้บบทเรียน ฉนัจะใหเ้ขาทาํงานในคอกสตัวส์กัหน่ึงเดือน” หรือ “จะใหเ้ขา

ถูพ้ืน เกบ็ข้ีมา้ และทาํนา เขาสมควรจะไดรั้บการลงโทษเพราะความสาํมะเลเทเมา

ของเขา” บิดาไม่ตอ้งการท่ีจะรับเขามาเป็นคนใช้ บิดาจึงไม่สนใจขอ้เสนอของ

บุตรชาย เช่นเดียวกนั พระเจา้เพียงสดบัฟังคาํสารภาพของเราเท่านั้น และยก

ความผิดบาปใหเ้ราอยา่งไม่มีเง่ือนไข

การตั้งต้นใหม่สําแดงพระลักษณะของพระเจ้า

แลว้เขากลุ็กข้ึนไปหาบิดาของตน แต่เม่ือเขายงัอยูแ่ต่ไกล

บิดาแลเห็นเขากมี็ความเมตตา จึงว่ิงออกไปกอดคอจุบเขา

(ลูกา 15:20)

เป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากท่ีคุณจะเห็นพระลกัษณะของพระเจา้ในขอ้น้ี28 การท่ีบิดา

ไดแ้ลเห็นบุตรผูห้ลงหายแต่ไกลเป็นภาพสอนถึงความสพัพญัญูของพระเจา้

คุณธรรมและความเมตตาของบิดาทาํใหเ้ราเห็นถึงความรักของพระเจา้ ถึงแมว้า่

28. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากภาคผนวก E (หนา้ 48) และ หนงัสือ The Trinity (1993)
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บุตรไดล้ะบา้นไปและมีชีวิตอธรรม แต่ความรักของบิดาไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงเลง็

ถึงความไม่เปล่ียนแปลง (immutability) ของพระองค์

ในอดีตกาล ความสพัพญัญูของพระเจา้ทรงทราบวา่คุณจะกระทาํบาป

มากมาย ตั้งแต่ลา้นๆๆๆ ปีท่ีแลว้พระองคย์งัทราบวา่คุณจะกล่าวถึงบาปของคุณก่ี

คร้ัง และในอดีตกาลความรักของพระองคท์รงจดัเตรียมการแกไ้ขปัญหาเร่ืองบาป

สาํหรับคุณ

ความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อบุตรของพระองค์ ไดรั้บรองวา่เราทุกคนจะรับ

ความเมตตาจากพระองคเ์ม่ือเราไดต้ั้งตน้ใหม่ พระเจา้ทรงใหอ้ภยับาปเม่ือเราตั้ง

ตน้ใหม่เพราะพระคริสตท์รงพอพระทยัความยติุธรรมและความชอบธรรมของ

พระบิดาผา่นพระราชกิจบนไมก้างเขน เม่ือคุณไดก้ล่าวถึงบาปของคุณ กเ็ท่ากบัวา่

พระบิดาไดว่ิ้งไปหาคุณและกอดคอจุบคุณ น่ีคือความรักท่ีพระเจา้พระบิดาทรงมี

ต่อพวกเราในฐานะเป็นผูเ้ช่ือ

พระเจา้พระบิดาทรงรักคุณอยา่งเป็นส่วนตวั ดว้ยความรักท่ีไม่มีเง่ือนไขและ

ไม่ส้ินสุด พระองคท์รงมีท่าทีต่อคุณเช่นน้ีเสมอ เพราะคุณธรรมและความเมตตา

ของพระองคไ์ม่ส้ินสุด (บทเพลงคร่ําครวญ 3:22) พระองคท์รงสาํแดงความรักน้ี

อยา่งไร? ไม่ใช่ดว้ยการบงัคบัใหคุ้ณตอ้งวิงวอนขอการอภยัจากพระองค์ แต่ดว้ย

การใหอ้ภยัทนัทีท่ีคุณกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระองค์ น่ีคือความรักท่ีพระองค์

ทรงมีต่อคุณ คุณเป็นบุตรท่ีรักของพระองค์

เม่ือลูกชายของผมยงัเป็นเดก็ มีหลายคร้ังท่ีผมภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่ “นัน่

ลูกของผมเอง” แต่กมี็บางคร้ังท่ีเขาทาํตวัแยซ่ึ่งทาํใหผ้มอยากจะหลบหนา้ไป แลว้

บอกวา่ “เดก็คนนั้นเป็นลูกใครเน่ีย?” แต่ไม่วา่เขาเป็นเดก็ท่ียอดเยีย่มหรือยอดแยก่็

ตาม ผมยงัจะดีใจทุกคร้ังท่ีเห็นเขาเขา้บา้น และไม่วา่เขาอาจกระทาํผิดร้ายแรงมาก

แค่ไหน แต่ส่ิงแรกท่ีผมทาํทุกคร้ังท่ีเขาจะเดินเขา้ประตู คือรับเขาไวใ้นออ้มกอด

ของผม ผมไม่เคยหยดุรักเขา

น่ีกคื็อทศันคติท่ีพระเจา้พระบิดาทรงมีต่อคุณ แต่ยิง่มากกวา่นั้นหลายเท่า

ความสพัพญัญูของพระเจา้ทรงทราบวา่คุณจะกระทาํผิดบาปภายในอีก 5 นาที

หรือ 5 ชัว่โมง หรือ 5 วนั แต่พระองคย์งัทรงรักคุณเสมอ! ถึงคุณจะตอ้งตั้งตน้ใหม่

ซํ้ าแลว้ ซํ้ าเล่า แต่พระองคก์จ็ะทรงโปรดยกบาปของคุณทุกคร้ัง นัน่แหละคือ

พระคุณ!

ผลลัพธ์ของการตั้งต้นใหม่

ฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาวา่ “บิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ไดบ้าปต่อ

สวรรคแ์ละต่อสายตาของท่านดว้ย ขา้พเจา้ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่

เป็นลูกของท่านอีกต่อไป” (ลูกา 15:21)

เขาพดูจริงท่ีบอกวา่เขาไดก้ระทาํบาป แต่ขอสงัเกตท่ีเขายงัไดบ้อกกบับิดาอีก

วา่ “ขา้พเจา้ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลูก” เขาคิดวา่เขาจะตอ้งกลายเป็นลูกจา้งใน

ไร่นาของบิดา แต่บิดาไม่ยอมรับขอ้เสนอของลูกชาย

แต่บิดาสัง่ผูรั้บใชข้องตนวา่ “จงรีบไปเอาเส้ือคลุมยาวอยา่งดี

ท่ีสุดมาสวมใหเ้ขา และเอาแหวนมาสวมน้ิวมือ กบัเอารองเทา้มา

สวมใหเ้ขา จงเอาลูกววัอว้นพีมาฆ่าเล้ียงกนั เพ่ือความร่ืนเริงยนิดี

เถิด” (ลูกา 15:22-23)

สองขอ้น้ีเราไดใ้หเ้ห็นถึงลกัษณะของการตั้งตน้ใหม่ส่ีดา้น คือ

1. “เส้ือคลุมยาวอยา่งดีท่ีสุด” เลง็ถึงสถานะท่ีเห็นจากภายนอก อนัเป็นผล

จากการกลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ บิดาไม่ไดใ้หเ้ขาทาํงานเป็นคนใช้ แต่

ไดม้อบเส้ือคลุมยาวอยา่งดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงทรัพยส์มบติัท่ี
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พระเจา้ทรงมอบใหแ้ก่เราในการดาํเนินชีวิตฝ่ายวญิญาณ เพ่ือท่ีจะเติบโตข้ึนให้

เป็นผูเ้ช่ือท่ีชอบธรรมในประสบการณ์ส่วนตวั29

2. แหวนท่ีบิดาใหบุ้ตรนั้น คือ แหวนท่ีใชป้ระทบัตราของตระกลู (ภาษา

องักฤษเรียกแหวนน้ีวา่ signet ring) ในสมยัก่อนแหวนน้ีใชแ้ทนลายเซ็น และ

เป็นส่ิงท่ีรับรองวา่ผูส้วมใส่เป็นสมาชิกของตระกลูนั้นจริง เม่ือบุตรไดก้ลบัมา

มีความสมัพนัธ์กบับิดาอีกคร้ัง บิดาจึงมอบแหวนน้ีให้ ซ่ึงลูกสามารถใชใ้นการ

เรียกทรัพยสิ์นอนัอยูใ่นช่ือของบิดา (ปัจจุบนัอาจเปรียบไดก้บัการมีสิทธ์ิถอน

เงินจากบญัชีธนาคารในช่ือของบิดา) หากเปรียบกบัผูเ้ช่ือท่ีตั้งตน้ใหม่ นัน่ได้

เลง็ถึงการท่ีเราไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระเจา้ และมีสิทธ์ิท่ีจะประยกุตใ์ชท้รัพยากร

ฝ่ายวิญญาณทั้งหมดท่ีพระองคท์รงมอบใหแ้ก่เรา

3. “รองเทา้” หมายถึง การรับใชพ้ระเจา้ (เอเฟซสั 6:15) การตั้งตน้ใหม่ทาํให้

คุณสามารถ “ดาํเนินชีวิตตามพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:16) และคุณยงัไดรั้บ

เกียรติและสิทธิพิเศษ สมควรท่ีจะรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ไดอี้กคร้ังหน่ึง (โคโลสี

1:10) การประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิกระทาํใหผู้เ้ช่ือผลิตความดีฝ่าย

วิญญาณ (divine good) ขออยา่สนใจผูเ้ช่ือซ่ึงชอบเนน้การกระทาํดีจากฝ่ายเน้ือ

หนงัและตามกฎศาสนา ซ่ึงอาจบอกคุณวา่ “นกท่ีมีปีกเคยหกักจ็ะบินสูงเท่าเดิม

ไม่ไดอี้กต่อไป” คุณสามารถบินไดอี้ก และสูงกวา่เดิมเพราะคุณกลบัมามี

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้ และมีโอกาสท่ีจะเติบโตข้ึนและกา้วหนา้ในชีวติคริส

เตียน (ฟิลิปปี 3:13-14)

29. ชอบธรรมโดยผา่นประสบการณ์ส่วนตวั (experiential righteousness) คือการท่ีผู ้

เช่ือไดโ้ตข้ึนฝ่ายวิญญาณ เพ่ือเขาจะไดด้าํเนินตามพระบญัญติัต่างๆ ของพระเจา้

(2 เปโตร 3:18) ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ การทรงนาํจากพระเจ้า (แปลและพิมพปี์

2003) และ การดาํเนินชีวิตด้วยความเช่ือ (2003)

4. สุดทา้ย “ลูกววัอว้นพี” เลง็ถึงการมีสามคัคีในพระคาํ (fellowship in the

Word) คือการรับประทานอาหารฝ่ายวญิญาณ ซ่ึงจะทาํใหคุ้ณโตข้ึนใน

ความชอบธรรมของพระเจา้

เพราะวา่ลูกของเราคนน้ีตายแลว้ แต่กลบัเป็นอีก หายไปแลว้

[ἀποοθυπ อโพลลมู]ี แต่ไดพ้บกนัอีก เขาทั้งหลายต่างกเ็ร่ิม

มีความร่ืนเริงยนิดี (ลูกา 15:24)

พระคมัภีร์พดูถึงความตาย 7 รูปแบบ30 ในขอ้น้ี “ความตาย” หมายถึง การ

ดาํเนินอยูฝ่่ายเน้ือหนงั คือ การอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ (temporal death)

อยา่งท่ีมีการอธิบายใน โรม 8:6, 13; เอเฟซสั 5:14; 1 ทิโมธี 5:6) การ “กลบัเป็น

อีก” หมายถึงบุตรผูห้ลงหายไดก้ลบัเขา้สู่วงกลมขา้งล่าง มีความสมัพนัธ์กบับิดา

อีกคร้ังหน่ึง คาํวา่ “หาย” แปลจากคาํกรีกวา่ อโพลลมูี ซ่ึงหมายถึง “เสียหาย” หรือ

“พินาศ” ในขอ้น้ีเลง็ถึงการดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงัตลอดเวลาท่ีเขาอยูห่่างจาก

บิดา เขาไม่ตอ้งการท่ีจะดาํเนินชีวิตคริสเตียน แต่หลงัจากท่ีเขาไดต้ั้งตน้ใหม่ เขา

ไดก้ลบัมายงับา้นของบิดา และสามารถดาํเนินชีวิตคริสเตียน คือ ชีวติฝ่ายวญิญาณ

อีกคร้ังหน่ึง

เม่ือผูเ้ช่ือไดก้ลบัมามีสมัพนัธภาพกบัพระเจา้และกา้วหนา้ฝ่ายวิญญาณผา่น

การศึกษาพระคาํของพระองค์ เขาจะไดพ้บกบัพระพรอนัมากมายท่ีพระเจา้ทรง

จดัเตรียมไวใ้หแ้ก่เขา การท่ีมี “ความร่ืนเริงยนิดี” หมายถึงความสงบสุขภายใน

จิตใจ ความปิติยนิดี และความมัน่คงท่ีมีในผูเ้ช่ือทุกคนซ่ึงดาํเนินอยูใ่นชีวติคริส

เตียนและไดป้ระโยชน์จากพระคุณของพระเจา้

30. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากภาคผนวก F (หนา้ 57) และหนงัสือ Dying Grace (1977)
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ผู้เช่ือทีเ่คร่งกฎศาสนา (The legalistic believer )

ฝ่ายบุตรคนใหญ่นั้นกาํลงัอยูท่ี่ทุ่งนา เม่ือเขากลบัมาใกลบ้า้น

แลว้กไ็ดย้นิเสียงมโหรีและเตน้รํา เขาจึงเรียกผูรั้บใชค้นหน่ึง

มาถามวา่ เขาทาํอะไรกนั ผูรั้บใชจึ้งตอบเขาวา่ “นอ้งของท่าน

กลบัมาแลว้ และบิดาไดใ้หฆ้่าลูกววัอว้นพี เพราะไดลู้ก

กลบัมาโดยสวสัดิภาพ” ฝ่ายพ่ีชายกโ็กรธไม่ยอมเขา้ไป บิดา

จึงออกมาชกัชวนเขา (ลูกา 15:25-28)

พ่ีชายคนโตน่าจะยนิดีท่ีเห็นนอ้งชายกลบับา้น เขาน่าจะวิง่ไปกอดนอ้งชาย

และบอกวา่ “ยนิดีตอ้นรับนอ้งชาย พ่ีดีใจมากท่ีนอ้งไดก้ลบัมา” แต่เขาไม่ไดท้าํ

อยา่งนั้น

คราวน้ีเป็นคราวของพ่ีชายท่ีจะ “ไปเมืองไกล” คือเป็นเขาแลว้ท่ีอยูน่อก

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้ เขาไดอิ้จฉาและโกรธเพราะบิดาไดป้ฏิบติัต่อนอ้งชาย

ดว้ยพระคุณ เขาไม่ยอมพดูกบันอ้งชาย เขาไม่กลบัเขา้ไปในบา้นและร่วมฉลองท่ี

นอ้งชายไดก้ลบัมา เพราะฉะนั้นฝ่ายบิดากอ็อกมาแลว้ขอใหเ้ขากลบัเขา้ไปขา้งใน

แต่กไ็ม่สาํเร็จ

บิดามีสิทธ์ิท่ีจะปฏิบติัต่อบุตรแต่ละคนตามท่ีตนเห็นวา่ดีท่ีสุด ขอคุณอยา่ขุ่น

เคืองท่ีเห็นคริสเตียนคนอ่ืนไดรั้บพระคุณจากพระเจา้ พระเจา้ทรงปรารถนาใหคุ้ณ

ปฏิบติัต่อผูเ้ช่ือคนอ่ืนดว้ยความเมตตากรุณา คุณควรมีทศันคติในจิตใจซ่ึงพระเยซู

คริสตท์รงสาํแดงแก่ผูอ่ื้น

จงผอ่นหนกัผอ่นเบาซ่ึงกนัและกนั และถา้แมว้า่ผูใ้ดมีเร่ืองราว

ต่อกนักจ็งยกโทษใหก้นัและกนั พระคริสตไ์ดท้รงโปรดยกโทษ

ใหท้่านฉนัใด ท่านจงกระทาํอยา่งนั้นเหมือนกนั (โคโลสี 3:13)

จงอยา่ลืมวา่สกัวนัหน่ึงคุณคงอาจจะอยูใ่นสถานการณ์เดียวกนักบัเขา เวลาท่ี

คุณตอ้งการเห็นผูอ่ื้นสะทอ้นพระคุณพระเจา้ และปฏิบติัต่อคุณดว้ยความรักความ

เมตตาเช่นกนั

แต่เขาบอกบิดาวา่ “ดูเถิด ขา้พเจา้ไดป้รนนิบติัท่านก่ีปีมาแลว้

และมิไดล้ะเมิดคาํบญัชาของท่านสกัขอ้หน่ึงเลย แมแ้ต่เพียงลูก

แพะสกัตวัหน่ึงท่านกย็งัไม่เคยใหข้า้พเจา้ เพ่ือจะเล้ียงกนัเป็นท่ี

ร่ืนเริงยนิดีกบัเพื่อนฝงูของขา้พเจา้ (ลูกา 15:29)

ลูกคนโตกาํลงับ่นและต่อวา่บิดา “นานหลายปีท่ีผมไดส้ตัยซ่ื์อต่อพอ่ แต่พอ่

ไม่เคยจดังานเล้ียงใหผ้มเลย” บิดาเขาคงเคยจดังานเล้ียงใหเ้ขา แต่ดว้ยความอิจฉา

ริษยาท่ีเขามีต่อนอ้งจึงทาํใหเ้ขาลืมไป บาปทางความคิดประการหน่ึง คือ ความ

อิจฉาไดน้าํไปสู่บาปทางดา้นความคิดอีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ความโกรธ ต่อดว้ย

บาปทางคาํพดู เช่น การพิพากษาและการใส่ร้ายทั้งบิดาและนอ้งชาย

แต่เม่ือลูกคนน้ีของท่าน ผูไ้ดผ้ลาญส่ิงเล้ียงชีพของท่านโดยคบ

หญิงโสเภณีมาแลว้ ท่านยงัไดฆ่้าลูกววัอว้นพีเล้ียงเขา” (ลูกา 15:30)

พ่ีชายรู้ไดอ้ยา่งไรวา่นอ้งชายไดผ้ลาญมรดกส่วนของตนดว้ยการจา้งโสเภณี?

เขาไม่มีทางรู้! ในขอ้ท่ีผา่นมาเราไดอ่้านวา่ นอ้งชาย “ไดผ้ลาญทรัพยข์องตนท่ีนัน่

ดว้ยการใชชี้วิตสุรุ่ยสุร่าย” ซ่ึงมีความหมายกวา้ง พ่ีชายไดแ้ต่เดาเอาเองวา่นอ้งเสีย

เงินไปกบัโสเภณี เพราะไม่มีการพดูถึงอยา่งเจาะจงวา่นอ้งชายผลาญเงินทองของ

เขาดว้ยวธีิไหน

มิหนาํซํ้ า ไม่ใช่เป็นเร่ืองของพ่ีชายเลย พ่ีชายเป็นตวัอยา่งท่ีทาํใหเ้ราเห็นวา่

เม่ือผูเ้ช่ืออยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ กจ็ะทาํใหเ้ราเห็นนิสยัท่ีแทจ้ริงของเขา

พ่ีชายไดเ้คร่งกฎศาสนา ถือวา่ตนเองชอบธรรมเพราะการกระทาํ และกาํลงักา้ว
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ก่ายเร่ืองส่วนตวัของคนอ่ืน31 ไม่วา่นอ้งชายจะกระทาํผิดบาปอยา่งไร บิดากไ็ดใ้ห้

อภยับาปเหล่านั้นแลว้ หลกัการในท่ีน้ีคือ เราไม่มีสิทธ์ิท่ีจะกล่าวโทษผูเ้ช่ือคนอ่ืน

สาํหรับบาปท่ีพระเจา้ทรงโปรดยกใหเ้รียบร้อยแลว้

ผูเ้ช่ือท่ีเคร่งกฎศาสนาไดพิ้พากษาผูอ่ื้นตามมาตรฐานของตน ซ่ึงเป็นการ

เปรียบดว้ยความดีและศีลธรรมของมนุษย์ และจะดูถูกคนท่ีไม่ไดก้ระทาํตาม

มาตรฐานนั้น ในคริสตจกัรทอ้งถ่ินเองกไ็ม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีจะเห็นสมาชิกทั้ง

โบสถพิ์พากษา ดูถูก และลงโทษสมาชิกคนๆหน่ึง เพราะเขาไดก้ระทาํบางส่ิงท่ี

ผิดกบัมาตรฐานหรือกฎของคริสตจกัร แต่ไม่มีใครมีสิทธ์ิท่ีจะกระทาํส่ิงเหล่าน้ี

กบัผูเ้ช่ือในพระคริสต์

การพิพากษา หรือ การกล่าวโทษผูอ่ื้นทาํใหคุ้ณอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระ

เจา้ และคุณกจ็ะถูกตีสอนเพราะบาปนั้น32 คุณลกัษณะหน่ึงของชีวิตคริสเตียนท่ีน่า

ยกยอ่ง คือ ความสามารถท่ีจะปฏิเสธการทดลองท่ีจะเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัชีวติของคน

อ่ืน และไม่ถือวา่เป็นเร่ืองของคุณเม่ือเห็นผูเ้ช่ือคนอ่ืนกระทาํบาป เพราะเช่ือวา่

พระเจา้จะทรงจดัการกบัคนนั้นโดยพระองคเ์อง ถา้คุณคิดวา่คุณตอ้งช่วยพระเจา้

ลงโทษคนอ่ืน นัน่หมายความวา่คุณกาํลงันาํตวัเองไปอยูต่รงกลางระหวา่งไมเ้รียว

ของพระเจา้และคนนั้น คุณเองท่ีจะตอ้งโดน! ถา้คุณไม่อยากจะถูกทรมานเพราะ

การท่ีคุณกล่าวโทษและนินทาคนอ่ืน คุณจงดาํเนินชีวิตของคุณอยา่งอยูต่่อหนา้

พระพกัตร์ของพระเจา้

ผลลัพธ์ของการเคร่งกฎศาสนา

คราวน้ีบิดาจะตอบบุตรคนโต ผู ้ “หลงหาย” เพราะการเคร่งกฎศาสนา

อยา่งไรดี?

31. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Isolation of Sin, หนา้ 16-17

32. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Reversionism, หนา้ 88

บิดาจึงตอบเขาวา่ “ลูกเอ๋ย เจา้อยูก่บัเราเสมอ และส่ิงของ

ทั้งหมดของเรากเ็ป็นของเจา้” (ลูกา 15:31)

พ่ีชายมีทุกส่ิงท่ีเขาตอ้งการ และมีสิทธ์ิท่ีจะใชท้รัพยส์มบติัของบิดาในการ

ดาํรงชีวิต และในการประกอบอาชีพ เร่ืองน้ีไม่ไดบ้อกเราวา่พ่ีชายไดย้อมรับ

พระคุณจากบิดา และไดคื้นความสมัพนัธ์กบับิดาอีกคร้ังหรือไม่ แต่คุณเอง ถา้คุณ

ปรารถนาท่ีจะใชท้รัพยากรฝ่ายวิญญาณเพ่ือท่ีจะปฏิบติัชีวิตคริสเตียนตามแผนการ

ของพระเจา้ คุณจาํตอ้งยอมรับพระคุณของพระเจา้ผา่นการใชวิ้ธีการตั้งตน้ใหม่

“แต่สมควรท่ีเราจะร่ืนเริงและยนิดี เพราะนอ้งของเจา้คนน้ี

ตายแลว้ แต่กลบัเป็นข้ึนอีก หายไปแลว้แต่เราไดพ้บกนัอีก”

(ลูกา 15:32)

ทุกคร้ังท่ีคุณบาป คุณก็ “ตาย” คือ ตายฝ่ายวิญญาณชัว่คราว (temporal death)

เพราะการอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ อยา่งไรกต็าม ทุกคร้ังท่ีคุณไดส้ารภาพ

บาปของคุณ คุณไดก้ลบัเขา้สู่วงกลมขา้งล่างพร้อมกบัทรัพยากรฝ่ายวิญญาณซ่ึง

พระเจา้ทรงโปรดจดัเตรียมใหแ้ก่คุณ เพราะฉะนั้น ตราบใดท่ีคุณยงัมีชีวิตอยูบ่น

โลกน้ี คุณจาํตอ้งกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระบิดาทุกคร้ังท่ีคุณไดก้ระทาํบาป ถา้

คุณไม่ไดท้าํเช่นนั้นคุณไม่ไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระเจา้ และชีวิตของคุณไร้

ประโยชน์ ทุกความดีท่ีคุณกระทาํจะถูกนบัวา่เป็นความดีจากฝ่ายเน้ือหนงั

(human good) และพระเจา้ไม่นบัวา่เป็นผลฝ่ายวิญญาณ มีแต่การนาํขอ้ 1 ยอห์น

1:9 มาประยกุตใ์ชเ้ท่านั้นท่ีจะชาํระคุณใหพ้น้จากบาป และนาํคุณกลบัมายงั

ตาํแหน่งท่ีคุณจะดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณและสามารถรับใชพ้ระเจา้ได้

อยา่งท่ีเราไดเ้ห็นในอุปมาบุตรผูห้ลงหาย เราสามารถจาํแนกผูเ้ช่ือได้ 2

ประเภท ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ (spiritual) และผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวิต

ฝ่ายเน้ือหนงั (carnal) ส่วนผูเ้ช่ือท่ีดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงันั้นยงัสามารถแบ่งได้
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อีก 2 ประเภท ผูเ้ช่ืออาจจะเป็นเช่นบุตรคนเลก็ท่ีเส่ือมในทางไร้ศีลธรรม หรือ

อาจจะเป็นเช่นพ่ีชายท่ีเส่ือมในทางมีศีลธรรมเพราะการเคร่งศาสนา ไม่วา่ผูเ้ช่ือ

จะเลือกทางไหน หรือจะซ่อนบาปไวจ้ากมนุษยอ์ยา่งไร แต่พระเจา้ไม่พอพระทยั

และจาํตอ้งตดัสมัพนัธ์กบัผูเ้ช่ือท่ีกระทาํบาป อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากคุณเป็นบุตร

ของพระองคอ์ยา่งถาวร ถึงแมว้า่คุณอาจจะกระทาํผิดร้ายแรงเพียงใด แต่จะไม่มี

วนัท่ีพระองคจ์ะระงบัความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อคุณ พระองคท์รงจดัเตรียม

วิธีการตั้งตน้ใหม่ เพ่ือท่ีคุณจะสามารถกลบัมีสมัพนัธภาพกบัพระองค์ และ

สามารถดาํเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณอีกคร้ัง อยา่งไรกต็าม การท่ีจะกล่าวถึงบาปของ

คุณต่อพระบิดาเป็นส่ิงท่ีคุณจะตอ้งตดัสินใจทาํเอง เหมือนท่ีบุตรคนเลก็ได้

ตดัสินใจ ตราบใดท่ีคุณยงัมีชีวิตอยูบ่นโลก กย็งัไม่สายเกินไปท่ีคุณจะตั้งตน้ใหม่

แลว้กา้วต่อไป!

ภาพผนวก A

หลกัคาํสอนการตั้งตน้ใหม่

The Doctrine of Rebound

1. การตั้งตน้ใหม่ (rebound) คือ วิธีการซ่ึงพระเจา้ทรงโปรดจดัเตรียมใหแ้ก่ผู ้

เช่ือท่ีดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงัอยู่ ใหรั้บการประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ผา่นการกล่าวถึงบาปต่อพระบิดา น่ีเป็นวธีิเดียวท่ีจะนาํผูเ้ช่ือกลบัมามี

สมัพนัธภาพกบัพระเจา้และกา้วต่อไปในชีวติฝ่ายวญิญาณอีกคร้ังหลงัจากได้

กระทาํบาป (สุภาษิต 1:23; เอเฟซสั 5:14 เปรียบกบั 5:18)

2. การตั้งตน้ใหม่ตั้งอยูบ่นการตายของพระเยซูคริสตท่ี์ไมก้างเขน ท่ีพระองค์

ทรงรับการพิพากษาลงโทษสาํหรับบาปทุกประการของเรา (2 โครินธ์ 5:21;

1 เปโตร 2:24; 1 ยอห์น 1:7)

3. ผูเ้ช่ือมีความสมัพนัธ์นิรันดร์กบัพระเจา้เพราะการท่ีเขาไดอ้ยู่ “ในพระคริสต”์

(วงกลมขา้งบน) (โรม 8:1) และสามารถรักษาสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ในเวลา

ท่ีเขายงัมีชีวิตอยูบ่นโลก (วงกลมขา้งล่าง) ผา่นการตั้งตน้ใหม่ (เยเรมีย์ 3:13)

4. ผูเ้ช่ือไดก้ระทาํบาปหลงัจากท่ีไดรั้บความรอด แต่การกระทาํบาปนั้นไดท้าํให้

ผูก้ระทาํดาํเนินชีวติฝ่ายเน้ือหนงั ไม่ใช่เสียความรอดไป (โรม 8:38-39; 1 โค

รินธ์ 3:1-3; 1 ยอห์น 1:8, 10)

5. ขั้นตอนของวิธีการตั้งตน้ใหม่ กล่าวถึงบาปนั้นต่อพระบิดา (1 ยอห์น 1:9);

แยกตวัจากบาปท่ีเคยกระทาํ (ฮีบรู 12:15); ลืมบาปนั้น (ฟิลิปปี 3:13-14) แลว้

กา้วต่อไป

6. การไม่ยอมตั้งตน้ใหม่จะนาํการตีสอนท่ีหนกักวา่เดิมมายงัผูเ้ช่ือ (1 โครินธ์

11:31); ฮีบรู 12:6)
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7. การเคร่งกฎศาสนา (legalism) เป็นอุปสรรคต่อการตั้งตน้ใหม่ เพราะการเคร่ง

กฎศาสนาเนน้การประพฤติ และทาํใหผู้เ้ช่ือตาบอดต่อพระคุณของพระเจา้

(ลูกา 15:11-32)

8. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการตั้งตน้ใหม่ และการสะทอ้นพระคุณแก่ผูอ่ื้น

8.1 การแนะนาํใหผู้เ้ช่ือท่ีถอยหลงัฝ่ายวิญญาณอยูไ่ดรู้้จกัวิธีการตั้งตน้ใหม่

อาจ ทาํใหเ้ขากลบัคืนดีกบัพระเจา้ (กาลาเทีย 6:1)

8.2 เราควรท่ีจะสะทอ้นนโยบายพระคุณของพระเจา้ต่อผูอ่ื้น (มทัธิว 18:23-35)

8.3 ผูเ้ช่ือรับคาํบญัชาใหส้ะทอ้นพระคุณของพระเจา้แก่ผูอ่ื้น (grace

orientation)

8.4 การแนะนาํผูเ้ช่ืออ่ืนใหพ้น้จากความผิด สามารถช่วยเขารอดจากบาปซ่ึง

นาํไปสู่ความตายได้ (ยากอบ 5:19-20)

9. คาํอ่ืนๆท่ีพระคมัภีร์ใชเ้ม่ือกล่าวถึงวิธีการตั้งตน้ใหม่

9.1 สารภาพ (confess) (1 ยอห์น 1:9)

9.2 พิจารณาตวัเอง (judge self) (1 โครินธ์ 11:31)

9.3 ถวายตวัแด่พระเจา้ (yield) (โรม 6:13; 12:1)

9.4 ท้ิงของหนกั (lay aside every weight) (ฮีบรู 12:1)

9.5 ยาํเกรงนอบนอ้มต่อพระบิดา (be in subjection to the Father) (ฮีบรู 12:9)

9.6 ยกมือท่ีอ่อนแรงข้ึน (lift up the hands that hang down) (ฮีบรู 12:12)

9.7 กระทาํหนทางให้ตรงไป (make straight the paths) (มทัธิว 3:3; ฮีบรู 12:13)

9.8 เป็นข้ึนมาจากความตาย (arise from the dead) (เอเฟซสั 5:14)

9.9 ท้ิงมนุษยเ์ก่า (put off the old man) (เอเฟซสั 4:22)

9.10 ยอมรับความชัว่ชา้ของเจา้ (acknowledge thine iniquity) (เยเรมีย์ 3:13)

10. การตั้งตน้ใหม่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงบญัชาแก่ผูเ้ช่ือในสมยัพระคมัภีร์เดิม

เช่นกนั (สดุดี 32:5; 38:18; 51:3-4; สุภาษิต 28:13)

ภาคผนวก B

หลกัคาํสอนของความมัน่คงนิรันดร์

(The Doctrine of Eternal Security)

ผูเ้ช่ือในพระคริสตไ์ดค้วามมัน่คงนิรันดร์ (ความรอดนิรันดร์) ซ่ึงพระเจา้ทรง

รับรองดว้ยวิธีการต่อไปน้ี

1. โดยตาํแหน่ง ผูเ้ช่ือทุกคนไดเ้ขา้ส่วนในพระเยซูคริสต์ (โรม 8:1; เอเฟซสั 1:3-6;

ยดูาบทท่ี 1)

2. โดยตรรกะแห่งพระสญัญาของพระเจา้ ถา้พระองคท์รงกระทาํส่ิงท่ียิง่ใหญ่

ท่ีสุดสาํหรับเราในขณะท่ีเราเป็นศตัรูของพระองค์ เราสามารถมัน่ใจไดว้า่

พระองคจ์ะทาํ ส่ิงท่ี“ยิง่กวา่นั้นอีก” เม่ือเราไดก้ลายเป็นบุตรของพระองคแ์ลว้

(โรม 5:9-10, 15, 17, 20; 8:32)

3. การใชอ้วยัวะของมนุษยเ์พื่อแสดงถึงพระลกัษณะของพระเจา้

(anthropomorphic approach) ยกตวัอยา่งเช่น “ผูเ้ช่ืออยูใ่นพระหตัถอ์นัทรง

ฤทธ์ิของพระเจา้ตลอดนิรันดร์” (สดุดี 37:24; ยอห์น 10:28)

4. พระเจา้ไม่เปล่ียนแปลง ถึงแมว้า่เราเองอาจเลิกเช่ือในพระเยซูคริสต์ พระองค์

ยงัทรงสตัยซ่ื์อเพราะพระองคไ์ม่ทรงเปล่ียนแปลง (2 ทิโมธี 2:12-13)

5. เราเป็นบุตรของพระองค์ เราไดบ้งัเกิดใหม่ในพระราชวงศข์องพระเจา้ และไม่

มีวนัท่ีพระองคจ์ะทรงทอดท้ิงเรา (ยอห์น 1:12; กาลาเทีย 3:26)

6. เราเขา้ส่วนในพระกายของพระเยซูคริสต์ ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นศีรษะ

ของพระกาย พระองคไ์ม่สามารถตรัสแก่ผูเ้ช่ือวา่พระองคไ์ม่ตอ้งการเขา (1 โค

รินธ์ 12:21; โคโลสี 1:18)

7. ไวยากรณ์ภาษากรีก ในพระธรรมกิจการ 16:31 คาํวา่ (พิส-ติว-โอ
แปลวา่ “เช่ือ”) เป็นคาํสัง่ซ่ึงเขียนดว้ยรูปแบบ aorist tense ซ่ึงหมายถึงการท่ี

เช่ือนั้นเป็นเหตุการณ์เดียว (คร้ังเดียว) และเกิดผลถาวร ส่วนคาํวา่ (โซโซ่
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แปลวา่ “รอด”) เขียนดว้ยรูปแบบสมบูรณ์กาล (perfect tense) ซ่ึงหมายถึง ผูท่ี้

เช่ือรับความรอดเรียบร้อยแลว้ และความรอดนั้นจะยงัคงอยูต่ลอดไป

8. เราเป็นผู้ รับมรดก เรามีมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่า และไม่มีวนัเปล่ียนแปลง ซ่ึงรอ

คอยเราอยูบ่นสวรรค์ (เอเฟซสั 1:11; 1 เปโตร 1:4-5)

9. พระเจ้าทรงดาํรงอยู่สูงสุด พระเจา้ผูท้รงดาํรงอยูสู่งสุดทรงประสงคท่ี์จะเกบ็

เราไวเ้ป็นของพระองค์ (2 เปโตร 3:9; ยดูา 24)

10. พนัธกิจการประทบัตราของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคท์รงประทบัตราท่ี

ช่ือของเราในหนงัสือแห่งชีวิต ซ่ึงรับรองวา่ช่ือของเราจะไม่มีวนัถูกลบออก

จากหนงัสือแห่งชีวิตนั้น (2 โครินธ์ 1:22; เอเฟซสั 1:13; 4:30; 2 ทิโมธี 2:19;

เปรียบเทียบกบั วิวรณ์ 20:13, 15)

ภาคผนวก C

หลกัคาํสอนแห่งการ “กลบัใจเสียใหม่”

The Doctrine of Repentance

1. เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะเขา้ใจถึงความหมาย และการใชค้าํวา่ נחם (เนคัม)

พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกวา่พระเจา้ทรง “เปล่ียนความคิด” หรือ “ทรงกลบั

พระทยั” (repent) ปฐมกาล 6:6; อพยพ 32:14; ผูวิ้นิจฉยั 2:18; 1 ซามูเอล

15:35; สดุดี 90:13; เยเรมีย์ 15:6; 42:10; อาโมส 7:3, 6

2. เน่ืองจากพระเจา้ทรงไม่เปล่ียนแปลง การใชค้าํเหล่าน้ีเป็นภาษาภาพท่ี

พระเจา้ทรงใชใ้นพระคมัภีร์เพ่ือใหม้นุษยเ์ขา้ใจถึงพระลกัษณะและพระ

ประสงคข์องพระองค์ (ในทางศาสนศาสตร์เรียกวา่ anthropopathisms)

ส่วนคาํวา่ “ทรงกลบัพระทยั” ไดอ้ธิบายถึงพระลกัษณะและพระ

ประสงคเ์ก่ียวกบัการตีสอนและการทรงพิพากษาลงโทษของพระองค์

3. คาํกริยากรีกคาํวา่υετανμμε(เมท็ทะโน-เอโอ) พระคมัภีร์ฉบบั

ภาษาไทยมกัจะแปลวา่ “กลบัใจเสียใหม่” (ฉบบัภาษาองักฤษนิยมใชค้าํ

วา่ repent) คาํน้ีมีความหมายตรงตามตวัอกัษรวา่ “เปล่ียนความคิด” และ

ไม่เลง็ถึงอารมณ์หรือความรู้สึกแต่อยา่งใด

4. ทั้ง เนคัม และ เมท็ทะโน-เอโอ เป็นคาํกิริยาสกรรม (transitive verb) ซ่ึง

ตอ้งมีทั้งประธาน และ กรรม นัน่หมายความวา่ ประธานจะตอ้งเปล่ียน

ความคิดเก่ียวกบักรรม

5. การใชค้าํวา่ เมท็ทะโน-เอโอ มีบางกรณีท่ีพระบิดาทรงเป็นกรรมใน

เร่ืองการเปล่ียนความคิด ดว้ยวา่พระองคท์รงเป็นผูก่้อตั้งแผนการของ

พระเจา้สาํหรับมนุษย์ อยา่งไรกต็าม ในบริบทความรอด ผูท่ี้ไม่เช่ือเป็น

ประธาน และพระเยซูคริสตท์รงเป็นกรรม (มทัธิว 12:41; มาระโก 1:15;

ลูกา 13:3, 5; 15:7, 10; 16:3-31; กิจการ 17:30; 20:21; 26:20; ฮีบรู 12:17;
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2 เปโตร 3:9) ขอสงัเกตวา่ผูท่ี้ไม่เช่ือนั้นจะไม่ตอ้งเปล่ียนความคิด

เก่ียวกบับาปท่ีเขากระทาํอยู่ แต่เปล่ียนความคิดเก่ียวกบัพระผูช่้วยให้

รอด

6. การ “เปล่ียนความคิด” ซ่ึงนาํไปยงัความรอด คือการเปล่ียนทศันคติท่ีมี

ต่อพระเยซูคริสต์ ซ่ึงตอ้งมีก่อนท่ีจะไดรั้บความรอด

6.1 ผูท่ี้ไม่เช่ือไม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลฝ่ายวิญญาณ (spiritual

information) เพราะไม่มีวิญญาณของมนุษย์ (1 โครินธ์ 2:14)

ดงันั้น ในเวลาท่ีผูเ้ช่ือไดฟั้งพระกิตติคุณ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

จึงทรงกระทาํหนา้ท่ีเป็นวิญญาณมนุษยแ์ทนเพ่ือเขาจะ

สามารถเขา้ใจในพระกิตติคุณนั้น (ยอห์น 16:8-11; 2 ทิโมธี

2:25)

6.2 พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงกระทาํใหผู้ท่ี้ไม่เช่ือเขา้ใจถึงเร่ือง

พระกิตติคุณในทางวิชาการ (ความรู้ประเภทน้ีพระคมัภีร์

เรียกวา่ โน-ซิส) ถา้คนนั้นไดเ้ช่ือในขอ้มูลนั้น ก็

กลายเป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ทางดา้นฝ่ายวิญญาณ (ซ่ึงพระ

คมัภีร์เรียกวา่ ἐιονενπσเอพ็-พิ-โนซิส)33
7. คาํกิริยาวา่ เมท็ทะโนเอ-โอ ยงัปรากฏในพระคมัภีร์เม่ือพดูถึงผูเ้ช่ือซ่ึง

ตอ้งเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัหลกัคาํสอนพระคมัภีร์34 (2 โครินธ์ 12:21;

33. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Reversionism, หนา้ 3-7; การเป็นพยาน (แปลและ

พิมพปี์ 2004), หนา้ 21-23

34. การถอยหลงัฝ่ายวิญญาณ (reversionism) คือ สถานะฝ่ายวิญญาณซ่ึงผูเ้ช่ือไดเ้ลือก

เม่ือเขาหนัไปจากแผนการ นํ้ าพระทยั และพระประสงคท่ี์พระเจา้มีต่อชีวิตของเขา

แลว้กลบัไปเช่ืออยา่งท่ีเคยเช่ือ คิดอยา่งท่ีเขาเคยคิด และประพฤติอยา่งท่ีเคยทาํ ผูเ้ช่ือท่ี

วิวรณ์ 2:5, 16, 22; 3:19)

8. คาํกิริยากรีกวา่ υεταυμοομυαπ(เมทะเมโลมยั)35 มกัจะถูกแปลวา่

กลบัใจ (repent) ซ่ึงเป็นการแปลท่ีผิดเช่นกนั ในความหมายท่ีแทจ้ริง

ของคาํกิริยาน้ีเลง็ถึงอารมณ์และความรู้สึก คือ “เสียใจ” (regret) หรือ

“รู้สึกน่าเสียดายสาํหรับส่ิงท่ีไดก้ระทาํ”

9. ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ มีการใชค้าํวา่ เมทะเมโลมยั ดงัน้ี คือ

9.1 รู้สึกน่าเสียดายกบัการกระทาํท่ีเคยทาํ (มทัธิว 21:29)

9.2 การท่ียดูาสอิสคาริโอทรู้สึกเสียใจ (มทัธิว 27:3) ความรู้สึก

เสียใจนั้นเกิดข้ึนเพราะอารมณ์ของเขาไดก้บฏต่อความคิด

(emotional revolt of the soul) ความเสียใจ หรือเสียดาย ไม่ได้

เก่ียวกบัชีวิตฝ่ายวิญญาณ และไม่สามารถเกิดผลฝ่ายวิญญาณ

ได้

9.3 พระเจา้ไม่ทรงเสียดายในการท่ีพระองคท์รงจดัเตรียมหนทาง

แห่งความรอด และของประทานฝ่ายวญิญาณแก่ผูเ้ช่ือ (โรม

11:29)

9.4 พระบิดาไม่ทรงเสียดายในการท่ีพระองคท์รงตั้งพระคริสตใ์ห้

เป็นพระมหาปุโรหิต (ฮีบรู 7:21)

10. คาํนามวา่ υετανμπα(เมทะ-นอย-ยา) ซ่ึงหมายถึง “การเปล่ียน

ความคิด” ถูกนาํมาใชใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ใน กิจการ 20:21;

โรม 2:4; 2 โครินธ์ 7:9-10; ฮีบรู 6:1, 6; 2 เปโตร 3:9)

ถอยหลงัฝ่ายวิญญาณไม่เสียความรอดไป แต่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของธรรมชาติบาป

และระบบโลกของซาตาน (1 ทิโมธี 4:1)

35. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Rebound Revisited (1995)
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ภาคผนวก D

หลกัคาํสอนเร่ืองการตีสอนจากพระเจา้

The Doctrine of Divine Discipline

1. การตีสอนจากพระเจา้ (divine discipline) เป็นการลงโทษท่ีพระเจา้ทรง

ปฏิบติัต่อผูเ้ช่ือเท่านั้น (ฮีบรู 12:5) ส่วนผูท่ี้ไม่เช่ือ บทลงโทษจากพระ

เจา้เรียกวา่ การพิพากษาลงโทษ (divine judgment) ทั้งในเวลาท่ีเขายงัอยู่

บนโลกและชัว่นิรันดร์ (ยอห์น 3:18)

2. พระบิดาทรงสมบูรณ์แบบทุกประการ เพราะฉะนั้น การตีสอนจาก

พระองคท์รงสมบูรณ์แบบทุกประการ การตดัสินใจในการตีสอนเป็น

สิทธ์ิของพระเจา้ผูท้รงดาํรงอยูสู่งสุด

3. การตีสอนจากพระเจา้มีพ้ืนฐานบนความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อผูเ้ช่ือ

(ฮีบรู 12:6; วิวรณ์ 3:19)

4. ไม่วา่การตีสอนจากพระเจา้นั้นจะหนกัแค่ไหน ผูเ้ช่ือจะไม่มีวนัเสีย

ความรอดของเขาไป (กาลาเทีย 3:26; 2 ทิโมธี 2:12-13)

5. การตีสอนอาจถูกยกเลิก หรือไม่กล็ดนอ้ยลง เม่ือผูเ้ช่ือไดต้ั้งตน้ใหม่ (1

โครินธ์ 11:31)

5.1 ขั้นตอนในการรับการตีสอนจากพระเจา้

5.1.1 การตีสอนประเภทเตือน (ยากอบ 5:9; วิวรณ์ 3:20)

5.1.2 การตีสอนท่ีหนกั (สดุดี 38:1-14)

5.1.3 การตีสอนถึงความตาย (1 ยอห์น 5:16) การท่ีผูเ้ช่ือไม่

ยอมยติุการถอยหลงัฝ่ายวญิญาณจะนาํไปยงัความ

ตายในท่ีสุด (วิวรณ์ 3:16)

5.2 ผูเ้ช่ือท่ีถอยหลงัฝ่ายวญิญาณไดน้าํการตีสอนจากพระเจา้มาถึง

ตนเพราะตดัสินใจผิด (สดุดี 7:14-16) การตีสอนเกิดจากการท่ี

เขาเลือกท่ีจะกบฏต่อพระเจา้ ในทาํนองเดียวกนั การเลือกท่ีจะ

ตั้งตน้ใหม่และกระทาํตามนํ้าพระทยัของพระองคจ์ะยติุการตี

สอนในขั้นสุดทา้ย

6. การตีสอนจากพระเจา้เก่ียวขอ้งกบัหลกัการพระคุณซ่ึงทาํใหก้ารแช่ง

สาปกลายเป็นพระพรหลงัจากผูเ้ช่ือไดต้ั้งตน้ใหม่แลว้ หลงัจากการ

สารภาพบาปหากเขายงัไดรั้บการตีสอน การตีสอนนั้นจะเป็นพระพร

สาํหรับเขา (โยบ 5:17-18; 2 โครินธ์ 12:9-10)

7. การตีสอนจากพระเจา้มีไวเ้ฉพาะในเวลาท่ีผูเ้ช่ือยงัมีชีวิตอยูบ่นโลก

หลงัจากความตายแลว้ไม่มีการตีสอนใดๆเกิดแก่ผูเ้ช่ือ(วิวรณ์ 21:4)

8. การตีสอนสามอยา่งซอ้นกนั (triple compound discipline) เป็นการ

รวมกนัระหวา่งความทุกขโ์ศกท่ีตนเป็นคนก่อ (self-induced misery)

กบัการตีสอนจากพระเจา้

8.1 ผูเ้ช่ือจะถูกการตีสอนจากพระเจา้เพราะบาปทางความคิด

8.2 ผูเ้ช่ือไดรั้บการตีสอนเพราะบาปทางคาํพดู ซ่ึงไดก่้อมาจาก

บาปทางความคิด (มทัธิว 7:1)

8.3 ผูท่ี้ใส่ร้าย นินทา หรือติดสินผูอ่ื้นจะตอ้งรับการตีสอนแทนผู ้

ท่ีกระทาํบาปนั้น หรือส่วนหน่ึงของการตีสอนท่ีพระเจา้ทรง

เตรียมไว้ (มทัธิว 7:2)

8.4 เพราะฉะนั้น ผูเ้ช่ือไม่ควรถือตนเป็นผูพิ้พากษาแทนพระเจา้
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ภาคผนวก E

หลกัคาํสอนเร่ืองพระลกัษณะของพระเจา้

The Doctrine of Divine Essence

1. หลักการ

1.1. พระเจา้ทรงเป็นหน่ึงโดยพระลกัษณะของพระองค์ ความเป็นหน่ึงเดียว

ของพระเจา้ (the oneness of God) หรือ พระสิริของพระเจา้ (the glory

of God) เลง็ถึงพระลกัษณะของพระองค์ (ยอห์น 10:30)

1.2. ตรีเอกานุภาพทรงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวโดยพระลกัษณะ แต่ประกอบ

ดว้ยสามบุคคล

1.3. ทุกพระลกัษณะของพระเจา้ทรงดาํรงอยูเ่สมอ มีพระลกัษณะบางส่ิงซ่ึง

ไม่ทรงปรากฏแก่ทูตสวรรคห์รือมนุษย์ แต่ไดรั้บการเปิดเผยผา่นพระ

คาํของพระองค์

2. ตวัอย่างของการทรงปรากฏของพระลักษณะของพระเจ้า

2.1. ในความรอด : ความรัก

2.2. ในแผนการของพระเจา้ : ความสพัพญัญู และการดาํรงอยูสู่งสุดของ

พระองค์ (sovereignty)

2.3. ในนํ้าพระทยัของพระเจา้ (การดาํรงอยูสู่งสุด)

2.4. ในความสตัยซ่ื์อ : การไม่ทรงเปล่ียนแปลง และความจริง

2.5. ในการเปิดเผยพระองคเ์อง : ความจริงและความสพัพญัญูของพระองค์

2.6. ในการทรงพิพากษาลงโทษ : ความชอบธรรม และความยติุธรรมของ

พระองค์

2.7. ในการเป็นข้ึนจากความตาย : การทรงดาํรงอยูช่ัว่นิรันดร์ของพระองค์

3. พระลักษณะของพระเจ้า พระองค์ทรง :

3.1. เป็นความรัก (Love)

3.1.1. พระเจา้ทรงเป็นความรักซ่ึงดาํรงชัว่นิรันดร์และไม่ทรง

เปล่ียนแปลง ความรักท่ีพระเจา้ทรงมีต่อเราไม่มีวนัท่ีจะลด

นอ้ยลง หรือท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน (1 ยอห์น 4:8ข, 4:16)

3.1.2. พระเจา้ทรงเป็นความรัก ความรักของพระองคส์ามารถดาํรงอยู่

ไดโ้ดยท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีส่ิงท่ีทรงสร้าง (ทูตสวรรค์ มนุษย)์ ท่ีจะ

ไดรั้บความรักนั้น เพราะวา่พระองคท์รงรักพระลกัษณะอนั

สมบูรณ์แบบของพระองคเ์อง (สดุดี 33:5)

3.1.3. ความรักของพระเจา้ทรงดาํรงอยูไ่ดโ้ดยไม่จาํตอ้งรับการ

ตอบสนอง หรือการแสดงความสตัยซ่ื์อจากผูท่ี้พระองคท์รงรัก

3.1.4. ความรักของพระเจา้ไม่สามารถประนีประนอม เพราะความ

รักของพระองคท์รงประกอบดว้ยความชอบธรรม และความ

ยติุธรรมอนัสมบูรณ์แบบของพระองค์

3.1.5. ความรักของพระเจา้ทรงสาํแดงไดส้ามประเภท ไดแ้ก่

3.1.5.i. ความรักท่ีทรงมีต่อพระองคเ์อง ในแต่ละบุคคลแห่งตรี

เอกานุภาพทรงรักความชอบธรรมของพระองคเ์อง และ

ความชอบธรรมของอีก 2 บุคคลแห่งตรีเอกานุภาพ เช่น

พระบิดาทรงรักความชอบธรรมของพระบิดา พระบุตร

และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นตน้

3.1.5.ii.ความรักส่วนตวัของพระเจา้ ซ่ึงเป็นความรักท่ีพระองคท์รง

มีต่อผูเ้ช่ือทุกคนเพราะเรามีความชอบธรรมอนัสมบูรณ์

แบบของพระองค์ (โรม 8:39; เปรียบกบั 1:โครินธ์ 5:21)

4948



บตุรผู้หลงหาย บตุรผู้หลงหาย

3.1.5.iii. ความรักไม่ส่วนตวัของพระเจา้ พระเจา้ทรงรักผูไ้ม่เช่ือทุก

คนดว้ยความรักไม่ส่วนตวั (ความรักไม่มีเง่ือนไข)(ยอห์น

3:16) เพราะความรักของพระเจา้ทรงดาํรงอยูจ่ากความ

ความชอบธรรมและความยติุธรรมของพระองค์ ไม่ใช่

เพราะคุณความดีหรือความน่ารักของผูท่ี้พระองคท์รงรัก

3.2. ดาํรงอยู่สูงสุด (Sovereignty)

3.2.1. พระเจา้ทรงดาํรงสูงสุดในจกัรวาล (เฉลยธรรมบญัญติั 4:39; 1

ซามูเอล 2:6-8; พงศาวดาร29:11; 2 พงศาวดาร 20:6; สดุดี 83:18;

อิสยาห์ 45:5-6; กิจการ 17:24)

3.2.2. พระมหากษตัริยข์องสวรรคแ์ละโลก (สดุดี 47:2; 93:1ก; มทัธิว

6:13; ฮีบรู 8:1; วิวรณ์ 4:2-3)

3.2.3. การท่ีพระองคท์รงดาํรงอยูสู่งสุดนั้นดาํรงอยูช่ ัว่นิรันดร์ (สดุดี

93:2); ไม่มีท่ีส้ินสุด (สดุดี 8:1; กิจการ 5:39; ฮีบรู 6:13) และการ

ตดัสินพระทยัของพระองคท์รงสมบูรณ์แบบและดาํรงสูงสุด

(โยบ 9:12; สดุดี 115:3; 135:6; สุภาษิต 21:1; ดาเนียล 4:35)

3.2.4. การตดัสินพระทยัของพระองคท์รงดาํรงสูงสุด (ไม่มีส่ิงใดซ่ึงจะ

ขดัขวางการตดัสินพระทยัของพระองค)์ (อิสยาห์ 46:10ข; เอ

เฟซสั 1:5) แผนการท่ีพระองคท์รงมีต่อมนุษยชาติจึงจะดาํเนิน

ไปตามนํ้าพระทยัของพระองคอ์ยา่งแน่นอน (สดุดี 24; ฮีบรู 6:17)

โดยเฉพาะ

3.2.4.i. ความรอด (ยอห์น 1:13; โรม 9:15-23)

3.2.4.ii. ชีวิตหลงัความรอด และการทรงจดัเตรียม (เอเฟซสั 4:4-13)

3.3. ชอบธรรม (Righteousness)

3.3.1. พระเจา้ทรงเป็นผูท่ี้บริสุทธ์ิและชอบธรรม (เลวีนิติ 19:2ข; 1 ซามู

เอล 2:2; สดุดี 22:3; 47:8; 111:9; อิสยาห์ 6:3; ยอห์น 17:11;

วิวรณ์ 3:7; 4:8; 6:10)

3.3.2. พระเจา้ทรงดี (สดุดี 25:8; 34:8; 86:5; 119:68; ลูกา 18:19)

3.3.3. ปราศจากบาป (2 โครินธ์ 5:21; 1 ยอห์น 1:5)

3.3.4. พระองคท์รงสมบูรณ์แบบดว้ยพระลกัษณะ (เฉลยธรรมบญัญติั

32:4ข; สดุดี 7:9; 11:7; 97:6; 111:3; 119:137ก; เยเรมีย์ 23:6; ยอ

ห์น 17:25ก; โรม 1:17; 10:3; 1 ยอห์น 2:29)

3.3.5. พระองคท์รงชอบธรรมในทศันคติ การกระทาํ และมาตรฐานใน

ทุกรูปแบบ และทุกประการ (เฉลยธรรมบญัญติั 32:4ก; 2 ซามู

เอล 22:31ก; สดุดี 119:137ข; 145:17; ดาเนียล 9:14; วิวรณ์ 19:2,

11)

3.4. ยุตธิรรม (Justice)

3.4.1. พระเจา้ไม่สามารถทาํในส่ิงท่ีไม่ยติุธรรม การทรงพิพากษาของ

พระองคท์รงสมบูรณ์แบบทุกประการ โดยความยติุธรรมทรง

ปฏิบติับทลงโทษซ่ึงความชอบธรรมของพระองคไ์ดเ้รียกร้อง

(เฉลยธรรมบญัญติั 32:4; 2 พงศาวดาร 19:7; โยบ 37:23; สดุดี

19:9; 50:6; 58:11; 89:14; อิสยาห์ 45:21; เยเรมีย์ 50:7; โรม 3:26;

ฮีบรู 10:30-31; 12:23)

3.4.2. แผนการความรอดของพระเจา้คงใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองความยติุธรรม

ของพระองคไ์ดอ้ยา่งดีท่ีสุด

3.4.2.i. พระเยซูทรงรับการพิพากษาลงโทษบาปแทนเรา (โรม

5:12; 6:23) ดว้ยการท่ีพระองคท์รงแบกบาปของมนุษยท์ุก

คนไวท่ี้พระกายของพระองค์ (1 เปโตร 2:24) ซ่ึงเป็นท่ีพอ

พระทยัต่อความยติุธรรมอนัสมบูรณ์แบบของพระบิดา
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3.4.2.ii. เพราะการน้ีแลว้จึงไม่ขดักบัความชอบธรรมของ

พระองค์ ในการท่ีจะใหอ้ภยัความผิดบาปแก่ผูท่ี้เช่ือใน

พระเยซูคริสต์ และท่ีจะประกาศวา่ผูเ้ช่ือคนนั้นเป็นคน

ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ (โรม 3:21-28;

4:5; 8:1)

3.4.2.iii. ในทาํนองเดียวกนั พระองคจ์าํตอ้งพิพากษาลงโทษทุก

คนท่ีไดป้ฏิเสธพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:18, 36; 5:28-30)

3.4.2.iv. ผูท่ี้ไม่เช่ือถูกพิพากษาลงโทษ เพราะการกระทาํดีของ

มนุษย์ (works) ไม่ใช่เพราะความบาป (วิวรณ์ 20:11-15)

3.4.3. พระบิดาทรงมอบหนา้ท่ีในการพิพากษาแก่ผูท่ี้ไดรั้บการ

พิพากษาลงโทษแทนเรา คือพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 5:22; 9:27-28)

3.4.4. เม่ือผูเ้ช่ือไดพิ้พากษาตนเองผา่นวธีิการตั้งตน้ใหม่ กจ็ะไม่ไดรั้บ

การพิพากษาจากพระบิดา (1 โครินธ์ 11:31)

3.5. มีชีวตินิรันดร์ (Eternal life)

3.5.1. พระเจา้ทรงดาํรงอยูต่ลอดมาและตลอดไป ทรงเป็น เยโฮวาห์

(Yahweh) “ผูท้รงดาํรงไปโดยพระองคเ์อง และทรงเปิดเผย

พระองค”์ 000 (อพยพ 3:14; ยอห์น 8:58)

3.5.2. พระเจา้ไม่มีจุดเร่ิมตน้ (ปฐมกาล 1:1ก; อิสยาห์ 43:13ก; โคโลสี

1:17) และไม่มีจุดจบ (เฉลยธรรมบญัญติั 32:40; 33:27; โยบ

36:26; สดุดี 9:7; 90:2; 102:27; 135:13; บทเพลงคร่ําครวญ 5:19;

ฮะบากกุ 3:6; ยอห์น 1:1-4; 1 ทิโมธี 1:17; 1 ยอห์น 5:11; วิวรณ์

1:8; 21:6; 22:13)

3.5.3. ผูเ้ช่ือท่ีไดเ้ช่ืออยา่งเดียว ในพระคริสตเ์พียงผูเ้ดียวไดรั้บชีวิตนิรัน

ดร์ (ยอห์น 3:16; 10:28-29; 1 ยอห์น 5:11) และความมัน่คงนิรัน

ดร์ (ยอห์น 8:51; 14:1-3)

3.5.4. ผูท่ี้ไม่เช่ือ คือ ผูท่ี้ปฏิเสธพระคริสต์ ไดรั้บการพิพากษาลงโทษนิ

รันดร์ (มทัธิว 25:46ก; ยอห์น 8:24)

3.6. สัพพญัญู (Omniscience)

3.6.1. พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิง ทุกอยา่ง ความรู้อนัไม่ส้ินสุดของพระ

เจา้ไม่ไดจ้าํกดัดว้ยเวลา (1 ซามูเอล 2:3; โยบ 26:6; 31:4; 34:21;

37:16; 42:2ข; สดุดี 139:1-6, 12; 147:4; เยเรมีย์ 16:17; เอเสเคียล

11:5; มทัธิว 10:29-30; ฮีบรู 4:13)

3.6.2. สติปัญญาและความเขา้ใจของพระองคไ์ม่มีส้ินสุด (1 ซามูเอล

16:7; สดุดี 44:21; 147:5ข; สุภาษิต 3:19; 5:21; 17:3; อิสยาห์

40:13-14; เยเรมีย์ 17:10; 51:15; นาฮูม 1:7; มทัธิว 6:8; โรม 8:27;

11:33; 1 ยอห์น 3:20)

3.6.3. พระองคท์รงทราบตอนจบตั้งแต่เร่ิมตน้ (foreknowledge) (อิส

ยาห์ 41:26; 42:9; 43:9; 46:10; กิจการ 2:23; 15:18; 1 เปโตร 1:2

ก)

3.6.4. ในฐานะเป็นพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รงทราบทุกอยา่ง และรู้จกั

มนุษยท์ุกคน (มทัธิว 9:4; ยอห์น 2:24; 19:28; 21:17)

3.6.5. พระเจา้ทรงทราบทุกอยา่งเก่ียวกบัผูเ้ช่ือทุกคนตั้งแต่อดีตกาล

(ตลอดมา) (โยบ 23:10; มทัธิว 6:31-32; ยอห์น 13:7; โรม 8:28;

โคโลสี 1:10; ยากอบ 1:5; 3:17)

3.7. สถติทุกท่ี (Omnipresence)

3.7.1. พระเจา้ทรงสถิตอยูทุ่กท่ี โดยพระองคไ์ม่ไดถู้กจาํกดัดว้ยเวลา

หรือดว้ยสถานท่ี พระองคท์รงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งและอยู่

เหนือทุกส่ิง (เยเรมีย์ 23:24; กิจการ 17:27)

3.7.2. ฟ้าสวรรคย์งัไม่ใหญ่พอสาํหรับพระเจา้ (1 พงศก์ษตัริย์ 8:27;

กิจการ 17:24ข)
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3.7.3. สวรรคเ์ป็นบลัลงักข์องพระองค์ แผน่ดินโลกเป็นท่ีวางพระบาท

ของพระองค์ (เฉลยธรรมบญัญติั 4:39; อิสยาห์ 66:1ข)

3.7.4. มนุษยไ์ม่สามารถหนีใหพ้น้จากพระเจา้ (โยบ 34:21-22; สดุดี

139:7-10; สุภาษิต 15:3)

3.8. ฤทธานุภาพ (Omnipotent)

3.8.1. ไม่มีส่ิงใดท่ีพระองคท์รงกระทาํไม่ได้ ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ไม่

จาํกดั เช่นเดียวกบัพระลกัษณะอ่ืนๆของพระองค์ (ปฐมกาล 17:1;

18:14; โยบ 26:7; 42:2; สดุดี 24:8; 93:1; 147:5ก; อิสยาห์ 40:26;

50:2; เยเรมีย์ 27:5; 32:27; มทัธิว 19:26; มาระโก 14:36ก; ลูกา

1:37; วิวรณ์ 4:8)

3.8.2. สิทธิอาํนาจของพระองคไ์ม่ส้ินสุด (สดุดี 33:9; โรม 13:1; ฮีบรู

1:3; วิวรณ์ 19:6)

3.8.3. พระองคท์รงสาํแดงฤทธานุภาพของพระองคแ์ก่มนุษย์ (2

พงศาวดาร 16:9; 25:8; สดุดี 74:13)

3.8.4. พระบุตรทรงฤทธานุภาพ (มทัธิว 9:6; 28:18; ยอห์น 10:18; 17:2-

3)

3.8.5. ผูเ้ช่ือประยกุตใ์ช้ (1 ซามูเอล 17:47; สดุดี 27:1; อิสยาห์ 26:4;

40:29; เยเรมีย์ 33:3; กิจการ 1:8; 2 โครินธ์ 9:8; เอเฟซสั 1:19;

3:20; 2 ทิโมธี 1:12; 1 เปโตร 1:5)

3.9. ไม่เปล่ียนแปลง (Immutability)

3.9.1. พระเจา้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง และไม่สามารถถูกทาํให้

เปล่ียนแปลงได้ (สดุดี 102:26-27; มาลาคี 3:6; ฮีบรู 1:12)

3.9.2. พระองคท์รงเป็นความมัน่คงอนัสูงสุด (ยากอบ 1:17)

3.9.3. พระคาํของพระองคไ์ม่เปล่ียนแปลง (สดุดี 119:89; 138:2ข;

148:6; อิสยาห์ 40:8; 1 เปโตร 1:25); พระราชกิจของพระองคไ์ม่

เปล่ียนแปลง (ปัญญาจารย์ 3:14)

3.9.4. การไม่เปล่ียนแปลงของพระเจา้ไดรั้บรองความสตัยซ่ื์อของ

พระองค์ (บทเพลงคร่ําครวญ 3:22-23)

3.9.4.i. สตัยซ่ื์อท่ีจะรักษาพระสญัญาของพระองค์ (กนัดารวิถี

23:19; 1 พงศก์ษตัริย์ 8:56; 2 โครินธ์ 1:20; ทิตสั 1:2; ฮีบรู

10:23; 11:11)

3.9.4.ii. สตัยซ่ื์อท่ีจะทรงโปรดใหอ้ภยับาป (1 ยอห์น 1:9)

3.9.4.iii. สตัยซ่ื์อในการรักษาความรอดของเราไว ้ (2 ทิโมธี 2:12-

13)

3.9.4.iv. สตัยซ่ื์อในการช่วยกูเ้รายามท่ีเรารับการทดสอบ (1 โค

รินธ์ 10:13) และยามทนทุกขย์ากลาํบาก (1 เปโตร 4:19)

3.9.4.v. สตัยซ่ื์อในแผนการของพระองค์ (1 โครินธ์ 1:9)

3.9.4.vi. สตัยซ่ื์อในการทรงจดัเตรียมของพระองค์ (1 เธสะโลนิ

กา 5:24)

3.9.4.vii. สตัยซ่ื์อท่ีจะเสริมกาํลงัเรา (2 เธสะโลนิกา 3:3)

3.9.5. พระคริสตท์รงสตัยซ่ื์อต่อพระบิดา (ฮีบรู 3:1-2; 13:8; วิวรณ์

1:5; 19:11)

3.10. ความจริง (Veracity)

3.10.1. พระเจา้ทรงเป็นความจริงท่ีสมบูรณ์แบบและสูงสุด(เฉลย

ธรรมบญัญติั 32:4ข)

3.10.1.i. พระมรรคาของพระองคเ์ป็นความจริง (สดุดี 25:10;

86:15; วิวรณ์ 15:3)
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3.10.1.ii. พระราชกิจของพระองคเ์ป็นความจริง (สดุดี 33:; 111:7-

8; ดาเนียล 4:37)

3.10.1.iii.พระคาํของพระองคเ์ป็นความจริง (2 ซามูเอล 7:28; 1

พงศก์ษตัริย์ 17:24; สดุดี 19:9; 119:142, 151; 138:2; ยอ

ห์น 8:45; 17:17; 2 โครินธ์ 6:7; เอเฟซสั 1:13)

3.10.2. ทุกบุคคลแห่งตรีเอกานุภาพทรงเป็นความจริง

3.10.2.i. พระบิดาทรงเป็นความจริง (สดุดี 31:5; อิสยาห์ 65:16; เย

เรมีย์ 10:10ก; ยอห์น 3:33; 17:3; โรม 3:4)

3.10.2.ii. พระบุตรทรงเป็นความจริง (ยอห์น 1:14; 8:32; 14:6; 1

ยอห์น 5:20; วิวรณ์ 16:7; 19:11)

3.10.2.iii.พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นความจริง (ยอห์น 14:17;

15:26; 16:13; 1 ยอห์น 5:6)

ภาคผนวก F

การตาย 7 รูปแบบ

The Seven Deaths

1. ความตายฝ่ายร่างกาย (physical death) คือ การท่ีจิตใจไดจ้ากร่างกายไป

ก. ณ เวลาท่ีผูเ้ช่ือตาย พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงรับจิตใจ และ

วิญญาณมนุษย์ ซ่ึงสองส่ิงน้ีเป็นตวัตนท่ีแทจ้ริง ไปจาก

ร่างกายของมนุษย์ และนาํไปยงัหนา้พระพกัตร์ของพระผูเ้ป็น

เจา้ (2 โครินธ์ 5:8)36

ข. ทางการแพทย์ การตายฝ่ายร่างกายนบัไดต้ั้งแต่กระแสไฟฟ้า

ของสมองหยดุน่ิง การตายฝ่ายร่างกายไม่สามารถวดัจาก

กระแสไฟฟ้าของหวัใจได้

ค. การตายไม่ไดเ้ป็นเร่ืองน่าโศกเศร้าสาํหรับผูเ้ช่ือ แต่เป็นกาํไร

สาํหรับผูเ้ช่ือ และเกียรติยศแด่พระเจา้ (ฟิลิปปี 1:21)

36. จิตใจของมนุษย์ (human soul) คือ ส่วนประกอบของมนุษยซ่ึ์งตามองไม่เห็น และ

ประกอบดว้ย ความรู้ว่าตนเองมตัีวมตีน (self-consciousness) การคิด (mentality)

ความคิดเสรีในการตัดสินใจ (volition) และ ความรู้ในความดีความช่ัว (conscience)

ส่วน วิญญาณของมนุษย์ (human spirit) คือส่วนหน่ึงของคริสเตียนซ่ึงไดรั้บเม่ือเขา

เช่ือในพระคริสต์ พระเจา้ทรงสร้างวิญญาณของมนุษยเ์พ่ือผูเ้ช่ือจะสามารถเขา้ใจ

ขอ้มูลฝ่ายวิญญาณ (หลกัคาํสอนพระคมัภีร์) และมีความสมัพนัธ์กบัพระองค์ (1 โค-

รินธ์ 2:12)
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ง. ผูท่ี้ไม่เช่ือไม่มีอนาคตกบัพระเจา้ เม่ือเขาตายแลว้ จิตใจของ

เขาถูกส่งไปท่ีท่ีหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ “ท่ีทรมาน” (Torments) ซ่ึง

เป็นช่องหน่ึงของ “แดนคนตาย” (Hades) น่ีคือท่ีอาศยัสาํหรับ

ผูท่ี้ไม่เช่ือระหวา่งรอการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย และการลงโทษ

นิรันดร์ในบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:14)

2. ความตายฝ่ายวิญญาณคือการท่ีมนุษยถู์กแยกออกจากพระเจา้ตั้งแต่เวลา

เกิดฝ่ายร่างกาย เพราะการถูกการพิพากษาลงโทษโดยพระเจา้ตั้งแต่เวลา

เกิดนั้น (ปฐมกาล 2:17; โรม 5:12; 6:23; เอเฟซสั 2:1)

ก. การตายฝ่ายวญิญาณเป็นผลลพัธ์จากการกระทาํบาปดั้งเดิม

ของอาดมั ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเขาไดสู้ญเสียวิญญาณมนุษยข์องเขา

ไปและเสียความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ ในสถานะนั้น อาดมัไม่

สามารถเขา้ใจขอ้มูลฝ่ายวิญญาณได้

ข. สาํหรับมนุษยทุ์กคนตั้งแต่อาดมัมา การตายฝ่ายวญิญาณเป็น

ผลลพัธ์จากการท่ีพระเจา้ทรงถือวา่เราเกิดมาโดยอยูใ่นอาดมั

และเขา้ส่วนในบาปดั้งเดิมของอาดมั (judicial imputation of

the penalty of Adam’s original sin) เป็นการตดัสินใจอยา่ง

เป็นทางการโดยความยติุธรรมของพระเจา้ ซ่ึงพระเจา้ใส่ไว ้

แก่ธรรมชาติบาป ทุกคนเกิดมาโดยมีชีวติทางร่างกาย แต่ตาย

ฝ่ายวิญญาณ (โรม 5:12, 18; 6:23)

ค. การเช่ือในพระเยซูคริสตไ์ดแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองการตายฝ่าย

วิญญาณ (1 โครินธ์ 15:22; 2 โครินธ์ 5:17)

3. การตายคร้ังท่ีสอง หมายถึง การพิพากษาลงโทษคร้ังสุดทา้ย คือ การท่ี

จิตใจถูกแยกออกจากพระเจา้ตลอดชัว่นิรันดร์ (ฮีบรู 9:27; วิวรณ์ 20:12-

15)

4. การตายโดยตาํแหน่งในพระคริสต์ (positional death) หมายถึง การท่ีผู ้

เช่ือไดเ้ขา้ส่วนในการตายบนไมก้างเขนของพระคริสต์ นอกจากการ

ตายของพระองค์ ผูเ้ช่ือทุกคนไดเ้ขา้ส่วนในการเป็นข้ึนจากความตาย

ของพระองค์ และการท่ีพระองคท์รงประทบัอยูท่ี่เบ้ืองขวาพระหตัถข์อง

พระบิดา (โรม 6:1-14; โคโลสี 2:12; 3:3)37

5. การตายชัว่คราวบนโลก (temporal death) คือ การท่ีผูเ้ช่ือถูกแยกออก

จากพระเจา้เป็นเวลาชัว่คราว

ก. ทุกคร้ังท่ีผูเ้ช่ืออยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้เพราะการกระ

ทาํบาป ไม่วา่จะเป็นบาปทางความคิด คาํพดู หรือการกระทาํ

เขากาํลงัดาํเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั ซ่ึงพระคมัภีร์หลายขอ้

เรียกวา่ ความตาย (ลูกา 15:24, 32; โรม 8:6; เอเฟซสั 5:14; 1

ทิโมธี 5:6; ยากอบ 1:15; วิวรณ์ 3:1)

ข. ผูเ้ช่ือท่ีอยูน่อกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้สามารถกลบัเขา้สู่

สมัพนัธภาพไดโ้ดยกระทาํตาม 1 ยอห์น 1:9

6. การประพฤติท่ีตายแลว้ คือการรับใชพ้ระเจา้ท่ีคริสเตียนกระทาํโดยอยู่

นอกสมัพนัธภาพกบัพระเจา้ (1 ทิโมธี 5:6; ฮีบรู 6:1; ยากอบ 2:26)

7. การตายทางเพศ คือ การเสียสมรรถภาพทางเพศ ซ่ึงพระคมัภีร์ไดพ้ดูถึง

สองคร้ัง คือใน โรม 4:17-21 และฮีบรู 11:11-12 ทั้งสองคร้ังน้ีเป็นการ

อา้งถึงอบัราฮมั

37. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ The Divine Outline ofHistory (1999), หนา้ 87
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ภาคผนวก G

40 ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงประทานแก่ผูเ้ช่ือทุกคน ณ เวลารอด

(โดย 39 ส่ิงนั้นพระเจา้ทรงประทานอยา่งท่ีไม่มีวนัยกเลิกหรือยดึคืน และมี

1 ส่ิงท่ีพระเจา้ยดึคืนได)้

รวบรวมโดย ศจ. Lewis Sperry Chafer

ปรับปรุงโดย ศจ. R. B. Thieme, Jr.

39 ส่ิงซ่ึงพระเจา้ทรงประทานแก่ผูเ้ช่ือโดยไม่มีวนัยดึคืน

(Thirty-Nine Irrevocable Absolutes)

1. ผูเ้ช่ือไดอ้าศยัอยูภ่ายในแผนการนิรันดร์ของพระเจา้ (เขา้ส่วนใน

อนาคตของพระคริสต)์ ผูเ้ช่ือเป็นผูท่ี้

1.1 พระเจา้ทรงทราบล่วงหนา้ (กิจการ 2:23; โรม 8:39; 1 เปโตร1:2)

1.2 รับการทรงเลือก (มทัธิว 22:14;โรม 8:33; โคโลสี 3:12; 1 เธ

สะโลนิกา 1:4; ทิตสั 1:1; 1 เปโตร 1:2)

1.3 พระเจา้ทรงกาํหนดไวแ้ลว้ (โรม 8:29-30; เอเฟซสั 1:5, 11)

1.4 พระเจา้ทรงเลือก (มทัธิว 22:14; 1 เปโตร 2:4)

1.5 พระเจา้ทรงเรียก (1 เธสะโลนิกา 5:24)

2. ผูเ้ช่ือไดก้ลบัคืนดีกบัพระเจา้ (กาํแพงท่ีกีดกั้นระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้

ถูกร้ือถอน)38

38. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ The Barrier (1993)

2.1 โดยพระเจา้ (2 โครินธ์ 5:18-19; โคโลสี 1:20)

2.2 ถึงพระเจา้ (โรม 5:10; 2 โครินธ์ 5:20; เอเฟซสั 2:14-17)

3. ผูเ้ช่ือไดถู้กไถ่มา (จากตลาดทาสแห่งบาป)39 โรม 3:24; โคโลสี 1:14;1

เปโตร 1:18)

4. ผูเ้ช่ือรับการยกเวน้จากการถูกพิพากษาลงโทษชัว่นิรันดร์ (ยอห์น 3:18;

5:24; โรม 8:1)

5. บาปทุกประการไดรั้บการทรงพิพากษาลงโทษแลว้ดว้ยการตายฝ่าย

วิญญาณของพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน (โรม 4:25; เอเฟซสั 1:7; 1

เปโตร 2:24)

6. (propitiation) พระเจา้ทรงพอพระทยักบัการท่ีพระบุตรทรงไถ่บาปของ

เรา (โรม 3:25-26; 1 ยอห์น 2:2; 4:10)

7. ผูเ้ช่ือไดต้ายต่อชีวติเก่า (ธรรมชาติบาป) และรับชีวติฝ่ายวญิญาณจาก

พระเจา้ โดยผูเ้ช่ือได้

7.1 ถูกตรึงไวก้บัพระคริสต์ (โรม 6:6; กาลาเทีย 2:20)

7.2 ทรงตายกบัพระคริสต์ (โรม 6:8; โคโลสี 3:3; 1 เปโตร 2:24)

7.3 ถูกฝังร่วมกบัพระคริสต์ (โรม 6:4; โคโลสี 2:12)

7.4 เป็นข้ึนจากความตายดว้ยกนักบัพระคริสต์ (โรม 6:4; 7:4; โค

โลสี 2:12; 3:1)

8. ผูเ้ช่ือไม่อยูภ่ายใตก้ฎธรรมบญัญติัของโมเสส โดยเขาได้

8.1 ตายจากกฎบญัญติั (โรม 7:4)

8.2 ไดพ้น้จากกฎธรรมบญัญติั (โรม 6:14; 7:6; 2 โครินธ์ 3:6-11;

กาลาเทีย 3:25)

9. ผูเ้ช่ือไดบ้งัเกิดใหม่ (ยอห์น 13:10; 1 โครินธ์ 6:11; ทิตสั 3:5)

39. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Slave Market of Sin (1994)

61

60



บตุรผู้หลงหาย บตุรผู้หลงหาย

ผูเ้ช่ือได้

9.1 บงัเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7; 1 เปโตร 1:23)

9.2 เป็นบุตร [ภายใตสิ้ทธิอาํนาจและการดูแลของพระเจา้] (โรม

8:16; กาลาเทีย 3:26)

9.3 บุตรชายของพระองค์ [คาํวา่  เป็นคาํท่ีมกัจะใชก้บับุตร

ท่ีโตแลว้] ยอห์น 1:12; 2 โครินธ์ 6:18; 1 ยอห์น 3:2)

9.4 เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ (2 โครินธ์ 5:17; กาลาเทีย 6:15; เอ

เฟซสั 2:10

10. พระเจา้ทรงรับผูเ้ช่ือเขา้มาเป็นบุตรบุญธรรม (โรม 8:15; 8:23 [มีไว้

สาํหรับอนาคต]; เอเฟซสั 1:5

11. ผูเ้ช่ือกลายเป็นท่ียอมรับ (acceptable) โดยพระเจา้ (เอเฟซสั 1:6; 1 เป

โตร 2:5) โดยผูเ้ช่ือนั้นได้

11.1 รับความชอบธรรมจากพระองค์ และกลายเป็นคนชอบ

ธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ (โรม 3:22; 1 โครินธ์

1:30; 2 โครินธ์ 5:21; ฟิลิปปี 3:9)

11.2 เป็นผูบ้ริสุทธ์ิในสายพระเนตรของพระเจา้ (1โครินธ์ 1:30; 6:11)

11.3 พระองคท์รงกระทาํใหเ้ราเป็นผูส้มบูรณ์แบบตลอดไปเป็น

นิตย์ (ฮีบรู 10:4)

11.4 เราไดรั้บสิทธิท่ีจะเขา้ส่วนในมรดกท่ีพระองคท์รงแบ่ง

ใหแ้ก่ผูเ้ช่ือท่ีประสบความสาํเร็จ (โคโลสี 1:12)

12. ผูเ้ช่ือถูกประกาศวา่เป็นผูช้อบธรรมโดยพระเจา้ (โรม 3:24; 5:1, 9;

8:30; 1 โครินธ์ 6:11; ทิตสั 3:7)

13. ผูเ้ช่ือสามารถใชฤ้ทธ์ิเดชของพระเจา้ (2 เปโตร 1:3

14. ผูเ้ช่ือไดรั้บสญัชาติใหม่ เป็นชาวสวรรค์ (ลูกา 10:20; เอเฟซสั 2:14-19;

ฟิลิปปี 3:20)

15. ผูเ้ช่ือไดพ้น้จากอาณาจกัรของซาตาน (โคโลสี 1:13ก; 2:15)

16. ผูเ้ช่ือไดถู้กยา้ยเขา้มาตั้งไวใ้นอาณาจกัรของพระเจา้ (โคโลสี 1:13ข)

17. ผูเ้ช่ือถูกตั้งอยูบ่นรากฐานท่ีมัน่คง (1 โครินธ์ 3:11; 10:4; เอเฟซสั 2:20)

18. ผูเ้ช่ือทุกคนเป็นของขวญัจากพระบิดาถึงพระคริสต์ (ยอห์น 10:29;

17:2, 6, 9, 11-12, 24)

19. โดยตาํแหน่งในพระคริสต์ ผูเ้ช่ือไดพ้น้จากอาํนาจแห่งธรรมชาติบาป

แลว้ (โรม 8:2; ฟิลิปปี 3:3; โคโลสี 2:11)

20. พระเจา้ทรงแต่งตั้งผูเ้ช่ือทุกคนใหเ้ป็นปุโรหิตต่อหนา้พระพกัตร์ของ

พระองค์ โดยเราเป็น

20.1 ปุโรหิตบริสุทธ์ิ (1 เปโตร 2:5, 9)

20.2 ปุโรหิตแห่งราชวงศข์องพระเจา้ (1 เปโตร 2:9; วิวรณ์ 1:6)

21. ผูเ้ช่ือไดรั้บความมัน่คงนิรันดร์ (eternal security) ยอห์น 10:28-29;

โรม 8:32, 38-39; กาลาเทีย 3:26; 2 ทิโมธี 2:13)

22. ผูเ้ช่ือไดรั้บสิทธิท่ีจะเขา้เฝ้าพระบิดา (โรม 5:2; เอเฟซสั 2:18; ฮีบรู

4:16; 10:19-20)

23. ผูเ้ช่ือทุกคนไดรั้บการดูแล “ยิง่มากกวา่” โดยพระคุณพระเจา้ (โรม 5:9-

10) เราได้

23.1 รับความรักจากพระองค์ (เอเฟซสั 2:4; 5:2)

23.2 รับพระคุณจากพระองค์

23.2.1 ในความรอด (เอเฟซสั 2:8-9)

23.2.2 ในการคุม้ครอง (โรม 5:2; 1 เปโดร 1:5)

23.2.3 ในการรับใชพ้ระเจา้ (ยอห์น 17:18; เอเฟซสั 4:7)

23.2.4 ในการสัง่สอน (ทิตสั 2:12)

23.3 รับฤทธ์ิเดชจากพระองค์ (เอเฟซสั 1:19; ฟิลิปปี 1:13)

23.4 รับความสตัยซ่ื์อโดยพระองค์ (ฟิลิปปี 1:6; ฮีบรู 13:5ข)
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23.5 รับสนัติสุขจากพระองค์ (ยอห์น 14:27)

23.6 รับความชูใจนิรันดร์ (2 เธสะโลนิกา 2:16)

23.7 มีพระคริสตท์รงอธิษฐานขอเพ่ือเราทั้งหลาย (โรม 8:34;

ฮีบรู 7:25; 9:24)

24. ผูเ้ช่ือเป็นผูรั้บมรดกโดยเป็นรัชทายาทของพระเจา้ และ ไดรั้บมรดก

ร่วมกบัพระคริสต์ [เฉพาะผูเ้ช่ือท่ีไดรั้บสิทธ์ิ] (โรม 8:17; เอเฟซสั 1:14,

18; โคโลสี 3:24; ฮีบรู 9:15; 1 เปโตร 1:4)

25. ผูเ้ช่ือทุกคนไดรั้บตาํแหน่งใหม่ในพระคริสต์ (เอเฟซสั 2:6) เราเป็น

25.1 คู่ชีวิตกนักบัพระคริสต์ (โคโลสี 3:4)

25.2 คู่ร่วมรับใชพ้ระเจา้กบัพระคริสต์ (1 โครินธ์ 1:9)

25.2.1 ผูร่้วมงานกบัพระเจา้ (1 โครินธ์ 3:9; 2 โครินธ์ 6:1)

25.2.2 ผูป้ฏิบติัพนัธสญัญาใหม่ (2 โครินธ์ 3:6)

25.2.3 เอกอคัรราชทูต (2 โครินธ์ 5:20)

25.2.4 หนงัสือของพระคริสต์ ซ่ึงมีชีวิตอยู่ (2 โครินธ์ 3:3)

25.2.5 ผูรั้บใชพ้ระเจา้ (2 โครินธ์ 6:4)

26. ผูเ้ช่ือไดรั้บชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:15; 10:28; 20:31; 1 ยอห์น 5:11-12)

27. ผูเ้ช่ือเป็น “ส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ” (a new spiritual

species) (2 โครินธ์ 5:17)

28. ผูเ้ช่ือเป็นความสวา่งในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (เป็นผูมี้บทบาทในสงคราม

ระหวา่งพระเจา้กบัฝ่ายซาตาน40 (เอเฟซสั 5:8; 1 เธสะโลนิกา 5:4-5)

29. ผูเ้ช่ือไดเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ผูเ้ช่ือได้

40. ภาษาองักฤษเรียกวา่ the angelic conflict ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Anti-

Semitism (1991) หนา้ 11-13, 94-99, 101-102, 110-113

29.1 อยูใ่นพระเจา้ (1 เธสะโลนิกา 1:1; เปรียบกบัคาํวา่ “พระเจา้

ในคุณ” ของเอเฟซสั 4:6)

29.2 อยูใ่นพระคริสต์ (ยอห์น 14:20; เปรียบกบั “พระคริสตใ์น

คุณ” ของโคโลสี 1:27)

29.2.1 ไดเ้ขา้เป็นกายเดียวกนักบัพระองค์ (1 โครินธ์ 12:13)

29.2.2 เป็นก่ิงของเถาองุ่น (ยอห์น 15:5)

29.2.3 เป็นศิลาของอาคารพระนิเวศน์ (เอเฟซสั 2:21-22;

1 เปโตร 2:5)

29.2.4 เป็นแกะในฝงูแกะของพระองค์ (ยอห์น 10:27-29)

29.2.5 เป็นส่วนหน่ึงของเจา้สาวของพระคริสต์ (เอเฟซสั

5:25-27; วิวรณ์ 19:6-8;21:9

29.2.6 เป็นปุโรหิตในอาณาจกัรแห่งปุโรหิต (1 เปโตร 2:9)

29.3 ในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (โรม 8:9; พระวิญญาณในคุณ)

30. ผูเ้ช่ือทุกคนไดรั้บประโยชน์จากพนัธกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

โดยได:้

30.1 “บงัเกิดโดยพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:5-8)

30.2 รับการบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณ (กิจการ 1:5; 1 โครินธ์ 12:13)

30.3 รับการทรงสถิตดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (ยอห์น 7:39;

โรม 5:5; 8:9; 1 โครินธ์ 3:16;

6:19; กาลาเทีย 4:6; 1 ยอห์น 3:24)

30.4 ถูกประทบัตราโดย พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (2 โครินธ์ 1:22;

เอเฟซสั 4:30)

30.5 รับของประทานฝ่ายวิญญาณ เพ่ือท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ (1 โค

รินธ์ 12:11, 27-31; 13:1-2)

31. ผูเ้ช่ือไดรั้บสง่าราศี (โรม 8:30)
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32. ผูเ้ช่ือไดค้รบบริบูรณ์ในพระคริสต์ (โคโลสี 2:10)

33. ผูเ้ช่ือเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิพระพรท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวส้าํหรับผูเ้ช่ือ

ตั้งแต่อดีตกาล (เอเฟซสั 1:3)

34. ผูเ้ช่ือไดรั้บวิญญาณของมนุษย์ (เป็นองคป์ระกอบจาํเป็นเพ่ือท่ีจะใหผู้ ้

เช่ือสามารถปฏิบติัตามปฏิบติัการ Z ร่วมกบัองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ)

(โรม 8:16; 1 โครินธ์ 2:12; 2 โครินธ์ 7:13; 1 เธสะโลนิกา 5:23)

35. ความบาปส่วนตวัและการละเมิดทุกประการถูกลบลา้งโดยพระเจา้41

(อิสยาห์ 43:25; 44:22)

36. พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงรับรองความรอดของผูเ้ช่ือโดยพระองคท์รง

ผนึกตราไว้ (เอเฟซสั 1:13)

37. ผูเ้ช่ือไดรั้บการรับรองวา่จะไดรั้บกายนิรันดร์ (1 โครินธ์ 15:40-54)

38. ผูเ้ช่ือไดรั้บผลประโยชน์จากการลบลา้งบาป ซ่ึงพระคริสตไ์ดท้รง

กระทาํให้แก่มนุษยทุ์กคน (unlimited atonement) (2 โครินธ์ 5:14-15,

19; 1 ทิโมธี 2:6; 4:10; ทิตสั 2:11; ฮีบรู 2:9; 2 เปโตร 2:1; 1 ยอห์น 2:2)

39. ผูเ้ช่ือในยคุคริสตจกัรมีสิทธ์ิและโอกาสเท่าเทียมกบัผูเ้ช่ือในยคุ

คริสตจกัรทุกคน (โรม 12:3; เอเฟซสั 3:16-19)

ส่ิงเดียวท่ีพระเจา้ไดท้รงประทานแก่ผูเ้ช่ือโดยสามารถยดึกลบัคืนได้

(One Revocable Asset)

40. ผูเ้ช่ือไดรั้บการ ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ณ เวลารอด (กาลาเ

ทีย 3:3) การประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ีถูกยดึคืนในเวลาท่ีผู ้

41. ศึกษาเพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือ Reversionism

เช่ือกระทาํบาป และเม่ือเขาไดต้ั้งตน้ใหม่กบัพระบิดา กจ็ะไดรั้บการ

ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อีกคร้ังหน่ึง
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อักขระนกุรมข้อพระคมัภีร์

พระคมัภีร์เดมิ

ปฐมกาล

1:1………………………...……….52

2:17…………………….………….58

6:6………………….…………..….43

17:1………………….…..….…….54

18:14………………………..…….54

อพยพ

3:14……………………….……….52

32:14………………………………43

เลวนิีติ

19:2……………….……………….50

กนัดารวถีิ

23:19………………………………55

เฉลยธรรมบญัญติั

4:39……………………………50, 53

14:8………………………..………21

32:4…………………...….……51, 55

32:40…………………....…………52

33:27……………………………....52

ผูว้นิิจฉยั

2:18…………………………….….43

1 ซามูเอล

2:2………………………..…...…...50

2:3………………………..…...…...53
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16:7……………………………..…53
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2 ซามูเอล
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1 พงศก์ษตัริย์
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8:56……………………..…………54

17:24………………………..……..56

1 พงศาวดาร

29:11……........................................50
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19:7………………………......……51

20:6………………………….....….50
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เนหะมีย์

1:6…………………………..…….24
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9:12……………………………..…50

23:10…..………………………..…53

26:6,7…………………….....…53, 54
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36:26……………………..……..…52

37:16……………..……………..…53

37:23……………………...……….51
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สดุดี

7:9…………………………..…..…51

7:14-16……………….…..………..46

8:1……………..………………..…50

9:7……………………...…….……52

11:7…………………….…….……51

19:9……………….....….……..51, 56

22:3……………….……….………50

บทท่ี 24…………………..………..50

24:8……………………………..…54

25:8……………….……...……..…50

25:10……………..………………..55

27:1…………………………..……54
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38:1-14………………..…………..46
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40:28…………………..…..………54
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47:2……………………....………..50
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50:6………………………………..51
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74:13………………..……..………54

83:18…………………..…………..50

86:5……………………………..…50

86:15………………..……………..55

89:14…………………..………..…51

90:2……………………………..…52

90:13…………………..………..…43

93:1……………………..……..50, 54
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97:6………………………..………51

102:26-27……………….…………54

102:27……………………..………52

111:3………………………...….…51

111:7-8…………….….……….…..55

111:9……………….….………..…50

115:3………………...………...…..50

119:68……………….……….……50

119:89……………….……….……54

119:137……………….………...…51

119:142…………………..….….…56

119:151 ………………………...…56

135:6………………………………50

135:13……………………….….…52
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3:18………………………………..32

1 ยอห์น

1:5…………………………………50
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2:29………………..………………51

3:2………………………..………..62

3:20…………………..……………53

3:24……………………..…………65

4:8…………………………………49

4:10……………………..…………61

4:16………………………….…….49

5:6……………………………..…..56

5:11……………………..………7, 52

5:11-12………………………….6, 64
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21:6………………………………..52

21:9…………………………..……65

22:13………………………...…….52

การศึกษาพระคัมภีร์

หลกัคาํสอนพระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นใจความของคาํสอนท่ีมาโดยการตีความหมายพระคมัภีร์

ตามตวัอกัษร เป็นมาตรการของความจริงฝ่ายวิญญาณ และจาํเป็นสาํหรับการเติบโตฝ่าย

วิญญาณของผูเ้ช่ือ (มทัธิว 4:4)

หลกัคาํสอนพระคมัภีร์เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ (สดุดี 138:2) พระเจา้ทรงบญัชาใหค้ริสเตียน

ทุกคนเปล่ียนความคิดเดิมให้เป็นท่ีชอบพระทยัพระองค์ (โรม 12:2) การเปล่ียน แปลงน้ีจะ

เกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูเ้ช่ือเรียน และประยกุตพ์ระคาํของพระเจา้มาใชใ้นชีวติ (2 โครินธ์ 4:16;

เอเฟซสั 4:23)

หากคุณตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม (หรือสัง่หนงัสือ, CD หรือ DVD เป็นภาษาองักฤษ)

คุณสามารถติดต่อไดท่ี้ :

R. B Thieme, Jr., Bible Ministries

P.O Box 460829, Houston, Texas 77056-8829

หรือดูเวบ็ไซทท่ี์

www.rbthieme.org

78



บตุรผู้หลงหาย บตุรผู้หลงหาย


	ภาคผนวก G
	40 สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคน ณ เวลาร
	(โดย 39 สิ่งนั้นพระเจ้าทรงประทานอย่างที่ไม่มีวันยก
	รวบรวมโดย ศจ. Lewis Sperry Chafer
	ปรับปรุงโดย ศจ. R. B. Thieme, Jr.
	39 สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อโดยไม่มีวันย
	(Thirty-Nine Irrevocable Absolutes)
	1.ผู้เชื่อได้อาศัยอยู่ภายในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า 
	1.1พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้า (กิจการ 2:23; โรม 8:39; 1 เ
	1.2รับการทรงเลือก (มัทธิว 22:14;โรม 8:33; โคโลสี 3:12
	1.3 พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว (โรม 8:29-30; เอเฟซัส 1:5,
	1.4พระเจ้าทรงเลือก (มัทธิว 22:14; 1 เปโตร 2:4)
	1.5พระเจ้าทรงเรียก (1 เธสะโลนิกา 5:24)
	2.ผู้เชื่อได้กลับคืนดีกับพระเจ้า (กำแพงที่กีดกั้นระห
	2.1โดยพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:18-19; โคโลสี 1:20)
	2.2ถึงพระเจ้า (โรม 5:10; 2 โครินธ์ 5:20; เอเฟซัส 2:14
	3.ผู้เชื่อได้ถูกไถ่มา (จากตลาดทาสแห่งบาป)� โรม 3:24
	4.ผู้เชื่อรับการยกเว้นจากการถูกพิพากษาลงโทษชั่วนิรัน
	5.บาปทุกประการได้รับการทรงพิพากษาลงโทษแล้วด้วยการตาย
	6.(propitiation) พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการที่พระบุตรท
	7.ผู้เชื่อได้ตายต่อชีวิตเก่า (ธรรมชาติบาป) และรับชีว
	7.1ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ (โรม 6:6; กาลาเทีย 2:20)
	7.2ทรงตายกับพระคริสต์ (โรม 6:8; โคโลสี 3:3; 1 เปโตร 2
	7.3ถูกฝังร่วมกับพระคริสต์ (โรม 6:4; โคโลสี 2:12)
	7.4เป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริสต์ (โรม 6:4; 7:
	8.ผู้เชื่อไม่อยู่ภายใต้กฎธรรมบัญญัติของโมเสส โดยเขาไ
	8.1ตายจากกฎบัญญัติ (โรม 7:4)
	8.2ได้พ้นจากกฎธรรมบัญญัติ (โรม 6:14; 7:6; 2 โครินธ์ 3
	9.ผู้เชื่อได้บังเกิดใหม่ (ยอห์น 13:10; 1 โครินธ์ 6:1
	ผู้เชื่อได้
	9.1บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7; 1 เปโตร 1:23)
	9.2เป็นบุตร [ภายใต้สิทธิอำนาจและการดูแลของพระเจ้า] (
	9.3บุตรชายของพระองค์ [คำว่า  เป็นคำที่มักจะใช้กับ
	9.4เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ (2 โครินธ์ 5:17; กาลาเ
	10. พระเจ้าทรงรับผู้เชื่อเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรม (โรม 8
	11. ผู้เชื่อกลายเป็นที่ยอมรับ (acceptable) โดยพระเจ้า
	11.1   รับความชอบธรรมจากพระองค์ และกลายเป็นคนชอบธรรมใน
	11.2   เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า (1 โคริน
	11.3   พระองค์ทรงกระทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบตลอดไปเป็
	11.4   เราได้รับสิทธิที่จะเข้าส่วนในมรดกที่พระองค์ทรงแ
	12.ผู้เชื่อถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระเจ้า (โรม 
	13.ผู้เชื่อสามารถใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3
	14.ผู้เชื่อได้รับสัญชาติใหม่ เป็นชาวสวรรค์ (ลูกา 10:2
	15. ผู้เชื่อได้พ้นจากอาณาจักรของซาตาน (โคโลสี 1:13ก; 
	16.ผู้เชื่อได้ถูกย้ายเข้ามาตั้งไว้ในอาณาจักรของพระเจ้
	17.ผู้เชื่อถูกตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง (1 โครินธ์ 3
	18.ผู้เชื่อทุกคนเป็นของขวัญจากพระบิดาถึงพระคริสต์ (ยอ
	19.โดยตำแหน่งในพระคริสต์ ผู้เชื่อได้พ้นจากอำนาจแห่งธร
	20.พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้เชื่อทุกคนให้เป็นปุโรหิตต่อหน
	20.1ปุโรหิตบริสุทธิ์ (1 เปโตร 2:5, 9)
	20.2ปุโรหิตแห่งราชวงศ์ของพระเจ้า (1 เปโตร 2:9; วิวรณ์ 
	21.ผู้เชื่อได้รับความมั่นคงนิรันดร์ (eternal security
	22.ผู้เชื่อได้รับสิทธิที่จะเข้าเฝ้าพระบิดา (โรม 5:2; 
	23.ผู้เชื่อทุกคนได้รับการดูแล “ยิ่งมากกว่า” โดยพระคุณ
	23.1 รับความรักจากพระองค์ (เอเฟซัส 2:4; 5:2)
	23.2 รับพระคุณจากพระองค์
	23.2.1 ในความรอด (เอเฟซัส 2:8-9)
	23.2.2ในการคุ้มครอง (โรม 5:2; 1 เปโดร 1:5)
	23.2.3ในการรับใช้พระเจ้า (ยอห์น 17:18; เอเฟซัส 4:7)
	23.2.4ในการสั่งสอน (ทิตัส 2:12)
	23.3  รับฤทธิ์เดชจากพระองค์ (เอเฟซัส 1:19; ฟิลิปปี 1:1
	23.4  รับความสัตย์ซื่อโดยพระองค์ (ฟิลิปปี 1:6; ฮีบรู 1
	23.5  รับสันติสุขจากพระองค์ (ยอห์น 14:27)
	23.6  รับความชูใจนิรันดร์ (2 เธสะโลนิกา 2:16)
	23.7  มีพระคริสต์ทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย  (โรม 8
	24.ผู้เชื่อเป็นผู้รับมรดกโดยเป็นรัชทายาทของพระเจ้า แล
	25.ผู้เชื่อทุกคนได้รับตำแหน่งใหม่ในพระคริสต์ (เอเฟซัส
	25.1  คู่ชีวิตกันกับพระคริสต์ (โคโลสี 3:4)
	25.2  คู่ร่วมรับใช้พระเจ้ากับพระคริสต์ (1 โครินธ์ 1:9)
	25.2.1  ผู้ร่วมงานกับพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:9; 2 โครินธ์ 6
	25.2.2  ผู้ปฏิบัติพันธสัญญาใหม่ (2 โครินธ์ 3:6)
	25.2.3  เอกอัครราชทูต (2 โครินธ์ 5:20)
	25.2.4  หนังสือของพระคริสต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ (2 โครินธ์ 3
	25.2.5  ผู้รับใช้พระเจ้า (2 โครินธ์ 6:4)
	26.ผู้เชื่อได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:15; 10:28; 20
	27.ผู้เชื่อเป็น “สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทางฝ่ายวิญญ
	28.ผู้เชื่อเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า (เป็นผู้
	29.ผู้เชื่อได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตร และพระ
	29.1  อยู่ในพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 1:1; เปรียบกับคำว่า 
	29.2  อยู่ในพระคริสต์ (ยอห์น 14:20; เปรียบกับ “พระคริ
	29.2.1  ได้เข้าเป็นกายเดียวกันกับพระองค์ (1 โครินธ์ 12:1
	29.2.2  เป็นกิ่งของเถาองุ่น (ยอห์น 15:5)
	29.2.3  เป็นศิลาของอาคารพระนิเวศน์ (เอเฟซัส 2:21-22; 1 เ
	29.2.4  เป็นแกะในฝูงแกะของพระองค์ (ยอห์น 10:27-29)
	29.2.5  เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระคริสต์ (เอเฟซัส 5:2
	29.2.6  เป็นปุโรหิตในอาณาจักรแห่งปุโรหิต (1 เปโตร 2:9)
	29.3ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 8:9; พระวิญญาณในคุณ)
	30. ผู้เชื่อทุกคนได้รับประโยชน์จากพันธกิจของพระวิญญาณ
	30.1  “บังเกิดโดยพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:5-8)
	30.2  รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 1:5; 1 โคริน
	30.3  รับการทรงสถิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 7:39;
	          6:19; กาลาเทีย 4:6; 1 ยอห์น 3:24)
	30.4  ถูกประทับตราโดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 โครินธ์ 1:
	30.5  รับของประทานฝ่ายวิญญาณ เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้า (
	31.ผู้เชื่อได้รับสง่าราศี (โรม 8:30)
	32.ผู้เชื่อได้ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ (โคโลสี 2:10)
	33.ผู้เชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พระพรที่พระเจ้าทรงเตร
	34.ผู้เชื่อได้รับวิญญาณของมนุษย์ (เป็นองค์ประกอบจำเป็
	35.ความบาปส่วนตัวและการละเมิดทุกประการถูกลบล้างโดยพระ
	36.พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับรองความรอดของผู้เชื่อโดยพร
	37. ผู้เชื่อได้รับการรับรองว่าจะได้รับกายนิรันดร์ (1 
	38.ผู้เชื่อได้รับผลประโยชน์จากการลบล้างบาป ซึ่งพระคริ
	39.ผู้เชื่อในยุคคริสตจักรมีสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกับ
	สิ่งเดียวที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ผู้เชื่อโดยสามาร
	(One Revocable Asset)
	40.ผู้เชื่อได้รับการ ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ เ

