ศ.จ. อาร์ . บี. ธีม, จูเนียร์ เป็ นอดีตศิษยาภิบาลของคริ สตจักรเบระคา เมืองฮูสตัน, รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ท่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ภาษากรี ก และภาษาฮีบรู ที่มหาวิยาลัยอริ โซนา หลังจากนั้น
ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบัน Dallas Theological Seminary เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ท่าน
ต้องหยุดการศึกษาไว้เพื่อเข้าไปรับใช้ชาติในกองทัพอากาศ โดยท้ายสุ ดท่านได้รับยศนาวาอากาศโท
หลังจากท่านสําเร็ จการศึกษาแล้ว ในปี ค.ศ. 1950 ท่านเริ่ มรับใช้พระเจ้าที่คริ สตจักรเบระคา
การศึกษาภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ (กรี กและฮีบรู ) ศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์
ต้นฉบับเป็ นหลักในการรับใช้พระเจ้าของท่าน ศ.จ. อาร์. บี. ธี ม, จูเนียร์ ได้สอนโดยใช้ภาษาดั้งเดิมใน
บริ บทตามยุคสมัยของพระคัมภีร์ ซึ่ งจะให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั พระเจ้าและนํ้าพระทัยของพระองค์มากยิง่ ขึ้น
ศ.จ. อาร์. บี. ธี ม, จูเนียร์ ได้พฒั นาระบบใหม่ๆ ในการใช้คาํ ศัพท์ ภาพประกอบ และประเภท
หลักคําสอน ซึ่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการเข้าใจ และการประยุกต์ใช้หลักคําสอนพระคัมภีร์ในการ
ดําเนินชีวิตคริ สเตียนแก่ผเู ้ รี ยน เป้าหมายของพันธกิจ คือ ให้คริ สเตียนรู ้จกั วิถีชีวิตที่พระเจ้าทรง
จัดเตรี ยมให้แก่ผเู ้ ชื่อ เพื่อเขาจะมีชีวิตฝ่ ายวิญญาณที่บริ บูรณ์
ลูกคนสุ ดท้องได้ละบ้านไปแล้วผลาญเงินส่ วนที่บิดาแบ่งให้เป็ นมรดก ในขณะที่พี่ชายของเขา
ยังอยูท่ ี่บา้ นและทํางานหนัก เมื่อชายคนนี้ได้กลับมาสู่ ออ้ มกอดของบิดา พี่ชายของเขาอิจฉา ขมขื่น
และแค้น ถึงแม้วา่ ลูกทั้งสอนคนได้เสื่ อมในทางที่ต่างกัน แต่บาปส่ วนตัวของแต่ละคนนั้นไม่สามารถ
ทําให้พวกเขาเสี ยความเป็ นลูกไปได้ เกิดมาเป็ นลูกแล้วก็ตอ้ งเป็ นลูกตลอดไป!
ผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์ได้ “บังเกิดใหม่” และรับฐานะเป็ นบุตรของพระเจาแล้ว ไม่ว่าคุณจะมี
แนวโน้มที่จะกระทําบาปตามบุตรชายคนโตหรื อคนสุ ดท้องก็ตาม แต่คุณยังเป็ นบุตรของพระเจ้า
ตลอดไปเป็ นนิตย์ ถึงแม้ว่าการกระทําบาปจะทําให้คุณเสี ยสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพียงชัว่ คราว แต่
พระเจ้าทรงประทานวิธีการเพื่อคุณจะได้ต้ งั ต้นใหม่กบั พระองค์ เป็ นการที่พระองค์ทรงโปรดยก
บาปที่คุณกระทําหลังจากที่ได้รับความรอดแล้ว ให้มีสมั พันธภาพกับพระองค์ต่อไป และสามารถ
ก้าวหน้าในชีวิตฝ่ ายวิญญาณ พระเยซูทรงสอนเรื่ องบุตรผูห้ ลงหายแก่พวกฟาริ สี ซึ่ งเกลียดคนที่ไร้
ศิลธรรมเช่นบุตรน้อย และยกย่องคนที่มีชีวิตเหมือนพี่ชาย ด้วยว่าพี่ชายเปรี ยบได้กบั คนที่เคร่ ง
ศาสนา พวกเขาคงไม่เข้าใจถึงประเด็นที่พระคริ สต์กาํ ลังสอนอยู่ นัน่ คือ ทุกคนที่เชื่อในพระคริ สต์
ได้กลายเป็ นบุตรของพระเจ้าอย่างถาวร คริ สเตียนคนใดก็ตามที่หลงหายกับชีวิตฝ่ ายเนื้อหนังยังมี
โอกาสเสมอที่จะกลับมาและมีสนั พันธภาพกับพระเจ้าแล้วก้าวต่อไปในชีวิตคริ สเตียน
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คํานํา

ก่อนที่คุณจะเริ่ มต้นศึกษาบทเรี ยนพระคัมภีร์ ถ้าคุณเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้า จง
กล่าวถึง (สารภาพ) บาปของคุณโดยส่ วนตัวกับพระเจ้า
ถ้าเรากล่าวถึง [สารภาพ] บาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชําระเราให้พน้ จากการ
อธรรมทั้งสิ้ น (1 ยอห์น 1:9)
จากนี้คุณจะมีสมั พันธภาพกับพระองค์ และจะได้รับการทรงนําจากพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ คุณจึงพร้อมที่จะศึกษาพระคําของพระเจ้า
พระเจ้า ทรงเป็ นวิ ญ ญาณ และผูท้ ี่ น มัส การพระองค์ ต้อ งนมัส การ
พระองค์ด้วย [การทรงนําจาก] พระวิญญาณและความจริ ง [จากพระ
คัมภีร์] (ยอห์น 4: 24)
ถ้าหากคุณไม่เคยเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าและไม่เคยเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของคุณ ประเด็นสําคัญไม่ใช่การสารภาพบาป เพราะคุณจําเป็ นต้องเชื่อ
ในพระเยซูคริ สต์เจ้าก่อนที่จะได้รับการยกโทษจากบาปที่เคยทํามา
ผูท้ ี่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิ รันดร์ ผูท้ ี่ไม่เชื่อฟั งพระบุตรก็จะไม่ได้
เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก่ บั เขา (ยอห์น 3:36)
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คําอุปมาคืออะไร

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต และทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่ ง กว่ า ดาบสองคมใดๆ แทงทะลุ ก ระทั่ง จิ ต ใจและ
วิญญาณออกจากกันได้ และข้อกระดู กและไขในกระดู ก และ
เป็ นผูว้ ินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายของใจ (ฮีบรู 4:12)
พระคัม ภี ร์ ทุ ก ตอนได้ รั บ การดลใจ จากพระเจ้ า และเป็ น
ประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไข
คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อ ให้คนของพระเจ้า จะ
พรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17)
จงอุตส่ าห์สาํ แดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ ง
อาย ใช้พระวจนะแห่งความจริ งอย่างถูกต้อง (2 ทิโมธี 2:15)

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าใจถึงอุปมาเรื่ องบุตรผูห้ ลงหาย ซึ่งเป็ นเรื่ องหนึ่งใน
พระคัมภีร์ที่หลายคนคุน้ เคย (คริ สเตียนไทยมักจะรู ้จกั เรื่ องนี้ในชื่อ “บุตรน้อย
หลงหาย”) คุณจําเป็ นต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติและรู ปแบบการเขียนคําอุปมา คํา
อุปมา (parable / พาราบิล) คือ เรื่ องราวที่เปรี ยบเทียบอย่างสั้นๆ ซึ่งได้อธิบายถึง
หลักการของหลักคําสอนพระคัมภีร์ คําว่า parable นั้นมาจากคําสมาสของภาษา
กรี กคือ (พาระโบเล) ประกอบด้วยคําว่า (พาระ) หมายถึง
เคียงข้ าง และคําว่า  (โบเล) หมายถึง โยน รวมกันแล้วมีความหมายว่า ให้
อยู่เคียงข้ างกัน หรื อ เปรี ยบเทียบกัน นัน่ หมายความว่า ถ้าจะเข้าใจมุมมองฝ่ าย
วิญญาณของเรื่ องอุปมา ก็จะต้องให้เรื่ องนั้นสอดคล้องกับหลักการของหลักคํา
สอนพระคัมภีร์ เช่น ในเรื่ องบุตรผูห้ ลงหาย ผูเ้ ป็ นบิดาเล็งถึงพระเจ้าพระบิดา และ
บุตรชายทั้งสองคนเล็งถึงผูเ้ ชื่อ โดยคนหนึ่งเป็ นผูเ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
อีกคนหนึ่งเป็ นผูเ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง1 การตีความหมายจากการอุปมา
1. การดําเนินชีวิตฝ่ ายเนือ้ หนัง (carnality) เป็ นสถานะฝ่ ายวิญญาณซึ่ งผูเ้ ชื่ออยูน่ อก
สัมพันธภาพกับพระเจ้าเนื่องจากการมีบาปในชีวิตที่ยงั ไม่ได้สารภาพต่อพระบิดา เป็ น
สถานะที่ผเู ้ ชื่อเสี ยการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไป
และจิตใจของเขาอยู่
ภายใต้การควบคุมของธรรมชาติบาป การดําเนินชีวิตฝ่ ายวิญญาณ (spirituality) เป็ น
สถานะที่ผเู ้ ชื่อกําลังมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าเพราะรับการประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ผ่านวิธีการตั้งต้นใหม่ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ ตั้งต้ นใหม่ แล้ วก้ าว
ต่ อไป โดย ศจ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ (Houston: R.B. Thieme, Jr., Bible Ministries,
แปลและพิมพ์เป็ นภาษาไทยปี 2002) หนังสื อที่อา้ งถึงในเล่มนี้ที่เป็ นผลงานของ ศจ.

บุตรผู้หลงหาย

2

ต้องสอดคล้องกับหลักคําสอนพระคัมภีร์ที่รู้จกั แล้ว
ผูก้ ล่าวคําอุปมาจะใช้วถิ ีชีวติ ของคนในสมัยนั้นมาประกอบการเล่าเรื่ อง ผูเ้ ล่า
เรื่ องอาจพูดถึงบุคคลและเหตุการณ์ในเรื่ องเป็ นการสมมติหรื อไม่กเ็ ป็ นตัวอย่าง
อนึ่ง คําอุปมาทุกเรื่ องจะไม่ระบุชื่อหรื อสถานที่อย่างเจาะจง ส่ วนเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ลาซารัสและเศรษฐี น้ นั ไม่ใช่คาํ อุปมาเพราะมีการอ้างชื่อและสถานที่เกิดเหตุ ด้วย
วิธีน้ ีเราจึงสามารถแยกระหว่างเหตุการณ์จริ งในประวัติศาสตร์ และคําอุปมาได้
โครงเรื่ องของคําอุปมามี ความหมายที่ ท้ งั ผูท้ ี่ ไม่เชื่ อและผูเ้ ชื่ อในพระคริ สต์
สามารถเข้าใจได้ แต่คาํ อุปมามีไว้เพื่อสอนผูเ้ ชื่อที่ได้สะสมหลักคําสอนพระคัมภีร์
ไว้ในจิตใจแล้ว มีแต่ผเู ้ ชื่อที่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมี
หลักคําสอนพระคัมภีร์ในจิตใจเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความหมายฝ่ ายวิญญาณของ
คําอุปมา2 เมื่อพระเยซูตรัสสอนคนกลุ่มใหญ่ พระองค์มกั จะใช้คาํ อุปมาเพื่อที่จะ
สัง่ สอนผูเ้ ชื่อที่อยูด่ ว้ ย

การบังเกิดใหม่
ในพระธรรมลูกา 15:1 พระเยซูคริ สต์ทรงตรัสแก่คนเก็บภาษี และพวกคน
บาปที่มาฟังคําสัง่ สอนของพระองค์ เมื่อพวกฟาริ สีและพวกธรรมาจารย์ได้เห็นว่า
พระองค์มีความเมตตาต่อคนบาปเหล่านี้ พวกเขาจึงวิจารณ์พระองค์ (ลูกา 15:2)
อาร์ . บี. ธี ม จูเนียร์ หากชื่อเรื่ องปรากฏเป็ นภาษาไทยแสดงว่าเป็ นหนังสื อที่ได้แปล
และพิมพ์เป็ นภาษาไทยเรี ยบร้อยแล้ว
2. การประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (the filling of the Holy Spirit) เป็ นสถานะ
อันสมบูรณ์แบบซึ่ งพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้ผเู ้ ชื่อทุกคน นําเราถึงสัมพันธภาพกับพระ
เจ้า
และประทานโอกาสที่จะใช้ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตคริ สเตียน
สถานภาพนี้จะสู ญหายไปโดยการกระทําบาป (เอเฟซัส 5:18) แต่จะกลับคืนมา
หลังจากได้สารภาพบาปต่อพระบิดา ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ปะทะธรรมชาติบาป (แปลและพิมพ์ปี 2006)
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พวกเขาบ่นเพราะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ใช้เวลาอยูก่ บั คนเก็บภาษี
และ
หญิงโสเภณี เท่านั้น แต่พระองค์ยงั ได้ร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขาด้วย! คน
เก็บภาษีและหญิงโสเภณี เป็ นคนที่ต่าํ ที่สุดในสังคมยิว ยิวคนใดที่ถือว่าตนมีฐานะ
ในสังคมจะไม่มีวนั คลุกคลีกบั คนประเภทนี้ พวกฟาริ สีและธรรมาจารย์รับไม่ได้
ที่เห็นพระเยซูผซู ้ ่ ึงอ้างว่าตนเป็ นพระเมสสิ ยาห์
ละทิ้งขนบธรรมเนียมและกฎ
สังคมของชาวยิว แต่พระองค์ไม่ยอมที่จะกระทําตามพวกเขาซึ่งชอบถือว่าตนชอบ
ธรรมเพราะเคร่ งศาสนา พระองค์พอพระทัยที่จะใช้เวลากับคนที่คนอื่นไม่ยงุ่ เกี่ยว3
พวกผูน้ าํ ศาสนายิวได้ตาบอดต่อความจริ ง ซึ่งเป็ นผลจากการพยายามกระทํา
ตัวให้ชอบธรรมโดยปราศจากชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาจึงปฏิเสธว่าพระเยซูทรง
เป็ นพระคริ สต์ (พระเมสสิ ยาห์) คือ “บุตรมนุษย์ (ซึ่ง) ได้มาเพื่อจะแสวงหาและ
ช่วยผูท้ ี่หลงทางไปนั้นให้รอด” (ลูกา 19:10) อนึ่ง พวกเขาคาดหวังว่าผูเ้ ป็ นพระ
คริ สต์จะต้องครองอิสราเอลในฐานะเป็ นกษัตริ ย ์ และปลดปล่อยชาวยิวจากแอก
ของจักรวรรดิโรม พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระคริ สต์จะกระทําทุกสิ่ งเท่าที่พระองค์จะ
ทรงกระทําได้ตามพระลักษณะของพระองค์ ที่จะ เชิญชวนคนที่ยงั ไม่รอดให้มา
หาพระองค์และเชื่อในพระองค์ พระองค์จะกระทําทุกอย่างเพื่อให้พวกเขาเชื่อใน
ข่าวประเสริ ฐที่พระองค์ทรงประกาศ เพราะพระองค์เป็ นการแก้ไขปัญหาเรื่ อง
บาป เป็ นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนําไปสู่ ความรอด (กิจการ 4:12)
พวกผูน้ าํ ศาสนารู ้จกั ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ดี จากการที่พวกเขาได้ศึกษา
พระคัมภีร์เดิม
แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกชํ้า
เพราะความชัว่ ช้าของเรา การตีสอนอันทําให้เราทั้งหลายปลอดภัย
3. การถือกฎทางศาสนา พิธีกรรม หรื อศีลธรรม (legalism) เป็ นความพยายามของ
มนุษย์เพื่อที่จะได้รับความรอด มีชีวิตฝ่ ายวิญญาณ หรื อเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
โดยอาศัยการกระทําของตนเอง
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นั้นตกแก่ท่าน ที่ตอ้ งฟกชํ้านั้นก็ให้เราหายดี [กลับคืนดีกบั พระเจ้า]
เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หนั ไปตามทาง
ของตนเอง และพระผูเ้ ป็ นเจ้า [พระบิดา] ทรงวางลงบนท่าน [พระ
บุตร] ซึ่งความชัว่ ช้าของเราทุกคน (อิสยาห์ 53:5-6)4
แต่พวกเขาไม่สนใจแผนการที่พระเจ้าทรงมีต่อชาวโลกที่หลงทางและกําลัง
พินาศ5คนเหล่านี้เป็ นผูก้ ระทําดีอย่างจริ งใจซึ่งดําเนินชีวติ ตามกฎศาสนา พวกเขา
คิดว่าตนได้เชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสทุกประการ พระเยซูทรงชี้ให้พวกฟาริ สี
และธรรมาจารย์เห็นว่าศีลธรรมและการกระทําดีที่ผลิตจากเนื้อหนัง (human good)
ยังไม่ดีพอ6 พวกเขาจําต้องบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7)7 แม้กระทัง่ เศรษฐีหนุ่มซึ่ง
ซื่อตรง มีศีลธรรมสู ง และมัน่ ใจว่าตนได้บรรลุธรรมบัญญัติทุกข้อ ก็ยงั ถูกพระเจ้า
4. ข้อพระคัมภีร์ที่นาํ มาใช้ในหนังสื อเล่มนี้อาจไม่ตรงกับฉบับแปลภาษาไทย เพื่อให้
ความหมายตรงกับข้อพระคัมภีร์ที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อ The Prodigal Son ต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ (ซึ่ งผูเ้ ขียนใช้ขอ้ พระคัมภีร์จาก King James Version [KJV] เป็ นหลัก)
5. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ The Plan of God (1991)
6. ความดีของมนุษย์ (human good) คือการกระทําดีใดๆ ของผูท้ ี่ไม่เชื่อ หรื อ ผูท้ ี่เชื่อ
ซึ่ งทําจากการอยูภ่ ายใต้การควบคุมด้วยธรรมชาติบาป
และภายในระบบโลกของ
ซาตาน ความดีของมนุษย์ และความชัว่ ร้ายเป็ นผลลัพธ์จากการตายฝ่ ายวิญญาณ หรื อ
การอยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง การกระทําใดๆของคริ สเตียนซึ่ งกําลังดําเนินชีวิตฝ่ ายเนื้อหนังอยู่
จึงไม่ต่างจากการกระทําดีของผูท้ ี่ไม่เชื่อ ไม่มีค่าในฝ่ ายวิญญาณ และจะไม่ได้รับ
บําเหน็จจากพระเจ้า ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Reversionism (2000) หน้า 14-18
7. regeneration เป็ นศัพท์ทางศาสนศาสตร์ หมายถึง การบังเกิดใหม่ (หรื อ
ภาษาอังกฤษมักจะใช้คาํ ว่า born again) ในขณะเวลาที่เชื่อในพระเยซูคริ สต์ในฐานะ
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้างวิญญาณมนุษย์ให้ผเู ้ ชื่อ
คนนั้น ซึ่ งทําให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร์
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ตัดสิ นว่าเขาไม่ดีพอที่จะได้รับชีวติ นิรันดร์ ภายหลังพระเยซูได้อธิบายให้สาวกฟั ง
ว่าปั ญหาของเศรษฐีหนุ่มคนนี้ คือ เขาไม่ได้มาหาพระองค์เพื่อที่จะบังเกิดใหม่ แต่
เพียงเพื่อที่จะได้ยนิ ว่าตนเป็ นคนดีพร้อมทุกประการแล้ว (มัทธิว 19:21, 25, 28)
เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซู
คริ สต์ (กาลาเทีย 3:26)

มีเพียงผู้ทบี่ ังเกิดใหม่ ในครอบครั วของพระเจ้ าเท่ านั้นทีจ่ ะถูกเรี ยกว่ าเป็ นบุตรของ
พระเจ้ า
แต่ส่วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอํานาจให้เป็ นบุตร
ของพระเจ้า คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค์ (ยอห์น 1:12)
นี่คือวิธีเดียวที่จะทําให้เราบังเกิดใหม่ พระเยซูไม่ได้ใส่ พระทัยกับคนเคร่ ง
ศาสนาซึ่งได้ปฏิเสธพระองค์และมุ่งทําความดีเพื่อจะรับความรอดด้วยตนเอง แต่
พระองค์ยงั ได้เสนอหนทางความรอดแก่คนที่รู้วา่ ตนเองเป็ นคนบาปต่อหน้าพระ
พักตร์พระเจ้า
ในลูกา 15:3-9 คําอุปมาสองเรื่ องแรกเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความรอด เป็ นการ
ตอบโต้ความไม่เชื่อของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริ สี คําอุปมาทั้งสองเรื่ องนี้เล็ง
ถึงคนที่ไม่ได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระผูช้ ่วยให้รอดของตน
ในคําอุปมาแรก คนบาป (คนที่ไม่เชื่อ) ถูกเปรี ยบกับแกะ ในคําอุปมาเรื่ องที่สอง
นั้นถูกเปรี ยบกับเหรี ยญกษาปณ์ พระเยซูสรุ ปโดยได้ตรัสดังนี้วา่
เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ จะมีความปรี ดีในสวรรค์
เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ [ควรแปลว่า “เปลี่ยนความคิด”
หมายถึงเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับพระคริ สต์] มากกว่าเพราะคนชอบ
ธรรมเก้าสิ บเก้าคนที่ไม่ตอ้ งการกลับใจใหม่ (ลูกา 15:7)
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เมื่อมาถึงคําอุปมาเรื่ องที่สาม พระองค์ทรงแนะนําเรื่ องใหม่ นัน่ คือ เรื่ องตั้งต้น
ใหม่8
ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน (ลูกา 15:11ข)
“ชายคนหนึ่ง” เล็งถึงพระเจ้าพระบิดา คือ บุคคลแรกในตรี เอกานุภาพ
“บุตรชายทั้งสอง” เล็งถึงผูเ้ ชื่อในพระเยซูคริ สต์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
แล้ว กุญแจสําคัญในการเข้าใจเรื่ องนี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรทั้ง
สองคน เมื่อพระเยซูทรงเล่าเรื่ องจบ ความสัมพันธ์ยงั คงอยูเ่ หมือนตอนเริ่ มเรื่ อง
โดยมีบิดาและบุตรสองคน ถึงแม้วา่ บุตรทั้งสองได้ดาํ เนินชีวติ คนละทาง แต่ท้ งั
สองคนยังเป็ นบุตรของบิดาทางสายเลือด และยังเป็ นบุตรของพระเจ้าพระบิดา
ทางฝ่ ายวิญญาณอยู่ ในเวลาที่ได้รับความรอดนั้น ทั้งสองคนได้เข้าส่ วนในองค์
พระเยซูคริ สต์เจ้า ซึ่งผมเรี ยกว่า “วงกลมข้างบน”9
8. การตั้งต้ นใหม่ (rebound) เป็ นการทรงโปรดจัดเตรี ยมจากพระเจ้าที่เราจะสามารถ
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผ่านการสารภาพ (กล่าวถึง) บาปส่ วนตัว เป็ นวิธีการ
เดียวที่ผเู ้ ชื่อจะสามารถมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าหลังจากการกระทําบาป
เพื่อเราจะ
ดําเนินชีวิตฝ่ ายวิญญาณต่อไป (1 ยอห์น 1:9; 1 โคริ นธ์ 11:28) ศึกษาเพิ่ม
เติมได้จากภาคผนวก A (หน้า 39) และจากหนังสื อ ตั้งต้ นใหม่ แล้ วก้ าวต่ อไป!
9. การเข้าส่ วนในพระคริ สต์ (Union with Christ) ได้เกิดขึ้น ณ เวลารอด ซึ่ งเป็ นเวลาที่
ผูเ้ ชื่อใหม่ได้เข้าส่ วนในการตาย การฝังพระศพ และการเป็ นขึ้นจากความตาย และถูก
นําเข้ามา “ในพระคริ สต์” ผ่านการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ความสัมพันธ์น้ ี
เป็ นสิ่ งนิรันดร์ นําผูเ้ ชื่อให้พน้ จากอํานาจบาปและความตาย และให้สิทธิ์ ที่จะปฏิบตั ิ
ชีวิตฝ่ ายวิญญาณ ผูเ้ ชื่อเข้าส่ วนในทุกสิ่ งที่พระคริ สต์ทรงเป็ น และทรงมี รวมถึง ชีวิต
นิรันดร์ (1 ยอห์น 5:11-12); ความชอบธรรม (2 โคริ นธ์ 5:21); การทรงเลือก (เอเฟซัส
1:3-4); การทรงกําหนด (เอเฟซัส 1:5-6); การเป็ นบุตรของพระเจ้า (กาลาเทีย 3:26);
การเป็ นทายาท (โรม 8:16-17); การเป็ นปุโรหิ ต (1 เปโตร 2:5, 9); การชําระให้
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สถานะของผูเ้ ชื่อที่อยูใ่ นวงกลมข้างบน : ถาวร
รับตําแหน่ง
“ในพระคริ สต์” ตลอดไป

ความสั มพันธ์ นิรันดร์



(โรม 8:38-39)
ความมัน่ คงนิรันดร์

วงกลมข้ างบน

ความมั่นคงนิรันดร์ (Eternal Security)
และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวติ
นิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์
(1 ยอห์น 5:11)
พระเจ้าทรงประทานชีวติ นิรันดร์แก่ผเู ้ ชื่อในพระเยซูคริ สต์ทุกคน10 ในฐานะผู ้
เชื่อและบุตรของพระองค์ คุณได้รับความมัน่ คงนิรันดร์ดว้ ย11 คุณจะไม่มีวนั พราก
ไปจากวงกลมข้างบน คือความสัมพันธ์นิรันดร์ที่คุณมีกบั พระเจ้า ชีวติ นิรันดร์
บริ สุทธิ์ (1 โคริ นธ์ 1:2); และการครองราชย์ของพระคริ สต์ (2 ทิโมธี 2:11-12) หลักคํา
สอนการเข้าส่ วนในพระคริ สต์ ได้อธิ บายถึงสถานะของผูเ้ ชื่อทั้งในเวลาที่เขายังอยูใ่ น
โลกนี้ และบนสวรรค์ดว้ ย
10. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ ชีวิตและความตาย (แปลและพิมพ์ปี 2004)
11. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก B (หน้า 41)
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และความมัน่ คงนิรันดร์ เป็ นสองใน 39 สิ่ งที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้คุณ ณ เวลา
รอด ซึ่งพระองค์รับรองว่าจะไม่ยกเลิกหรื อยึดคืน12 พระเจ้าทรงผูกพันเราไว้ให้
มัน่ จนคุณไม่มีทางที่จะเสี ยความรอดของคุณไปได้13
เพราะข้าพเจ้าเชื่อมัน่ ว่า แม้ความตาย หรื อชีวติ หรื อทูตสวรรค์
หรื อผูม้ ีบรรดาศักดิ์ หรื อฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรื อสิ่ งซึ่งมีอยูใ่ น
ปัจจุบนั นี้ หรื อสิ่ งซึ่งจะมีในภายหน้า หรื อซึ่งสู ง หรื อซึ่งลึก หรื อ
สิ่ งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทําให้เรา
ทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ (โรม 8:38-39)
เมื่อคุณเป็ นบุตรแล้วก็เป็ นบุตรตลอดไป คุณอาจเคยคิดว่าคุณอยากเปลี่ยน
ครอบครัวของคุณ คุณอาจเคยโดนลงโทษด้วยวิธีการที่ผิด หรื อภายในครอบครัว
ของคุณมีแต่การทะเลาะวิวาท และขัดแย้งกันเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม คุณไม่
สามารถเปลี่ยนญาติพี่นอ้ งทางสายเลือดได้
ในทํานองเดียวกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนฐานะที่คุณเป็ นบุตรในครอบครัว
ของพระเจ้าได้ ในเวลาที่คุณเชื่อในพระเยซูคริ สต์วา่ ทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
พระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ คุณได้บงั เกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งทําให้คุณ
เป็ นบุตรของพระองค์แล้ว และก็จะเป็ นบุตรตลอดไปเป็ นนิตย์ คุณเป็ นสมาชิกใน
ครอบครัวของพระเจ้าตลอดนิรันดร์แล้ว!
คุณไม่สามารถเปลี่ยนการเกิดฝ่ าย
12. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก B (หน้า 41)
13. พระคุณ (grace) ถึงแม้เราไม่สมควรได้รับ แต่พระเจ้าทรงประทานทุกสิ่ งให้โดย
ปราศจากเงื่อนไข เพราะการที่พระเยซูคริ สต์ทรงไถ่บาปของเราบนไม้กางเขน มนุษย์
ไม่สามารถพอพระทัยพระเจ้าด้วยความพยายามที่มาจากพลังฝ่ ายเนื้อหนังของมนุษย์
เอง เช่น การกระทําดีและศีลธรรม (เอเฟซัส 2:8-9)

บุตรผู้หลงหาย

ร่ างกายของคุณได้ฉนั ใด คุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนการบังเกิดฝ่ ายวิญญาณของคุณ
ได้ฉนั นั้น ไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้คุณเสี ยความสัมพันธ์นิรันดร์ที่คุณมีกบั พระเจ้า นี่
คือพระคุณของพระเจ้า
พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง พระเยซูคริ สต์ “ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และ
เวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็ นนิจกาล” (ฮีบรู 13:8) พระคริ สต์ไม่สามารถยกเลิกพระ
ราชกิจการนําความรอดมาถึงคุณได้ การตัดสิ นใจของคุณที่จะเชื่ออย่างเดียว ใน
พระคริ สต์เพียงผูเ้ ดียว
เป็ นการตัดสิ นใจที่ไม่ได้อาศัยการกระทําดีหรื อ
ความสามารถพิเศษใดๆจากตัวคุณเลย และเป็ นสิ่ งเดียวที่นาํ ความรอดนิรันดร์
มาถึงคุณ พระเยซูคริ สต์ทรงกระทําทุกอย่างเพื่อคุณ ดังนั้น ไม่มีสิ่งใดที่คุณจะทํา
ได้แล้ว นอกจาก “เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า และท่านจะรอด” (กิจการ 16:31)
หากคุณได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
แล้ว ไม่วา่ คุณประพฤติตวั หรื อดําเนินชีวติ อย่างไร ไม่วา่ คุณจะเลวร้าย หรื อ
เย่อหยิง่ หรื อเป็ นคนเคร่ งศาสนาแค่ไหน คุณยังเป็ นบุตรของพระเจ้าอยู่
เราให้ชีวติ นิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะ
ไม่มีผใู ้ ดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ (ยอห์น 10:28)
จงอย่าคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี ยความรอดของคุณไป ความคิดเช่นนี้เป็ นการ
หมิ่นประมาทพระคุณของพระเจ้าอย่างยิง่ คุณได้รับความรอดนิรันดร์ต้ งั แต่เวลา
แรกที่คุณเชื่อในพระคริ สต์

สั มพันธภาพกับพระเจ้ าบนโลก
วงกลมข้างล่างได้แสดงถึงสัมพันธภาพกับพระเจ้า คือ ความสัมพันธ์ที่คุณมีกบั
พระองค์ในเวลาที่คุณยังมีชีวติ อยูบ่ นโลก
นี่คือการที่คุณกําลังดําเนินชีวติ ฝ่ าย
วิญญาณอยู่ (spirituality) โดยจิตใจของคุณได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เป็ นการที่จิตใจของคุณได้รับการควบคุมจากพระองค์ (กาลาเทีย 5:16)
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ในทางตรงกันข้าม การกระทําบาปจะทําให้คุณอยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้า
เป็ นสถานะที่คุณกําลังดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง (carnality) โดยจิตใจของคุณได้รับ
การควบคุมจากธรรมชาติบาป (โรม 7:14)14 การดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ และ

สถานะของผูเ้ ชื่อที่อยูใ่ นวงกลมข้างบน : ถาวร
รับตําแหน่ง
“ในพระคริ สต์” ตลอดไป

ความสั มพันธ์ นิรันดร์
(โรม 8:38-39)



ความมัน่ คงนิรันดร์
ประกอบด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์

บาป
(1 โคริ นธ์ 3:3)

สั มพันธภาพกับพระเจ้ า
(เอเฟซัส 5:18)

ดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ

ดําเนินชีวติ ฝ่ าย
ตั้งต้นใหม่
เนื้อหนัง

(1 ยอห์น 1:9)

สถานะของผูเ้ ชื่อที่อยูใ่ นวงกลมข้างล่าง : ชั่วคราว
วงกลมข้ างบน และ วงกลมข้ างล่ าง
14. ธรรมชาติบาป (sin nature) ยกเว้นแต่ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ มนุษย์ทุก
คนมีธรรมชาติบาปอยูใ่ นโครงเซลล์ของร่ างกายซึ่ งทําให้กบฏต่อพระเจ้า พระคัมภีร์
ได้เรี ยกธรรมชาติบาปว่า คนเก่ า (เอเฟซัส 4:22) เนือ้ หนังแห่ งบาป (โรม 8:3-4)
อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงหลักการของ “บาป” (โรม 7:8-20) และได้พดู ถึงการรับ
ธรรมชาติบาปและการตายฝ่ ายวิญญาณที่มนุษย์ทุกคนต้องรับโดยอยูใ่ นอาดัม (1 โคริ นธ์
15:22) ธรรมชาติบาปเป็ นแหล่งการล่อ และผลิตกิเลสตัณหา และความดีของมนุษย์
แต่เป็ นความคิดเสรี ในการตัดสิ นใจที่เป็ นแหล่งแห่งบาป
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การดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง เป็ นสิ่ งที่ตรงข้ามกัน ผูเ้ ชื่อซึ่งกําลังดําเนินชีวติ ฝ่ าย
วิญญาณอยูใ่ นวงกลมข้างล่าง
แต่ผเู ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังกําลังอยูน่ อก
วงกลมข้างล่าง (โรม 8:6)
ตลอดชีวติ บนโลกนี้ของคริ สเตียน (เฟสสอง)15 ผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์ทุกคน
จะต้องอยูภ่ ายในวงกลมข้างล่าง หรื อไม่กอ็ ยูน่ อกวงกลมข้างล่าง ไม่อย่างใดก็
อย่างหนึ่ง (1 โคริ นธ์ 3:1) คือ ถ้าไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เขาก็จะถูกควบคุมจากธรรมชาติบาป ไม่มีผเู ้ ชื่อคนใดที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
บ้าง ชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังบ้างในเวลาเดียวกันได้ เพราะสองสถานะนี้เป็ นสถานะที่
ตรงกันข้าม และอยูด่ ว้ ยกันไม่ได้
ถึงแม้วา่ คุณจะกระทําบาปและอยูน่ อกวงกลมข้างล่าง แต่คุณยังอยูใ่ นวงกลม
ข้างบนเสมอ ประเด็นของเรื่ องบาปนั้น คือ คุณจะกลับมามีสมั พันธภาพกับพระ
เจ้าในเวลาที่คุณยังมีชีวติ อยูบ่ นโลกได้อย่างไร พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมวิธีการตั้งต้น
ใหม่ (rebound) เป็ นวิธีการที่จะนําคุณกลับมาให้อยูใ่ นวงกลมข้างล่างอีกครั้ง คุณ
ไม่ได้กลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้าผ่านการจุดเทียน การ “ถวายตัว” ให้พระ
เจ้า การสาบาน การกลับใจ16 การรู ้สึกผิด หรื อการโทษตัวเองในรู ปแบบใด คุณ
จะมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าผ่านพระคุณของพระองค์เท่านั้น หลักการนี้สาํ คัญ
มากในการเข้าใจเรื่ องบุตรผูห้ ลงหาย
บุตรที่ใช้เงินมรดกอย่างสุ รุ่ยสุ ร่ายได้เริ่ มต้นเหมือนผูเ้ ชื่อทุกคน
โดยมี
สัมพันธภาพกับพระเจ้าตั้งแต่เวลาแรกที่เชื่อในพระคริ สต์ (อยูใ่ นวงกลมข้างล่าง)
แต่เขาได้ทาํ ให้ตนเองออกจากวงกลมข้างล่างด้วยการกระทําบาป ถึงแม้วา่ เขาอยู่
15. เฟสหนึ่งคือ ความรอด เฟสสอง คือชีวิตคริ สเตียน ซึ่ งเริ่ มต้นเมื่อมนุษย์ได้รอดแล้ว
และดําเนินไปตลอดจนตายฝ่ ายร่ างกายหรื อจนถูกรับขึ้นไป (Rapture) เฟสสาม คือ
ตลอดชัว่ นิรันดร์ (eternity)
16. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก B (หน้า 41)
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ภายนอกวงกลมข้างล่าง แต่เขาก็ยงั อยูใ่ นวงกลมข้างบน เขาไม่สามารถเสี ยความ
รอดของเขาไปได้
ผูเ้ ชื่อบางคนไม่รู้จกั หรื อไม่เข้าใจหลักการความมัน่ คงนิรันดร์ เขาคิดว่าเขา
สามารถเสี ยความรอดของเขาไปได้ หลังจากเขาได้อยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้า
เป็ นเวลายาวนาน เขาปรารถนาที่จะกลับไปหาพระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงคิดว่าจะต้องเชื่อใน
พระเยซูคริ สต์อีกครั้งหนึ่ง ประกาศถึงความเชื่อต่อหน้าสมาชิกที่โบสถ์หรื อทําการ
ถวายชีวติ ให้พระเจ้า หรื อไม่กค็ ิดว่าจะต้องเลิกกระทําความผิดบาปที่ตนทําอยู่
ไม่มีสิ่งใดที่คุณจะทํา “อีกครั้งหนึ่ง” ในเรื่ องความรอด เพราะคุณได้รับ
ความรอดนิรันดร์ต้ งั แต่ครั้งแรกที่คุณได้ตดั สิ นใจเชื่อในพระเยซูคริ สต์ การที่คุณ
พยายามจะรับความรอดเป็ นครั้งที่สองเป็ นการหมิ่นประมาทพระผูเ้ ป็ นเจ้า และ
แสดงถึงความโง่เขลาที่คุณมีต่อพระคําของพระองค์
ความคิดเช่นนี้ได้ปฏิเสธ
หลักการความมัน่ คงนิรันดร์ และเป็ นการบอกว่าในครั้งแรกที่คุณเชื่อนั้นพระเจ้า
ทรงกระทําผิดพลาด ยังมีศิษยาภิบาลบางคนแนะนําสมาชิกที่ถามว่า “ผมจะต้อง
ทําอย่างไรบ้างถึงจะกลับมามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอีกครั้ง” โดยที่ศิษยาภิบาล
จะบอกเขาว่า “คุณจะต้องถวายตัวแด่พระเจ้าอีกครั้ง” (rededication)
การแก้ปัญหาเรื่ องบาปส่ วนตัวด้วยอารมณ์หรื อพิธีกรรม (เช่น การถวายตัว
เป็ นต้น) ได้แต่จะทําให้ผเู ้ ชื่อสับสน การให้คาํ สัญญาต่อพระเจ้าที่จะไม่ทาํ บาปนั้น
อีกครั้ง ความจริ งใจ การสะกดจิตตัวเองให้เลิกทําสิ่ งที่ผิด หรื อการทําข้อตกลงกับ
พระเจ้า จะไม่สามารถนําคุณกลับมามีสมั พันธภาพกับพระองค์ได้ ไม่มีสิ่งใดที่คุณ
จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยในเรื่ องนี้ มีเพียงการกระทําของพระเยซูคริ สต์บนไม้
กางเขนเท่านั้นที่เป็ นที่พอพระทัยพระบิดา เพราะฉะนั้น คุณควรตั้งต้นใหม่ผา่ น
การกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระเจ้าพระบิดา ลืมบาปนั้นไป และก้าวต่อไปในชีวติ
ฝ่ ายวิญญาณของคุณ ถ้าคุณไม่ได้กระทําตามวิธีการตั้งต้นใหม่ คุณกําลังเพิกเฉย
ต่อพระคุณของพระเจ้า และคุณจะไม่กา้ วหน้าในชีวติ คริ สเตียน
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จะมีบ่อยครั้งที่ผเู ้ ชื่อต้องสะดุง้ เพราะบาปที่เขาได้กระทํา เขาอาจถามตัวเองว่า
“คริ สเตียนจะทําบาปแบบนี้ได้หรื อ” และเขาอาจคิดว่า “สงสัยฉันคงไม่เคยเป็ น ค
ริ สเตียน!” ขอเตือนใจคุณว่า คริ สเตียนสามารถกระทําบาปที่ร้ายแรงเหมือนผูท้ ี่ไม่
เชื่อ คําถามที่ถูกต้องน่าจะเป็ น “ผมจะกลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้าอีกครั้งได้
อย่างไร” ณ เวลาที่คุณเชื่อในพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าก็ทรงประทานวิธีการที่จะนํา
คุณกลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้าหลังจากการกระทําผิดบาป นี่คือพระคุณของ
พระเจ้าซึ่งนําความรอดนิรันดร์มายังคุณ เป็ นพระคุณอันเดียวกันซึ่งจะทําให้คุณ
สามารถมีสมั พันธภาพกับพระเจ้า และดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณในเวลาที่คุณยังอยู่
บนโลกนี้ นี่แหละ คือพระคุณของพระเจ้าที่เราได้เห็นในคําอุปมาเรื่ องนี้

ทรัพ ยากรฝ่ ายวิญญาณสํ าหรับการปฏิบัตชิ ีวติ คริสเตีย น
(Divine Operating Assets)
บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็ นส่ วนของ
ข้าพเจ้าเถิด” บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง (ลูกา 15:12)
คําว่า “ทรัพย์” ในที่น้ ีเปรี ยบได้กบั ทรัพยากรฝ่ ายวิญญาณที่พระเจ้าทรง
จัดเตรี ยมให้ผเู ้ ชื่อในการปฏิบตั ิชีวติ คริ สเตียน คุณทราบหรื อไม่วา่ คุณเป็ นมหา
เศรษฐีฝ่ายวิญญาณ คุณอาจใช้ชีวติ อย่างเป็ นคนจนฝ่ ายวิญญาณ เพราะคุณไม่รู้จกั
พระสัญญาหลายพันข้อที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่คุณในฐานะผูเ้ ชื่อ17
พระ
สัญญาทุกข้อนั้นมีฐานอยูบ่ นหลักการของหลักคําสอนพระคัมภีร์ ในสัปดาห์ที่
ผ่านมานี้ คุณได้อา้ งสิ ทธิ์และยึดพระสัญญามาประยุกต์ใช้สกั กี่ขอ้ เป็ นเรื่ องน่า
เสี ยดายหากคุณไม่ได้อา้ งสิ ทธิ์ขอใช้สิ่งที่เป็ นของคุณ ผมสงสัยว่า ถ้าคุณมีเงิน 50
ล้านบาทอยูใ่ นธนาคาร คุณจะใช้บตั รเครดิตของคุณสักกี่ครั้งในสัปดาห์น้ ี ถ้าอย่าง
17. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ การดําเนินชีวิตด้ วยความเชื่ อ (แปลและพิมพ์ปี 2003)
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นั้นแล้ว ขอเชิญคุณเบิกเงินจากบัญชีฝ่ายวิญญาณอันไม่จาํ กัดของพระบิดา พระเจ้า
ทรงรอ (อิสยาห์ 30:18) ที่จะอวยพรคุณด้วยพระพรอันมากมายในชีวติ คริ สเตียน
อย่างไรก็ตาม หากคุณกําลังดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังอยู่ คุณจะไม่มีความสามารถ
ในการที่จะรับพระพรเหล่านี้
การขอของบุตรชายคนเล็กเป็ นการขอที่ถูกต้อง เขาต้องการสิ่ งที่จะเป็ นของ
เขาล่วงหน้า ในสมัยโบราณบิดามารดาก็จะเก็บเงินไว้ให้ลูก ให้เขาได้เริ่ มต้นชีวติ
เป็ นผูใ้ หญ่ที่ดี เมื่อบุตรชายคนเล็กขอมรดกในส่ วนที่เขาจะได้รับ เขาขอสิ่ งที่เป็ น
ของเขา นี่คือความหมายของคําว่า “ที่ตกเป็ นส่ วนของข้าพเจ้า”
และบิดามีท่าทีตอบสนองอย่างไร บิดาได้แบ่งสมบัติให้บุตรชายทั้งสองคน
ให้ท้ งั สองได้รับมรดกที่เป็ นส่ วนของพวกเขาแต่ละคน เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรง
แบ่งทรัพย์สมบัติของพระองค์ คือ ทรัพยากรฝ่ ายวิญญาณสําหรับการปฏิบตั ิชีวติ
คริ สเตียน ให้ผเู ้ ชื่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (ของประทานฝ่ ายวิญญาณในการรับ
ใช้พระเจ้าเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง) ตอนนี้ ประเด็นสําคัญ คือ คุณจะรับและใช้ทรัพย์
สมบัติที่เป็ นส่ วนของคุณหรื อไม่ และถ้าคุณจะใช้ คุณจะใช้อย่างไร ข้อที่ 13 ได้
เริ่ มต้นเรื่ องราวของบุตรชายคนเล็ก และการใช้ทรัพย์สมบัติของเขา

ผู้เชื่ อฝ่ ายเนื้อหนัง

พฤติกรรมของผูเ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังนั้นมักจะไม่แตกต่างจาก
พฤติกรรมของผูท้ ี่ไม่เชื่อ (1 โคริ นธ์ 3:3)18 ความจริ งแล้ว อาจมีบางกรณี ที่ผเู ้ ชื่อทํา
ตัวเลวร้ายกว่า อย่างที่กษัตริ ยด์ าวิดเคยกระทําในช่วงหนึ่งของชีวติ (2 ซามูเอลบท
ที่ 11) ดาวิดเป็ นผูเ้ ชื่อในพระเมสสิ ยาห์ (คือพระเยซูคริ สต์) แต่เขากระทําเหมือนผู ้
ที่ไม่เชื่อ19 กษัตริ ยซ์ าอูลก็เป็ นผูเ้ ชื่อ แต่กระทําตัวเหมือนกับผูท้ ี่ไม่เชื่อเกือบตลอด
18. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Reversionism
19. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ ตั้งต้ นใหม่ และก้ าวต่ อไป! (หน้า 43-64)
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ทั้งชีวติ ของเขา พระคําของพระเจ้าได้สอนว่าผูเ้ ชื่อยังสามารถกระทําตัวเหมือนผูท้ ี่
ไม่เชื่อ ซึ่งเป็ นการที่ผเู ้ ชื่อกําลังดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังและอยูน่ อกสัมพันธภาพ
กับพระเจ้า การใช้ชีวติ สุ รุ่ยสุ ร่าย แสดงถึงการดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังประเภท
หนึ่งของผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์

จิตใจของ
ผูท้ ี่ไม่เชื่อ


ได้เชื่อในพระคริ สต์

ธรรมชาติ
บาป

ธรรมชาติบาปจะ
ควบคุมจิตใจของ
ผู้เชื่ อตลอดเวลา

ตามอย่างพระเยซูคริ สต์
จิตใจของผูเ้ ชื่อ
ประกอบด้ วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์

ผลิตการ กระทําดี
ของพระเจ้า

ธรรมชาติ

บาปส่ วนตัว
ผลิตการกระทําดี
ของมนุษย์

บาป

บาปส่ วนตัว

ผลิตการกระทําดี
จิตใจของผู้เชื่ อจะ
ของมนุษย์
ถูกควบคุมโดย
ธรรมชาติบาปหรื อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์

ตามอย่าง
ผูท้ ี่ไม่เชื่อ

สถานะฝ่ ายเนือ้ หนัง และ ฝ่ ายวิญญาณ

ต่อมาไม่กี่วนั บุตรคนน้อยนั้นก็รวบรวมทรัพย์ท้ งั หมดแล้วไป
เมืองไกล และได้ผลาญทรัพย์ของตนอย่างสุ รุ่ยสุ ร่าย [แปลตรง
จากภาษากรี ก] (ลูกา 15:13)
บุตรคนเล็กเริ่ มข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทาํ ลายชีวติ ของตน
และอยูน่ อก
แผนการของพระเจ้า ผมไม่อยากจะระบุหรื อเจาะจงถึงลักษณะของบาปที่เขาได้
กระทํา เพราะอาจมีผอู ้ ่านบางคนคิดว่า “เรื่ องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน ฉันไม่ได้กระทําบาป
เหมือนบุตรคนเล็ก ฉันไม่ได้ใช้ชีวติ เละเทะ ฉันเป็ นคริ สเตียนที่ดี”
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ถ้าคุณคิดอย่างนี้ ผมขอเตือนสติคุณว่า คุณยังมีธรรมชาติบาปซึ่งประกอบด้วย
จุดอ่อน อันเป็ นแหล่งที่ล่อลวงให้คุณทําบาปส่ วนตัว (ฮีบรู 12:1); จุดแข็งซึ่งจะ
ผลิตการกระทําดีจากฝ่ ายเนื้อหนัง (human good) (อิสยาห์ 64:6; ฮีบรู 6:1);
แนวโน้มที่จะถือว่าตนชอบธรรมเพราะการกระทําตามกฎศาสนา (โรม 7:7);
แนวโน้มที่จะกบฏต่อกฎศาสนาและดําเนินชีวติ อย่างไร้ศีลธรรม และ แนวโน้ม
ความต้องการฝ่ ายเนื้อหนัง (กิเลสตัณหา) ดังนั้น ธรรมชาติบาปจะนํามนุษย์ไป
ตามแนวโน้มที่กล่าวถึงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง (เอเฟซัส 2:3) เมื่อจิตใจของคุณถูก
ควบคุมด้วยธรรมชาติบาป คุณมักจะไปตามแนวโน้มซึ่งตรงกับนิสยั ส่ วนตัวของ
คุณ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ คุณมีแนวโน้มที่จะกระทําผิดบาปในรู ปแบบใดก็ตาม
เมื่อคุณอยูภ่ ายใต้การควบคุมของธรรมชาติบาปแล้ว คุณก็เหมือนบุตรคนเล็ก

บาปส่ วนตัว

จุดอ่ อน

ธรรมชาติ

แนวโน้ มที่จะตอบสนอง แนวโน้ มที่
แนวโน้ มทีจ่ ะ

 จะต่ อต้ าน
พึง่ กฎศาสนา ต่ อความต้ องการฝ่ ายเนือ้ หนัง
กฎศาสนา

บาป

จุดแข็ง
ความดีของมนุษย์
ธรรมชาติบาป
ถึงแม้วา่ คริ สเตียนทุกคนได้รับความรอดนิรันดร์ แต่ตราบใดที่คริ สเตียนยังมี
ชีวติ อยูบ่ นโลก เขาก็ยงั จะกระทําบาปอยู่
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ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริ ง
ไม่ได้อยูใ่ นเราเลย (1 ยอห์น 1:8)
ถ้าคุณคิดว่าคุณเลิกทําบาปเรี ยบร้อยแล้ว นี่กเ็ ท่ากับคุณกําลังบอกว่า “ฉัน
สมบูรณ์แล้ว” แต่การที่คุณตาบอดต่อบาปส่ วนตัวของตนไม่ได้หมายความว่า
พระเจ้าจะมองบาปของคุณไม่เห็น คุณได้แต่หลอกลวงตัวคุณเอง
ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทาํ บาป ก็เท่ากับว่าเราทําให้พระองค์เป็ นผู ้
ตรัสมุสา และพระคําของพระองค์กม็ ิได้อยูใ่ นเราทั้งหลายเลย
(1 ยอห์น 1:10)
ทุกครั้งที่คุณพูด หรื อทําเป็ นว่าคุณไม่ได้กระทําบาปหลังจากได้รับความรอด
แล้วนั้น ก็เป็ นการบอกว่าพระเจ้าตรัสมุสา และพระคําของพระเจ้าไม่ได้อยูใ่ นซีก
ขวาของจิตใจของคุณ20
ปัญหา คือ คุณอาจคลุกคลีกบั ผูค้ นที่ดูน่านับถือ คุณอาจปกปิ ดบาปของคุณ
และแสร้งทําเป็ นว่าคุณเป็ นคนดีรอบคอบซึ่งคนอื่นน่าจะเอาอย่าง คุณรู ้จกั วิธีทาํ
ตัวเคร่ งขรึ ม ดําเนินชีวติ อย่างมีศีลธรรมและรักษาข้อห้ามของศาสนา แต่ขา้ งใน
เต็มไปด้วยบาปที่ร้ายกาจ คุณเย่อหยิง่ ขมขื่น หน้าซื่อใจคด พูดใส่ ร้าย อิจฉา แค้น
ไม่ยอมให้อภัย และเต็มไปด้วยความกระวนกระวาย และความกลัว การถือว่าตน

20. ซีกขวาของจิ ตใจ (the right lobe of the soul) เป็ นคําศัพท์เฉพาะ ซึ่ งอธิ บายถึงคํา
ว่า καρδια (คาเดีย) ในภาษากรี ก (ในพระคัมภีร์ไทยใช้คาํ ว่า ใจ ฉบับภาษาอังกฤษ
มักใช้คาํ ว่า heart) เป็ นส่ วนของสมองที่เก็บและจัดข้อมูลหลักคําสอนพระคัมภีร์ ผ่าน
ทางช่องรับข้อมูล (frame of reference) ศูนย์ความจํา คําศัพท์ ช่องเก็บข้อมูลตาม
ประเภท (categorical storage) จิตสํานึก ช่องรวบรวมและประยุกต์หลักคําสอนพระ
คัมภีร์ (momentum compartment) และสติปัญญา (wisdom compartment)
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ชอบธรรมเพราะการกระทําดีและกระทําตามกฎศาสนาเป็ นแนวโน้มของคุณใน
การดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง
ถึงตอนนี้คุณอาจไม่คิดว่าคุณดําเนินชีวติ อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง คุณอาจกําลังคิดว่า
“ฉันไม่ได้อาละวาด ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรื อทําสิ่ งที่คนเรี ยกว่าบาปแต่อย่างใด
คุณจะเรี ยกฉันว่าเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังได้อย่างไร” แต่ตอนนี้คุณอาจอยูน่ อก
สัมพันธภาพกับพระเจ้าเพราะความคิดของคุณ21 ความจริ งแล้ว ความบาปทาง
ความคิด เป็ นทางลัดไปสู่ “เมืองไกล” แห่งชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง (ลูกา 15:13)
ผูเ้ ชื่อที่พลาดในการที่จะเรี ยนและเข้าใจหลักคําสอนเรื่ องการดําเนินชีวติ ฝ่ าย
เนื้อหนัง (the doctrine of carnality) หรื อปฏิเสธความจริ งว่า ธรรมชาติบาปมีจริ ง
เขาก็พลาดที่จะจัดการกับบาปในชีวติ ของตนตามที่พระคําของพระเจ้าทรงบังคับ
บัญชาผูเ้ ชื่อทุกคน คนประเภทนี้กาํ ลังหลอกตัวเอง เขาไม่รู้จกั หลักคําสอนพระ
คัมภีร์ เขาหาเหตุผลหรื อพยายามชดเชยความผิดบาปโดยสวมหน้ากากแห่งการ
หน้าซื่อใจคด และชดเชยความผิดบาปของเขาด้วยการกระทําดี การรับใช้พระเจ้า
ถวายทรัพย์เพิ่มเป็ นพิเศษ หรื อสัญญากับพระเจ้าว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างไรก็
ตาม สิ่ งเหล่านี้ไม่ได้ทาํ ให้เรากลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้า
คริ สเตียนทุกคน จงลืมตาขึ้น! เมื่อคุณได้กระทําบาปแล้ว จงยอมรับว่าคุณได้
ทํา และประยุกต์วธิ ีการที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้ในการแก้ไขเรื่ องบาป อย่า
พยายามแก้ตวั หรื อหาเหตุผลที่จะกระทําบาป อย่าหลอกตัวเองว่าการทําผิดนั้น
เป็ นเพียงการผิดพลาดและไม่ใช่บาป อนึ่ง ไม่วา่ คุณมีแนวโน้มที่จะกระทําบาป
ประเภทใดก็ตาม จงเรี ยนรู ้ที่จะสํานึกบาปของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถตั้งต้นใหม่
และมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องได้
ทุกครั้งที่คุณกระทําบาป คุณอยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้า คุณคือบุตรคน
เล็กที่ผลาญทรัพย์ของบิดา อาจารย์เปาโลได้อธิบายถึงปัญหานี้วา่
21. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Mental Attitude Dynamics (2001)
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เพราะเรารู ้วา่ ธรรมบัญญัติน้ นั เป็ นโดยฝ่ ายวิญญาณ แต่วา่ ข้าพเจ้า
เป็ นแต่เนื้อหนังถูกขายไว้ให้อยูใ่ ต้ [ธรรมชาติ] บาป (โรม 7:14)
ในข้อนี้อาจารย์เปาโลกําลังอธิบายประสบการณ์ฝ่ายเนื้อหนังของท่าน
คําว่า บาป ในรู ปแบบเอกพจน์จะต้องหมายถึง ธรรมชาติบาป อย่างเดียว ส่ วน
ธรรมบัญญัติน้ นั ไม่บกพร่ อง แต่เป็ นสิ่ งที่ “บริ สุทธิ์ ยุติธรรม และดี” (โรม 7:12)
อาจารย์เปาโลกําลังบอกว่า ตัวเขาเองที่บกพร่ อง เขาได้เขียนต่อว่า “ข้าพเจ้าอยู่
ภายใต้ธรรมชาติบาป”
ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเอง (โรม 7:15ก)
ถ้าใช้คาํ พูดง่ายๆ ก็คืออาจารย์เปาโลกําลังบอกว่า “นี่อะไรกัน ฉันเป็ นคริ สเตียน ฉันได้บงั เกิดใหม่ ฉันมีชีวติ นิรันดร์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตอยูภ่ ายใน
ฉัน พระคริ สต์กท็ รงสถิตอยูภ่ ายในฉันด้วย22 ฉันได้เข้าส่ วนในพระคริ สต์ และเป็ น
ผูบ้ ริ สุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว23 ฉันมีทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณอันน่า
อัศจรรย์ท้ งั หมดเหล่านี้ แต่ฉนั ยังทําบาปอยู!่ ฉันไม่เข้าใจการกระทําของฉันเอง!

22. การทรงสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (indwelling of the Holy Spirit) เป็ น
สถานะอันถาวรซึ่ งผูเ้ ชื่อทุกคนในยุคคริ สตจักรได้รับ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิต
อยูใ่ นร่ างกายของคริ สเตียนทุกคนเพื่อกระทําร่ างกายเป็ นวิหารของพระคริ สต์ (1 โคริ นธ์
3:16; 2 โคริ นธ์ 6:16) การทรงสถิตอยูข่ องพระคริ สต์ภายในวิหารนั้น เป็ นการรับรอง
ว่าผูเ้ ชื่อได้รับความรอดนิรันดร์ ได้รับพระพร และได้รับทุกอย่างซึ่ งจําเป็ นในการ
ดําเนินชีวิตต่อหน้าพระพักตร์ ของพระเจ้า (โคโลสี 1:26-28)
23. เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยตําแหน่งในพระคริ สต์ (positional sanctification) เป็ นสถานะที่
ผูเ้ ชื่อได้รับ ณ เวลารอด เป็ นการที่พระเจ้าทรงแยกผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์ไปจากมนุษย์
ธรรมดา เพื่อให้กระทําตามพระประสงค์ของพระองค์
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อาจารย์เปาโลได้อธิบายถึงตัวของท่านและคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังทุกคน
เขียนว่า
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โดย

เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทาํ สิ่ งที่ขา้ พเจ้าปรารถนาที่จะทํา แต่กลับ
ทําสิ่ งที่ขา้ พเจ้าเกลียดชังนั้น (โรม 7:15ข)
มีขอ้ พระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลได้เขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติบาป เช่น
กาลาเทียบทที่ 5 ซึ่งเรี ยกธรรมชาติบาปว่า “เนื้อหนัง” ในโคโลสี 3:5-9 มีรายชื่อ
บาปซึ่งคริ สเตียนได้กระทํา ซึ่งอาจทําให้คุณต้องตกใจ ใน 1โคริ นธ์ 3:1-3 อาจารย์
เปาโลได้ให้คาํ จํากัดความของผูเ้ ชื่อที่อยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้าว่าเป็ นผูเ้ ชื่อ
ที่ “ประพฤติตามมนุษย์” หมายความว่า ประพฤติตามผูท้ ี่ไม่เชื่อ อาจารย์เปาโลเคย
เป็ นเช่นนั้น แต่เขาไม่ได้เป็ นผูเ้ ชื่อฝ่ ายเนื้อหนังตลอด ในโรมบทที่ 6 และบทที่ 8
ท่านได้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหาเรื่ องชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง ถ้าคุณไม่ได้แก้ไขปัญหา
การที่คุณดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังด้วยวิธีการตั้งต้นใหม่
พระเจ้าไม่มีทางเลือก
พระองค์ตอ้ งตีสอนคุณเพื่อให้คุณกลับมาอยูใ่ นนํ้าพระทัยของพระองค์

การตีสอนจากพระเจ้ า (Divine Discipline)
เมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารยิง่ นักทัว่ เมืองนั้น เขาจึงเริ่ ม
ขัดสน (ลูกา 15:14)
ในข้อที่ 14 เราได้เห็นสถานการณ์ที่เริ่ มจะเปลี่ยนแปลง การ “กันดารอาหาร”
เล็งถึง การตีสอนจากพระเจ้าที่พระองค์นาํ มายังผูเ้ ชื่อที่อยูน่ อกสัมพันธภาพกับ
พระองค์ การดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังอย่างต่อเนื่องจะต้องนําไปสู่ การตีสอนจาก

พระเจ้าเสมอ ถ้าคุณอยูน่ อกเส้นทางของพระองค์ คุณควรคาดหมายว่าจะโดนการ
ตีสอนจากพระเจ้า24
บุตรคนเล็ก “ขัดสน” ซึ่งเป็ นตัวอย่างการตีสอนจากพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ
ไม่วา่ เขาพยายามกระทําสิ่ งใดก็จะไม่เกิดผล ขอให้คุณสังเกตว่าสุ ดท้ายเขาต้องไป
ทําอะไร
เขาไปอาศัยอยูก่ บั ชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง และคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยง
หมูที่ทุ่งนา (ลูกา 15:15)
ในข้อนี้เราจะเห็นว่าบุตรคนเล็กคงเดินทางไปเมืองซึ่งอยูน่ อกเขตปาเลสไตน์
เพราะธรรมบัญญัติของโมเสสได้บญั ญัติวา่ หมูเป็ นสัตว์มลทิน จึงห้ามไม่ให้ชาว
ยิวกินหรื อแตะต้องซากของมัน (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:8) ในฐานะยิว บุตรคนเล็ก
หมดสิ้ นหนทางจนเขาต้องไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมู งานนี้ได้ค่าจ้างน้อยนิด
และเขากําลังหิ วโหย
เขาใคร่ จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถัว่ ที่หมูกินนั้น
เขากิน (ลูกา 15:16)

แต่ไม่มีใครให้อะไร

คําว่า ἐπιθυμε (เอ็พ-พีธูเมะโอ) (ที่แปลว่า “ใคร่ ”) เขียนด้วยรู ปแบบ
ไวยากรณ์ imperfect tense พร้อมด้วย linear aktionsart หมายความว่า ความใคร่ ที่
จะกินนั้นอยูน่ านแล้วและยังไม่หาย คํากริ ยาต่อมา “อิ่มท้อง” เขียนด้วย aorist
infinitive ซึ่งทําให้เราเข้าใจว่าเขาพร้อมที่จะกินอาหารของหมู คือ ฝักถัว่
เมื่อผูเ้ ชื่ออยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเป็ นเวลานาน มาตรฐานของเขาจะ
เปลี่ยนไป ส่ วนบุตรคนเล็กเราได้เห็นมาตรฐานของเขาเปลี่ยนไปมาก แต่ก่อนเขา
มีรสนิยมที่หรู หราราคาแพง (ลูกา 15:13) แต่ตอนนี้เขายินดีที่จะกินอาหารของหมู
24. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก D (หน้า 46)
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สถานการณ์ของเขาได้เปลี่ยนฐานะที่เขาเป็ นบุตรของบิดาไปหรื อไม่ ไม่เลย!
เขายังเป็ นบุตรชายของบิดาโดยกําเนิด แต่ตอนนี้เขาอยูภ่ ายใต้การตีสอนที่หนัก
และมีสภาพความเป็ นอยูไ่ ม่ต่างจากสัตว์มลทิน
เมื่อกลับมาดูจากมุมมองฝ่ ายวิญญาณ ชายคนนี้กลายเป็ นคริ สเตียนที่ใช้ชีวติ
อยู่ “ในคอกหมู” เขายังเป็ นคริ สเตียนอยู่ และยังเป็ นบุตรของพระเจ้า ความรัก
ของพระเจ้าไม่มีวนั พรากไปจากเขา แต่เขาได้นาํ การตีสอนจากพระเจ้ามาสู่ ตนเอง
เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตีสอนผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก
และเมื่อ
พระองค์ทรงรับผูใ้ ดเป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงเฆี่ยนตีผนู ้ ้ นั (ฮีบรู 12:6)
ความหิ วโหยของเขายังคงอยู่ แต่ “ไม่มีใครให้อะไรเขากิน” ซึ่งบ่งบอกว่า
เจ้านายไม่อนุญาตให้เขากินอาหารของหมู นี่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจ บุตรคนเล็กนี้
โทรมมากถึงขนาดเจ้านายยังเห็นว่าหมูมีค่ามากกว่าเขา
ผูเ้ ชื่อที่อยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเป็ นเวลานานมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาบุคลิก
นิสยั แรงจูงใจ และการประพฤติที่เลวร้ายกว่าผูท้ ี่ไม่เชื่อเสี ยอีก ด้วยเหตุน้ ีจึงมีผทู ้ ี่
ไม่เชื่อหลายคนใช้ประเด็นนี้ในการปฏิเสธพระเยซูคริ สต์ ผูไ้ ม่เชื่อประเภทนี้อาจ
บอกว่าตนมีเพื่อน 15 คนที่ไม่เชื่อในพระเยซู ซึ่งทุกคนนั้นล้วนมีความประพฤติที่
ดีกว่าคริ สเตียนที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เขาอาจพูดถูก แต่
นัน่ ก็ไม่ใช่ขอ้ แก้ตวั ที่จะไม่เชื่อในพระเยซูคริ สต์
ผูท้ ี่ไม่เชื่อนั้นอาจแสดงความคิดของเขาว่า “ผมจะไม่มีวนั ไปโบสถ์คริ สเตียน
หรอก พวกเขาหน้าซื่อใจคดจริ งๆ” เขาอาจจะคิดถูก แต่เขายังเลือกที่จะทํางาน ทํา
ธุรกิจ หรื อใช้เวลาว่างกับคนหน้าซื่อใจคด แต่เขาจะไม่ยอมไปโบสถ์ที่มีคนหน้า
ซื่อใจคด ความจริ งคือ เขาหาข้อแก้ตวั ที่จะไม่ไปโบสถ์เพราะในใจของเขาปฏิเสธ
ที่จะเชื่อในพระคริ สต์อยูแ่ ล้ว
เมื่อผูเ้ ชื่อได้กระทําบาปและอยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเป็ นเวลายาวนาน
ชีวติ ของเขาได้แต่เสื่ อมทรามลง ไม่ได้ดีข้ ึน คริ สเตียนประเภทนี้อาจจะทําธุรกิจที่
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ทุจริ ต ติดเหล้า เจ้าชู ้ และยังรับใช้ที่โบสถ์ เขาเป็ นคริ สเตียนที่ได้บงั เกิดใหม่จริ ง
แต่อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกับบุตรผูห้ ลงหาย และเป็ นเหตุทาํ ให้หลายคนที่ยงั ไม่
รอดต้องสะดุด

การตั้งต้ นใหม่ และการมีชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
เมื่อเขารู ้สาํ นึกตัวแล้วจึงพูดว่า “ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมี
อาหารกินอิ่มและเหลืออีก
ส่ วนเราจะมาตายเสี ยเพราะอด
อาหาร” (ลูกา 15:17)
“รู ้สาํ นึกตัวแล้ว” ในที่น้ ีหมายถึง การยอมรับที่จะมองชีวติ จากมุมมองพระ
คัมภีร์ ที่จะเผชิญความจริ ง ที่จะยอมรับว่าตนผิดและกําลังขัดคําสัง่ สอนจากพระ
คําของพระเจ้า ที่จะหยุดหาเหตุผลหรื อข้อแก้ตวั ที่จะกระทําบาป และที่จะหยุด
กล่าวโทษพระเจ้าหรื อผูอ้ ื่นสําหรับบาปที่ตนได้ทาํ และสารภาพบาปของตนต่อ
พระบิดา บุตรผูห้ ลงหายได้สาํ นึกว่า ในตอนนี้ลูกจ้างของบิดายังอยูด่ ีกินดีกว่าเขา
เสี ยอีก
จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่า “บิดาเจ้าข้า
ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อหน้าท่านด้วย” (ลูกา 15:18)
นี่คือท่าทีที่จะนําให้เรากลับมาอยูใ่ นวงกลมข้างล่าง
การกลับคืนสู่
สัมพันธภาพกับพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเรา การโทษตัวเอง หรื อ
การกระทําดีเพื่อลบล้างความผิด ไม่มีวธิ ีอื่นใด! มีเพียงวิธีเดียวที่เราจะได้รับการ
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง
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ถ้าเราสารภาพบาปของเรา
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้
พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้ น (1 ยอห์น 1:9)
คริ สเตียนหลายคนสงสัยในพระคุณของพระเจ้า และอาจตั้งคําถามว่า “มีแต่
1 ยอห์น 1:9 เท่านั้นหรื อที่พดู ถึงหลักการตั้งต้นใหม่” ที่จริ งแล้ว ถึงแม้วา่ พระ
คัมภีร์อาจจะเขียนถึงหลักการใดโดยมีขอ้ พระคัมภีร์เพียงข้อเดียว แต่หลักการนั้น
ยังเป็ นจริ งและเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญ อย่างไรก็ตาม 1 ยอห์น 1:9 ไม่ใช่ขอ้ เดียวที่
อธิบายถึงหลักการการตั้งต้นใหม่กบั พระเจ้า ยังมีอีกหลายข้อ ทั้งในพระคัมภีร์เดิม
และพระคัมภีร์ใหม่ เช่น เนหะมีย ์ 1:6; สดุดี 32:5; 38:18; 51:3-4; สุ ภาษิต 28:13;
ดาเนียล 9:4; 1 โคริ นธ์ 11:31; 1 เปโตร 4:17 และข้ออื่นๆ
ผมมักใช้คาํ หนึ่งที่อธิบายถึงหลักการนี้อย่างลงตัว นัน่ คือคําว่า “ตั้งต้นใหม่”
(Rebound) หมายถึง “ได้โอกาสใหม่” การกระทําบาปทําให้ผเู ้ ชื่อสะดุดและได้
หยุดยั้งการก้าวหน้าในชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ แต่เนื่องจากพระเยซูคริ สต์ทรงรับการ
พิพากษาลงโทษสําหรับบาปทุกประการของเรา
เพียงเรากล่าวถึงบาปที่เราได้
กระทําหลังจากได้รับความรอด (post-salvation sins) เราก็จะกลับมามีชีวติ ฝ่ าย
วิญญาณ (ในวงกลม) อีกครั้งหนึ่ง
ไม่วา่ คุณจะอ่านคําว่า “สารภาพ” จากภาษาฮีบรู ภาษากรี ก หรื อภาษาอารา-เม
อิคก็ตาม ล้วนหมายถึง “การกล่าวถึงบาป” หรื อ “การยอมรับบาปที่ได้กระทําต่อ
พระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดา” คําว่าสารภาพในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงการ
รู ้สึกเสี ยใจเพราะบาปที่ได้ทาํ ไป คุณอาจรู ้สึกเสี ยใจ แต่ความรู ้สึกนั้นไม่ได้ช่วย
คุณและไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะรับการให้อภัยจากพระเจ้า หรื อที่จะทําให้คุณ
กลับมีสมั พันธภาพกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
ไม่วา่ จะพูดถึงเรื่ องความรอด หรื อเรื่ องการตั้งต้นใหม่กบั พระเจ้าหลังจากได้
กระทําบาป อารมณ์และความรู ้สึกไม่ได้เป็ นปัจจัยที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุตรผู้หลงหาย

มนุษย์กบั พระเจ้า ความรอดนั้นก็เนื่องด้วยความเชื่ออย่างเดียว และในพระคริ สต์
เพียงผูเ้ ดียว ( faith alone in Christ alone ) บางคนอาจมีความรู ้สึกอบอุ่นหลังจาก
ได้รับพระเยซูคริ สต์มาเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา แต่ยงั มีบางคนซึ่งอาจจะไม่
เคยมีประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ คุณอาจไม่ได้ “รู ้สึก” ว่าคุณรอดแล้ว แต่ถา้
หากคุณเชื่อในพระคริ สต์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ คุณได้รอดแล้ว
ในทํานองเดียวกัน คุณอาจ ไม่ ร้ ู สึก ว่าคุณมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าหลังจากคุณได้
ตั้งต้นใหม่กบั พระองค์ แต่คุณก็มีสมั พันธภาพกับพระองค์แล้วและกําลังดําเนิน
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง
อย่ารอให้ถึงเวลาที่คุณจะรู ้สึกเสี ยใจก่อนถึงจะกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระ
บิดา เพราะเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว คุณอาจกําลังกินฝักถัว่ อยูก่ บั หมู! อย่าให้อารมณ์
ของคุณนําทางชีวติ ของคุณ สําหรับหลายคนนี่อาจจะเป็ นคําสัง่ สอนที่รับได้ยาก
เพราะคริ สเตียนหลายคนดําเนินชีวติ ตามอารมณ์ต้ งั แต่ที่ได้เชื่อในพระคริ สต์ ผูเ้ ชื่อ
ประเภทนี้จะวัดชีวติ ฝ่ ายวิญญาณด้วยอารมณ์และความรู ้สึก หากเขารู ้สึกดี นัน่ ก็
หมายความว่าเขากําลังดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณและพระเจ้าทรงอยูใ่ กล้เขา แต่ถา้
เขารู ้สึกแย่ เขาจะคิดว่าเขามีปัญหาและไม่มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า หากคุณใช้
อารมณ์และความรู ้สึกเป็ นเครื่ องวัดแทนพระคําของพระเจ้า คุณจะไม่มีวนั ประสบ
ความสําเร็ จในชีวติ คริ สเตียน

พระคุณพระเจ้ าผ่ านการตั้งต้ นใหม่
ผูเ้ ชื่อที่ไม่กลับมีสมั พันธภาพกับพระเจ้าหลังจากได้กระทําบาป เขาจะ
ไม่ได้รับการทรงนําจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วย
ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ วิธีการตั้งต้นใหม่ไม่ได้เป็ นการอนุญาตให้กระทําบาป
แต่เป็ นการอนุญาตให้รับใช้พระเจ้าหลังจากที่ได้กระทําบาป หากผูเ้ ชื่อไม่ได้ต้ งั
ต้นใหม่ เขาไม่สามารถบรรลุพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวติ ของเขาบนโลก
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นี้ได้ และเขาจะผลิตความดีจากพลังฝ่ ายเนื้อหนัง (human good) เท่านั้น ไม่ใช่
ความดีที่มาจากการปฏิบตั ิชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ (divine good)25
ถ้าหากพระเจ้าไม่ได้ทรงจัดเตรี ยมวิธีการตั้งต้นใหม่ไว้
จะไม่มีคริ ส
เตียนคนใดที่จะทนกับปัญหาและความกดดันของชีวติ ได้ หากคุณยังคิดอยูว่ า่ คุณ
ต้องรู ้สึกเสี ยใจก่อนที่พระเจ้าจะทรงโปรดยกความผิดบาปของคุณ และยังคิดอยู่
ว่าคําว่า “สารภาพ” มีความหมายมากกว่าการกล่าวถึงบาปต่อพระบิดา แสดงว่า
คุณยังไม่เข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้า ขอให้เราดู 1 ยอห์น 1:9 อีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเรากล่าวถึง [สารภาพ] บาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ
และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชําระ
เราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น (1 ยอห์น 1:9)
คําว่า ουμομομε (โฮโมโล-เกโอ) ในภาษากรี กหมายถึง “สารภาพ”
“ยอมรับ” หรื อ “กล่าวถึง” คําว่า “ถ้า” ในข้อนี้อยูใ่ นประโยคเงื่อนไข รู ปแบบที่
สาม (third class conditional sentence) ซึ่งให้ผอู ้ ่านภาษากรี กเข้าใจว่าการกล่าวถึง
บาปนั้นขึ้นอยูก่ บั ความคิดเสรี ในการตัดสิ นใจ คุณจะสารภาพบาปของคุณหรื อไม่
นั้น นัน่ ก็ข้ ึนอยูก่ บั คุณ
การสารภาพบาปนั้นเหมือนกับการใช้ความเชื่อ เพราะเป็ นการที่ปราศจาก
การกระทําและการทําความดีของมนุษย์ แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้ให้คะแนนคุณ
เพราะคุณได้สารภาพบาป แต่คาํ ว่า “ถ้าเราสารภาพ [กล่าวถึง] บาปของเรา” เป็ น
อนุประโยคที่รับรองว่าคุณได้กระทําบาปต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า “พระองค์
ทรงสัตย์ซื่อ”
ทําให้เรามัน่ ใจว่าพระองค์จะทรงยกบาปของคุณทุกครั้งที่คุณ
25. ความดีของพระเจ้ า (divine good) คือ การกระทําดีหรื อการรับใช้พระเจ้าซึ่ งเป็ น
ผลผลิตของผูเ้ ชื่อที่กาํ ลังอยูภ่ ายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณ จึงเป็ นการกระทําซึ่ งถึง
มาตรฐานของพระองค์ มีคุณค่าฝ่ ายวิญญาณ และรับบําเหน็จจากพระเจ้าที่สวรรค์
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สารภาพบาป พระองค์ยงั ทรง “เที่ยงธรรม” จึงสามารถยกบาปของเราได้เพราะ
พระคริ สต์ได้รับการพิพากษาลงโทษแทนเรา พระคริ สต์ทรงรับแบกบาปของคุณ
ที่พระกายของพระองค์บนไม้กางเขน (1 เปโตร 2:24) เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่มี
บาปในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ผสู ้ ตั ย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็สามารถให้
อภัยบาปของคุณได้26
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราวิงวอนขอการอภัยจากพระเจ้า พระคัมภีร์สอนเรา
“ให้กล่าวถึงบาปนั้น” เราควรที่จะเติบโตขึ้นฝ่ ายวิญญาณ และปฏิบตั ิชีวติ ตามพระ
บัญชาของพระเจ้า
ตั้งแต่วนั นั้นที่เราได้ยอมรับพระเยซูคริ สต์วา่ ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เรา พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อเราด้วยพระคุณ เราไม่สมควรที่จะได้รับพระคุณจาก
พระองค์ และไม่มีการกระทําใดที่จะทําให้เราสมควรรับพระคุณจากพระองค์ดว้ ย
เราได้รับพระคุณผ่านวิธีการตั้งต้นใหม่เพราะสิ่ งที่พระองค์เป็ น และเพราะสิ่ งที่
พระองค์ทรงกระทําเพื่อเรา ส่ วนเราก็เพียงแต่รับมาจากพระองค์
แม้คุณจะต้องรับการตีสอนจากพระเจ้า
พระองค์ยงั ทรงปฏิบตั ิต่อคุณด้วย
พระคุณเสมอ คุณเคยคิดบ้างหรื อไม่วา่ คุณจะต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนถ้าพระเจ้า
ต้องตีคุณตามที่คุณควรจะได้รับ? ถึงแม้วา่ พระองค์อาจตีสอนคุณอย่างหนัก แต่ก็
ด้วยพระคุณ เหตุฉะนั้นพระคัมภีร์จึงสัง่ สอนให้คุณลุกขึ้นแล้วก้าวต่อไป (ฟิ ลิปปี
3:13)
เพราะเหตุน้ นั จงยกมือที่อ่อนแรงขึ้น และจงให้หวั เข่าที่อ่อนล้า
มีกาํ ลังขึ้น [ให้กลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้า] และจงกระทํา
ทางที่เท้าของท่านจะเดินไปนั้นให้ตรงไป
[เติบโตขึ้นฝ่ าย
วิญญาณ] เพื่ออาการที่ทาํ ให้ง่อยจะมิได้กาํ เริ บขึ้น แต่จะได้หาย
เป็ นปกติ [ตั้งต้นใหม่แล้วก้าวต่อไป] (ฮีบรู 12:12)
26. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ ตั้งต้ นใหม่ แล้ วก้ าวต่ อไป หน้า 6
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หากคุณคิดว่าคุณได้รับการให้อภัยเพราะคุณรู ้สึกเสี ยใจในบาปที่ได้กระทํา หรื อ
เพราะคุณได้สาบานต่อพระเจ้าว่าคุณจะไม่กระทําบาปนั้นอีก หรื อไม่กเ็ พราะคุณ
ตั้งใจทรมานตนเอง (asceticism) นัน่ คือการที่คุณกําลังหลอกตัวเอง ไม่มีสิ่งใดที่
จะนําคุณกลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้าได้นอกจากจะกล่าวถึงบาปของคุณต่อ
พระเจ้าพระบิดา มีเพียงวิธีน้ ีเท่านั้น!
คุณได้รับการอภัยหลังจากที่คุณได้สารภาพบาปเพราะพระคริ สต์ทรงรับการ
พิพากษาลงโทษสําหรับบาปของคุณที่ไม้กางเขน
การสารภาพบาปเป็ นสิ่ งที่
ปราศจากการกระทําดีของผูท้ ี่สารภาพ (non-meritorious) โดยคุณความดีท้ งั หมด
อยูท่ ี่พระองค์ผซู ้ ่ ึงได้ตายแทนคุณ
พระคุณของพระเจ้ายังทรง “ชําระ” คุณจาก “การอธรรมทั้งสิ้ น” คือ บาปผิดที่
คุณได้กระทําแต่ไม่ได้สาํ นึก หมายถึงบาปที่คุณไม่รู้วา่ เป็ นบาปเพราะขาดหลักคํา
สอนพระคัมภีร์ในจิตใจ
ถึงตอนนี้ บุตรคนเล็กพูดถูกที่บอกกับตัวเองว่า “...จะพูดกับท่านว่า ‘บิดาเจ้า
ข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อหน้าท่านด้วย’ ” นี่คือการสารภาพบาปของ
เขา ซึ่งพูดแค่น้ ีกพ็ อ อย่างไรก็ตาม ในข้อต่อไปเราได้เห็นถึงการที่เขายอมให้
ความรู ้สึกของตนควบคุมความคิด
การกระทําบาปทางด้านอารมณ์ได้ดบั พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และกระทําพระองค์ทรงเสี ยพระทัย (เอเฟซัส 4:30; 1 เธสะโลนิ
กา 5:19)27
“ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้
ข้าพเจ้าเป็ นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด” (ลูกา 15:19)
ถึงแม้วา่ เขาอาจไม่สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็ นลูกก็จริ ง แต่การตําหนิตนเองนั้น
ไม่นาํ เขากลับสู่ สมั พันธภาพกับบิดาหรื อพระเจ้า ความสับสนทําให้เขาคิดเรื่ องไร้
27. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Isolation of Sin (2003) หน้า 23
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สาระ เขาคิดเองว่าบิดาของเขาจะไม่รับเขาเป็ นลูกเพราะความผิดพลาดที่เขาได้ทาํ
เขาคิดว่าถ้าเขาเสนอให้บิดารับเขาในฐานะเป็ นลูกจ้าง บิดาน่าจะให้อภัยเขา
ถึงแม้วา่ บิดาอาจต้องการรับเขาเป็ นลูกจ้าง หรื อพันธนาการเขาไว้ แต่เขาก็ยงั
จะเป็ นบุตร เขาไม่สมควรที่จะเป็ นลูกก็จริ งอยู่ แต่การเป็ นบุตรไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความ
เหมาะสม ชายคนนี้ไม่เข้าใจในหลักการนี้เขาจึงสับสน เขาหลงคิดว่าจะต้องทําสิ่ ง
ใดเพื่อจะลบล้างความผิดบาป และให้บิดายอมรับเขากลับมาอีกครั้ง
บิดาไม่สนใจกับความผิดบาปของบุตรชาย บิดาไม่ได้บอกว่า “ไอ้เด็กคนนี้
ต้องได้รับบทเรี ยน ฉันจะให้เขาทํางานในคอกสัตว์สกั หนึ่งเดือน” หรื อ “จะให้เขา
ถูพ้นื เก็บขี้มา้ และทํานา เขาสมควรจะได้รับการลงโทษเพราะความสํามะเลเทเมา
ของเขา” บิดาไม่ตอ้ งการที่จะรับเขามาเป็ นคนใช้ บิดาจึงไม่สนใจข้อเสนอของ
บุตรชาย เช่นเดียวกัน พระเจ้าเพียงสดับฟังคําสารภาพของเราเท่านั้น และยก
ความผิดบาปให้เราอย่างไม่มีเงื่อนไข

การตั้งต้ นใหม่ สําแดงพระลักษณะของพระเจ้ า
แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน แต่เมื่อเขายังอยูแ่ ต่ไกล
บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา จึงวิง่ ออกไปกอดคอจุบเขา
(ลูกา 15:20)
เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากที่คุณจะเห็นพระลักษณะของพระเจ้าในข้อนี้ 28 การที่บิดา
ได้แลเห็นบุตรผูห้ ลงหายแต่ไกลเป็ นภาพสอนถึงความสัพพัญญูของพระเจ้า
คุณธรรมและความเมตตาของบิดาทําให้เราเห็นถึงความรักของพระเจ้า ถึงแม้วา่

28. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก E (หน้า 48) และ หนังสื อ The Trinity (1993)
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บุตรได้ละบ้านไปและมีชีวติ อธรรม แต่ความรักของบิดาไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเล็ง
ถึงความไม่เปลี่ยนแปลง (immutability) ของพระองค์
ในอดีตกาล
ความสัพพัญญูของพระเจ้าทรงทราบว่าคุณจะกระทําบาป
มากมาย ตั้งแต่ลา้ นๆๆๆ ปี ที่แล้วพระองค์ยงั ทราบว่าคุณจะกล่าวถึงบาปของคุณกี่
ครั้ง และในอดีตกาลความรักของพระองค์ทรงจัดเตรี ยมการแก้ไขปัญหาเรื่ องบาป
สําหรับคุณ
ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อบุตรของพระองค์ ได้รับรองว่าเราทุกคนจะรับ
ความเมตตาจากพระองค์เมื่อเราได้ต้ งั ต้นใหม่ พระเจ้าทรงให้อภัยบาปเมื่อเราตั้ง
ต้นใหม่เพราะพระคริ สต์ทรงพอพระทัยความยุติธรรมและความชอบธรรมของ
พระบิดาผ่านพระราชกิจบนไม้กางเขน เมื่อคุณได้กล่าวถึงบาปของคุณ ก็เท่ากับว่า
พระบิดาได้วง่ิ ไปหาคุณและกอดคอจุบคุณ นี่คือความรักที่พระเจ้าพระบิดาทรงมี
ต่อพวกเราในฐานะเป็ นผูเ้ ชื่อ
พระเจ้าพระบิดาทรงรักคุณอย่างเป็ นส่ วนตัว ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและ
ไม่สิ้นสุ ด พระองค์ทรงมีท่าทีต่อคุณเช่นนี้เสมอ เพราะคุณธรรมและความเมตตา
ของพระองค์ไม่สิ้นสุ ด (บทเพลงครํ่าครวญ 3:22) พระองค์ทรงสําแดงความรักนี้
อย่างไร? ไม่ใช่ดว้ ยการบังคับให้คุณต้องวิงวอนขอการอภัยจากพระองค์ แต่ดว้ ย
การให้อภัยทันทีที่คุณกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระองค์ นี่คือความรักที่พระองค์
ทรงมีต่อคุณ คุณเป็ นบุตรที่รักของพระองค์
เมื่อลูกชายของผมยังเป็ นเด็ก มีหลายครั้งที่ผมภูมิใจที่จะบอกคนอื่นว่า “นัน่
ลูกของผมเอง” แต่กม็ ีบางครั้งที่เขาทําตัวแย่ซ่ ึงทําให้ผมอยากจะหลบหน้าไป แล้ว
บอกว่า “เด็กคนนั้นเป็ นลูกใครเนี่ย?” แต่ไม่วา่ เขาเป็ นเด็กที่ยอดเยีย่ มหรื อยอดแย่ก็
ตาม ผมยังจะดีใจทุกครั้งที่เห็นเขาเข้าบ้าน และไม่วา่ เขาอาจกระทําผิดร้ายแรงมาก
แค่ไหน แต่สิ่งแรกที่ผมทําทุกครั้งที่เขาจะเดินเข้าประตู คือรับเขาไว้ในอ้อมกอด
ของผม ผมไม่เคยหยุดรักเขา
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นี่กค็ ือทัศนคติที่พระเจ้าพระบิดาทรงมีต่อคุณ
แต่ยงิ่ มากกว่านั้นหลายเท่า
ความสัพพัญญูของพระเจ้าทรงทราบว่าคุณจะกระทําผิดบาปภายในอีก 5 นาที
หรื อ 5 ชัว่ โมง หรื อ 5 วัน แต่พระองค์ยงั ทรงรักคุณเสมอ! ถึงคุณจะต้องตั้งต้นใหม่
ซํ้าแล้ว ซํ้าเล่า แต่พระองค์กจ็ ะทรงโปรดยกบาปของคุณทุกครั้ง นัน่ แหละคือ
พระคุณ!

ผลลัพธ์ ของการตั้งต้ นใหม่
ฝ่ ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้บาปต่อ
สวรรค์และต่อสายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่า
เป็ นลูกของท่านอีกต่อไป” (ลูกา 15:21)
เขาพูดจริ งที่บอกว่าเขาได้กระทําบาป แต่ขอสังเกตที่เขายังได้บอกกับบิดาอีก
ว่า “ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นลูก” เขาคิดว่าเขาจะต้องกลายเป็ นลูกจ้างใน
ไร่ นาของบิดา แต่บิดาไม่ยอมรับข้อเสนอของลูกชาย
แต่บิดาสัง่ ผูร้ ับใช้ของตนว่า “จงรี บไปเอาเสื้ อคลุมยาวอย่างดี
ที่สุดมาสวมให้เขา และเอาแหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอารองเท้ามา
สวมให้เขา จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความรื่ นเริ งยินดี
เถิด” (ลูกา 15:22-23)
สองข้อนี้เราได้ให้เห็นถึงลักษณะของการตั้งต้นใหม่สี่ดา้ น คือ
1.
“เสื้ อคลุมยาวอย่างดีที่สุด” เล็งถึงสถานะที่เห็นจากภายนอก อันเป็ นผล
จากการกลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้า บิดาไม่ได้ให้เขาทํางานเป็ นคนใช้ แต่
ได้มอบเสื้ อคลุมยาวอย่างดีที่สุด ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงทรัพย์สมบัติที่
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พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราในการดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ เพื่อที่จะเติบโตขึ้นให้
เป็ นผูเ้ ชื่อที่ชอบธรรมในประสบการณ์ส่วนตัว29
2. แหวนที่บิดาให้บุตรนั้น คือ แหวนที่ใช้ประทับตราของตระกูล (ภาษา
อังกฤษเรี ยกแหวนนี้วา่ signet ring) ในสมัยก่อนแหวนนี้ใช้แทนลายเซ็น และ
เป็ นสิ่ งที่รับรองว่าผูส้ วมใส่ เป็ นสมาชิกของตระกูลนั้นจริ ง เมื่อบุตรได้กลับมา
มีความสัมพันธ์กบั บิดาอีกครั้ง บิดาจึงมอบแหวนนี้ให้ ซึ่งลูกสามารถใช้ในการ
เรี ยกทรัพย์สินอันอยูใ่ นชื่อของบิดา (ปัจจุบนั อาจเปรี ยบได้กบั การมีสิทธิ์ถอน
เงินจากบัญชีธนาคารในชื่อของบิดา) หากเปรี ยบกับผูเ้ ชื่อที่ต้ งั ต้นใหม่ นัน่ ได้
เล็งถึงการที่เราได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้า และมีสิทธิ์ที่จะประยุกต์ใช้ทรัพยากร
ฝ่ ายวิญญาณทั้งหมดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา
3. “รองเท้า” หมายถึง การรับใช้พระเจ้า (เอเฟซัส 6:15) การตั้งต้นใหม่ทาํ ให้
คุณสามารถ “ดําเนินชีวติ ตามพระวิญญาณ” (กาลาเทีย 5:16) และคุณยังได้รับ
เกียรติและสิ ทธิพิเศษ สมควรที่จะรับใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้อีกครั้งหนึ่ง (โคโลสี
1:10) การประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์กระทําให้ผเู ้ ชื่อผลิตความดีฝ่าย
วิญญาณ (divine good) ขออย่าสนใจผูเ้ ชื่อซึ่งชอบเน้นการกระทําดีจากฝ่ ายเนื้อ
หนังและตามกฎศาสนา ซึ่งอาจบอกคุณว่า “นกที่มีปีกเคยหักก็จะบินสู งเท่าเดิม
ไม่ได้อีกต่อไป” คุณสามารถบินได้อีก และสู งกว่าเดิมเพราะคุณกลับมามี
สัมพันธภาพกับพระเจ้า และมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นและก้าวหน้าในชีวติ คริ ส
เตียน (ฟิ ลิปปี 3:13-14)

29. ชอบธรรมโดยผ่านประสบการณ์ส่วนตัว (experiential righteousness) คือการที่ผู ้
เชื่อได้โตขึ้นฝ่ ายวิญญาณ เพื่อเขาจะได้ดาํ เนินตามพระบัญญัติต่างๆ ของพระเจ้า
(2 เปโตร 3:18) ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ การทรงนําจากพระเจ้ า (แปลและพิมพ์ปี
2003) และ การดําเนินชีวิตด้ วยความเชื่ อ (2003)
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4.

สุ ดท้าย “ลูกวัวอ้วนพี” เล็งถึงการมีสามัคคีในพระคํา (fellowship in the
Word) คือการรับประทานอาหารฝ่ ายวิญญาณ ซึ่งจะทําให้คุณโตขึ้นใน
ความชอบธรรมของพระเจ้า
เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้ว แต่กลับเป็ นอีก หายไปแล้ว
[ἀποοθυπ อโพลลูม]ี แต่ได้พบกันอีก เขาทั้งหลายต่างก็เริ่ ม
มีความรื่ นเริ งยินดี (ลูกา 15:24)

พระคัมภีร์พดู ถึงความตาย 7 รู ปแบบ30 ในข้อนี้ “ความตาย” หมายถึง การ
ดําเนินอยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง คือ การอยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้า (temporal death)
อย่างที่มีการอธิบายใน โรม 8:6, 13; เอเฟซัส 5:14; 1 ทิโมธี 5:6) การ “กลับเป็ น
อีก” หมายถึงบุตรผูห้ ลงหายได้กลับเข้าสู่ วงกลมข้างล่าง มีความสัมพันธ์กบั บิดา
อีกครั้งหนึ่ง คําว่า “หาย” แปลจากคํากรี กว่า อโพลลูมี ซึ่งหมายถึง “เสี ยหาย” หรื อ
“พินาศ” ในข้อนี้เล็งถึงการดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังตลอดเวลาที่เขาอยูห่ ่างจาก
บิดา เขาไม่ตอ้ งการที่จะดําเนินชีวติ คริ สเตียน แต่หลังจากที่เขาได้ต้ งั ต้นใหม่ เขา
ได้กลับมายังบ้านของบิดา และสามารถดําเนินชีวติ คริ สเตียน คือ ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อผูเ้ ชื่อได้กลับมามีสมั พันธภาพกับพระเจ้าและก้าวหน้าฝ่ ายวิญญาณผ่าน
การศึกษาพระคําของพระองค์ เขาจะได้พบกับพระพรอันมากมายที่พระเจ้าทรง
จัดเตรี ยมไว้ให้แก่เขา การที่มี “ความรื่ นเริ งยินดี” หมายถึงความสงบสุ ขภายใน
จิตใจ ความปิ ติยนิ ดี และความมัน่ คงที่มีในผูเ้ ชื่อทุกคนซึ่งดําเนินอยูใ่ นชีวติ คริ ส
เตียนและได้ประโยชน์จากพระคุณของพระเจ้า

30. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาคผนวก F (หน้า 57) และหนังสื อ Dying Grace (1977)
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ผู้เชื่ อทีเ่ คร่ งกฎศาสนา (The legalistic believer)
ฝ่ ายบุตรคนใหญ่น้ นั กําลังอยูท่ ี่ทุ่งนา เมื่อเขากลับมาใกล้บา้ น
แล้วก็ได้ยนิ เสี ยงมโหรี และเต้นรํา เขาจึงเรี ยกผูร้ ับใช้คนหนึ่ง
มาถามว่า เขาทําอะไรกัน ผูร้ ับใช้จึงตอบเขาว่า “น้องของท่าน
กลับมาแล้ว และบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี เพราะได้ลูก
กลับมาโดยสวัสดิภาพ” ฝ่ ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไป บิดา
จึงออกมาชักชวนเขา (ลูกา 15:25-28)
พี่ชายคนโตน่าจะยินดีที่เห็นน้องชายกลับบ้าน เขาน่าจะวิง่ ไปกอดน้องชาย
และบอกว่า “ยินดีตอ้ นรับน้องชาย พี่ดีใจมากที่นอ้ งได้กลับมา” แต่เขาไม่ได้ทาํ
อย่างนั้น
คราวนี้เป็ นคราวของพี่ชายที่จะ “ไปเมืองไกล” คือเป็ นเขาแล้วที่อยูน่ อก
สัมพันธภาพกับพระเจ้า เขาได้อิจฉาและโกรธเพราะบิดาได้ปฏิบตั ิต่อน้องชาย
ด้วยพระคุณ เขาไม่ยอมพูดกับน้องชาย เขาไม่กลับเข้าไปในบ้านและร่ วมฉลองที่
น้องชายได้กลับมา เพราะฉะนั้นฝ่ ายบิดาก็ออกมาแล้วขอให้เขากลับเข้าไปข้างใน
แต่กไ็ ม่สาํ เร็ จ
บิดามีสิทธิ์ที่จะปฏิบตั ิต่อบุตรแต่ละคนตามที่ตนเห็นว่าดีที่สุด ขอคุณอย่าขุ่น
เคืองที่เห็นคริ สเตียนคนอื่นได้รับพระคุณจากพระเจ้า พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณ
ปฏิบตั ิต่อผูเ้ ชื่อคนอื่นด้วยความเมตตากรุ ณา คุณควรมีทศั นคติในจิตใจซึ่งพระเยซู
คริ สต์ทรงสําแดงแก่ผอู ้ ื่น
จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้วา่ ผูใ้ ดมีเรื่ องราว
ต่อกันก็จงยกโทษให้กนั และกัน พระคริ สต์ได้ทรงโปรดยกโทษ
ให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกัน (โคโลสี 3:13)
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จงอย่าลืมว่าสักวันหนึ่งคุณคงอาจจะอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกันกับเขา เวลาที่
คุณต้องการเห็นผูอ้ ื่นสะท้อนพระคุณพระเจ้า และปฏิบตั ิต่อคุณด้วยความรักความ
เมตตาเช่นกัน
แต่เขาบอกบิดาว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ปรนนิบตั ิท่านกี่ปีมาแล้ว
และมิได้ละเมิดคําบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลย แม้แต่เพียงลูก
แพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยงั ไม่เคยให้ขา้ พเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็ นที่
รื่ นเริ งยินดีกบั เพื่อนฝูงของข้าพเจ้า (ลูกา 15:29)
ลูกคนโตกําลังบ่นและต่อว่าบิดา “นานหลายปี ที่ผมได้สตั ย์ซื่อต่อพ่อ แต่พอ่
ไม่เคยจัดงานเลี้ยงให้ผมเลย” บิดาเขาคงเคยจัดงานเลี้ยงให้เขา แต่ดว้ ยความอิจฉา
ริ ษยาที่เขามีต่อน้องจึงทําให้เขาลืมไป บาปทางความคิดประการหนึ่ง คือ ความ
อิจฉาได้นาํ ไปสู่ บาปทางด้านความคิดอีกประการหนึ่ง ได้แก่ความโกรธ ต่อด้วย
บาปทางคําพูด เช่น การพิพากษาและการใส่ ร้ายทั้งบิดาและน้องชาย
แต่เมื่อลูกคนนี้ของท่าน ผูไ้ ด้ผลาญสิ่ งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบ
หญิงโสเภณี มาแล้ว ท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา” (ลูกา 15:30)
พี่ชายรู ้ได้อย่างไรว่าน้องชายได้ผลาญมรดกส่ วนของตนด้วยการจ้างโสเภณี ?
เขาไม่มีทางรู ้! ในข้อที่ผา่ นมาเราได้อ่านว่า น้องชาย “ได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นนั่
ด้วยการใช้ชีวติ สุ รุ่ยสุ ร่าย” ซึ่งมีความหมายกว้าง พี่ชายได้แต่เดาเอาเองว่าน้องเสี ย
เงินไปกับโสเภณี เพราะไม่มีการพูดถึงอย่างเจาะจงว่าน้องชายผลาญเงินทองของ
เขาด้วยวิธีไหน
มิหนําซํ้า ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของพี่ชายเลย พี่ชายเป็ นตัวอย่างที่ทาํ ให้เราเห็นว่า
เมื่อผูเ้ ชื่ออยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้า ก็จะทําให้เราเห็นนิสยั ที่แท้จริ งของเขา
พี่ชายได้เคร่ งกฎศาสนา ถือว่าตนเองชอบธรรมเพราะการกระทํา และกําลังก้าว
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ก่ายเรื่ องส่ วนตัวของคนอื่น31 ไม่วา่ น้องชายจะกระทําผิดบาปอย่างไร บิดาก็ได้ให้
อภัยบาปเหล่านั้นแล้ว หลักการในที่น้ ีคือ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษผูเ้ ชื่อคนอื่น
สําหรับบาปที่พระเจ้าทรงโปรดยกให้เรี ยบร้อยแล้ว
ผูเ้ ชื่อที่เคร่ งกฎศาสนาได้พิพากษาผูอ้ ื่นตามมาตรฐานของตน
ซึ่งเป็ นการ
เปรี ยบด้วยความดีและศีลธรรมของมนุษย์
และจะดูถูกคนที่ไม่ได้กระทําตาม
มาตรฐานนั้น
ในคริ สตจักรท้องถิ่นเองก็ไม่ใช่เรื่ องแปลกที่จะเห็นสมาชิกทั้ง
โบสถ์พิพากษา ดูถูก และลงโทษสมาชิกคนๆหนึ่ง เพราะเขาได้กระทําบางสิ่ งที่
ผิดกับมาตรฐานหรื อกฎของคริ สตจักร แต่ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะกระทําสิ่ งเหล่านี้
กับผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์
การพิพากษา หรื อ การกล่าวโทษผูอ้ ื่นทําให้คุณอยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระ
เจ้า และคุณก็จะถูกตีสอนเพราะบาปนั้น32 คุณลักษณะหนึ่งของชีวติ คริ สเตียนที่น่า
ยกย่อง คือ ความสามารถที่จะปฏิเสธการทดลองที่จะเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับชีวติ ของคน
อื่น และไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องของคุณเมื่อเห็นผูเ้ ชื่อคนอื่นกระทําบาป เพราะเชื่อว่า
พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนนั้นโดยพระองค์เอง ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องช่วยพระเจ้า
ลงโทษคนอื่น นัน่ หมายความว่าคุณกําลังนําตัวเองไปอยูต่ รงกลางระหว่างไม้เรี ยว
ของพระเจ้าและคนนั้น คุณเองที่จะต้องโดน! ถ้าคุณไม่อยากจะถูกทรมานเพราะ
การที่คุณกล่าวโทษและนินทาคนอื่น คุณจงดําเนินชีวติ ของคุณอย่างอยูต่ ่อหน้า
พระพักตร์ของพระเจ้า

ผลลัพธ์ ของการเคร่ งกฎศาสนา

คราวนี้บิดาจะตอบบุตรคนโต ผู ้ “หลงหาย” เพราะการเคร่ งกฎศาสนา
อย่างไรดี?
31. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Isolation of Sin, หน้า 16-17
32. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Reversionism, หน้า 88
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บิดาจึงตอบเขาว่า “ลูกเอ๋ ย เจ้าอยูก่ บั เราเสมอ และสิ่ งของ
ทั้งหมดของเราก็เป็ นของเจ้า” (ลูกา 15:31)
พี่ชายมีทุกสิ่ งที่เขาต้องการ และมีสิทธิ์ที่จะใช้ทรัพย์สมบัติของบิดาในการ
ดํารงชีวติ และในการประกอบอาชีพ เรื่ องนี้ไม่ได้บอกเราว่าพี่ชายได้ยอมรับ
พระคุณจากบิดา และได้คืนความสัมพันธ์กบั บิดาอีกครั้งหรื อไม่ แต่คุณเอง ถ้าคุณ
ปรารถนาที่จะใช้ทรัพยากรฝ่ ายวิญญาณเพือ่ ที่จะปฏิบตั ิชีวติ คริ สเตียนตามแผนการ
ของพระเจ้า คุณจําต้องยอมรับพระคุณของพระเจ้าผ่านการใช้วธิ ีการตั้งต้นใหม่
“แต่สมควรที่เราจะรื่ นเริ งและยินดี เพราะน้องของเจ้าคนนี้
ตายแล้ว แต่กลับเป็ นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่เราได้พบกันอีก”
(ลูกา 15:32)
ทุกครั้งที่คุณบาป คุณก็ “ตาย” คือ ตายฝ่ ายวิญญาณชัว่ คราว (temporal death)
เพราะการอยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่คุณได้สารภาพ
บาปของคุณ คุณได้กลับเข้าสู่ วงกลมข้างล่างพร้อมกับทรัพยากรฝ่ ายวิญญาณซึ่ง
พระเจ้าทรงโปรดจัดเตรี ยมให้แก่คุณ เพราะฉะนั้น ตราบใดที่คุณยังมีชีวติ อยูบ่ น
โลกนี้ คุณจําต้องกล่าวถึงบาปของคุณต่อพระบิดาทุกครั้งที่คุณได้กระทําบาป ถ้า
คุณไม่ได้ทาํ เช่นนั้นคุณไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้า
และชีวติ ของคุณไร้
ประโยชน์
ทุกความดีที่คุณกระทําจะถูกนับว่าเป็ นความดีจากฝ่ ายเนื้อหนัง
(human good) และพระเจ้าไม่นบั ว่าเป็ นผลฝ่ ายวิญญาณ มีแต่การนําข้อ 1 ยอห์น
1:9 มาประยุกต์ใช้เท่านั้นที่จะชําระคุณให้พน้ จากบาป และนําคุณกลับมายัง
ตําแหน่งที่คุณจะดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณและสามารถรับใช้พระเจ้าได้
อย่างที่เราได้เห็นในอุปมาบุตรผูห้ ลงหาย เราสามารถจําแนกผูเ้ ชื่อได้ 2
ประเภท ได้แก่ ผูเ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ (spiritual) และผูเ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ
ฝ่ ายเนื้อหนัง (carnal) ส่ วนผูเ้ ชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังนั้นยังสามารถแบ่งได้
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อีก 2 ประเภท ผูเ้ ชื่ออาจจะเป็ นเช่นบุตรคนเล็กที่เสื่ อมในทางไร้ศีลธรรม หรื อ
อาจจะเป็ นเช่นพี่ชายที่เสื่ อมในทางมีศีลธรรมเพราะการเคร่ งศาสนา ไม่วา่ ผูเ้ ชื่อ
จะเลือกทางไหน หรื อจะซ่อนบาปไว้จากมนุษย์อย่างไร แต่พระเจ้าไม่พอพระทัย
และจําต้องตัดสัมพันธ์กบั ผูเ้ ชื่อที่กระทําบาป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณเป็ นบุตร
ของพระองค์อย่างถาวร ถึงแม้วา่ คุณอาจจะกระทําผิดร้ายแรงเพียงใด แต่จะไม่มี
วันที่พระองค์จะระงับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคุณ
พระองค์ทรงจัดเตรี ยม
วิธีการตั้งต้นใหม่ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับมีสมั พันธภาพกับพระองค์ และ
สามารถดําเนินชีวติ ฝ่ ายวิญญาณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การที่จะกล่าวถึงบาปของ
คุณต่อพระบิดาเป็ นสิ่ งที่คุณจะต้องตัดสิ นใจทําเอง
เหมือนที่บุตรคนเล็กได้
ตัดสิ นใจ ตราบใดที่คุณยังมีชีวติ อยูบ่ นโลก ก็ยงั ไม่สายเกินไปที่คุณจะตั้งต้นใหม่
แล้วก้าวต่อไป!

บุตรผู้หลงหาย

ภาพผนวก A

หลักคําสอนการตั้งต้นใหม่
The Doctrine of Rebound
1. การตั้งต้นใหม่ (rebound) คือ วิธีการซึ่งพระเจ้าทรงโปรดจัดเตรี ยมให้แก่ผู ้
เชื่อที่ดาํ เนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนังอยู่ ให้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผ่านการกล่าวถึงบาปต่อพระบิดา
นี่เป็ นวิธีเดียวที่จะนําผูเ้ ชื่อกลับมามี
สัมพันธภาพกับพระเจ้าและก้าวต่อไปในชีวติ ฝ่ ายวิญญาณอีกครั้งหลังจากได้
กระทําบาป (สุ ภาษิต 1:23; เอเฟซัส 5:14 เปรี ยบกับ 5:18)
2. การตั้งต้นใหม่ต้ งั อยูบ่ นการตายของพระเยซูคริ สต์ที่ไม้กางเขน ที่พระองค์
ทรงรับการพิพากษาลงโทษสําหรับบาปทุกประการของเรา (2 โคริ นธ์ 5:21;
1 เปโตร 2:24; 1 ยอห์น 1:7)
3. ผูเ้ ชื่อมีความสัมพันธ์นิรันดร์กบั พระเจ้าเพราะการที่เขาได้อยู่ “ในพระคริ สต์”
(วงกลมข้างบน) (โรม 8:1) และสามารถรักษาสัมพันธภาพกับพระเจ้าในเวลา
ที่เขายังมีชีวติ อยูบ่ นโลก (วงกลมข้างล่าง) ผ่านการตั้งต้นใหม่ (เยเรมีย ์ 3:13)
4. ผูเ้ ชื่อได้กระทําบาปหลังจากที่ได้รับความรอด แต่การกระทําบาปนั้นได้ทาํ ให้
ผูก้ ระทําดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง ไม่ใช่เสี ยความรอดไป (โรม 8:38-39; 1 โค
ริ นธ์ 3:1-3; 1 ยอห์น 1:8, 10)
5. ขั้นตอนของวิธีการตั้งต้นใหม่ กล่าวถึงบาปนั้นต่อพระบิดา (1 ยอห์น 1:9);
แยกตัวจากบาปที่เคยกระทํา (ฮีบรู 12:15); ลืมบาปนั้น (ฟิ ลิปปี 3:13-14) แล้ว
ก้าวต่อไป
6. การไม่ยอมตั้งต้นใหม่จะนําการตีสอนที่หนักกว่าเดิมมายังผูเ้ ชื่อ (1 โคริ นธ์
11:31); ฮีบรู 12:6)
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7. การเคร่ งกฎศาสนา (legalism) เป็ นอุปสรรคต่อการตั้งต้นใหม่ เพราะการเคร่ ง
กฎศาสนาเน้นการประพฤติ และทําให้ผเู ้ ชื่อตาบอดต่อพระคุณของพระเจ้า
(ลูกา 15:11-32)
8. ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งต้นใหม่ และการสะท้อนพระคุณแก่ผอู ้ ื่น
8.1 การแนะนําให้ผเู ้ ชื่อที่ถอยหลังฝ่ ายวิญญาณอยูไ่ ด้รู้จกั วิธีการตั้งต้นใหม่
อาจ ทําให้เขากลับคืนดีกบั พระเจ้า (กาลาเทีย 6:1)
8.2 เราควรที่จะสะท้อนนโยบายพระคุณของพระเจ้าต่อผูอ้ ื่น (มัทธิ ว 18:23-35)
8.3 ผูเ้ ชื่อรับคําบัญชาให้สะท้อนพระคุณของพระเจ้าแก่ผอู ้ ื่น
(grace
orientation)
8.4 การแนะนําผูเ้ ชื่ออื่นให้พน้ จากความผิด สามารถช่วยเขารอดจากบาปซึ่ง
นําไปสู่ ความตายได้ (ยากอบ 5:19-20)
9. คําอื่นๆที่พระคัมภีร์ใช้เมื่อกล่าวถึงวิธีการตั้งต้นใหม่
9.1 สารภาพ (confess) (1 ยอห์น 1:9)
9.2 พิจารณาตัวเอง (judge self) (1 โคริ นธ์ 11:31)
9.3 ถวายตัวแด่พระเจ้า (yield) (โรม 6:13; 12:1)
9.4 ทิ้งของหนัก (lay aside every weight) (ฮีบรู 12:1)
9.5 ยําเกรงนอบน้อมต่อพระบิดา (be in subjection to the Father) (ฮีบรู 12:9)
9.6 ยกมือที่อ่อนแรงขึ้น (lift up the hands that hang down) (ฮีบรู 12:12)
9.7 กระทําหนทางให้ตรงไป (make straight the paths) (มัทธิ ว 3:3; ฮีบรู 12:13)
9.8 เป็ นขึ้นมาจากความตาย (arise from the dead) (เอเฟซัส 5:14)
9.9 ทิ้งมนุษย์เก่า (put off the old man) (เอเฟซัส 4:22)
9.10 ยอมรับความชัว่ ช้าของเจ้า (acknowledge thine iniquity) (เยเรมีย ์ 3:13)
10. การตั้งต้นใหม่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ผเู ้ ชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิม
เช่นกัน (สดุดี 32:5; 38:18; 51:3-4; สุ ภาษิต 28:13)
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ภาคผนวก B

หลักคําสอนของความมัน่ คงนิรันดร์
(The Doctrine of Eternal Security)
ผูเ้ ชื่อในพระคริ สต์ได้ความมัน่ คงนิรันดร์ (ความรอดนิรันดร์) ซึ่งพระเจ้าทรง
รับรองด้วยวิธีการต่อไปนี้
1. โดยตําแหน่ง ผูเ้ ชื่อทุกคนได้เข้าส่ วนในพระเยซูคริ สต์ (โรม 8:1; เอเฟซัส 1:3-6;
ยูดาบทที่ 1)
2. โดยตรรกะแห่งพระสัญญาของพระเจ้า ถ้าพระองค์ทรงกระทําสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุดสําหรับเราในขณะที่เราเป็ นศัตรู ของพระองค์
เราสามารถมัน่ ใจได้วา่
พระองค์จะทํา สิ่ งที่“ยิง่ กว่านั้นอีก” เมื่อเราได้กลายเป็ นบุตรของพระองค์แล้ว
(โรม 5:9-10, 15, 17, 20; 8:32)
3. การใช้อวัยวะของมนุษย์เพื่อแสดงถึงพระลักษณะของพระเจ้า
(anthropomorphic approach) ยกตัวอย่างเช่น “ผูเ้ ชื่ออยูใ่ นพระหัตถ์อนั ทรง
ฤทธิ์ของพระเจ้าตลอดนิรันดร์” (สดุดี 37:24; ยอห์น 10:28)
4. พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ถึงแม้วา่ เราเองอาจเลิกเชื่อในพระเยซูคริ สต์ พระองค์
ยังทรงสัตย์ซื่อเพราะพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง (2 ทิโมธี 2:12-13)
5. เราเป็ นบุตรของพระองค์ เราได้บงั เกิดใหม่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้า และไม่
มีวนั ที่พระองค์จะทรงทอดทิ้งเรา (ยอห์น 1:12; กาลาเทีย 3:26)
6. เราเข้าส่ วนในพระกายของพระเยซูคริ สต์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นศีรษะ
ของพระกาย พระองค์ไม่สามารถตรัสแก่ผเู ้ ชื่อว่าพระองค์ไม่ตอ้ งการเขา (1 โค
ริ นธ์ 12:21; โคโลสี 1:18)
7. ไวยากรณ์ ภาษากรี ก ในพระธรรมกิจการ 16:31 คําว่า (พิส-ติว-โอ
แปลว่า “เชื่อ”) เป็ นคําสัง่ ซึ่งเขียนด้วยรู ปแบบ aorist tense ซึ่งหมายถึงการที่
เชื่อนั้นเป็ นเหตุการณ์เดียว (ครั้งเดียว) และเกิดผลถาวร ส่ วนคําว่า  (โซโซ่
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แปลว่า “รอด”) เขียนด้วยรู ปแบบสมบูรณ์กาล (perfect tense) ซึ่งหมายถึง ผูท้ ี่
เชื่อรับความรอดเรี ยบร้อยแล้ว และความรอดนั้นจะยังคงอยูต่ ลอดไป
8. เราเป็ นผู้รับมรดก เรามีมรดกซึ่งไม่รู้เปื่ อยเน่า และไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง ซึ่งรอ
คอยเราอยูบ่ นสวรรค์ (เอเฟซัส 1:11; 1 เปโตร 1:4-5)
9. พระเจ้ าทรงดํารงอยู่สูงสุด พระเจ้าผูท้ รงดํารงอยูส่ ู งสุ ดทรงประสงค์ที่จะเก็บ
เราไว้เป็ นของพระองค์ (2 เปโตร 3:9; ยูดา 24)
10. พันธกิจการประทับตราของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงประทับตราที่
ชื่อของเราในหนังสื อแห่งชีวติ
ซึ่งรับรองว่าชื่อของเราจะไม่มีวนั ถูกลบออก
จากหนังสื อแห่งชีวติ นั้น (2 โคริ นธ์ 1:22; เอเฟซัส 1:13; 4:30; 2 ทิโมธี 2:19;
เปรี ยบเทียบกับ วิวรณ์ 20:13, 15)
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ภาคผนวก C

หลักคําสอนแห่งการ “กลับใจเสี ยใหม่”
The Doctrine of Repentance
1. เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะเข้าใจถึงความหมาย และการใช้คาํ ว่า ( נחםเนคัม)
พระคัมภีร์ได้บนั ทึกว่าพระเจ้าทรง “เปลี่ยนความคิด” หรื อ “ทรงกลับ
พระทัย” (repent) ปฐมกาล 6:6; อพยพ 32:14; ผูว้ นิ ิจฉัย 2:18; 1 ซามูเอล
15:35; สดุดี 90:13; เยเรมีย ์ 15:6; 42:10; อาโมส 7:3, 6
2. เนื่องจากพระเจ้าทรงไม่เปลี่ยนแปลง การใช้คาํ เหล่านี้เป็ นภาษาภาพที่
พระเจ้าทรงใช้ในพระคัมภีร์เพื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงพระลักษณะและพระ
ประสงค์ของพระองค์ (ในทางศาสนศาสตร์เรี ยกว่า anthropopathisms)
ส่ วนคําว่า “ทรงกลับพระทัย” ได้อธิบายถึงพระลักษณะและพระ
ประสงค์เกี่ยวกับการตีสอนและการทรงพิพากษาลงโทษของพระองค์
3. คํากริ ยากรี กคําว่าυετανμμε(เม็ททะโน-เอโอ)
พระคัมภีร์ฉบับ
ภาษาไทยมักจะแปลว่า “กลับใจเสี ยใหม่” (ฉบับภาษาอังกฤษนิยมใช้คาํ
ว่า repent) คํานี้มีความหมายตรงตามตัวอักษรว่า “เปลี่ยนความคิด” และ
ไม่เล็งถึงอารมณ์หรื อความรู ้สึกแต่อย่างใด
4. ทั้ง เนคัม และ เม็ททะโน-เอโอ เป็ นคํากิริยาสกรรม (transitive verb) ซึ่ง
ต้องมีท้ งั ประธาน และ กรรม นัน่ หมายความว่า ประธานจะต้องเปลี่ยน
ความคิดเกี่ยวกับกรรม
5. การใช้คาํ ว่า เม็ททะโน-เอโอ มีบางกรณี ที่พระบิดาทรงเป็ นกรรมใน
เรื่ องการเปลี่ยนความคิด ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็ นผูก้ ่อตั้งแผนการของ
พระเจ้าสําหรับมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ในบริ บทความรอด ผูท้ ี่ไม่เชื่อเป็ น
ประธาน และพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นกรรม (มัทธิว 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) ขอสังเกตว่าผูท้ ี่ไม่เชื่อนั้นจะไม่ตอ้ งเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับบาปที่เขากระทําอยู่ แต่เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับพระผูช้ ่วยให้
รอด
6. การ “เปลี่ยนความคิด” ซึ่งนําไปยังความรอด คือการเปลี่ยนทัศนคติที่มี
ต่อพระเยซูคริ สต์ ซึ่งต้องมีก่อนที่จะได้รับความรอด
6.1 ผูท้ ี่ไม่เชื่อไม่สามารถเข้าใจข้อมูลฝ่ ายวิญญาณ
(spiritual
information) เพราะไม่มีวญ
ิ ญาณของมนุษย์ (1 โคริ นธ์ 2:14)
ดังนั้น ในเวลาที่ผเู ้ ชื่อได้ฟังพระกิตติคุณ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
จึงทรงกระทําหน้าที่เป็ นวิญญาณมนุษย์แทนเพื่อเขาจะ
สามารถเข้าใจในพระกิตติคุณนั้น (ยอห์น 16:8-11; 2 ทิโมธี
2:25)
6.2 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงกระทําให้ผทู ้ ี่ไม่เชื่อเข้าใจถึงเรื่ อง
พระกิตติคุณในทางวิชาการ
(ความรู ้ประเภทนี้พระคัมภีร์
เรี ยกว่า โน-ซิ ส) ถ้าคนนั้นได้เชื่อในข้อมูลนั้น ก็
กลายเป็ นความรู ้ที่มีประโยชน์ทางด้านฝ่ ายวิญญาณ (ซึ่งพระ
คัมภีร์เรี ยกว่า ἐιονενπσเอ็พ-พิ-โนซิ ส)33
7. คํากิริยาว่า เม็ททะโนเอ-โอ ยังปรากฏในพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงผูเ้ ชื่อซึ่ง
ต้องเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหลักคําสอนพระคัมภีร์34 (2 โคริ นธ์ 12:21;

33. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Reversionism, หน้า 3-7; การเป็ นพยาน (แปลและ
พิมพ์ปี 2004), หน้า 21-23
34. การถอยหลังฝ่ ายวิญญาณ (reversionism) คือ สถานะฝ่ ายวิญญาณซึ่ งผูเ้ ชื่อได้เลือก
เมื่อเขาหันไปจากแผนการ นํ้าพระทัย และพระประสงค์ที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเขา
แล้วกลับไปเชื่ออย่างที่เคยเชื่อ คิดอย่างที่เขาเคยคิด และประพฤติอย่างที่เคยทํา ผูเ้ ชื่อที่
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วิวรณ์ 2:5, 16, 22; 3:19)
8. คํากิริยากรี กว่า υεταυμοομυαπ(เมทะเมโลมัย)35 มักจะถูกแปลว่า
กลับใจ (repent) ซึ่งเป็ นการแปลที่ผิดเช่นกัน ในความหมายที่แท้จริ ง
ของคํากิริยานี้เล็งถึงอารมณ์และความรู ้สึก คือ “เสี ยใจ” (regret) หรื อ
“รู ้สึกน่าเสี ยดายสําหรับสิ่ งที่ได้กระทํา”
9. ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ มีการใช้คาํ ว่า เมทะเมโลมัย ดังนี้ คือ
9.1 รู ้สึกน่าเสี ยดายกับการกระทําที่เคยทํา (มัทธิว 21:29)
9.2 การที่ยดู าสอิสคาริ โอทรู ้สึกเสี ยใจ (มัทธิว 27:3) ความรู ้สึก
เสี ยใจนั้นเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ของเขาได้กบฏต่อความคิด
(emotional revolt of the soul) ความเสี ยใจ หรื อเสี ยดาย ไม่ได้
เกี่ยวกับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ และไม่สามารถเกิดผลฝ่ ายวิญญาณ
ได้
9.3 พระเจ้าไม่ทรงเสี ยดายในการที่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมหนทาง
แห่งความรอด และของประทานฝ่ ายวิญญาณแก่ผเู ้ ชื่อ (โรม
11:29)
9.4 พระบิดาไม่ทรงเสี ยดายในการที่พระองค์ทรงตั้งพระคริ สต์ให้
เป็ นพระมหาปุโรหิ ต (ฮีบรู 7:21)
10. คํานามว่า υετανμπα(เมทะ-นอย-ยา) ซึ่งหมายถึง “การเปลี่ยน
ความคิด” ถูกนํามาใช้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ใน กิจการ 20:21;
โรม 2:4; 2 โคริ นธ์ 7:9-10; ฮีบรู 6:1, 6; 2 เปโตร 3:9)

ถอยหลังฝ่ ายวิญญาณไม่เสี ยความรอดไป
แต่อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของธรรมชาติบาป
และระบบโลกของซาตาน (1 ทิโมธี 4:1)
35. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Rebound Revisited (1995)
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ภาคผนวก D

หลักคําสอนเรื่ องการตีสอนจากพระเจ้า
The Doctrine of Divine Discipline
1. การตีสอนจากพระเจ้า (divine discipline) เป็ นการลงโทษที่พระเจ้าทรง
ปฏิบตั ิต่อผูเ้ ชื่อเท่านั้น (ฮีบรู 12:5) ส่ วนผูท้ ี่ไม่เชื่อ บทลงโทษจากพระ
เจ้าเรี ยกว่า การพิพากษาลงโทษ (divine judgment) ทั้งในเวลาที่เขายังอยู่
บนโลกและชัว่ นิรันดร์ (ยอห์น 3:18)
2. พระบิดาทรงสมบูรณ์แบบทุกประการ เพราะฉะนั้น การตีสอนจาก
พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบทุกประการ การตัดสิ นใจในการตีสอนเป็ น
สิ ทธิ์ของพระเจ้าผูท้ รงดํารงอยูส่ ู งสุ ด
3. การตีสอนจากพระเจ้ามีพ้นื ฐานบนความรักที่พระองค์ทรงมีต่อผูเ้ ชื่อ
(ฮีบรู 12:6; วิวรณ์ 3:19)
4. ไม่วา่ การตีสอนจากพระเจ้านั้นจะหนักแค่ไหน
ผูเ้ ชื่อจะไม่มีวนั เสี ย
ความรอดของเขาไป (กาลาเทีย 3:26; 2 ทิโมธี 2:12-13)
5. การตีสอนอาจถูกยกเลิก หรื อไม่กล็ ดน้อยลง เมื่อผูเ้ ชื่อได้ต้ งั ต้นใหม่ (1
โคริ นธ์ 11:31)
5.1 ขั้นตอนในการรับการตีสอนจากพระเจ้า
5.1.1 การตีสอนประเภทเตือน (ยากอบ 5:9; วิวรณ์ 3:20)
5.1.2 การตีสอนที่หนัก (สดุดี 38:1-14)
5.1.3 การตีสอนถึงความตาย (1 ยอห์น 5:16) การที่ผเู ้ ชื่อไม่
ยอมยุติการถอยหลังฝ่ ายวิญญาณจะนําไปยังความ
ตายในที่สุด (วิวรณ์ 3:16)
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5.2 ผูเ้ ชื่อที่ถอยหลังฝ่ ายวิญญาณได้นาํ การตีสอนจากพระเจ้ามาถึง
ตนเพราะตัดสิ นใจผิด (สดุดี 7:14-16) การตีสอนเกิดจากการที่
เขาเลือกที่จะกบฏต่อพระเจ้า ในทํานองเดียวกัน การเลือกที่จะ
ตั้งต้นใหม่และกระทําตามนํ้าพระทัยของพระองค์จะยุติการตี
สอนในขั้นสุ ดท้าย
6. การตีสอนจากพระเจ้าเกี่ยวข้องกับหลักการพระคุณซึ่งทําให้การแช่ง
สาปกลายเป็ นพระพรหลังจากผูเ้ ชื่อได้ต้ งั ต้นใหม่แล้ว
หลังจากการ
สารภาพบาปหากเขายังได้รับการตีสอน การตีสอนนั้นจะเป็ นพระพร
สําหรับเขา (โยบ 5:17-18; 2 โคริ นธ์ 12:9-10)
7. การตีสอนจากพระเจ้ามีไว้เฉพาะในเวลาที่ผเู ้ ชื่อยังมีชีวติ อยูบ่ นโลก
หลังจากความตายแล้วไม่มีการตีสอนใดๆเกิดแก่ผเู ้ ชื่อ(วิวรณ์ 21:4)
8. การตีสอนสามอย่างซ้อนกัน (triple compound discipline) เป็ นการ
รวมกันระหว่างความทุกข์โศกที่ตนเป็ นคนก่อ (self-induced misery)
กับการตีสอนจากพระเจ้า
8.1 ผูเ้ ชื่อจะถูกการตีสอนจากพระเจ้าเพราะบาปทางความคิด
8.2 ผูเ้ ชื่อได้รับการตีสอนเพราะบาปทางคําพูด ซึ่งได้ก่อมาจาก
บาปทางความคิด (มัทธิว 7:1)
8.3 ผูท้ ี่ใส่ ร้าย นินทา หรื อติดสิ นผูอ้ ื่นจะต้องรับการตีสอนแทนผู ้
ที่กระทําบาปนั้น หรื อส่ วนหนึ่งของการตีสอนที่พระเจ้าทรง
เตรี ยมไว้ (มัทธิว 7:2)
8.4 เพราะฉะนั้น ผูเ้ ชื่อไม่ควรถือตนเป็ นผูพ้ ิพากษาแทนพระเจ้า
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2.7. ในการเป็ นขึ้นจากความตาย : การทรงดํารงอยูช่ วั่ นิรันดร์ของพระองค์
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ภาคผนวก E

หลักคําสอนเรื่ องพระลักษณะของพระเจ้า
The Doctrine of Divine Essence
1. หลักการ
1.1. พระเจ้าทรงเป็ นหนึ่งโดยพระลักษณะของพระองค์ ความเป็ นหนึ่งเดียว
ของพระเจ้า (the oneness of God) หรื อ พระสิ ริของพระเจ้า (the glory
of God) เล็งถึงพระลักษณะของพระองค์ (ยอห์น 10:30)
1.2. ตรี เอกานุภาพทรงเป็ นอันหนึ่งอันเดียวโดยพระลักษณะ แต่ประกอบ
ด้วยสามบุคคล
1.3. ทุกพระลักษณะของพระเจ้าทรงดํารงอยูเ่ สมอ มีพระลักษณะบางสิ่ งซึ่ง
ไม่ทรงปรากฏแก่ทูตสวรรค์หรื อมนุษย์ แต่ได้รับการเปิ ดเผยผ่านพระ
คําของพระองค์
2. ตัวอย่ างของการทรงปรากฏของพระลักษณะของพระเจ้ า
2.1. ในความรอด : ความรัก
2.2. ในแผนการของพระเจ้า : ความสัพพัญญู และการดํารงอยูส่ ู งสุ ดของ
พระองค์ (sovereignty)
2.3. ในนํ้าพระทัยของพระเจ้า (การดํารงอยูส่ ู งสุ ด)
2.4. ในความสัตย์ซื่อ : การไม่ทรงเปลี่ยนแปลง และความจริ ง
2.5. ในการเปิ ดเผยพระองค์เอง : ความจริ งและความสัพพัญญูของพระองค์
2.6. ในการทรงพิพากษาลงโทษ : ความชอบธรรม และความยุติธรรมของ
พระองค์

3. พระลักษณะของพระเจ้ า พระองค์ ทรง :
3.1. เป็ นความรัก (Love)
3.1.1. พระเจ้าทรงเป็ นความรักซึ่งดํารงชัว่ นิรันดร์และไม่ทรง
เปลี่ยนแปลง
ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราไม่มีวนั ที่จะลด
น้อยลง หรื อที่จะเพิ่มมากขึ้น (1 ยอห์น 4:8ข, 4:16)
3.1.2. พระเจ้าทรงเป็ นความรัก ความรักของพระองค์สามารถดํารงอยู่
ได้โดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องมีสิ่งที่ทรงสร้าง (ทูตสวรรค์ มนุษย์) ที่จะ
ได้รับความรักนั้น
เพราะว่าพระองค์ทรงรักพระลักษณะอัน
สมบูรณ์แบบของพระองค์เอง (สดุดี 33:5)
3.1.3. ความรักของพระเจ้าทรงดํารงอยูไ่ ด้โดยไม่จาํ ต้องรับการ
ตอบสนอง หรื อการแสดงความสัตย์ซื่อจากผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก
3.1.4. ความรักของพระเจ้าไม่สามารถประนีประนอม เพราะความ
รักของพระองค์ทรงประกอบด้วยความชอบธรรม และความ
ยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์
3.1.5. ความรักของพระเจ้าทรงสําแดงได้สามประเภท ได้แก่
3.1.5.i. ความรักที่ทรงมีต่อพระองค์เอง ในแต่ละบุคคลแห่งตรี
เอกานุภาพทรงรักความชอบธรรมของพระองค์เอง และ
ความชอบธรรมของอีก 2 บุคคลแห่งตรี เอกานุภาพ เช่น
พระบิดาทรงรักความชอบธรรมของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นต้น
3.1.5.ii.ความรักส่ วนตัวของพระเจ้า ซึ่งเป็ นความรักที่พระองค์ทรง
มีต่อผูเ้ ชื่อทุกคนเพราะเรามีความชอบธรรมอันสมบูรณ์
แบบของพระองค์ (โรม 8:39; เปรี ยบกับ 1:โคริ นธ์ 5:21)
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3.1.5.iii. ความรักไม่ส่วนตัวของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักผูไ้ ม่เชื่อทุก
คนด้วยความรักไม่ส่วนตัว (ความรักไม่มีเงื่อนไข)(ยอห์น
3:16) เพราะความรักของพระเจ้าทรงดํารงอยูจ่ ากความ
ความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระองค์ ไม่ใช่
เพราะคุณความดีหรื อความน่ารักของผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก
3.2. ดํารงอยู่สูงสุ ด (Sovereignty)
3.2.1. พระเจ้าทรงดํารงสู งสุ ดในจักรวาล (เฉลยธรรมบัญญัติ 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. พระมหากษัตริ ยข์ องสวรรค์และโลก (สดุดี 47:2; 93:1ก; มัทธิว
6:13; ฮีบรู 8:1; วิวรณ์ 4:2-3)
3.2.3. การที่พระองค์ทรงดํารงอยูส่ ู งสุ ดนั้นดํารงอยูช่ วั่ นิรันดร์ (สดุดี
93:2); ไม่มีที่สิ้นสุ ด (สดุดี 8:1; กิจการ 5:39; ฮีบรู 6:13) และการ
ตัดสิ นพระทัยของพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบและดํารงสู งสุ ด
(โยบ 9:12; สดุดี 115:3; 135:6; สุ ภาษิต 21:1; ดาเนียล 4:35)
3.2.4. การตัดสิ นพระทัยของพระองค์ทรงดํารงสู งสุ ด (ไม่มีสิ่งใดซึ่งจะ
ขัดขวางการตัดสิ นพระทัยของพระองค์) (อิสยาห์ 46:10ข; เอ
เฟซัส 1:5) แผนการที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติจึงจะดําเนิน
ไปตามนํ้าพระทัยของพระองค์อย่างแน่นอน (สดุดี 24; ฮีบรู 6:17)
โดยเฉพาะ
3.2.4.i. ความรอด (ยอห์น 1:13; โรม 9:15-23)
3.2.4.ii. ชีวติ หลังความรอด และการทรงจัดเตรี ยม (เอเฟซัส 4:4-13)
3.3. ชอบธรรม (Righteousness)
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3.3.1. พระเจ้าทรงเป็ นผูท้ ี่บริ สุทธิ์และชอบธรรม (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)
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3.3.2. พระเจ้าทรงดี (สดุดี 25:8; 34:8; 86:5; 119:68; ลูกา 18:19)
3.3.3. ปราศจากบาป (2 โคริ นธ์ 5:21; 1 ยอห์น 1:5)
3.3.4. พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบด้วยพระลักษณะ (เฉลยธรรมบัญญัติ
32:4ข; สดุดี 7:9; 11:7; 97:6; 111:3; 119:137ก; เยเรมีย ์ 23:6; ยอ
ห์น 17:25ก; โรม 1:17; 10:3; 1 ยอห์น 2:29)
3.3.5. พระองค์ทรงชอบธรรมในทัศนคติ การกระทํา และมาตรฐานใน
ทุกรู ปแบบ และทุกประการ (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4ก; 2 ซามู
เอล 22:31ก; สดุดี 119:137ข; 145:17; ดาเนียล 9:14; วิวรณ์ 19:2,
11)
3.4. ยุตธิ รรม (Justice)
3.4.1. พระเจ้าไม่สามารถทําในสิ่ งที่ไม่ยตุ ิธรรม การทรงพิพากษาของ
พระองค์ทรงสมบูรณ์แบบทุกประการ โดยความยุติธรรมทรง
ปฏิบตั ิบทลงโทษซึ่งความชอบธรรมของพระองค์ได้เรี ยกร้อง
(เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4; 2 พงศาวดาร 19:7; โยบ 37:23; สดุดี
19:9; 50:6; 58:11; 89:14; อิสยาห์ 45:21; เยเรมีย ์ 50:7; โรม 3:26;
ฮีบรู 10:30-31; 12:23)
3.4.2. แผนการความรอดของพระเจ้าคงให้เราเข้าใจเรื่ องความยุติธรรม
ของพระองค์ได้อย่างดีที่สุด
3.4.2.i. พระเยซูทรงรับการพิพากษาลงโทษบาปแทนเรา (โรม
5:12; 6:23) ด้วยการที่พระองค์ทรงแบกบาปของมนุษย์ทุก
คนไว้ที่พระกายของพระองค์ (1 เปโตร 2:24) ซึ่งเป็ นที่พอ
พระทัยต่อความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระบิดา
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3.4.2.ii. เพราะการนี้แล้วจึงไม่ขดั กับความชอบธรรมของ
พระองค์ ในการที่จะให้อภัยความผิดบาปแก่ผทู ้ ี่เชื่อใน
พระเยซูคริ สต์ และที่จะประกาศว่าผูเ้ ชื่อคนนั้นเป็ นคน
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ (โรม 3:21-28;
4:5; 8:1)
3.4.2.iii. ในทํานองเดียวกัน พระองค์จาํ ต้องพิพากษาลงโทษทุก
คนที่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 3:18, 36; 5:28-30)
3.4.2.iv. ผูท้ ี่ไม่เชื่อถูกพิพากษาลงโทษ เพราะการกระทําดีของ
มนุษย์ (works) ไม่ใช่เพราะความบาป (วิวรณ์ 20:11-15)
3.4.3. พระบิดาทรงมอบหน้าที่ในการพิพากษาแก่ผทู ้ ี่ได้รับการ
พิพากษาลงโทษแทนเรา คือพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 5:22; 9:27-28)
3.4.4. เมื่อผูเ้ ชื่อได้พิพากษาตนเองผ่านวิธีการตั้งต้นใหม่ ก็จะไม่ได้รับ
การพิพากษาจากพระบิดา (1 โคริ นธ์ 11:31)
3.5. มีชีวติ นิรันดร์ (Eternal life)
3.5.1. พระเจ้าทรงดํารงอยูต่ ลอดมาและตลอดไป ทรงเป็ น เยโฮวาห์
(Yahweh) “ผูท้ รงดํารงไปโดยพระองค์เอง และทรงเปิ ดเผย
พระองค์” 000 (อพยพ 3:14; ยอห์น 8:58)
3.5.2. พระเจ้าไม่มีจุดเริ่ มต้น (ปฐมกาล 1:1ก; อิสยาห์ 43:13ก; โคโลสี
1:17) และไม่มีจุดจบ (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:40; 33:27; โยบ
36:26; สดุดี 9:7; 90:2; 102:27; 135:13; บทเพลงครํ่าครวญ 5:19;
ฮะบากุก 3:6; ยอห์น 1:1-4; 1 ทิโมธี 1:17; 1 ยอห์น 5:11; วิวรณ์
1:8; 21:6; 22:13)
3.5.3. ผูเ้ ชื่อที่ได้เชื่ออย่างเดียว ในพระคริ สต์เพียงผูเ้ ดียวได้รับชีวติ นิรัน
ดร์ (ยอห์น 3:16; 10:28-29; 1 ยอห์น 5:11) และความมัน่ คงนิรัน
ดร์ (ยอห์น 8:51; 14:1-3)
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3.5.4. ผูท้ ี่ไม่เชื่อ คือ ผูท้ ี่ปฏิเสธพระคริ สต์ ได้รับการพิพากษาลงโทษนิ
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รันดร์ (มัทธิว 25:46ก; ยอห์น 8:24)
3.6. สั พ พัญญู (Omniscience)
3.6.1. พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ ง ทุกอย่าง ความรู ้อนั ไม่สิ้นสุ ดของพระ
เจ้าไม่ได้จาํ กัดด้วยเวลา (1 ซามูเอล 2:3; โยบ 26:6; 31:4; 34:21;
37:16; 42:2ข; สดุดี 139:1-6, 12; 147:4; เยเรมีย ์ 16:17; เอเสเคียล
11:5; มัทธิว 10:29-30; ฮีบรู 4:13)
3.6.2. สติปัญญาและความเข้าใจของพระองค์ไม่มีสิ้นสุ ด (1 ซามูเอล
16:7; สดุดี 44:21; 147:5ข; สุ ภาษิต 3:19; 5:21; 17:3; อิสยาห์
40:13-14; เยเรมีย ์ 17:10; 51:15; นาฮูม 1:7; มัทธิว 6:8; โรม 8:27;
11:33; 1 ยอห์น 3:20)
3.6.3. พระองค์ทรงทราบตอนจบตั้งแต่เริ่ มต้น (foreknowledge) (อิส
ยาห์ 41:26; 42:9; 43:9; 46:10; กิจการ 2:23; 15:18; 1 เปโตร 1:2
ก)
3.6.4. ในฐานะเป็ นพระเจ้า พระเยซูคริ สต์ทรงทราบทุกอย่าง และรู ้จกั
มนุษย์ทุกคน (มัทธิว 9:4; ยอห์น 2:24; 19:28; 21:17)
3.6.5. พระเจ้าทรงทราบทุกอย่างเกี่ยวกับผูเ้ ชื่อทุกคนตั้งแต่อดีตกาล
(ตลอดมา) (โยบ 23:10; มัทธิว 6:31-32; ยอห์น 13:7; โรม 8:28;
โคโลสี 1:10; ยากอบ 1:5; 3:17)
3.7. สถิตทุกที่ (Omnipresence)
3.7.1. พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ุกที่ โดยพระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเวลา
หรื อด้วยสถานที่
พระองค์ทรงสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งและอยู่
เหนือทุกสิ่ ง (เยเรมีย ์ 23:24; กิจการ 17:27)
3.7.2. ฟ้าสวรรค์ยงั ไม่ใหญ่พอสําหรับพระเจ้า (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8:27;
กิจการ 17:24ข)
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3.7.3. สวรรค์เป็ นบัลลังก์ของพระองค์ แผ่นดินโลกเป็ นที่วางพระบาท
ของพระองค์ (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39; อิสยาห์ 66:1ข)
3.7.4. มนุษย์ไม่สามารถหนีให้พน้ จากพระเจ้า (โยบ 34:21-22; สดุดี
139:7-10; สุ ภาษิต 15:3)
3.8. ฤทธานุภาพ (Omnipotent)
3.8.1. ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทําไม่ได้ ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่
จํากัด เช่นเดียวกับพระลักษณะอื่นๆของพระองค์ (ปฐมกาล 17:1;
18:14; โยบ 26:7; 42:2; สดุดี 24:8; 93:1; 147:5ก; อิสยาห์ 40:26;
50:2; เยเรมีย ์ 27:5; 32:27; มัทธิว 19:26; มาระโก 14:36ก; ลูกา
1:37; วิวรณ์ 4:8)
3.8.2. สิ ทธิอาํ นาจของพระองค์ไม่สิ้นสุ ด (สดุดี 33:9; โรม 13:1; ฮีบรู
1:3; วิวรณ์ 19:6)
3.8.3. พระองค์ทรงสําแดงฤทธานุภาพของพระองค์แก่มนุษย์
(2
พงศาวดาร 16:9; 25:8; สดุดี 74:13)
3.8.4. พระบุตรทรงฤทธานุภาพ (มัทธิว 9:6; 28:18; ยอห์น 10:18; 17:23)
3.8.5. ผูเ้ ชื่อประยุกต์ใช้ (1 ซามูเอล 17:47; สดุดี 27:1; อิสยาห์ 26:4;
40:29; เยเรมีย ์ 33:3; กิจการ 1:8; 2 โคริ นธ์ 9:8; เอเฟซัส 1:19;
3:20; 2 ทิโมธี 1:12; 1 เปโตร 1:5)
3.9. ไม่ เปลีย่ นแปลง (Immutability)
3.9.1. พระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
และไม่สามารถถูกทําให้
เปลี่ยนแปลงได้ (สดุดี 102:26-27; มาลาคี 3:6; ฮีบรู 1:12)
3.9.2. พระองค์ทรงเป็ นความมัน่ คงอันสู งสุ ด (ยากอบ 1:17)

บุตรผู้หลงหาย

3.9.3. พระคําของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง (สดุดี 119:89; 138:2ข;
148:6; อิสยาห์ 40:8; 1 เปโตร 1:25); พระราชกิจของพระองค์ไม่
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เปลี่ยนแปลง (ปัญญาจารย์ 3:14)
3.9.4. การไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าได้รับรองความสัตย์ซื่อของ
พระองค์ (บทเพลงครํ่าครวญ 3:22-23)
3.9.4.i. สัตย์ซื่อที่จะรักษาพระสัญญาของพระองค์
(กันดารวิถี
23:19; 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8:56; 2 โคริ นธ์ 1:20; ทิตสั 1:2; ฮีบรู
10:23; 11:11)
3.9.4.ii. สัตย์ซื่อที่จะทรงโปรดให้อภัยบาป (1 ยอห์น 1:9)
3.9.4.iii. สัตย์ซื่อในการรักษาความรอดของเราไว้ (2 ทิโมธี 2:1213)
3.9.4.iv. สัตย์ซื่อในการช่วยกูเ้ รายามที่เรารับการทดสอบ (1 โค
ริ นธ์ 10:13) และยามทนทุกข์ยากลําบาก (1 เปโตร 4:19)
3.9.4.v. สัตย์ซื่อในแผนการของพระองค์ (1 โคริ นธ์ 1:9)
3.9.4.vi. สัตย์ซื่อในการทรงจัดเตรี ยมของพระองค์ (1 เธสะโลนิ
กา 5:24)
3.9.4.vii. สัตย์ซื่อที่จะเสริ มกําลังเรา (2 เธสะโลนิกา 3:3)
3.9.5. พระคริ สต์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระบิดา (ฮีบรู 3:1-2; 13:8; วิวรณ์
1:5; 19:11)
3.10. ความจริง (Veracity)
3.10.1. พระเจ้าทรงเป็ นความจริ งที่สมบูรณ์แบบและสู งสุ ด(เฉลย
ธรรมบัญญัติ 32:4ข)
3.10.1.i. พระมรรคาของพระองค์เป็ นความจริ ง (สดุดี 25:10;
86:15; วิวรณ์ 15:3)
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3.10.1.ii. พระราชกิจของพระองค์เป็ นความจริ ง (สดุดี 33:; 111:78; ดาเนียล 4:37)
3.10.1.iii.พระคําของพระองค์เป็ นความจริ ง (2 ซามูเอล 7:28; 1
พงศ์กษัตริ ย ์ 17:24; สดุดี 19:9; 119:142, 151; 138:2; ยอ
ห์น 8:45; 17:17; 2 โคริ นธ์ 6:7; เอเฟซัส 1:13)
3.10.2. ทุกบุคคลแห่งตรี เอกานุภาพทรงเป็ นความจริ ง
3.10.2.i. พระบิดาทรงเป็ นความจริ ง (สดุดี 31:5; อิสยาห์ 65:16; เย
เรมีย ์ 10:10ก; ยอห์น 3:33; 17:3; โรม 3:4)
3.10.2.ii. พระบุตรทรงเป็ นความจริ ง (ยอห์น 1:14; 8:32; 14:6; 1
ยอห์น 5:20; วิวรณ์ 16:7; 19:11)
3.10.2.iii.พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงเป็ นความจริ ง (ยอห์น 14:17;
15:26; 16:13; 1 ยอห์น 5:6)
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ภาคผนวก F

การตาย 7 รู ปแบบ
The Seven Deaths

1. ความตายฝ่ ายร่ างกาย (physical death) คือ การที่จิตใจได้จากร่ างกายไป
ก. ณ เวลาที่ผเู ้ ชื่อตาย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงรับจิตใจ และ
วิญญาณมนุษย์ ซึ่งสองสิ่ งนี้เป็ นตัวตนที่แท้จริ ง ไปจาก
ร่ างกายของมนุษย์ และนําไปยังหน้าพระพักตร์ของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า (2 โคริ นธ์ 5:8)36
ข. ทางการแพทย์ การตายฝ่ ายร่ างกายนับได้ต้ งั แต่กระแสไฟฟ้า
ของสมองหยุดนิ่ง
การตายฝ่ ายร่ างกายไม่สามารถวัดจาก
กระแสไฟฟ้าของหัวใจได้
ค. การตายไม่ได้เป็ นเรื่ องน่าโศกเศร้าสําหรับผูเ้ ชื่อ แต่เป็ นกําไร
สําหรับผูเ้ ชื่อ และเกียรติยศแด่พระเจ้า (ฟิ ลิปปี 1:21)
36. จิ ตใจของมนุษย์ (human soul) คือ ส่ วนประกอบของมนุษย์ซ่ ึ งตามองไม่เห็น และ
ประกอบด้วย ความรู้ ว่าตนเองมีตัวมีตน (self-consciousness) การคิด (mentality)
ความคิดเสรี ในการตัดสิ นใจ (volition) และ ความรู้ ในความดีความชั่ว (conscience)
ส่ วน วิญญาณของมนุษย์ (human spirit) คือส่ วนหนึ่งของคริ สเตียนซึ่ งได้รับเมื่อเขา
เชื่อในพระคริ สต์
พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของมนุษย์เพื่อผูเ้ ชื่อจะสามารถเข้าใจ
ข้อมูลฝ่ ายวิญญาณ (หลักคําสอนพระคัมภีร์) และมีความสัมพันธ์กบั พระองค์ (1 โคริ นธ์ 2:12)
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ง. ผูท้ ี่ไม่เชื่อไม่มีอนาคตกับพระเจ้า เมื่อเขาตายแล้ว จิตใจของ
เขาถูกส่ งไปที่ที่หนึ่งซึ่งเรี ยกว่า “ที่ทรมาน” (Torments) ซึ่ง
เป็ นช่องหนึ่งของ “แดนคนตาย” (Hades) นี่คือที่อาศัยสําหรับ
ผูท้ ี่ไม่เชื่อระหว่างรอการพิพากษาครั้งสุ ดท้าย และการลงโทษ
นิรันดร์ในบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:14)
2. ความตายฝ่ ายวิญญาณคือการที่มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าตั้งแต่เวลา
เกิดฝ่ ายร่ างกาย เพราะการถูกการพิพากษาลงโทษโดยพระเจ้าตั้งแต่เวลา
เกิดนั้น (ปฐมกาล 2:17; โรม 5:12; 6:23; เอเฟซัส 2:1)
ก. การตายฝ่ ายวิญญาณเป็ นผลลัพธ์จากการกระทําบาปดั้งเดิม
ของอาดัม ซึ่งเป็ นเวลาที่เขาได้สูญเสี ยวิญญาณมนุษย์ของเขา
ไปและเสี ยความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ในสถานะนั้น อาดัมไม่
สามารถเข้าใจข้อมูลฝ่ ายวิญญาณได้
ข. สําหรับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่อาดัมมา การตายฝ่ ายวิญญาณเป็ น
ผลลัพธ์จากการที่พระเจ้าทรงถือว่าเราเกิดมาโดยอยูใ่ นอาดัม
และเข้าส่ วนในบาปดั้งเดิมของอาดัม (judicial imputation of
the penalty of Adam’s original sin) เป็ นการตัดสิ นใจอย่าง
เป็ นทางการโดยความยุติธรรมของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าใส่ ไว้
แก่ธรรมชาติบาป ทุกคนเกิดมาโดยมีชีวติ ทางร่ างกาย แต่ตาย
ฝ่ ายวิญญาณ (โรม 5:12, 18; 6:23)
ค. การเชื่อในพระเยซูคริ สต์ได้แก้ไขปัญหาเรื่ องการตายฝ่ าย
วิญญาณ (1 โคริ นธ์ 15:22; 2 โคริ นธ์ 5:17)
3. การตายครั้งที่สอง หมายถึง การพิพากษาลงโทษครั้งสุ ดท้าย คือ การที่
จิตใจถูกแยกออกจากพระเจ้าตลอดชัว่ นิรันดร์ (ฮีบรู 9:27; วิวรณ์ 20:1215)
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4. การตายโดยตําแหน่งในพระคริ สต์ (positional death) หมายถึง การที่ผู ้
เชื่อได้เข้าส่ วนในการตายบนไม้กางเขนของพระคริ สต์ นอกจากการ
ตายของพระองค์ ผูเ้ ชื่อทุกคนได้เข้าส่ วนในการเป็ นขึ้นจากความตาย
ของพระองค์ และการที่พระองค์ทรงประทับอยูท่ ี่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระบิดา (โรม 6:1-14; โคโลสี 2:12; 3:3)37
5. การตายชัว่ คราวบนโลก (temporal death) คือ การที่ผเู ้ ชื่อถูกแยกออก
จากพระเจ้าเป็ นเวลาชัว่ คราว
ก. ทุกครั้งที่ผเู ้ ชื่ออยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพราะการกระ
ทําบาป ไม่วา่ จะเป็ นบาปทางความคิด คําพูด หรื อการกระทํา
เขากําลังดําเนินชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง
ซึ่งพระคัมภีร์หลายข้อ
เรี ยกว่า ความตาย (ลูกา 15:24, 32; โรม 8:6; เอเฟซัส 5:14; 1
ทิโมธี 5:6; ยากอบ 1:15; วิวรณ์ 3:1)
ข. ผูเ้ ชื่อที่อยูน่ อกสัมพันธภาพกับพระเจ้าสามารถกลับเข้าสู่
สัมพันธภาพได้โดยกระทําตาม 1 ยอห์น 1:9
6. การประพฤติที่ตายแล้ว คือการรับใช้พระเจ้าที่คริ สเตียนกระทําโดยอยู่
นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้า (1 ทิโมธี 5:6; ฮีบรู 6:1; ยากอบ 2:26)
7. การตายทางเพศ คือ การเสี ยสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งพระคัมภีร์ได้พดู ถึง
สองครั้ง คือใน โรม 4:17-21 และฮีบรู 11:11-12 ทั้งสองครั้งนี้เป็ นการ
อ้างถึงอับราฮัม

37. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ The Divine Outline ofHistory (1999), หน้า 87
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3.

ภาคผนวก G

40 สิ่ งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผเู ้ ชื่อทุกคน ณ เวลารอด

4.

(โดย 39 สิ่ งนั้นพระเจ้าทรงประทานอย่างที่ไม่มีวนั ยกเลิกหรื อยึดคืน และมี
1 สิ่ งที่พระเจ้ายึดคืนได้)

5.

รวบรวมโดย ศจ. Lewis Sperry Chafer
ปรับปรุ งโดย ศจ. R. B. Thieme, Jr.

6.

39 สิ่ งซึ่ งพระเจ้าทรงประทานแก่ผเู ้ ชื่อโดยไม่มีวนั ยึดคืน

(Thirty-Nine Irrevocable Absolutes)
1. ผูเ้ ชื่อได้อาศัยอยูภ่ ายในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า
(เข้าส่ วนใน
อนาคตของพระคริ สต์) ผูเ้ ชื่อเป็ นผูท้ ี่
1.1 พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้า (กิจการ 2:23; โรม 8:39; 1เปโตร 1:2)
1.2 รับการทรงเลือก (มัทธิว 22:14;โรม 8:33; โคโลสี 3:12; 1 เธ
สะโลนิกา 1:4; ทิตสั 1:1; 1 เปโตร 1:2)
1.3 พระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้ว (โรม 8:29-30; เอเฟซัส 1:5, 11)
1.4 พระเจ้าทรงเลือก (มัทธิว 22:14; 1 เปโตร 2:4)
1.5 พระเจ้าทรงเรี ยก (1 เธสะโลนิกา 5:24)
2. ผูเ้ ชื่อได้กลับคืนดีกบั พระเจ้า (กําแพงที่กีดกั้นระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า
ถูกรื้ อถอน)38
38. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ The Barrier (1993)

7.

8.

9.

2.1 โดยพระเจ้า (2 โคริ นธ์ 5:18-19; โคโลสี 1:20)
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2.2 ถึงพระเจ้า (โรม 5:10; 2 โคริ นธ์ 5:20; เอเฟซัส 2:14-17)
ผูเ้ ชื่อได้ถูกไถ่มา (จากตลาดทาสแห่งบาป)39 โรม 3:24; โคโลสี 1:14;1
เปโตร 1:18)
ผูเ้ ชื่อรับการยกเว้นจากการถูกพิพากษาลงโทษชัว่ นิรันดร์ (ยอห์น 3:18;
5:24; โรม 8:1)
บาปทุกประการได้รับการทรงพิพากษาลงโทษแล้วด้วยการตายฝ่ าย
วิญญาณของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน (โรม 4:25; เอเฟซัส 1:7; 1
เปโตร 2:24)
(propitiation) พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการที่พระบุตรทรงไถ่บาปของ
เรา (โรม 3:25-26; 1 ยอห์น 2:2; 4:10)
ผูเ้ ชื่อได้ตายต่อชีวติ เก่า (ธรรมชาติบาป) และรับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจาก
พระเจ้า โดยผูเ้ ชื่อได้
7.1 ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์ (โรม 6:6; กาลาเทีย 2:20)
7.2 ทรงตายกับพระคริ สต์ (โรม 6:8; โคโลสี 3:3; 1 เปโตร 2:24)
7.3 ถูกฝังร่ วมกับพระคริ สต์ (โรม 6:4; โคโลสี 2:12)
7.4 เป็ นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริ สต์ (โรม 6:4; 7:4; โค
โลสี 2:12; 3:1)
ผูเ้ ชื่อไม่อยูภ่ ายใต้กฎธรรมบัญญัติของโมเสส โดยเขาได้
8.1 ตายจากกฎบัญญัติ (โรม 7:4)
8.2 ได้พน้ จากกฎธรรมบัญญัติ (โรม 6:14; 7:6; 2 โคริ นธ์ 3:6-11;
กาลาเทีย 3:25)
ผูเ้ ชื่อได้บงั เกิดใหม่ (ยอห์น 13:10; 1 โคริ นธ์ 6:11; ทิตสั 3:5)

39. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Slave Market of Sin (1994)
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ผูเ้ ชื่อได้

10.
11.

12.
13.
14.

9.1 บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7; 1 เปโตร 1:23)
9.2 เป็ นบุตร [ภายใต้สิทธิอาํ นาจและการดูแลของพระเจ้า] (โรม
8:16; กาลาเทีย 3:26)
9.3 บุตรชายของพระองค์ [คําว่า  เป็ นคําที่มกั จะใช้กบั บุตร
ที่โตแล้ว] ยอห์น 1:12; 2 โคริ นธ์ 6:18; 1 ยอห์น 3:2)
9.4 เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ (2 โคริ นธ์ 5:17; กาลาเทีย 6:15; เอ
เฟซัส 2:10
พระเจ้าทรงรับผูเ้ ชื่อเข้ามาเป็ นบุตรบุญธรรม (โรม 8:15; 8:23 [มีไว้
สําหรับอนาคต]; เอเฟซัส 1:5
ผูเ้ ชื่อกลายเป็ นที่ยอมรับ (acceptable) โดยพระเจ้า (เอเฟซัส 1:6; 1 เป
โตร 2:5) โดยผูเ้ ชื่อนั้นได้
11.1 รับความชอบธรรมจากพระองค์ และกลายเป็ นคนชอบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ (โรม 3:22; 1 โคริ นธ์
1:30; 2 โคริ นธ์ 5:21; ฟิ ลิปปี 3:9)
11.2 เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า (1โคริ นธ์ 1:30;6:11)
11.3 พระองค์ทรงกระทําให้เราเป็ นผูส้ มบูรณ์แบบตลอดไปเป็ น
นิตย์ (ฮีบรู 10:4)
11.4 เราได้รับสิ ทธิที่จะเข้าส่ วนในมรดกที่พระองค์ทรงแบ่ง
ให้แก่ผเู ้ ชื่อที่ประสบความสําเร็ จ (โคโลสี 1:12)
ผูเ้ ชื่อถูกประกาศว่าเป็ นผูช้ อบธรรมโดยพระเจ้า (โรม 3:24; 5:1, 9;
8:30; 1 โคริ นธ์ 6:11; ทิตสั 3:7)
ผูเ้ ชื่อสามารถใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3
ผูเ้ ชื่อได้รับสัญชาติใหม่ เป็ นชาวสวรรค์ (ลูกา 10:20; เอเฟซัส 2:14-19;
ฟิ ลิปปี 3:20)
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

ผูเ้ ชื่อได้พน้ จากอาณาจักรของซาตาน (โคโลสี 1:13ก; 2:15)
63
ผูเ้ ชื่อได้ถูกย้ายเข้ามาตั้งไว้ในอาณาจักรของพระเจ้า (โคโลสี 1:13ข)
ผูเ้ ชื่อถูกตั้งอยูบ่ นรากฐานที่มนั่ คง (1 โคริ นธ์ 3:11; 10:4; เอเฟซัส 2:20)
ผูเ้ ชื่อทุกคนเป็ นของขวัญจากพระบิดาถึงพระคริ สต์ (ยอห์น 10:29;
17:2, 6, 9, 11-12, 24)
โดยตําแหน่งในพระคริ สต์ ผูเ้ ชื่อได้พน้ จากอํานาจแห่งธรรมชาติบาป
แล้ว (โรม 8:2; ฟิ ลิปปี 3:3; โคโลสี 2:11)
พระเจ้าทรงแต่งตั้งผูเ้ ชื่อทุกคนให้เป็ นปุโรหิ ตต่อหน้าพระพักตร์ของ
พระองค์ โดยเราเป็ น
20.1 ปุโรหิ ตบริ สุทธิ์ (1 เปโตร 2:5, 9)
20.2 ปุโรหิ ตแห่งราชวงศ์ของพระเจ้า (1 เปโตร 2:9; วิวรณ์ 1:6)
ผูเ้ ชื่อได้รับความมัน่ คงนิรันดร์ (eternal security) ยอห์น 10:28-29;
โรม 8:32, 38-39; กาลาเทีย 3:26; 2 ทิโมธี 2:13)
ผูเ้ ชื่อได้รับสิ ทธิที่จะเข้าเฝ้าพระบิดา (โรม 5:2; เอเฟซัส 2:18; ฮีบรู
4:16; 10:19-20)
ผูเ้ ชื่อทุกคนได้รับการดูแล “ยิง่ มากกว่า” โดยพระคุณพระเจ้า (โรม 5:910) เราได้
23.1 รับความรักจากพระองค์ (เอเฟซัส 2:4; 5:2)
23.2 รับพระคุณจากพระองค์
23.2.1 ในความรอด (เอเฟซัส 2:8-9)
23.2.2 ในการคุม้ ครอง (โรม 5:2; 1 เปโดร 1:5)
23.2.3 ในการรับใช้พระเจ้า (ยอห์น 17:18; เอเฟซัส 4:7)
23.2.4 ในการสัง่ สอน (ทิตสั 2:12)
23.3 รับฤทธิ์เดชจากพระองค์ (เอเฟซัส 1:19; ฟิ ลิปปี 1:13)
23.4 รับความสัตย์ซื่อโดยพระองค์ (ฟิ ลิปปี 1:6; ฮีบรู 13:5ข)
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24.

25.

26.
27.
28.
29.

23.5 รับสันติสุขจากพระองค์ (ยอห์น 14:27)
23.6 รับความชูใจนิรันดร์ (2 เธสะโลนิกา 2:16)
23.7 มีพระคริ สต์ทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย (โรม 8:34;
ฮีบรู 7:25; 9:24)
ผูเ้ ชื่อเป็ นผูร้ ับมรดกโดยเป็ นรัชทายาทของพระเจ้า และ ได้รับมรดก
ร่ วมกับพระคริ สต์ [เฉพาะผูเ้ ชื่อที่ได้รับสิ ทธิ์] (โรม 8:17; เอเฟซัส 1:14,
18; โคโลสี 3:24; ฮีบรู 9:15; 1 เปโตร 1:4)
ผูเ้ ชื่อทุกคนได้รับตําแหน่งใหม่ในพระคริ สต์ (เอเฟซัส 2:6) เราเป็ น
25.1 คู่ชีวติ กันกับพระคริ สต์ (โคโลสี 3:4)
25.2 คู่ร่วมรับใช้พระเจ้ากับพระคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 1:9)
25.2.1 ผูร้ ่ วมงานกับพระเจ้า (1 โคริ นธ์ 3:9; 2 โคริ นธ์ 6:1)
25.2.2 ผูป้ ฏิบตั ิพนั ธสัญญาใหม่ (2 โคริ นธ์ 3:6)
25.2.3 เอกอัครราชทูต (2 โคริ นธ์ 5:20)
25.2.4 หนังสื อของพระคริ สต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ (2 โคริ นธ์ 3:3)
25.2.5 ผูร้ ับใช้พระเจ้า (2 โคริ นธ์ 6:4)
ผูเ้ ชื่อได้รับชีวติ นิรันดร์ (ยอห์น 3:15; 10:28; 20:31; 1 ยอห์น 5:11-12)
ผูเ้ ชื่อเป็ น “สิ่ งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทางฝ่ ายวิญญาณ” (a new spiritual
species) (2 โคริ นธ์ 5:17)
ผูเ้ ชื่อเป็ นความสว่างในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (เป็ นผูม้ ีบทบาทในสงคราม
ระหว่างพระเจ้ากับฝ่ ายซาตาน40 (เอเฟซัส 5:8; 1 เธสะโลนิกา 5:4-5)
ผูเ้ ชื่อได้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูเ้ ชื่อได้

40. ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า the angelic conflict ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ AntiSemitism (1991) หน้า 11-13, 94-99, 101-102, 110-113
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29.1 อยูใ่ นพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 1:1; เปรี ยบกับคําว่า “พระเจ้า
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ในคุณ” ของเอเฟซัส 4:6)
29.2 อยูใ่ นพระคริ สต์ (ยอห์น 14:20; เปรี ยบกับ “พระคริ สต์ใน
คุณ” ของโคโลสี 1:27)
29.2.1 ได้เข้าเป็ นกายเดียวกันกับพระองค์ (1 โคริ นธ์ 12:13)
29.2.2 เป็ นกิ่งของเถาองุ่น (ยอห์น 15:5)
29.2.3 เป็ นศิลาของอาคารพระนิเวศน์ (เอเฟซัส 2:21-22;
1 เปโตร 2:5)
29.2.4 เป็ นแกะในฝูงแกะของพระองค์ (ยอห์น 10:27-29)
29.2.5 เป็ นส่ วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระคริ สต์ (เอเฟซัส
5:25-27; วิวรณ์ 19:6-8;21:9
29.2.6 เป็ นปุโรหิ ตในอาณาจักรแห่งปุโรหิ ต (1 เปโตร 2:9)
29.3 ในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (โรม 8:9; พระวิญญาณในคุณ)
30. ผูเ้ ชื่อทุกคนได้รับประโยชน์จากพันธกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยได้:
30.1 “บังเกิดโดยพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:5-8)
30.2 รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 1:5; 1 โคริ นธ์ 12:13)
30.3 รับการทรงสถิตด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ยอห์น 7:39;
โรม 5:5; 8:9; 1 โคริ นธ์ 3:16;
6:19; กาลาเทีย 4:6; 1 ยอห์น 3:24)
30.4 ถูกประทับตราโดย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ (2 โคริ นธ์ 1:22;
เอเฟซัส 4:30)
30.5 รับของประทานฝ่ ายวิญญาณ เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้า (1 โค
ริ นธ์ 12:11, 27-31; 13:1-2)
31. ผูเ้ ชื่อได้รับสง่าราศี (โรม 8:30)
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32. ผูเ้ ชื่อได้ครบบริ บูรณ์ในพระคริ สต์ (โคโลสี 2:10)
33. ผูเ้ ชื่อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์พระพรที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้สาํ หรับผูเ้ ชื่อ
ตั้งแต่อดีตกาล (เอเฟซัส 1:3)
34. ผูเ้ ชื่อได้รับวิญญาณของมนุษย์ (เป็ นองค์ประกอบจําเป็ นเพื่อที่จะให้ผู ้
เชื่อสามารถปฏิบตั ิตามปฏิบตั ิการ Z ร่ วมกับองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์)
(โรม 8:16; 1 โคริ นธ์ 2:12; 2 โคริ นธ์ 7:13; 1 เธสะโลนิกา 5:23)
35. ความบาปส่ วนตัวและการละเมิดทุกประการถูกลบล้างโดยพระเจ้า41
(อิสยาห์ 43:25; 44:22)
36. พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงรับรองความรอดของผูเ้ ชื่อโดยพระองค์ทรง
ผนึกตราไว้ (เอเฟซัส 1:13)
37. ผูเ้ ชื่อได้รับการรับรองว่าจะได้รับกายนิรันดร์ (1 โคริ นธ์ 15:40-54)
38. ผูเ้ ชื่อได้รับผลประโยชน์จากการลบล้างบาป
ซึ่งพระคริ สต์ได้ทรง
กระทําให้แก่มนุษย์ทุกคน (unlimited atonement) (2 โคริ นธ์ 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. ผูเ้ ชื่อในยุคคริ สตจักรมีสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกับผูเ้ ชื่อในยุค
คริ สตจักรทุกคน (โรม 12:3; เอเฟซัส 3:16-19)

สิ่ งเดียวที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ผเู ้ ชื่อโดยสามารถยึดกลับคืนได้
(One Revocable Asset)
40. ผูเ้ ชื่อได้รับการ ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ณ เวลารอด (กาลาเ
ทีย 3:3) การประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์น้ ีถูกยึดคืนในเวลาที่ผู ้

41. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสื อ Reversionism
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เชื่อกระทําบาป และเมื่อเขาได้ต้ งั ต้นใหม่กบั พระบิดา ก็จะได้รับการ
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ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อีกครั้งหนึ่ง
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32:5………………...….…..…..24, 40
33:4……………….…...……..……55
33:5………………………………..49
33:9………………………….….....54
34:8……………………………..…50
37:24…………………..………..…41
38:1-14………………..…………..46
38:18……………..……………24, 40
40:28…………………..…..………54

44:21……………….…………...…53
47:2……………………....………..50
47:8……………….…….…………50
50:6………………………………..51
51:3-4…………….…………....24, 40
58:11………………..…………..…51
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
93:2……………….…………...…..50
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
138:2…………………….….…54, 56
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70

71
139:1-6………………………….…53
139:7-10………………………...…54
139:12……………………….….…53
145:17……………….……...……..51
147:4……………………..………..53
147:5…………………........…..53, 54
148:6…………………...………….54
สุ ภาษิต
1:23………………………..……....39
3:19……………………...…...........53
5:21………………………..……....53
15:3……………………...…...........54
17:3………………………..……....53
21:1……………………...…...........50
28:13……………………..……24, 40
ปัญญาจารย์
3:14………………………..…....…54
อิสยาห์
6:3…………………………............50
26:4……………….…….................54
30:18………………………………14
40:8………………………………..54
40:13-14…………………………...53
40:26, 29……………………….….54
41:26…………….………………...53
42:9……………………..…………53
43:9…………………...…………...53
43:13………………………………52
43:25………………………………66

44:22…………………….………...66
45:5-6……………………..…….…50
45:21………………...…………….51
46:10…………………………..50, 53
50:2………………………………..54
53:5-6…………………….…………4
64:6……………………..............…16
65:16…………………….………...56
66:1………….………………….…53
เยเรมีย ์
3:13…………………………..……40
10:10……………….…………...…56
15:6…………………………..……43
16:17……………………….…...…53
17:10………………………....……53
23:6………………………..………51
23:24………………………………53
27:5……………….……………….54
32:27………………………………54
33:3………………………………..54
42:10………………………………43
50:7……………………….……….51
51:15…………….…………….…..53
บทเพลงครํ่าครวญ
3:22, 23………………………..30, 55
5:19………………………………..52
เอเสเคียล
11:5………………………………..53

ดาเนียล
4:35………………………………..50
4:37…………..……………………55
9:4……………...………………….24
9:14………………………………..51
อาโมส
7:3………………..………………..43

นาฮูม
1:7……………………..…………..53
ฮาบากุก
3:6………………………….……..52
มาลาคี
3:6…………………………………54

พระคัมภีร์ใหม่
มัทธิว
3:3....................................................40
6:8…………………………………53
6:13……………….……………….50
6:31-32……………………………53
7:1, 2………………..……………..47
9:4…………………...…………….53
9:6…………………..……………..54
10:29-30…………….…………….53
12:41…………………..………….43
18:23-35………………..…………40
19:21……………………………….5
19:25…………………………….…5
19:26……………………………...54
19:28…………………………….…5
21:29………………………………45
22:14………………………………60
25:46……………………………....52
27:3………………………………..45
28:18………………………………54

มาระโก
1:15………….…………………….43
14:36………………………………54
ลูกา
1:37…………..……………………54
10:20………………………………62
13:3………………………………..43
13:5……………..…………………43
15:1-2………………..……………..2
15:3-9………………………………5
15:7…………………………..…5, 43
15:10………………………………43
15:11………………………………..6
15:11-32…………………………...40
15:12………………………………13
15:13………………………15, 18, 21
15:14………………………………20
15:15………………………………21
15:16………………………………21
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72

73
15:17………………………………23
15:18……………..………………..23
15:19………………………………28
15:20………………….…………..29
15:21……………………..……….31
15:22-23…………………….…….31
15:24……………………..……33, 59
15:25-28……………………….…..34
15:29, 30..……………………...….35
15:31………………………………37
15:32…………………………..37, 59
16:30-31………………………..….43
18:19…………………………...….50
19:10…………………………….….3
ยอห์น
1:1-4……………………..………..52
1:12…………………………5, 41, 62
1:13………………………………..50
1:14…………………………..……56
2:24…………………………….….53
3:5-8…………………………….....65
3:7……………………………....4, 61
3:15…………………………….…64
3:16……………………………49, 52
3:18……………………..…46, 52, 61
3:33…………………….………….56
3:36……………………….……….52
5:22………………………………..52
5:24………………………….…….60
5:28-30……………………………52

7:39……………………………….65
8:24…………………………….52
8:32………………………………..56
8:45……………….……………….56
8:51, 58…………..………………..52
9:27-28…………………………….52
10:18……………………..………..54
10:27-29…………………...………65
10:28……………………..…9, 41, 64
10:28-29……………...………..52, 63
10:30………………...…………….48
13:7…………………..……………53
13:10………………………..……..61
14:1-3……………………….……..52
14:6…………………………..……56
14:17………………………...…….56
14:20……………...……………….65
14:27…………………..…………..63
15:5………………………………..65
15:26………………………………56
16:8-11………………………..…..44
16:13………………………...…….56
17:2………………………………..63
17:2-3……………………..………54
17:3………………………………..56
17:6, 9……………………..………63
17:11………………………………50
17:11-12………………….………..63
17:17………………………………56
17:18………………………………63

17:24………………………..……..63
17:25………………...…………….51
19:28……………………..………..53
20:31……………………….……..64
21:17………………………………53
กิจการของอัครทูต
1:5…………………………………65
1:8…………………………………54
2:23……………………………53, 60
4:12…………………………………3
5:39………………………………..50
15:18………………………………53
16:31……………………………9, 41
17:24…………………………..50, 53
17:27…………………………...….53
17:30……………………………....44
20:21…………………………..44, 45
26:20…………………………...….44
โรม
1:17…………………….………….51
2:4……………………………...….45
3:4………………………………....56
3:21-28…………………………….52
3:22……………………………..…62
3:24……………………………61, 62
3:25-26…………………………….61
3:26………………………………..51
4:5…………………………………52
4:17-21…………………………….59

4:25………………………………..61
5:1………………...……………….61
5:2…………………..……………..63
5:5…………………………………65
5:9………………………..………..61
5:9-10…………………...……..41, 63
5:10………………….…………….60
5:12…………………….….51, 58, 58
5:15………………………………..41
5:17…………………..……………41
5:18……………………..…………58
5:20………………………………..41
6…………………………...………20
6:1-14……………………….……..59
6:4, 6, 8……………………………61
6:13……………………………..…40
6:14………………………………..61
6:23……………………………51, 58
7:4…………………………...…….61
7:6………………………..………..61
7:7…………………………………16
7:8-20………………………..……10
7:12………………………………..19
7:14……………………………10, 19
7:15……………………….………20
8……………………………..……20
8:1………………..……39, 41, 52, 61
8:2…………………………………63
8:3-4………………………………10
8:6……………..…………..11, 33, 59
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75
8:9…………………………………65
8:13…………………..……………33
8:15…………………………….….62
8:16………………………...….62, 66
8:16-17……………………………..6
8:17……………………….……….64
8:23………………………….…….62
8:27………………………………..53
8:28………………………….…….53
8:29-30……………………..….60, 61
8:30…………………………..……65
8:32……………………………41, 63
8:33…………………………..……60
8:34………………………...….10, 64
8:38-39……………...……7, 8, 10, 63
8:39……………………………49, 60
9:15-23…………………………….50
10:3………………………………..51
11:29………………………………45
11:33………………………………53
12:1…………………….…………40
12:3………………………………..66
13:1…………………….…………54
1 โคริ นธ์
1:2…………………………………..7
1:9………………………….…55, 64
1:30………………………….……62
2:12………………………..…..57, 66
2:14…………………………….….44
3:1…………………………………11

3:1-3………………..………….20, 39
3:3…………….……………….10, 14
3:9………………….….…………..64
3:11………………………………..63
3:16…………………...……….19, 65
5:21……………………….……….49
6:11……………………………61, 62
6:19………………………..………65
10:4…………………………..……63
10:13………………………..……..55
11:28………………………………..6
11:31………………24, 39, 40, 46, 52
12:11………………………………65
12:13………………...…………….65
12:21…………..………………41, 65
12:27-31………………..…………65
13:1-2………………….………….65
15:22………………..…………10, 58
15:40-54…………………………..66
2 โคริ นธ์
1:20………………………...……...55
1:22……………………………42, 65
3:3, 6……………………….……..64
3:6-11……………………………..61
5:8…………………………..…….57
5:14-15……………….…….……..66
5:17………………….…….58, 61, 64
5:18-19……………………………60
5:19…………………….…………66
5:20……………………..……..60, 64

5:21…………………………6, 39, 62
6:1…………………………………64
6:4…………………………………64
6:7…………………………………56
6:16……………….……………….19
6:18……………….……………….61
7:9-10…………….……………….45
7:13………………………………..66
9:8…………………………..……..54
12:9-10…………………………….47
12:21…………………………..…..44
กาลาเทีย
2:20………………………………..61
3:3………………………..……….66
3:16……………………………….10
3:25………………….……………61
3:26………...…….5, 6, 41, 46, 61, 63
4:6…………….…………………..65
5…………………………………..20
5:16………………..……………9, 32
5:19-21…………………………….16
6:1……………………...………….40
6:15………………………………..61
เอเฟซัส
1:3………………………..……41, 66
1:3-4………………………………..6
1:3-6………………………………41
1:5………………………6, 50, 60, 62
1:6………………….……..……….62

1:7…………………………………61
1:11……………………………42, 60
1:13……………………..…42, 56, 66
1:14…………………..……………64
1:18………………………………..64
1:19………………….……..….54, 63
2:1…………………….…….……..58
2:3………………….……………...16
2:4………………….………….…..63
2:6……………………….….…….64
2:8-9……………………..……..8, 63
2:10………………..…….………..61
2:14-17…………….…….……….60
2:14-19………………….………..62
2:18……………………….………63
2:20……………………………….63
2:21-22……………………...……..65
3:16-19………………………...…..66
3:20………………………….…….54
4:4-13………………………….50, 65
4:6………………………...……….64
4:7……………………………..…..63
4:22……………………………10, 40
4:30…………………………....28, 42
5:2…………………………………63
5:8…………………………………64
5:14……………………33, 39, 40, 59
5:18…………………...…….2, 10, 39
5:25-27……………………………65
6:15…………………….…………32
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76

77
ฟิ ลิปปี
1:6, 13……………………………..63
2:13……………………..…………63
3:3…………………………...…….63
3:9………………………...……….62
3:13………………………………..27
3:13-14…………………..……32, 39
3:20……………………………….62
โคโลสี
1:10………………………..…..32, 53
1:12, 13…………..……….….……62
1:14…………………………..……61
1:17………………………….……52
1:18…………………………….….41
1:20………………………………..60
1:27………………………………..65
2:10………………………..………65
2:11……………………….……….63
2:12……………………..……..59, 61
2:15……………………….………62
3:1…………………………………61
3:3………………..……………59, 61
3:4………………………..………..64
3:5-9………………………………20
3:12……………………………….60
3:13………………………………..34
3:24……………………….………64
1 เธสะโลนิกา
1:1…………………………..……..64

1:4…………………………………60
5:4-5………………………….……64
5:19………………………………..28
5:19………………………………..28
5:23………………………..………66
5:24……………………...…….55, 60
2 เธสะโลนิกา
2:11………………………………..46
2:16………………………………..63
3:3……………………………...….55
1 ทิโมธี
1:17………………………………..52
2:6…………………………………66
4:1…………………………………45
4:10………………………………..66
5:6………………………….….33, 59
2 ทิโมธี
1:12………………………….……54
2:11-12……………………….…….7
2:12-13………………..…..41, 46, 55
2:13………………………………..63
2:19…………………….…………42
2:25……………………………….44
ทิตสั
1:1…………………………………60
1:2…………………………………55
2:11………………………………..66
2:12……………………..…………63

3:5……………………………...….61
3:7…………………………….…..62
ฮีบรู
1:3, 12………………………..……54
2:9…………………………………66
3:1-2……………………………….55
4:13………………………….…….53
4:16………………………………..63
6:1…………………...…….16, 45, 59
6:13………………..………………50
6:17……………………..…………50
7:21…………………….………….45
7:25…………………….….………64
8:1………………………...……….50
9:15………………………………..64
9:24………………………………..64
9:27……………………..…………58
9:27-28…………………………….52
10:4………………………………..62
10:19-20………………..…………63
10:23………………………………55
10:30-31………………….………..51
11:11………………………………55
11:11-12…………………..……….59
12:1………………………...….16, 40
12:5…………………………....…..46
12:6…………………..……22, 39, 46
12:9………………………………..40
12:12-13……………………….27, 40
12:15…………………………..39, 40

12:17……………………..…….….44
12:23………………………………51
13:5………………………………..63
13:8……………………..………9, 55
ยากอบ
1:5…………………….…………...53
1:15……………………………53, 59
1:17…………….………………….54
2:26………………………………..59
3:17……………….……………….53
5:9…………………..……………..46
5:19-20……………………………40
1 เปโตร
1:2…………………….……….53, 60
1:4……………….………….……..64
1:4-5……………………………….42
1:5……………………..………54, 63
1:18…………………….………….61
1:23………………………………..61
1:25………………………………..54
2:4…………………………………60
2:5………………...…….6, 62, 63, 64
2:9………………………..…6, 63, 64
2:24……………...…….27, 39, 51, 61
4:17……………….………………24
4:19………………………………..55
2 เปโตร
1:3…………………………………62
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2:1……………………...………….66
3:9………………...……….42, 44, 45
3:18………………………………..32
1 ยอห์น
1:5…………………………………50
1:7…………………………………39
1:8……………….…………….17, 39
1:9…..6, 10, 24, 26, 37, 39, 40, 55, 59
1:10………..…………………..17, 39
2:2…………….……………….61, 66
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
5:16………………………………..46
5:20………………….……………56
ยูดา
1…………………………...………41
24…………………………………42
วิวรณ์
1:5………………………..………..55

1:6…………………………………63
1:8…………………………...…….52
2:5…………………………..……..44
2:16………………………………..44
2:22…………………….…………44
3:1…………………………………59
3:7……………………..…………..50
3:16………………..………………46
3:19…………………...……….44, 46
3:20………………….…………….46
4:2-3………………………...……..50
4:8………………….………….50, 54
6:10…………………..……………50
15:3………………………………..55
16:7…………..……………………56
19:2……………………..…………51
19:6…………………..……………54
19:6-8………………………..……65
19:11…………………...….51, 55, 56
20:11-15…………………………..52
20:12-15…………………………..58
20:13……………………..……….42
20:14………………………………58
20:15………………………………42
21:4………………………………..47
21:6………………………………..52
21:9…………………………..……65
22:13………………………...…….52

การศึกษาพระคัมภีร์
หลักคําสอนพระคัมภีร์ ซึ่ งเป็ นใจความของคําสอนที่มาโดยการตีความหมายพระคัมภีร์
ตามตัวอักษร เป็ นมาตรการของความจริ งฝ่ ายวิญญาณ และจําเป็ นสําหรับการเติบโตฝ่ าย
วิญญาณของผูเ้ ชื่อ (มัทธิว 4:4)
หลักคําสอนพระคัมภีร์เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิง่ (สดุดี 138:2) พระเจ้าทรงบัญชาให้คริ สเตียน
ทุกคนเปลี่ยนความคิดเดิ มให้เป็ นที่ชอบพระทัยพระองค์ (โรม 12:2) การเปลี่ยน แปลงนี้ จะ
เกิดขึ้นได้เมื่อผูเ้ ชื่อเรี ยน และประยุกต์พระคําของพระเจ้ามาใช้ในชีวติ (2 โคริ นธ์ 4:16;
เอเฟซัส 4:23)
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม (หรื อสัง่ หนังสื อ, CD หรื อ DVD เป็ นภาษาอังกฤษ)
คุณสามารถติดต่อได้ที่ :
R. B Thieme, Jr., Bible Ministries
P.O Box 460829, Houston, Texas 77056-8829
หรื อดูเว็บไซท์ที่
www.rbthieme.org

ถ้ าคุณต้ องการรั บหนังสื อเพิ่มเติม (ภาษาไทย) กรุณาติดต่ อที่:

ตู ้ ปณ. 319 ปณจ. เชียงใหม่ 50000

หรื อ sawokproductions@yahoo.com
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