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ค าน า 
ความตายและความหวงัแห่งอนาคตของเรา 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มคีวามสุขชัว่นิรนัดร์กับความสัมพันธ์อัน
เป่ียมไปดว้ยความรกักบัพระองคแ์ละการทรงสรา้งของพระองค ์แต่ความสมัพนัธ์
นี้บดิเบี้ยวไปเพราะการปรากฏตวัของบาปอย่างลกึลบัภายในสวรรค์ (อิยาห์ 
14:12-15; เอเสเคยีล 28:12-19; ววิรณ์ 12:7-12) และตามมาด้วยการล้มลงใน
บาปของอาดมัและเอวา (ปฐมกาล 3:1-19; โรม 5:12) น่าเศร้าที่ความตายไม่
เพยีงแต่กลนืกนิมนุษยชาตเิท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึทุกชวีติดว้ย เรามองเหน็ลกัษณะ
ของความตายไดใ้นทุกวนัน้ี เหน็ไดจ้ากใบไมท้ีร่ว่งหล่นจากตน้ไม ้ดอกไมท้ีเ่หีย่ว
เฉาในแจกนัของเรา สตัวเ์ลีย้งทีไ่รเ้ดยีงสาของเราทีต่้องตายดว้ยความเจบ็ปวด 
และคนที่เรารกัถูกพรากจากเราไปอย่างไรค้วามปราณี โลกของเราเต็มไปด้วย
ความทุกขท์รมานและน ้าตาทีไ่มไ่ดร้บัการเชด็ใหแ้หง้ 

ผูค้นต่างปรารถนาโลกทีด่กีว่า จงึวาดภาพ “สวรรค”์ มากมายทีพ่วกเขา
อยากจะใชช้วีติอยู ่ตวัอยา่งเช่น ในปี 1933 เจมส ์ฮลิตนั นกัประพนัธช์าวองักฤษ
ได้เขียนหนังสือชื่อ ขอบฟ้าที่หายไป ซึ่งไม่กี่ปีต่อมาเรื่องนี้ได้น ามาท าเป็ น
ภาพยนตรภ์ายใต้ชื่อเดยีวกนั ภาพยนตรเ์รื่องนี้เล่าถงึสถานการณ์ของเครื่องบนิ
ที่เชื้อเพลงิหมด และในที่สุดก็ชนเขา้กบัเทอืกเขาหมิาลยัที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ 
นักบนิเสยีชวีติทนัท ีมเีพยีงไม่กี่คนทีร่อดชวีติ กลุ่มคนชาวทเิบตทีอ่ยู่แถบนัน้ดงึ
ผู้รอดชวีติออกจากซากปรกัหกัพงัและน าพวกเขาไปยงัหุบเขาแห่งสวรรค์ของ
เมอืงแชงกรลี่า ซึง่ตัง้แยกออกจากโลกภายนอก ผูอ้ยู่อาศยัเตบิโตดว้ยความรกั
และสติปัญญา อาศัยอยู่ด้วยชีวิตที่เกือบเป็นอมตะด้วยความปรองดองและ
ความสุขทีย่ ัง่ยนืแน่นอนว่าน่ีเป็นเพยีงนวนิยาย 

ในฐานะทีเ่ราเป็นมนุษยท์ีต่อ้งตาย เราต้องการความมัน่ใจในปัจจุบนัและ
ความหวงัแห่งอนาคต ดงัที่ อีมลิ บรนัเนอร์ นักศาสนศาสตร์ชาวสวสิกล่าวไว้



3 
 

อย่างงดงามว่า “ออกซเิจนมไีวส้ าหรบัปอด นัน่คอืความหวงัส าหรบัความหมาย
ของชีวิตมนุษย์ หากน าออกซิเจนออกไป ความตายจะเข้ามาแทนเนื่องจาก
หายใจไม่ออก หากน าความหวงัออกไป มนุษย์ก็จะถูกบบีรดัด้วยการขาดลม
หายใจ ความสิ้นหวังเข้ามาแทน ถูกสะกดให้พลังแห่งปัญญาและจิตใจเป็น
อมัพาต โดยไรค้วามรูส้กึและไรจุ้ดประสงคใ์นการด ารงอยู่ เนื่องจากชะตากรรม
ของมนุษยผ์ู้มชีวีติขึน้อยู่กบัออกซเิจน ดงันัน้ ชะตากรรมของมนุษยก์ข็ึน้อยู่กบั
ความหวงัเช่นเดียวกัน” (Emil Brunner, Eternal Hope [London: Lutterworth 
Press, 1954], หน้า 7.) แท้จรงิแล้ว ความหวงัในพระคมัภีร์ค ้าจุนเราในช่วง
วกิฤตทีเ่ราตอ้งเผชญิในการเดนิสู่เสน้ทางนิรนัดร ์

ความหวงัแห่งชวีตินิรนัดรข์องเรา “ไม่ไดค้ลอ้ยตามนิยายทีแ่ต่งขึน้อยา่ง
ชาญฉลาด” (2 เปโตร 1:16) ตรงข้ามกบันวนิยายแห่งแชงกีล่าเรื่อง ขอบฟ้าที่
หายไป ความหวงัของเราขึน้อยู่กบัพระสญัญาของพระเจา้ที่เชื่อถอืได้ คอืพระ
สญัญาแห่งโลกที่สมบูรณ์แบบ ที่ไม่มนี ้าตา ไม่มคีวามเจบ็ปวดหรอืความตาย 
(ววิรณ์ 21:1-5) พระสญัญาอันล ้าค่านี้เป็นแรงบนัดาลใจให้ครสิตจกัรยุคอัคร
สาวกและเป็นที่ยึดเหนี่ยวและหวงแหนของคริสเตียนมากมายตลอดหลาย
ศตวรรษที่ผ่านมา พระสญัญาเดยีวกนันี้ให้ความหมายและจุดประสงค์แก่ชีวติ
ปัจจุบนัของเราอย่างไม่เคยสูญเสยีอ านาจ ช่วยให้เรามองไปยงัอนาคตได้ด้วย
ความมัน่ใจ รบัประกนักบัเราว่าผูเ้ป็นที่รกัของเราทุกคนที่เสยีชวีติในพระครสิต์
จะเป็นขึน้มาจากความตายเพื่อรบัเอาชวีตินิรนัดรเ์ป็นมรดก 

คู่มอืศึกษาพระคมัภีร์ฉบบัปัจจุบนักล่าวถึงประเด็นความขดัแย้งครัง้
ยิง่ใหญ่ระหว่างความดแีละความชัว่จากมุมมองสองหวัขอ้หลกั หวัขอ้หนึ่งคอื ตน้
ก าเนิดและการด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องของบาปและความตาย อกีหวัขอ้หนึ่งคอื 
พนัธกิจอันยัง่ยนืของพระเจ้าในการแก้ปัญหาเหล่านี้และน าโลกให้กลบัคืนสู่
สภาพทีส่มบูรณ์ดงัเดมิ บทเรยีนนี้ยงัใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษกบัธรรมชาตขิอง
มนุษย์ที่ต้องตายและการฟ้ืนคนืชพีที่น าไปสู่ความเป็นอมตะ ในความเป็นจรงิ 
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เราไม่ควรกลวัความตายเพราะพระครสิต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราและเอาชนะ
อ านาจแห่งความตายแล้ว อนัที่จรงิเรามัน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงถือ “ลูกกุญแจ
ทัง้หลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย” (ววิรณ์ 1:18)  

ไตรมาสนี้เราจะศกึษาเรื่องของความตายที่แสนเจบ็ปวด แต่ศกึษาผ่าน
เลนส์แห่งความหวงัที่พระเยซูทรงประทานแก่เรา ดร. อัลเบิร์ดโต อาร์. ทิม 
(มหาวทิยาลยัแอ็นดรูส์) ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการของ เอลเลน จ.ี ไว้ท์. 
เอสเตท และเป็นสมาชกิของคณะกรรมการสถาบนัวจิยัพระคมัภรี ์(BRICOM) 
และด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสถาบนัวจิยัธรณศีาสตร ์(GRICOM) ก่อนหน้านี้
ท่านรบัใช้ในต าแหน่งประธานวทิยาลยัศาสนศาสตรแ์อ๊ดเวนตสีลาตนิ-อเมรกินั
หลายวทิยาเขต (LATS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

สารบญั 
บทท่ี  ช่ือเรือ่ง                                                                                         หน้า 
  1     การกบฎในจกัรวาลทีส่มบูรณ์แบบ   ......................................................   6 
         วนัที ่24 – 30 กนัยายน 2022 
  2     ความตายในโลกแหง่ความบาป   .........................................................   17 
         วนัที ่1 – 7 ตุลาคม 2022 
  3     เขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษย ์  ................................................................   27 
         วนัที ่8 – 14 ตุลาคม 2022 
  4     ความหวงัในพนัธสญัญาเดมิ   .............................................................   38 
         วนัที ่15 – 21 ตุลาคม 2022 
  5     การฟ้ืนคนืชพีก่อนกางเขน   ...............................................................   49 
         วนัที ่22 – 28 ตุลาคม 2022 
  6     พระองคท์รงสิน้พระชนมเ์พื่อเรา   .......................................................   60 
         วนัที ่29 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2022 
  7     ชยัชนะเหนือความตายของพระครสิต์   ...............................................   71 
         วนัที ่5 – 11 พฤศจกิายน 2022 
  8     ความหวงัในพนัธสญัญาใหม ่  ............................................................   82 
         วนัที ่12 – 18 พฤศจกิายน 2022 
  9     ค าสอนทีข่ดัแยง้   ..............................................................................   93 
         วนัที ่19 – 25 พฤศจกิายน 2022 
 10     เปลวเพลงิแหง่นรก   .......................................................................   104 
         วนัที ่26 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2022 
 11     การหลอกลวงในยคุสุดทา้ย   ...........................................................   115 
         วนัที ่3 – 9 ธนัวาคม 2022 
 12     มมุมองจากพระคมัภรี ์  ...................................................................   126 
         วนัที ่10 -16 ธนัวาคม 2022 
 13     กระบวนการพพิากษา   ...................................................................   137 
         วนัที ่17 – 23 ธนัวาคม 2022 
14     ทุกสิง่ใหม ่  ......................................................................................   147 
         วนัที ่24 – 30 ธนัวาคม 2022 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: 1 ยอหน์ 4:8, 16; 
1 ยอหน์ 4:7-16; เอเสเคยีล 28:12-19; อสิยาห ์14:12-15; ววิรณ์ 12 
 
 

ข้อควรจ า 
 
 
 

นักคดิหลากหลายคนพยายามอธบิายต้นก าเนิดของความชัว่ บางคน
เสนอแนะว่าความชัว่มอียู่ตลอดเวลา เพราะในมุมมองของพวกเขานัน้ พวกเขา
ชื่นชมความดเีฉพาะสิง่ที่ตรงข้ามกบัความชัว่เท่านัน้ คนอื่น ๆ เชื่อว่าโลกถูก
สรา้งขึน้มาอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ดว้ยเหตุผลบางประการความชัว่ก็โผล่ออกมา 
ตวัอย่างเช่น ในต านานเทพเจา้กรกี ความชัว่เริม่ต้นขึน้เมื่อแพนโดร่าผู้อยากรู้
อยากเห็นเปิดกล่องที่ปิดผนึก แล้วความชัว่ร้ายทัง้ปวงของโลกก็พุ่งออกมา 
(อย่างไรก็ตาม ต านานนี้ไม่ได้อธบิายต้นก าเนิดของความชัว่ที่ซ่อนอยู่ในกล่อง
นัน้) ในทางตรงกนัขา้ม พระคมัภรี์สอนว่าพระเจ้าผู้เป่ียมด้วยความรกัของเรา
ทรงฤทธานุภาพ (1 พงศาวดาร 29:10, 11) และสมบูรณ์แบบ (มทัธวิ 5:48) ทุก

บทท่ี 1 
การกบฏในจกัรวาลท่ีสมบูรณ์แบบ 
Rebellion in a Perfect Universe 
วนัท่ี 24 - 30 กนัยายน 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“โอ ดาวประจ ากลางวนัเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรณุ เจ้าร่วง
ลงมาจากฟ้าสวรรคแ์ล้วซิ เจ้าถกูตดัลงมายงัพื้นดินอย่างไร
หนอ เจ้าผูก้ระท าให้บรรดาประชาชาติตกต า่น่ะ” 
(อิสยาห ์14:12) 
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สิง่ที่พระองค์ทรงท าจะต้องสมบูรณ์แบบเช่นเดยีวกนั (เฉลยธรรมบญัญตั ิ32:4) 
ซึ่งรวมถึงวธิทีี่พระองค์ทรงสร้างโลกของเราด้วย ถ้าเป็นเช่นนัน้แล้ว ความชัว่
ร้ายและบาปปรากฏในโลกที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร ตามที่ปฐมกาลบทที่ 3 
บนัทกึไว ้การลม้ลงของอาดมัและเอวาน าไปสู่ความบาป ความชัว่รา้ย และความ
ตาย แต่ค าตอบนี้ก็น าไปสู่อกีค าถามหนึ่ง แม้แต่ก่อนที่ทัง้สองจะล้มลงในบาป 
ความชัว่ก็มอียู่ก่อนแล้ว ซึ่งเหน็ได้จาก “ง”ู ที่หลอกลวงเอวา (ปฐมกาล 3:1-5) 
ฉะนัน้ เราจงึต้องยอ้นกลบัไปตัง้แต่ก่อนทีท่ ัง้สองจะลม้ลงในบาป เพื่อคน้หาทีม่า
และต้นก าเนิดของความชัว่ที่ครอบครองการด ารงอยู่ของเราในปัจจุบันและ
บางครัง้กท็ าใหช้วีติของเราตอ้งทุกขท์รมาน 
 
                                    การทรงสรา้งแสดงออกถึงความรกั 
                                    Creation, an Expression of Love 

ธรรมชาตใินสภาพปัจจบุนัใหข้า่วสารทีก่ ากวมผสมผสานระหว่างความดี
และความชัว่ พุ่มกุหลาบออกดอกกุหลาบที่สวยงามและมกีลิน่หอมแต่ก็รวมไป
ถงึหนามทีเ่ป็นอนัตรายและท าใหเ้จบ็ปวดดว้ย เราอาจประทบัใจในขนที่งดงาม
ของนกทูแคน แต่มนัก็ท าให้เราต้องผดิหวงัเพราะมนัโจมตรีงัของนกตวัอื่นและ
กินลูกน้อยที่บอบบางของนกพวกนัน้ แม้แต่มนุษย์เองที่มีความเมตตาใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ก็อาจกลายเป็นคนที่เสื่อมทราม มุ่งรา้ย หรอืแมแ้ต่กระท าความ
รนุแรงในภายหลงั ไมน่่าแปลกใจเลยทีใ่นค าอุปมาเรือ่งขา้วสาลแีละขา้วละมานที่
บรรดาทาสของเจา้บา้นมาแจง้แก่นายว่า “นายเจา้ขา้ ท่านไดห้ว่านพชืดไีวใ้นนา
ของท่านไม่ใช่หรอื แต่มขีา้วละมานมาจากไหน” (มทัธวิ 13:27) และนายก็ตอบ
ว่า “นี่เป็นการกระท าของศตัรู” (มทัธวิ 13:28) ในท านองเดยีวกนั พระเจา้ทรง
สรา้งจกัรวาลให้สมบูรณ์แบบ แต่ศตัรไูดท้ าให้จกัรวาลเป็นมลทนิดว้ยเมลด็แห่ง
บาปอนัน่าพศิวง 

อ่าน 1 ยอหน์ 4:8, 16 “พระเจ้าทรงเป็นความรกั” ซ่ึงแน่นอนทีเดียว 
เร่ืองน้ีบอกเราถึงลกัษณะแห่งการทรงสร้างของพระองคอ์ย่างไร 

วนัอาทิตย ์
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ขอ้เทจ็จรงิทีว่่า “พระเจา้ทรงเป็นความรกั” (1 ยอหน์ 4:8, 16) สื่อใหเ้หน็
ถงึความหมายพื้นฐานอย่างน้อยสามประการ ประการแรก โดยธรรมชาติแล้ว
ความรกัไม่สามารถซ่อนเรน้ในตวัเองได ้แต่จะต้องแสดงออกมา (ความรกัแบบ
ไหนบา้งทีไ่มแ่สดงออกใหเ้หน็) ความรกัของพระเจา้มรีว่มกนัภายในระหว่างพระ
เจ้าทัง้สามพระภาค และภายนอกในความสมัพนัธ์ของพระองค์กับสิ่งมีชีวิต
ทัง้หมดของพระองค ์ประการทีส่อง ทุกสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงกระท าคอืการแสดงออก
ถงึความรกัที่ไม่มเีงื่อนไขและไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถงึงานแห่งการทรงสร้าง
ของพระองค ์การไถ่บาปของพระองค ์และแมแ้ต่การส าแดงการพพิากษาลงโทษ
ของพระองค ์อนัที่จรงิ “ความรกัของพระเจา้แสดงออกมาในความยุตธิรรมของ
พระองค์ไม่น้อยไปกว่าในความเมตตา ความยุตธิรรมเป็นรากฐานแห่งบลัลงัก์
ของพระองค์และเป็นผลแห่งความรกัของพระองค์ ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, ผู้พึง
ปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 762) และประการที่สาม เนื่องจากพระเจา้ทรงเป็น
ความรักและสิ่งทัง้ปวงที่พระเจ้าทรงท าเป็นการแสดงออกถึงความรักของ
พระองค์ พระองค์จงึไม่ใช่ต้นก าเนิดของบาปที่ตรงข้ามกับพระลกัษณะของ
พระองคโ์ดยตรง แต่พระเจา้จ าเป็นต้องสรา้งจกัรวาลหรอื จากมุมมองทีพ่ระองค์
ทรงมอี านาจสูงสุด เราอาจตอบได้ว่า “ไม่จ าเป็น” เพราะเป็นการตดัสนิใจตาม
เจตจ านงของพระองค์ แต่จากมุมมองของลกัษณะแห่งความรกัของพระองค์ 
พระองคท์รงประสงคใ์หจ้กัรวาลเป็นสื่อในการแสดงออกถงึความรกัของพระองค ์
และเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเพยีงไรที่พระองค์ทรงสรา้งรูปแบบชวีติ เช่น มนุษย ์ที่ไม่
เพยีงแต่สามารถตอบสนองความรกัของพระเจา้ไดเ้ท่านัน้ แต่ยงัสามารถแบ่งปัน
และแสดงความรักได้  ไม่ เพียง ต่อพระเ จ้า เท่ านั ้นแ ต่ ต่อผู้อื่ นอีกด้วย 
(ดใูน มาระโก 12:30, 31) 

มองไปรอบ ๆ โลกท่ีสร้างขึ้น คณุเหน็ว่าส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนความรกั
ของพระเจ้าในทางใดบ้าง แม้ว่าบาปจะท าให้เสียหายก็ตาม เราได้รบั



9 
 

บทเรียนอะไรจากการแสดงออกถึงความรกัของพระเจ้าท่ีเปิดเผยในการ
ทรงสร้าง 
 
                                    เจตจ านงเสรีคือ พืน้ฐานของความรกั 
                                    Free Will, the Basic for Love 
 

อ่าน 1 ยอห์น 4:7-16 พระคมัภีรข้์อน้ีบอกเราเก่ียวกบัเจตจ านงเสรี
ท่ีเป็นเง่ือนไขในการพฒันาความรกัอย่างไร 

ดอกไม้ปลอมอาจมองดูแล้วงดงาม แต่พวกมนัไม่เติบโตและเบ่งบาน
เหมอืนดอกจรงิ หุ่นยนตถ์ูกตัง้โปรแกรมไวล้่วงหน้าใหพ้ดูและท างานหลากหลาย
อย่าง แต่มนัไม่มชีวีติหรอืความรูส้กึ ในความเป็นจรงิ ชวีติและเจตจ านงเสรเีป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัผู้ที่ได้รบัความรกั พฒันาและแบ่งปันความรกั 
ดงันัน้ พระเจา้แห่งความรกัของเราจงึทรงสรา้งทูตสวรรค ์(รวมถงึลูซเิฟอร)์ และ
มนุษยท์ีม่อีสิระในการตดัสนิใจเลอืก รวมถงึการเดนิไปในทางที่ผดิ กล่าวอกีนัย
หนึ่งได้ว่า พระเจา้ทรงสรา้งจกัรวาลทัง้ปวงให้มสีภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ
และกลมกลนืกนัเพื่อให้สิง่มชีวีติทรงสร้างของพระองค์เติบโตในความรกัและ
สตปัิญญา อคัรสาวกยอหน์เน้นย า้ใน 1 ยอหน์ 4:7-16 ว่า “พระเจา้ทรงเป็นความ
รกั” และพระองคท์รงส าแดงความรกัของพระองคต่์อเราโดยส่งพระบุตรองคเ์ดยีว
ของพระองคม์าสิน้พระชนมเ์พื่อบาปของเรา ดว้ยเหตุนี้ เราควรส านึกในความรกั
อนัไม่มขีอบเขตของพระองคด์ว้ยการมอบความรกัแก่กนัและกนั ความรกัเช่นนี้
ทีม่าจากสวรรคเ์ป็นหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ดว่าพระเจา้สถติอยูใ่นเราและเรากอ็ยู่
ในพระองค์ การเรยีกร้องให้สะท้อนความรกัของพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์นัน้จะ
สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อสิง่มชีวีตินัน้สามารถเลอืกที่จะพฒันาความรกัและแสดง
ความรกันัน้ออกมา หรอืในทางกลบักนัเลอืกทีจ่ะด าเนินชวีติโดยมตีนเองเป็นจดุ
ศูนย์กลาง อย่างไรก็ตาม เสรภีาพในการเลอืกอาจถูกน าไปใช้ในทางที่ผิดได้
อย่างง่ายดาย เหน็ได้จากตวัอย่างอนัน่าเศรา้ที่ลูซเิฟอรก่์อกบฏอย่างน่าสลดใจ

วนัจนัทร ์



10 
 

ในสวรรค์ ทัง้ ๆ ทีต่ระหนักถงึความส าคญัของเจตจ านงเสร ีบางคนกย็งัสงสยัว่า 
ถ้าพระเจ้าทรงทราบว่าลูซเิฟอร์กบฏ เหตุใดพระเจ้าจงึทรงสร้างลูซเิฟอร์ การ
สรา้งลซูเิฟอรไ์มไ่ดท้ าใหพ้ระเจา้ตอ้งรบัผดิชอบต่อตน้ก าเนิดของบาปหรอื นี่เป็น
ค าถามที่ยากที่จะคาดเดา เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัรวมถึงความหมายที่
แทจ้รงิของค าว่า “รบัผดิชอบ” ต้นก าเนิดและลกัษณะของบาปเป็นเรื่องลกึลบัที่
ไม่มใีครอธบิายได้ทัง้หมด ถึงกระนัน้ พระเจ้ามไิด้ทรงก าหนดให้บาปด ารงอยู่ 
พระองคเ์พยีงอนุญาตใหม้อียู่เท่านัน้ และจากนัน้ ทีก่างเขนพระองคท์รงรบัโทษ
สูงสุดของบาปนัน้ จงึท าให้พระองค์ทรงสามารถก าจดับาปได้ในที่สุด การที่เรา
ร าพงึร าพนัถงึความชัว่ร้ายอนัเจบ็ปวดทัง้หมดของเรา เราจะต้องไม่ลมืว่าพระ
เจา้เองทรงเป็นผู้จ่ายค่าไถ่บาปและสิง่ชัว่รา้ยที่มอียู่ด้วยราคาสูงสุด (ดูในมทัธวิ 
5:43-48, โรม 5:6-11) และพระองค์ทรงทนทุกขท์รมานจากเรื่องนี้มากกว่าพวก
เราทุกคน 

เจตจ านงเสรีเป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ แต่มา
พร้อมกบัผลลพัธ์อนัหนักหน่วง ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อคุณเองแต่ส่งผลต่อ
ผู้อ่ืนด้วยเช่นกนั คุณก าลงัตัดสินใจท่ีจะใช้ของประทานน้ีอย่างไร และ
ผลลพัธท่ี์ตามมาในส่ิงท่ีคณุเลือกเป็นอย่างไร 
 
                                    ความอกตญัญอูนัลึกลบั 
                                    Mysterious Ingratitude 
 

อ่าน เอเสเคียล 28:12-19 เราเรียนรู้ถึงต้นก าเนิดของบาปอนัลึกลบั
จากข้อพระคมัภีรน้ี์อย่างไร 

พระธรรมเอเสเคียลส่วนใหญ่เขียนขึ้นด้วยภาษาสัญลักษณ์ของยุค
สุดท้าย โดยเฉพาะในหลาย ๆ กรณี (เช่น บุคคล สัตว์ และวัตถุ) มีการน า
เหตุการณ์ท้องถิ่นมาใช้เพื่อเป็นตวัแทนและอธบิายถึงจกัรวาลในวงกว้างหรอื
เหตุการณ์ในประวตัิศาสตร์ ในเอเสเคียล 28:1-10 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรสัถึง

วนัองัคาร 
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กษัตริย์เมืองไทระ (เมืองไทระเองก็เป็นเมืองท่าของชาวฟินีเซียนโบราณที่
เจรญิรุ่งเรอืง) ว่าเป็นประมุขทีม่ ัง่คัง่และหยิง่ยโส ซึง่อนัทีจ่รงิเป็นเพยีง “มนุษย”์ 
แต่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าและแม้แต่นัง่บนบัลลังก์ของพระเจ้า  จากนั ้นใน 
เอเสเคียล 28:12-19 เป็นการเปรียบเทียบความจริงในประวัติศาสตร์ เพื่อ
บรรยายถงึจุดเริม่ตน้ของการลม้ลงในบาปของลซูเิฟอรจ์ากสวรรค ์ดงันัน้กษตัรยิ์
แห่งไทระผู้เป็นมนุษย์ที่มชีีวิตอยู่ “ในใจกลางของทะเล” (เอเสเคยีล 28:2, 8) 
ปัจจุบนัเป็นตวัแทนของ “เครูบ ผู้พทิกัษ์ที่ได้เจมิตัง้ไว้” (เอเสเคยีล 28:14) ซึ่ง 
“อยูใ่นเอเดน พระอุทยานของพระเจา้” และ “อยูบ่นภเูขาบรสิุทธิแ์ห่งพระเจา้” (เอ
เสเคยีล 28:13, 14) ใจความส าคญัของเรื่องราวทัง้หมดอยู่ใน เอเสเคยีล 28:15 
“เจา้ปราศจากต าหนิในวถิทีางของเจา้ ตัง้แต่วนัทีเ่จา้ถูกสรา้งขึน้ จนเมื่อพบบาป
ชัว่ในตวัเจา้” ดงันัน้และทีส่ าคญั ความสมบรูณ์แบบของลูซเิฟอรร์วมถงึศกัยภาพ
ของความชัว่ร้าย ศกัยภาพในการท าสิง่ที่ผดิ และนัน่เป็นเพราะในฐานะที่เป็น
สิ่งมชีีวิตที่มศีีลธรรม ลูซิเฟอร์จงึมเีจตจ านงเสรซีึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น
สิง่มชีวีติทีส่มบูรณ์แบบ ในความเป็นจรงิ ลูซเิฟอรถ์ูกสรา้งขึน้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ซึ่งรวมถงึความสามารถในการเลอืกอย่างอสิระ อย่างไรก็ตาม การใช้เจตจ านง
เสรใีนทางทีผ่ดิ เขากลบัเสื่อมทรามโดยคดิว่าตนเองส าคญักว่าทีเ่ป็นอยู่ในความ
เป็นจรงิ ลซูเิฟอรไ์มพ่อใจกบัวถิทีางทีพ่ระเจา้ทรงสรา้งและใหเ้กยีรตเิขาอกีต่อไป 
เขาไม่ส านึกในบุญคุณต่อพระเจา้ และหวงัที่จะได้รบัการยอมรบัมากขึ้นกว่าที่
สมควรจะได้รบั สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นกับทูตสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบที่อาศัยอยู่ใน
จกัรวาลทีส่มบรูณ์แบบเช่นนี้ไดอ้ยา่งไร อยา่งทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ว่าเป็นเรือ่งลกึลบั 

“บาปเป็นเรื่องลกึลบัทีม่อิาจอธบิายได ้ไม่มเีหตุผลทีบ่าปด ารงอยู่ การที่
จะพยายามอธบิายบาปก็เป็นการพยายามให้เหตุผลกบัมนั และนัน่ก็เป็นการ
พสิูจน์ถึงบาป บาปปรากฏขึ้นในจกัรวาลที่สมบูรณ์แบบเป็นสิง่ที่แก้ตวัไม่ได้” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ The Truth About Angels, หน้า 30) 
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เปาโลกล่าวใน 1 เธสะโลนิกา 5:18 ว่า เราควรขอบพระคณุ “ในทุก
กรณี” พระค าเหล่าน้ีช่วยให้เราเอาชนะความรู้สึกอกตัญญูและความ
สงสารตนเองได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยามยากล าบาก 
 
                                    ราคาของความเย่อหย่ิง 
                                    The Price of Pride 
 

เราจะเห็นแก่นหลักหรือบรรทัดฐานหลักสองประการที่แข่งขันกัน 
ประการแรกอยูใ่นกลุ่มของซาเลม็ ภเูขาศโิยน เยรซูาเลม็ และกรงุเยรซูาเลม็ใหม่ 
ซึ่งเป็นตวัแทนของอาณาจกัรของพระเจ้า อีกกลุ่มคอืบาเบลและบาบโิลน ซึ่ง
แทนอาณาจกัรจอมปลอมของซาตาน พระเจา้ทรงเรยีกประชากรของพระองคใ์ห้
ออกจากบาบโิลนนอกรตีเพื่อรบัใช้พระองค์ในดนิแดนแห่งพระสญัญาหลายต่อ
หลายครัง้ ตวัอย่างเช่น อบัราม (ภายหลงัคอื อบัราฮมั) ถูกขอให้ยา้ยออกจาก
เมอืงเออรข์องชาวเคลดไีปยงัแผ่นดนิคานาอนั (ปฐมกาล 11:31-12:9) ชาวยวิ 
ออกจากบาบิโลนและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสิ้นสุดการเป็นเชลยอัน
ยาวนาน(เอสรา 2) และในหนังสอืววิรณ์ ทา้ยทีสุ่ดประชากรของพระเจา้ถูกเรยีก
ให้ออกจากบาบิโลนแห่งยุคสุดท้าย (ววิรณ์ 14:8) เพื่อเข้าอยู่กับพระองค์บน
ภเูขาศโิยนและกรงุเยรซูาเลม็ใหม ่(ววิรณ์ 14:1; ววิรณ์ 21:1-3, 10) 

 
อ่าน อิสยาห์ 14:12-15 ความเย่อหย่ิงของลูซิเฟอร์ขณะอยู่บน

สวรรคส่์งผลมากมายต่อจกัรวาลและโลกน้ีอย่างไร 
 
เมอืงบาบโิลนในพระคมัภรีเ์ป็นตวัแทนของอ านาจทีต่่อต้านพระเจา้และ

อาณาจกัรของพระองค์โดยตรง และกษัตริย์ของบาบิโลน (ซึ่งหมายถึงเนบู
คดัเนสซารเ์ป็นพเิศษ) กลายเป็นสญัลกัษณ์ของความเย่อหยิง่และยโส พระเจา้
ได้เปิดเผยต่อกษัตรยิ์เนบูคดัเนสซาร์ว่าอาณาจกัรบาบิโลนเป็นเพียงส่วนหวั

วนัพธุ 
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ทองค าของรูปปั้นยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรที่สืบทอดต่อกัน (ดาเนียล 2:37, 38) 
เพื่อทีจ่ะทา้ทายการเปิดเผยของพระเจา้ กษตัรยิไ์ดส้รา้งรูปเคารพทองค าทัง้ตวั 
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ว่าอาณาจกัรของพระองคจ์ะคงอยูต่ลอดไป และถงึกบัใหทุ้กคน
บูชารปูเคารพนัน้ (ดาเนียล 3) ในกรณีของกษตัรยิเ์มอืงไทระ (เอเสเคยีล 28:12-
19) กษตัรยิแ์ห่งบาบโิลนกเ็ป็นสญัลกัษณ์ของลูซเิฟอรเ์ช่นกนั อสิยาห์ 14:3-11 
บรรยายถงึการล่มสลายของกษตัรยิบ์าบโิลนผูเ้ย่อหยิง่จองหอง จากนัน้ อสิยาห ์
14:12-15 เปลีย่นจากเรื่องราวดนิแดนประวตัศิาสตรไ์ปยงัสวรรคแ์ละเน้นใหเ้ห็น
ว่าความมุ่งมัน่ที่เย่อหยิง่และยโสทีค่ลา้ยคลงึกนันี้เป็นที่มาของการล้มลงในบาป
ของลูซเิฟอร ์ขอ้พระคมัภรีอ์ธบิายว่าลูซเิฟอรว์างแผนที่จะยกบลัลงัก์ของตนขึน้
สูงเหนือบรรดาบรวิารสวรรค์ทัง้ปวง และท าให้ตวัเองเป็น “เหมอืนองคผ์ูสู้งสุด” 
(อสิยาห ์14:14) นี่คอืจดุเริม่ต้นของเหตุการณ์ใหมอ่นัไมเ่ป็นมติรทีซ่ึง่ความรกัอนั
ไม่เหน็แก่ตวัและความร่วมมอืของพระเจา้จะถูกทา้ทายดว้ยความเหน็แก่ตวัและ
การแข่งขนัของลูซเิฟอร ์ศตัรไูม่กลวัทีจ่ะกล่าวหาพระเจา้ในสิง่ทีต่นเองเป็นและ
แพร่ค าโกหกให้กบัทูตสวรรค์องค์อื่น ๆ นี่เป็นต้นก าเนิดอนัลกึลบัของความชัว่
รา้ยในจกัรวาล 

เหตใุดจึงเป็นการง่ายท่ีเราจะรู้สึกภมิูใจและโอ้อวดในต าแหน่งหรือ
ความส าเรจ็ของเรา การยึดให้กางเขนน าหน้าเราจะช่วยป้องกนัเราไม่ให้
ตกอยู่ในหลมุพรางเช่นน้ีได้อย่างไร 
 
                                    การแพรก่ระจายของความไม่เช่ือ 
                                    The Spread of Unbelief 
 

อ่าน วิวรณ์ 12 ข้อพระคมัภีรบ์ทน้ีสอนเก่ียวกบัการแพร่กระจาย
ของการกบฏจากสวรรคม์าสู่โลกน้ีอย่างไร 

 

วนัพฤหสับดี 
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การลม้ลงในบาปของลูซเิฟอรไ์มใ่ช่การปะทะกนัของแนวคดิทีข่ดัแยง้กนั
อย่างง่าย ๆ พระธรรมวิวรณ์บอกเราว่า เกิดสงครามครัง้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์
ระหว่างฝ่ายหนึ่งคอื ลูซเิฟอร์และบรวิารทูตสวรรค์ของมนั กบัอีกฝ่ายหนึ่งคอื 
พระครสิต์และบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ ในขอ้พระคมัภรี์นี้ ลูซเิฟอรไ์ด้รบั
การเรียกขานว่า “พญานาคใหญ่” “งูดึกด าบรรพ์” “มารและซาตาน” และ 
“ผู้กล่าวหาพี่น้องของเรา” (วิวรณ์ 12:9, 10) พระคริสต์ได้ร ับการเรียกว่า 
“มคีาเอล” (ววิรณ์ 12:7) ซึง่หมายถงึ “ผูเ้หมอืนพระเจา้” ตามค ากล่าวทีว่่า “มคีา
เอลหวัหน้าทูตสวรรค์” (ยดูาห ์9) ผูต้คีวามบางท่านเชื่อว่าพระองคท์รงเป็นเพยีง
ทตูสวรรคเ์ท่านัน้ แต่ในนิมติหลกัของพระธรรมดาเนียลบรรยายถงึพระครสิต์และ
อาณาจกัรนิรนัดร์ของพระองค์ว่าเป็นดัง่ก้อนหินถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมอื
มนุษย ์(ดาเนียล 2:34, 45) เป็นดัง่บุตรมนุษย ์(ดาเนียล 7:13) ดัง่เจา้นายแห่ง
บรวิารและจอมเจา้นาย (ดาเนียล 8:11, 25) และเป็นดัง่มคีาเอลเจา้ผูค้รอบครอง
ยิง่ใหญ่ (ดาเนียล 12:1) ดงันัน้ พระผูซ้ึง่เป็นทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กค็อื
พระองค์เอง (อพยพ 3:1-6; กจิการ 7:30-33, เป็นต้น) มคีาเอลจะต้องเป็นพระ
เจ้าองค์เดยีวกนั คอื พระครสิต์พระองค์เอง ววิรณ์บทที่ 12 ให้ภาพรวมทัว่ไป
ของการขดัแยง้ครัง้ยิง่ใหญ่ที่เกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ (1) เริม่ต้นในสวรรค์ด้วย
การกบฏของลูซเิฟอรแ์ละทูตสวรรคอ์กีหนึ่งในสาม (2) จุดสูงสุดอยู่ทีช่ยัชนะอนั
เดด็ขาดของพระครสิต์ที่กางเขน และ (3) ยงัคงต่อต้านผู้คนที่เหลอือยู่ของพระ
เจา้ในยคุสุดทา้ย 

เมื่อไตร่ตรองถึงจุดเริ่มต้นของความขดัแย้งนี้  นางเอลเลน จี. ไว้ท์. 
อธบิายว่า “พระเจา้ดว้ยพระเมตตาอนัยิง่ใหญ่ของพระองคท์รงเหน็ดเหนื่อยกบัลู
ซเิฟอรม์านาน เมื่อในครัง้แรกที่ลูซเิฟอรห์มกมุ่นอยู่กบัความรูส้กึทีไ่ม่พอใจ มนั
ไม่ไดถู้กปลดออกจากต าแหน่งอนัสูงส่งโดยทนัท ีหรอืแมแ้ต่ตอนที่มนัเริม่กล่าว
เทจ็ต่อหน้าเหล่าทตูสวรรคท์ีภ่กัด ีลซูเิฟอรก์ย็งัอยู่ในสวรรคอ์กีนาน มนัไดร้บัการ
อภยัโทษครัง้แล้วครัง้เล่าตามเงื่อนไขของการกลบัใจและการยอมจ านน” (เอ
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ลเลน จ.ี ไวท้์, สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 495, 496) เราไม่รูว้่าสงครามนัน้กนิ
เวลานานเท่าใดในอาณาจกัรสวรรค์ ไม่ว่าความรุนแรงและช่วงเวลาจะเป็น
อย่างไร สิง่ส าคญัที่สุดของการต่อสู้ทัง้หมดก็คอื ซาตานและบรรดาทูตสวรรค์
ของมนั “พ่ายแพแ้ละพบว่าไม่มทีีอ่ยู่ส าหรบัพวกมนัในสวรรคอ์กีต่อไป” (ววิรณ์ 
12:8; ดูในลูกา 10:18) แน่นอนว่าปัญหาในตอนนี้คอื พวกมนัทัง้หมดลงมาอยู่ใน
โลกนี้แลว้ 

เราเห็นการต่อสู้คร ัง้น้ีเกิดขึ้นบนโลกอย่างไรบ้าง ความหวงัเดียว
ของเราท่ีจะเอาชนะศตัรใูนการต่อสู้คร ัง้น้ีคืออะไร 
 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสือ Patriarchs and Prophets เรื่อง “Why Was Sin 
Permitted?”  หน้า 33-34 และ หนังสือ สงครามแห่งประวัติศาสตร์ เรื่อง 
“The Origin of Evil” หน้า 492-504 ของนางเอลเลน จ.ี ไว้ท์. “ไม่มคีวามหวงั
แห่งการไถ่ใดเลยส าหรบัคนเหล่านัน้ [ซาตานและบรวิารทูตสวรรคข์องมนั] ทีไ่ด้
เหน็และชื่นชมกบัสง่าราศแีห่งสวรรคอ์นัสุดจะพรรณนา และไดเ้หน็ความยิง่ใหญ่
อนัน่าสะพรงึกลวัของพระเจา้ และท่ามกลางสง่าราศทีัง้หมด เขาเหล่านี้กไ็ดก้บฏ
ต่อพระองค์ ไม่มกีารแสดงถงึอ านาจอนัสูงส่งของพระเจา้อื่นใดอกีที่ใหม่และน่า
อศัจรรย์ที่จะสร้างความประทบัใจอย่างลกึซึ้งเหมอืนอย่างที่พวกเขาได้สมัผสั
มาแลว้ ถ้าพวกเขากบฏในขณะทีอ่ยู่ท่ามกลางสงา่ราศทีีสุ่ดแสนจะพรรณนาแลว้
นัน้ ก็ไม่มสีภาพที่เอื้ออ านวยกว่านี้อีกแล้วที่จะพสิูจน์พวกเขาได้ ไม่มอี านาจ
ส ารองและไม่มรีศัมภีาพอนัไม่มทีี่สิ้นสุดที่สูงกว่าหรอืลกึกว่าอนัใดที่จะเอาชนะ
ความสงสยัอนัอจิฉารษิยาและการบ่นที่ดื้อรัน้ของพวกเขาได ้ความผดิและการ
ลงโทษของพวกเขาจะต้องสมส่วนกบัอภสิิทธิอ์นัสูงส่งทีพ่วกเขามใีนสวรรค”์ (เอ
ลเลน จ.ี ไว้ท์, Confrontation, หน้า 21) “ตัง้แต่เริม่แรก พระเจา้และพระครสิต์
ทรงทราบว่าซาตานจะละทิง้ความเชื่อและมนุษยจ์ะลม้ลงในบาปเนื่องจากอ านาจ

วนัศกุร ์
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การหลอกลวงของการละทิ้งความเชื่อ พระเจา้มไิด้ทรงก าหนดให้บาปมอียู่ แต่
พระองคท์รงเหน็ล่วงหน้าถงึการมอียูข่องมนั และทรงจดัเตรยีมเพื่อรบัมอืกบัเหตุ
ฉุกเฉินอนัเลวร้าย ความรกัของพระองค์ที่มต่ีอโลกนัน้ยิง่ใหญ่มากจนพระองค์
ทรงกระท าพนัธสญัญาว่าจะประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์‘เพื่อทุกคน
ที่วางใจในพระบุตรนัน้จะไม่พนิาศ แต่มชีวีตินิรนัดร์’ ยอห์น 3:16 (เอลเลน จ.ี 
ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. จงอภปิรายในชัน้เรยีน ทา้ยทีสุ่ดแลว้พระเจา้ต้องเป็นผูร้บัผดิชอบต่อ

ต้นก าเนิดและการมีอยู่ของความชัว่ร้ายในโลกของเราหรือไม่ 
เราจะตอบขอ้กล่าวหาน้ีไดอ้ยา่งไร 

2. ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความชัว่ร้ายทัง้หมดสอดคล้องกับ
กางเขนอย่างไร ท าไมจะต้องเป็นกางเขน และเกิดอะไรขึ้น ณ ที่
กางเขนทีม่ศีูนยก์ลางต่อความเขา้ใจเกี่ยวกบัต้นก าเนิดของความชัว่
รา้ย 

3. หลงัจากที่บาปและความทุกขท์รมานมากมายเข้ามาในโลกของเรา 
บดันี้ซาตานควรจะตระหนักถงึผลทีน่่าเศรา้ของการกบฏของมนั เหตุ
ใดมนัยงัคงกบฏต่อพระเจา้ต่อไป 

4. ในมทัธวิ 5:43-48 พระครสิตต์รสัถงึความรกัอนัไม่มเีงือ่นไขทีพ่ระเจา้
ทรงมต่ีอมนุษย์ทุกคนเพื่อให้เราทุกคนปฏิบตัิตาม คุณจะสะท้อน
รปูแบบแห่งความรกันี้ต่อครอบครวัและครสิตจกัรของคุณไดอ้ยา่งไร 

5. อคัรสาวกเปโตรเตอืนเราว่า “มารวนเวยีนอยู่รอบๆ ดุจสงิห์ค าราม
เทีย่วไปเสาะหาคนทีม่นัจะกดักนิได้” (1 เปโตร 5:8) อ่านใน เอเฟซสั 
6:10-20 เราจะเอาชนะ “ยทุธอุบายของพญามาร” (เอเฟซสั 6:11) ได้
อยา่งไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาหน้ี์: ปฐมกาล 2:16, 17; ปฐมกาล 
3:1-7; สดุด ี115:17; ยอหน์ 5:28, 29; โรม 5:12; 2 โครนิธ ์5:21 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

พระครสิต์ทรงเป็นตวัแทนแห่งสวรรค ์ซึง่พระเจา้ทรงท าให้จกัรวาลและ
โลกด ารงอยู่ได้โดยทางพระองค์ (ยอห์น 1:1-3, 10; โคโลส ี1:16; ฮบีรู 1:2) แต่
เมื่อพระเจา้พระบดิาประทานเกยีรตพิเิศษแด่พระครสิต์และประกาศว่าพระองค์
ทัง้สามจะร่วมกนัสร้างโลกนี้ “ลูซเิฟอร์อิจฉารษิยาพระเยซูครสิต์”(เอลเลน จ.ี 
ไว้ท์, The Story of Redemption, หน้า 14) และวางแผนต่อต้านพระองค์ เมื่อ
ซาตานถูกขบัออกจากสวรรค์ มนัตดัสนิใจที่จะ “ท าลายความสงบสุขของอาดมั
และเอวา” บนแผ่นดนิโลกและดว้ยเหตุนี้จงึ “ท าใหเ้กดิความโศกเศรา้บนสวรรค์” 
มนัจนิตนาการว่า “ถ้ามนัสามารถล่อลวงพวกเขา [อาดมัและเอวา] ใหไ้ม่เชื่อฟัง
ไม่ว่าจะด้วยวธิใีดก็ตาม พระผู้เป็นเจา้คงจะจดัเตรยีมบางอย่างเพื่อให้พวกเขา

บทท่ี 2 
ความตายในโลกแห่งความบาป 

Death in a Sinful World 
วนัที ่1 – 7 ตุลาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“เหตุฉะนัน้ เช่นเดียวกบัท่ีบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคน ๆ 
เดียว และความตายกเ็กิดมาเพราะบาปนัน้ และความตายก็
ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนท าบาป” 
(โรม 5:12) 
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ได้รบัการอภยั จากนัน้ตวัมนัและทูตสวรรค์ทัง้ปวงที่ล้มลงในบาปก็จะมสี่วนใน
พระเมตตาของพระเจา้ดว้ย” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, The Story of Redemption, หน้า 
27) พระเจา้ทรงทราบดถีงึอุบายของซาตาน พระองค์ทรงเตอืนอาดมัและเอวา
ไม่ใหป้ล่อยตวัเองเขา้สู่การทดลอง (ปฐมกาล 2:16, 17) ซึง่หมายความว่าแมว้่า
โลกจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปราศจากต าหนิ แต่ก็มขีอ้จ ากดัชดัเจนเพื่อให้
มนุษยเ์ชื่อฟังอยูก่่อนแลว้ 

สปัดาห์น้ีเราจะไตร่ตรองถึงเร่ืองของการล้มลงในบาปของอาดมั
และเอวา บาปและความตายครอบง าโลกของเราได้อย่างไร และพระเจ้า
ทรงปลกูเมลด็พนัธุแ์ห่งความหวงัส าหรบัมนุษยไ์ว้ในสวนเอเดนอย่างไร 
 
                                    ถ้อยค าท่ีตึงเครียด 
                                    Statements in Tension 

โลกที่มาจากพระเจ้านัน้สมบูรณ์แบบ (ปฐมกาล 1:31) ความตายเป็น
ประสบการณ์ทีอ่าดมัและเอวาไม่รูจ้กั ในบรบิทนี้ พระเจา้เสดจ็มายงัสวนเอเดน
และทรงเตอืน “บรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจา้กนิได้ทัง้หมด เว้นแต่ต้นไม้
แห่งความส านึกในความดแีละความชัว่ ผลของตน้ไมน้ัน้อยา่กนิ เพราะในวนัใดที่
เจา้ขนืกนิ เจา้จะตอ้งตายแน่” (ปฐมกาล 2:16, 17) 

 
ปฐมกาล 2:16, 17 แสดงให้เห็นว่าเจตจ านงเสรีมีอยู่ในความ

สมบูรณ์แบบของสวนเอเดนอย่างไร กล่าวคือ ท าไมพระเจ้าจะต้องเตือน
พวกเขาหากพวกเขาเลือกอย่างอิสระไม่ได้ 

หลงัจากทีพ่ระเจา้ทรงเตอืนไดร้ะยะเวลาหนึ่ง ซาตานกลายรา่งเป็นงแูละ
เขา้สู่สวนเอเดนนัน้ เอวาเหน็งูก าลงักินผลจากต้นไมต้้องห้ามอย่างเอรด็อร่อย
โดยไม่ตาย “มนัเองได้กนิผลไมต้้องห้าม” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, บรรพชนกบัผู้เผย
พระวจนะ, หน้า 54) และไมม่อีะไรเกดิขึน้กบัมนั 

วนัอาทิตย ์
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อ่าน ปฐมกาล 3:1-4 ลองจินตนาการว่าถ้าคุณเป็นเอวา เหตุใด
ค าพดูเหล่านัน้จึงฟังดนู่าเช่ือถือ 

จากมมุมองตามตรรกะของมนุษย ์ค าโตแ้ยง้ของงฟัูงดนู่าเชื่อถอืกว่าพระ
ค าของพระเจา้ ประการแรก จนขณะนัน้ยงัไม่มหีลกัฐานในโลกธรรมชาตถิงึการ
มอียู่ของบาปและความตาย ประการที่สอง งูนัน้ก าลงักินผลไม้ต้องห้ามและ
เพลิดเพลินเป็นอย่างมาก ดังนัน้เหตุใดเอวาจะต้องยับยัง้ไม่ให้ตัวเองท า
เช่นเดยีวกนัเล่า พระด ารสัของพระเจา้ดเูขม้งวดและไรเ้หตุผลเกนิไป น่าเสยีดาย 
ในขณะที่เอวาก าลงัตัดสินใจเลือกระหว่างทัง้สองค าสัง่ที่ขดัแย้งกนันัน้ เอวา
ละเลยหลกัการพื้นฐานสามประการ (1) เหตุผลของมนุษย์ไม่ใช่วธิทีี่ปลอดภยั
ทีสุ่ดในการประเมนิเรื่องฝ่ายจติวญิญาณเสมอไป (2) พระวจนะของพระเจา้อาจ
ดูเหมอืนไร้เหตุผลส าหรบัเรา แต่ก็ถูกต้องและเชื่อถือได้เสมอ และ (3) มสีิง่ที่
ไมไ่ดช้ัว่หรอืผดิในตวัมนัเอง แต่พระเจา้ไดท้รงเลอืกสิง่เหล่านัน้เพื่อใหเ้ป็นเครื่อง
ทดสอบการเชื่อฟัง เราต้องตระหนักดว้ยว่าประสบการณ์ของเอวาในสวนเอเดน
ไม่ไดเ้ป็นเพยีงกรณีเดยีว เราต้องตดัสนิใจทุกวนัและทุกเวลาระหว่างพระวจนะ
ของพระเจา้ (ซึง่อาจจะไมเ่ป็นทีน่ิยมส าหรบัหลาย ๆ คน) และวฒันธรรมรอบขา้ง
เราทีด่งึดดูใจ การเลอืกของเราจะส่งผลนิรนัดร ์

 
ค าสอนท่ีชดัเจนของพระคมัภีรข์ดัแย้งกบัวิถีของโลกในทางใดบ้าง 
 

                                    ถกูงูล่อลวง 
                                    Deceived by the Serpent 
 

อ่าน ปฐมกาล 3:1-7 เอวาใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกระหว่างพระ
ค าของพระเจ้าและถ้อยค าของงู 

ปฐมกาลบทที ่3 เป็นตวัอย่างหนึ่งทีช่ดัเจนทีสุ่ดของจติวทิยาการล่อลวง 
พระเจา้ทรงเตอืนอาดมัและเอวาว่า หากพวกเขากนิผลไมต้้องห้ามนัน้ พวกเขา

วนัจนัทร ์
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จะต้องตายอย่างแน่นอน (ปฐมกาล 2:16, 17) โดยการแปลงเป็นงู ซาตานใช้
อุบายเชงิวาทศลิป์หลายอย่างเพื่อหลอกล่อเอวาใหท้ าบาป ประการแรก มนัสรุป
ขอ้ห้ามโดยเฉพาะนี้ของพระเจ้า มนัถามเธอว่า “จรงิหรอืที่พระเจ้าตรสัห้ามว่า 
‘อยา่กนิผลจากต้นไมใ้ด ๆ ในสวนน้ี’ ” (ปฐมกาล 3:1) เอวาโตแ้ยง้ว่า ขอ้หา้มนัน้
เกี่ยวขอ้งกบัต้นไมต้้นนี้เท่านัน้ เพราะหากพวกเขากนิหรอืถูกต้อง พวกเขากจ็ะ
ตาย จากนัน้ซาตานได้กล่าวแยง้ค าตรสัของพระเจา้ มนัยนืยนัอย่างเดด็ขาดว่า 
“เจา้จะไม่ตายจรงิดอก” (ปฐมกาล 3:4) และทา้ยทีสุ่ด ซาตานกล่าวหาพระเจา้ว่า 
พระเจา้จงใจปิดกัน้ไม่ใหเ้ธอและสามไีด้รบัความรูท้ี่จ าเป็น จอมหลอกลวงกล่าว
แยง้ว่า “เพราะพระเจา้ทรงทราบอยู่ว่า เจา้กนิผลไมน้ัน้วนัใด ตาของเจา้จะสว่าง
ขึ้นในวนันัน้ แล้วเจ้าจะเป็นเหมอืนพระเจ้า คอืส านึกในความดแีละความชัว่ ” 
(ปฐมกาล 3:5) ความอยากรูอ้ยากเหน็ของเอวาน าเธอไปสู่ดนิแดนมหศัจรรยข์อง
ซาตาน ที่นัน่เธอถูกบงัคบัให้ตดัสนิใจว่าจะยงัคงสตัยซ์ื่อต่อขอ้ก าหนดของพระ
เจา้หรอืจะโอบรบัการเยา้ยวนของซาตาน ดว้ยความสงสยัในพระค าของพระเจา้ 
เธอใช้ความรู้สกึของเธอเองจากการสงัเกตส่วนตวั เพื่อตดัสนิใจเลอืกระหว่าง
ถ้อยค าทัง้สองทีข่ดัแยง้กนั ประการแรก เธอมองจากมุมมองดา้นอาหาร “ต้นไม้
นัน้น่ากนิ” ประการทีส่อง มองจากมุมมองด้านความงาม เธอเหน็ว่า “น่าดูดว้ย” 
ประการที่สามจากการวเิคราะห์เชงิตรรกะ “ทัง้เป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิด
ปัญญา” ดงันัน้ ในความคดิของเธอ เธอมเีหตุผลทีเ่หมาะสมอย่างแน่นอนทีจ่ะใส่
ใจค าพดูของงแูละกนิผลจากต้นไมต้อ้งหา้มนัน้ น่าเสยีดาย นี่คอืสิง่ทีเ่ธอท าลงไป 
บางคนโต้แยง้ว่าความรูทุ้กรูปแบบมปีระโยชน์ใช้ได้จรงิ ตราบใดที่เรายดึมัน่ใน 
“สิง่ทีด่นีัน้” (1 เธสะโลนิกา 5:21) แต่ประสบการณ์อนัน่าเศรา้ของอาดมัและเอวา 
ในสวนเอเดนแสดงใหเ้หน็ว่า ความรูน้ัน้อาจเป็นอนัตรายอย่างยิง่ มบีางอย่างที่
เราไมรู่เ้ลยจะดกีว่า 

เร่ืองราวน้ีสอนเราอย่างไรว่า เป็นการง่ายเพียงไรท่ีจะหาเหตุผล
เข้าข้างตนเองและเข้าข้างทางเลือกท่ีเป็นบาปของเรา 
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                                    เจ้าจะไม่ตายจริงดอก 
                                    You Will Not Die 
 

อ่าน ปฐมกาล 3:4 ค าโกหกน้ีเกิดขึ้นครัง้แล้วครัง้เล่าตลอดทุกยุค
สมยัด้วยวิธีใดบ้าง 

หลกัการหนึ่งภายใต้ค าโกหกนี้ที่เห็นได้ชดัในความเชื่อทัว่ไปคอื เรื่อง
ของความเป็นอมตะของวญิญาณ แนวคดินี้เป็นพื้นฐานของศาสนาและปรชัญา
โบราณมากมาย ในอยีปิต์ยุคโบราณความเชื่อนี้เป็นแรงจงูใจในการท ามมัมีแ่ละ
สถาปัตยกรรมการจดังานศพ ดงัเช่นที่เห็นในพรีะมดิ ทฤษฎีนี้กลายเป็นส่วน
หนึ่งในโครงสรา้งหลกัของปรชัญากรกีดว้ย ตวัอย่างเช่น ในบทสนทนาของโสก
ราตสีทีเ่ขยีนโดยเพลโต โสกราตสีถามกลอคอนว่า “คุณไม่รูห้รอืว่าวญิญาณของ
เราเป็นอมตะและไม่มวีนัพนิาศ” โสกราตสีโต้เถยีงด้วยน ้าเสยีงที่คล้ายคลึงกนั
โดยกล่าวว่า “วญิญาณเป็นอมตะและไม่มวีนัเสื่อมสลาย และวญิญาณของเราจะ
คงอยู่ในนรกอย่างแน่แท้” แนวความคดิทางปรชัญาเหล่านี้หล่อหลอมวฒันธรรม
ตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่และแมแ้ต่ในกลุ่มครสิตชนหลงัอคัรสาวก แต่แนวคดินี้มี
ต้นก าเนิดที่เรว็กว่านี้มาก ซึ่งอยู่ในสวนเอเดนโดยซาตานเอง ใจกลางของการ
ทดลองในสวนเอเดนคอื ซาตานรบัรองกบัเอวาว่า “เจา้จะไม่ตายจรงิดอก” (ปฐม
กาล 3:4) ดว้ยค ายนืยนัทีห่นกัแน่นน้ี ซาตานตัง้ถอ้ยค าของตนใหอ้ยูเ่หนือพระค า
ของพระเจา้ 

ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไรท่ีตรงข้ามกบัความเป็นอมตะของ
วิญญาณ และจะใช้ข้อเหล่าน้ีโต้แย้งค าโกหกน้ีได้อย่างไร 
(สดุด ี115:17; ยอหน์ 5:28, 29; สดุด ี146:4; มทัธวิ 10:28; 1 โครนิธ ์15:51-58) 

ทฤษฎซีาตานเกี่ยวกบัลกัษณะความเป็นอมตะของวญิญาณยงัคงมอียู่ 
แมแ้ต่ในโลกยุคสมยัใหม่ของเรา หนังสอื ภาพยนตร ์และรายการโทรทศัน์ลว้น
ส่งเสรมิแนวคดิที่ว่า เมื่อเราตายแล้ว เราเพยีงแค่ผ่านไปสู่อกีสภาวะหนึ่งโดยที่

วนัองัคาร 
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ยงัคงมสีติ น่าเสยีดายที่แนวคดิที่ผดิพลาดนี้ถูกประกาศบนธรรมาสน์ของครสิ
เตยีนหลายแห่งเช่นกนั แมแ้ต่วทิยาศาสตร์ก็เข้ามาเกี่ยวขอ้ง มอีงค์กรหนึ่งใน
สหรฐัอเมรกิาพยายามสรา้งเทคโนโลยทีีอ่้างว่าจะช่วยใหเ้ราตดิต่อกบัคนตายได้ 
ซึ่งพวกเขาเชื่อว่ายงัมชีวีติอยู่ แต่อยู่ในรูปของ “สถานะอื่น” เนื่องจากแนวคดิที่
ผิดพลาดนี้เป็นที่แพร่หลาย จงึไม่น่าแปลกใจที่การหลอกลวงนี้จะมบีทบาท
ส าคญัต่อเหตุการณ์ยคุสุดทา้ยของประวตัศิาสตรม์นุษย์ 

 
การโกหกน้ีเกิดขึ้นในวฒันธรรมของคุณทางใดบ้าง เหตุใดเราจึง

ต้องพ่ึงพาพระค าของพระเจ้ามากกว่าความรู้สึกของเรา 
 
                                    ผลของบาป 
                                    Consequences of Sin 

จากปฐมกาล 3:7-19 และ โรม 5:12 ผลลพัธห์ลกัของบาปคืออะไร 
เอวาหลงใหลในค าพูดโน้มน้าวใจของงูโดยไม่คาดคดิถงึผลลพัธ์อันยดื

ยาวที่ตามมาจากทิศทางที่เธอเลือกเดิน การกินผลไม้ต้องห้ามนัน้ไม่ส าคัญ
เท่ากบัสิง่ที่ผลไมน้ัน้เป็นตวัแทน เอวาท าลายความภกัดต่ีอพระเจา้ด้วยการไม่
เชื่อฟัง และเขา้เป็นพนัธมติรใหม่กบัซาตาน ปฐมกาลบทที ่3 บรรยายการลม้ลง
ในบาปของอาดมัและเอวา และผลอนัน่าสลดใจที่ตามมาบางส่วน จากมุมมอง
ด้านศาสนศาสตร ์ทัง้สองถูกครอบง าโดยความกลวั (กลวัพระเจา้) และซ่อนตวั
จากพระองค์ (ปฐมกาล 3:8) จากมุมมองทางดา้นจติวทิยาสงัคม พวกเขาละอาย
ใจและเริม่ที่จะกล่าวหากนัเอง (ปฐมกาล 3:7, 9-13) จากมุมมองทางกายภาพ 
พวกเขาคงจะเหงื่อออก รู้สกึเจบ็ปวด และตายลงในที่สุด (ปฐมกาล 3:16-19) 
และจากมุมมองทางนิเวศวทิยา โลกธรรมชาตกิ็เสื่อมโทรมลง (ปฐมกาล 3:17, 
18) สวนเอเดนไม่ได้เป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าเพลิดเพลินใจอีกต่อไป 
“ในขณะที่พวกเขาเหน็สญัญาณแรกของการเน่าเป่ือยในดอกไมท้ี่ห่อเหี่ยวและ
ใบไม้ที่ร่วงหล่น อาดัมและคู่ชีวิตของเขาคร ่ าครวญอย่างสุดซึ้งยิ่งกว่าที่ 

วนัพธุ 
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มนุษยส์มยัน้ีคร ่าครวญถงึผูท้ีพ่วกเขารกัทีต่ายจากไป การตายของดอกไมท้ีบ่อบ
บางและอ่อนแอนัน้เป็นสาเหตุของความโศกเศรา้อย่างแทจ้รงิ แต่เมือ่ตน้ไมอ้ยา่ง
ดกี าลงัผลใิบร่วงหล่น ท าให้ความคดินึกไปถงึความจรงิที่ว่าความตายเป็นส่วน
หนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด” (เอลเลน จี. ไว้ท์, บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ , 
หน้า 62) อาดมัและเอวาไม่ได้ตายในทนัทใีนแง่ของการสิ้นสุดชวีติ แต่ในวนั
เดียวกันนัน้เอง พวกเขาได้รบัโทษแห่งความตาย องค์พระผู้เป็นเจ้าตรสักับ
อาดมัว่า “เจา้จะต้องหากนิด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจา้กลบัเป็นดนิไป เพราะเรา
สรา้งเจา้มาจากดนิ เจา้เป็นผงคลดีนิ และจะต้องกลบัเป็นผงคลดีนิดงัเดมิ” (ปฐม
กาล 3:19) การล้มลงในบาปน าผลลพัธ์อนัน่าเศร้ามาสู่มวลมนุษยอ์ย่างแท้จรงิ 
อคัรสาวกเปาโลอธบิายว่า “เหตุฉะนัน้ เช่นเดยีวกบัทีบ่าปไดเ้ขา้มาในโลกเพราะ
คนๆเดยีว และความตายกเ็กดิมาเพราะบาปนัน้ และความตายกไ็ดแ้ผ่ไปถงึมวล
มนุษยท์ุกคน เพราะมนุษยท์ุกคนท าบาป” (โรม 5:12) ความจรงิอนัน่าเศร้าและ
เจบ็ปวดนี้ก็เป็นเช่นเดยีวกบัที่มวลมนุษยไ์ด้ท ามาในทุกยุคทุกสมยั ทุกวนันี้เรา
ตอ้งทนทุกขก์บัผลทีต่ามมาของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสวนเอเดน แต่เราควรรูส้กึขอบคุณ
พระเยซเูพยีงไร เพราะพระองคแ์ละกางเขนเราจงึมคีวามหวงัแห่งชวีตินิรนัดรใ์น
โลกทีบ่าปจะไมเ่กดิขึน้อกีต่อไป 

ในขณะท่ีเราใคร่ครวญถึงประสบการณ์อนัน่าเศร้าของเอวา เรา
ได้รบับทเรียนอะไรเก่ียวกบัผลท่ีตามมาจากการกระท าบาปของเราเอง 
 
                                    พระสญัญาแรก 
                                    The First Gospel Promise 
 

อ่าน ปฐมกาล 3:15, 21 ความหวงัอะไรส าหรบัมวลมนุษยท่ี์พบได้
ในข้อพระคมัภีรน้ี์ 

ปฐมกาลบทที่ 3 บรรยายโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าที่เกิดขึ้นทัว่โลก
หลงัจากการล้มลงในบาป ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป อาดมัและเอวามองเห็น

วนัพฤหสับดี 



24 
 

ความแตกต่างระหว่างสิง่ที่โลกเคยเป็นมากบัสิง่ที่ก าลงัเกิดขึ้น  แต่ท่ามกลาง
ความคบัขอ้งใจและความสิน้หวงั พระเจา้ประทานความมัน่ใจแก่พวกเขาส าหรบั
ปัจจุบนัและความหวงัส าหรบัอนาคต ประการแรก พระองค์ทรงแช่งสาปงูด้วย
ถ้อยค าแห่งความหวงัของพระเมสสยิาห์ พระองค์ประกาศว่า “เราจะให้เจ้ากบั
หญงินี้เป็นศตัรกูนั ทัง้พงศ์พนัธุข์องเจา้และพงศ์พนัธุข์องเขาดว้ย พงศ์พนัธุข์อง
หญิงจะท าให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะท าให้ส้นเท้าของเขาฟกช ้ า ” 
(ปฐมกาล 3:15) ค าว่า “ศตัรู” (ภาษาฮบีรูคอื ’eybah) มไิด้หมายความถงึความ
ขดัแยง้ระดบัจกัรวาลอนัยาวนานระหว่างความดแีละความชัว่เพยีงเท่านัน้ แต่ยงั
หมายถงึการรงัเกยีจบาปส่วนตวัอกีด้วย ซึง่พระคุณของพระเจา้ปลูกฝังในจติใจ
ของมนุษย ์โดยธรรมชาตแิลว้ เราตกอยูใ่นบาปโดยสิน้เชงิ (เอเฟซสั 2:1, 5) และ 
“เป็นทาสของบาป” (โรม 6:20) อยา่งไรกต็าม พระคุณทีพ่ระครสิตท์รงปลกูฝังใน
ชวีติมนุษยท์ุกคนท าให้เราเป็นปฏปัิกษ์ต่อซาตาน และเพราะการเป็น “ศตัรู” นี้ 
ซึ่งเป็นของประทานจากสวนเอเดน ท าให้เรายอมรบัพระคุณแห่งการไถ่ใหร้อด
ของพระองค์ หากปราศจากพระคุณแห่งการเปลี่ยนจติใจและอ านาจแห่งการ
เปลีย่นใหม่นี้ มนุษยก์จ็ะยงัคงตกเป็นเชลยของซาตาน เป็นผูร้บัใชท้ีพ่รอ้มจะท า
ตามค าสัง่ของมนั ต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้การถวายบูชาสัตว์เพื่อเป็น
ตัวอย่างแห่งพระสญัญาของพระเมสสิยาห์ (ดูใน ปฐมกาล 3:21) “เมื่ออาดมั
ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปตามค าสัง่พเิศษของพระเจา้ พธินีี้เป็นพธิทีีเ่จบ็ปวดทีสุ่ด
ส าหรบัเขา เขาต้องฆ่าเพื่อเอาชวีติของสตัวน์ัน้และถวายเพื่อไถ่บาป ซึง่พระเจา้
เพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ทีใ่ห้ชวีติได ้นัน่เป็นครัง้แรกทีอ่าดมัสมัผสักบัความตาย เขา
จะต้องมองไปขา้งหน้า มองไปยงัพระบุตรของพระเจ้าด้วยความเชื่อ พระผู้ซึ่ง
เป็นตวัแทนของเหยื่อ พระผู้ซึ่งจะต้องสิน้พระชนมเ์พื่อไถ่บาปมนุษย์” (เอลเลน 
จ.ี ไวท้,์ The Story of Redemption, หน้า 50) 

อ่าน 2 โครินธ์ 5:21 และ ฮีบรู 9:28 พระคัมภีร์ทัง้สองข้อน้ีสอน
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเปิดเผยครัง้แรกในสวนเอเดนอย่างไร 
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โดยรูว้่าในทีสุ่ดพวกเขาจะตอ้งตาย (ปฐมกาล 3:19, 22-24) อาดมัและเอ
วาออกจากสวนเอเดน แต่พวกเขาไม่ได้ออกไปด้วยความเปลอืยเปล่าหรอืดว้ย
เสือ้คลุมใบมะเดื่อทีพ่วกเขาท าขึ้นเอง (ปฐมกาล 3:7) พระเจา้พระองคเ์อง “ทรง
ท าเสื้อด้วยหนังสตัว์” แก่พวกเขา และพระองค์กท็รงสวมให้พวกเขาด้วย (ปฐม
กาล 3:21) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของการปกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระองค์ 
(ดูใน เศคารยิาห ์3:1-5; ลูกา 15:22) ดงันัน้ ตัง้แต่เริม่แรกทีส่วนเอเดน พระกติติ
คุณไดเ้ปิดเผยต่อมนุษยชาตแิลว้ในขณะนัน้ 

 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสือ บรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ ของนางเอลเลน 
จ.ี ไวท้.์ เรื่อง “The Temptation and Fall” หน้า 52-62; และเรื่อง “The Plan of 
Redemption” หน้า 63-70; และหนังสือ Education เรื่อง “The Knowledge of 
Good and Evil” หน้า 23-27 

ในช่วงไม่กี่ ปีที่ผ่านมา มีการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ เรียกว่า 
“ประสบการณ์ใกล้ความตาย” (Near Death Experiences [NDEs]) สิง่ที่เกดิขึน้
คอื คนคนหนึ่ง “ตาย” ในกรณีทีห่วัใจหยุดเตน้และหยุดหายใจ แต่แลว้พวกเขาก็
กลบัมชีวีติอกีครัง้ พรอ้มดว้ยเรื่องราวทีน่่าอศัจรรยข์องการล่องลอยไปสู่อกีโลก
หนึ่งและพบกับสิ่งมชีีวิตแห่งแสงสว่าง บางคนถึงกับบอกว่าได้พบกับญาติที่
เสยีชวีติไปนานแล้วด้วย มหีลายคนแม้กระทัง่ครสิเตียนที่ไม่เข้าใจความจรงิ
เกี่ยวกบัความตาย เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้พสิูจน์ถงึความเป็นอมตะของวญิญาณได้
ดกีว่าความจรงิในพระคมัภรี ์อยา่งไรกต็าม (และน่ีควรเป็นค าเตอืนทีช่ดัเจนทีสุ่ด
ว่ามบีางอย่างผดิปกต)ิ ผู้ผ่านประสบการณ์ส่วนใหญ่เหล่านี้อ้างว่าวญิญาณที่มี
ชวีติทีพ่วกเขาไดพ้บเจอระหว่างทีอ่ยู่ในโปรแกรม “ประสบการณ์ใกลค้วามตาย” 
นัน้ให้ค าปลอบประโลมแก่พวกเขา ให้ถ้อยค าที่สวยงามเกี่ยวกบัความรกั สนัติ
สุข และความด ีแต่พวกเขาไม่ได้ยนิเกี่ยวกบัความรอดในพระครสิต์ ไม่ได้ยนิ

วนัศกุร ์
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เกี่ยวกบับาปและการพพิากษา ในขณะที่พวกเขาได้ลิ้มรสชวีติหลงัความตาย
แบบครสิเตียน อย่างน้อยพวกเขาก็ควรได้รบัค าสอนขัน้พื้นฐานที่สุดของครสิ
เตยีนควบคู่ไปดว้ยมใิช่หรอื กระนัน้ สิง่ทีพ่วกเขาไดเ้รยีนรูส้่วนใหญ่ฟังดูเหมอืน
หลกัขอ้เชื่อของกลุ่มนิวเอจ ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า ท าไมคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จงึ
ออกห่างจากศาสนาครสิต์มากกว่าก่อนทีพ่วกเขาจะ “ตาย” นอกจากนี้ เหตุใดค
รสิเตยีนที่เชื่อว่าโปรแกรม “ประสบการณ์ใกล้ความตาย” เป็นการได้ไปสวรรค์
แบบครสิเตยีนก่อนทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ แต่กลบัไม่ไดร้บัหลกัการทางศาสนาครสิตใ์น
ขณะทีอ่ยู่ทีน่ัน่ แต่กลบัไดร้บัหลกัขอ้เชื่อของกลุ่มนิวเอจ ค าตอบกค็อืว่าพวกเขา
ถูกหลอกโดยผู้เดยีวกบัที่หลอกเอวาในสวนเอเดน และถูกหลอกดว้ยการโกหก
แบบเดยีวกนัดว้ย (ดบูทที ่11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. ประสบการณ์ของอาดมัและเอวาแสดงใหเ้หน็อย่างไรว่า การใหอ้ภยั
ของพระเจ้าไม่จ าเป็นต้องเป็นการเพิกถอนผลที่ตามมาจากบาป
เสมอไป เหตุใดตอ้งจดจ าความจรงิทีส่ าคญันี้ไวเ้สมอ 

2. ต้นไมแ้ห่งความรูด้รีูช้ ัว่ส าหรบัอาดมัและเอวาเป็นเหมอืน “ดนิแดน
มหศัจรรย”์ ของศตัร ูม ี“ดนิแดนมหศัจรรย”์ อะไรอกีบา้งทีเ่ราอาจจะ
ถูกล่อลวงใหเ้ขา้ไป 

3. ซาตานพยายามชกัจูงประชากรของพระเจ้าให้เชื่อว่า “ข้อก าหนด
ของพระเจา้นัน้เขม้งวดน้อยกว่าทีพ่วกเขาเขา้ใจ และโดยการปฏบิตัิ
ตามโลก พวกเขาจะมอีทิธพิลมากขึน้กบัฝ่ายโลก” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ 
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, หน้า 474) เราควร
ท าอยา่งไรเพื่อไมใ่หต้กหลุมพรางนี้ 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: ปฐมกาล 1:24-27; ปฐมกาล 
2: 7, 19; มัท ธิ ว  10: 28; ปัญญาจ า ร ย์  12: 1- 7; 1 พงศ์ ก ษั ต ริย์  2: 10; 
1 พงศก์ษตัรยิ ์22:40 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

ความตึงเครียดระหว่างพระค าของพระเจ้า “เจ้าจะต้องตายแน่” 
(ปฐมกาล 2:16, 17) และสญัญาจอมปลอมของซาตาน “เจา้จะไม่ตายจรงิดอก” 
(ปฐมกาล 3:4) ไม่ได้จ ากดัอยู่แต่เพยีงในสวนเอเดน แต่ดงัก้องกงัวานมาตลอด
ประวตัศิาสตร ์

หลายคนพยายามประสานค าพูดของซาตานกบัพระค าของพระเจา้เขา้
ดว้ยกนั ส าหรบัพวกเขาแลว้ ค าเตอืนทีว่่า “เจา้จะต้องตายแน่” หมายถงึร่างกาย
ทีเ่น่าเป่ือยเพยีงเท่านัน้ แต่ในขณะทีค่ าสญัญา “เจา้จะไม่ตายจรงิดอก” เป็นการ
หมายถงึวญิญาณหรอืจติวญิญาณทีเ่ป็นอมตะ แต่วธินีี้ไม่ไดผ้ล ตวัอย่างเช่น ค า
ของพระเจา้และของซาตานทีข่ดัแย้งกนัน ามาประสานเขา้กนัไดห้รอื มวีญิญาณ
หรอืจติวญิญาณที่ไม่มตีวัตนมชีวีติอยู่อย่างรูส้กึตวัหากร่างกายนัน้ตายแล้วได้

บทท่ี 3 
เข้าใจธรรมชาติของมนุษย ์
Understanding Human Nature 
วนัที ่8 – 14 ตุลาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“พระเจ้าทรงปัน้มนุษยด้์วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้า
ทางจมูก มนุษยจึ์งเป็นผู้มีชีวิต” (ปฐมกาล 2:7) 
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หรอื มปีรชัญาที่หลากหลายและแม้แต่ความพยายามหาเหตุผลมากมายทาง
วทิยาศาสตรเ์พื่อตอบค าถามเหล่านี้ แต่เราในฐานะเป็นครสิเตยีนทีม่พีืน้ฐานบน
พระคมัภรี์จะต้องตระหนักว่า มเีพยีงพระเจ้าผู้ทรงมหทิธฤิทธิ ์ผู้ทรงสร้างเรา
เท่านัน้ ทีรู่จ้กัเราอย่างสมบูรณ์ (ดูใน สดุด ี139) ดงันัน้ มเีพยีงพระคมัภรีเ์ท่านัน้
ทีเ่ราจะพบค าตอบต่อค าถามทีส่ าคญัเหล่านี้ 

สัปดาห์น้ีเราจะพิจารณาว่า พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนิยาม
ธรรมชาติของมนุษยแ์ละสภาพของมนุษยเ์ม่ือถึงแก่ความตายอย่างไร 
 
                                    ผูมี้ชีวิต 
                                    A Living Being 
 

อ่าน ปฐมกาล 1:24-27 และปฐมกาล 2:7, 19 วิธีท่ีพระเจ้าทรงสร้าง
สัตว์และมนุษย์ มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันอย่าง ไ ร บ้ าง 
ปฐมกาล 2:7 บอกเราถึงธรรมชาติของมนุษยอ์ย่างไร 

เรื่องราวในปฐมกาลกล่าวไวว้่า ในวนัทีห่กของสปัดาหแ์ห่งการทรงสรา้ง 
องค์พระผู้เป็นเจา้ทรงท าให้สตัว์บกและมนุษยค์ู่แรกมชีวีติ (ปฐมกาล 1:24-27) 
เราไดร้บัการบอกว่า พระองค ์“ทรงปัน้บรรดาสตัวใ์นทอ้งทุ่ง และนกในทอ้งฟ้าให้
เกิดขึ้นจากดิน” (ปฐมกาล 2:19) พระองค์ทรง “ปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ” 
(ปฐมกาล 2:7) แมว้่าทัง้สตัวแ์ละมนุษยถ์ูกสรา้งขึน้จาก “ดนิ” เหมอืนกนั แต่การ
ก่อตวัของมนุษย์นัน้แตกต่างจากของสตัว์สองประการหลกัดงันี้ ประการแรก 
พระเจา้ทรงปัน้รา่งกายมนุษย ์แลว้ “ระบายลมปราณเขา้ทางจมกู มนุษยจ์งึเป็นผู้
มชีวีติ” (ปฐมกาล 2:7) มนุษยเ์ป็นตวัตนทางกายภาพก่อนทีจ่ะกลายเป็นสิง่มชีวีติ 
ประการที่สอง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทัง้ชายและหญิงตามพระฉายาและ
ลกัษณะของพระเจา้สามพระภาค (ปฐมกาล 1:26, 27) ปฐมกาล 2:7 อธบิายถงึ
การเตมิ “ลมปราณแห่งชวีติ” เขา้สู่รา่งกายของอาดมั และเปลีย่นใหเ้ขากลายเป็น 
“ผูม้ชีวีติ” (ภาษาฮบีรคูอื Nephesh chayyah) หรอื “จติวญิญาณทีม่ชีวีติอยู่” ซึง่

วนัอาทิตย ์
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หมายความว่า เราแต่ละคนไม่มีจิตวิญญาณที่สามารถด ารงอยู่ได้นอกจาก
ร่างกาย แต่เราทุกคนเป็นผู้มชีวีติหรอืจติวญิญาณที่มชีวีติอยู่ การอ้างว่ า “จติ
วิญญาณ” นี้เป็นตัวตนที่มสีติสัมปชญัญะที่สามารถแยกตัวออกจากร่างกาย
มนุษย์ได้นัน้เป็นความคดิของผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่แนวคดิตามพระคมัภรี์ 
การเข้าใจธรรมชาติที่แท้จรงิของมนุษย์ป้องกันไม่ให้เรายอมรบัแนวคิดเรื่อง
วญิญาณทีไ่ม่มตีวัตนและขอ้ผดิพลาดทีเ่ป็นอันตรายทัง้หมดทีส่รา้งขึน้จากความ
เชื่อนัน้ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ถูกแยกออกจากบุคคลโดยรวมจะไม่
สามารถด ารงอยู่อย่างมสีตไิด ้พระเจา้ทรงสรา้งเราในลกัษณะทีอ่ศัจรรยแ์ละน่า
ครัน่ครา้ม และเราไม่ควรคาดเดาเกนิกว่าทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวไว ้อนัทีจ่รงิแลว้ ไม่
เพยีงแต่ธรรมชาตขิองชวีติเป็นเรื่องลกึลบัเท่านัน้ (นักวทิยาศาสตรเ์องก็ยงัไม่
สามารถตกลงกนัไดว้่าการมชีวีติหมายความว่าอย่างไร) ทีล่กึลบัยิง่กว่านัน้กค็อื
ธรรมชาตขิองจติส านึก เนื้อเยื่อเพยีงไม่กี่กรมั (เซลลแ์ละสารเคม)ี ในศรีษะของ
เรา คอื สมองสรา้งสิง่ทีไ่ม่มตีวัตน เช่น ความคดิและอารมณ์ไดอ้ย่างไร บรรดาผู้
ทีศ่กึษาแนวคดินี้ต่างยอมรบัว่าไมรู่จ้รงิ ๆ 

 
ช่างเป็นชีวิตท่ีมหศัจรรยเ์สียจริง เหตุใดเราจึงควรช่ืนชมยินดีใน

ของประทานท่ีไม่ใช่เพียงแค่ชีวิต แต่เป็นชีวิตนิรนัดร ์ซ่ึงเป็นการอศัจรรย์
ท่ีย่ิงใหญ่กว่าเสียอีก 

 
                                    ชีวิตใดท่ีท าบาปกจ็ะต้องตาย 
                                    The Soul Who Sins Shall Die 
 

อ่าน เอเสเคียล 18:4, 20 และมทัธิว 10:28 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีช่วย
เราให้เข้าใจลกัษณะของจิตวิญญาณของมนุษยอ์ย่างไร 

วนัจนัทร ์
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ชวีติมนุษยใ์นโลกแห่งความบาปนี้เปราะบางและเป็นช่วงเวลาแสนสัน้ 
(อสิยาห ์40:1-8) ไม่มสีิง่ใดทีป่นเป้ือนจากบาปแลว้ยงัเป็นนิรนัดรไ์ด ้“เพราะเหตุ
นี้ บาปได้เขา้มาในโลกเพราะคนๆ เดยีว และความตายก็เกดิมาเพราะบาปนัน้ 
และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนท าบาป” 
(โรม 5:12) ความตายเป็นผลจากบาปโดยธรรมชาต ิซึง่ส่งผลต่อทุกชวีติบนโลก
นี้ มแีนวคดิตามหลกัพระคมัภรีท์ีส่ าคญัสองประการในเรือ่งนี้ ประการหน่ึงคอื ทัง้
มนุษยแ์ละสตัว์จะต้องตาย ตามที่กษตัรยิซ์าโลมอนกล่าวว่า “เพราะว่าเคราะห์
ของบรรดามนุษยก์บัเคราะหข์องสตัวน์ัน้เหมอืนกนั ฝ่ายหนึ่งตาย อกีฝ่ายหนึ่ งก็
ตายเหมอืนกนั ทัง้สองมลีมหายใจอย่างเดยีวกนั และมนุษยไ์ม่มอีะไรดกีว่าสตัว์ 
เพราะสารพดัก็อนิจจงั ทุกอย่างไปสู่ที่เดยีวกนั ทุกอย่างเป็นมาจากผงคลีดิน 
และทุกอยา่งกลบัเป็นผงคลดีนิอกี” (ปัญญาจารย ์3:19, 20) 

แนวคดิที่สองคอื การตายทางร่างกายของบุคคลบ่งบอกถึงการสิ้นสุด
ของการด ารงอยู่ของจติวญิญาณที่มชีวีติในบุคคลนัน้ (ภาษาฮบีรู nephesh) ใน
ปฐมกาล 2:16, 17 พระเจา้ทรงเตอืนอาดมัและเอวาว่า หากพวกเขาท าบาปโดย
การกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชัว่ พวกเขาจะต้องตาย  
เพื่อเป็นการสะทอ้นค าเตอืนนี้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเสรมิประเดน็นี้ในเอเสเคยีล 
18:4, 20 “ชีวิตใดที่ท าบาปก็จะต้องตาย” ถ้อยค านี้มีนัยส าคัญสองประการ 
ประการหนึ่งคอื เนื่องจากมนุษยท์ุกคนลว้นเป็นคนบาป เราทุกคนจงึอยู่ภายใต้
กระบวนการแก่ชราและต้องตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ( โรม 3:9-18, 23) 
นัยส าคญัอกีประการหนึ่งคอื แนวคดิในพระคมัภรีน์ี้ท าให้แนวคดิเรื่องลกัษณะ
ความเป็นอมตะของวญิญาณเป็นโมฆะ ถ้าวญิญาณเป็นอมตะและมชีวีติอยู่หลงั
ความตายในอกีอาณาจกัรหนึ่งแลว้ เรากค็งจะไม่ไดต้ายจรงิ ๆ มใิช่หรอื ในทาง
ตรงกนัขา้ม ค าตอบของพระคมัภรีใ์นเรื่องของความตายไม่ใช่จติวญิญาณที่ไร้
ร่างกายที่อพยพไปยงัสวรรคห์รอืนรก แต่ค าตอบคอืการทีผู่ต้ายในพระครสิตฟ้ื์น
คนืชพีในวนัสุดท้าย ดงัที่พระเยซูตรสัไว้ในค าเทศนาเรื่องอาหารแห่งชวีติ “ทุก
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คนที่เหน็พระบุตรและวางใจพระองค์มชีวีตินิรนัดร ์และเราเองจะให้คนนัน้เป็น
ขึน้มาในวนัสุดทา้ย” (ยอหน์ 6:40) 

 
เหตุใดความแน่นอนของการเสดจ็กลบัมาครัง้ท่ีสอง ซ่ึงการเสดจ็

มาครัง้แรกของพระคริสต์รบัประกนัไว้แล้ว (การเสดจ็มาครัง้แรกของพระ
คริสต์จะมีประโยชน์อนัใดหากปราศจากการมาครัง้ท่ีสอง) จึงส าคญัอย่าง
ย่ิงต่อทุกส่ิงท่ีเราเช่ือ เราจะมีความหวงัอะไรหากปราศจากพระสญัญาของ
การเสดจ็กลบัมาของพระองค ์
 
                                    จิตวิญญาณกลบัไปสู่พระเจา้ 
                                    The Spirit Returns to God 
 

อ่าน ปฐมกาล 2:7 และปัญญาจารย ์12:1-7 พระคมัภีรท์ัง้สองบทน้ี
แตกต่างกนัอย่างไร และช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงสภาพของมนุษย์ใน
ความตายอย่างไร ดใูน ปฐมกาล 7:22 ด้วย 

 
ตามที่ได้ เห็นแล้วนั ้น พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์เ ป็นจิตวิญญาณ 

(ปฐมกาล 2:7) และจติวญิญาณก็ดบัไปเมื่อร่างกายตาย (เอเสเคยีล 18:4, 20)
แล้ว “จติวญิญาณ” ล่ะ จะไม่มสีตแิมร้่างกายจะตายไปแล้วหรอื ครสิเตยีนส่วน
ใหญ่เชื่อเช่นนัน้ และกพ็ยายามพสิจูน์แนวคดิดว้ยการยกขอ้พระคมัภรีใ์น ปัญญา
จารย์ 12:7 ซึ่งกล่าวว่า “และผงคลกีลบัสู่พื้นดนิตามเดมิ และจติวญิญาณกลบั
ไปสู่พระเจา้ผูป้ระทานใหม้านัน้” แต่ขอ้พระคมัภรีน์ี้ไม่ไดบ้อกว่าจติวญิญาณของ
ผูต้ายยงัคงมสีตอิยู่ต่อหน้าพระพกัตรพ์ระเจา้ ปัญญาจารย ์12:1–7 พรรณนาถงึ
กระบวนการชราภาพทีจ่บทา้ยดว้ยความตายโดยใชถ้้อยค าที่น่าทึง่ ขอ้ 7 กล่าว
ว่า ความตายเป็นการถอยกลบัไปยงักระบวนการสรา้งตามทีก่ล่าวถงึในปฐมกาล 

วนัองัคาร 
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2:7 ตามทีร่ะบุไวแ้ลว้ว่า ในวนัทีห่กของสปัดาหแ์ห่งการทรงสรา้ง “พระยาหเ์วห์
พระเจา้ทรงปั้นมนุษยด์ว้ยผงคลจีากพืน้ดนิ ระบายลมปราณเขา้ทางจมกูของเขา 
มนุษยจ์งึกลายเป็นผูม้ชีวีติอยู่” (ปฐมกาล 2:7) แต่ครัง้นี้ ปัญญาจารย ์12:7 บอก
เราว่า “และผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้
ประทานใหม้านัน้” ดงันัน้ลมปราณแห่งชวีติทีพ่ระเจา้ทรงระบายเขา้ทางจมกูของ
อาดมั และที่พระองค์ทรงประทานแก่มนุษยค์นอื่น ๆ ทุกคน ก็จะกลบัคนืสู่พระ
เจา้ หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื ลมปราณนัน้กห็ยดุไหลเขา้และออกจากรา่งกาย เรา
ควรจ าไวเ้สมอว่า ปัญญาจารย ์12:7 พรรณนาถงึกระบวนการเสยีชวีติของมนุษย์
ทุกคน และเป็นเช่นนัน้โดยไม่แยกแยะระหว่างคนชอบธรรมและคนอธรรม หาก
วญิญาณที่ถูกกล่าวโทษทุกดวงที่ตายแล้ว ยงัคงมตีวัตนมสีติอยู่ต่อพระพกัตร์
พระเจ้า แล้ววิญญาณของคนอธรรมก็จะอยู่กับพระเจ้าหรือ แนวคิดนี้ ไม่
สอดคล้องกับค าสอนโดยรวมของพระคัมภีร์ เพราะกระบวนการตายแบบ
เดยีวกนันี้เกดิขึน้กบัทัง้คนและสตัว์ (ปัญญาจารย ์3:19, 20) ความตายจงึไม่ใช่
สิง่อื่นใดมากไปกว่าการหยุดด ารงอยู่ในฐานะมนุษย์ผู้มชีวีติ ดงัที่ผู้เขยีนสดุดี
กล่าวว่า “เมือ่พระองคซ์่อนพระพกัตรเ์สยี มนักล็ าบากใจ เมือ่พระองคท์รงเอาลม
หายใจมนัไปเสยี มนักต็าย และกลบัเป็นผงคล”ี (สดุด ี104:29) 
 

เรามกัพูดว่าความตายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของชีวิต เหตุใดการ
กล่าวเช่นนัน้จึงผิด ความตายเป็นส่ิงตรงข้ามกบัชีวิต คือศตัรูของชีวิต 
แล้วเราจะพบความหวงัอนัย่ิงใหญ่อะไรในพระคมัภีรข้์อน้ี “ศตัรตูวัสดุท้าย
ท่ีจะถกูท าลายคือความตาย” (1 โครินธ ์15:26) 

 
 

                                    คนตายแล้วกไ็ม่รูอ้ะไรเลย 
                                    The Dead Know Nothing 
 

วนัพธุ 
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อ่านโยบ  3:11-13; สดดีุ 115:17; สดดีุ 146:4; และ ปัญญาจารย ์9:5, 
10 เราได้รบับทเรียนอะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเก่ียวกบัลกัษณะของ
มนุษยเ์ม่ือถึงแก่ความตาย 

 
นักวจิารณ์พระคมัภรีบ์างคนโต้แยง้ว่าขอ้พระคมัภรีเ์หล่านี้ (โยบ 3:11-

13; สดุด ี115:17; สดุด ี146:4; ปัญญาจารย ์9:5, 10) เขยีนขึน้โดยใชภ้าษากว ีจงึ
ไม่สามารถใช้เพื่อก าหนดลกัษณะของมนุษยเ์มื่อถงึแก่ความตายได้ เป็นความ
จรงิที่บางครัง้กวนีิพนธ์อาจคลุมเครอืและเข้าใจผดิได้ง่าย แต่ขอ้เหล่านี้ไม่เป็น
เช่นนัน้ ภาษาของข้อเหล่านี้นัน้ชัดเจน และแนวคิดก็สอดคล้องกับค าสอน
โดยรวมของเรื่องนี้ในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิทัง้หมด ประการแรก ในโยบบท
ที่ 3 บรรพชนร าพงึร าพนัถึงการเกิดมาของเขาเนื่องจากความทุกข์ทรมานทัง้
ปวง (ในช่วงเวลาที่เลวรา้ยมากเช่นนี้ มใีครบ้างที่จะไม่หวงัว่ าเขาไม่น่าเกิดมา
เลย) เขาตระหนักดวี่าหากเขาตายตัง้แต่เกดิ เขาก็ยงัคงจะหลบัใหลและพกัอยู่ 
(โยบ 3:11, 13) สดุดี 115 กล่าวถึงสถานที่ที่คนตายอยู่ที่ซึ่งเป็นที่เง ียบสงบ 
เพราะ “คนตายไม่สรรเสริญพระยาห์เวห์” (สดุดี 115:17) ฟังดูแล้วไม่น่าจะ
เป็นไปได้ว่า คนตายที่ซื่อสตัย์จะอยู่ในสวรรค์นมสัการพระเจ้า ดงัที่ สดุด ี146 
กล่าวถงึกจิกรรมทางความคดิของบุคคลทีต่ายแลว้ “เมื่อลมหายใจของเขาพราก
ไป เขาก็กลับเป็นดิน ในวันเดียวกันนัน้ความคิดของเขาก็สูญสิ้นไป ” (สดุดี 
146:4) นี่เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบในพระคมัภรีท์ี่กล่าวถงึสิง่ที่เกดิขึน้กบัผูท้ี่ตาย
แล้ว และปัญญาจารย์บทที่ 9 เสรมิว่า “แต่คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย” และใน
หลุมศพนัน้ “ไม่มกีารงาน หรอืความคดิ หรอืความรู ้หรอืปัญญา” (ปัญญาจารย ์
9:5, 10) ขอ้เหล่านี้ยนืยนัค าสอนในพระคมัภรีว์่าคนตายจะไม่มสีติสมัปชญัญะ 
ค าสอนในพระคมัภีร์ในเรื่องของคนที่ตายแล้วจะไม่มคีวามรู้สึก ไม่ควรสร้าง
ความตื่นตระหนกในหมู่ครสิเตยีน ประการแรก ไม่มนีรกเผาไหมเ้ป็นนิตยห์รอื
นรกชัว่คราวที่รอคอยผู้ตายที่ไม่ได้รบัความรอด ประการที่สอง มรีางวัลอัน
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อัศจรรย์รออยู่ส าหรบัผู้ตายในพระครสิต์ ไม่น่าแปลกใจที่ “ส าหรบัผู้เชื่อแล้ว 
ความตายก็เป็นเพยีงเรื่องเลก็น้อย...ส าหรบัครสิเตยีนแลว้ ความตายกเ็ป็นเพยีง
การนอนหลบั เป็นช่วงเวลาทีเ่งยีบสงดัและมดืมดิ ชวีติถูกซ่อนโดยพระครสิต์ใน
พระเจา้ และ ‘เมื่อพระครสิตผ์ูท้รงเป็นชวีติของท่านทัง้หลายทรงปรากฏ ในเวลา
นั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิศ์รีด้วย ’ ยอห์น 8:51, 52; 
โคโลส ี3:4” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 787) 

 
ลองคิดถึงผู้ท่ีตายในพระคริสต์ พวกเขาหลบัตาลงในความตาย 

และไม่ว่าจะอยู่ในหลุมศพ 1,500 ปี หรือ 5 เดือน พวกเขากเ็ป็นเหมือนกนั
หมด ส่ิงถดัไปท่ีพวกเขาจะรบัรู้คือการเสดจ็กลบัมาของพระคริสต์ บางคน
อาจจะแย้งว่า ถ้าเป็นในแง่นัน้ คนตายกดี็กว่าเราท่ียงัเป็นอยู่อย่างไร 

 
                                    พกัอยู่กบับรรพบุรษุ 
                                    Resting With the Forefathers 
 

อ่านปฐมกาล 25:8; 2 ซามูเอล 7:12; 1 พงศ์กษัตริย์ 2:10; และ 
1 พงศ์กษัตริย ์22:40 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเสริมความเข้าใจในเร่ืองความ
ตายของคณุอย่างไร 

พระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิแสดงใหเ้หน็แนวคดิเรือ่งความตายและการฝัง
ศพในรูปแบบต่าง ๆ กัน รูปแบบหนึ่งคือ การถูกรวมไปอยู่กับคนของตน 
ตวัอย่างเช่น ในเรื่องของอบัราฮมั เรารู้ว่า “อบัราฮมัสิน้ใจเมื่อแก่หง่อมแลว้ เป็น
คนชรามอีายุมาก และถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน” (ปฐมกาล 25:8) 
อาโรนและโมเสสก็ถูกรวมไปอยู่กบัประชาชนของพวกเขา (เฉลยธรรมบญัญตั ิ
32:50) ข้อเท็จจริงที่ว่าทัง้กษัตริย์ที่ดีและไม่ดีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปอยู่ในที่
เดียวกันสอนอะไรเราถึงลักษณะของความตาย ( 2 พงศ์กษัตริย์ 24:6; 

วนัพฤหสับดี 
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2 พงศาวดาร 32:33) อกีวธิหีนึ่งในการอธบิายความตายคอื การกล่าวว่าคนคน
นัน้พกัอยูก่บับรรพบุรษุ พระคมัภรีก์ล่าวเกีย่วกบัการสิน้ชวีติของกษตัรยิด์าวดิว่า 
“แลว้ดาวดิทรงล่วงหลบัไปอยู่กบับรรพบุรุษของพระองค ์และเขาฝังพระศพไวใ้น
นครดาวดิ” (1 พงศก์ษตัรยิ ์2:10) ส านวนเดยีวกนัน้ียงัใชก้บักษตัรยิฮ์บีรอูกีหลาย
พระองคด์ว้ย ทัง้กษตัรยิท์ีซ่ ื่อสตัยแ์ละไมซ่ื่อสตัย์ 

เราสามารถระบุแนวคดิเกี่ยวกบัการล่วงหลบัอยู่กบับรรพบุรุษแบบที่มี
ความหมายได้อย่างน้อยสามประการ แนวคิดประการหนึ่ งคือ  เวลาที่เรา
จ าเป็นตอ้งพกัผ่อนจากการงานอนัเหน็ดเหนื่อยและความทุกขท์รมานจะมาถงึไม่
ชา้กเ็รว็ อกีแนวคดิหนึ่งคอื เราไมใ่ช่คนแรกหรอืคนเดยีวทีจ่ะตอ้งเดนิไปตามทาง
ทีไ่ม่พงึปรารถนานัน้ เพราะบรรพบุรุษของเราไดน้ าหน้าเราไปก่อนแลว้ แนวคดิ
ที่สามคือ การที่ศพถูกฝังไว้ใกล้บรรพบุรุษ เราจะไม่อยู่ตามล าพังแต่จะอยู่
ด้วยกนัแมจ้ะอยู่ในรูปของการตายที่ไรส้ตกิ็ตาม แนวคดินี้อาจไม่สมเหตุสมผล
นักส าหรบัผู้ทีอ่ยู่ในวฒันธรรมสมยัใหม่ แต่มคีวามหมายอย่างมากกบัผูค้นสมยั
โบราณ ผูท้ีต่ายในพระครสิตอ์าจถูกฝังไวใ้กลก้บัคนทีพ่วกเขารกั แต่ถงึกระนัน้ก็
ไม่มกีารสื่อสารกันระหว่างคนเหล่านัน้ที่ตายแล้ว พวกเขาจะล่วงหลบัโดยไม่
รูส้กึตวัจนกว่าจะถงึวนัแห่งสงา่ราศ ีเมือ่พวกเขาจะถูกปลุกใหต้ื่นขึน้จากการนอน
หลบัสนิทเพื่อกลบัไปอยูก่บับุคคลอนัเป็นทีร่กัทีต่ายในองคพ์ระครสิต์ 

 
ลองจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าคนตายมีสติสมัปชญัญะจริง 

ๆ และสามารถมองเห็นว่าชีวิตข้างล่างน้ีเป็นอย่างไร โดยเฉพาะส่ิงท่ีเกิด
กบับุคคลท่ีพวกเขารกั ซ่ึงมกัจะต้องทนทุกข์อย่างมากหลงัจากการตาย
ของพวกเขา เหตุใดความจริงท่ีว่า คนท่ีตายแล้วก าลงันอนหลบัเป็นการ
ปลอบโยนผูท่ี้ยงัคงมีชีวิตอยู่ได้ 
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ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสอื สงครามประวตัศิาสตร์ ของนางเอลเลน จ.ี ไว้ท์. 
เรือ่ง “The First Great Deception” หน้า 531-550 

หากคุณเคยเขา้รบัการผ่าตดัและดมยาสลบ คุณอาจพอมแีนวคดิครา่ว ๆ 
ว่าคนตายเป็นอย่างไร แต่ถงึอย่างนัน้ เมื่ออยู่ภายใต้ยาสลบ สมองของคุณกย็งั
ท างานอยู่ ลองนึกภาพว่าคนตายจะเป็นอย่างไร เมื่อการท างานของสมอง
ทัง้หมดและทุกสิง่ทุกอย่างหยุดท างานโดยสิ้นเชงิ ดงันัน้แล้ว ประสบการณ์ใน
ความตายของพวกเขาคอืการหลบัตาลง และสิง่ถดัไปทีพ่วกเขาจะรูค้อืการเสดจ็
มาครัง้ที่สองของพระเยซูหรอืการกลบัมาของพระองค์หลงัจากหนึ่งพนัปี (ดูใน 
ววิรณ์ 20:7-15) จนกว่าจะถงึเวลานัน้ คนตายทัง้หมดทัง้ทีช่อบธรรมและอธรรม
จะพกัผ่อนอยู ่เพราะสิง่ทีเ่กดิกบัพวกเขาดเูหมอืนจะเกดิขึน้ในชัว่พรบิตา ส าหรบั
พวกเราที่ยงัมชีวีติอยู่ ความตายดูเหมอืนจะยาวนาน ส าหรบัผู้มชีวีติอยู่จะเป็น
เช่นนัน้ แต่ส าหรบัผูท้ีต่ายแลว้จะเป็นเพยีงแค่ชัว่พรบิตาเดยีว “หากวญิญาณของ
มนุษยท์ุกคนไดเ้ขา้ไปยงัสวรรค ์เมือ่วาระของเขาสิน้สุดลงนี้เป็นเรือ่งจรงิแลว้ เรา
น่าจะปรารถนาความตายมากกว่าการมชีวีติ มคีนมากมายถูกชกัจูงด้วยความ
เชื่อนี้และไดป้ลดิชวีติของตนเองลง เมือ่ชวีติถูกรมุเรา้ดว้ยความทุกข ์ความกงัวล
ใจ และความผดิหวงั ดูประหนึ่งว่าจะเป็นการง่ายที่จะเดด็เส้นด้ายอนัเปราะบาง
ของชวีติและบนิไปสู่ความสุขส าราญของโลกนิรนัดร์” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, สงคราม
ประวตัศิาสตร์, หน้า 539) “ไม่มขีอ้ความใดในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิท์ ี่บอกเราว่า
เมือ่คนชอบธรรมตายไป เขาจะไปรบัรางวลั หรอืเมือ่คนชัว่ตายไป เขาจะต้องไป
รบัการลงโทษ เหล่าบรรพชนและผู้เผยพระวจนะทัง้หลายไม่ได้ยนืยนัเช่นนัน้ 
พระครสิต์และสาวกของพระองค์กไ็ม่ไดช้ีแ้นะไวเ้ช่นนัน้ พระคมัภรีส์อนไว้อย่าง
ชดัเจนว่าคนตายไม่ได้ไปสวรรค์ทนัที แต่บอกไว้ว่า พวกเขายงันอนหลบัอยู่
จนถงึวนัทีเ่ป็นขึน้จากตาย” (หน้า 549, 550) 

วนัศกุร ์
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. แนวคิดในพระคัมภีร์ที่ เกี่ ยวกับมนุษย์โดยรวม กล่ าวคือมี

สตสิมัปชญัญะเมื่อร่างกายและจติวญิญาณยงัอยู่ดว้ยกนั ช่วยใหเ้รา
เขา้ใจลกัษณะของความตายไดด้ขีึน้อยา่งไร 

2. โลกนี้ถูกครอบง าด้วยทฤษฎีความเป็นอมตะของวิญญาณ ทัง้ยงั
แตกออกเป็นอีกหลายสาขานับไม่ถ้วน เหตุใดข่าวสารของเรา
เกี่ยวกบัสถานะของความตายจงึส าคญัมาก แมแ้ต่ในหมู่ครสิเตยีน 
เหตุใดจงึยงัมกีารต่อตา้นค าสอนอนัดเียีย่มนี้ 

3. การเขา้ในสภาพของคนตายช่วยเราจากสิง่ทีอ่าจ “ปรากฏ” ต่อหน้า
ต่อตาเราอย่างไร กล่าวคือ เหตุใดเราจึงไม่อาจเชื่อสิ่งที่ตาเรา
มองเหน็ไดเ้สมอ โดยเฉพาะหากสิง่ทีเ่ราเหน็ หรอืคดิว่าเราเหน็เป็น
วญิญาณของญาตทิีเ่สยีชวีติไปแลว้ ดงัทีบ่างคนบอกว่าไดเ้หน็ 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: โยบ 19:25-27; 1 ทโิมธ ี6:16; 
สดุด ี71; อสิยาห ์26:15, 19; ดาเนียล 12 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

 
ความหวงัในพนัธสญัญาเดมิเป็นพื้นฐานมัน่คง ไม่ได้ขึน้อยู่กบัแนวคดิ

กรกีที่เกี่ยวกบัลกัษณะความเป็นอมตะของวญิญาณ แต่ตัง้อยู่บนหลกัค าสอน
ของพระคมัภรีเ์รือ่งการฟ้ืนขึน้ครัง้สุดทา้ยจากความตาย แต่รา่งกายของมนุษยท์ี่
ไม่มอียู่แล้ว ซึ่งถูกเผาเป็นเถ้าถ่านหรอืถูกท าลายด้วยวธิกีารอื่น ๆ จะท าให้มี
ชวีติอกีครัง้ไดอ้ย่างไร คนทีเ่สยีชวีติไปแลว้ อาจจะเป็นเวลานานหลายศตวรรษ
หรอืนบัพนัปี จะฟ้ืนคนืสู่อตัลกัษณ์ของตนอกีครัง้ไดอ้ย่างไร ค าถามเหล่านี้ท าให้
เราไตร่ตรองถงึความลกึลบัของชวีติ เรามชีวีติอยู่และเพลดิเพลนิกบัชวีติที่พระ
เจา้ประทานอยา่งงดงามแก่เราทุกวนั แมเ้ราจะไมเ่ขา้ใจจดุเริม่ตน้เหนือธรรมชาติ

บทท่ี 4 
ความหวงัในพนัธสญัญาเดิม 

The Old Testament Hope 
วนัที ่15 – 21 ตุลาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“โดยความเช่ือ เม่ืออบัราฮมัถกูลองใจ จึงได้ถวายอิสอคัเป็น
เคร่ืองบูชา และท่านผู้ได้รบัพระสัญญา ก็พร้อมแล้วท่ีจะ
ถวายบุตรชายคนเดียวของท่าน...ท่านเช่ือว่าพระเจ้าทรง
สามารถท าให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ ฉะนัน้โดยอุปมาแล้ว 
ท่านได้รบับตุรคืนมา” (ฮีบร ู11:17, 19) 
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ของชวีติ แต่เราก็รูว้่า เริม่แรกนัน้พระเจา้ทรงท าให้ชวีติมอียู่จากสิง่ที่ไม่มชีวีติ
ผ่านทางอ านาจแห่งพระค าของพระองค์ (ปฐมกาล 1; สดุด ี33:6, 9) ดงันัน้ ถ้า
พระเจา้สามารถสรา้งชวีติบนโลกจากความว่างเปล่าในครัง้แรกได ้(ภาษาลาตนิ 
ex nihilo) ท าไมเรายงัจะสงสยัในความสามารถของพระองคท์ีจ่ะสรา้งชวีติมนุษย์
ขึน้มาใหมแ่ละฟ้ืนฟูสู่อตัลกัษณ์ดัง้เดมิอกีเล่า 

 
สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาว่าพระคมัภีรพ์นัธสญัญาเดิมเปิดเผยแนวคิด

เร่ืองการฟ้ืนขึ้นจากความตายครัง้สุดท้ายอย่างไร โดยเน้นท่ีข่าวสารของ
โยบ บางบทของพระธรรมสดดีุ และผูเ้ผยพระวจนะอิสยาหแ์ละดาเนียล 
 
                                    ข้าจะเหน็พระเจ้า 
                                    I Shall See God 
 

อ่าน โยบ 19:25-27 และเปรียบเทียบกบั ยอห์น 1:18 และ 1 ทิโมธี 
6:16 โยบคาดหวงัว่าจะได้ “เหน็พระเจ้า” เม่ือใดและภายใต้สถานการณ์ใด 

 
ชวีติไมย่ตุธิรรมเอาเสยีเลย เรารูส้กึเช่นน้ีโดยเฉพาะเมือ่เราเหน็คนที ่ “ด”ี 

ต้องทนทุกข ์และ “คนอธรรม” เจรญิรุ่งเรอืง (ดูใน สดุด ี73:12-17, มาลาค ี3:14-
18) ตวัอย่างเช่น โยบ “เป็นคนดพีรอ้มและเที่ยงธรรม” และ “เป็นผู้ย าเกรงพระ
เจา้และหนัจากความชัว่รา้ย” (โยบ 1:1) ถงึกระนัน้ พระเจา้ก็อนุญาตใหซ้าตาน
ท าใหเ้ขาตอ้งเจบ็ปวดดว้ยหายนะหลากหลายประการ  ทางดา้นรา่งกาย เขาตอ้ง
เจ็บปวดด้วยโรคร้าย (โยบ 2:1-8) ทางด้านสิ่งของ เขาสูญเสียฝูงสัตว์และ
ทรพัยส์นิส่วนใหญ่ของเขา (โยบ 1:13-17) ทางดา้นครอบครวั เขาสูญเสยีคนใช้
และแมแ้ต่ลูก ๆ ของเขาเอง (โยบ 1:16, 18) ทางด้านอารมณ์ เขาห้อมล้อมไป
ดว้ยเพื่อนฝงูทีก่ล่าวหาว่าเขาเป็นคนบาปทีไ่ม่ส านึกผดิและสมควรไดร้บัสิง่ทีเ่ขา
ก าลงัเผชญิอยู ่(โยบ 4:1-5:27, โยบ 8:1-22, โยบ 11:1-20; เป็นตน้) แมแ้ต่ภรรยา

วนัอาทิตย ์
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ของเขาเองกย็งักล่าวว่า “เธอยงัจะยดึมัน่ในความซื่อสตัยอ์ยู่อกีหรอื จงแช่งพระ
เจา้และตายเสยีเถอะ” (โยบ 2:9) โยบไมไ่ดต้ระหนกัว่าเขาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง
ของการต่อสู้ในระดบัจกัรวาลระหว่างพระเจา้กบัซาตาน ด้วยความทุกขใ์จจาก
ความทรมานเหล่านัน้ โยบเสยีใจที่เกดิมาและหวงัว่าเขาไม่น่าเกดิมาเลย (โยบ 
3:1-26) แต่กระนัน้ ความสตัยซ์ื่ออนัไมม่เีงือ่นไขทีเ่ขามต่ีอพระเจา้กแ็สดงออกมา
ให้เหน็จากถ้อยค าที่ว่า “ถงึแมพ้ระองค์ทรงประหารข้าเสยี ขา้ก็จะยงัวางใจใน
พระองค”์ (โยบ 13:15) แมเ้ขาจะคดิว่าอกีไม่นานชวีติของเขาจะจบสิ้นลง เขาก็
ยงัคงยนืยนัว่าความตายจะไม่ใช่สิง่สุดท้าย ดว้ยความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้า เขา
กล่าวว่า แมเ้ขาจะต้องตาย วนัหนึ่งพระผูไ้ถ่ของเขาจะทรงยนืขึน้และโยบเองนัน้
จะเหน็พระเจา้ดว้ยเนื้อหนังของเขาเอง (โยบ 19:25-27) “นี่คอืการลิม้รสของการ
ฟ้ืนคนืชพีอย่างชดัเจน” (The SDA Bible Commentary, vol. 3, หน้า 549) ช่าง
เป็นความหวงัอนัรุ่งโรจน์ท่ามกลางโศกนาฏกรรมอะไรเช่นนี้ รายล้อมไปด้วย
ความเจ็บป่วยและปวดร้าว เศรษฐกิจล่มสลาย การเย้ยหยนัทางสังคม และ
อาการเจบ็ป่วยทางอารมณ์และจติใจ โยบยงัคงคาดหวงัว่าวนัหนึ่งเขาจะฟ้ืนจาก
ความตายและจอ้งมองไปที่พระผู้ไถ่อนัเป็นที่รกัของเขา อนัที่จรงิแล้ว ค ากล่าว
ของโยบเกี่ยวกบัการฟ้ืนคนืชพีเต็มไปด้วยความมัน่ใจแบบเดยีวกบัที่มาธาพูด
กบัพระเยซูว่า “ขา้พระองคท์ราบว่าเขาจะเป็นขึน้ในวนัสุดทา้ยเมื่อคนทัง้ปวงจะ
เป็นขึ้นมา” (ยอห์น 11:24) โยบเช่นเดยีวกบัมารธาต้องอ้างพระสญัญานี้ด้วย
ความเชื่อ แต่ต่างจากมารธาทีใ่นไม่ชา้เธอกไ็ด้ประจกัษ์หลกัฐานเนื่องจากความ
เชื่อของเธอ 

เราเรียนรู้ ท่ีจะวางใจในพระเจ้าได้อย่างไรแม้จะอยู่ท่ามกลาง
ความอยติุธรรมอนัโหดร้ายของชีวิต 

 
                                    จากอ านาจของแดนคนตาย 
                                    From the Power of the Grave 
 

วนัจนัทร ์
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อ่าน สดดีุ 49 อะไรท าให้ผู้แต่งบทเพลงสดดีุมัน่ใจถึงการฟ้ืนคืนชีพ
ครัง้สุดท้ายของเขา (สดุดี 49:15) ซ่ึงตรงข้ามกบัผู้ท่ีพินาศโดยปราศจาก
หลกัประกนั (สดดีุ 49:6-14) 

 
สดุด ี49 กล่าวถงึความมัน่ใจผดิ ๆ ของคนเขลา “คนทีว่างใจในทรพัยส์นิ

ของตวั และโอ้อวดความมัง่คัง่มากมายของตน” (สดุด ี49:6) ผูท้ี ่“เรยีกทีด่นิของ
ตวัตามชื่อของตน” (สดุด ี49:11) และผู้ที่มชีวีติเพยีงเพื่ออวยพรตนเอง (สดุด ี
49:18) พวกเขากระท าราวกับว่าบ้านเรอืนและสง่าราศีของพวกเขาจะคงอยู่
ตลอดไป (สดุด ี49:11) แต่คนเขลาลมืไปว่าเกียรติของตนจะสูญสิ้นไปและจะ
พนิาศเหมอืนสตัว์เดรจัฉาน (สดุด ี49:12) “ดงัแกะ พวกเขาถูกก าหนดไว้ใหแ้ก่
แดนคนตาย มจัจุราชจะเป็นผูเ้ลีย้งแกะของเขา...และรูปร่างของเขาจะเป่ือยสิ้น
ไป แดนคนตายจะเป็นบา้นของเขา” (สดุด ี49:14) ดงัทีโ่ยบเคยกล่าวไวแ้ลว้เมื่อ
หลายศตวรรษก่อน “ขา้มาจากครรภ์มารดาตวัเปล่า และขา้จะกลบัไปตวัเปล่า” 
(โยบ 1:21; 1 ทโิมธ ี6:7) ผูป้ระพนัธบ์ทเพลงสดุดชีีว้่าทัง้คนเขลาและคนมปัีญญา
ต่างก็ตายโดย “ละทรพัยส์นิของตนแก่คนอื่น” (สดุด ี49:10) แต่คนทัง้สองพวก
นัน้มคีวามแตกต่างอย่างชดัเจน ดา้นหน่ึงเป็นคนเขลาทีจ่ะพนิาศ แมจ้ะพยายาม
ค้นหาความมัน่ใจในทรพัย์สินและความส าเร็จชัว่ครู่ ในทางตรงกันข้ามคนมี
ปัญญามองไปไกลกว่านิยายเรื่องการเป็นมนุษยแ์ละคุกแห่งหลุมฝังศพ เขามอง
ไปยงัรางวลัแห่งสง่าราศีที่พระเจ้าเก็บไว้ให้เขา (1 เปโตร 1:4) ด้วยการหยัง่รู้
เช่นนี้ ผู้ประพนัธ์สดุดีพูดได้อย่างมัน่ใจว่า “พระเจา้จะทรงไถ่ชวีติข้าพเจ้าจาก
เงือ้มมอืของแดนคนตาย เพราะพระองคจ์ะทรงรบัขา้พเจา้ไว้” (สดุด ี49:15) 

ค ากล่าวนี้ สอดคล้องกับความหวังในพันธสัญญาเดิม ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าในช่วงเวลาที่เขาเสยีชวีติ จติวญิญาณของผู้ประพนัธ์จะบนิขึ้นสู่
สวรรค์ในทนัท ีผู้ประพนัธ์สดุดเีพยีงแค่บอกว่าเขาจะไม่อยู่ในหลุมศพตลอดไป 
เวลาหนึ่งจะมาถงึเมื่อพระเจา้จะทรงไถ่เขาจากความตายและน าเขาไปยงัสวรรค์
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อกีครัง้หนึ่งทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความแน่นอนของการฟ้ืนคนืชพีในอนาคต 
น าความหวงั ความมัน่ใจ และความหมายมาสู่การด ารงชวีติในปัจจบุนั ดงันัน้คน
มีปัญญาจะได้ร ับรางวัลอันรุ่งโรจน์และเป็นนิตย์มากกว่าที่คนเขลาจะเก็บ
รวบรวมไวไ้ดใ้นช่วงชวีติอนัแสนสัน้น้ี 

 
คณุเหน็ความเขลาของผู้ท่ีวางใจในทรพัยสิ์นและความส าเรจ็ของ

ตนในทางใดบ้าง การมองไปยังกางเขนป้องกันคุณจากการตกลงสู่
ข้อผิดพลาดเดียวกนัน้ีได้อย่างไร 

 
                                    จากท่ีลึกของโลก 
                                    From the Depths of the Earth 
 

อ่าน สดุดี 71 ผู้ประพนัธ์สดุดีหมายถึงอะไรเมื่อเขาขอให้พระเจ้า
น าเขาขึ้นมา “จากท่ีลึกของโลก” (สดดีุ 71:20)  อีกครัง้ 

 
เราพบความหวงัในการฟ้ืนคนืชพีอนัน่าประทบัใจในสดุด ี49 ตรงข้าม

กบัความมัน่ใจผดิ ๆ ของคนเขลาที่วางใจในทรพัย์สมบตัิของตน ในสดุด ี71 
ผู้ประพนัธ์สดุดแีสวงหาความปลอดภยัและความหวงัจากพระเจา้ในขณะที่ราย
ล้อมไปด้วยศัตรูและผู้กล่ าวหาที่ บอกว่ าพระเจ้าได้ล ะทิ้ ง เขาไปแล้ว 
(สดุด ี71:10, 11) ผูป้ระพนัธค์น้พบการปลอบประโลมและความมัน่ใจท่ามกลาง
การทดลองดว้ยการระลกึว่าพระเจา้เคยดแูลเขาในอดตีอย่างไร ประการแรก เขา
ตระหนักว่าพระเจา้ได้ทรงเลี้ยงดูเขาตัง้แต่แรกเกดิและแมแ้ต่น าเขาออกมาจาก
ครรภ์มารดา (สดุด ี71:6) จากนัน้เขายอมรบัว่าพระเจา้ได้ทรงสอนเขาตัง้แต่ยงั
เดก็ (สดุด ี71:17) ด้วยความมัน่ใจว่าพระเจา้ทรงเป็นศลิาและเป็นป้อมปราการ
ของเขา ผู้ประพันธ์สดุดีจึงวิงวอนต่อพระองค์ “ขอทรงเป็นศิลาลี้ภัยของข้า
พระองค ์ทีข่า้พระองคจ์ะเขา้ไปหลบไดเ้สมอ” (สดุด ี71:3) “เมือ่ถงึวยัชรา ขออยา่

วนัองัคาร 
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ทรงเหวีย่งขา้พระองคท์ิง้เสยี ขออยา่ทรงทอดทิง้ขา้พระองค ์เมือ่ขา้พระองคห์มด
แรง” (สดุดี 71:9) “ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงอยู่ไกลข้าพระองค์ ข้าแต่พระ
เจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด ” (สดุดี 71:12) และ
ผู้ประพนัธ์เสรมิต่อไปว่า “พระองค์ผู้ทรงท าให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์
ยากล าบากเป็นอันมาก จะทรงชุบชวีติข้าพระองค์ขึ้นมาอีกจากที่ลกึของโลก 
พระองคจ์ะทรงน าขา้พระองคข์ึน้มาอกี” (สดุด ี71:20) ส านวน “จากทีล่กึของโลก” 
สามารถเขา้ใจได้ว่าเป็นการกล่าวถงึการฟ้ืนคนืชพีทางด้านกายภาพในอนาคต
ของผู้ประพนัธ์ แต่บรบิทดูเหมอืนจะเป็นการอธบิายเชงิเปรยีบเทยีบถึงสภาพ
ของผู้ประพนัธ์ที่ซมึเศร้าราวกบัว่าโลกก าลงักลนืเขา ( เปรยีบเทยีบ สดุด ี88:6 
และสดุด ี130:1) ดงันัน้ เราอาจกล่าวไดว้่าขอ้พระคมัภรีต์อนนี้ “เป็นค ากล่าวเชงิ
เปรียบเทียบ แต่ก็บอกเป็นนัยถึงการฟ้ืนคืนชีพทางกายภาพด้วยเช่นกัน ” 
(Andrews Study Bible สดุด ี71:20) 

ท้ายที่สุด สิ่งส าคญัที่ต้องเข้าใจคือ ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็น
อย่างไร พระเจา้ทรงอยู่ที่นัน่ พระองค์ทรงห่วงใย และท้ายที่สุด ความหวงัของ
เราไม่ได้พบในชวีตินี้ แต่จะพบในชวีติหน้า คอืชวีตินิรนัดร์ที่เรามใีนพระเยซู
หลงัจากทีเ่ราฟ้ืนคนืชพีเมือ่พระองคเ์สดจ็กลบัมา 

เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาท่ีท้อแท้ แต่หากเรามองย้อนไปยงัวิธีท่ี
พระเจ้าเคยอยู่กบัเราในอดีต จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยความเช่ือ
และวางใจในช่วงเวลาท่ีพระองคด์เูหมือนจะอยู่ห่างไกลได้อย่างไร 

 
                                    คนตายของพระองคจ์ะมีชีวิตอีก 
                                    Your Dead Shall Live 

อ่าน อิสยาห ์26:14 และ 19 ผูท่ี้จะพินาศตลอดกาล (อิสยาห ์26:14; 
ดูใน มาลาคี 4:1)  กับผู้ ท่ีจะได้ร ับชีวิตนิรันดร์แตกต่างกันอย่างไร 
(อิสยาห ์26:19) 

วนัพธุ 
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พระธรรมอิสยาห์แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างความ
ยิง่ใหญ่ของพระเจ้ากบัความเปราะบางของมนุษย ์(ดูใน อสิยาห์ 40) แมเ้ราจะ
เหมอืนหญ้าที่เหี่ยวแห้งและดอกไมท้ี่ร่วงโรย พระวจนะของพระเจา้จะยงัคงอยู่
ตลอดไป (อิสยาห์ 40:6-8) อย่างไรก็ตามแม้ว่ามนุษย์เราจะเป็นคนบาป แต่
พระคุณแห่งการช่วยใหร้อดของพระเจา้มใีหแ้ก่มนุษยท์ุกคนและเกดิผลแมแ้ต่กบั
คนต่างชาตทิีน้่อมรบัพนัธสญัญาของพระองคแ์ละรกัษาวนัสะบาโต (อสิยาห ์56) 

ในพระธรรมอสิยาห์ ความหวงัแห่งการฟ้ืนคนืชพีกว้างขึน้อย่างเหน็ได้
ชดั ในขณะทีก่ารกล่าวถงึการฟ้ืนคนืชพีก่อนหน้านี้เป็นการแสดงออกในมุมมอง
ส่วนตวัเสยีมากกว่า (โยบ 19:25-27; สดุด ี49:15; สดุด ี71:20) ผู้เผยพระวจนะ
อสิยาหก์ล่าวถงึเรื่องนี้ทัง้ในมุมมองส่วนตวัและของชุมชนแห่งพนัธสญัญาของผู้
เชื่อ (อสิยาห์ 26:19) อสิยาห์ 26 เปรยีบเทยีบชะตากรรมของคนอธรรมกับคน
ชอบธรรมอย่างชดัเจน ในด้านหนึ่งคนอธรรมจะยงัคงตายอยู่โดยไม่ถูกเรยีกให้
ฟ้ืนขึ้นมชีวีติอีกครัง้ อย่างน้อยก็หลงัจาก “ความตายครัง้ที่สอง” (ววิรณ์ 21:8) 
พวกเขาจะถูกท าลายโดยสิ้นเชงิและความทรงจ าทัง้สิ้นของพวกเขาก็จะสูญไป
เป็นนิตย ์(อสิยาห ์26:14) ขอ้พระคมัภรีน์ี้เน้นย ้าค าสอนที่ว่า ไม่มวีญิญาณหรอื
จิตวิญญาณที่ยงัคงมีชีวิตอยู่หลังจากความตาย เมื่อกล่าวถึงการพินาศครัง้
สุดทา้ยของคนอธรรมซึง่จะเกดิขึน้ในภายหลงั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัไวใ้นขอ้อื่น
ว่า คนอธรรมจะถูกเผาไหม้อย่างราบคาบ “จนไม่มรีากหรอืกิ่งเหลืออยู่เลย” 
(มาลาค ี4:1) ในอกีดา้นหนึ่ง คนชอบธรรมทีต่ายแลว้จะเป็นขึน้มาจากความตาย
เพื่อรบัรางวลัแห่งพระพร อิสยาห์บทที่ 25 เน้นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า “จะทรง
กลนืความตายเสยีเป็นนิตย์” และ “จะทรงเช็ดน ้าตาจากทุกใบหน้า” (อิสยาห์ 
25:8) ในอิสยาห์บทที่ 26 เราพบค ากล่าวว่า “คนตายของพระองค์จะมชีวีติอกี 
ศพของพวกเขาจะลุกขึน้ โอ ผูอ้าศยัในผงคล ีจงตื่นขึน้ และโห่รอ้งดว้ยความชื่น
บาน เพราะน ้าคา้งของพระองคเ์ป็นน ้าคา้งแห่งความสว่าง และแผ่นดนิโลกจะให้
คนตายเป็นขึน้” (อสิยาห์ 26:19) คนชอบธรรมที่ฟ้ืนคนืชพีทุกคนจะเขา้ร่วมใน
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งานเลี้ยงอนัรื่นเรงิที่พระเจา้ทรงจดัเตรยีมไว้ส าหรบัทุกคน (อสิยาห์ 25:6) การ
ฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดทา้ยจะรวมคนชอบธรรมจากทุกยคุทุกสมยัรวมถงึคนทีคุ่ณรกัที่
เสยีชวีติในพระครสิตแ์ลว้เขา้ไวด้ว้ยกนั 

ลองนึกดวู่าถ้าเราไม่มีความหวงั ไม่มีความมัน่ใจ หรือคิดว่าความ
ตายไม่มีอะไรเลยนอกจากจดุจบของทุกส่ิงส าหรบัเรา และท่ีแย่ไปกว่านัน้
คือ ใครกต็ามท่ีเคยรู้จกัเราจะต้องจากไป และในไม่ช้ากจ็ะดเูหมือนว่าเรา
ไม่เคยมีตวัตนเลย และชีวิตเราไม่เคยมีความหมายอะไรเลย ชะตากรรม
เช่นนัน้แตกต่างจากความหวงัท่ีเรามีอย่างไร 

 
                                    พวกท่ีหลบัในผงคลี 
                                    Those Who Sleep in the Dust 
 

ดงัที่เราจะเห็นในพระคมัภรี์พนัธสญัญาใหม่ มกีล่าวถงึการฟ้ืนขึ้นจาก
ความตายหลายครัง้ และตามที่เราได้เห็นแล้ว แนวคิดเรื่องการฟ้ืนคืนชีพก็
ปรากฏในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิเช่นกนั คนเหล่านี้ในสมยัพนัธสญัญาเดมิมี
ความหวงัในเรื่องของการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดท้ายเหมอืนอย่างเราด้วย มาธาซึ่งมี
ชวีติอยู่ในสมยัของพระเยซูกม็คีวามหวงัเช่นนี้เหมอืนกนั (ยอหน์ 11:24) ไม่ต้อง
สงสยัเลยว่า แม้แต่ในขณะนัน้ชาวยวิก็มคีวามรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีพในวนั
สุดทา้ย แมว้่าจะไมไ่ดเ้ชื่อเช่นนัน้ทุกคนกต็าม (ดใูน กจิการ 23:8) 

 
อ่าน ดาเนียล 12 ความหวงัแห่งการฟ้ืนคืนชีพอะไรท่ีพบได้ในบทน้ี 

ในค าเขียนของผูเ้ผยพระวจนะผูย่ิ้งใหญ่ 
 
ดาเนียล 12:1 กล่าวถงึมคิาเอล “ผูค้รอบครองยิง่ใหญ่” ซึง่มเีอกลกัษณ์ที่

เป็นที่ถกเถยีงกนัมาก เนื่องจากนิมติครัง้ยิง่ใหญ่แต่ละครัง้ในพระธรรมดาเนีย

วนัพฤหสับดี 
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ลจบลงด้วยการส าแดงพระครสิต์และอาณาจกัรของพระองค ์ซึ่งขอ้พระคมัภีรท์ี่
พเิศษนี้ควรจะเป็นในกรณีเช่นนัน้ดว้ยเช่นกนั ในพระธรรมดาเนียลเราจะพบค า
กล่าวถงึพระเจา้ในลกัษณะเดยีวกนั คอื “จอมของบรวิาร” (ดาเนียล 8:11) “จอม
เจ้านาย” (ดาเนียล 8:25) “พระเมสสยิาห์ ผู้เป็นประมุข” (ดาเนียล 9:25) และ
ทา้ยสุด “มคีาเอล ผูค้รอบครองยิง่ใหญ่” (ดาเนียล 12:1) ดงันัน้ เราควรระบุมคิา
เอลว่าเป็นพระครสิต์ดว้ย พระคมัภรีใ์นพนัธสญัญาเดมิที่ได้ศกึษามาแล้ว (โยบ 
19:25-27; สดุด ี49:15; สดุด ี71:20; อสิยาห ์26:19) ลว้นพดูถงึการฟ้ืนคนืชพีของ
ผู้ชอบธรรม แต่ดาเนียล 12 กล่าวถงึการฟ้ืนคนืชพีของทัง้คนชอบธรรมและคน
อธรรม เมื่อมคิาเอลยนืขึ้น “คนเป็นอนัมากในพวกที่หลบัในผงคลแีห่งแผ่นดนิ
โลกจะตื่นขึน้ บ้างก็จะเขา้สู่ชวีตินิรนัดร ์บ้างก็เขา้สู่ความอบัอายและความขาย
หน้านิรนัดร์” (ดาเนียล 12:2) หลายคนมองขอ้นี้ว่าเป็นการกล่าวถงึการฟ้ืนคนื
ชพีพเิศษของคนบางกลุ่มเมื่อพระครสิต์เสดจ็กลับมา ทัง้ผู้ที่สตัยซ์ื่อและไม่สตัย์
ซื่อ “หลุมศพจะถูกเปิดออก ‘และคนเป็นอันมากในพวกที่หลบัในผงคลีแห่ง
แผ่นดนิโลกจะตื่นขึ้น บ้างก็จะเข้าสู่ชวีตินิรนัดร์ บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและ
ความขายหน้านิรนัดร์’ ดาเนียล 12:2 ทุกคนทีต่ายดว้ยความเชื่อในข่าวของทูต
สวรรคส์ามองคจ์ะออกมาจากหลุมศพดว้ยสง่าราศ ีเพื่อฟังพนัธสญัญาแห่งสนัติ
สุขของพระเจ้าด้วยกันกับผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ‘แม้แต่คน
ทัง้หลายที่แทงพระองค์ ’  (วิวรณ์ 1:7)  บรรดาผู้ที่ เยาะเย้ยและดูถูกการ
สิ้นพระชนม์ของพระครสิต์ด้วยความทุกข์ทรมาน และผู้ต่อต้านความจรงิและ
ประชากรของพระองค์ที่รุนแรงที่สุดจะตื่นขึ้นเพื่อมองดูพระองค์ในพระสริแิละ
เห็นพระเกียรติที่มอบให้กบัผู้ที่สตัย์ซื่อและเชื่อฟังพระองค์” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 637) 
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ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสือบรรพชนกับผู้เผยพระวจนะ เรื่อง “Visions of 
Future Glory” หน้า 722-733 ของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ 

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่สอนว่า สสารทัง้ปวงประกอบด้วยอะตอม 
ซึ่งอะตอมก็ประกอบด้วยอนุภาคที่มขีนาดเล็กกว่าอีก 2 อนุภาค คือ ควาร์ก
และเลปตอน ซึ่งเชื่อว่าทัง้สองสิ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของความจริงทาง
กายภาพทัง้หมด ถา้เช่นนัน้แลว้ แก่นแทท้างกายภาพของโลกคอืควารก์และเลป
ตอน พระเจา้ผู้ที่ทรงสรา้งและค ้าจุนโลกจะสรา้งควารก์และเลปตอนใหม่เมื่อถงึ
เวลาที่จะทรงเรยีกให้เราฟ้ืนคนืชพีไม่ได้หรอื เบอรท์รานด์ รสัเซลล์ผู้ไม่เชื่อใน
พระเจา้ถามถงึการฟ้ืนคนืชพีอย่างเยย้หยนัว่า จะเกดิอะไรขึน้กบัคนเหล่านัน้ที่
ถูกมนุษยก์นิคนกนิเขา้ไปเป็นอาหาร เพราะตอนนี้ร่างกายของคนเหล่านัน้เป็น
ส่วนหนึ่งของมนุษย์กินคนแล้ว แล้วใครจะได้ส่วนใดในการฟ้ืนคืนชีพ ไม่
จ าเป็นต้องมรี่างกายเดิมส าหรบัพระองค์ อันที่จรงิพระองค์เพียงแค่ตรสัแล้ว
ร่างกายใหม่กเ็กดิขึน้ได ้อย่างไรกต็าม พระเจา้ผูท้รงสรา้งจกัรวาลสามารถสรา้ง
เราขึน้มาใหมไ่ด ้ซึง่พระองคท์รงสญัญาว่าจะเรยีกคนตายใหฟ้ื้นคนืชพี 
“พระผูใ้หช้วีติจะทรงเรยีกผูท้ีพ่ระองคท์รงครอบครองทีไ่ดท้รงจา่ยค่าไถ่ไวแ้ลว้ให้
ฟ้ืนคนืชพีครัง้แรก และเมื่อชัว่โมงแห่งชยัชนะมาถงึ เมื่อเสยีงแตรครัง้สุดทา้ยดงั
ขึน้และกองทพัอนัยิง่ใหญ่จะออกมาสู่ชยัชนะนิรนัดร ์บรรดาวสิุทธชินทีห่ลบัใหล
อยู่ทุกคนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรู้จกัชื่อ จะได้รบัการรกัษาไว้อย่างปลอดภยั และจะ
ได้รบัการปกป้องอย่างอญัมณีอนัล ้าค่า ด้วยอ านาจของพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรง
สถติอยู่ในพวกเขาในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่และเพราะพวกเขามสี่วนในพระลกัษณะ
ของพระเจา้ พวกเขาจงึไดร้บัการเรยีกใหฟ้ื้นขึน้จากความตาย” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ 
The SDA Bible Commentary, vol. 4, หน้า 1143) 
 

วนัศกุร ์
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. มีกาแล็กซีประมาณ 2  ล้านล้านกาแล็กซี  แ ต่ละกาแล็กซี
ประกอบด้วยดวงดาวหลายพนัล้านดวง และดาวฤกษ์เหล่านี้บาง
ดวงกม็ดีาวเคราะหโ์คจรอยู่เช่นเดยีวกบัทีด่าวเคราะหใ์นระบบสุรยิะ
จกัรวาลของเราที่โคจรรอบดวงอาทติย ์ตอนนี้ลองนึกถงึพลงัอนัน่า
เหลอืเชื่อของพระเจ้า พระผู้ที่ไม่เพยีงแต่ทรงสร้างดวงดาวเหล่านี้
ทัง้หมด แต่ยงัทรงค ้าจุนและรูจ้กัชื่อด้วย (สดุด ี147:4) แมว้่าความ
จรงิทีน่่าอศัจรรยน์ี้ไม่ไดพ้สิูจน์ว่าพระเจา้องคเ์ดยีวกนันี้สามารถหรอื
ท าใหค้นตายเป็นขึน้มาได้ แต่สิง่นี้เปิดเผยใหเ้ราทราบถงึพลงัอนัน่า
เกรงขามที่พระองค์ทรงมใีนลกัษณะเดยีวกันนี้อย่างไร และท าไม
การฟ้ืนคนืชพีอยูภ่ายใตอ้ านาจของพระองค์ 

2. ฮีบรู 11 เน้นถึงความสัตย์ซื่อและความคาดหวังของผู้ที่เรียกว่า 
“วรีบุรุษแห่งความเชื่อ” หลายคนในอดตีกาล บทนี้ช่วยเสรมิความ
เขา้ใจของเราเกี่ยวกบัความหวงัทีผู่ค้นในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิ 
ก่อนการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซูมอียา่งไร  
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อ่านข้อพระคัมภีร์ส าหรับบทเรียนสัปดาห์น้ี: ยูดาห์ 9, ลูกา 9:28-36; 
1 พงศก์ษตัรยิ ์17:8-24; ลกูา 7:11-17; มาระโก 5:35-43; ยอหน์ 11:1-44 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 

พระคมัภีร์พันธสญัญาเดิมที่กล่าวถึงการฟ้ืนคืนชีพที่เราได้ศึกษามา
จนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่บนฐานของความหวังส่วนบุคคล (โยบ 19:25-27; 
ฮีบรู  11:17-19; สดุดี  49:15; สดุดี  71:20)  แ ล ะพ ร ะสัญญา ในอนาคต 
(ดาเนียล 12:1, 2, 13) อย่างไรกต็าม เรากม็บีนัทกึทีใ่หแ้รงบนัดาลใจในกรณีที่มี
ผูท้ ีเ่คยถูกเรยีกใหฟ้ื้นขึน้จากความตายแลว้จรงิ ๆ 

คนที่ฟ้ืนขึ้นจากความตายคนแรกคือ โมเสส (ยูดา 9; ลูกา 9:28-36) 
ในช่วงการปกครองของอิสราเอล บุตรชายของหญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัท 
(1 พงศ์กษตัรยิ ์17:8-24) และบุตรชายของหญงิชาวชูเนม (2 พงศ์กษตัรยิ ์4:18-
37) กไ็ดร้บัการเรยีกใหฟ้ื้นขึน้จากความตาย ขณะทีพ่ระครสิต์ทรงด ารงชวีติอยู่
ในโลกนี้ก็ได้ทรงเรยีกบุตรชายของหญิงม่ายที่นาอินให้ฟ้ืนขึ้นจากความตาย 

บทท่ี 5 
การฟ้ืนคืนชีพก่อนกางเขน 

Resurrections Before the Cross 
วนัที ่22 – 28 ตุลาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“พระเยซูตรสักบันางว่า ‘เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจาก
ตาย คนท่ีวางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป และ
ทุกคนท่ีมีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเช่ืออย่างน้ี
ไหม’ ” (ยอหน์ 11:25, 26) 
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(ลูกา 7:11-17) บุตรสาวของไยรสั (ลูกา 8:40-56) และลาซารสั (ยอหน์ 11) คน
เหล่านี้ทัง้หมดถูกเรยีกให้ฟ้ืนขึ้นจากความตายแต่ยงัอยู่ในเนื้อหนัง ซึ่งในที่สุด
เขาเหล่านี้จะต้องตายอีกครัง้ ยกเว้นโมเสส กรณีเหล่านี้ยนืยนัค าสอนในพระ
คัมภีร์ในเรื่องของการไม่มีสติสัมปชัญญะของคนตาย ( โยบ 3:11-13; สดุดี 
115:17; สดุด ี146:4; ปัญญาจารย ์9:5, 10) ในเรื่องราวเหล่านี้หรอืเรื่องการฟ้ืน
คนืชพีในพระคมัภรีอ์ื่น ๆ ไม่มเีรื่องไหนเลยทีก่ล่าวถงึประสบการณ์ในชวีติหลงั
ความตาย 

 
สัปดาห์น้ีเราจะศึกษาเรื่องการฟ้ืนคืนชีพท่ีเกิดขี้นก่อนการ

ส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสตอ์ย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น 
 
                                    การฟ้ืนคืนชีพของโมเสส 
                                    The Resurrection of Moses 
 

อ่าน ยูดา 9 และลูกา 9:28-36 คุณพบหลกัฐานอะไรบ้างในข้อพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนชีพด้านร่างกายของโมเสส 

 
บาทหลวงของคริสตจักรกรีกบางคนจากอเล็กซานเดรียแย้งว่า 

เมือ่โมเสสสิน้ชวีติ จะเหน็โมเสสสองคน คนหนึ่งมชีวีติอยูใ่นวญิญาณ อกีคนหน่ึง
ตายในร่างกาย โมเสสคนหนึ่งขึน้สู่สวรรค์พรอ้มกบัทูตสวรรค์ ส่วนอกีคนถูกฝัง
อยู่ ในโลก (ดูใน Origen, Homilies on Joshua 2.1; Clement of Alexandria, 
Stromata 6.15) ความแตกต่างระหว่างการสนันิษฐานเรื่องวญิญาณและร่างกาย
ทีถู่กฝังอาจสมเหตุสมผลต่อผู้ทีเ่ชื่อในแนวคดิของกรกีเรื่องความเป็นอมตะของ
วญิญาณ แต่แนวคดินี้ไมอ่ยูใ่นพระคมัภรี ์ยดูาบทที ่9 ยนืยนัค าสอนในพระคมัภรี์
เรื่องการฟ้ืนคืนชีพของร่างกายโมเสส เพราะก ารโต้เถียงนั ้นเกี่ ยวกับ 
“ศพของโมเสส” และไมเ่กีย่วกบัวญิญาณใด ๆ ทีย่งัมชีวีติอยู่ 

วนัอาทิตย ์



51 
 

เฉลยธรรมบญัญัติ 34:5-7 บอกเราว่า โมเสสสิ้นชีวิตเมื่ออายุ 120 ปี 
และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงฝังเขาไวใ้นทีซ่่อนของหุบเขาแห่งหนึ่งในแผ่นดนิโมอบั 
แต่โมเสสไม่ได้อยู่ในหลุมศพนานนัก “พระครสิต์พระองค์เองพรอ้มกบัเหล่าทูต
สวรรค์ผู้ที่ฝังโมเสส ได้ลงมาจากสวรรคเ์พื่อที่จะเรยีกบรรพชนที่หลบัใหลอยู่ให้
ตื่นขึน้มา... เป็นครัง้แรกทีพ่ระครสิตก์ าลงัจะประทานชวีติแก่ผูท้ี่ตายแลว้ ในขณะ
ทีเ่จา้แห่งชวีติและเหล่าผูส้่องแสงก าลงัเขา้มาใกลห้ลุมศพ ซาตานกต็ื่นตระหนก
กับอ านาจสูงสุดของพระองค์... พระคริสต์มิได้ทรงก้มตัวลงเพื่อเข้าสู่ความ
ขดัแยง้กบัซาตาน... แต่พระครสิต์ทรงใหทุ้กสิง่ไปถงึพระบดิาของพระองค ์ตรสั
ว่า ‘ใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงดุว่าเจา้เถดิ’ ยดูา 9... การฟ้ืนคนืชพีเป็นสิง่แน่นอน
ตลอดไป เหยื่อของซาตานถูกแย่งชงิไป กล่าวคอื คนชอบธรรมที่ตายแล้วจะมี
ชีวิตอีกครัง้” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, บรรพชนกบัผู้เผยพระวจนะ, หน้า 478, 479) 
หลกัฐานชดัเจนในเรื่องการฟ้ืนคืนชพีของโมเสสพบได้ในการจ าแลงพระกาย 
โมเสสปรากฏตัวที่นั น่พร้อมกับผู้ เผยพระวจนะเอลียาห์ ผู้ที่ได้ร ับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ชาวสวรรค์โดยที่ไม่สมัผสักบัความตาย (2 พงศ์กษตัรยิ ์2:1-11) 
โมเสสและเอลยีาหย์งัสนทนากบัพระเยซูอกีดว้ย (ดูในลูกา 9:28-36) “และนี่แน่ะ 
มสีองคนสนทนาอยูก่บัพระองค ์คอืโมเสสและเอลยีาห์ ผูม้าปรากฏดว้ยรศัม ีและ
ก าลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะส าเร็จในกรุงเยรูซาเ ล็ม” 
(ลกูา 9:30, 31) การปรากฏตวัของโมเสสเป็นขอ้พสิูจน์ถงึการมชียัเหนือบาปและ
ความตายของพระครสิต์ที่จะมาถงึ ซึง่ไดพ้รรณนาไวอ้ย่างไม่มผีดิพลาด ผูท้ี่มา
ปรากฏตวัต่อพระเยซู ณ ที่นัน่เป็นโมเสสและเอลยีาห์จรงิ ๆ ไม่ใช่ “วญิญาณ” 
ของพวกเขา (เพราะเอลยีาหย์งัไมต่าย) 

โมเสสไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้าไปในคานาอนัฝ่ายโลก (เฉลยธรรม
บญัญติั 34:1-4) แต่ถกูรบัเข้าสู่คานาอนัฝ่ายสวรรค ์เร่ืองน้ีสอนเราว่า พระ
เจ้า “ผู้ทรงสามารถท าทุกส่ิงได้มากย่ิงกว่าท่ีเราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุ
ภาพท่ีท ากิจอยู่ภายในเรา” อย่างไร (เอเฟซสั 3:20) 
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                                    ตวัอย่างในพนัธสญัญาเดิม 
                                    Two Old Testament Cases 
 

อ่าน 1 พงศก์ษตัริย ์17:8-24 และ 2 พงศก์ษตัริย ์4:18-37 การฟ้ืนคืน
ชีพทัง้สองแบบมีความแตกต่างและเหมือนกนัอย่างไร  

เราอ่านในฮบีรูบทที่ 11 ว่าโดยความเชื่อ “พวกผู้หญงิก็ได้คนของพวก
นางทีเ่ป็นขึน้จากความตาย” (ฮบีร ู11:35) นี่เป็นการฟ้ืนคนืชพีของทัง้สองกรณีที่
ขอ้พระคมัภรีส์ าหรบัวนันี้กล่าวถงึ เหตุการณ์แรก (ดูใน 1 พงศ์กษตัรยิ ์17:8-24) 
เกดิขึน้ระหว่างการละทิง้ความเชื่อครัง้ใหญ่ในอสิราเอล ซึง่เกดิขึน้ภายใตอ้ทิธพิล
ของกษตัรยิอ์าหบัและเยเซเบลภรรยานอกรตีของเขา ในขณะที่ความแห้งแล้ง
เกดิขึน้บนแผ่นดนิอย่างรุนแรง พระเจา้ทรงบญัชาเอลยีาหใ์หไ้ปยงัเมอืงเสราฟัท
ซึง่เป็นเมอืงหนึ่งนอกอสิราเอล ที่นัน่เขาพบกบัหญงิม่ายชาวฟีนิเซยีผูน่้าสงสาร
ซึง่ก าลงัจะท าอาหารมือ้สุดทา้ยใหก้บัตวัเองและลูกชายกนิ และหลงัจากนัน้ก็จะ
ตาย แต่ชวีติของพวกเขาก็รอดพ้นด้วยความอศัจรรย์จากแป้งและน ้ามนัที่ไม่
หมดไปจนกว่าภัยแล้งจะสิ้นสุดลง ต่อมาไม่นานลูกชายของเธอก็ป่วยและ
เสยีชวีติ ผูเ้ป็นแมจ่งึออ้นวอนเอลยีาหด์ว้ยความสิน้หวงั และเอลยีาหก์ร็อ้งทูลต่อ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่า “พระยาหเ์วหท์รงฟังเสยีงของเอลยีาห ์และชวีติของเดก็นัน้
มาเขา้ในตวัเขาอกี และเขาก็มชีวีติอกี” (1 พงศ์กษตัรยิ ์17:22) การฟ้ืนขึน้จาก
ความตายที่สอง (ดูใน 2 พงศ์กษตัรยิ ์4:18-37) เกิดขึ้นในชูเนมหมู่บ้านเล็ก ๆ 
ทางใต้ของภูเขากิลโบ เอลชีาช่วยหญิงหม้ายที่ยากจนคนหนึ่งจ่ายหนี้ของเธอ
ผ่านการอศัจรรยด์ว้ยการเตมิน ้ามนัลงในภาชนะหลายใบ (2 พงศ์กษตัรยิ ์4:1-7) 
จากนัน้ในชูเนมเขาก็พบกบัหญงิคนหนึ่งที่สมรสแล้วแต่ยงัไม่มบีุตร ผู้เผยพระ
วจนะบอกกบัเธอว่า เธอจะมบีุตรคนหนึ่ง และก็เกิดขึ้นตามที่เขาพยากรณ์ไว้ 
เด็กคนนัน้เติบโตและสมบูรณ์แขง็แรง แต่วนัหนึ่งเขาก็ป่วยและเสยีชวีติ หญิง
ชาวชเูนมจงึไปทีภ่เูขาคารเมลและขอใหเ้อลชีามากบัเธอเพื่อพบบุตรชายของเธอ 

วนัจนัทร ์
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เอลชีาอธษิฐานออ้นวอนต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อย่างไมล่ดละ และทา้ยทีสุ่ดเดก็คน
นัน้กม็ชีวีติอกีครัง้ 

สตรีเหล่านี้มีภูมิหลังต่างกันแต่มีความเชื่อในเรื่องการช่วยให้รอด
เหมอืนกนั หญงิหมา้ยชาวฟินีเซยีต้อนรบัผู้เผยพระวจนะเอลยีาห์ในช่วงเวลาที่
ยากล าบากอยา่งยิง่ในช่วงทีไ่ม่มทีีป่ลอดภยัส าหรบัเขาในอสิราเอลแลว้ หญงิชาว
ชูเนมและสามีสร้างห้องพิเศษที่ผู้เผยพระวจนะเอลีชาจะพักได้เมื่อต้องเดิน
ทางผ่านเขตของตน เมือ่เดก็ชายทัง้สองคนเสยีชวีติ แมท่ีส่ตัยซ์ื่อของเดก็ทัง้สอง
หนัไปหาผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ และมคีวามสุขเมื่อเหน็ลูก ๆ กลบัมามชีวีติ
อกีครัง้ 

เร่ืองราวเหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวท่ีย่ิงใหญ่ แต่ยังมีอีกก่ีคนท่ีการ
อศัจรรยเ์ช่นน้ีไม่ได้เกิดขึ้น ความจริงอนัน่าเศร้าน้ีสอนเราว่า เราควรให้
ความเช่ือของเรามีศูนย์กลางอยู่ท่ีการฟ้ืนคืนชีพตามท่ีทรงสญัญาไว้เม่ือ
ส้ินยคุอย่างไร 

 
                                    บุตรชายของหญิงหม้ายท่ีนาอิน 
                                    The Son of Widow of Nain 

 
พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเยซูเสด็จไปท าคุณประโยชน์และรกัษาคน

ทัง้หลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไร เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ ” 
(กจิการ 10:38) แน่นอนว่า พระกติตคิุณทุกเล่มล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่พระ
เยซูทรงปฏบิตัต่ิอคนขดัสนและจติใจที่ปวดร้าว ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวยวิหลายคน
เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสยิาหต์ามพระสญัญาในเวลาต่อมา “ไม่มบีา้นใด
เลยในหมู่บ้านหลายแห่งที่มีเสียงร้องคร ่าครวญของความเจ็บป่วย เพราะ
พระองคเ์สดจ็ด าเนินเขา้ไปและทรงรกัษาคนป่วยในบา้นเรอืนเหล่านัน้  พระราช
กจิของพระองคเ์ป็นหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าพระเจา้เป็นผูท้รงเจมิพระองค ์พระ

วนัองัคาร 
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ราชกิจทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระท าในชีวติของพระองค์ ได้แสดงให้เห็นถึง
ความรกั ความเมตตาและความเหน็อกเหน็ใจ พระทยัของพระองค์ทรงเมตตา
สงสารเหล่าบุตรของมนุษย ์พระองคท์รงรบัธรรมชาตขิองมนุษย ์เพื่อพระองค์จะ
ทรงเขา้ถงึความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้ผูท้ีย่ากจนและต ่าตอ้ยทีสุ่ดไมก่ลวัทีจ่ะเขา้
มาหาพระองค ์แมเ้ดก็เลก็ๆ กย็งัหลงใหลในพระองค์” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ เคลด็ลบั
แห่งความสุข, หน้า 11, 12) 

อ่าน ลกูา 7:11-17 ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในการฟ้ืนคืนชีพครัง้น้ีกบัเหตุการณ์
ท่ีเราศึกษาเม่ือวานมีความแตกต่างกนัอย่างไร 

 
ในช่วงทีพ่ระเยซูปฏบิตัพินัธกจิในกาลลิ ีพระองคท์รงรกัษาคนป่วยและ

ขบัไล่คนถูกผเีขา้ ครัง้หนึ่งพระองค์และผูต้ดิตามก าลงัเขา้ใกลป้ระตูเมอืงนาอนิ 
ในขณะนัน้กม็ขีบวนแห่ศพก าลงัผ่านหน้าประตูเมอืง ในโลงศพทีเ่ปิดอยู่มลีูกชาย
คนเดยีวของหญงิหมา้ยทีร่อ้งไหจ้นไมอ่าจปลอบโยนได ้พระเยซตูรสักบัมารดาที่
โศกเศรา้ดว้ยความเมตตานัน้ว่า “อยา่รอ้งไห”้ เลย จากนัน้พระองคท์รงหนัไปหา
บุตรชายทีเ่สยีชวีติอยูใ่นโลงศพและสัง่เขาว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสัง่ท่านใหลุ้กขึน้” 
ลูกชายก็ฟ้ืนขึน้จากความตาย และพระเยซูจงึ “ทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดา
ของเขา” (ลูกา 7:13-15) การปรากฏตวัของพระเยซูเปลี่ยนสถานการณ์ทัง้หมด
โดยสิน้เชงิ และคนจ านวนมากทีไ่ดเ้หน็การอศัจรรยไ์ม่เพยีงแต่รูว้่ามบีางสิง่ทีน่่า
พศิวงเกดิขึน้ แต่มคีนพเิศษ (ที่พวกเขาเรยีกว่า “ผู้เผยพระวจนะยิง่ใหญ่”) อยู่
ท่ามกลางพวกเขา ทัง้หญงิหมา้ยชาวฟินีเซยี (1 พงศก์ษตัรยิ ์17:8-24) และหญงิ
ชาวชูเนม (2 พงศ์กษตัรยิ ์4:18-37) ขอความช่วยเหลอืจากเอลยีาห์และเอลชีา
ตามล าดบั แต่หญงิหมา้ยจากนาอนิได้รบัความช่วยเหลอืโดยทีเ่ธอไม่ได้รอ้งขอ 
ซึง่หมายความว่าพระเจา้ทรงห่วงใยเรา แมเ้ราจะไมคู่่ควรหรอืรูส้กึไมม่คี่าพอที่จะ
ขอความช่วยเหลอืจากพระองค์ พระเยซูทรงเห็นปัญหาและแก้ไข ซึ่งพระเยซู
ทรงกระท าเช่นน้ีตลอดพนัธกจิของพระองค์ 
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ศาสนาท่ีแท้จริงเช่ือมโยงกบัการดแูลเดก็ก าพร้าและหญิงหม้ายท่ี
อยู่รอบข้างเรา (ยากอบ 1:27) เหน็ได้ชดัว่า เราไม่สามารถท าการอศัจรรย์
แบบท่ีพระเยซูทรงท า แล้วเราจะท าอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีเจบ็ปวด
รอบตวัเรา 
 
                                    ลูกสาวไยรสั 
                                    Jairus’s Daughter 

 
การฟ้ืนขึน้จากความตายก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เป็นการฟ้ืนคนื

ชพีที่ไม่ได้จ ากดัเฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์หรอืชนชัน้ทางสงัคม โมเสสอาจเป็นผู้น า
ประชากรของพระเจา้ที่ยิง่ใหญ่ที่สุด (เฉลยธรรมบญัญตั ิ34:10-12) หญงิหมา้ย
ชาวฟินีเซยีที่ยากจนไม่ได้เป็นชาวอสิราเอล (1 พงศ์กษตัรยิ ์17:9) หญิงชาวชู
เนมมชีื่อเสยีงในชุมชนของเธอ (2 พงศก์ษตัรยิ ์4:8) แต่เธอกไ็มใ่ช่ชาวฮบีร ูหญงิ
หม้ายจากเมอืงนาอินมบีุตรชายเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่เธอจะ
พึง่พาได ้(ลูกา 7:12) ในทางตรงกนัขา้ม ไยรสัเป็นผูป้กครองในธรรมศาลา อาจ
อยูใ่นเมอืงคาเปอรน์าอุม (มาระโก 5:22) ไมว่่าภมูหิลงัทางวฒันธรรมหรอืสถานะ
ทางสงัคมของพวกเขาจะแตกต่างกนั แต่ทุกคนต่างไดร้บัพรจากอ านาจแห่งการ
ใหช้วีติจากพระเจา้ 

อ่าน มาระโก 5:21-24, 35-43 เราเรียนรู้เก่ียวกบัความตายจากค า
ตรสัของพระคริสต์อย่างไร “เด็กคนนัน้ยงัไม่ตาย เพียงแต่นอนหลบัอยู่
เท่านัน้” (มาระโก 5:39) 

ลกูสาววยั 12 ปีของไยรสันอนป่วยหนกัอยู่ทีบ่า้น ไยรสัจงึไปหาพระเยซู
และอ้อนวอนให้พระองค์มาที่บ้านและวางพระหตัถ์แห่งการรกัษาบนเธอ แต่
ก่อนที่พวกเขาทัง้หมดจะไปถงึที่บ้าน มบีางคนน าข่าวเศรา้มาบอกก่อนว่า “ลูก
สาวของท่านตายแล้ว ยงัจะรบกวนอาจารยอ์กีท าไม” (มาระโก 5:35) แล้วพระ

วนัพธุ 
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เยซูกต็รสักบับดิาผูโ้ศกเศรา้ว่า “อย่าวติกเลย จงเชื่อเท่านัน้” (มาระโก 5:36) สิง่
ทีบ่ดิาทุกคนจะท าไดค้อื วางใจอย่างเตม็ทีใ่นการท างานของพระเจา้ เมื่อมาถงึที่
บา้น พระเยซูตรสักบัคนเหล่านัน้ทีชุ่มนุมกนัทีน่ัน่ว่า “พวกท่านรอ้งไหวุ้่นวายไป
ท าไม เด็กคนนัน้ยังไม่ตาย เพียงแต่นอนหลับอยู่เท่านัน้ ” (มาระโก 5:39) 
เขาเหล่านัน้กห็วัเราะเยาะพระองคเ์พราะว่า (1) พวกเขารูว้่าเดก็หญงิไดต้ายแลว้ 
และ (2) พวกเขาไมเ่ขา้ใจความหมายของค าตรสัของพระองค ์“ค าอุปมาทีใ่หก้าร
ปลอบประโลมใจโดยใช้ค าว่า ‘นอนหลบั’ แทน ‘ความตาย’ ดูเหมอืนจะเป็นวธิี
โปรดปรานของพระครสิต์ในการกล่าวถึงประสบการณ์นี้ (มทัธวิ 9:24; ลูกา 8:52 
ดูใน ยอหน์ 11:11-15) ความตายคอืการนอนหลบั แต่เป็นการนอนหลบัลกึซึ่งมี
แต่ผูใ้หช้วีติผูย้ ิง่ใหญ่เท่านัน้ทีจ่ะปลุกใหต้ื่นได ้เพราะพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้
ที่มกุีญแจสู่หลุมฝังศพ (ดูใน ววิรณ์ 1:18; ยอห์น 3:16; โรม 6:23)” (The SDA 
Bible Commentary, vol. 5, หน้า 609) หลงัจากทีเ่ดก็หญงิคนนี้ฟ้ืนขึน้จากความ
ตาย คนที่ได้เหน็เหตุการณ์นี้ “ก็ประหลาดใจอย่างยิง่เกี่ยวกบัเรื่องนี้ ” (มาระโก 
5:42) ไม่น่าแปลกใจที่จะรูส้กึเช่นนัน้ ส าหรบัในตอนนี้ความตายถอืเป็นที่สิ้นสุด 
เดด็ขาด และดูเหมอืนว่าจะยอ้นกลบัไม่ได ้การทีไ่ดเ้หน็เช่นนี้กบัตาของตนก็คง
จะเป็นประสบการณ์ทีน่่าทึง่และเปลีย่นชวีติอยา่งแน่นอน 

ค าตรัสของพระ เย ซู ท่ี ว่ า  “อ ย่ า วิตกเลย  จง เ ช่ือ เ ท่ า นั้น ” 
(มาระโก 5:36) ยงัคงมีความหมายต่อเราในทุกวนัน้ี เราเรียนรู้ท่ีจะเช่ือได้
อย่างไร แม้เราจะตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าหวาดหวัน่ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
ส าคญัท่ีสดุท่ีจะรกัษาความเช่ือเอาไว้ 
 
                                    ลาซารสั 
                                    Lazarus 

อ่าน ยอห์น 11:1-44 พระเยซูได้ร ับการ “เชิดชูพระเกียรติ” 
โดยอาการป่วยและการตายของลาซารสัอย่างไร (ยอหน์ 11:4) 

วนัพฤหสับดี 
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อกีครัง้หนึ่งที่พระเยซูทรงใช้อุปมาเรื่องการนอนหลบัเพื่อกล่าวถึงการ

ตาย “ลาซารสัสหายของพวกเราหลบัไปแล้ว แต่เราก าลงัจะไปปลุกให้เขาตื่น ” 
(ยอห์น 11:11) เมื่อมีบางคนคิดว่าพระองค์ก าลังพูดถึงการนอนหลับจริง ๆ 
(ยอหน์ 11:11-13) พระเยซจูงึตรสัตรง ๆ ว่าพระองคห์มายถงึ “ลาซารสัตายแลว้” 
(ยอห์น 11:12-14) อันที่จริงแล้ว เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงเบธานี ลาซารัสก็
เสยีชวีติไปแล้วสี่วนั ศพของเขาเน่าเป่ือยแล้วด้วย (ยอห์น 11:17, 39) เมื่อถึง
เวลาทีร่่างกายเริม่เน่าเป่ือยจนไดก้ลิน่ กไ็ม่มคี าถามอกีเลยว่า บุคคลนั ้นได้ตาย
แล้ว ในบรบิทนี้เมื่อพระเยซูตรสักบัมาธาว่า “ลาซารสัจะเป็นขึน้มาอกี” (ยอห์น 
11:23) เธอยนืยนัความเชื่อของเธอในเรือ่งการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดทา้ย แต่พระเยซู
ประกาศว่า “เราเป็นชวีติและการเป็นขึน้จากตาย คนที่วางใจในเราจะมชีวีติอกี
แม้ว่าเขาจะตายไป และทุกคนที่มชีวีติและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่อ
อย่างนี้ไหม” (ยอหน์ 11:23-26) และพระเยซูตรสัเพิม่เตมิว่า “ถ้าเธอเชื่อ กจ็ะได้
เห็นความยิง่ใหญ่ของพระเจ้า” (ยอห์น 11:40) มาธาเชื่อ และเธอก็เห็นความ
ยิง่ใหญ่ของพระเจา้ในการเป็นขึน้มาจากความตายของน้องชายของเธอ 

พระคมัภรีก์ล่าวว่าชวีติถูกสรา้งขึน้โดยพระค าของพระเจา้ (สดุด ี33:6) 
และชีวิตก็จะสร้างขึ้นใหม่ได้โดยพระค าของพระเจ้าเช่นในกรณีของลาซารสั 
หลงัจากอธษิฐานสัน้ ๆ พระเยซูตรสัว่า “ลาซารสั ออกมาเถดิ” (ยอห์น 11:43) 
คนเหล่านี้ก็เห็นพลงัแห่งการให้ชวีติของพระเจ้า ณ ที่นัน่และขณะนั ้น ซึ่งเป็น
พลงัเดยีวกนัที่ตรสัให้โลกของเราด ารงอยู่ และก็เป็นพลงัเดยีวกนัที่จะเรยีกคน
ตายใหฟ้ื้นขึน้เมื่อสิน้สุดยุคสุดทา้ย โดยการทรงเรยีกลาซารสัใหฟ้ื้นขึน้ พระเยซู
ไดท้รงพสิูจน์ว่าพระองคม์อี านาจทีจ่ะเอาชนะความตาย จะมอีะไรยิง่ใหญ่ไปกว่า
การส าแดงพระสริขิองพระเจ้าเช่นนี้อกี ส าหรบัมนุษยอ์ย่างเราที่ต้องตายอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้
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อ่าน ยอห์น 11:25, 26 พระเยซูตรสัเก่ียวกบัผู้เช่ือท่ีต้องตายในข้อ
หน่ึง และตรสัถึงผู้เช่ือท่ีไม่มีวนัตายในอีกข้อหน่ึง พระเยซูก าลงัสอนอะไร
เราในเรื่องน้ี พระเยซูก าลงัสอนเราถึงเรื่องอะไร และเหตุใดการเข้าใจว่า
ความตายคือการนอนหลบัโดยไม่รู้สึกตวัจึงส าคญัมากต่อการเข้าใจพระ
วจนะของพระคริสต์ และเหตุใดพระวจนะของพระเจ้าจึงให้ความหวงัแก่
เราอย่างมากมายในเร่ืองท่ีมนุษยท์ุกคนจะต้องตาย 
 
                                     
                                     
 

ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสอื บรรพชนกบัผูเ้ผยพระวจนะ เรื่อง “The Death of 
Moses” หน้า 469-480; หนงัสอื บรรพชนกบักษตัรยิ ์ เรือ่ง “The Voice of Stern 
Rebuke” หน้า 129-142; “A Prophet of Peace” หน้า 237-243; หนังสอื ผู้พงึ
ปรารถนาแห่งปวงชน เรื่อง “The Centurion” หน้า 318, 319; “The Touch of 
Faith” หน้า 342, 343; “ ‘Lazarus, Come Forth’ ” ของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ 

“ในพระครสิต์คอืชวีติดัง้เดมิ ทีม่ไิดย้มืใครและไม่มจีุดก าเนิด‘คนที่มพีระ
บุตรก็มชีวีติ คนที่ไม่มพีระบุตรก็ไม่มชีวีติ ’ 1 ยอห์น 5:12 การเป็นพระเจ้าของ
พระครสิต์ คอืความเชื่อมัน่ของผูเ้ชื่อในเรื่องชวีตินิรนัดร ์‘คนทีว่างใจในเรา’ พระ
เยซูตรสั ‘จะมชีวีติอกีแมว้่าเขาจะตายไป และทุกคนที่มชีวีติและวางใจในเราจะ
ไมต่ายเลย เธอเชื่ออยา่งนี้ไหม’ ในขอ้นี้ พระครสิต ์[ยอหน์ 11:25, 26] มองไปยงั
ช่วงเวลาแห่งการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระองค ์จากนัน้คนตายทีช่อบธรรม
จะฟ้ืนขึ้นจากความตายโดยไม่เน่าเป่ือย และคนชอบธรรมที่มชีวีติอยู่จะได้รบั
การเปลีย่นแปลงขึน้สู่สวรรคโ์ดยไมเ่หน็ความตาย การอศัจรรยท์ีพ่ระครสิต์ก าลงั
จะทรงกระท าในการปลุกลาซารสัใหฟ้ื้นขึน้จากความตายเป็นตวัแทนของการฟ้ืน
คนืชพีของผูช้อบธรรมทีต่ายแลว้ทัง้หมด โดยค าตรสัและพระราชกจิของพระองค ์
พระองคท์รงประกาศว่าพระองคเ์องทรงเป็นผูก้ าเนิดการฟ้ืนคนืชพี พระองคผ์ูซ้ึง่

วนัศกุร ์
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ก าลงัจะสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขนในไม่ชา้ ทรงยนืถอืกุญแจแห่งความตาย ทรง
เป็นผูพ้ชิติหลุมศพ และยนืยนัสทิธิแ์ละฤทธิอ์ านาจของพระองค์ในการประทาน
ชวีตินิรนัดร”์ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 530) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. หลายคนเสยีชวีติในช่วงงานการเผยพระวจนะของเอลยีาหแ์ละเอลชีา 

รวมทัง้ในช่วงการปฏบิตัพิระราชกจิของพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก แต่
มเีพยีงไม่กี่คนเท่านัน้ที่ฟ้ืนคืนชวีติ (ดูใน ลูกา 4:23-27) ลองนึกถึง
ประสบการณ์ของคนตายทุกคนไม่ว่าจะเคยเป็นขึน้มาในอดตีหรอืจะ
เป็นขึน้ในการเสดจ็มาครัง้ทีส่องแตกต่างกนัอยา่งไร กล่าวคอืการตาย
เป็นอยา่งไร 

2. ผูเ้ขยีนหลายคนตลอดหลายศตวรรษทีผ่่านมาไดเ้ขยีนเกี่ยวกบัการไร้
ประโยชน์ของชวีติที่จบลงดว้ยความตายเสมอ เช่นเดยีวกบัสิง่มชีวีติ
อื่น ๆ เช่น ไก่ บเีวอร์ หอยนางรม เป็นต้น เราทุกคนต่างต้องตาย 
อย่างไรก็ตามส าหรับมนุษย์แล้วในแง่หนึ่ง สถานการณ์ของเรา
เลวร้ายยิง่กว่าของสัตว์ เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องตาย (ดูใน ปัญญา
จารย ์9:5) ไก่ บเีวอร ์และหอยนางรมนัน้ไม่รูต้วั ดงันัน้แล้ว เหตุใด
พระสญัญาแห่งการฟ้ืนคนืชพีจงึส าคญัยิง่ต่อเรา 

3. ถ้าคุณคดิว่าวญิญาณเป็นอมตะและคนตายโดยเฉพาะคนตายทีช่อบ
ธรรม มชีวีติอยูใ่นสวรรคห์ลงัจากทีพ่วกเขาตาย การฟ้ืนขึน้จากความ
ตายจะมปีระโยชน์อะไรเมือ่สิน้สุดยคุสุดทา้ย 

4. หากมีคนโทรมาและถามว่า  “แซลลี่อยู่ไหม” คุณอาจจะตอบว่า 
“อยู่ค่ะ แต่เธอก าลงัหลบัอยู่” แต่คุณคงไม่ตอบว่า “อยู่ค่ะ แต่เธอตาย
แลว้” ท าไมจงึไม่พูดเช่นนัน้ เรื่องนี้สอนเราถงึลกัษณะของความตาย
อยา่งไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: ววิรณ์ 13:8; มทัธวิ 17:22, 23; 
มาระโก 9:30-32; ยอหน์ 19:1-30; โรม 6:23; 1 โครนิธ ์1:18-24 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

มคี ากล่าวว่า เราไม่สามารถหลกีเลีย่งความตายและการเสยีภาษไีด ้นัน่
ไม่ได้เป็นความจรงิทัง้หมด ผู้คนสามารถหลกีเลี่ยงภาษีได้ แต่หลกีเลี่ยงความ
ตายไม่ได้ อาจจะสามารถชะลอความตายออกไปได้ไม่กี่ปี แต่ไม่ช้าก็เรว็ความ
ตายกม็าถงึเสมอ และเพราะเรารูว้่าคนตายทัง้คนชอบธรรมและคนอธรรมสิน้สุด
ลงแบบเดยีวกนัในครัง้แรก ความหวงัแห่งการฟ้ืนคนืชพีของเราจงึมคีวามหมาย
อย่างมากต่อเรา ดงัทีเ่ปาโลกล่าว หากปราศจากความหวงันี้ “คนทัง้หลายทีล่่วง
หลบัในพระครสิตก์พ็นิาศไปดว้ย” (1 โครนิธ ์15:18) ซึง่การทีจ่ะกล่าวว่าผูท้ี ่“ล่วง
หลบัในพระครสิต์” ก าลงัไปมาบนสวรรคต่์อเบือ้งพระพกัตรพ์ระเจา้กเ็ป็นเรื่องที่
ค่อนขา้งแปลก 

ดงันัน้ การฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระครสิต์จงึเป็นศูนยร์วมของความเชื่อ
ของเรา เพราะการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองคท์ าใหเ้รามหีลกัประกนัของเราเอง 

บทท่ี 6 
พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พ่ือเรา 

He Died for Us 
วนัที ่29 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“โมเสสยกงูขึ้นในถ่ินทุรกนัดารอย่างไร บุตรมนุษยจ์ะต้อง
ถกูยกขึ้นอย่างนั้น เพ่ือทุกคนท่ีวางใจพระองค์จะได้ชีวิต 
นิรนัดร”์ (ยอหน์ 3:14, 15) 
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แต่ก่อนทีพ่ระครสิต์จะฟ้ืนคนืพระชนม ์แน่นอนว่าพระองคต์้องสิ้นพระชนม์ก่อน 
ดว้ยเหตุนี้ท่ามกลางความทุกขร์ะทมเนื่องจากการสิน้พระชนมท์ีจ่ะมาถงึ ในเกท
เสมนีพระองค์ทรงอธษิฐานว่า “เดีย๋วนี้ใจของเราเป็นทุกข ์จะให้เราพูดอย่างไร 
‘ขา้แต่พระบดิา ขอทรงช่วยขา้พระองค์ให้พ้นจากช่วงเวลานี้ ’ อย่างนัน้หรอื แต่
เพื่อจุดประสงคน์ี้เอง เราจงึมาถงึช่วงเวลานี้” (ยอหน์ 12:27) และจุดประสงคน์ัน้
คอื การสิน้พระชนม ์

 
สัปดาห์น้ีเราจะศึกษาถึงการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์และ

ความหมายของพระสญัญาแห่งชีวิตนิรนัดร ์
 
                                    ตัง้แต่แรกสรา้งโลก 
                                    From the Foundation of the World 

 
อ่าน วิวรณ์ 13:8; กิจการ 2:23; และ 1 เปโตร 1:19, 20 พระคริสต์

ถกูมองว่า “ถกูปลงพระชนมต์ัง้แต่แรกสร้างโลก” อย่างไร 
“และคนทัง้หลายทีอ่ยู่บนแผ่นดนิโลกจะบูชาสตัวร์า้ยนัน้ คอืคนทีไ่ม่มชีื่อ

จดไว้ในหนังสอืแห่งชวีติของพระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ตัง้แต่แรกสร้าง
โลก” (ววิรณ์ 13:8) สิง่ส าคญัส าหรบัเราคอื แนวคดิทีว่่า พระครสิต์ทรง “ถูกปลง
พระชนม์ตัง้แต่แรกสร้างโลก” เห็นได้ชดัว่า เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ในแง่ของ
สญัลกัษณ์ (พระธรรมววิรณ์เตม็ไปดว้ยสญัลกัษณ์) เพราะพระครสิต์มไิดท้รงถูก
ตรงึที่กางเขนจนกระทัง่หลายพนัปีหลงัจากการสร้างโลก สิง่ที่พระคมัภรี์ข้อนี้
กล่าวคอื แผนการแห่งความรอดไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่ก่อนการสรา้งโลก และศูนยร์วม
ของแผนนัน้คือ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจ้าบน
กางเขน 

วนัอาทิตย ์
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อ่าน ทิตสั 1:2 พระคมัภีรข้์อน้ีสอนเราเก่ียวกบั แผนการแห่งความ
รอดท่ีได้จดัเตรียมไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงมีศูนย์รวมอยู่ท่ีการส้ินพระชนม์ของ
พระคริตสอ์ย่างไร  

 
“แผนการเพื่อการไถ่ใหร้อดของเรามไิดเ้ป็นความคดิทีม่มีาภายหลงั แต่

เป็นแผนการทีก่ าหนดขึน้หลงัจากการลม้ลงในบาปของอาดมั... เป็นการเปิดเผย
หลักการที่มีมาตั ้งแต่ยุคนิ ร ันดร์เ ป็นรากฐานของบัลลังก์ของพระเจ้า ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 22) 

แผนการนี้เปิดเผยแก่อาดมัและเอวาในสวนเอเดนก่อน (ปฐมกาล 3:15, 
21) และการถวายบูชาด้วยเลือดทุกแบบ เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นตลอดพระ
คมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิ ตวัอยา่งเช่น ในขณะที่ทดสอบความเชื่อของอบัราฮมั พระ
เจา้กท็รงจดัเตรยีมแกะผูต้วัหนึ่งเพื่อถวายบูชาแทนอสิอคั (ปฐมกาล 22:11-13) 
การแทนที่นี้แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนยิง่ขึน้ในลกัษณะของการที่พระครสิต์เป็น
ตวัแทนสิ้นพระชนมเ์พื่อไถ่บาปบนกางเขน ดงันัน้แล้ว ศูนยก์ลางของแผนการ
แห่งความรอดทัง้หมดคอื การสิน้พระชนมข์องพระเยซูแทนทีค่นบาป โดยมกีาร
ถวายบูชาสตัว์หลายศตวรรษที่ผ่านมาเป็นสญัลกัษณ์ ซึ่งการถวายบูชาสตัวแ์ต่
ละครัง้เป็นสญัลกัษณ์ของการสิ้นพระชนม์ของพระครสิต์บนกางเขนในฐานะ 
“พระเมษโปดกของพระเจา้ผูท้รงรบับาปของโลกไป” (ยอหน์ 1:29) 

การถวายบูชาสตัวนั์น้น่าสยดสยองและเตม็ไปด้วยเลือด ซ่ึงกเ็ป็น
เร่ืองจริง แต่เหตุใดความน่าสยดสยองและการเต็มไปด้วยเลือดน้ีจึงเป็น
ประเดน็ในการสอนเราเก่ียวกบัการส้ินพระชนมข์องพระคริสต์แทนท่ีเรา 
และค่าของการไถ่บาปนัน้ร้ายแรงเพียงใด 

 
                                    บทน าสู่กางเขน 
                                    A Preface to the Cross 
วนัจนัทร ์
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เหล่าสาวกมปีฏกิริยิาอย่างไรต่อค าพยากรณ์ของพระเยซูเกี่ยวกบัความ
ทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และปฏกิิรยิาของพวกเขาสอน
อะไรเราถงึอนัตรายของการเขา้ใจพระคมัภรีอ์ย่างไมถู่กตอ้ง 
อ่าน มทัธิว 16:21-23 มทัธิว 17:22, 23; มาระโก 9:30-32; ลูกา 9:44, 45 
ลกูา 18:31-34  

พระเยซูประสูติเพื่อสิ้นพระชนม์ และพระองค์ทรงอยู่เพื่อสิ้นพระชนม์ 
ทุก ๆ ย่างก้าวทีพ่ระองคด์ าเนินน าพระองคเ์ขา้ใกลก้ารสละพระชนมเ์พื่อการไถ่
บาปครัง้ยิง่ใหญ่บนไมก้างเขนทีค่าลวาร ีพระองคท์รงทราบพนัธกจิของพระองค์
เป็นอย่างด ีจงึไม่ทรงยอมให้ใครหรอืสิง่ใดมาเบี่ยงเบนพระองคไ์ด ้ในความจรงิ
แล้ว “ทัง้ชีวิตของพระองค์เ ป็นบทน าสู่การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Fundamentals of Christian Education, หน้า 382) 

ในปีสุดทา้ยของการปฏบิตัพินัธกจิบนแผ่นดนิโลก พระเยซูตรสักบัเหล่า
สาวกของพระองคอ์ยา่งชดัเจนมากขึน้เรือ่ย ๆ เกีย่วกบัการสิน้พระชนมท์ีใ่กลเ้ขา้
มา แต่ดูเหมอืนพวกเขาไม่สามารถและไม่เตม็ใจยอมรบัความจรงิตามพระด ารสั
ของพระองค์ พวกเขาต่างเต็มไปด้วยความคดิผดิ ๆ เกี่ยวกบับทบาทของพระ
เมสสยิาห ์และสิง่ทา้ยสุดทีพ่วกเขาคาดหวงัจากพระองคค์อื การสิน้พระชนมข์อง
พระเยซ ูโดยเฉพาะในฐานะพระเมสสยิาห ์กล่าวโดยสรปุไดว้่า หลกัศาสนศาสตร์
ทีผ่ดิ ๆ น าพวกเขาไปสู่ความเจบ็ปวดและความทุกขท์รมานโดยไม่จ าเป็น พระ
เยซูทรงเคยเปิดเผยกบันิโคเดมสัแลว้ว่า “โมเสสยกงขูึน้ในถิน่ทุรกนัดารอย่างไร 
บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนัน้ เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิ
รนัดร”์ (ยอหน์ 3:14, 15) ขณะอยู่ในซซีารยีาฟีลปิปี พระเยซูทรงบอกเหล่าสาวก
ของพระองคว์่า พระองคจ์ะต้อง “เสดจ็ไปกรุงเยรซูาเลม็ และจะต้องทรงทนทุกข์
ทรมานหลายประการจากพวกผูใ้หญ่ พวกหวัหน้าปุโรหติ และพวกธรรมาจารย ์
และทรงถูกประหารชวีติ แต่ในวนัที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึน้มาใหม่” (มทัธวิ 
16:21) ครัน้เมื่อเสด็จผ่านแคว้นกาลลิเีป็นการส่วนตวั (มาระโก 9:30-32) และ
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ระหว่างการเดนิทางครัง้สุดท้ายไปยงักรุงเยรูซาเลม็ (ลูกา 18:31-34) พระเยซู
ตรสัอกีครัง้กบัเหล่าสาวกเกี่ยวกบัการสิ้นพระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนมข์อง
พระองค์ เนื่องจากไม่ใช่สิง่ที่พวกเขาต้องการได้ยนิ พวกเขาจงึไม่ฟัง เป็นการ
งา่ยเพยีงใดทีเ่ราจะท าเช่นเดยีวกนั 

 
ผู้คนโดยเฉพาะประชากรท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรร มีแนวคิดผิด ๆ 

เก่ียวกบัการเสดจ็มาครัง้แรกของพระเมสสิยาห ์ในทุกวนัน้ีมีแนวคิดผิด ๆ 
อะไรบ้างเก่ียวกบัการเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระเยซู 
 
                                    ส าเรจ็แล้ว 
                                    It is Finished! 

 
อ่าน ยอหน์ 19:1-30 ค ากล่าว “ส าเรจ็แล้ว” ของพระเยซูให้ข่าวสาร

ส าคญัอะไรแก่เรา 
“ในที่สุด ช่วงเวลาส าคญัของพระครสิต์ เพื่อมนุษยชาต ิและส าหรบัทัง้

จกัรวาลก็มาถึง พระองค์ทรงต่อสู้กับพลงัแห่งความมดืด้วยความทุกข์ระทม 
พระองคเ์สดจ็เขา้ไปในสวนเกทเสมนีอย่างช้า ๆ ผ่านการสอบสวนอย่างไม่เป็น
ธรรม และขึ้นไปยงัภูเขาแห่งคาลวาร ีทูตสวรรค์ชัว่พยายามเอาชนะพระองค์ 
ขณะที่พระเยซูทรงถูกตรงึบนไมก้างเขน พวกหวัหน้าปุโรหติ พวกธรรมาจารย ์
และผูป้กครองต่างเยาะเยย้พระองคว์่า “ ‘เขาช่วยคนอื่นใหร้อดได ้แต่ช่วยตวัเอง
ไม่ได้ เขาเป็นกษตัรยิข์องชนชาตอิสิราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดีย๋วนี้เถดิ 
เราจะไดเ้ชื่อบา้ง’ ” (มทัธวิ 27:42) พระครสิต์สามารถลงมาจากกางเขนและช่วย
พระองค์เองให้รอดได้หรอืไม่ แน่นอนพระองค์ทรงท าได้ แต่พระองค์ไม่เต็ม
พระทยัทีจ่ะท าเช่นนัน้ ความรกัอนัไม่มเีงื่อนไขทีพ่ระองคท์รงมต่ีอมนุษยท์ัง้ปวง 
รวมถงึผูเ้ยาะเยย้เหล่านัน้ ท าใหพ้ระองคไ์ม่ทรงยอมแพ ้อนัทีจ่รงิแลว้ “บรรดาผู้
เยาะเยย้กอ็ยูใ่นกลุ่มทีพ่ระองคท์รงสิน้พระชนมเ์พื่อช่วยใหร้อด และพระองคก์ไ็ม่

วนัองัคาร 
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ทรงลงมาจากกางเขนเพื่อช่วยพระองค์เอง เพราะพระองค์ทรงถูกตรงึไว้ มใิช่
ดว้ยตะป ูแต่ดว้ยพระประสงคข์องพระองค์เองที่จะช่วยพวกเขาให้รอด” (Alfred 
Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to S. 
Matthew [London: Elliot Stock, 1910], หน้า 397) 

การทนทุกขข์องพระครสิต์ในครัง้นี้ พระเยซกู าลงัเอาชนะอาณาจกัรของ
ซาตาน ถงึแมว้่าซาตานจะเป็นผู้ยุยงใหเ้กดิเหตุการณ์ที่น าไปสู่การตรงึกางเขน 
รวมถงึการทรยศของยดูาส (ยอหน์ 6:70; ยอหน์ 13:2, 27) “อยา่งไรกต็าม ชาวอี
วานเจลลสิต์ไม่ได้พยายามอธบิายว่า การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเป็นทัง้การ
กระท าของซาตานและการกระท าที่พระเยซูทรงได้รบัชัยชนะเหนือซาตาน ” 
(George E. Ladd, A Theology of the New Testament, rev. ed. [Cambridge, 
UK; Lutterworth Press, 1994], หน้า 192) เสยีงร้องจากกางเขน “ส าเรจ็แล้ว” 
(ยอห์น 19:30) พระคริสต์มิได้เพียงตรัสเป็นนัยว่า ความทุกข์ทรมานของ
พระองคส์ิน้สุดลงแลว้เท่านัน้ แต่พระองคไ์ดท้รงเอาชนะซาตานและกองก าลงัชัว่
ของมนัในความขดัแยง้แห่งจกัรวาลครัง้ยิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร ์ “สวรรคท์ัง้หมด
ได้รบัชัยชนะในความส าเร็จของพระผู้ช่วยให้รอด ซาตานพ่ายแพ้ และรู้ว่า
อาณาจกัรของมนัสญูสิน้แลว้” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 
758) เป็นเรื่องยากที่เขา้ใจความแตกต่างอนัน่าประหลาดใจในเรื่องนี้ กล่าวคอื 
ในความอปัยศอย่างถงึทีสุ่ดของพระบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงไดร้บัชยัชนะ
อนัยิง่ใหญ่และมสีงา่ราศทีีสุ่ด เพื่อเราและเพื่อจกัรวาล 

ลองนึกดูว่า บาปนั้นเลวร้ายเพียงใดท่ีพระคริสต์จ าเป็นต้อง
ส้ินพระชนม์เพ่ือจ่ายค่าไถ่ ความจริงน้ีสอนเราว่า การกระท าของเรา
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความชอบธรรมนัน้ไร้ประโยชน์เพียงใด ท้ายสดุแล้ว เราท า
อะไรได้บ้างเพ่ือจะเพ่ิมเติมส่ิงท่ีพระคริสต์ได้ทรงท าเพ่ือเรา อภิปราย
ค าถามในชัน้เรียนวนัสะบาโต 
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                                    พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พือ่เรา 
                                    He Died for Us 
 

อ่าน ยอหน์ 3:14-18 และ โรม 6:23 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนว่าการ
ส้ินพระชนมข์องพระคริสตบ์รรลผุลส าเรจ็อะไรเพ่ือเรา 

 
เมื่อพระเยซูทรงมาถงึแม่น ้าจอรแ์ดนเพื่อรบับพัตศิมา ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิ

มาประกาศว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป” 
(ยอหน์ 1:29) ค ากล่าวนี้ยอมรบัว่าพระครสิตท์รงเป็นพระเมษโปดกของพระเจา้ที่
การถวายบชูาทัง้ปวงในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิชีไ้ปยงัพระองคผ์ูน้ี้ 

แต่การถวายบชูาสตัวไ์มส่ามารถก าจดับาปไดด้ว้ยตวัมนัเอง (ฮบีร ู10:4) 
เพยีงแต่เป็นการให้อภยัแบบมเีงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กบัประสทิธผิลของการสละพระ
ชนมข์องพระครสิต์บนกางเขนในอนาคต “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์
ทรงซื่อสตัยแ์ละเทีย่งธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราให้
พน้จากการอธรรมทัง้สิน้” (1 ยอหน์ 1:9) 

อ่าน ยอหน์ 3:16, 17 เราไดค้วามหวงัอนัยิง่ใหญ่อะไรจากขอ้พระคมัภรี์
สองข้อนี้ โดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่าคุณสมควรถูกประณามจากบางสิ่งที่คุณท า  
ทัง้หมดนี้หมายความว่าอย่างไร พระเยซูผู้ทรงสร้างจกัรวาล (ยอห์น 1:1-3) 
ประทานพระองคเ์องเพื่อเราแต่ละคน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ทัง้หมดนี้กเ็พื่อเรา
จะไม่ต้องถูกประณามส าหรบัสิง่ที่เราสมควรถูกประณาม นี่เป็นพระสญัญาอนั
ยิง่ใหญ่ของข่าวประเสรฐิ พระเยซคูรสิต์ทรงประกาศว่า “เพราะว่าพระเจา้ทรงรกั
โลก จนไดท้รงประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค์” มาสิน้พระชนมแ์ทนเรา 
(ยอห์น 3:16) แต่เราไม่ควรลืมว่า พระครสิต์ทรงเสนอพระองค์เองด้วยความ
สมคัรใจเพื่อเรา (ฮบีร ู9:14) ลูเธอรก์ล่าวถงึกางเขนว่าเป็น “แท่นบูชาทีพ่ระองค์ 
[พระครสิต์] ถูกเผาผลาญดว้ยไฟแห่งความรกัอนัไรข้อบเขตทีเ่ผาไหมใ้นพระทยั

วนัพธุ 
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ของพระองค ์เพื่อถวายเป็นเครือ่งบชูาทีม่ชีวีติและศกัดิส์ทิธิแ์ห่งพระกายและพระ
โลหติของพระองค์แด่พระบดิาดว้ยการวงิวอนอย่างแรงกล้า การรอ้งไหเ้สยีงดงั 
และน ้ าตาที่ร้อนระอุ (ฮีบรู 5:7)” (Luther’s Works, vol. 13 [St. Louis, MO: 
Concordia Publishing House, 1956], หน้า 319) พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์
เพยีงครัง้เดยีวเพื่อทุกคน (ฮบีร ู10:10) และเพยีงครัง้เดยีวเพื่อตลอดกาล (ฮบีรู 
10:12) เนื่องจากการสละพระชนมข์องพระองคน์ัน้เพยีงพอและจะไม่มวีนัสูญเสยี
อ านาจ 

และยงัมกีล่าวอีกว่า “หากจติวิญญาณหนึ่งยอมรบัข่าวประเสริฐแห่ง
พระคุณของพระองค ์พระครสิต์กจ็ะทรงเลอืกชวีติแห่งความตรากตร าและความ
อัปยศและสิ้นพระชนม์ด้วยความอับ อาย เพื่ อช่ วยคนคนนั ้นให้รอด ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ มหศัจรรยแ์ห่งการรกัษา, หน้า 135) 

อ่าน ยอห์น 3:16 อีกครัง้ โดยแทนค าว่า “โลก” และ “ทุกคน” 
ด้วยช่ือของคณุ คณุเรียนรู้ท่ีจะให้พระสญัญาอนัอศัจรรยน้ี์เป็นของคุณเอง
ทีละเลก็ละน้อยได้อย่างไร โดยเฉพาะเม่ือคณุถกูทดลองให้ท าบาป 

 
                                    ความหมายของกางเขน 
                                    The Meaning of the Cross 

อ่าน 1 โครินธ์ 1:18-24 เปาโลก าลงักล่าวเก่ียวกบักางเขนอย่างไร 
และเขาเปรียบเทียบกางเขนกบั “ปัญญาฝ่ายโลก” อย่างไร แม้แต่ในทุก
วนัน้ี เหตใุดข่าวสารเร่ืองกางเขนจึงมีความส าคญัมากในยคุท่ี “วตัถนิุยม” 
(แนวคิดท่ีว่าความจริงทัง้หมดเป็นเพียงวตัถ ุซ่ึงหมายความว่าไม่มีพระเจ้า
หรือดินแดนเหนือธรรมชาติ) ครอบง า “ปัญญาฝ่ายโลก”  

กางเขนของพระครสิต์เป็นศูนย์กลางของประวตัิศาสตร์แห่งความรอด 
“ความเป็นนิรนัดรม์อิาจหยัง่รูถ้งึความลกึซึง้ของความรกัทีเ่ปิดเผยบนกางเขนแห่ง
คาลวาร ีณ ทีน่ัน่ความรกัอนัไม่มขีอบเขตของพระครสิต์และความเหน็แก่ตัวอย่าง

วนัพฤหสับดี 
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ไมม่ขีดีจ ากดัของซาตานเผชญิหน้ากนั” (Stephen N. Haskell, The Cross and Its 
Shadow [South Lancaster, MA: Bible Training School, 1914] ) 

ขณะที่พระครสิต์ด้วยความถ่อมตนทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่
ส าหรบัเผ่าพนัธุ์มนุษย์ ซาตานด้วยความเห็นแก่ตวัได้กลนืพระองค์ให้ลงไปสู่
ความทุกขท์รมานและความเจบ็ปวดรวดรา้ว พระครสิต์มไิดส้ิน้พระชนมเ์หมอืน
การตายทัว่ไปตามทีม่นุษยท์ุกคนต้องเผชญิ พระองคท์รงรบัเอาความตายครัง้ที่
สอง เพื่อทุกคนทีย่อมรบัพระองค์จะไม่ต้องเผชญิกบัเหตุการณ์เช่นนี้  เมื่อค านึง
ความหมายของกางเขน มปีระเดน็ส าคญัหลายประการทีเ่ราควรจดจ า ประการ
แรก กางเขนเป็นการเปิดเผยในระดบัสูงสุดถงึความยุตธิรรมทีพ่ระเจา้มต่ีอบาป 
(โรม 3:21-26) ประการทีส่อง กางเขนเป็นการเปิดเผยในระดบัสูงสุดถงึความรกั
ของพระเจา้ที่มต่ีอคนบาป (โรม 5:8) ประการที่สาม กางเขนเป็นแหล่งพลงัอนั
ยิ่งใหญ่ในการท าลายโซ่ตรวนแห่งบาป (โรม 6:22, 23; 1 โครินธ์ 1:17-24) 
ประการที่สี่ กางเขนเป็นเพยีงความหวงัแห่งชวีตินิรนัดร์เดยีวของเรา ( ฟีลปิปี 
3:9-11; ยอหน์ 3:14-16; 1 ยอหน์ 5:11, 12) และประการทีห่า้ กางเขนเป็นยาแก้
พิษขนานเดียวในการต่อต้านการกบฏในจกัรวาลที่จะเกิดในอนาคต (ววิรณ์ 
7:13-17; วิวรณ์ 22:3) ความจริงเกี่ยวกับกางเขนที่ส าคัญเหล่านี้ไม่สามารถ
คน้พบไดโ้ดย “ปัญญาฝ่ายโลก” แต่ในทางตรงกนัขา้ม ปัญญาฝ่ายโลกถอืว่าการ
ประกาศกางเขนเป็นเรื่อง “โง่เขลา” ซึ่งไม่แม้แต่จะยอมรบัความจรงิที่ชัดแจ้ง
ทีสุ่ด นัน่คอื พระผูส้รา้งมอียูจ่รงิ (ดใูน โรม 1:18-20) 

ค าภาษากรกีส าหรบัค าว่า “โง่เขลา” เชื่อมโยงกบัค าภาษาองักฤษค าว่า 
“ปัญญาอ่อน” กล่าวคอื การประกาศกางเขนนัน้เป็นเรือ่ง “ปัญญาอ่อน” ตามแบบ 
“ปัญญาฝ่ายโลก” ปัญญาฝ่ายโลกไม่รู้จกัพระเยซูหรือความรอดที่พระองค์
ประทานแก่เราผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้ก างเขนแทนที่เรา 
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ไม่ว่าคุณค่าใดกต็ามท่ี “ปัญญาฝ่ายโลก” จะให้ได้ ท าไมเราต้อง
ไม่ให้คุณค่าเหล่านัน้รบกวนการเช่ือในพระเยซูและความหวงัท่ีเราได้รบั
ผา่น “ค าเทศนาโง่ ๆ” (1 โครินธ ์1:21) 
 
                                     

 
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนงัสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน 
เรื่อง “Gethsemane” หน้า 685-697 “Calvary” หน้า 741-758 และหนังสอื ก้าว
ตามพระครสิต์ เรื่อง “Repentance” หน้า 27  “ขา้พเจา้เหน็ว่าทัง้สวรรคส์นใจใน
ความรอดของเรา และเราควรจะเฉยเมยอยู่หรอื เราจะประมาทเลนิเล่ออยู่อกี
หรอื ราวกบัว่าเราจะรอดหรอืไม่เป็นเรื่องเล็กน้อย เราจะมองขา้มการสละพระ
ชนม์ที่ได้ท าเพื่อเราหรอื บางคนก็เป็นเช่นนัน้ เขาเหล่านัน้เห็นว่าพระคุณที่
ประทานให้เป็นเรื่องไร้สาระ และพระเจา้ไม่ทรงยอมรบัพวกเขา พระวญิญาณ
ของพระเจ้าจะไม่โศกเศร้าตลอดไป เพราะพระเจ้าได้ทรงกระท าทุกอย่างแล้ว
เพื่อช่วยมนุษยใ์หร้อด ถา้พวกเขาส าแดงใหเ้หน็โดยชวีติของพวกเขาว่า พวกเขา
เฉยเมยต่อพระคุณทีพ่ระเยซูประทานให ้ความตายจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา 
ซึ่งจะเป็นความตายที่น่าสยดสยอง เพราะพวกเขาจะต้องรู้สึกถึงความทุกข์
ทรมานทีพ่ระครสิต์ทรงรูส้กึเมื่อพระองคอ์ยู่บนกางเขนเพื่อจ่ายค่าไถ่ใหพ้วกเขา
ได้รอด ซึ่งพวกเขาปฏเิสธ และจากนัน้พวกเขาจะตระหนักถงึสิง่ที่พวกเขาต้อง
สูญเสยี คอืชวีตินิรนัดรแ์ละมรดกอนัเป็นอมตะ การสละพระชนมค์รัง้ยิง่ใหญ่ที่
เกดิขึน้เพื่อช่วยจติวญิญาณใหร้อดแสดงใหเ้ราเหน็คุณค่า เมื่อจติวญิญาณอนัล ้า
ค่าหลงหายไปครัง้หนึ่ง กจ็ะหลงหายไปตลอดกาล” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, ค าพยาน
ส าหรบัครสิตจกัร, vol. 1 หน้า 124) 
                                     
 
 

วนัศกุร ์



70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. ฮบีร ู10:4 กล่าวว่า “เพราะเลอืดววัผูแ้ละเลอืดแพะไมม่ทีางช าระ
บาปใหห้มดสิน้ไปไดเ้ลย” ดงันัน้แลว้ ผูค้นในสมยัพระคมัภรีพ์นัธ
สญัญาเดมิไดร้บัความรอดอยา่งไร การเปรยีบเทยีบโดยใชบ้ตัร
เครดติ ทีคุ่ณใชใ้นการช าระเงนิ แลว้คุณตอ้งจา่ยใหก้บับตัรเครดติที
หลงัช่วยใหคุ้ณเขา้ใจเรือ่งนี้ดขี ึน้ไดอ้ย่างไร 

2. อ่าน 2 โครนิธ ์5:18-21 ถา้พระครสิตส์ิน้พระชนมเ์พื่อช าระบาปของ
คนทัง้โลก เหตุใดจงึไมใ่ช่ทุกคนทีร่อด ท าไมการทีเ่ราเลอืกจงึมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดว่าใครจะรอดโดยกางเขนและใครจะ
หลงหาย ทัง้ ๆ ทีก่ารสละพระชนมค์รัง้ยิง่ใหญ่ไดท้ าเพื่อพวกเขา
แลว้ 

3. มอีะไรบา้งที ่“ปัญญาฝ่ายโลก” สอนว่าเป็น “ความโงเ่ขลา” ในสาย
พระเนตรของพระเจา้ เช่นแนวคดิทีว่่า การออกแบบและความ
งดงามอนัน่าอศัจรรยท์ัง้หมดของโลกนี้เป็นเพยีงการสรา้งขึน้โดย
บงัเอญิ หรอืจกัรวาลเกดิขึน้จากความว่างเปล่าอยา่งแน่นอน 

4. ค านึงถงึค าถามทา้ยบทเรยีนวนัองัคาร แลว้กางเขนล่ะ เกดิอะไรขึน้
ทีน่ัน่ ทีท่ าใหแ้นวคดิเรือ่งความรอดโดยการกระท านัน้ไรป้ระโยชน์ 
เป็นเรือ่งผดิพลาดมาก และขดักบัแผนการแห่งความรอด 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: มทัธวิ 27:62-66; ยอหน์ 10:17, 
18; มทัธวิ 27:51-53; ยอหน์ 20:11-29; 1 โครนิธ ์15:5-8 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 
 

ศูนยก์ลางความเชื่อครสิเตยีนคอื การที่พระเยซูฟ้ืนคนืพระชนม ์เปาโล
เขยีนถงึประเดน็นี้ไดอ้ย่างมพีลงัมาก “เพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกท าใหเ้ป็นขึน้มา 
พระครสิตก์ไ็มไ่ดท้รงถูกท าใหเ้ป็นขึน้มา และถา้พระครสิตไ์มไ่ดท้รงถูกท าใหเ้ป็น
ขึน้มา ความเชื่อของพวกท่านกไ็รป้ระโยชน์ ท่านกย็งัคงอยู่ในบาปของตน และ
ถ้ า อ ย่ า ง นั ้น ค นทั ้ง ห ล า ยที่ ล่ ว ง หลับ ใ นพ ร ะค ริส ต์ ก็ พิน าศ ไ ปด้ ว ย ” 
(1 โครนิธ ์15:16-18) เราจะลงรายละเอยีดเพิม่เตมิในสปัดาหห์น้า 

ดงันัน้ ไม่ว่าเปาโลจะเน้นเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์อย่างไร 
และไมว่่าจะส าคญัเพยีงไร “เพราะขา้พเจา้ตัง้ใจว่าจะไมแ่สดงความรูเ้รือ่งใดๆ ใน

บทท่ี 7 
ชยัชนะเหนือความตายของพระคริสต์ 

Christ’s Victory Over Death 
วนัที ่5 -11 พฤศจกิายน 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“เมื่อข้าพเจ้าเหน็พระองค ์ข้าพเจ้ากล็้มลงแทบพระบาทของพระองค์
เหมือนอย่างคนตาย และพระองค์วางพระหตัถ์ขวาบนตวัข้าพเจ้า 
แล้วตรสัว่า ‘อย่ากลวัเลย เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบือ้งปลาย เป็นผู้
ท่ีด ารงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่น่ีแน่ะ เรายงัด ารงชีวิตอยู่ตลอดไป
เป็นนิตย ์และเราถือลูกกญุแจทัง้หลายแห่งความตายและแห่งแดน
คนตาย’ ” (วิวรณ์ 1:17, 18) 



72 
 

หมู่พวกท่านเลย เว้นแต่เรื่องพระเยซูครสิต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่
กางเขน” (1 โครนิธ ์2:2) หากเป็นเช่นนัน้จรงิ ๆ กไ็ม่มอีะไรดหีากปราศจากการ
ฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค ์นัน่คอืความส าคญัของการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระ
เยซูทีม่ต่ีอความเชื่อครสิเตยีนทัง้หมดและแผนแห่งความรอด อย่างไรกต็าม ถ้า
เป็นไปตามที่หลายคนเชื่อว่า คนที่ตายในพระครสิต์ก าลงัได้รบัความสุขจาก
สวรรคร์าวกบัว่าพวกเขาได ้“กลบับา้นไปหาพระเจา้” กเ็ป็นการยากทีจ่ะเขา้ใจว่า
ท าไมการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระครสิต์จงึส าคญัต่อการฟ้ืนคนืชพีของเราเป็น
อยา่งมาก 

 
นอกจากเรื่องน้ีแล้ว สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาถึงการฟ้ืนคืนพระชนม์

ของพระคริสต์และหลกัฐานน่าเช่ือถือท่ีพระองคป์ระทานแก่เราเพ่ือให้เรา
เช่ือ 
 
                                    อโุมงคฝั์งศพท่ีปิดอยู ่
                                    A Sealed Tomb 
 

พันธกิจของพระคริสต์ดูเหมือนจะสิ้นสุดลง (และถึงขัน้ล้มเหลว) 
ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไมก้างเขน ซาตานประสบความส าเรจ็ในการยุยงให้ยู
ดาสทรยศพระผูช้่วยใหร้อด (ลกูา 22:3, 4; ยอหน์ 13:26, 27) และหวัหน้าปโุรหติ
และผู้ปกครองเรียกร้องให้ประหารพระองค์ (มัทธิว 26:59; มัทธิว 27:20) 
หลังจากที่พระเยซูถูกจบั “สาวกทัง้หมดก็ละทิ้งพระองค์ และพากันหนีไป” 
(มทัธิว 26:56) และเปโตรปฏิเสธพระองค์สามครัง้ (มทัธิว 26:69-75) บัดนี้ 
พระเยซูทรงนอนอยู่ในอุโมงค์ฝังศพที่สกัดจากหิน ปิดสนิทด้วยหินก้อนใหญ่ 
มทีหารโรมนัคุ้มกนัไว้ (มทัธวิ 27:57-66) และอ านาจแห่งความชัว่รา้ยที่มองไม่
เหน็เฝ้าดูอยู่ “ถ้ามนั [ซาตาน] ท าได้ มนัคงจะขงัพระครสิต์ไว้ในอุโมงค์ฝังศพ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Manuscript Releases, vol. 12, หน้า 412) 

วนัอาทิตย ์
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ในช่วงที่พระองค์ปฏบิตัิพนัธกิจบนแผ่นดนิโลก พระครสิต์ไม่เพยีงแต่
ทรงบอกล่วงหน้าถงึการสิน้พระชนมบ์นไมก้างเขน แต่ยงักล่าวถงึการฟ้ืนคนืพระ
ชนมข์องพระองคด์ว้ย การใชภ้าษาตะวนัออกถอืว่าส่วนหนึ่งของวนัถอืว่าเต็มวนั 
พระเยซูตรสัว่า “เพราะว่าโยนาห์อยู่ในท้องปลามหมึาสามวนัสามคนื อย่างไร 
บุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนอย่างนัน้” (มทัธิว 12:39, 40) 
ในโอกาสอื่น ๆ อกีทีพ่ระเยซูทรงเน้นว่า พระองคจ์ะถูกประหาร แต่ในวนัที่สาม
พระองคจ์ะทรงฟ้ืนขึน้มาใหม่ (มทัธวิ 16:21; มทัธวิ 17:22, 23; มทัธวิ 20:17-19) 
พวกหวัหน้าปโุรหติและฟารสิทีราบถอ้ยค านัน้และด าเนินมาตรการโดยหวงัว่าจะ
ป้องกนัการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค ์

 
อ่าน มทัธิว 27:62-66 การกระท าเหล่าน้ีช่วยให้โลกในภายหลงัมี

หลกัฐานเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูอย่างไร 
 
มาตราการรกัษาความปลอดภยัทัง้หมดที่กกัขงัพระเยซูไวใ้นอุโมงคฝั์ง

ศพยิง่ท าใหช้ยัชนะเหนือความตายของพระองคแ์ละเหล่ามารรา้ยดูชดัเจนยิง่ขึน้ 
เนื่องจากการป้องกนัและมาตรการทัง้หมดทีพ่วกเขาใชเ้พื่อใหแ้น่ใจว่าเหตุการณ์
เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น คนเหล่านี้ เคยได้ยินการอัศจรรย์ของพระเยซูมาอย่าง
แน่นอน แมแ้ต่ไดเ้หน็ดว้ย แต่กระนัน้ พวกเขากค็ดิว่าทหารทีอ่ยู่หน้าอุโมงค์ฝัง
ศพจะสามารถหยุดพระองคผ์ูท้ีท่ าการอศัจรรยม์ากมาย จากการฟ้ืนคนืพระชนม์
ไดห้รอื นอกจากนี้ การใหท้หารเฝ้าหน้าอุโมงคฝั์งศพเพื่ออะไร เหล่าสาวกอาจจะ
ขโมยพระศพและอ้างว่าพระเยซูได้ฟ้ืนขึน้จากความตายแล้วอย่างนัน้หรอื เมื่อ
คนถามว่า พระเยซผููท้รงฟ้ืนคนืพระชนมแ์ล้วนัน้อยู่ทีไ่หน พวกเขาจะบอกว่า ขอ
เพยีงแต่ท่านเชื่อเถดิ ถ้าจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได ้การกระท าของพวกเขาเผยให้
เห็นว่า พวกหัวหน้าปุโรหิตกลัวพระเยซูเพียงไร แม้หลังจากที่พระองค์
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สิน้พระชนมแ์ลว้ บางทลีกึ ๆ แลว้พวกเขากลวัว่าพระองค์จะฟ้ืนคนืพระชนม์ใน
ทา้ยทีสุ่ด 
 
                                    พระองคท์รงเป็นขึน้มา 
                                    He is Risen 

ชยัชนะของพระครสิต์เหนือซาตานและอ านาจชัว่รา้ยของมนัได้รบัมาที่
กางเขนและได้รบัการยนืยนัจากอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่า “เมื่อพระเยซูถูกฝังใน
หลุมศพ ซาตานได้รบัชยัชนะ มนักล้าที่จะหวงัว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะไม่มชีีวติ
ขึน้มาอกีครัง้ มนัอ้างสทิธเิหนือพระศพขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และตัง้ยามไวร้อบ
อุโมงคเ์พื่อหมายจบัพระครสิต์เป็นเชลย มนัโกรธอย่างขมขื่นเมื่อทูตของมนัหนี
ไปขณะทีผู่ส้่งสารจากสวรรคเ์ขา้มาใกล ้เมื่อมนัเหน็พระครสิต์เสดจ็ออกมาอย่าง
มีชัย มันรู้ว่าอาณาจักรของมันถึงจุดจบแล้ว และท้ายที่สุดมันจะต้องตาย” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้์, ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 782) แมว้่าสภาพมนุษยข์อง
พระครสิต์จะตาย แต่ความเป็นพระเจ้าของพระองค์นัน้ไม่ตาย ด้วยความเป็น
พระเจา้ของพระองค์ พระครสิต์ทรงครอบครองอ านาจที่จะท าลายพนัธนาการ
แห่งความตาย 

อ่าน มทัธิว 28:1-6; ยอห์น 10:17, 18 และ โรม 8:11 ใครมีส่วนใน
การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูโดยตรง 

ในช่วงที่พระเยซูปฏิบัติพันธกิจในสะมาเรีย-เพเรีย พระเยซูตรสัว่า 
พระองค์ เ องมีอ านาจที่ จ ะสละพระชนม์ชีพและรับชีวิตคืนมาอีกครัง้ 
(ยอห์น 10:17, 18) พระองค์ตรสักบัมาธาว่า “เราเป็นชวีติและการเป็นขึ้นจาก
ตาย” (ยอห์น 11:25) ข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ กล่าวถึงการฟ้ืนคืนพระชนม์ของ
พระองค์ว่าเป็นการกระท าของพระเจา้ (กจิการ 2:24; โรม 8:11; กาลาเทยี 1:1; 
ฮบีร ู13:20) แมแ้ต่ทูตสวรรคผ์ูย้ ิง่ใหญ่ของพระเจ้ากม็สี่วนร่วมในเหตุการณ์แห่ง
สง่าราศีนัน้ (มทัธวิ 28:1, 2) ในขณะเดยีวกัน มทัธวิ 28:11-15 เผยให้เห็นถึง
ความพยายามอนัไรป้ระโยชน์และโง่เขลาของพวกผู้น าที่ยงัคงต่อสู้กบัพระเยซู

วนัจนัทร ์
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ต่อไป ทหารรกัษาการณ์ชาวโรมนัเล่า “เหตุการณ์ทัง้หมดที่เกิดขึ้น” (มทัธวิ 
28:11) ใหพ้วกหวัหน้าปโุรหติฟัง เป็นการบอกโดยนยัถงึแนวคดิทีว่่า เหล่าทหาร
ยามได้เหน็การฟ้ืนคนืพระชนม ์ถ้าไม่ใช่เช่นนัน้ ค าพูดของพวกเขาจะหมายถงึ
อะไร ทูตสวรรคล์งมาจากสวรรค ์เคลื่อนหนิออก นัง่บนหนินัน้ และทหารยามก็
หมดสตไิป สิง่ถดัไปทีพ่วกเขารูค้อื อุโมงคฝั์งศพนัน้ว่างเปล่า บางทใีนขณะทีช่าว
โรมนัหมดสตอิยู่นัน้ มทีูตสวรรคม์าน าร่างของพระเยซูไป บางทสีาวกอาจจะเอา
ไป หรอืมคีนขโมยไป แต่ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้ พระศพของพระเยซูหายไปแล้ว
อยา่งแน่นอน 

ทตูสวรรคอ์งคห์นึ่งจากสวรรคเ์สดจ็ลงมา พวกคนหมดสตไิปเพราะความ
กลวั และอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าคงจะสร้างความอึดอดัให้กับบรรดาหวัหน้า
ปุโรหติมากพอแล้ว แต่พวกเขาได ้“แจกเงนิก้อนใหญ่ให้กบัพวกทหาร” (มทัธวิ 
28:12) เพื่อใหท้หารเหล่านี้เงยีบเสยี สิง่นี้บอกเป็นนัยว่า ไม่ว่าอะไรกต็ามทีพ่วก
ทหารบอก ท าใหพ้วกเขาวุ่นวายใจเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าสิง่ทีพ่วกทหาร
บอกกค็อื การฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซู 

บางคนเยาะเย้ยแนวคิดท่ีว่า คนกลุ่มแรกท่ีเห็นพระคริสต์ฟ้ืนคืน
พระชนมคื์อ พวกชาวโรมนั เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ ความจริงแล้ว เร่ืองน้ีก็
เป็นสญัลกัษณ์ของส่ิงท่ีก าลงัจะมาถึง กล่าวคือ ข่าวประเสริฐต้องส่งต่อไป
ยงัคนต่างชาติด้วย คณุมีความคิดเหน็อย่างไร 

 
                                    หลายคนเป็นขึน้มากบัพระองค ์
                                    Many Arose With Him 

“และน่ีแน่ะ ม่านในพระวิหารกฉี็กขาดออกเป็นสองท่อนตัง้แต่บน
ตลอดล่าง แผน่ดินกไ็หว ศิลากแ็ตกออกจากกนั อโุมงคฝั์งศพต่างๆ กเ็ปิด
ออก ศพของธรรมิกชนหลายคนท่ีล่วงหลบัไปแล้วกเ็ป็นขึ้นมา และเม่ือ
พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พวกเขากอ็อกจากอโุมงค ์พากนัเข้าไปในนคร

วนัองัคาร 
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บริสทุธ์ิปรากฏกบัคนจ านวนมาก” (มทัธิว 27:51-53) เร่ืองเหลือเช่ือน้ีสอน
เราเก่ียวกบัการเป็นขึ้นมาของพระเยซูและความส าเรจ็อย่างไร 

แผ่นดนิไหวระบุถงึการสิน้พระชนมข์องพระเยซ ู(มทัธวิ 27:50, 51) และ
อีกครัง้หนึ่งระบุการเป็นขึ้นมาของพระองค์ (มทัธวิ 28:2) ในขณะที่พระเยซู
สิ้นพระชนม์ “แผ่นดนิก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกนั อุโมงค์ฝังศพต่างๆ ก็เปิด
ออก ศพของธรรมกิชนหลายคนทีล่่วงหลบัไปแลว้กเ็ป็นขึน้มา และเมื่อพระเยซู
ทรงเป็นขึน้มาแลว้ พวกเขากอ็อกจากอุโมงค ์พากนัเขา้ไปในนครบรสิุทธิป์รากฏ
กบัคนจ านวนมาก” (มทัธวิ 27:51-53) ธรรมกิชนเหล่านี้เป็นขึน้มาด้วยสง่าราศี
เพื่อเป็นพยานถงึการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระครสิตแ์ละเป็นแบบอย่างของผู้ที่จะ
ฟ้ืนขึน้มาในช่วงของการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดท้าย ดงันัน้ ทนัทหีลงัจากการฟ้ืนคนื
พระชนม ์ชาวยวิจ านวนมากได้เห็นหลกัฐานอนัทรงพลงัที่จะเชื่อในการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค์ และด้วยเหตุนี้จงึยอมรบัพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของพวกเขา ซึง่มหีลายคนทีเ่ชื่อรวมถงึปโุรหติหลายคนดว้ย (ดใูน กจิการ 6:7) 
“ในช่วงการปฏบิตัพินัธกจิ พระเยซูทรงปลุกคนตายใหฟ้ื้นขึน้ พระองคท์รงปลุก
บุตรชายของหญงิม่ายแห่งเมอืงนาอนิใหฟ้ื้นขึน้ และบุตรสาวของนายธรรมศาลา
และลาซารสั แต่คนเหล่านี้ยงัไม่ได้ปกคลุมด้วยความเป็นอมตะ หลงัจากที่พวก
เขาฟ้ืนขึน้จากความตาย พวกเขาก็ยงัคงจะต้องตาย แต่บรรดาผู้ที่ออกมาจาก
หลุมศพในช่วงการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระครสิต์ถูกเรยีกให้ฟ้ืนคนืชพีสู่ชวีตินิ
รนัดร ์พวกเขาขึน้ไปกบัพระองค์ดัง่ถ้วยรางวลัแห่งชยัชนะเหนือความตายและ
หลุมศพ... คนเหล่านี้เข้าไปในเมอืงและปรากฏแก่คนเป็นอนัมาก ประกาศว่า 
พระครสิตท์รงเป็นขึน้มาจากความตาย และพวกเรากเ็ป็นขึน้มากบัพระองค ์ดว้ย
เหตุน้ีความจรงิอนัศกัดิส์ทิธิข์องการฟ้ืนคนืพระชนม์จงึเป็นอมตะ” (เอลเลน จ.ี 
ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 786) 

หากกล่าวตามหลกัมนุษย์แล้ว หวัหน้าปุโรหิตและผู้ปกครองมคีวาม
ได้เปรยีบอย่างมาก พวกเขาถอือ านาจทางศาสนาของประเทศและยังสามารถ



77 
 

โน้มน้าวเจา้หน้าทีโ่รมนัและฝงูชนให้ช่วยพวกเขาตามอุบายทีต่ ัง้ไว ้แต่พวกเขา
ลมืว่า “พระผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจกัรของมนุษย ์และประทาน
ราชอาณาจกัรเหล่านัน้แก่ผูท้ี่พระองคพ์อพระทยั” (ดาเนียล 4:32) ค าโกหกของ
พวกเขาขดัแยง้และเป็นโมฆะเพราะเหล่าธรรมมกิชนทีเ่ป็นขึน้มาจากความตาย 
ไม่ว่าส่ิงต่าง ๆ ในตอนน้ีจะเลวร้ายเพียงใด เหตุใดเราจึงวางใจในชยัชนะ
สงูสดุของพระเจ้าท่ีมีเพ่ือเรา ในขณะท่ีเรายงัด้ินรนอยู่ในโลกแห่งบาปน้ีได้ 
 
                                    พยานเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์
                                    Withnesses of the Risen Christ 

อ่าน ยอห์น 20:11-29 และ 1 โครินธ์ 15:5-8 เหล่าสาวกมีปฏิกิริยา
อย่างไรเม่ือพบพระคริสตผ์ูฟ้ื้นคืนพระชนมเ์ป็นครัง้แรก 

ทูตสวรรค์สององค์อยู่ที่อุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าบอกมารยีช์าวมกัดาลา
และผู้หญงิคนอื่น ๆ ว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว (มทัธวิ 28:1, 5-7; มาระโก 
16:1-7; ลูกา 23:55; ลูกา 24:1-11) แต่ในไม่ชา้พระเยซูพระองคเ์องกท็รงปรากฏ
ต่อหน้าพวกเขา และพวกเขาก็นมสัการพระองค์ (มทัธวิ 28:1, 9, 10; ยอห์น 
20:14-18) พระองคท์รงปรากฏต่อเปโตรดว้ย (ลูกา 24:34; 1 โครนิธ ์15:5) และ
ต่อสาวกอกีสองคนทีเ่ดนิทางไปยงัเมอืงเอมมาอูส ซึง่มใีจรอ้นรนขณะทีพ่ระองค์
ตรสักบัพวกเขา (มาระโก 16:12; ลูกา 24: 13-35) เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปใน
หอ้งชัน้บน เหล่าสาวกเริม่หวาดกลวัและตกใจ แต่แลว้กเ็ป่ียมดว้ยความปีตยินิดี
และอศัจรรยใ์จกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ (ลกูา 24:33-49; ยอหน์ 20:19-23) อกีหนึ่งสปัดาห์
ต่อมา พระเยซูเสดจ็มายงัหอ้งเดมิอกีครัง้โดยไม่ไดเ้ปิดประตู และครัง้นัน้แมแ้ต่
โธมสักเ็ชื่อในการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองค ์(ยอหน์ 20:24-29) 

ในช่วงสี่สิบวนัระหว่างการฟ้ืนคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค ์
พระเยซ ู“ทรงปรากฏแก่พวกพีน้่องกว่าหา้รอ้ยคนในคราวเดยีว” (1 โครนิธ ์15:6) 
รวมถงึยากอบด้วย (1 โครนิธ ์15:7) พระเยซูทรงร่วมรบัประทานอาหารเช้ากบั
สาวกบางคนที่ชายฝัง่ทะเลกาลิลี แล้วได้พูดคุยกับเปโตร (ยอห์น 21:1-23) 

วนัพธุ 
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ซึ่งพระเยซูอาจปรากฏตวัในสถานที่อื่น ๆ อกี (กจิการ 1:3) ก่อนที่พระองค์จะ
ปรากฏตัวครัง้สุดท้ายในสถานที่ที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (ลูกา 24:50-53; 
กจิการ 1:1-11) แมแ้ต่เปาโลกถ็อืว่าตนเองไดเ้ป็นพยานเหน็การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระครสิต์ ผูท้รงปรากฏต่อเขาระหว่างทางไปเมอืงดามสักสั (1 โครนิธ ์1:8; 
เปรยีบเทยีบกบั กจิการ 9:1-9) 

เมื่อครัง้แรกที่เหล่าสาวกคนอื่น ๆ บอกโธมสัว่า ในช่วงที่โธมสัไม่อยู่ 
พวกเขาได้เหน็องค์พระผูเ้ป็นเจา้ที่ฟ้ืนคนืพระชนมแ์ล้ว โธมสัโต้ตอบว่า “ถ้าขา้
ไม่เหน็รอยตะปทูีพ่ระหตัถ์ของพระองค ์และไม่ไดเ้อานิ้วของขา้แยงเขา้ไปทีร่อย
ตะปนูัน้ และไม่ไดเ้อามอืของขา้แยงเขา้ไปทีส่ขีา้งของพระองคแ์ลว้ ขา้จะไม่เชื่อ
เลย” (ยอหน์ 20:25) หนึ่งสปัดาหถ์ดัมา เมือ่พระเยซทูรงปรากฏแก่เหล่าสาวกอกี
ครัง้ ในครัง้นี้โธมสักอ็ยู่ท่ามกลางพวกเขาดว้ย พระเยซูตรสักบัเขาว่า “จงยื่นนิ้ว
มาที่นี่และดูมอืของเรา จงยื่นมอืออกคล าที่สขีา้งของเรา อย่าขาดความเชื่อเลย 
จงเชื่อเถดิ” (ยอหน์ 20:27) และแลว้โธมสัจงึสารภาพว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
ขา้พระองค ์และพระเจา้ของขา้พระองค์” พระเยซทูรงตอบว่า “เพราะท่านไดเ้หน็
เราท่านจงึเชื่อหรอื ผูท้ีไ่มเ่หน็เราแต่เชื่อกเ็ป็นสุข” (ยอหน์ 20:29) 

“ผู้ท่ีไม่เห็นเราแต่เช่ือกเ็ป็นสุข” แม้คุณจะไม่เห็นพระคริสต์ผู้ทรง
ฟ้ืนคืนพระชนมด้์วยตาของคณุเอง แต่ท าไมคณุจึงมีความเช่ือในพระเยซู 

 
                                    ผลแรกของผูล้่วงหลบั 
                                    The First Fruits of Those Who Have Died 

อ่าน 1 โครินธ์ 15:20 โดยค านึงถึง เฉลยธรรมบญัญัติ 26:1-11 
เปาโลกล่าวถึงพระคริสต์ผู้ ฟ้ืนคืนพระชนม์ในความหมายใดว่าเป็น 
“ผลแรกในพวกคนทัง้หลายท่ีได้ล่วงหลบัไปแล้ว” 

การถวาย “ผลแรก” เป็นการปฏบิตัทิางการเกษตรของชาวอสิราเอลใน
สมยัโบราณ ซึ่งมีความส าคัญทางศาสนาอย่างลึกซึ้ง เป็นการยอมรบัความ

วนัพฤหสับดี 
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ศกัดิส์ทิธิข์องพระเจา้ในฐานะพระผูใ้หท้ีเ่มตตา พระผูท้รงมอบผนืดนิแก่ผูพ้ทิกัษ์
ดูแลของพระองค์ ผนืดนิที่มพีชืผลเตบิโตและพรอ้มที่จะเก็บเกี่ยว (ดูใน อพยพ 
23:19; อพยพ 34:26; เลวนีิต ิ2:11-16; เฉลยธรรมบญัญตั ิ26:1-11) ผลแรกแสดง
ใหเ้หน็ว่า การเกบ็เกี่ยวนัน้ไม่เพยีงแต่ได้เริม่ต้นแลว้เท่านัน้ แต่ยงัเผยใหเ้หน็ถงึ
คุณภาพของผลติภณัฑอ์กีดว้ย 

ตามค ากล่าวของ Wayne Grodem “ในการเรยีกพระครสิต์ว่า ‘ผลแรก’ 
(ภาษากรกี aparchē) เปาโลใชอุ้ปมาจากเกษตรกรรมเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่า เราจะ
เป็นเหมอืนพระครสิต์ เช่นเดยีวกบัที ่ ‘ผลแรก’ หรอืรสชาตแิรกของผลติผลที่สุก
แสดงให้เหน็ว่า ผลติผลที่เหลอืก็จะเป็นเหมอืนผลแรกนัน้ ดงันัน้ พระครสิต์ใน
ฐานะ ‘ผลแรก’ แสดงให้เห็นว่า ร่างกายที่ ฟ้ืนคืนชีพของเราจะเป็นอย่างไร 
เมื่อ ‘การเกบ็เกี่ยว’ ครัง้สุดทา้ยของพระเจา้มาถงึ พระองคจ์ะทรงปลุกเราใหฟ้ื้น
ขึน้จากความตายและทรงน าเราเขา้สู่ที่ประทบัของพระองค์” (Wayne Grudem, 
Systematic Theology [Grand 12 Rapids, MI: Zondervan, 1994], p. 615.เป็น
การคุม้ค่าทีจ่ะระลกึว่าพระเยซูเสดจ็ออกจากอุโมงคฝั์งศพดว้ยพระวรกายมนุษย์
ที่มสีง่าราศี แต่พระองค์ยงัคงมรี่องรอยการถูกตรงึที่กางเขน (ยอห์น 20:27) 
หมายความว่าบุตรธดิาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ฟ้ืนขึ้นจะยงัคงมรี่องรอยความ
ทุกขท์รมานของตนเช่นเดยีวกนัใช่หรอืไม่ ในกรณีของอคัรสาวกเปาโล เขาจะ
ยงัคงแบก “หนามใหญ่ในเนื้อ” (2 โครนิธ์ 12:7) และ “รอยประทบัตราของพระ
เยซู” (กาลาเทยี 6:17) ในร่างกายแห่งสง่าราศขีองเขาอยู่อีกหรอื ตราบเท่าทีล่ม
หายใจยงัมอียู ่เปาโล “แบกรอยแห่งพระสริขิองพระครสิตไ์วใ้นรา่งกายของเขา ที่
ดวงตาของเขา ซึ่งเคยมดืบอดไปเพราะแสงจากสวรรค์ [ดูใน กิจการ 9:1-9]” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ไถ่เพราะรกั, หน้า 275) แต่ไมไ่ดห้มายความว่าเปาโลหรอืท่าน
อื่น ๆ ทีไ่ดร้บัการไถ่แห่งสง่าราศจีะฟ้ืนขึน้จากความตายดว้ยร่องรอยแห่งความ
ทุกขท์รมานของตน (เปรยีบเทยีบกบั 1 โครนิธ ์15:50-54) ในกรณขีองพระครสิต์ 
“พระองค์จะทรงแบกร่องรอยของความโหดรา้ยนี้ตลอดไป รอยตะปูทุก ๆ รอย 
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จะบอกเล่าเรื่องราวแห่งการไถ่มนุษยอ์นัสุดวเิศษและค่าไถ่ทีแ่สนแพง” (เอลเลน 
จ.ี ไวท้์, Early Writings, หน้า 179) รอยของพระองคค์อื สิง่ทีร่บัประกนัว่า รอย
ของเราทัง้หมดจะหายไปตลอดกาล 

พระคริสตท์รงแบกรอยแผลเป็นจากการถกูตรึงท่ีกางเขนตลอดไป 
ส่ิงน้ีเผยให้เห็นถึงความรกัของพระเจ้าท่ีมีต่อเราและค่าไถ่ท่ีช่วยเราให้
รอดอย่างไร และแสดงให้เราเห็นอย่างไรว่าพระเจ้าสามพระภาคทรงลง
แรงเพ่ือช่วยเราให้รอดมากเพียงใด 
 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสือ ผู้พงึปรารถนาแห่งปวงชน เรื่อง “In Joseph’s 
Tomb,” หน้า 769–778; “The Lord Is Risen,” หน้า 779-787; “Why Weepest 
Thou?”, หน้า 788-794; “The Walk to Emmaus”, หน้า 795-801; “Peace Be 
Unto You,” หน้า 802-808 

แนวความคดิสมยัใหมไ่มเ่ชื่อในการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซ ูอยา่งไร
ก็ตาม หลกัฐานทางประวตัศิาสตรน์ัน้น่าเชื่อถอืมาก แมแ้ต่ผู้ที่ไม่ยอมรบัความ
จรงิเรื่องการฟ้ืนคนืพระชนมก์ย็งัถูกบบีคัน้ใหย้อมรบัว่า คนมากมายเชื่อว่าพวก
เขาไดเ้หน็พระเยซูผูฟ้ื้นคนืพระชนม ์ดงันัน้ การพสิูจน์ทางศาสนาทีต่่อต้านการ
ฟ้ืนคืนพระชนม์จ านวนมากพยายามที่จะอธิบายว่าอะไรที่อาจท าให้คนที่
หลากหลายทัง้หมดน้ีเชื่อว่า พวกเขาไดเ้หน็พระครสิต์ผูเ้ป็นขึน้มา บางคนแยง้ว่า
เหล่าสาวกท าภาพลวงตาของพระเยซูผู้ทรงฟ้ืนคนืพระชนม ์บางคนว่าพระเยซู
ไม่ได้สิ้นพระชนมจ์รงิ ๆ เพยีงแต่หมดสตแิละกลบัมามชีวีติหลงัจากที่พระองค์
ทรงถูกน าลงมาจากกางเขน และเมื่อพระองค์แสดงตนอีกครัง้ ผู้ติดตามของ
พระองคจ์งึคดิว่าพระองคท์รงฟ้ืนขึน้จากการสิน้พระชนม ์และ (เชื่อหรอืไม่) บาง
คนโต้แยง้ว่า พระเยซูมน้ีองชายฝาแฝดทีเ่หล่าสาวกเขา้ใจผดิว่าเป็นพระครสิต์ผู้
ทรงฟ้ืนคนืพระชนม์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ว่า หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์เกี่ยวกับ

วนัศกุร ์
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การฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระครสิต์นัน้น่าเชื่อถอืมาก จนผูค้นตอ้งโตแ้ยง้เช่นน้ี ซึง่
เหตุผลต่าง ๆ ถูกปรุงแต่งเพื่อไม่ให้เรื่องนี้สิ้นสุดลง การฟ้ืนคืนพระชนม์นัน้
ส าคญัมาก จงึไมแ่ปลกใจทีเ่ราควรจะเชื่อ “เสยีงทีร่อ้งจากกางเขนว่า “ส าเรจ็แลว้” 
ไดย้นิในหมู่คนตาย เสยีงนัน้เจาะผ่านผนังอุโมงคฝั์งศพ และเรยีกคนทีห่ลบัใหล
ใหต้ื่นขึน้ เมือ่ไดย้นิเสยีงของพระครสิต์จากสวรรคก์จ็ะเป็นเช่นเดยีวกนั เสยีงนัน้
จะทะลุหลุมฝังศพและเปิดประตูอุโมงคอ์อก และผูท้ีต่ายแลว้ในพระครสิต์จะฟ้ืน
ขึน้มา เมือ่ครัง้ทีพ่ระผูช้่วยใหร้อดฟ้ืนคนืพระชนม ์มหีลุมศพสองสามหลุมถูกเปิด
ออก แต่ในการเสดจ็มาครัง้ที่สอง ผู้ตายแล้วที่ล ้าค่าทุกคนจะได้ยนิพระสุรเสยีง
ของพระองค์ และจะออกมาสู่ชีวิตแห่งสง่าราศีและเป็นอมตะ ฤทธานุภาพ
เดยีวกนัทีใ่หพ้ระครสิต์เป็นขึน้มาจากความตาย จะใหค้รสิตจกัรของพระองคฟ้ื์น
ชพีขึน้ และถวายพระเกยีรตแิด่พระองคเ์หนือผูค้รอบครองทัง้ปวง เหนืออ านาจ
ทัง้ปวง เหนือทุกนามทีเ่อ่ยชื่อ ไม่เพยีงแต่ในโลกนี้แต่ในโลกหน้าดว้ย” (เอลเลน 
จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 787) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. “ส าเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) และพระองค์ “ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว” 

(มทัธวิ 28:6) เป็นค ากล่าวทีม่คีวามหมายมากทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมมีา ทัง้
สองวลนีี้เสรมิกนัและกนัอย่างไรในเรื่องของประวตัศิาสตรแ์ห่งความ
รอด ความหวงัอนัยิง่ใหญ่อะไรส าหรบัเราทีพ่บไดจ้ากสองวลนีี้ 

2. ตอนแรกผูน้ าศาสนาต้องการใหท้หารยามเฝ้าหลุมฝังศพเพื่อป้องกนั
ไม่ให้เหล่าสาวกขโมยพระศพพระเยซูไป ต่อมาพวกเขาจ่ายเงนิให้
ทหารยามและให้บอกว่า พวกสาวกมาขโมยศพไป เรื่องราวเช่นนี้
ช่วยเปิดเผยความจรงิของอุโมงค์ฝังศพที่ว่ างเปล่าของพระครสิต์
อย่างไร และเหตุใดอุโมงค์ที่ว่างเปล่านัน้จงึส าคญัต่อเราผู้เป็นครสิ
เตยีน 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: 1 โครนิธ์ 15:12-19; ยอห์น 14:1-3; 
ยอหน์ 6:26-51; 1 เธสะโลนิกา 4:13-18; 1 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

แมพ้ระคมัภรี์จะเขยีนเป็นภาษากรกี แต่ผู้เขยีนพระคมัภรีพ์นัธสญัญา
ใหม่ทัง้หมด (ยกเวน้ลูกา) เป็นชาวยวิ และแน่นอนว่า พวกเขาเขา้ถงึธรรมชาติ
ของความเป็นมนุษย์จากมุมมองแบบองค์รวมของชาวฮบีรู ไม่ใช่แบบคนนอก
ศาสนาของกรกี ดงันัน้แลว้ ส าหรบัพระครสิต์และอคัรสาวก ความหวงัครสิเตยีน
จงึไม่ใช่ความหวงัใหม่ แต่เป็นการเปิดเผยความหวงัดัง้เดมิทีบ่รรพชนและผูเ้ผย
พระวจนะไดท้ะนุถนอมไวแ้ลว้ ตวัอย่างเช่น พระครสิต์ตรสัว่า อบัราฮมัมองเหน็
ล่วงหน้าและชื่นชมยนิดทีีไ่ดเ้หน็วนัของพระองค ์(ยอหน์ 8:56) ยดูากล่าวว่า เอ
โนคพยากรณ์ถึงการเสด็จกลบัมาครัง้ที่สอง (ยูดา 14, 15) และพระธรรมฮีบรู
กล่าวถงึวรีบุรุษแห่งความเชื่อทีค่าดหวงับ าเหน็จจากสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะไม่ได้

บทท่ี 8 
ความหวงัในพนัธสญัญาใหม ่

The New Testament Hope 
วนัที ่12 – 18 พฤศจกิายน 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรด
ประทานชีวิตนิรนัดรใ์ห้เราทัง้หลาย และชีวิตน้ีมีอยู่ในพระ
บุตรของพระองค์ ผู้ท่ีมีพระบุตรกมี็ชีวิต ผู้ท่ีไม่มีพระบุตรก็
ไม่มีชีวิต” (1 ยอหน์ 5:11, 12) 
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รับจนกว่าพวกเราจะได้ร ับพร้อมกัน (ฮีบรู 11:39, 40) ค ากล่าวนี้ จะไม่มี
ความหมายหากวญิญาณของพวกเขาขึน้ไปอยูก่บัพระเจา้บนสวรรคใ์นตอนน้ี 
โดยการเน้นว่า เฉพาะผู้ที่อยู่ในพระครสิต์เท่านัน้มชีวีตินิรนัดร ์(1 ยอห์น 5:11, 
12) ยอห์นได้ลบล้างทฤษฎีเรื่องลกัษณะความเป็นอมตะของวญิญาณ แท้จรงิ
แล้วไม่มชีวีตินิรนัดร์นอกเหนือจากความสมัพนัธ์แห่งการช่วยให้รอดกับพระ
ครสิต ์ดงันัน้ ความหวงัในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหมค่อื ความหวงัทีม่ศีูนยก์ลาง
ในพระครสิต์และเป็นเพยีงความหวงัเดยีวที่สิง่มชีวีติที่ไม่เป็นอมตะนี้จะได้รบั
ความเป็นนิรนัดรใ์นวนัหน่ึง 
 
                                    ความหวงัท่ีเหนือชีวิตน้ี 
                                    Hope Beyond This Life 
 

เฮอร์โรโดทัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณ (ศตวรรษที่ 5 ก่อน
ครสิต์ศกัราช) เขยีนเกี่ยวกบัชนเผ่าหนึ่ง เมื่อแรกเกดิจะเป็นช่วงเวลาแห่งการไว้
ทุกขเ์พราะพวกเขาคาดการณ์ถงึความทุกขท์รมานทีท่ารกคนน้ีจะตอ้งเผชญิหาก
มชีวีติอยูจ่นถงึวยัผูใ้หญ่ แมพ้ธิกีรรมนี้จะดแูปลกส าหรบัเรา แต่กม็เีหตุผลอยูบ่า้ง 

ต่อมานับพนัปี มโีฆษณาของอเมรกิาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขยีนว่า 
“จะมชีวีติอยู่ใย ถ้าคุณต้องถูกฝังในราคาสบิเหรยีญ” เรารูว้่าชวีตินัน้ต้องล าบาก 
แมเ้ราจะเชื่อในพระเจา้และมคีวามหวงันิรนัดร ์ลองนึกดูว่า ชวีติจะยากเพยีงใด
ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มคีวามหวงัในสิง่ใดเลยนอกเหนือจากการมชีวีติอยู่อนัแสนสัน้และ
มกัมปัีญหาในโลกนี้ นักเขยีนทัว่ไปมากกว่าหนึ่งคนไดใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัการ
มชีวีติอยู่ของมนุษยท์ีไ่รค้วามหมาย เนื่องจากเราทุกคนไม่เพยีงแต่ต้องตาย แต่
เราทุกคนมชีวีติอยู่โดยตระหนักว่าสกัวนัหนึ่งเราจะต้องตาย และการหยัง่รู้นี้ท า
ให้เราเห็นถึงชวีติมนุษย์ที่มกัจะยากและเศร้าโศก ดูเหมอืนว่างเปล่าและไม่มี
ประโยชน์ นักคดิท่านหนึ่งเรยีกมนุษยว์่า ไม่มอีะไรนอกจาก “ชิน้เนื้อทีก่ าลงัเน่า
เสยีห่อหุม้กระดกูทีก่ าลงัแตกสลาย” ดจูะเป็นค ากล่าวทีช่วนขนลุก แต่กม็เีหตุผล 

วนัอาทิตย ์
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ในทางตรงกนัขา้มและแน่นอนว่า ในพระคมัภรีเ์รามพีระสญัญาแห่งชวีติ
นิรนัดรใ์นพระเยซ ูและนัน่คอืกุญแจส าคญั เรามคีวามหวงันี้ในพระเยซูและในสิง่
ที่การสิ้นพระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค์จะมอบให้ ไม่อย่างนัน้
แลว้ เราจะมคีวามหวงัอะไร 

อ่าน 1 โครินธ์ 15:12-19 เปาโลก าลงักล่าวในข้อน้ีว่า การฟ้ืนคืน
พระชนมข์องพระคริสต์มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัความหวงัในการ
ฟ้ืนคืนชีพของเราเองอย่างไร 

เปาโลให้ความชดัเจนว่า การฟ้ืนคนืชพีของเราผูกมดัอยู่กบัการฟ้ืนคนื
พระชนมข์องพระครสิต์อย่างแยกไม่ออก และถ้าเราไม่ฟ้ืนขึน้จากความตาย ก็
แสดงว่า พระครสิตย์งัไมไ่ดฟ้ื้นคนืพระชนม ์และถา้พระครสิตไ์มไ่ดท้รงเป็นขึน้มา 
แล้วจะยงัไง “ความเชื่อของท่านก็ไรป้ระโยชน์ ท่านก็ยงัตกอยู่ในบาปของตน” 
กล่าวอกีนัยหนึ่งว่า หากเราตาย เราก็จะตายตลอดไป ดงันัน้แล้ว ทุกอย่างก็จะ
ไมม่คีวามหมาย เปาโลกล่าวใน 1 โครนิธ ์15:32 “ถา้พระเจา้ไมท่รงชุบคนตายให้
เป็นขึน้มาอกีแล้ว ก็ให้เรากนิและดื่มเถดิ เพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตาย” หากการ
ด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเราเป็นเพียงโปรโตพลาสซึมที่มีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบเพยีงเท่านัน้ และ “หกสบิเจด็สบิปี” ของเรา (ถ้าเราโชคด ีหรอืเรา
ไม่สูบบุหรี่หรอืกินแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์มากเกินไป) ก็คอืทัง้หมดที่เราม ี
นัน่คอื เราอยู่ในสถานการณ์ทีค่่อนขา้งล าบาก ไม่แปลกใจทีน่างเอลเลน จ.ี ไวท้.์ 
กล่าวเสรมิว่า “สวรรคม์คี่าส าหรบัเรา และถ้าเราสูญเสยีสวรรค ์เรากส็ูญเสยีทุก
สิง่” (Sons and Daughters of God, หน้า 349) 

ลองนึกดูว่าความเช่ือและความหวงัของเรามีค่าเพียงใด ด้วย
พระคณุของพระเจ้า เหตใุดเราจึงต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือรกัษาซ่ึงส่ิงน้ีไว้ 

 
                                    เราจะกลบัมาอีก 
                                    I Will Come Again 
วนัจนัทร ์
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อ่าน ยอห์น 14:1-3 เป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีแล้วตัง้แต่พระเยซูทรง
สัญญาว่าจะเสด็จมาอีกครัง้ เราจะช่วยให้ผู้อื่นเห็นว่า พระสัญญานี้ย ังคง
เกีย่วขอ้งกบัเราแมจ้ะอยูใ่นยคุสมยัของเราไดอ้ย่างไร แมเ้วลาจะผ่านไปนานแลว้
กต็าม (ซึง่จรงิ ๆ แลว้เรือ่งเวลากไ็มไ่ดส้ าคญั) ตัง้แต่ในสมยัทีพ่ระเยซตูรสัไว้ 

พระเยซตูรสัในพระธรรมววิรณ์ถงึสีค่ร ัง้ว่า “เราจะมาในเรว็ ๆ นี้” (ววิรณ์ 
3:11; ววิรณ์ 22:7, 12, 20) ความคาดหวงัในการเสดจ็มาของพระองค์ในเรว็วนั
ผลกัดนัพนัธกิจของครสิตจกัรยุคอคัรสาวกและเตมิเต็มความหวงัแก่ชวีติครสิ
เตยีนจ านวนนับไม่ถ้วนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา แต่ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้
ตายจากไป และพระสญัญานี้กย็งัไมเ่กดิขึน้ หลายคนจงึถามว่า เราจะตอ้งเทศนา
อกีนานแค่ไหนว่า “พระเยซูจะเสดจ็มาเรว็ ๆ นี้ ” ค าเหล่านี้สรา้งความหวงัที่ไม่
เป็นจรงิหรอืไม ่(ดใูน 2 เปโตร 3:4) 

แต่คริสเตียนหลายคนบ่นเกี่ยวกับ “ความล่าช้า ”  อันยาวนาน 
(เปรยีบเทยีบกบั มทัธวิ 25:5) แต่ในความเป็นจรงิแลว้ เรารูไ้ด้อย่างไรว่านี่เป็น 
“ความล่าชา้” แลว้อะไรคอืเวลาที ่“เหมาะสม” ทีพ่ระครสิต์จะเสดจ็มา ควรจะเป็น
เมื่อ 50 ปีทีแ่ลว้หรอื 150 หรอื 500 ปีก่อน แต่สิง่ทีส่ าคญัคอื พระสญัญาในพระ
คมัภรี์ที่กล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสญัญาของ
พระองค ์ตามทีบ่างคนคดินัน้ แต่พระองคไ์ดท้รงอดกลัน้พระทยัไว ้เพราะเหน็แก่
ท่านทัง้หลายมาชา้นาน พระองคไ์ม่ทรงประสงคท์ีจ่ะใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดพนิาศเลย แต่
ทรงปรารถนาทีจ่ะใหค้นทัง้ปวงกลบัใจเสยีใหม่” (2 เปโตร 3:9) 

แมพ้ระเยซจูะเสดจ็ขึน้สู่สวรรคน์านหลายศตวรรษแล้วกต็าม พระสญัญา
เรือ่งการเสดจ็มาของพระองคก์ย็งัคงมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเราแมใ้นทุกวนัน้ี ท าไม
จงึเป็นเช่นนัน้ เพราะทัง้หมดที่เรามคีอื ชวีติอนัแสนสัน้ (สดุด ี90:10) ตามด้วย
การหยุดพกัโดยไม่รูส้กึตวัในหลุมศพ (ปัญญาจารย ์9:5, 10) และจากนัน้ก็เป็น
การฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดท้าย โดยไม่มโีอกาสเปลี่ยนชะตากรรมในภายหลงั (ฮบีรู 
9:27) เท่าที่เกี่ยวข้องกับคนตายแต่ละคน (ดังที่ศึกษาไปแล้วในบทที่ 3) 
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เนื่องจากคนที่ตายแล้วทุกคนต่างนอนหลบัและไม่มสีต ิการเสดจ็มาครัง้ที่สอง
ของพระคริสต์จึงเป็นเพียงชัว่ขณะเดียวหลังจากที่พวกเขาตายแล้วเท่านั ้น 
ส าหรบัคุณ ตามประสบการณ์ส่วนตวัของคุณ (เหมอืนส าหรบัประชากรของพระ
เจ้าในทุกยุคสมัย) การเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นเพียงชัว่ขณะเดียว
หลงัจากที่คุณตาย ซึ่งเรว็มาก มใิช่หรอื ทุกวนัที่ผ่านไปน าเราเข้าใกล้การมา
ปรากฏดว้ยสงา่ราศขีองพระเจา้พระเยซคูรสิต์บนหมูเ่มฆแห่งสวรรค ์แมเ้ราจะไม่
รูว้่าพระองคจ์ะเสดจ็มาเมื่อไร แต่เราสามารถมัน่ใจไดว้่าพระองคจ์ะเสดจ็มา และ
นัน่กค็อืสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด 

ศาสนาจารยท่์านหน่ึงเทศนาแย้งว่า เขาไม่สนใจว่าพระคริสต์จะ
เสดจ็มาเม่ือไหร่ ส่ิงท่ีเขาสนใจมีเพียงว่า พระคริสตจ์ะเสดจ็มาแน่นอน คณุ
รู้สึกอย่างไรกบัแนวคิดน้ี และแนวคิดน้ีจะช่วยคุณอย่างไร ถ้าคุณรู้สึก
ท้อแท้ท่ีพระคริสตย์งัไม่เสดจ็กลบัมา 
 
                                    เราจะให้ผูนั้น้ฟ้ืนขึน้มา 
                                    I Will Raise Him Up 
 

ในการอศัจรรยค์รัง้หนึ่งของพระเยซ ูพระองคท์รงเลีย้งคนหา้พนัคนดว้ย
ขนมปังกบัปลาเพยีงเลก็น้อย (ยอห์น 6:1-14) เมื่อทราบว่าฝงูชนตัง้ใจจะแถลง
ประกาศให้พระองค์เป็นกษตัรยิ ์(ยอหน์ 6:15) พระเยซูจงึทรงแล่นเรอืไปยงัอกี
ฟากหนึ่งของทะเลกาลลิกีบัเหล่าสาวก แต่ในวนัรุ่งขึน้ฝงูชนกต็ดิตามพระองคไ์ป
ที่นัน่ ที่ซึ่งพระองค์ทรงเทศนาอย่างทรงพลงัเกี่ยวกบัอาหารแห่งชวีติ โดยเน้น
เป็นพเิศษถงึของประทานแห่งชวีตินิรนัดร ์(ยอหน์ 6:22-59) 

อ่าน ยอห์น 6:26-51 พระเยซูทรงเช่ือมโยงของประทานแห่งชีวิตนิ
รนัดรก์บัการฟ้ืนคืนชีพของผูช้อบธรรมครัง้สดุท้ายอย่างไร 

ในค าเทศนาของพระเยซู พระองค์ทรงเน้นแนวคดิพื้นฐานที่เกี่ยวกับ
ชวีตินิรนัดร์สามประการ ประการแรก พระองค์ทรงส าแดงพระองค์เองว่าเป็น 

วนัองัคาร 
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“อาหารของพระเจา้นัน้ คอืท่านที่ลงมาจากสวรรค์ และประทานชวีติให้แก่โลก” 
(ยอหน์ 6:33, 58) โดยการประกาศว่า “เราเป็น [ภาษากรกีคอื egō eimi] อาหาร
แห่งชีวิต” (ยอห์น 6:35, 48) พระเยซูทรงส าแดงพระองค์เองว่า “เราเป็น” ผู้
ยิง่ใหญ่แห่งพระคมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิ (อพยพ 3:14) ประการทีส่อง พระเยซูทรง
อธบิายว่า เราสามารถได้รบัชวีตินิรนัดร์จากพระองค์ “ผู้ที่มาหาเรา” และ “ผู้ที่
วางใจในเรา” จะไดร้บัพรนี้ (ยอหน์ 6:35) และประการสุดท้าย พระเยซทูรงเชื่อม
ของประทานแห่งความเป็นนิรนัดร์กบัการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดท้าย โดยให้ความ
มัน่ ใจแก่ผู้ ฟั งถึงสามครัง้  “และเราจะให้ผู้นั ้น ฟ้ืนขึ้นมาในวันสุดท้าย ” 
(ยอห์น 6:40, 44, 54) พระเยซูยงัทรงให้พระสญัญาอันอศัจรรย์นี้ด้วยว่า “เรา
บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ผูท้ีว่างใจในเรากม็ชีวีตินิรนัดร์” (ยอหน์ 6:47) 
ดงันัน้ ของประทานแห่งชีวิตนิรนัดร์จงึเป็นความจรงิที่เป็นปัจจุบนั แต่ไม่ได้
หมายความว่าผู้เชื่อจะไม่มวีนัตาย เนื่องจากส านวนที่กล่าวว่า “จะให้ผู้นัน้ฟ้ืน
ขึน้มา” (ยอหน์ 6:40) แสดงใหเ้หน็ว่า เป็นการกลบัมามชีวีติอกีครัง้หลงัจากที่คน
คนหนึ่งตายไปแล้ว เราจงึได้ภาพที่ชดัเจนว่า หากปราศจากพระครสิต์ คนคน
หนึ่งกจ็ะไมม่ชีวีตินิรนัดร ์แมห้ลงัจากทีย่อมรบัพระครสิตแ์ละมคีวามมัน่ใจในชวีติ
นิรนัดร์แล้ว เราก็ยงัคงเป็นมนุษย์ในตอนนี้  และด้วยเหตุนี้จึงต้องตายตาม
ธรรมชาต ิพระเยซจูะทรงเรยีกใหเ้ราฟ้ืนขึน้จากความตาย และ ณ ทีน่ัน่ พระองค์
จะทรงประทานของประทานแห่งความเป็นนิรนัดรแ์ก่เรา ซึง่ของประทานนัน้เป็น
ของเราอยู่ก่อนแลว้ ของประทานนัน้แน่นอน มใิช่ไดม้าเพราะลกัษณะความเป็น
อมตะของวญิญาณ แต่เป็นเพราะความชอบธรรมของพระเยซูทีส่่งต่อถงึเราดว้ย
ความเชื่อในพระองค ์

จงยึดมัน่ในพระวจนะของพระเยซู ถ้าคุณเช่ือในพระองค์ คุณมี
ชีวิตนิรนัดร ์(เหมือนในตอนน้ี) พระสญัญาอนัอศัจรรยน้ี์ช่วยคณุให้รบัมือ
กบัความจริงอนัเจ็บปวดในปัจจุบนัของเราได้อย่างไร แม้จะเป็นเพียง
ความตายชัว่คราวเท่านัน้ 
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                                    เมื่อเสียงแตรดงัขึน้ 
                                    At the Sound of the Trumpet 
 

ชาวเธสะโลนิกาเชื่อมัน่ว่า ชวีตินิรนัดรจ์ะมอบให้เฉพาะผู้ที่ยงัมชีวีติอยู่
จนถึงการเสด็จมาครัง้ที่สองเท่านัน้ “พวกเขารกัษาชีวิตของเพื่อน ๆ อย่าง
ระมดัระวงั เกรงว่าหากพวกเขาต้องตายและสูญเสียพระพรที่ตัง้ตารอเพื่อจะ
ไดร้บัเมือ่พระเจา้เสดจ็มา แต่คนทีพ่วกเขารกัถูกพรากไปจากพวกเขาคนแลว้คน
เล่า และชาวเธสะโลนิกาได้มองใบหน้าของผู้ตายด้วยความปวดร้าวเป็นครัง้
สุดทา้ย แทบไม่กลา้ทีจ่ะหวงัว่าจะพบกบัพวกเขาในชวีติหน้า” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, 
กจิการของอคัรทตู, หน้า 258) 

อ่าน 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 เปาโลแก้ไขความเข้าใจผิดน้ีอย่างไร 
การอ่านขอ้ความนี้มกัมแีนวโน้มไปทางประวตัศิาสตรม์ากกว่าทีข่อ้พระ

คัมภีร์กล่าวไว้ “จะทรงน าบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนัน้ มากับพระองค์” 
(1 เธสะโลนิกา 4:14) หลายคนที่ยอมรบัทฤษฎีความเป็นอมตะของวญิญาณให้
ความเหน็ว่า ในการเสดจ็มาครัง้ทีส่อง พระครสิต์จะทรงน าวญิญาณของคนตาย
ที่ชอบธรรมจากสวรรค์มากบัพระองค์ ซึ่งวญิญาณเหล่านี้อยู่บนสวรรค์กบัพระ
เจา้ก่อนแลว้ แลว้วญิญาณเหล่านี้จะรวมตวักบัร่างกายทีฟ้ื่นคนืชพีตามของแต่ละ
คน แต่การตคีวามดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัค าสอนโดยรวมของเปาโลในเรื่องนี้
อ่านขอ้ความของนักศาสนศาสตรท์ีไ่ม่ใช่ชาวแอ๊ดเวนตสีทีใ่หค้วามหมายแท้จรงิ
แก่พระคมัภรีข์อ้นี้ “เหตุผลทีค่รสิเตยีนชาวเธสะโลนิกามคีวามหวงัในขณะทีพ่วก
เขาเศรา้โศกต่อสมาชกิครสิตจกัรทีเ่สยีชวีติไปแลว้ กล่าวคอื พระเจา้ ‘จะทรงน า’ 
พวกเขา หมายถงึ พระองคจ์ะใหผู้เ้ชื่อทีล่่วงหลบัไปแลว้ฟ้ืนขึน้มา และท าใหพ้วก
เขาปรากฏตวัเมื่อพระครสิต์เสดจ็กลบัมา เช่นนัน้แหละ พวกเขากจ็ะไดอ้ยู่ “กบั
พระองค”์ ความหมายกค็อื ผูเ้ชื่อทีล่่วงหลบัไปแลว้เหล่านี้จะไมเ่สยีเปรยีบในพระ
ครสิต์ แต่จะอยู่ “กบัพระองค์” ในลกัษณะทีพ่วกเขาจะมสี่วนเท่าเทยีมกบัผูเ้ชื่อที่

วนัพธุ 
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มชีวีติอยู่ในสง่าราศขีองการกลบัมาของพระองค์” (Jeffrey A. D. Weima, 1–2 
Thessalonians, Baker Exegetical Commentary on the New Testament 
(Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2014), หน้า 319.) 

หากวญิญาณของคนตายที่ชอบธรรมอยูก่บัพระเจา้ในสวรรคแ์ลว้ เปาโล
กไ็มจ่ าเป็นตอ้งกล่าวถงึการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดทา้ยว่าเป็นความหวงัของครสิเตยีน 
เขาอาจเพียงแค่กล่าวว่าผู้ชอบธรรมอยู่กับพระเจ้าแล้ว แต่แทนที่เขาจะบอก
เช่นนัน้ เขากบักล่าวว่า “บรรดาคนที่ล่วงหลบัไปแล้วนัน้” (1 เธสะโลนิกา 4:14) 
จะฟ้ืนขึน้จากความตายเมื่อสิน้ยุค ความหวงัในการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดทา้ยน าการ
ปลอบประโลมมาสู่ชาวเธสะโลนิกา ความหวงัเดียวกันนี้จะช่วยเราเผชญิกบั
ช่วงเวลาทีเ่จบ็ปวดไดอ้ย่างมัน่ใจ เมื่อความตายอนัเยน็ยะเยอืกพรากคนทีเ่รารกั
ไปจากเรา 

 
                                    การเผชิญหน้านิรนัดร ์
                                    The Everlasting Encounter 
 

อ่าน 1 โครินธ์  15:51-55 เปาโลก าลังอธิบาย “ความล ้า ลึก” 
อะไร (1 โครินธ ์15:51) 

นกัเทศน์ผูโ้ด่งดงับางคนแนะน าว่า “ความล ้าลกึ” นี้ (1 โครนิธ ์15:51) คอื 
“การรบัขึน้สู่สวรรค์อย่างลบั ๆ” (“secret rapture”) ของครสิตจกัร ซึ่งจะเกดิขึน้
เ จ็ด ปี ก่ อ นก า ร เ สด็ จ ม าด้ ว ย ส ง่ า ร าศีค รั ้ง ที่ ส อ ง ขอ งพ ร ะค ริส ต์  ใ น 
“การรบัขึน้สู่สวรรคอ์ย่างลบั ๆ” นี้ ครสิเตยีนทีส่ตัยซ์ื่อจะถูกรบัขึน้สู่สวรรคอ์ย่าง
รวดเรว็ ซึง่จะเกดิขึน้ทนัททีนัใด อยา่งเงยีบ ๆ และเป็นความลบั ในขณะทีค่นอื่น 
ๆ ที่ยงัอยู่ในโลกจะงุนงงสงสยัว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา จู่ ๆ ผู้คนก็อาจจะ
พบว่าตัวเองอยู่ในรถที่ไม่มคีนขบั เพราะคนขับถูกรบัขึ้นสู่สวรรค์อย่างลบั ๆ 
มีเพียง “ เสื้อผ้าของพวกเขาที่ย ังหลงเหลืออยู่ ”  ซีรีส์ เ รื่อง Left Behind 

วนัพฤหสับดี 
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(ผูเ้หลอือยู่) ทีข่ายดทีัง้ 16 เล่ม ไดน้ ามาท าเป็นหนังส่งเสรมิค าสอนเทยีมเท็จนี้ 
และเผยแพรต่่อผูค้นนบัลา้น 

แน่นอนว่า ไม่มขีอ้พระคมัภรีใ์ดที่รบัรองความแตกต่างระหว่างการรบั
ขึน้สู่สวรรค์ที่ประดษิฐ์ขึน้มา กบัการเสดจ็มาครัง้ที่สอง “ความล ้าลกึ” ที่เปาโลก
ล่าวถึงคอื การเปลี่ยนแปลงของคนชอบธรรมที่มชีวีติเพื่อเข้าร่วมกบัคนชอบ
ธรรมที่ฟ้ืนคนืชพี ณ การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระครสิต์ นี่คอื “การรบัขึ้นสู่
สวรรค์” ไม่ม ี“การรบัขึ้นสู่สวรรค์อย่างลบั ๆ” เพราะการเสด็จมาครัง้ที่สองจะ
ปรากฏแก่มนุษยท์ี่มชีวีติทุกคน (ววิรณ์ 1:7) ทัง้การฟ้ืนคนืชพีของผู้ที่ตายแล้ว
และการเปลีย่นแปลงของผูท้ีย่งัคงมชีวีติอยู่จะเกดิขึน้เมื่อเสยีงแตรดงัขึน้ ณ การ
เสดจ็กลบัมาของพระครสิต ์(1 โครนิธ ์15:51, 52) การเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระ
ครสิต์จะน ามาซึ่งเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจที่สุดที่เคยมมีา คนชอบธรรมที่มี
ชวีติจะเปลี่ยน “ในชัว่ขณะเดียว ในพรบิตาเดยีว” (1 โครนิธ์ 15:52) พวกเขา
ได้รบัสง่าราศดี้วยพระสุรเสยีงของพระเจา้ บดันี้ พวกเขาได้รบัความเป็นอมตะ
และจะถูกรบัขึน้ไปพบกบัพระเจา้ของพวกเขาในอากาศดว้ยกนักบัวสิุทธชินทีฟ้ื่น
ขึน้จากความตาย ทูตสวรรค ์“รวบรวมคนทัง้ปวงทีพ่ระองคท์รงเลอืกสรรไว้แล้ว 
ทัง้สีท่ศินัน้ ตัง้แต่ทีสุ่ดฟ้าขา้งนี้จนถงึทีสุ่ดฟ้าขา้งโน้น” (มทัธวิ 24:31) 

“เหล่าทูตสวรรค์บรสิุทธิจ์ะอุ้มเดก็เลก็ ๆ มาไว้ในอ้อมแขนของมารดา 
เพื่อนทีถู่กความตายแยกจากกนัมายาวนานจะรวมกนัเป็นหนึ่ง จะไมม่กีารพราก
จากกันอีก และทัง้หมดจะขึ้นสู่น ครแห่ งพระเจ้าพร้อมกับเสียงเพลง ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ สงครามแห่งประวตัศิาสตร,์ หน้า 645) 
 

ช่างเป็นพระสญัญาอนัวิเศษ เป็นบางอย่างท่ีแตกต่างจากท่ีเราเคย
สมัผสัมาจนยากท่ีจะเข้าใจ แต่ลองนึกถึงความเว้ิงว้างของจกัรวาล และ
ความซบัซ้อนอย่างเหลือเช่ือของชีวิตบนโลกน้ี แม้แต่การสร้างเองกเ็ป็น
พยานถึงพลงัอนัน่าอศัจรรยข์องพระเจ้า ทัง้หมดน้ีสอนอะไรเราถึงฤทธานุ
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ภาพของพระเจ้าในการเปล่ียนแปลงผู้ท่ีมีชีวิตอยู่และให้ผู้ท่ีตายแล้วฟ้ืน
ขึ้นเมื่อพระเยซูเสดจ็มาครัง้ท่ีสอง 
 
                                     
                                     
 

ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ กจิการของอคัรทูต เรื่อง 
“The Thessalonian Letters”  ห น้ า  255- 268; “Called to Reach a Higher 
Standard” หน้า 319-321  

“ชาวโรมนั” สตเีฟน เคฟเขยีน “ตระหนักดถีงึความเชื่อของครสิเตยีนว่า 
วนัหน่ึงพระครสิตจ์ะฟ้ืนขึน้จากหลุมฝังศพ และพวกโรมนัท าทุกอย่างทีท่ าไดเ้พื่อ
เยาะเยย้และขดัขวางความหวงันี้ มรีายงานของการกดขีข่่มเหงในเมอืงกอลในปี 
ค.ศ. 177 ซอีบีนัทกึไวว้่า ผูพ้ลชีพีถูกประหารชวีติ จากนัน้ศพของพวกเขาก็ถูก
ทิง้ใหเ้น่าเป่ือยโดยไม่ถูกฝังเป็นเวลาหกวนั ก่อนทีจ่ะน าไปเผาและทิง้ขีเ้ถ้าลงใน
แม่น ้าโรน ‘บดันี้ใหเ้รามาดูกนัเถดิว่า พวกเขาจะฟ้ืนขึน้มาอกีหรอืไม่ ’ มรีายงาน
ว่า ชาวโรมันได้กล่าวไว้ ” (Stephen Cave, Immortality: The Quest to Live 
Forever and How It Drives Civilization [New York: Crown Publishers, 2012], 
หน้า 104, 105) 

บทเรยีนเลก็ ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกบัความสงสยัทางศาสนศาสตร ์แมจ้ะเป็น
เรื่องทีน่่าทึง่ แต่กไ็ม่ไดพ้สิูจน์อะไรเกี่ยวกบัพระสญัญาในพระคมัภรีเ์รื่องการฟ้ืน
คนืชพี ฤทธานุภาพที่ท าให้พระเยซูฟ้ืนขึ้นจากความตายสามารถท าแก่เราได้
เช่นเดยีวกนั ไม่ว่าร่างกายของเราจะเป็นอย่างไร หากฤทธานุภาพเดียวกนันี้ที่
ทรงสรา้งและค ้าจุนจกัรวาลไว้ทัง้หมด ก็ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ที่ยงัมชีวีติ
และเรยีกคนตายให้ฟ้ืนขึน้ได้อย่างแน่นอน “เปาโลเขยีนไว้ว่า ‘โดยพระเยซูนัน้ 
พระเจา้จะทรงน าบรรดาคนทีล่่วงหลบัไปแลว้นัน้ มากบัพระองค์’ [1 เธสะโลนิกา 
4:14] หลายคนตคีวามขอ้พระคมัภรีน์ี้ว่า ผู้ที่ล่วงหลบัจะมาพรอ้มกบัพระครสิต์

วนัศกุร ์
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จากสวรรค ์แต่เปาโลหมายถงึ เมื่อพระครสิต์ทรงเป็นขึน้มาจากความตาย พระ
เจา้จะทรงเรยีกวสิุทธชินทีล่่วงหลบัอยู่จากหลุมศพและน าพวกเขาขึน้สู่สวรรคก์บั
พระองค์ ช่างเป็นการปลอบใจที่ล ้าค่า เป็นความหวงัอนัประเสรฐิ ไม่เพยีงแต่มี
ใหก้บัครสิตจกัรเธสะโลนิกาเท่านัน้ แต่ส าหรบัครสิเตยีนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็
ตาม” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ กจิการของอคัรทตู, หน้า 259) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. บางคนบอกว่า “ความตายก าจดัคุณทิ้งเสยี...เป็นการก าจดัให้หมด
สิ้น ทัง้ร่องรอยและทุกสิง่ ยิง่ไปกว่านัน้เป็นการท าลายความหมาย
ของชวีติคนคนหนึ่ง” เขาก็กล่าวถูก แล้วเราจะมคีวามหวงัอะไรกบั
ชวีติทีไ่รค้วามหมายเช่นนัน้ 

2. เราจะประสานความจ าเป็นที่จะต้องเติบโตสู่ความสมบูรณ์แบบ 
(ฟีลปีิ 3:12-16) เขา้ดว้ยกนักบัความจรงิทีว่่ามเีพยีงพระครสิต์เสดจ็
มาครัง้ทีส่องเท่านัน้ทีเ่ราจะไดร้บัลกัษณะทีไ่มเ่น่าเป่ือยและไม่มบีาป 
(1 โครนิธ ์15:50-55) ไดอ้ยา่งไร 

3. เราจะช่วยคนหนึ่งที่จมอยู่ในแนวคดิเรื่อง “การรบัขึน้สู่สวรรค์อย่าง
ลับ ๆ” (“secret rapture”) ให้เห็นว่าหลักค าสอนนี้ไม่ถูกต้องได้
อยา่งไร 

4. อ่าน 1 โครินธ์ 15:12-19 อีกครัง้ ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้น าเสนอ
หลกัฐานอะไรทีส่อนว่า คนตายก าลงันอนหลบัซึง่ตรงขา้มกบัการอยู่
บนสวรรค์กบัพระเยซู ขอ้พระคมัภรีน์ี้จะมคีวามหมายอย่างไรหาก
คนชอบธรรมทีต่ายแลว้อยูใ่นสวรรคก์บัพระเยซตูอนนี้จรงิ ๆ 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: ลูกา 16:19-31; ลูกา 23: 43; 
ยอหน์ 20:17; ฟีลปิปี 1:21-24; 1 เปโตร 3:13-20; ววิรณ์ 6:9-15 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

เปโตรเตอืนเราว่า “จงเตรยีมตวัไว้ให้พรอ้มเสมอ เพื่อท่านจะสามารถ
ตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด” 
(1 เปโตร 3:15) เปาโลเสรมิดว้ยว่า “ใหป้ระกาศพระวจนะ ใหข้ะมกัเขมน้ทีจ่ะท า
การทัง้ในขณะที่มโีอกาสและไม่มโีอกาส ให้ชกัชวนด้วยเหตุผล เตือนสติและ
ตกัเตอืนใหอ้ดทนอยูเ่สมอในการสัง่สอน เพราะจะถงึเวลาทีค่นจะทนต่อค าสอนที่
มหีลกัไม่ได้” (2 ทโิมธ ี4:2, 3) ในกรณีนี้ เราไม่ควรศกึษาเฉพาะขอ้พระคมัภรีท์ี่
สามารถอธบิายใหเ้ขา้ใจไดง้่ายเพื่อใหเ้ขา้กบัความเชื่อของเราเท่านัน้ แต่เราควร
ศกึษาขอ้พระคมัภรีท์ีม่กัใชส้อนบางสิง่ทีแ่ตกต่างจากทีเ่ราเชื่อ เมือ่เราท าเช่นนัน้ 
เราควรท าตามแบบอย่างที่สรา้งแรงบนัดาลใจของพระเยซู “พระครสิต์พระองค์
เองมไิดท้รงยกเลกิความจรงิแมแ้ต่ค าเดยีว แต่พระองคต์รสัดว้ยความรกัเสมอ...
พระองค์ไม่เคยหยาบคาย ไม่เคยพูดค ารุนแรงโดยไม่จ าเป็น ไม่เคยสรา้งความ

บทท่ี 9 
ค าสอนท่ีขดัแย้ง 

Contrary Passages? 
วนัที ่19 – 25 พฤศจกิายน 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ท่านทัง้หลายค้นดูในพระคมัภีร ์เพราะท่านคิดว่าในนัน้มี
ชี วิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั ้นเป็นพยานให้แก่เรา” 
(ยอหน์ 5:39) 
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เจ็บปวดโดยไม่จ าเป็นแก่จติวิญญาณที่อ่อนไหว พระองค์ไม่ทรงต าหนิความ
อ่อนแอของมนุษย”์ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 353) 

 
สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาข้อพระคมัภีรท่ี์น่าสนใจท่ีผู้คนใช้เพ่ือพิสูจน์

ธรรมชาติของความเป็นอมตะของวิญญาณ การไตร่ตรองเหล่าน้ีควร
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ของเราและช่วยเราให้ตอบผู้ท่ีสงสยัในค าสอนท่ี
ส าคญัน้ีด้วยความอ่อนโยน 
 
                                    เศรษฐีกบัลาซารสั 
                                    The Rich Man and Lazarus 
 

อ่าน ลูกา 16:19-31 เหตุใดเร่ืองน้ีจึงไม่สามารถอธิบายเร่ืองชีวิต
หลงัความตายได้ตามข้อความตวัอกัษรท่ีเขียนไว้ แต่ต้องตีความ 

 
นักวชิาการบางคนแนะน าว่า ลูกา 16:19-31 ควรตคีวามตามตวัอกัษร 

กล่าวคอื เรื่องนี้เป็นการอธบิายถงึสภาพของคนตาย แต่มุมมองนี้น าไปสู่ขอ้สรปุ
ที่ไม่เป็นไปตามหลกัของพระคมัภรีห์ลายประการ และขดัแยง้กบัขอ้พระคมัภรี์
หลายตอนทีเ่ราไดศ้กึษาไปแลว้ 

ประการแรก เราต้องยอมรบัว่าสวรรค์และนรกอยู่ใกล้กนัพอสมควรทีผู่้
อาศยัอยู่ในทัง้สองแห่งจะสนทนาด้วยกนัได้ (ลูกา 16:23-31) เรายงัต้องสมมติ
ดว้ยว่า ชวีติหลงัความตาย ในขณะทีร่า่งกายนอนอยูใ่นหลุมศพ แต่ยงัมวีญิญาณ
ที่มสีติสมัปชญัญะรูปแบบหนึ่งที่ม ี“ตา” “นิ้ว” “ลิ้น” และแม้แต่รู้สกึกระหายน ้า 
(ลูกา 16:23, 24) หากขอ้พระคมัภรีน์ี้เป็นการพรรณนาถึงลกัษณะของมนุษย์ที่
ตายแลว้ สวรรคก์ย็อ่มไมใ่ช่สถานทีแ่ห่งความยนิดแีละความสงบสุขอย่างแน่นอน 
เพราะผู้ที่ได้รบัความรอดจะสามารถตดิตามความทุกขย์ากที่ไม่มวีนัจบสิ้นของ
คนที่พวกเขารกัได้อย่างใกล้ชดิ และแม้แต่พูดคุยกบัพวกเขา (ลูกา 16:23-31) 

วนัอาทิตย ์
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แม่จะมคีวามสุขในสวรรค์ได้อย่างไรเมื่อเหน็ลูกที่รกัทรมานอยู่ในนรกอย่างไม่
หยุดหย่อน ในบรบิทดงักล่าว แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีพ่ระสญัญาของพระเจา้
จะส าเรจ็ ที่กล่าวว่าจะไม่มคีวามเศร้าโศกเสยีใจ รอ้งไห้ หรอืความเจบ็ปวดอีก
ต่อไป (ววิรณ์ 21:4) เนื่องจากความไม่สอดคล้องกนัดงักล่าว นักวชิาการพระ
คมัภรีส์มยัใหม่หลายคนถอืว่าเรื่องราวของเศรษฐกีบัลาซารสัเป็นค าอุปมาซึ่งไม่
สามารถตคีวามรายละเอยีดไดทุ้กอย่างตามตวัอกัษร จอรจ์ อ.ี แลดด ์แมจ้ะไม่ใช่
ชาวแอ๊ดเวนตสี แต่ฟังดเูหมอืนเป็นแอ๊ดเวนตสีเมื่อพูดถงึเรือ่งนี้ว่าน่าจะเป็น “ค า
อุปมาที่ให้มุมมองของชาวยวิ ณ ขณะนัน้ และไม่ได้มวีตัถุประสงค์เพื่อสอน
เกีย่วกบัลกัษณะของคนตาย” (G. E. L[add], “Eschatology,” in The New Bible 
Dictionary, edited by J. D. Douglas [Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1962], 
หน้า 388) 

อุปมาเรื่องเศรษฐกีบัลาซารสัแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชดัเจน
ระหว่าง “ ‘เศรษฐ’ี ” ที่แต่งตวัอย่างดกีบั “ ‘คนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารสั เป็น
แผลทัง้ตวั’ ” (ลูกา 16:19, 20) เรื่องนี้สอนว่า (1) สถานะและการยอมรบัทาง
สงัคมในปัจจบุนัไมใ่ช่เกณฑส์ าหรบัรางวลัในอนาคต และ (2) ชะตากรรมอนัเป็น
นิรนัดร์ของแต่ละคนถูกก าหนดในชวีตินี้และไม่สามารถย้อนกลบัได้เมื่ออยู่ใน
ชวีติหลงัความตาย (ลกูา 16:25, 26) 

“อบัราฮมัจึงตอบเขาว่า ‘ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระ
วจนะ แม้คนหน่ึงจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขากจ็ะยงัไม่เช่ือ’ ” (ลูกา 
16:31) ค าตรสัของพระเยซูให้ข่าวสารอะไรแก่เราเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของ
พระคมัภีรแ์ละวิธีท่ีเราตอบสนองต่อพระคมัภีร ์

 
                                    วนัน้ี...เจ้าจะอยู่กบัเราในเมอืงบรมสขุเกษม 
                                    Today…With Me in Paradise 
วนัจนัทร ์
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ข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเพื่อพยายาม
พสิูจน์ความเป็นอมตะของวญิญาณคอื ลูกา 23:43 “ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า 
‘เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้ เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม’ ” 
พระคมัภรีเ์กอืบทุกฉบบั (ยกเวน้สองสามฉบบั) แปลขอ้นี้ไปในลกัษณะเดยีวกนั 
ท าให้รูส้กึว่าในวนัที่พระครสิต์สิ้นพระชนม ์พระครสิต์และโจรจะอยู่ด้วยกันบน
สวรรค ์เรื่องนี้ไม่ควรท าใหเ้ราประหลาดใจ เนื่องจากนักวชิาการพระคมัภรีเ์ป็นผู้
แปลขอ้ความเหล่านัน้ นักวชิาการเหล่านี้เชื่อในหลกัค าสอนเรื่องลกัษณะความ
เป็นอมตะของวญิญาณ แต่นี่เป็นการแปลขอ้ความพระคมัภรีท์ีด่ทีีสุ่ดแลว้หรอื 

 
เปรียบเทียบ ลูกา 23:43 กบั ยอห์น 20:17 และ ยอห์น 14:1-3 ค า

สญัญาต่อโจรท่ีกลบัใจบนกางเขนเข้าใจได้อย่างไร เม่ือพิจารณาจากค า
ของพระเยซูท่ีตรสักบัมารีย ์มกัดาลาและพระสญัญาของพระองคต่์อสาวก
ของพระองค ์

การสนันิษฐานว่าพระครสิต์และโจรขึน้สู่สวรรคใ์นวนัเดยีวกนันัน้ขดัแยง้
กบัค าของพระเยซทูีต่รสักบัมารยีช์าวมกัดาลาหลงัจากทีพ่ระองคฟ้ื์นคนืพระชนม ์
ซึ่งยืนยันว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จไปยังที่ประทับของพระบิดาในสวรรค์ 
(ยอหน์ 20:17) ความผดิพลาดนี้ทีบ่อกว่าทัง้พระเยซูและโจรที่กลบัใจไปสวรรค์
ในวนันัน้ กข็ดัแยง้กบัพระสญัญาของพระเยซูทีใ่หไ้วก้บัเหล่าสาวกดว้ยว่า พวก
เขาจะถูกรบัไปสวรรคเ์มือ่พระองคเ์สดจ็มาครัง้ทีส่องเท่านัน้ (ยอหน์ 14:1-3) 

ประเด็นใน ลูกา 23:43 คือ ค าว่า “วันนี้ ” (ภาษากรีกคือ sēmeron) 
ซึ่งควรใช้เชื่อมกับค ากริยาที่ตามมา (“อยู่”) หรือเชื่อมกับค ากริยาที่มาก่อน 
(“บอก”) วลิสนั พาโรสช ิอธบิายไดด้วี่า “จากมมุมองทางหลกัไวยากรณ์” แทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุว่าควรจะเชื่อมกับค าไหน “อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม
ชดัเจนทีล่กูาใชส้่วนใหญ่ คอืการเชื่อมค าวเิศษณ์นี้กบัค ากรยิาทีม่าก่อน ซึง่มกีาร
ใชเ้ช่นนี้ 14 ครัง้ของการใชค้ าว่า sēmeron ทัง้หมด 20 ครัง้ ในลูกาและกจิการ” 
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(Wilson Paroschi, “The Significance of a Comma:  An Analysis of Luke 
23:43,” in Ministry, June 2013, หน้า 7) ดงันัน้ การอ่าน ลูกา 23:43 ให้เป็น
ธรรมชาตทิีสุ่ดคอื “เราบอกความจรงิแก่เจา้วนันี้ว่า เจา้จะอยู่กบัเราในเมอืงบรม
สุขเกษม” ในกรณนีี้ ส านวน “เราบอกความจรงิแก่เจา้วนัน้ี” เน้นความจรงิจงัของ
ขอ้ความ “เจา้จะอยู่กบัเราในเมอืงบรมสุขเกษม” กล่าวโดยสรุปคอื พระเยซูทรง
สญัญากบัเขาในตอนนัน้และทีน่ัน่ว่า เขาจะไดร้บัความรอด 

อ่านเร่ืองราวของโจรท่ีกลบัใจใหม่ (ลูกา 23:39-43) ผู้ซ่ึงแม้จะท า
บาป แม้เขาจะไม่มีอะไรจะถวายพระเจ้า แต่กไ็ด้รบัพระสญัญาแห่งชีวิตนิ
รนัดรโ์ดยพระคริสต์ เร่ืองน้ีเปิดเผยความจริงอนัย่ิงใหญ่เก่ียวกบัความ
รอดโดยความเช่ือเท่านัน้อย่างไร เราเป็นเหมือนโจรคนนัน้ด้านใดบ้าง 
และเราแตกต่างด้านใดบ้าง 

 
                                    จากไปเพื่ออยู่กบัพระคริสต ์
                                    To Depart and Be With Christ 
 

อ่าน ฟีลิปปี 1:21-24 และ 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 เปาโลคาดหวงัว่า
จะไปอยู่ “กบัพระคริสต์” (ฟีลิปปี 1:23) และ “อยู่กบัองค์พระผู้เป็นเจ้า” 
(1 เธสะโลนิกา 4:17) 

เปาโลขบัเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะด าเนินชีวิต “ในพระครสิต์” 
(2 โครินธ์ 5:17)  และ “กับพระคริสต์ ”  เมื่อพระองค์ เสด็จมาครัง้ที่สอง 
(ดใูน 1 เธสะโลนิกา 4:17) ส าหรบัอคัรสาวกแลว้ แมแ้ต่ความตายกไ็มอ่าจท าลาย
ความมัน่ใจในการเป็นส่วนหนึ่งของพระผูช้่วยใหร้อดและพระเจา้ของเขาได ้ดงัที่
เขาไดเ้ขยีนในสาส์นถงึชาวโรมนัว่า “แมค้วามตาย หรอืชวีติ” กไ็ม่อาจ “กระท า
ใหเ้ราทัง้หลายขาดจากความรกัของพระเจา้ ซึง่มอียู่ในพระเยซูครสิต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:38, 39) “ถ้าเรามชีวีติอยู่ ก็มชีวีติอยู่เพื่อองค์พระผู้

วนัองัคาร 
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เป็นเจา้ และถ้าเราตายกต็ายเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เหตุฉะนัน้ไม่ว่าเรามชีวีติอยู่
หรอืตายไปกต็าม เรากเ็ป็นคนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (โรม 14:8) 

ด้วยความมัน่ใจนี้ เปาโลกล่าวถึงบรรดาผู้เชื่อที่สิ้นชวีติไปแล้วว่าเป็น 
“บรรดาคนทีล่่วงหลบั” ในพระเยซ ู(1 เธสะโลนิกา 4:14) และผูท้ีจ่ะเป็นขึน้มาเมื่อ
พระคริสต์เสด็จมาครัง้ที่สองเพื่อรับเอาชีวิตนิร ันดร์ ( 1 โครินธ์ 15:16-18; 
1 เธสะโลนิกา 4:13-18) เมือ่เปาโลกล่าวว่าเขา “มคีวามปรารถนาทีจ่ะจากไปเพื่อ
อยู่กับพระคริสต์” (ฟีลิปปี 1:23) เขาหมายความว่าหลังจากที่เขาตายแล้ว 
วญิญาณของเขาจะจากไปเพื่ออยู่กบัพระครสิต์อย่างรูส้กึตวัอย่างนัน้หรอื ไม่ใช่
เช่นนัน้เลย ในข้อนี้ เปาโลกล่าวถงึความปรารถนาของเขาที่อยากจะออกจาก
ความยากล าบากในปัจจบุนัและไปอยูก่บัพระครสิต ์โดยไมไ่ดก้ล่าวถงึช่วงเวลาที่
จะเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ทัง้สอง ข้อนี้ไม่ได้สอนว่า เปาโลคาดหวงัว่าจะไป
สวรรคเ์มื่อเขาตาย เขาเขา้ใจชดัเจนว่า เขาจะไม่ได้รบัรางวลันี้จนกว่าจะถึงการ
เสดจ็มาครัง้ทีส่อง (2 ทโิมธ ี4:8) กล่าวโดยย่อว่า เปาโล “ก าลงับอกว่า สิง่ถดัไป
ทีเ่ขาจะรูห้ลงัจากการจากไป (ความตาย) คอื พระครสิต์เสดจ็มาในหมู่เมฆแห่ง
สวรรค์เพื่อปลุกคนตายให้ฟ้ืน เมื่อนัน้เขาก็จะ “อยู่กบัองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1 เธ
สะโลนิกา 4:17) นอกจากนี้ ควรสงัเกตดว้ยว่า บางครัง้ผูเ้ขยีนพระคมัภรีก์็เขยีน
ถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ร่วมกัน แต่มชี่วงระยะเวลาระหว่างเหตุการณ์ที่
ยาวนาน” (Andrews Study Bible, หน้า 1555) แต่เหตุใดเปาโลจงึอยากตาย
มากกว่ามชีวีติอยู่ เพราะเมื่อถึงเวลานัน้ เขาจะได้หยุดพกัในที่สุดจากปัญหา
ทัง้หมดของเขา โดยไมต่อ้งทนทุกขก์บัความเจบ็ปวดในร่างกายของเขาอกีต่อไป 
(1 โครนิธ ์9:27) และเปาโลกจ็ะตายเช่นนัน้ดว้ยความมัน่ใจอย่างเตม็ลน้ว่าเขาจะ
ไดร้บั “มงกุฎแห่งความชอบธรรม” ในการเสดจ็มาครัง้ทีส่อง (2 ทโิมธ ี4:6-8) แม้
อันที่จริงแล้วเปาโลไม่ต้องการตายอย่างแน่นอน แต่เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หลงัจากทีเ่ขาตาย 
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มีใครบ้างท่ีจะไม่คิดว่า การนอนหลบัตาในความตายนัน้ดีเพียงใด 
โดยเฉพาะเม่ืออยู่ในยามยากล าบาก และส่ิงต่อไปท่ีรู้คือ “อยู่กบัพระ
คริสต”์ แนวคิดน้ีช่วยให้เราเข้าใจส่ิงท่ีเปาโลกล่าวในเมืองฟีลิปปีอย่างไร 
 
                                    ประกาศแก่วิญญาณท่ีติดคกุ 
                                    Preaching to the Spirts in Prison 
 

อ่าน 1 เปโตร 3:13-20 พระคริสต์ทรงประกาศ “พระวจนะแก่
วิญญาณท่ีติดคกุ...ในสมยัโนอาห”์ ได้อย่างไร (ดใูน ปฐมกาล 4:10) 

 
นักตีความพระคัมภีร์เชื่อในเรื่องของลักษณะความเป็นอมตะของ

วญิญาณและมกัจะชี้ให้เหน็ว่าพระครสิต์ทรงประกาศ “พระวจนะแก่วญิญาณที่
ตดิคุกอยู”่ (1 เปโตร 3:19) ขณะทีพ่ระองคพ์กัผ่อนอยูใ่นอุโมงคฝั์งศพ นกัตคีวาม
เหล่านี้เชื่อว่า วญิญาณที่ไม่มตีวัตนของพระองค์ลงไปยงันรกและประกาศแก่
วญิญาณทีไ่มม่รีา่งกายในยคุสมยัก่อนน ้าท่วมโลก กระนัน้แนวคดิทีเ่พอ้ฝันนี้ก็ไม่
เป็นที่ยอมรบัในพระคมัภีร์ เพราะคนตายเหล่านัน้ไม่มโีอกาสที่สองที่จะรอด 
(ฮบีรู 9:27, 28) ด้วยเหตุนี้ เหตุใดพระเยซูจงึทรงประกาศกบัคนที่ไม่มโีอกาส
ได้รบัความรอด ในขณะเดยีวกนัและที่ส าคญัที่สุด ทฤษฎีนี้ขดัแย้งกบัหลกัค า
สอนในพระคมัภรีท์ีว่่า คนตายยงัคงหมดสตอิยู่ในหลุมฝังศพจนกว่าจะมกีารฟ้ืน
คนืชพีครัง้สุดท้าย (โยบ 14:10-12; สดุด ี146:4; ปัญญาจารย ์9:5, 10; 1 โครนิธ์ 
15:16-18; 1 เธสะโลนิกา 4:13-15) นอกจากนี้ หากตีความข้อพระคมัภรี์เช่นนี้
จรงิ ๆ ว่า พระเยซูขณะที่ทรงอยู่ในอุโมงค์ฝังศพเสดจ็ลงสู่นรกและประกาศแก่
คนในยคุสมยัของโนอาหท์ีช่ ัว่ชา้ ท าไมมเีพยีงกลุ่มคนเหล่านี้ทีไ่ดย้นิข่าวสารของ
พระองคเ์ท่านัน้ ไม่มคีนทีไ่ม่รอดคนอื่น ๆ อกีหรอืทีก่ าลงัถูกเผาไหมก้บัพวกเขา 
ท าไมมีแต่คนในยุคสมยัก่อนน ้ าท่วมโลกที่ได้ยินเสียงประกาศของพระองค์  
นอกจากนี้ ยงัไรเ้หตุผลทีจ่ะเชื่อว่า พระครสิตเ์ทศนาแก่ทตูสวรรคท์ีล่ม้ลงในบาป

วนัพธุ 
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ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ฟั ง ใ นยุ คขอ ง โนอ าห์  ใ นขณะที่  “ วิญญาณที่ ติด ใ นคุ ก อ ยู่ ” 
ถูกพรรณนาว่าเป็นพวกไม่เชื่อฟัง “ในกาลก่อน” (1 เปโตร 3:19, 20) ทุกวนันี้
พระคมัภรีก์ย็งัพูดถงึทูตสวรรคท์ีช่ ัว่รา้ยว่ายงัไม่เชื่อฟัง (เอเฟซสั 6:12, 1 เปโตร 
5:8) นอกจากนี้ ทตูสวรรคท์ีล่ม้ลงในบาป “จองจ าไวด้ว้ยเครือ่งพนัธนาการอนัไม่
รูจ้กัสลาย ขงัไวใ้นทีม่ดื จนกว่าจะถงึเวลาพพิากษาในวนัส าคญัยิง่นัน้ ” (ยดูา 6) 
โดยปราศจากโอกาสทีจ่ะรอด 

เราควรสงัเกตใน 1 เปโตร 3 ว่า “วญิญาณทีต่ดิคุกอยู่” ในขอ้ 19 ถูกบ่งชี้
ในข้อ 20 ว่าเป็นพวกที่อยู่ ในยุคสมัยก่อนน ้ าท่วมโลกที่  “ไม่ได้เชื่อฟัง” 
ใน “สมยัโนอาห”์ ค าว่า วญิญาณ (ภาษากรกีคอื pneuma) ทีถู่กน ามาใชใ้นขอ้นี้ 
และในที่อื่น ๆ ในพระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหม่ (1 โครนิธ์ 16:18; กาลาเทยี 6:18) 
ใช้ในการอ้างอิงถึงผู้ที่มชีวีติอยู่และยอมรบัค าเชื้อเชญิแห่งความรอด ส านวน 
“ติดคุก” แน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงคุกจรงิ ๆ แต่หมายถึงคุกแห่งบาปซึ่งพบใน
ธรรมชาตขิองมนุษยท์ีไ่มบ่งัเกดิใหม ่(โรม 6:1-23; โรม 7:7-25) การประกาศพระ
ครสิต์แก่ผู้ที่อยู่ในสมยัก่อนน ้าท่วมโลกที่ไม่ส านึกผิดส าเร็จโดยทางโนอาห์ ผู้
ไดร้บัค าสัง่จากพระเจา้ (ฮบีร ู11:7) และกลายเป็น “ผูป้ระกาศความชอบธรรม” 
แก่คนยุคเดยีวกนั (2 เปโตร 2:5) ขอ้พระคมัภรีข์องเปโตรเขยีนขึน้ในบรบิทที่ว่า
ความซื่อสตัยม์คีวามหมายอยา่งไร ไมไ่ดอ้ธบิายเกีย่วกบัสภาพของคนตาย 

 
                                    ดวงวิญญาณใต้แท่นบชูา 
                                    The Souls Under the Altar 
 

อ่าน วิวรณ์ 6:9-11 “วิญญาณ” ของคนทัง้หลายท่ีถกูฆ่าร้องเสียงดงั 
“ใต้แท่นบชูา” ได้อย่างไร 

การแกะตราแห่งค าพยากรณ์ดวงที่ห้าเผยให้เหน็ฉากที่ผดิจากธรรมดา 
วญิญาณของคนทัง้หลายที่ถูกฆ่าที่ใช้ในการเปรยีบเทยีบรอ้งทูลขอการแก้แคน้
จากพระเจ้า “ใต้แท่นบูชา” (วิวรณ์ 6:9-11) นักตีความพระคัมภีร์บางคนมี

วนัพฤหสับดี 
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แนวโน้มทีจ่ะตคีวาม “แท่นบูชา” ในทีน่ี้ว่าเป็นแท่นบูชาเครื่องหอมทีก่ล่าวถึงใน
ตราดวงที่เจ็ด (ววิรณ์ 8:1-6) แต่การกล่าวถึง “เลือด” (แทนที่ “เครื่องหอม”) 
ในววิรณ์ 6:9-11 ท าใหเ้ราเหน็ว่านี่เป็นการกล่าวถงึแท่นเผาบูชา ทีซ่ึง่เลอืดของ
เครื่องบูชาถูกเทลงไป (เลวนีิต ิ4:18, 30, 34) เช่นเดยีวกบัทีเ่ลอืดของเครื่องเผา
บูชาเหล่านัน้ทีป่ระพรมรอบ ๆ แท่นบูชา โลหติของผูพ้ลชีพีกเ็ป็นสญัลกัษณ์ถูก
เทลงทีแ่ท่นบูชาของพระเจา้เช่นกนั ในขณะทีพ่วกเขายงัคงสตัยซ์ื่อต่อพระวจนะ
ของพระเจ้าและค าพยานของพระเยซู (ววิรณ์ 6:9; ดูใน ววิรณ์ 12:17; ววิรณ์ 
14:12) พวกเขาตอ้งสญูเสยีชวีติของตน 

“วญิญาณ” ใต้แท่นบูชานัน้เป็นสญัลกัษณ์เช่นกนั หากกล่าวว่าวญิญาณ
เหล่านัน้เป็นจรงิเราก็ต้องสรุปว่าผู้พลีชพีในสวรรค์ไม่มคีวามสุขอย่างเต็มล้น 
เพราะพวกเขายงัคงรอ้งไห้ขอการแก้แค้น ฟังดูแทบจะไม่เหมอืนกบัว่าพวกเขา
ก าลงัชื่นชมอยู่กบับ าเหน็จแห่งความรอด ความปรารถนาที่จะแก้แค้นอาจท าให้
ชวีติคุณหมองหม่นเช่นเดยีวกบัความตาย สิง่ส าคญัที่ต้องจ าไว้ด้วยว่า ยอห์น
ไมไ่ดเ้หน็สวรรคอ์ยา่งทีเ่ป็นจรงิ “ไมม่มีา้สขีาว แดง ด า หรอืกะเลยีว และผูข้ ีท่ ีท่ า
สงคราม ณ ที่นัน่ พระเยซูไม่ได้ปรากฏกายในรูปแบบของลูกแกะที่มบีาดแผล
เลอืดออกจากมดี ณ ทีน่ัน่ สตัวท์ัง้สีไ่มไ่ดเ้ป็นตวัแทนของสตัวม์ชีวีติทีม่ปีีกตามที่
ระบุไว้จรงิ...ในท านองเดยีวกนั ไม่ม ี ‘วญิญาณ’ อยู่ใต้แท่นบูชาในสวรรค์ ฉาก
ทัง้หมดนั ้นเป็นเพียงภาพและสัญลักษณ์ที่เ ป็นตัวแทน” (The SDA Bible 
Commentary, vol. 7, หน้า 778) 

จอรจ์ อ.ี แลดด์ ซึ่งไม่ได้เป็นแอ๊ดเวนตสี เขยีนไว้ว่า (ซึ่งอกีครัง้ที่ฟังดู
เหมอืนหลกัค าสอนของแอ๊ดเวนตสี) “ในกรณีปัจจุบนั [ววิรณ์ 6:9-11] เหน็ไดช้ดั
ว่าแท่นบูชาเป็นแท่นเผาบูชาที่มกีารเทเลือดของเครื่องเผาบูชาลงไป การที่
ยอห์นเห็นวิญญาณของคนทัง้หลายที่ถูกฆ่าใต้แท่นบูชาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
สภาพของคนตาย แต่เป็นเพยีงวธิใีหเ้หน็ภาพผู้ทีถู่กฆ่าในพระนามของพระเจา้
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อย่างชัดเจน” (A Commentary on the Revelation of John [Grand Rapids, 8 
MI: Eerdmans, 1972], หน้า 103) 
มีใครบ้าง (โดยเฉพาะผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของความอยุติธรรม) ท่ีไม่เรียกร้อง
หาความยุติธรรมซ่ึงยงัมาไม่ถึง เหตุใดด้วยความเช่ือเราจึงต้องวางใจว่า 
ความยุติธรรมท่ีขาดหายไปในโลกน้ีจะมาถึงในท่ีสุด ค าปลอบประโลม
อะไรท่ีคณุได้รบัจากพระสญัญาอนัย่ิงใหญ่น้ี 
 
                                     
                                     
 
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ ใน อุทาหรณ์จากค าสอน
ของพระครสิต ์เรือ่ง “ ‘A Great Gulf Fixed’ ” หน้า 260-271; ผูพ้งึปรารถนาแห่ง
ปวงชน  “Calvary”  ห น้ า   749- 752; แล ะ ใ น  Fundamentals of Christian 
Education เรือ่ง “Teachers as Examples of Christian Integrity” หน้า 504 

“ในอุปมาเรื่องเศรษฐกีบัลาซารสั พระครสิต์ทรงแสดงให้เห็นว่ามนุษย์
เป็นผู้ก าหนดชะตาชวีตินิรนัดร์ของตนในชวีตินี้ ในช่วงที่ประตูแห่งพระกรุณา
ของพระเจา้ยงัเปิดอยู่แก่ทุกดวงวญิญาณ แต่หากมนุษยเ์สยีโอกาสของตนไปใน
การท าให้ตวัเองพอใจ พวกเขาก็ตดัตวัเองออกจากชวีตินิรนัดร ์ไม่มโีอกาสอีก
แลว้หลงัจากพระกรณุาปิด พวกเขาไดต้ัง้ช่องว่างทีข่า้มไม่ไดร้ะหว่างพวกเขากบั
พระเจา้ด้วยการเลอืกของพวกเขาเอง” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, อุทาหรณ์จากค าสอน
ของพระครสิต์, หน้า 260) “เมื่อครสิเตยีนยุคแรกเหล่านัน้ถูกเนรเทศไปยงัภูเขา
และถิ่นทุรกนัดาร เมื่อถูกทิ้งให้ตายในคุกใต้ดนิด้วยความหวิโหย หนาวเหน็บ 
และถูกทรมาน เมื่อการถูกฆ่าใหต้ายดูเหมอืนเป็นหนทางเดยีวที่จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข ์พวกเขาชื่นชมยนิดทีีถู่กนับว่าควรค่าแก่การทนทุกขเ์พื่อพระครสิต์ผู้
ทรงถูกตรงึพระชนมเ์พื่อพวกเขา แบบอย่างทีค่วรค่าของพวกเขาเป็นการปลอบ

วนัศกุร ์
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ประโลมและเป็นก าลังใจแก่ประชากรของพระเจ้า ที่จะต้องไปสู่ความทุกข์
ยากล าบากทีไ่มเ่คยมมีาก่อน” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ค าพยานส าหรบัครสิตจกัร, vol. 
5, หน้า 213) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. มุมมองของพระคมัภรีโ์ดยรวมเกี่ยวกบัธรรมชาตขิองมนุษยช์่วยให้
เราเขา้ใจขอ้พระคมัภรีท์ีเ่ราศกึษาในสปัดาหน์ี้อยา่งไร 

2. ไตรต่รองถงึความแตกต่างระหว่างศาสนาทีไ่มส่ามารถต่อรองไดข้อง
คริสต์เตียนในยุคที่ถูกกดขี่ข่มเหงกับศาสนาที่ยืดหยุ่นได้ในยุค
สมยัใหม่ของเรา มสีิง่ใดบา้งทีค่วรค่าทีเ่ราจะต้องเสยีชวีติเพื่อสิง่นัน้ 
อย่างไรกต็าม เราเรยีนรูอ้ะไรได้บ้างจากผู้ที่ยอมเสยีสละชวีติให้กบั
สิง่ทีเ่ราเชื่อว่าเป็นเทจ็ 

3. ศกึษาอุปมาเรื่องเศรษฐกีบัลาซารสัเพิม่เตมิ เมื่อครัง้ที่พระเยซูฟ้ืน
ขึน้จากความตาย หลายคนรบัเชื่อในพระองค ์กระนัน้ยงัมอีกีหลาย
คนที่เหน็ในหลกัฐานเดยีวกนัแต่ก็ไม่เชื่อ เรื่องนี้สอนเราว่ามนุษยม์ี
จติใจแข็งกระด้างต่อความจรงิอย่างไร เราจะท าอะไรได้บ้างเพื่อ
ปกป้องตวัเองจากใจทีแ่ขง็กระดา้งในท านองเดยีวกนัน้ี 

4. พระเยซูตรัสถึงช่วงเวลาที่คนตายจะมีชีวิตอยู่ “บรรดาผู้ที่ได้
ประพฤตดิกีฟ้ื็นขึน้สู่ชวีติ บรรดาผูท้ีไ่ดป้ระพฤตชิัว่ กจ็ะฟ้ืนขึน้สู่การ
พพิากษา” (ยอหน์ 5:29) ระยะเวลาของสองเหตุการณ์นี้ห่างกนัหนึ่ง
พนัปี แมจ้ะฟังดูเหมอืนว่าเหตุการณ์ทัง้สองก าลงัเกิดขึ้นพร้อมกนั 
สิง่นี้ช่วยใหเ้ราเขา้ใจสิง่ทีเ่ปาโลพดูในฟีลปิปี 1:23 อยา่งไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: มาระโก 9:42-48; มาลาค ี4:1; 
ยดูา 7; 1 ทโิมธ ี2:5; กจิการ 2:29, 34, 35; 1 ยอหน์ 5:3-12 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

ดนัเต อาลกีีเอร ี(1265-1321) กวชีาวอิตาล ีประพนัธ์งานที่มชีื่อเสียง
เรื่อง The Divine Comedy ซึ่งเป็นนวนิยายเกี่ยวกบัการเดนิทางของวญิญาณ
หลงัความตาย วญิญาณนัน้เดนิทางไปนรกภายใตโ้ลก หรอืไปยงัสถานทีร่บัโทษ
ทีซ่ึง่วญิญาณมนุษยส์ามารถลา้งมลทนิของตวัเองและคู่ควรทีจ่ะขึน้สู่สวรรค ์ไปสู่
เบือ้งประทบัของพระเจา้ได ้

แมจ้ะเป็นเพยีงบทกวนีวนิยาย แต่ขอ้เขยีนของดนัเตก็ส่งอทิธพิลอย่าง
มากต่อหลักศาสนาศาสตร์ของคริสเตียน โดยเฉพาะหลักศาสนศาสตร์ของ
โรมนัคาทอลกิ แนวคดิพื้นฐานที่กล่าวว่า วญิญาณอมตะจะตกนรกหรอืไปยงั
สถานที่ร ับโทษ หรือขึ้นสู่สวรรค์เ ป็นรากฐานของคริสตจักรนั ้น นิกาย
โปรเตสแตนตท์ีเ่คร่งในศาสนาจ านวนมากเชื่อในวญิญาณอมตะดว้ยว่า หลงัจาก
ที่ตายแล้ววญิญาณจะขึน้สู่สวรรค์หรอืไม่ก็ลงนรก แท้จรงิแล้ว ถ้าวญิญาณของ

บทท่ี 10 
เปลวเพลิงแห่งนรก 

The Fires of Hell 
วนัที ่26 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ จ ง พิ สู จ น์ ทุ ก ส่ิ ง  ส่ิ ง ท่ี ดี นั้ น จ ง ยึ ด ถื อ ไ ว้ ใ ห้ มั ่น ” 
(1 เธสะโลนิกา 5:21) 
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มนุษยไ์มเ่คยตาย วญิญาณเหล่านัน้กต็อ้งไปทีไ่หนสกัแห่งหลงัจากทีร่า่งกายตาย
แล้ว กล่าวโดยสรุปว่า การเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์อย่างผิด ๆ น าไปสู่
หลกัศาสนศาสตรท์ีผ่ดิพลาดอยา่งรา้ยแรง 

 
สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาหลกัศาสนศาสตรท่ี์ไม่ตรงตามพระคัมภีร์ 

รวมถึงมมุมองในพระคมัภีรเ์ก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลงัความตาย 
 
                                    ตวัหนอนท่ีไม่ตาย 
                                    Immortal Worms 
 

เปรียบเทียบ มาระโก 9:42-48 กบั อิสยาห ์66:24 คณุเข้าใจค ากล่าว
ว่า “ตวัหนอนกไ็ม่ตาย” อย่างไร (มาระโก 9:48) 

บางคนตคีวามค านามเอกพจน์ “ตวัหนอน” (มาระโก 9:48) ว่าเป็นการ
อุปมาถงึวญิญาณที่ออกจากร่างของคนชัว่ที่ตายแลว้ บนิลงสู่นรกที่ไม่มวีนัตาย
และทนทุกขท์รมานตลอดนิรนัดร์ แต่การตคีวามนี้ไม่ได้สะท้อนแนวคดิในพระ
คมัภรี์ที่เกี่ยวกบัคนตายแล้วจะไม่รู้สกึตวั และยงัละเลยพื้นฐานของพระคมัภรี์
เดมิด้วย อนัที่จรงิ ค าว่า “ตวัหนอน” ที่เป็นเอกพจน์ ค านี้ใช้ในลกัษณะทัว่ไปที่
กล่าวถึง “ตัวหนอน” หลายตัว ซึ่งไม่ได้หมายถึงหนอนหนึ่งตัว ซึ่งเป็นการ
กล่าวถึงตัวหนอนที่กัดกินร่างกายที่เ น่าเ ป่ือย” (Robert G. Bratcher and 
Eugene A. Nida, A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark [London: 
United Bibles Societies, 1961], หน้า 304.) ใน มาระโก 9:48 พระเยซไูดย้กค า
กล่าวของอสิยาห ์66:24 ซึง่กล่าวว่า “และเขาจะออกไปมองดซูากศพของคนทีไ่ด้
กบฏต่อเรา เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี้จะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดบั และ
เขาจะเป็นทีน่่าสะอดิสะเอยีนต่อมนุษยท์ัง้สิน้” 

ภาพเชงิเปรยีบเทยีบที่น่าสะพรงึกลวันี้แสดงใหเ้หน็ถงึสนามรบที่มศีตัรู
ของพระเจา้ตายเกลื่อนอยู่บนพื้นและก าลงัถูกท าลาย  ร่างกายไม่ได้ถูกไฟเผา

วนัอาทิตย ์
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ผลาญแต่ถูกย่อยสลายด้วยตวัหนอน หรอืบางทอีาจจะย่อยสลายด้วยตวัหนอน
ก่อนจากนัน้กถ็ูกท าลายดว้ยไฟ ไม่ว่าจะดว้ยวธิใีด ไม่มกีารกล่าวถงึวญิญาณใด 
ๆ ทีห่ลบหนีจากร่างกายทีก่ าลงัถูกท าลายและบนิไปยงันรก แลว้ “ตวัหนอน” ที่
ไม่มวีนัไม่ตายล่ะ ภาษาเชงิเปรยีบเทยีบของอสิยาห ์66:24 (ทีก่ล่าวใน มาระโก 
9:48) ไม่ได้หมายความว่าหนอนเหล่านี้เป็นอมตะ (หนอนเป็นอมตะอย่างนัน้
หรอื) แต่เน้นไปที่ว่าหนอนจะไม่ปล่อยให้งานท าลายของมนัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
กล่าวอกีนัยหนึ่ง พวกมนัจะกดักนิร่างกายของคนชัว่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าร่างกาย
เหล่านัน้ถูกท าลายทัง้หมด แต่ในทางกลบักนั บุตรธดิาของพระเจา้ที่สตัย์ซื่อจะ
อาศยัใน “สวรรค์ใหม่ และแผ่นดนิโลกใหม่” อย่างมคีวามสุข และนมสัการพระ
เจา้ต่อหน้าพระพกัตรพ์ระองค์ (อสิยาห์ 66:22, 23) จงึไม่น่าแปลกใจที่พระเยซู
ตรสัว่า จะเป็นการดกีว่าเพยีงไรทีค่นคนหนึ่งจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระเจ้าโดย
ขาดส่วนส าคัญของร่างกายไป เช่น ไม่มีมือหรือเท้า หรือแม้แต่ตา ดีกว่ามี
รา่งกายทีส่มบรูณ์ แต่จะตอ้งถูกท าลายดว้ยตวัหนอนและไฟ (มาระโก 9:42-48) 

ท้ายท่ีสุด ถ้าเราไม่รอด เรากจ็ะต้องหลงหาย ไม่มีพื้นท่ีตรงกลาง 
ถ้าเราไม่มีชีวิตนิรนัดร ์เรากต้็องเผชิญกบัความพินาศนิรนัดร ์วนัน้ีคณุจะ
เลือกทางใด กล่าวคือชีวิตนิรนัดรห์รือความพินาศนิรนัดรส่์งผลต่อการ
เลือกของคณุอย่างไร 
 
                                    ไฟนรก 
                                    The Fires of Hell 
 

ในหนังสือเด็กเล่มเล็กชื่อ The Sight of Hell (Dublin: James Duffy, 
[1874], หน้า 24) จอห์น เฟอร์นิส (1809-1865) นักบวชชาวอังกฤษนิกาย
โรมนัคาทอลกิ บรรยายถึงการทรมานชัว่นิรนัดร์ด้วยลูกเหล็กยกัษ์ที่ใหญ่กว่า
สวรรค์และโลก “มนีกบนิมาหนึ่งครัง้ในช่วงหนึ่งรอ้ยลา้นปี และเพยีงแค่ปีกของ
มนัสมัผสักบัลูกเหลก็ยกัษ์นี้ ” ผู้เขยีนกล่าวว่า การเผาไหมค้นบาปในนรกยงัคง

วนัจนัทร ์
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ด าเนินต่อไปแมห้ลงัจากที่ลูกเหลก็นัน้สกึกร่อน เนื่องจากถูกสมัผสัด้วยขนนก
เป็นครัง้คราว เรื่องเศรา้กค็อืว่า ในทุกวนันี้ ยงัมโีปรเตสแตนต์จ านวนมากที่เชื่อ
ในเรือ่งทีค่ลา้ยคลงึกนัน้ี 

 
อ่าน มาลาคี 4:1 และยดูา 7 พระคมัภีรท์ัง้สองข้อน้ีช่วยให้เราเข้าใจ

แนวคิดเร่ือง “ไฟนิรนัดร”์ หรือแนวคิดท่ีพระเยซูได้ตรสัไว้ว่า คนชัว่จะอยู่
ใน “ไฟซ่ึงไหม้อยู่เป็นนิตย”์ (มทัธิว 18:8) หรือ “ในไฟท่ีไม่รู้ดบั” (มาระโก 
9:43) อย่างไร 

ค าว่า “เป็นนิตย์” (ภาษาฮีบรูคือ ‘olam; ภาษากรกีคือ aion, aionios) 
ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทที่ เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 
เมื่อกล่าวถงึพระเจา้ (เฉลยธรรมบญัญตั ิ33:27, “เป็นนิตย”์) ค านี้แสดงถงึความ
เป็นนิรนัดรข์องพระองค์ เมื่อกล่าวถงึมนุษย ์(อพยพ 21:6, “ต่อไปจนชวีติจะหา
ไม่”) ค านี้จะจ ากดัด้วยอายุขยัของมนุษย์ เมื่อกล่าวถึงไฟ (มทัธวิ 18:8; มทัธวิ 
25:41 “เป็นนิตย”์) ค านี้แสดงใหเ้หน็ว่าไฟจะไมด่บัไปจนกว่าจะเผาไหมส้ิง่ที่ก าลงั
เผาอยูใ่หห้มดสิน้ หมายความว่า “ไฟซึง่ไหมอ้ยูเ่ป็นนิตย”์ ซึง่จะเป็นนิรนัดรใ์นแง่
ทีว่่า ไฟจะเผาผลาญคนอธรรมจนหมดสิน้และจะยอ้นกลบัไมไ่ด ้“จนไมม่รีากหรอื
กิง่เหลอือยู่เลย” (มาลาค ี4:1) ทฤษฎกีารลงโทษคนอธรรมแบบเป็นนิตยม์นีัยยะ
ส าคญั ถ้าคนอธรรมถูกลงโทษตลอดไปแลว้ ความชัว่กจ็ะไม่ถูกก าจดัใหห้มดสิน้
ไป นอกจากนี้ชวีติมนุษยท์ุกคนมาจากพระเจา้ (เฉลยธรรมบญัญตั ิ32:39; สดุด ี
36:9) ผูท้รง “ไมพ่อใจในความตายของคนอธรรม” (เอเสเคยีล 33:11) ถา้เช่นนัน้
แลว้ ท าไมพระองคจ์ะทรงประทานชวีติแก่คนอธรรมเพื่อใหร้บัความทุกขท์รมาน
อย่างไม่รู้จบด้วยเล่า หากพระองค์จะทรงยุติการด ารงอยู่ของพวกเขาไม่
สมเหตุสมผลกว่าหรอื หากคนอธรรมจะถูกลงโทษ “ตามที่เขาได้กระท า” แล้ว 
(ววิรณ์ 20:12) ท าไมชวีติมนุษยอ์นัแสนสัน้จะตอ้งถูกลงโทษอยา่งไมรู่จ้บดว้ย 
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ขอ้พระคมัภรีท์ัง้หมดทีก่ล่าวถงึ “ไฟเผาผลาญเป็นนิตย์” ควรมองว่าเป็น
การกล่าวถงึ “บงึไฟ” ทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากหนึ่งพนัปีผ่านไปใน ววิรณ์ 20 (ศกึษา
ในบทที่ 13) ดงันัน้ การที่จะกล่าวถงึนรกที่มไีฟลุกไหมอ้ยู่เป็นนิตยท์ี่เกดิขึน้ใน
ปัจจบุนันัน้กไ็มเ่ป็นไปตามพระคมัภรี ์

 
ความจริงเร่ืองนรกเผยให้เราเห็นความรกัของพระเจ้าอย่างไร 

โดยเฉพาะในทางตรงกนัข้ามกบัแนวคิดเร่ืองการทรมานชัว่นิรนัดร ์
 
                                    วิสุทธิชนในแดนช าระ 
                                    The Saints in Purgatory 
 

ครสิตจกัรนิกายโรมนัคาทอลกิถอืว่า คนตายแลว้ทีย่งัไม่สมควรไปอยูใ่น
นรกแต่ก็ยงัไม่พร้อมที่จะไปอยู่ในสวรรค์สามารถไปล้างบาปของตนได้ที่แดน
ช าระ (ด้วยไฟช าระ) และจากนัน้ก็จะขึน้สู่สวรรค์ได้ ณ ที่นัน่ความทุกขท์รมาน
ของพวกเขาในไฟช าระจะลดลงไดด้ว้ยการอธษิฐานอ้อนวอนและการปลงอาบตัิ
ของบุคคลที่ร ักพวกเขา ปุจฉาวิสัชนา (หลักการสอนแบบถามตอบ) ของ
ครสิตจกัรคาทอลกิให้ความกระจ่างชดัเกี่ยวกบัเรื่องแดนช าระว่า “ทุกคนที่ตาย
ในพระคุณและมติรภาพของพระเจ้า แต่ยงัไม่ได้รบัการช าระให้บรสิุทธิอ์ย่าง
สมบูรณ์ จะไดร้บัความรอดนิรนัดรอ์ย่างแน่นอน แต่หลงัจากทีพ่วกเขาตายแล้ว 
จะต้องเขา้สู่การช าระ เพื่อให้ได้มาซึ่งความบรสิุทธิท์ี่จ าเป็นเพื่อที่จะเขา้สู่ความ
ปีติยินดีแห่งสรวงสวรรค์ ” (Catechism of the Catholic Church, [New York: 
Doubleday, 1995] หน้า 291) และยงักล่าวอีกด้วยว่า ความทุกข์ทรมานของ
พวกเขาจะบรรเทาลงไดด้ว้ยค าอธษิฐานของคนทีร่กัพวกเขาและการกระท าของ
คนอื่นในนามของผูต้าย “ครสิตจกัรยงัแนะน าใหม้ ีทานมยั พระคุณการุณย ์และ
การบ าเพญ็กุศลเพื่อคนตาย” (Catechism of the Catholic Church, หน้า 291) 

วนัองัคาร 
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อ่าน ปัญญาจารย ์9:10; เอเสเคียล 18:20-22 และ ฮีบร ู9:27 ข้อพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีหกัล้างทฤษฎีแดนช าระอย่างไร 

หลกัค าสอนเรือ่งแดนช าระรวมเอาแนวคดิของศาสนานอกรตีเรือ่งนรกที่
เผาผลาญอยู่เสมอกบัการปฏบิตัขิองศาสนานอกรตีในเรื่องของการอธษิฐานเผื่อ
คนตายเขา้ไวด้ว้ยกนั หลกัค าสอนนี้ไม่เป็นที่ยอมรบัในกลุ่มผูเ้ชื่อในค าสอนของ
พระคมัภรีท์ีว่่า (1) คนตายยงัคงนอนหยดุพกัอย่างไม่รูต้วัอยูใ่นหลุมศพ (ปัญญา
จารย ์9:10); (2) ความชอบธรรมของมนุษย์ที่ล้มลงในบาปคนหนึ่งไม่สามารถ
ถ่ายโอนไปยงัมนุษยท์ี่ล้มลงในบาปอกีคนได้ (เอเสเคยีล 18:20-22); (3) พระผู้
กลางของเราคือพระเยซูครสิต์เพยีงองค์เดยีวเท่านัน้ (1 ทโิมธ ี2:5); และ (4) 
ความตายตามมาด้วยการพิพากษาครัง้สุดท้าย โดยไม่มโีอกาสที่สองอีกที่จะ
กลบัใจจากหลุมพรางแห่งชวีตินี้ (ฮบีร ู9:27) ความหมายทีร่า้ยแรงยิง่กว่านัน้คอื 
ทฤษฎีแดนช าระที่ไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์บิดเบอืนพระลกัษณะของพระเจ้า 
“งานของซาตานตัง้แต่ทีม่นัลม้ลงคอื การบดิเบอืนพระบดิาแห่งฟ้าสวรรคข์องเรา 
มนัเสนอแนะหลกัค าสอนเรือ่งความเป็นอมตะของวญิญาณ... แนวคดิเรือ่งนรกที่
เผาผลาญอยู่เป็นนิตยเ์ป็นผลผลติของซาตาน ไฟช าระเป็นสิง่ประดษิฐ์ของมนั 
ค าสอนเหล่านี้บดิเบอืนพระลกัษณะของพระเจ้า ท าให้พระองค์ถูกมองว่าเป็น
พระเจา้แห่งความรุนแรง แก้แคน้ ท าตามอ าเภอใจ และไม่ใหอ้ภยั” (เอลเลน จ.ี 
ไว้ท์, Manuscript [Dec. 10], 1890) แทนที่จะเป็นการที่คนตายนอนหลบัใหล
เพื่อรอการเสดจ็กลบัมาของพระครสิต์ มุมมองนี้กล่าวว่า พวกคนตายจะอยู่ใน
แดนช าระ ทนทุกขท์รมานอยูท่ีน่ัน่จนกว่าจะมใีครจดัการน าพวกเขาออกมาได ้

ข้อผิดพลาด เช่น ทฤษฎีแดนช าระหรือการทรมานเป็นนิตย์สอน
อะไรเราเก่ียวกบัความส าคัญของหลกัค าสอน เหตุใดส่ิงท่ีเราเช่ือจึงมี
ความส าคญั ไม่ใช่เฉพาะแต่ผูท่ี้เราเช่ือเท่านัน้ 
 
                                    วิญญาณท่ีแยกออกจากรา่งกายบนสรวงสวรรค ์
                                    A Paradise With Disembodied Souts 

วนัพธุ 
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แมว้่าโปรเตสแตนต์จะไม่ยอมรบัทฤษฎแีดนช าระ แต่หลายคนก็เชื่อว่า
วญิญาณของคนตายที่ชอบธรรมก าลงัเพลดิเพลนิกบัสวรรค์ ณ ที่ประทบัของ
พระเจา้ บางคนโต้แยง้ว่า “วญิญาณ” เหล่านัน้เป็นเพยีงวญิญาณที่แยกตวัออก
จากร่างกาย ส่วนอกีหลายคนเชื่อว่าวญิญาณเหล่านัน้แยกออกจากร่างกาย แต่
ยงัปกคลุมดว้ยร่างกายทีเ่ป็นวญิญาณแห่งสง่าราศี ไม่ว่าผูท้ีต่ายแลว้แต่ยงัด ารง
อยู่จะมสีถานะใดกต็าม ทฤษฎเีหล่านี้บ่อนท าลายหลกัค าสอนในพระคมัภรีเ์รื่อง
การฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดทา้ยและการพพิากษาคนตาย ท าไมจะต้องมกีารฟ้ืนคนืชพี
และการพพิากษา (ววิรณ์ 20:12-14) ถา้วญิญาณของคนชอบธรรมมคีวามชื่นชม
ยนิดอียูบ่นสวรรคแ์ลว้ 

อ่าน กิจการ 2:29, 34, 35 และ 1 โครินธ์ 15:16-18 ข้อพระคัมภีร์
เหล่าน้ีให้ความกระจ่างเก่ียวกบัลกัษณะของคนตายและคนท่ีรอการฟ้ืน
คืนชีพอย่างไร 

พระคมัภรีส์อนว่ามนุษยท์ุกคนทีอ่ยู่ในสวรรคแ์ลว้ตอนนี้ หากไม่เป็นผู้ที่
ไดร้บัการเปลีย่นแปลงและรบัไปในขณะทีม่ชีวีติอยู ่เช่นในกรณีของเอโนค (ปฐม
กาล 5:24) และเอลยีาห์ (2 พงศ์กษตัรยิ ์2:9-11) ก็เป็นผู้ที่ฟ้ืนขึน้จากความตาย 
เช่น โมเสส (ยูดา 9) และผู้ที่ฟ้ืนคนืชพีพร้อมกบัพระคริสต์ (มทัธวิ 27:51-53)
ดงัที่เราได้ศกึษาไปแลว้นัน้ วญิญาณที่อยู่ “ใต้แท่นบูชา” รอ้งทูลขอการแก้แคน้
ต่อพระเจา้ (ววิรณ์ 6:9-11) เป็นเพยีงอุปมาเพื่อเรยีกรอ้งความยตุธิรรมและไม่ได้
พสิจูน์ทฤษฎสีภาพความเป็นอมตะของวญิญาณ มฉิะนัน้แลว้คนเหล่านี้แทบจะดู
ไมเ่หมอืนว่า พวกเขาก าลงัเพลดิเพลนิกบัรางวลันิรนัดรท์ีพ่วกเขาไดร้บั ในความ
เป็นจรงิ หลุมศพเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรบัคนตายที่ไม่รูส้กึตวัรอคอยการฟ้ืน
คืนชีพครัง้สุดท้าย เมื่อนัน้พวกเขาจะกลับมามสีติรู้ตัวอีกครัง้ คนที่ตายแล้ว 
แม้แต่คนชอบธรรม วิญญาณจะไม่หลุดออกจากร่างกายล่องลอยอยู่ รอบ ๆ 
สวรรค์ รอคอยด้วยความอดทนที่จะกลบัมารวมตวักบัร่างกายในการฟ้ืนคนืชพี
ครัง้สุดท้าย นอกจากนี้ สิง่ที่เปาโลอาจก าลงักล่าวถงึ 1 โครนิธ์ 15:18 เมื่อเขา
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กล่าวว่า ถ้าไม่มกีารฟ้ืนขึ้นจากความตายแล้ว “คนทัง้หลายที่ล่วงหลบัในพระ
ครสิต์กพ็นิาศไปดว้ย” พวกเขาจะพนิาศได้อย่างไรหากพวกเขามคีวามสุขอยู่ใน
สวรรค์แล้ว และอยู่ที่นัน่ตัง้แต่ที่พวกเขาตาย หลักค าสอนที่ส าคัญและเป็น
ศูนยก์ลางของพระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหม่คอื การฟ้ืนคนืชพีของคนตายเมื่อพระ
ครสิต์เสด็จกลบัมา แต่หลกัค าสอนนี้ถูกท าให้เป็นโมฆะและไม่ให้ความส าคญั 
โดยใช้ค าสอนเท็จที่กล่าวว่า คนตายที่ชอบธรรมจะทะยานขึ้นสู่รางวลันิรนัดร์
ทนัททีีพ่วกเขาตาย อย่างไรกต็าม เราไดย้นิเรื่องเช่นนี้ตลอด โดยเฉพาะในงาน
ศพ 

มีวิธีใดบ้างท่ีคุณจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่า การท่ีคนตายนอนหลบั
อยู่ในพื้นดินนัน้เป็น “ข่าวดี” จริง ๆ ในแง่ท่ีว่าพวกเขาได้พกัผ่อนอย่าง
แท้จริงและไม่รู้จกัความเจบ็ปวดและทนทุกขอี์กต่อไป 
 
                                    มุมมองทางพระคมัภีร ์
                                    The Biblical View 
 

อ่ าน  1 ยอห์ น  5: 3- 12 เ หตุ ใ ดอัค รส าวกยอห์ น จึ ง จ า กัด 
“ชีวิตนิรนัดร”์ ให้เฉพาะผูท่ี้อยู่ในพระคริสตเ์ท่านัน้ 

หลกัค าสอนในพระคมัภรี์เรื่องเงื่อนไขของความเป็นอมตะของมนุษย์ 
ตรงขา้มกบัทฤษฎทีีไ่มไ่ดม้าจากพระคมัภรีเ์กีย่วกบัความเป็นอมตะของวญิญาณ 
มรีะบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน 1 ยอหน์ 5:11, 12 เพื่อเขา้ใจความหมายของขอ้ทีส่ าคญั
นี้ เราต้องจ าไว้ว่ามเีพยีงพระเจ้าสามพระภาคเท่านัน้ที่ “ทรงอมตะ” (1 ทโิมธ ี
6:15, 16)  แ ล ะ เ ป็ นแหล่ ง ก า เ นิ ด ชี วิต เ พีย ง แหล่ ง เ ดีย ว  ( สดุดี  36:9; 
โคโลส ี1:15-17; ฮบีร ู1:2) 

เมื่อความบาปเข้ามาในโลกผ่านการล้มลงในบาปของอาดมัและเอวา 
(ปฐมกาล 3) เขาทัง้สองและลูกหลานทัง้หมด (รวมถงึเราดว้ย) ตกอยู่ภายใต้ค า
สาปแห่งความตายดา้นร่างกายและสญูเสยีของประทานแห่งชวีตินิรนัดร ์แต่พระ

วนัพฤหสับดี 
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เจา้ผู้เป่ียมด้วยความรกัของเราได้ทรงจดัเตรยีมแผนการแห่งความรอดส าหรบั
มนุษยเ์พื่อให้ได้รบัชวีตินิรนัดรก์ลบัคนืมา คอืชวีติที่ควรเป็นของพวกเขาตัง้แต่
แรกเริม่ ดงัที่เปาโลเขยีนไว้ “ในพระเยซูครสิต์นัน้ พระองค์ได้ทรงเลอืกเราไว้
ตัง้แต่ก่อนที่จะทรงเริม่สร้างโลก เพื่อเราจะบรสิุทธิแ์ละปราศจากต าหนิในสาย
พระเนตรของพระองค”์ (เอเฟซสั 1:4) อคัรสาวกเปาโลอธบิายว่า “เช่นเดยีวกบัที่
บาปได้เขา้มาในโลกเพราะคน ๆ เดยีว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนัน้ ” 
ดงันัน้ ของประทานอนัประเสรฐิแห่งชวีตินิรนัดรก์็มใีหส้ าหรบัมนุษยท์ุกคนโดย
ทาง “พระเยซูครสิต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 5:12-21) ในข้อนี้เปาโล 
กล่าวถงึ อาดมัทีน่ าบาปและความตายมาสู่โลกนี้ เราไม่อาจเขา้ใจพระคมัภรี์ได้ 
หากไมม่อีาดมัทีน่ าบาปและความตายเขา้มาสู่โลกของเราดว้ยการล่วงละเมดิ 

นอกจากนี้  อัครสาวกยอห์นยงัเพิ่มเติมอีกว่า “พระเจ้าได้ทรงโปรด
ประทานชวีตินิรนัดรใ์หเ้ราทัง้หลาย และชวีตินี้มอียูใ่นพระบุตรของพระองค ์ผูท้ีม่ ี
พระบุตรก็มชีวีติ ผู้ที่ไม่มพีระบุตรก็ไม่มชีวีติ” (1 ยอหน์ 5:11, 12) ภาพทัง้หมด
เหน็ชดัเจนขึน้เมื่อพจิารณาค าตรสัของพระเยซู “เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์
ของพระบดิาของเรา ทีจ่ะใหทุ้กคนทีเ่หน็พระบุตร และวางใจในพระบุตรไดม้ชีวีติ
นิรนัดร ์และเราจะให้ผู้นัน้ฟ้ืนขึน้มาในวนัสุดท้าย” (ยอห์น 6:40) และ “เราเป็น
เหตุใหค้นทัง้ปวงเป็นขึน้และมชีวีติ ผูท้ีว่างใจในเรานัน้ ถงึแมว้่าเขาตายแลว้กย็งั
จะมชีวีติอีก” (ยอห์น 11:25) หมายความว่า ชวีตินิรนัดร์เป็นของประทานจาก
พระเจา้ ไดร้บัผ่านทางพระครสิต ์ซึง่แน่นอนแลว้ว่าจะไดร้บัในชวีติปัจจุบนันี้ แต่
จะชื่นชมยินดีกับของประทานนัน้อย่างเต็มล้นก็หลังจากการฟ้ืนคืนชีพครัง้
สุดทา้ยของผูช้อบธรรมเท่านัน้ สรุปไดว้่า ถ้าชวีตินิรนัดรม์อบใหเ้ฉพาะผูท้ีอ่ยู่ใน
พระครสิตแ์ลว้ ผูท้ีไ่มอ่ยูใ่นพระองคก์ไ็มม่ชีวีตินิรนัดร ์(1 ยอหน์ 5:11, 12) ในทาง
ตรงข้าม ทฤษฎีเรื่องความเป็นอมตะโดยธรรมชาติของวญิญาณเป็นการมอบ
ชวีตินิรนัดรใ์หแ้ก่มนุษยท์ุกคน ไมว่่าจะนิรนัดรใ์นสวรรคห์รอืในนรกกต็าม แมแ้ต่
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ผูท้ีไ่มอ่ยูใ่นพระครสิต์กไ็ดร้บั อยา่งไรกต็าม ค าสอนน้ีเป็นทีน่ิยม แต่ไมใ่ช่มาจาก
พระคมัภรี ์

 
                                     
                                     
 
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนงัสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ ใน สงครามประวตัศิาสตร ์
เ รื่ อ ง  “The First Great Deception”  ห น้า  531-550; เ รื่ อ ง  “Can Our Dead 
Speak to Us?” หน้า 551-562 

“หลักค าสอนเรื่องคนตายมีความนึกคิดมีพื้นฐานที่ผิดมาจากเรื่อง
ธรรมชาตขิองความเป็นอมตะ ซึง่เป็นหลกัค าสอนเรื่องการทรมานชัว่นิรนัดรค์อื
ขดัแยง้กบัค าสอนของพระคมัภรีท์ัง้ดว้ยเหตุและผล และขดัแยง้กบัความรูส้กึของ
มนุษย ์ตามความเชื่อทีน่ิยมอย่างแพร่หลายนี้ ผูท้ีร่อดในสวรรคจ์ะยงัคุ้นเคยกบั
เรื่องทัง้หมดที่เกดิขึน้ในโลกและโดยเฉพาะกบัชวีติของมติรสหายที่เขาจากมา 
แต่คนตายจะมคีวามสุขได้อย่างไรเมื่อเขารู้ถงึความทุกขข์องคนที่ยงัมชีวีติอยู่ 
มองเห็นคนที่เขารกัท าบาปและมองเห็นพวกเขาต้องทนอยู่ในความทุกข์ยาก 
ความผดิหวงั และความปวดร้าวของชวีติ ผู้ที่ต้องวนเวยีนอยู่กบัมติรสหายใน
โลกเช่นนี้จะเพลดิเพลนิใจอยู่กบัความสุขส าราญของสวรรคไ์ด้มากน้อยเพยีงไร 
และเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเพียงไรที่เชื่อว่า ในทนัททีี่ลมหายใจออกจากร่าง 
วญิญาณของผูท้ีไ่ม่ไดก้ลบัใจในบาปจะถูกส่งไปอยู่ในเปลวเพลงินรก เขาจะต้อง
จมดิง่ลงไปในความระทมใจมากน้อยเพยีงไรเมื่อมองดูมติรสหายทีไ่ม่ได้เตรยีม
ตวัและต้องก้าวลงสู่หลุมศพเพื่อเขา้ไปอยู่ในความทุกขแ์ละความบาปชัว่นิรนัดร ์
มคีนมากมายเสียสติไปเนื่องจากแนวคิดอันน่ากลวัเช่นนี้ ” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 545) 

 
 

วนัศกุร ์
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. ผู้ที่เคยพูดคุยกบัครสิเตียนคณะอื่น ๆ ถงึสภาพของคนตายและลกัษณะ
ของนรก ส่วนใหญ่แลว้จะพบว่า คนเหล่านัน้ยนืกรานและแน่วแน่ในความ
เชื่อเพยีงใด ไมเ่พยีงแต่แนวคดิทีเ่ชื่อว่า ผูท้ีไ่ดร้บัความรอดจะถูกรบัขึน้ไป
ยงัสวรรค์ทนัท ีแมแ้ต่ผู้ที่หลงหายก็จะได้รบัการทรมานชัว่นิรนัดรใ์นนรก 
เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้ ในแง่หนึ่งก็เป็นที่เขา้ใจไดว้่า พวกเขาคงต้องการที่
จะเชื่อว่าคนทีต่นรกัทีต่ายไปแลว้นัน้ “อยูก่บัองคพ์ระผูเ้จา้” (แต่อยา่งทีเ่รา
เห็นว่า ยงัคงมคี าถามว่าคนที่ตายแล้วจะเสียใจขนาดไหนเมื่อต้องเห็น
ความยุ่งเหยงิบนโลกนี้) แต่ท าไมคนเหล่านี้จงึยงัมคีวามผูกพนัอย่างแน่น
แฟ้นกบัแนวคดิอนัน่ากลวัเช่นน้ีทีว่่า คนทีห่ลงหายจะตอ้งถูกทรมานชัว่กปั
ชัว่กลัป์ในนรก ขอ้เทจ็จรงินี้สอนอะไรเราเกี่ยวกบัประเพณีที่ยดึถอืกนัมา 
อภปิรายในชัน้เรยีน 

2. ครสิเตยีนหลายนิกายส่วนใหญ่สัง่สอนทฤษฎีที่ไม่เป็นไปตามพระคมัภีร์
เกี่ยวกบัลกัษณะความเป็นอมตะของวญิญาณพรอ้มกบัทฤษฎทีัง้หลายที่
สมัพนัธ์กนั เราควรจะท าอะไรอกีในฐานะครสิตจกัร (นอกเหนือจากสิง่ที่
เราท าอยู่แล้ว) เพื่อประกาศให้โลกนี้ได้เห็นถึงมุมมองตามพระคัมภีร์
เกีย่วกบัความตายและชวีติหลงัความตาย 

3. แมบ้ทกวเีรือ่ง The Divine Comedy ของดนัเต จะเป็นเพยีงนิยาย แต่กลบั
มอีทิธพิลอยา่งมากในการท าใหผู้ค้นยดึตดิกบัค าสอนเทยีมเทจ็เกี่ยวกบัสิง่
ทีจ่ะเกดิขึน้กบั “วญิญาณ” หลงัความตาย หลกัค าสอนภายนอกมอีทิธพิล
ต่อหลกัศาสนศาสตรข์องครสิเตียนอย่างง่ายดายเพยีงใด มแีนวคดิอื่นที่
ไมใ่ช่ของครสิเตยีนอะไรอกีบา้งทีม่อีทิธพิลต่อความคดิของครสิเตยีนแมใ้น
ทุกวนัน้ี และเราจะป้องกนัตนเองจากความคดิเหล่านัน้อย่างไร 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: มทัธวิ 7:21-27; ยอห์น 11:40-
44; 1 เปโตร 3:18; 1 ซามเูอล 28:3-25; เอเฟซสั 6:10-18 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 
 

โลกร่วมสมยัของเราไดก้ลายเป็นแหล่งหลอมรวมของสิง่เหนือธรรมชาติ
และความลกึลบั ซึ่งฮอลลวีูดก็สนับสนุนในเรื่องนี้ โดยการสร้างภาพยนตร์ที่มี
หวัขอ้หลกัทางศาสนาและสิง่ลีล้บัผสมผสานกบัความเชื่อทีผ่ดิและการหลอกลวง 
ค าโกหกเก่า ๆ ที่กล่าวว่า “เจ้าจะไม่ตายจรงิดอก” (ปฐมกาล 3:4) ยงัเป็นแรง
บนัดาลใจในการแต่งหนงัสอืทีผู่ค้นอ่านมากทีสุ่ดและภาพยนตรท์ีม่คีนดูมากทีสุ่ด
ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา และยงัรวมถงึวดิโีอเกมยอมนิยมมากมากเช่นกนั เป็น
ทีป่ฏเิสธไม่ไดว้่า เราต่างก าลงัเผชญิและถูกล่อลวงโดยมนต์ทีท่ าใหห้ลงใหลของ
ซาตาน ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย แม้แต่ในบางกรณีก็ซ่อนอยู่ใน
วิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่หลอกลวงที่สุดอย่างหนึ่ งคือ สิ่งที่เรียกว่า

บทท่ี 11 
การหลอกลวงในยุคสดุท้าย 

End-Time Deceptions 
วนัที ่3 – 9 ธนัวาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“การกระท าเช่นนัน้ไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็
ยงัปลอมตวัเป็นทูตแห่งความสว่างได้ เหตุฉะนัน้จึงไม่เป็น
การแปลกอะไรท่ีคนรบัใช้ของซาตาน จะปลอมตวัเป็นคน
รบัใช้ของความชอบธรรม ท้ายท่ีสุดของเขาจะเป็นไปตาม
การกระท าของเขา” (2 โครินธ ์11:14, 15) 
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ประสบการณ์ “ใกล้ตาย” (NDEs) ซึ่งบรรดาผู้ที่ “เสยีชวีติ” ได้ฟ้ืนกลบัมามชีวีติ
พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตหลังความตาย หลายคนเคยประสบกับ
เหตุการณ์เหล่านี้ ซึง่เป็นบทพสิจูน์ถงึความเป็นอมตะของวญิญาณ 

 
สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาการหลอกลวงในยุคสุดท้าย รวมถึงเรื่องไสย

ศาสตร ์ประสบการณ์ใกล้ตาย การกลบัชาติมาเกิด เวทมนตรค์าถาและ
การบูชาบรรพบุรุษ และอ่ืน ๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองอันตรายท่ีเราควร
ตระหนัก โดยไม่ให้ตวัเราเองเข้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการหลอกลวงน้ี 

 
                                    ไสยศาสตร ์
                                    Mysticism 
 

โลกของเราถูกคลื่นแห่งพลงัไสยศาสตร์ท่วมท้น ค าว่า “ไสยศาสตร์” 
เป็นค าซบัซ้อนที่รวมเอาแนวคดิที่หลากหลาย จากมุมมองทางศาสนา ค านี้บ่ง
บอกถงึการทีบุ่คคลหนึ่งรวมตวักบัพระเจา้ในประสบการณ์ฝ่ายวญิญาณหรอืตก
อยู่ในภวังค์ แม้แต่ในคริสตจักรบางแห่งก็มีการนมัสการในลักษณะเช่นนี้  
ปรากฏการณ์นี้อาจเกดิขึน้ไดห้ลากหลายรูปแบบและมคีวามเขม้ขน้แตกต่างกนั 
แต่มีแนวโน้มที่จะแทนที่อ านาจของพระวจนะที่เขียนขึ้นของพระเ จ้าด้วย
ประสบการณ์ส่วนตวัเสมอ ไมว่่าจะกรณใีดพระคมัภรีส์ญูเสยีหลกัค าสอนไปอย่าง
มาก และครสิเตียนก็จะโอนเอนไปตามประสบการณ์ของตน ศาสนาที่ตกอยู่
ภายใตอ้ารมณ์เช่นนี้ไมช่่วยป้องกนัการหลอกลวงใด ๆ โดยเฉพาะการหลอกลวง
ในยคุสุดทา้ย 

อ่าน มทัธิว 7:21-27 โดยค านึงถึงค าตรสัของพระเยซู การสร้าง
บ้านฝ่ายจิตวิญญาณไว้ “บนศิลา” และสร้างบ้าน “บนทราย” หมายความ
ว่าอย่างไร 

วนัอาทิตย ์
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โลกครสิเตยีนสมยัใหม่มแีนวโน้มทีจ่ะมองขา้มความสมัพนัธข์องหลกัค า
สอนทางพระคมัภรี์ โดยมองว่าเป็นเสยีงสะท้อนที่น่าเบื่อของรูปแบบศาสนาที่
ล้าสมยั ในกระบวนการนี้ ค าสอนของพระครสิต์ถูกแทนที่ด้วยตวัตนของพระ
ครสิต์ โดยการโต้แย้งเช่นว่า เรื่องราวในพระคมัภรี์บางเรื่องไม่เป็นความจรงิ
เพราะพระเยซูตามที่พวกเขาเขา้ใจ คงไม่มวีนัปล่อยให้สิง่เหล่านี้เกดิขึน้ตามที่
เขยีนไว ้ความรูส้กึและรสนิยมส่วนตวักลายเป็นเกณฑใ์นการตคีวามพระคมัภรี ์
หรอืแมก้ระทัง่ปฏเิสธสิง่ที่พระคมัภรี์สอนอย่างชดัเจน ซึ่งมกัเป็นเรื่องของการ
เชื่อฟังพระเจา้ ตามทีพ่ระเยซตูรสัว่าจ าเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราตอ้งสรา้งบา้นบนศลิา 

ผูท้ีค่ดิว่าการเชื่อในหลกัค าสอนนัน้ไมส่ าคญั ตราบใดทีพ่วกเขายงัเชื่อใน
พระเยซูครสิต์ คนเหล่านี้อยู่บนพื้นที่อนัตราย เจ้าหน้าที่สอบสวนชาวโรมนัที่
ประณามโปรเตสแตนท์จ านวนนับไม่ถ้วนใหถ้งึแก่ความตายต่างเชื่อในพระเยซู
ครสิต์ บรรดาผูท้ี ่“ขบัผอีอก” ในพระนามของพระครสิต์ (มทัธวิ 7:22) ต่างกเ็ชื่อ
ในพระองค ์“จดุยนืทีม่นุษยค์ดิว่าไมส่่งผลใด ๆ ต่อความเชื่อเป็นการหลอกลวงที่
ประสบผลส าเรจ็มากทีสุ่ดอย่างหนึ่งของซาตาน มนัรูว้่าความจรงิทีร่บัดว้ยความ
รกันัน้ช าระจติวญิญาณของผูร้บัใหบ้รสิุทธิ ์ดงันัน้มนัจงึพยายามแทนทีค่วามจรงิ
ด้ วยทฤษฎี เทียม เท็จ  นวนิ ยาย  และข่ า วประ เสริฐอื่ น  ๆ  อยู่ เ สมอ ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ สงครามแห่งประวตัศิาสตร,์ หน้า 520) 

เราจะต่อสู้กบัแนวโน้มของมนุษยท่ี์ปล่อยให้ความรู้สึกและความ
ปรารถนาท าในส่ิงท่ีตรงกนัข้ามกบัพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร 

 
                                    ประสบการณ์ใกล้ตาย 
                                    Near-Death Experiences 
 

ข้อโต้แย้งสมยัใหม่ที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดในการ “พสิูจน์” ทฤษฎี
ลกัษณะความเป็นอมตะของวญิญาณคอื “ประสบการณ์ใกลต้าย” ในหนงัสอื ชวีติ
หลังความตาย: การสืบสวนปรากฏการณ์ การอยู่รอดในร่างกายทีต่ายแล้ว 

วนัจนัทร ์
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[Atlanta, GA: Mockingbird, 1975], เรย์มอน เอ. มูดดี้, จูเนียร์ น าเสนอผล
การศกึษาหา้ปีของเขา ทีศ่ึกษาผูท้ีเ่คยประสบ “ภาวะหยุดหายใจและหวัใจหยุด
เตน้” มากกว่าหนึ่งรอ้ยคน บุคคลเหล่านี้ต่างอา้งว่าไดเ้หน็แสงสว่างอนัอบอุ่นและ
เป่ียมด้วยความรกัก่อนที่จะกลับคืนสู่ชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็น “หลักฐานอันน่า
ตื่นเต้นของวญิญาณมนุษยท์ีย่งัด ารงอยู่ไดเ้มื่อตายแลว้” ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 
มหีนังสอืที่คล้ายคลงึกนัถูกจดัท าขึน้อกีหลายเล่ม เพื่อส่งเสรมิแนวคดิเดยีวกนั 
(ดใูนบทที ่2) 

อ่านเร่ืองราวของการฟ้ืนคืนชีพใน 1 พงศก์ษตัริย ์17:22-24, 2 พงศ์
กษตัริย ์4:34-37, มาระโก 5:41-43, ลูกา 7:14-17 และยอห์น 11:40-44 มีคน
ท่ีฟ้ืนขึ้นจากความตายก่ีคนท่ีพูดถึงเรื่องใดก็ตามท่ีเขาพบเจอในขณะท่ี
ตายอยู่ และเหตใุดค าตอบของค าถามน้ีจึงส าคญั  

 
ประสบการณ์ใกล้ตายทัง้หมดที่บนัทกึไว้ในวรรณคดสีมยัใหม่เป็นของ

บุคคลทีถู่กพจิารณาแลว้ว่าเสยีชวีติแบบภาวะหยุดหายใจและหวัใจหยุดเต้น ซึง่
ไม่ใช่การตายจรงิ ๆ ตรงขา้มกบัลาซารสัทีต่ายไปแลว้สีว่นัและศพของเขาก็เน่า
เป่ือย (ยอหน์ 11:39) ทัง้ลาซารสัและผูท้ี่ฟ้ืนขึน้จากความตายในสมยัพระคมัภรี์
ไมเ่คยกล่าวถงึประสบการณ์ชวีติหลงัความตาย ไมว่่าในสวรรคห์รอืในแดนช าระ
หรอืในนรก ซึ่งสอดคล้องกบัค าสอนในพระคมัภรีท์ี่บอกว่าคนตายนัน้ไรส้ตแิละ
ความรูส้กึแต่ประสบการณ์ “ใกลต้าย” ทีเ่ล่าขานกนัทัว่ไปทุกวนันี้ล่ะ ถ้าเรายอม
รบัค าสอนในพระคัมภีร์เรื่องการไร้สติของคนตายแล้ว ( โยบ 3:11-13; สดุดี 
115:17; สดุด ี146:4; ปัญญาจารย ์9:10) กเ็หลอืความเป็นไปไดห้ลกัสองประการ
คอื ถ้าไม่ใช่ภาพหลอนทางจติโดยธรรมชาตภิายใต้สภาวะทีก่ดดนั กเ็ป็นอ านาจ
การหลอกลวงของซาตานเหนือธรรมชาต ิ(2 โครนิธ ์11:14) การหลอกลวงของ
ซาตานอาจเป็นค าอธบิายได้ โดยเฉพาะในกรณีทีค่นเหล่านี้อ้างว่าตนไดพู้ดคุย
กบัญาตทิีล่่วงลบัไปแลว้ แต่กอ็าจเป็นการรวมกนัของทัง้สองปัจจยักเ็ป็นได้ 
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เนื่องจากการหลอกลวงเช่นนี้เป็นที่แพร่หลายและน่าเชื่อถือส าหรบั
หลาย ๆ คน จงึเป็นสิง่ส าคญัทีเ่ราควรจะยดึมัน่ในพระค าของพระเจา้ แมว้่าเรา
หรอืผูอ้ื่นอาจมปีระสบการณ์ซึง่ขดักบัสิง่ทีพ่ระคมัภรีส์อนกต็าม 

น่าสนใจมากท่ีประสบการณ์ใกล้ตาย (NDEs) บ่อยครัง้มาพร้อมกบั
หลกั “วิทยาศาสตร”์ ท่ีได้รบัการเผยแพร่ เร่ืองน้ีสอนเราอย่างไรว่า เรา
ต้องระมดัระวงัเพียงใดแม้แต่กบัส่ิงท่ีวิทยาศาสตร ์“พิสูจน์” ว่าเป็นจริง
แล้วกต็าม 

 
                                    การกลบัชาติมาเกิด 
                                    Reincarnation 

แนวคดิของผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเกี่ยวกับความเป็นอมตะของวญิญาณ
เป็นรากฐานของทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดหรือการเวียนว่ายตายเกิดของ
วญิญาณ ซึง่ไมต่รงตามค าสอนในพระคมัภรี ์ทฤษฎเีหล่านี้ไดร้บัการยอมรบัจาก
บางศาสนาหลักของโลก ในขณะที่คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อในการมีอยู่ของ
วญิญาณอมตะที่อยู่ในสวรรค์หรอืนรกอย่างถาวรหลงัความตาย ผู้ที่เชื่อในการ
กลบัชาติมาเกิดเชื่อว่า วญิญาณอมตะดงักล่าวต้องผ่านวฏัจกัรแห่งความตาย
และการเกดิใหม่หลายรอบบนโลกนี้ ส าหรบับางคนแลว้ การกลบัชาตมิาเกดิถอื
เป็นกระบวนการววิฒันาการฝ่ายจติวญิญาณทีช่่วยใหว้ญิญาณได้รบัความรูแ้ละ
ศลีธรรมในระดบัที่มากขึน้เรื่อย ๆ เพื่อเดนิทางสู่ความสมบูรณ์ ชาวฮนิดูเชื่อว่า
จติส านึกของวญิญาณอมตะตอ้งผ่านการเจรญิขึน้ หรอื “สงัสารวฏั” ของสิง่มชีวีติ
หกประเภท ได้แก่ สตัว์น ้า พชื สตัว์เลื้อยคลานและแมลง นก สตัว์ และมนุษย์ 
รวมทัง้ชาวสวรรค ์

อ่าน ฮีบร ู9:25-28 และ 1 เปโตร 3:18 ถ้าพระเยซูส้ินพระชนมเ์พียง 
“ครัง้เดียว” (ฮีบร ู9:28; 1 เปโตร 3:18) และมนุษยท์ุกคนกเ็ช่นเดียวกนัท่ี

วนัองัคาร 
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ตายเพียง “ครัง้เดียว” (ฮีบร ู9:27) เหตุใดแม้แต่คริสเตียนบางคนกเ็ช่ือใน
บางรปูแบบของการกลบัชาติมาเกิด 

หลายคนไม่เชื่อในสิง่ที่พวกเขาควรเชื่อ แต่เชื่อในสิง่ทีพ่วกเขาต้องการ
เชื่อ หากทฤษฎใีดก็ตามน าความสงบสุขและความสบายกายสบายใจมาสู่พวก
เขา กเ็พยีงพอแลว้ทีพ่วกเขาจะยตุกิารโต้แยง้หาเหตุผลหกัลา้ง แต่ส าหรบัผูท้ีถ่อื
พระคมัภรีอ์ย่างจรงิจงั ไม่มทีางทีจ่ะยอมรบัทฤษฎกีารกลบัชาตมิาเกดิ ประการ
แรก ทฤษฎนีี้ขดัแยง้กบัค าสอนในพระคมัภรีเ์รื่องการต้องตายของ “วญิญาณ” 
และการฟ้ืนคนืชพีของร่างกาย (1 เธสะโลนิกา 4:13-18) ประการทีส่อง ทฤษฎนีี้
ลบลา้งหลกัค าสอนของการไดร้บัความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในงาน
ไถ่ให้รอดของพระเยซูครสิต์ (เอเฟซสั 2:8-10) และแทนที่ด้วยการกระท าของ
มนุษย์ ประการที่สาม ทฤษฎีนี้ขดัแย้งกับค าสอนในพระคมัภีร์ที่ว่า ด้วยการ
ตดัสนิใจในชวีตินี้ของคนคนหนึ่งเป็นการก าหนดชะตากรรมนิรนัดรเ์อาไวต้ลอด
กาล (มทัธวิ 22:1-14; มทัธวิ 25:31-46) ประการทีส่ ี ่ทฤษฎนีี้ดูหมิน่ความหมาย
และความส าคัญของการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระคริสต์ (ยอห์น 14:1-3) 
ประการที่ห้า ทฤษฎนีี้กล่าวว่า ผู้ที่ยงัคงเอาชนะหลุมพรางแห่งชวีติของตนเอง
ไม่ได้ ยงัมีโอกาสอีกหลังความตาย ซึ่งไม่เป็นไปตามค าสอนในพระคัมภีร์ 
(ฮบีร ู9:27) กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มพีืน้ทีส่ าหรบัแนวคดิเรื่องการกลบัชาตมิาเกดิ
ในความเชื่อครสิเตยีน 
 
                                    เวทมนตรค์าถาและการบูชาบรรพบรุษุ 
                                    Necromancy and Ancestor Worship 
 

ค าว่า “เวทมนตร์คาถา” มาจากค าภาษากรีก เนโครส (ตาย) และ 
แมนเทยี (การท านาย) การปฏบิตัเิช่นนี้มมีาตัง้แต่สมยัโบราณ เวทมนตรค์าถา
เป็นการเรยีกวิญญาณของผู้ตายที่พร้อมปฏิบตัิการมารวมกันในรูปแบบหนึ่ง 
เพื่อค้นหาสิ่งที่อยากรู้ ซึ่งมักจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคต ในขณะเดียวกัน 

วนัพธุ 
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การบูชาบรรพบุรุษเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองการไหวบ้รรพบุรุษทีล่่วงลบัไปแลว้ 
เพราะพวกเขายงัถอืว่าเป็นครอบครวัและเชื่อว่าวญิญาณส่งผลต่อกจิการของผูท้ี่
ยงัมชีวีติอยู่ การปฏบิตัินอกรตีเช่นนี้สามารถดึงดูดใจผู้ที่เชื่อในวญิญาณเป็น
อมตะและผูท้ีค่ดิถงึบุคคลอนัเป็นทีร่กัทีล่่วงลบัไปแลว้ไดอ้ยา่งดเียีย่ม 

อ่าน 1 ซามูเอล 28:3-25 เราได้ร ับบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณท่ี
ต่อต้านการส่ือสารกบัคนตายจากเร่ืองราวของซาอูลกบัหญิงคนทรงท่ี
เมืองเอนโดรอ์ย่างไร 

พระคมัภรีก์ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า พวกถอืผปีีศาจ คนทรง พ่อมดแม่มด 
และหมอผีทั ้งหมดในระบอบการปกครองของชาวอิสราเอลเป็นที่ น่า
สะอดิสะเอยีนต่อพระเจา้ และตอ้งประหารชวีติพวกเหล่านี้ดว้ยการขวา้งก้อนหนิ 
(เลวนีิต ิ19:31; เลวนีิต ิ20:6, 27; เฉลยธรรมบญัญตั ิ18:9-14) ตามกฎหมายนี้ 
ซาอูลได้ก าจดัคนทรงและพวกหมอผไีปจากอสิราเอลทัง้หมดแล้ว  (1 ซามูเอล 
28:3, 9) แต่แล้วหลงัจากที่ซาอูลถูกพระเจ้าปฏเิสธ เขาเองก็ไปที่เมอืงเอนโดร์
ของชาวคานาอนั เพื่อถามหาหญงิคนทรง (1 ซามเูอล 28:6, 7, 15; เปรยีบเทยีบ
กับ โยชูวา 17:11; สดุดี 83:10) ซาอูลขอให้เธอน าผู้เผยพระวจนะซามูเอลผู้
ล่วงลบัไปแล้วขึน้มา ซึ่งคาดว่าจะปรากฏตวัในรูปแบบของหมอผแีละพูดกบัซา
อูล (1 ซามเูอล 28:13-19) วญิญาณหลอกลวงทีแ่สรง้ท าเป็นซามเูอล บอกกบัซา
อูลว่า “พรุ่งนี้ตวัท่านพร้อมกบับุตรชายทัง้หลายของท่านจะอยู่กับเรา” (1 ซา
มูเอล 28:19) ในขณะที่ท านายความตายของซาอูลอยู่นัน้ วญิญาณหลอกลวง
ปรากฏเป็นร่างของซามูเอล ซึ่งยนืยนัให้เห็นทฤษฎีที่ไม่ตรงตามพระคมัภีร์ใน
เรื่องของลักษณะความเป็นอมตะของวิญญาณ เป็นการหลอกลวงที่มี
ประสทิธภิาพ และซาอูลน่าจะรู้ดกีว่านี้ แทนที่จะเข้าไปพวัพนักบัสิง่ที่เขาเคย
ประณามมาก่อนหน้านี้ กว่าสองศตวรรษต่อมา ผู้เผยพระวจนะอสิยาหเ์ขยีนว่า 
“และเมื่อเขาทัง้หลายกล่าวกบัพวกท่านว่า ‘จงปรกึษากบัคนทรงหรอืพ่อมดแม่
มดผู้ร้องเสยีงจ้อกแจ้กและเสยีงพมึพ า’ ไม่ควรหรอืที่ประชาชนจะปรกึษาพระ
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เจา้ของเขา ควรหรอืทีเ่ขาจะไปปรกึษาคนตายเพื่อคนเป็น ไปดธูรรมบญัญตัแิละ
ถ้อยค าพยาน แน่ทเีดยีวคนที่ไม่พูดเช่นขา้พเจ้าก็จะเป็นคนที่ไม่มรีุ่งอรุณเลย” 
(อสิยาห ์8:19, 20 ดดูว้ยใน อสิยาห ์19:3) 

 
เวลาท่ีเราอยู่ภายใต้ความกดดนั เราท าในส่ิงท่ีเรารู้ว่าผิดบ่อยแค่

ไหน เหตุใดความเช่ือ การอธิษฐาน และการเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้า
จึงเป็นส่ิงป้องกนัตวัเราเองได้อย่างแน่นอน 
 
                                    การสิงรา่ง 
                                    Personations and Other Apperances 
 

ร่างทรงของคนตายและการสงิร่างคล้ายคลงึกบัการใช้เวทมนตร์คาถา 
การสิงร่างอาจอยู่ในรูปแบบของสมาชิกในครอบครวั เพื่อน หรอืใครก็ตามที่
เสยีชวีติแลว้ ทัง้รปูร่างหน้าตาและเสยีงกค็ลา้ยกบัผูต้ายมาก การหลอกลวงของ
ซาตานทัง้หมดนี้จะน ามาใชเ้พื่อหลอกลวงผูท้ีไ่ม่มพีืน้ฐานมัน่คงในพระวจนะของ
พระเจา้ นางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ เตอืนเราว่า “วญิญาณหลอกลวงเหล่านี้ทีป่ลอมตวั
เป็นอคัรทูต น ามาใช้เพื่อให้ขดักบัสิง่ที่พวกเขาเขยีนภายใต้การดลใจของพระ
วิญญาณบริสุทธิใ์นสมัยที่ย ังมีชีวิตอยู่บนโลก” (สงครามประวัติศาสตร์ , 
หน้า 557) ยิง่ไปกว่านัน้ “ในฐานะที่เป็นราชาแห่งการหลอกลวง ซาตานเองจะ
สวมบทบาทเป็นพระครสิต”์ (สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 624) 

 
อ่าน 2 โครินธ์ 11:14, 15 และเอเฟซสั 6:10-18 เราควรให้อะไรเป็น

เครื่องป้องกนัเราจากการหลอกลวงของมาร 
อคัรสาวกเปาโลเตอืนเราว่า “เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กบัเนื้อหนังและเลอืด 

แต่ต่อสูก้บัพวกภตูผทีีค่รอบครอง พวกภตูผทีีม่อี านาจ พวกภตูผทีีค่รองพภิพใน
ยุคมดืนี้ ต่อสู้กบัพวกวญิญาณชัว่ในสวรรคสถาน” (เอเฟซสั 6:12) เราจะป้องกนั

วนัพฤหสับดี 
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ตัวจากการหลอกลวงเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อสวม “ยุทธภณัฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า” 
(เอเฟซสั 6:13) ตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอเฟซสั 6:13-18 การสงิร่างของซาตานอาจดู
น่ากลวัมากและหลอกลวงได้ด ีแต่ไม่สามารถหลอกลวงผู้ที่อยู่ใต้การคุ้มครอง
ของพระเจา้และยดึมัน่อยูบ่นรากฐานในพระวจนะของพระเจา้ได ้จากมมุมองของ
หลกัค าสอน บรรดาผู้ที่เชื่อในหลกัค าสอนตามพระคมัภรี์ที่กล่าวว่าความเป็น
อมตะของมนุษยน์ัน้เป็นไปตามเงื่อนไข คนเหล่านี้จะรูว้่าการมาปรากฏหรอืการ
สื่อสารกบัคนตายนัน้มจีุดก าเนิดมาจากซาตานและจะตอ้งถูกปฏเิสธจากพระคุณ
อันประเสรฐิของพระเจ้า และอีกครัง้หนึ่ง ไม่ว่าการมาปรากฏนัน้จะทรงพลงั 
น่าเชื่อถอืและดเูหมอืนจรงิเพยีงใด เราต้องยนืหยดัมัน่คงต่อค าสอนทีว่่า คนตาย
นัน้หลบัอยู่ในหลุมฝังศพอยู่เสมอ ลองนึกภาพว่า คุณไดสู้ญเสยีคนทีคุ่ณรกัแล้ว
เชื่อว่าคนที่คุณรกัคนเดยีวกนันี้ปรากฏแก่คุณ และแสดงความรกัต่อคุณ และ
บอกคุณว่าพวกเขาคดิถงึคุณมากเพยีงใด และพูดในสิง่ทีม่เีพยีงพวกเขาเท่านัน้
ทีรู่ ้และบอกว่าตอนน้ีพวกเขาอยูใ่นทีท่ีด่กีว่านี้ ถา้บุคคลนัน้ไม่มพีืน้ฐานมัน่คงใน
สิง่ทีพ่ระคมัภรีส์อนเกีย่วกบัสภาพของคนตายแลว้ ลองคดิดวู่าเขาเหล่านัน้จะตก
หลุมพรางของการหลอกลวงนี้ได้ง่ายเพียงใด โดยเฉพาะเนื่องจากพวกเขา
ตอ้งการทีจ่ะเชื่อเช่นนัน้ดว้ย 
การสวม “ยุทธภณัฑท์ัง้ชุดของพระเจ้า” หมายความว่าอย่างไร ในแง่ของ
การปฏิบติัในแต่ละวนั เราจะสวมชุดน้ีได้อย่างไรในทุก ๆ ด้านของชีวิต 
ไม่เพียงแต่ใช้กบัการหลอกลวงในวาระสดุท้ายเท่านัน้ 
 
                                     
                                     
 
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสือของนางเอลเลน จ.ี ไว้ท์. ใน Evangelism เรื่อง 
“ Dealing With False Science, Cults, Isms, and Secret Societies” 
หน้า 602-609 และในหนงัสอื Confrontation เรือ่ง “Spiritism” หน้า 86-93 

วนัศกุร ์
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มมีูลนิธทิี่อ้างว่าก าลงัสรา้งเทคโนโลยทีี่จะช่วยให้เราตดิต่อกบัผู้ตายได้ 
“ผ่านทางขอ้ความ โทรศพัท ์และการประชุมสายทางวดิโีอ” เรยีกคนตายว่าเป็น
บุคคลที่อยู่เหนือชวีติ (PMPs) เว็บไซต์อ้างว่า เมื่อมนุษย์เสยีชวีติ คนเหล่านี้
เพยีงแต่ผ่าน “ไปสู่อกีภพหนึ่งตลอดกาล” แต่ “ยงัคงมจีติส านึก เอกลกัษณ์ และ
ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของชวีติก่อนที่จะตาย” แต่ที่ส าคญัที่สุดคอื กลุ่มที่
สรา้งโทรศพัทท์างจติ (Soulphone) อา้งว่าก าลงัพฒันาเทคโนโลยใีนสามรูปแบบ 
ซึ่งจะสามารถสื่อสารระหว่างวตัถุและบุคคลที่อยู่เหนือชวีติได้ รูปแบบแรกจะ 
“อนุญาตให้ส่งขอ้ความและพมิพ์หากบัครอบครวั เพื่อน และผู้เชี่ยวชาญในทุก
สาขา” รปูแบบทีส่อง “สามารถพูดคุยกบัคนทีคุ่ณรกัซึง่อาศยัอยู่ในภพอื่นตลอด
กาล” และรูปแบบที่สามตามที่อ้างไว้คือ จะเปิดโอกาสให้ “ได้ยนิและได้เห็น
บุคคลที่รกัที่ตายไปแล้ว” สิง่ที่น่ากลวัอย่างยิง่คอื วธิทีี่พวกเขาทดสอบว่าคนที่
ตายแลว้เป็นผูท้ีส่ ื่อสารตามทีพ่วกเขาอา้งจรงิ ๆ หรอืไม่ “ตวัอย่างเช่น” เวบ็ไซต์
กล่าว “ผูป้กครองทีสู่ญเสยีลูกชายและลูกสาว ทีเ่ขาเหล่านัน้เปลีย่นไปอยู่อกีโลก
หนึ่ง อาจถามค าถามเช่นว่า ‘หนูมสีุนัขชื่อสนูป้ีตอนที่เป็นเดก็ใช่หรอืไม่ พ่อกบั
แมไ่ดใ้หม้ดีพกเป็นของขวญัวนัเกดิตอนหนู 10 ขวบใช่หรอืไม’่ ” น่าสนใจเมือ่เรา
พจิารณาค าเตอืนทีว่่า “บางครัง้วญิญาณกป็รากฏตวัต่อบุคคลในรปูแบบเพื่อนที่
เสยีชวีติไปแลว้ และเล่าถงึเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงถึงชวีติของพวกเขาและกระท า
สิ่งที่พวกเขาเคยท าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, บรรพชนกับผู้เผย 
พระวจนะ, หน้า 684) 
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. ครสิเตยีนจ านวนมากบรโิภคสิง่ใดกต็ามทีส่ ื่อส่งเสรมิ โดยใชข้อ้อ้าง
ว่าเป็นการยดึถอืตามธรรมเนียมประเพณทีีย่อมรบัได ้หลกัการใดใน
พระคมัภรีท์ี่จะชี้น าเราในเรื่องของการใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อที่ได้รบั
การส่งเสริมอย่างเปิดเผยที่ เรารู้ว่าเป็นสิ่งผิดและหลอกลว ง 
(ดใูน สดุด ี101:1-8; สุภาษติ 4:23; ฟีลปิปี 4:8) 

2. เราจะช่วยผูอ้ื่นใหเ้อาชนะการหลอกลวงของซาตานในวาระสุดท้าย
ไดอ้ยา่งไร โดยทีต่วัเราเองตอ้งไมเ่ขา้ไปสู่อทิธพิลของการหลอกลวง
แบบเดยีวกนั 

3. ครสิเตยีนหลายคนใหเ้รือ่งราวของ “ซามเูอล” ทีถู่กเรยีกตวัจากหลุม
ศพเป็นเครื่องพสิูจน์ว่า คนตายยงัใชช้วีติต่อไป เรื่องราวนี้สอนอะไร
เราถึงสาเหตุที่เราไม่ควรสร้างหลกัค าสอนจากข้อพระคมัภรี์เดยีว
หรอืเรื่องราวเพยีงเรื่องเดยีว แต่เราต้องดูทุกสิง่ที่พระคมัภรี์กล่าว
เกีย่วกบัหวัขอ้นัน้ ๆ 
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อ่านข้อพระคัมภีร์ส าหรับบทเรียนสัปดาห์น้ี: ลูกา 2:52; มัทธิว 4:23; 
1 โครนิธ ์6:19, 20; สดุด ี24:3, 4; กจิการ 8:4-24; 1 ยอหน์ 3:1-3 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 
 

 
พระธรรมววิรณ์กล่าวถงึ “การแพร่หลายไปทัว่โลก” หลกั ๆ อยู่สองครัง้ 

ซึง่จะเกดิขึน้ก่อนการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิต ์ววิรณ์บทที ่13 อธบิายถงึ
การเผยแพรส่ิง่เทยีมเทจ็ไปทัว่โลก เมือ่ “คนทัง้โลก” ตดิตามสตัวร์า้ยทีข่ ึน้มาจาก
ทะเลนัน้ด้วยความประหลาดใจ (วิวรณ์ 13:3, 7, 8, 12, 16) วิวรณ์บทที่ 14 
เน้นถึงการเผยแพร่ความจริงไปทัว่โลก เมื่อ “ข่าวประเสริฐนิรนัดร์” จะถูก
ประกาศ “แก่ทุกประชาชาต ิทุกเผ่า ทุกภาษา และทุกชนชาติ” (ววิรณ์ 14:6, 7) 
ในช่วง “เวลาทีน่่ากลวั” นัน้ (2 ทโิมธ ี3:1) “ลมค าสัง่สอนทุกอย่าง” จะพดัไปพดั
มา (เอเฟซสั 4:14) และผู้คนจะ “เลกิฟังความจรงิและหนัไปฟังนิยายต่าง ๆ” 
(2 ทโิมธ ี4:4) “ซาตานจะชกัน าผูค้นใหต้กอยู่ภายใต้การหลอกลวง ผ่านข่าวสาร

บทท่ี 12 
มุมมองจากพระคมัภีร ์
The Biblical Worldview 

วนัที ่10 – 16 ธนัวาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“ขอให้พระเจ้าแห่งสนัติสขุทรงช าระท่านทัง้หลายให้เป็นคน
บ ริสุ ท ธ์ิ หมดจด  และทรง รักษาทั ้ง วิญญาณ  จิต ใจ 
และร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวนัท่ี
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เ ป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา” 
(1 เธสะโลนิกา 5:23) 
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เทยีมเทจ็ทีย่ ิง่ใหญ่สองประการ คอื ความเป็นอมตะของวญิญาณและวนัอาทติย์
ศกัดิส์ทิธิ ์ในขณะทีค่นในอดตีทีม่าก่อนวางรากฐานของลทัธทิรงวญิญาณ คนรุ่น
หลงัสรา้งสายสมัพนัธแ์ห่งความเหน็อกเหน็ใจกบัโรม” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ สงคราม
ประวตัศิาสตร,์ หน้า 588) จนกว่าเหตุการณ์ในยุคสุดทา้ยจะคลีค่ลาย เราจะต้อง
ยนืหยดัในความเชื่อของเราในความจรงิทัง้หมดที่เราม ีซึง่รวมถงึธรรมชาตขิอง
ความเป็นมนุษย์และความตาย ขณะที่เราแสวงหาการชี้น าจากพระวิญญาณ
บรสิุทธิด์้วยจุดประสงค์เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัการปรากฏของพระครสิต์ด้วยสง่า
ราศ ี

 
                                    แบบอย่างของพระเยซู 
                                    The Model of Jesus 

อ่าน ลกูา 2:52 ข้อพระคมัภีรน้ี์กล่าวถึงการเติบโตของพระเยซูส่ีมิติ 
มีอะไรบ้าง 

พระเยซูทรงเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์แบบ และการเจรญิเตบิโตของพระองค์
ประกอบด้วยมติิพื้นฐานทัง้หมดตามการด ารงอยู่ของมนุษย์ ตามที่ ลูกา 2:52 
กล่าวไว้ “พระเยซูเจรญิขึน้ในด้านสตปัิญญา [ด้านสตปัิญญา] และด้านร่างกาย 
[ดา้นรา่งกาย] เป็นทีช่อบต่อพระพกัตรพ์ระเจา้ [ดา้นจติวญิญาณ] และต่อหน้าคน
ทัง้หลาย [ดา้นสงัคม] ดว้ย” “จติใจของพระองคน์ัน้กระตอืรอืรน้และแทรกซมึดว้ย
ความคดิรอบคอบและสตปัิญญาเกนิกว่าอายุของพระองค์ กระนัน้พระลกัษณะ
ของพระองคก์ง็ดงามอย่างสมมาตร พลงัของจติใจและร่างกายค่อย ๆ พฒันาไป
ตามกฎของวยัเดก็ เมื่อยงัทรงเป็นเดก็ พระเยซูทรงส าแดงอุปนิสยัที่น่ารกัเป็น
พเิศษ พระหตัถ์ของพระองคพ์รอ้มจะรบัใช้ผูอ้ื่นเสมอ พระองคท์รงส าแดงความ
อดทนที่ไม่มสีิ่งใดมาปัน่ป่วนได้ และทรงส าแดงความจรงิไม่เคยละทิ้งในคุณ
ความด ีทรงมัง่คงในหลกัการดุจศลิา ชวีติของพระองคท์รงเผยใหเ้หน็ถงึพระคุณ
แห่งมารยาททีไ่ม่เหน็แก่ตวั” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 
68, 69) 

วนัอาทิตย ์
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อ่าน มทัธิว 4:23 เราจะด าเนินตามพนัธกิจสามประการของพระ
เยซู เพ่ือสัง่สอน เพ่ือเทศนา และเพ่ือรกัษาให้ได้ประสิทธิผลในทุกวนัน้ีได้
อย่างไร 

หากเรารบัรู้ว่า มนุษย์เป็นบุคคลที่มกีารผสมผสานและแบ่งแยกไม่ได้
แล้ว เราก็คงไม่จ ากดัศาสนาของเราไว้เฉพาะเรื่องวญิญาณเท่านัน้ ความจรงิ
ครอบคลุมทัง้ชวีติของเรา ปกคลุมอายุขยัทัง้หมดของเรา และประกอบเป็นทุก
มติขิองชวีติเรา องค์ประกอบทางร่างกายและจติวญิญาณของเรานัน้ผสานเข้า
ด้วยกนัอย่างทรงพลงัจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ และเราในฐานะที่เป็น
มนุษย์ล้มลงในบาปจงึไม่เท่าเทียมกบัลกัษณะของพระเยซูตามที่พรรณนาไว้
ขา้งต้น โดยพระคุณของพระเจา้ เราจะต้องเลยีนแบบ เพื่อฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ของ
พระผูส้รา้งในมนุษย ์เพื่อน ามนุษยก์ลบัสู่ความสมบูรณ์แบบตามทีถู่กสรา้งไวแ้ต่
แรก เพื่อส่งเสรมิพฒันาการทางร่างกาย จติใจ และจติวญิญาณ นี่เป็นงานแห่ง
การไถ่ให้รอด นี่คอืสิง่ที่พระเจา้ทรงพยายามท าเพื่อประชากรของพระองค์ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเสด็จกลบัมาของพระองค ์

 
เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเรากบัพระเยซู เราอาจท้อใจกับความ

แตกต่างได้อย่างง่ายดาย ถ้าอย่างนัน้ การเพ่งความสนใจไปท่ีกางเขนและ
ความหมายของกางเขนจะช่วยป้องกันเราจากการท้อแท้เม่ือเรา
เปรียบเทียบตวัเราเองกบัพระเยซูได้อย่างไร 
 
                                    รา่งกายเป็นวิหาร 
                                    The Body as a Temple 

 
ทฤษฎีการรวมกันของร่างกายมนุษย์ที่ต้องตายกับวิญญาณอมตะ

ก่อให้เกดิทฤษฎต่ีาง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัร่างกายมนุษย ์ตวัอย่างเช่น นักปรชัญา

วนัจนัทร ์
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กรกีโบราณเชื่อว่า ร่างกายมนุษย์เป็นเรอืนจ าของวิญญาณ ซึ่งความตายจะ
ปลดปล่อยใหอ้อกจากกนั ในการสะทอ้นแนวคดินอกรตีนี้ ครสิเตยีนจ านวนมาก
ในปัจจุบันเชื่อว่า ร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยชัว่คราวของวิญญาณอมตะ ซึ่งจะ
รวมเขา้กบัรา่งกายอกีครัง้เมือ่ฟ้ืนคนืชพี ในทางตรงกนัขา้ม พวกแพนธสีตเ์ชื่อว่า
ร่างกายมนุษยเ์ป็นพระเจา้ เชื่อว่าพระเจา้และจกัรวาลเป็นหนึ่งเดยีวกนัและเป็น
อย่างเดยีวกนั ส าหรบัพวกเขาแลว้ ทุกสิง่คอืพระเจา้และร่างกายมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงของสสารศกัดิส์ทิธิท์ ีผ่สานรวมกนัและเป็นสากลเพยีงหน่ึงเดยีว เมื่อเราถูก
ล้อมรอบไปด้วยทฤษฎีที่ขดัแย้งกัน เราต้องยืนหยดัในสิ่งที่พระคัมภีร์สอน
เกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนุษย ์

 
อ่าน 1 โครินธ์ 6:19, 20 และ 1 โครินธ์ 10:31 การเข้าใจว่าร่างกาย

ของเราเป็น “วิหารของพระเจ้า” และ “วิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
ส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของเราอย่างไร 

ทัง้อาดมัและเอวาถูกสรา้งขึน้ตามพระฉายาและพระลกัษณะของพระเจา้ 
(ปฐมกาล 1:26, 27) ซึง่ไม่เพยีงแต่สะทอ้นใหเ้หน็ในอุปนิสยัของพวกเขาเท่านัน้ 
แต่ยงัรวมถึงลกัษณะทางกายภาพด้วย เนื่องจากรูปลกัษณ์นัน้ถูกท าลายและ
ซ่อนไว้เพราะความบาป งานแห่งการไถ่ให้รอดคอื การฟ้ืนฟูมนุษย์ให้กลบัสู่
สภาพดัง้เดมิ รวมถงึสุขภาพรา่งกายดว้ย 

การฟ้ืนฟูนี้เป็นกระบวนการทัง้ชวีติซึ่งจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อพระคริสต์
เสด็จมาครัง้ที่สองเท่านัน้ เมื่อนัน้สิ่งที่เสื่อมสลายได้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลาย
ไม่ได ้และมนุษยจ์ะกลายเป็นอมตะ (1 โครนิธ ์15:53, 54) อคัรสาวกยอหน์เขยีน
ถงึกายอสัเพื่อนของเขา “ท่านทีร่กั ขา้พเจา้อธษิฐานขอใหท้่านมสีุขภาพแขง็แรง 
และมคีวามสุขความเจรญิทุกอย่าง ดงัทีจ่ติวญิญาณของท่านก าลงัเจรญิอยู่นัน้ ” 
(3 ยอหน์ 1:2) หากเราตระหนักว่ามนุษยเ์ป็นตวัตนทีแ่บ่งแยกไม่ได ้และศาสนา
ครอบคลุมทุกด้านของชีวติมนุษย์แล้ว เราควรถือว่าสุขภาพกายของเราเป็น
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หน้าที่หนึ่งของศาสนาด้วย เราควรให้หลกัการที่ได้รบัการดลใจน าทางเราคือ 
“เพราะฉะนัน้เมื่อพวกท่านจะรบัประทาน จะดื่ม หรอืจะท าอะไรกต็าม จงท าเพื่อ
ถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้” (1 โครนิธ ์10:31) แต่ใหเ้ราจ าไวว้่า เรายงัคงอาศยั
อยูใ่นโลกทีค่นดอีาจท าหน้าทีข่องตนอย่างดทีีสุ่ด แต่กย็งัตอ้งทนรบัผลทีเ่กดิจาก
ธรรมชาติที่เป็นบาปของมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่เป็นบาป ดงันัน้ เราควร
วางใจในพระเจา้และท าใหด้ทีีสุ่ด และใหเ้รามอบผลลพัธไ์วก้บัพระเจา้ 

 
                                    พระทยัของพระคริสต ์
                                    The Mind of Christ 

 
บางคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็จะท าให้เราแต่ละคน

เปลีย่นแปลงไปดว้ย แน่นอนว่า เราควรหลกีเลีย่งสถานทีแ่ละสถานการณ์ทีท่ าให้
เราเสีย่งต่อการถูกทดลองมากขึน้ (สดุด ี1:1; สุภาษติ 5:1-8) แต่ปัญหาของเราที่
เป็นการล่อลวงและบาปสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตใจ (หรือ
ความคดิ) ของตนเท่านัน้ พระครสิต์ทรงกล่าวถงึแก่นของประเดน็นี้เมื่อพระองค์
ตรสัว่า “เพราะว่าจากภายในมนุษยห์รอืจากใจของมนุษยน์ัน่แหละทีค่วามคดิชัว่
รา้ยเกดิขึน้มา คอืการล่วงประเวณี การลกัขโมย การฆ่าคน การเป็นชู ้การโลภ 
การอธรรม การล่อลวง ราคะตณัหา การอจิฉา การใส่รา้ย ความเย่อหยิง่ ความ
เขลา” (มาระโก 7:21, 22) ซึ่งหมายความว่าความคดิของเราจ าเป็นต้องมกีาร
เปลีย่นแปลงเพื่อใหพ้ฤตกิรรมของเราเปลีย่นแปลง 

อ่านข้อพระคมัภีรต่์อไปน้ี 1 โครินธ์ 2:16; สดุดี 24:3, 4; โรม 12:2; 
ฟีลิปปี 4:8; และ โคโลสี 3:2 การมี “พระทยัของพระคริสต์” หมายความว่า
อย่างไร 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสญัญาว่า ภายใต ้“พนัธสญัญาใหม”่ พระองคจ์ะ
ทรงบรรจุธรรมบญัญตัิของพระองค์ไว้ในจติใจของประชากรของพระองค์และ
จารกึไวบ้นดวงใจของเขาทัง้หลาย (เยเรมยี ์31:31-33; เปรยีบเทยีบกบั ฮบีร ู8:8-

วนัองัคาร 
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10; ฮบีรู 10:16) จงึไม่น่าแปลกใจที่ในค าเทศนาบนภูเขา พระครสิต์ทรงขยาย
ความหมายของพระบญัญตัขิองพระเจา้ใหล้กึขึน้จนถงึระดบัความคดิและความ
ตัง้ใจ (ดูใน มทัธวิ 5:17-48) ดงันัน้ เราจะได้รบัชยัชนะเหนือการทดลองโดย
พระคุณแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจา้ในระดบัของความคดิและความตัง้ใจ 
เราควรอ้างพระสัญญาเพื่อที่ เราจะสามารถหยุดความคิดที่เ ป็นบาปได้ 
ในชวีตินี้ไม่ว่าเราจะซื่อสตัยเ์พยีงใด เราจะไม่มวีนัปราศจากบาปอย่างสมบูรณ์ 
แต่ถ้าเราอยู่ในพระครสิต์ เราจะปกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระองค์อย่าง
เต็มล้น แม้เราจะยังไม่ดีพร้อม แต่ก็ถือว่าเราดีพร้อมในสายพระเนตรของ
พระองคแ์ลว้ (ฟีลปิปี 3:12-15) “เมือ่เราเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระครสิต ์เราจะมจีติใจ
ของพระครสิต์ ความบรสิุทธิแ์ละความรกัเปล่งประกายในบุคลกิลกัษณะของเรา 
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความจรงิจะควบคุมชวีติ สหีน้าท่าทางจะเปลี่ยนไป 
พระคริสต์ผู้สถิตในจิตวิญญาณจะประทานพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และ
ลักษณะภายนอกก็จะเป็นพยานถึงสันติสุขและความปีติยินดีที่ปกครองอยู่
ภายใน” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Selected Messages, เล่ม 1, หน้า 337) โดยการยอม
จ านนทุกวนั ตายต่อตนเองทุกวนั พยายามมุ่งมัน่ทุกวนั โดยความเชื่อที่จะเชื่อ
ฟังพระเยซเูท่านัน้ทีเ่ราจะมกีารเปลีย่นแปลงเช่นนี้ในชวีติของเราได้ 

ลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณหยุดความคิดท่ี
เป็นบาปได้ ชีวิตของคุณจะแตกต่างเพียงใด วิธีเดียวท่ีเป็นไปได้ท่ีคุณจะ
ได้ประสบการณ์เช่นน้ีคืออะไร 

 
                                    การทรงน าของพระวิญญาณ 
                                    The Guidance of the Spirit 
 

พระวญิญาณบรสิุทธิเ์ป็นตวัแทนที่ทรงพลงัของพระเจ้าซึ่งเทความรกั
ของพระเจา้ลงในจติใจของเรา (โรม 5:5) น าเราไปสู่ประสบการณ์แห่งการช่วยให้
รอดที่แท้จริง (ยอห์น 16:7-11) น าเราไปสู่ความจริงทัง้ปวง (ยอห์น 16:13) 

วนัพธุ 
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และมอบอ านาจแก่เราในการประกาศข่าวประเสริฐให้ส าเร็จ (กิจการ 1:8) 
เน่ืองจากพระวญิญาณบรสิุทธิต่์อต้านการท างานทีเ่สื่อมทรามของซาตาน จงึไม่
น่าแปลกใจทีซ่าตานพยายามทุกวถิทีางทีจ่ะบดิเบอืนความเขา้ใจในเรือ่งลกัษณะ
และการท างานของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ในขณะที่บางคนปฏเิสธลกัษณะของ
พระวญิญาณบรสิุทธิ ์บางคนกเ็น้นของประทานแห่งพระวญิญาณเหนืออ านาจที่
ช่วยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 

อ่าน กิจการ 8:4-24 ซีโมนพ่อมดแห่งสะมาเรียต้องการรบัของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยไม่ได้บงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ 
ทศัคติแบบเดียวกนัน้ียงัคงปรากฏให้เหน็ในสมยัของเราอย่างไร 

บุตรธดิาของพระเจ้าคอืผู้ที่ให้พระวญิญาณบรสิุทธิท์รงน า (โรม 8:14) 
ไปสู่ความจรงิทัง้ปวงในพระวจนะของพระเจา้ (ยอหน์ 16:13; ยอหน์ 17:17) พระ
เยซทูรงเตอืนอยา่งชนัเจนว่า “ไมใ่ช่ทุกคนทีเ่รยีกเราว่า ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ จะได้
เขา้ในแผ่นดนิสวรรค ์แต่ผูท้ีป่ฏบิตัติามพระทยัพระบดิาของเรา ผูส้ถติในสวรรค์
จงึจะเขา้ได ้เมื่อถงึวนันัน้จะมคีนจ านวนมากรอ้งแก่เราว่า ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้
พระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขบัผอีอกในพระนาม
ของพระองค์ และได้ท าการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์
ไมใ่ช่หรอื’ เมือ่นัน้เราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘เราไมเ่คยรูจ้กัพวกเจา้เลย เจา้ผูท้ า
ความชัว่  จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา ’ ” (มัทธิว 7:21-23) ซึ่งหมายความว่า 
พระวญิญาณบรสิุทธิไ์มเ่คยน าผูใ้ดออกห่างจากพระวจนะของพระเจา้ ทีพ่ระองค์
เองเป็นผูด้ลใจใหเ้ขยีนขึน้ แต่พระองคท์รงน าเราใหส้อดคลอ้งกบัพระวจนะนัน้ 

พระวญิญาณบรสิุทธิอ์งคเ์ดยีวกนัน้ีทีน่ าเราไปสู่ความจรงิทัง้ปวงยงัช่วย
ให้เราน าผู้อื่นเขา้สู่ความจรงิอนัอศัจรรยน์ัน้ด้วย (มทัธวิ 28:18-20; กจิการ 1:8) 
ในขณะที่เราก าลงัปฏิบตัิพนัธกิจอันศกัดิส์ ิทธิใ์ห้ส าเร็จ เรามผีู้ช่วยพิเศษของ
พระองค์ ดงันัน้ ทุก ๆ เช้า เราจะต้องคุกเข่าต่อพระพกัตรพ์ระเจา้และฟ้ืนฟูค า
ปฏิญาณอุทิศถวายต่อพระองค์ หากเราท าเช่นนี้  พระองค์จะประทานพระ



133 
 

วญิญาณของพระองคใ์ห้มาสถติดว้ย พรอ้มทัง้อ านาจแห่งการฟ้ืนฟูและช าระให้
บรสิุทธิ ์อย่างไรก็ตาม เราต้องเปิดใจต่อการทรงน าของพระองค์ โดยการเลอืก
อย่างมสีตทิุกวนั เพื่อท าสิง่ทีเ่รารูว้่าถูกต้องและหลกีเลี่ยงสิง่ทีเ่รารูว้่าผดิ นัน่คอื 
เพยีงเราแสวงหาทางที่จะด าเนินชวีติตามที่ควรจะเป็น ในพละก าลงัที่พระองค์
ประทานให ้เรากไ็ดเ้ปิดรบัอ านาจของพระวญิญาณบรสิุทธิใ์นชวีติเรา ทีพ่ระเจา้
ทรงสญัญาเราไว ้

เหตุใดการท่ีเราอธิษฐานขอให้เราเองเปิดใจรบัการทรงน าของ
พระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิตของเราจึงส าคญัมาก 

 
                                    พรอ้มเมื่อพระองคท์รงปรากฏ 
                                    Ready for His Appearing 
 

เราอาศยัอยูใ่นโลกทีบ่า้คลัง่ทีม่คีวามตอ้งการเทยีมและสิง่รบกวนทีท่ าให้
สะดุดตาอยา่งมากมาย ถา้เราไมร่ะวงั เราอาจใหเ้วลากบัสิง่เหล่านี้ไปทัง้หมดและ
ท าใหล้ าดบัความส าคญัของเราออกนอกลู่นอกทาง สิง่เหล่านี้ไม่เพยีงแต่เป็นผล
พลอยไดจ้ากโลกไซเบอรเ์ท่านัน้ ครสิเตยีนในทุก ๆ รุน่ จะตอ้งระวงัไมใ่หซ้าตาน
พยายามดงึเราออกจากสิง่ส าคญัทีแ่ทจ้รงิของชวีติ หากไมร่ะวงั มใีครบา้งทีจ่ะไม่
ตกอยู่ในอนัตรายทีจ่ะละเลยพระเจา้และจมอยู่กบัสิง่ทีเ่ป็นเนื้อหนังทางโลก สิง่ที่
สุดทา้ยแลว้จะไม่ท าใหเ้ราพงึพอใจ และทา้ยทีสุ่ดสิง่เหล่านัน้จะน าเราไปสู่ความ
พนิาศฝ่ายจติวญิญาณ 

 
อ่าน 2 เปโตร 3:14 และ 1 ยอห์น 3:1-3 คุณเห็นความแตกต่าง

อะไรบ้างระหว่างการเตรียมตวัของเราเองให้พร้อมเพ่ือรบัการเสด็จมา
ครัง้ท่ีสองกบัการเตรียมพร้อมไปเร่ือย ๆ ส าหรบัเหตกุารณ์อนัรุ่งโรจน์นัน้ 

บ่อยครัง้แนวคดิเรือ่งการเตรยีมตวัไปเรือ่ย ๆ เพื่อการเสดจ็มาครัง้ทีส่อง
กลายเป็นขอ้อ้างส าหรบัเราในการผดัวนัประกนัพรุ่ง แนวคดินี้ชกัน าใหเ้ราผ่อน

วนัพฤหสับดี 
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ผนัเป็นไปตามสมมติฐานของบ่าวชัว่ได้อย่างง่ายดาย “ ‘นายของข้ามาช้า’ ” 
(มทัธวิ 24:48) 

อ่าน สดุดี 95:7, 8; ฮีบรู 3:7, 8, 15; และฮีบรู 4:7 ข้อพระคัมภีร์
เหล่าน้ีบอกเราเก่ียวกบัการเตรียมตวัให้พร้อม ณ ตอนน้ีอย่างไร 

จากมุมมองทางพระคมัภีร์ เวลาแห่งความรอดคือ “วนันี้ ” เสมอ และ
ไม่ใช่พรุ่งนี้ (ดูใน สดุด ี95:7, 8; ฮบีร ู3:7, 8, 15; ฮบีร ู4:7) และนอกจากนี้ เราก็
ยงัคงท าและเป็นในสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้  เว้นแต่เราจะมีประสบการณ์การ
เปลี่ยนแปลงชวีติครัง้ส าคญั เวลามอิาจเปลี่ยนแปลงผู้ที่ไม่กลบัใจ หากคนคน
หนึ่งไม่เตบิโตอย่างต่อเนื่องในพระคุณและมุ่งไปขา้งหน้าด้วยความเชื่อ คนคน
นัน้จะมแีนวโน้มที่จะเสื่อมถอย กลายเป็นคนแขง็กระดา้ง ขีส้งสยั ดูถูกถากถาง 
แมก้ระทัง้ไม่มคีวามเชื่อ จากมุมมองนี้เราพูดได้ว่าทุก ๆ วนัในชวีติของเราคอื 
ชวีติในขนาดย่อ ด้วยพระคุณของพระเจ้า เราควรวางแผนส าหรบัอนาคตและ
ควรด าเนินชีวิตในแต่ละวันให้พร้อมส าหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู 
โดยเฉพาะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิในชวีติอาจเกดิขึน้ วนันี้อาจเป็นวนั
สุดทา้ยของคุณกเ็ป็นได ้
หากพระองค์เสดจ็มาในวนัน้ี คุณจะเตรียมตวัให้พร้อมส าหรบัการเสด็จ
กลบัมาของพระเยซูได้อย่างไร อภิปรายค าตอบในชัน้เรียนสะบาโต 
 
                                     
                                     
 

ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสอืของนางเอลเลน จ.ี ไว้ท์. ใน มหศัจรรยแ์ห่งการ
รกัษา  เรือ่ง “Mind Cure” หน้า 241-259; และหนงัสอื The Sanctified Life เรือ่ง 
“True and False Theories Contrasted” หน้า 7-16 

“การขดัแยง้ครัง้ยิง่ใหญ่ใกลจ้ะสิน้สุดแลว้ รายงานภยัพบิตัทิางทะเลหรอื
ทางบกทุกฉบบัเป็นเครื่องยนืยนัถึงความจรงิที่ว่าจุดสิ้นสุดของทุกสิง่ใกล้เข้า

วนัศกุร ์
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มาแลว้ สงครามและข่าวลอืเรื่องสงครามถูกประกาศออกไป จะมคีรสิเตยีนทีเ่มือ่
เหน็เหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เกดิขึน้ต่อหน้าต่อตาแล้วชพีจรไม่เต้นเรว็บ้างไหม 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัเสดจ็กลบัมา เราต่างไดย้นิเสยีงฝีเทา้ของพระเจา้ทีก่ าลงั
ใกลเ้ขา้มา” (เอเลน จ.ี ไวท้,์ Maranatha, หน้า 220) 

“จงใช้ชวีติด้วยความเชื่อในทุก ๆ วนั อย่าวติกกงัวลถึงช่วงเวลาแห่ง
ความทุกขย์าก และเพราะเหตุนี้ จงึใช้ชวีติอยู่ในความทุกขย์ากก่อนที่วนันัน้จะ
มาถงึ อย่าคดิอยู่เสมอว่า ‘ฉันเกรงว่าฉันจะไม่ยนืหยดัในวนัแห่งการทดสอบครัง้
ยิง่ใหญ่’ คุณต้องใช้ชวีติอยู่เพื่อปัจจุบนั เพื่อวนันี้ เท่านัน้ พรุ่งนี้ยงัไม่ใช่ของคุณ 
วนันี้คุณจะต้องด ารงไว้ซึ่งชยัชนะเหนือตวัคุณเอง วนันี้คุณต้องใช้ชวีติด้วยการ
อธษิฐาน วนันี้คุณต้องสู้ด้วยความเชื่อ วนันี้คุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรคุณ 
และเมื่อคุณได้รบัชยัชนะเหนือความมดืมดิและความไม่เชื่อแล้ว คุณจะปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนดของพระอาจารย ์และจะเป็นพระพรแก่ผู้ที่อยู่รอบขา้ง” (เอลเลน 
จ.ี ไวท้,์ Signs of the Times, 20 ตุลาคม, 1887) 

“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสดจ็มาในไม่ช้า และเราต้องเตรยีมพรอ้มที่จะพบ
กบัพระองคด์ว้ยสนัตสิุข ขอใหเ้ราตัง้ใจท าทุกวถิทีางทีจ่ะส่องสว่างแก่คนรอบขา้ง 
เราตอ้งไมเ่ศรา้โศก แต่ใหร้า่เรงิ และใหอ้งคพ์ระเยซนู าหน้าเราเสมอ... เราจะตอ้ง
เตรยีมพรอ้มและรอคอยการปรากฏของพระองค ์โอ ้ช่างน่าชื่นชมยนิดเีพยีงใดที่
ไดเ้หน็พระองค ์และไดร้บัการตอ้นรบัในฐานะผูไ้ดร้บัการไถ่ของพระองค ์เราอาจ
ต้องรอนาน แต่อย่าให้ความเชื่อของเราต้องอ่อนแอ ถ้าเราได้เห็นกษัตรยิ์ใน
ความงดงามของพระองค ์เราจะไดร้บัพรตลอดไป ฉันรูส้กึราวกบัว่า ฉันต้องส่ง
เสยีงรอ้งออกมาดงั ๆ ว่า ‘จะไดก้ลบับา้นแลว้’ เราก าลงัเขา้ใกลเ้วลาทีพ่ระครสิต์
จะเสด็จมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอันยิง่ใหญ่ เพื่อน าผู้ได้รบัการไถ่ของ
พระองคส์ู่บา้นอนัเป็นนิรนัดร”์ (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ Heaven, หน้า 165, 166) 
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ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
1. แนวคดิที่เกี่ยวกบับุคคลที่กล่าวว่า ร่างกาย จติวญิญาณและจติใจ

เป็นองค์รวมที่แบ่งแยกไม่ได้ ช่วยให้เราเขา้ใจขอบเขตของศาสนา
และความส าคญัของวถิชีวีติส่วนตวัของเราอยา่งไร 

2. การฟ้ืนฟูและการปฏริปูทีแ่ท้จรงิซึ่งมศีูนยก์ลางทางทฤษฎอียู่ที่พระ
เจ้า ไม่ใช่การประพฤติของมนุษย์ ค าอุปมาเรื่องชาวฟารสิแีละคน
เกบ็ภาษ ี(ดใูนลกูา 18:9-14) แสดงใหเ้หน็หลกัการนี้อยา่งไร 

3. อภปิรายค าตอบของค าถามท้ายบทเรยีนวนัพฤหสับด ีคุณจะรู้ได้
อยา่งไรว่าคุณพรอ้มแลว้ และคุณมัน่ใจไดว้่าการทีคุ่ณพรอ้มนัน้ไม่ใช่
การทกึทกัไปเอง 
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อ่านข้อพระคัมภีร์ส าหรบับทเรียนสัปดาห์น้ี: มัทธิว 25:31-46; ดาเนียล 
7:9-14; 1 โครนิธ ์6:2, 3; 2 เปโตร 2:4-6; มาลาค ี4:1; ววิรณ์ 21:8 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

ถ้าพระคมัภรีจ์ะชดัเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็คงเป็นเรื่องการพพิากษา 
พระเจา้จะทรงพพิากษาโลก มขีอ้พระคมัภรีม์ากมายทัง้ในพนัธสญัญาเดมิและ
พนัธสญัญาใหม่ทีก่ล่าวถงึเรื่องนี้อย่างไม่คลุมเครอื ความยุตธิรรมทีข่าดหายไป
มากมายในตอนนี้ สกัวนัหนึ่งเราจะไดก้ลบัคนืนัน้มา พระคมัภรีก์ล่าวว่า พระเจา้
ทรงมคีวาม “รอบรู”้ อยา่งสมบรูณ์ (โยบ 37:16) และ “ทรงทราบทุกสิง่” (1 ยอหน์ 
3:20) รวมถึงความตัง้ใจที่ซ่อนเร้นที่สุดของเรา (ปัญญาจารย์ 12:14; เยเรมยี์ 
17:10) เราอาจซ่อนบางอย่างจากทุกคนและทุกสิง่ได ้แต่ไม่มอีะไรซ่อนจากพระ
เจา้ได ้ขอ้เทจ็จรงินี้บอกเป็นนัยว่า พระองคไ์ม่จ าเป็นต้องมกีารพพิากษาเพื่อให้
พระองคเ์องไดท้ราบถงึชวีติของแต่ละบุคคล แทจ้รงิแลว้การพพิากษของพระเจา้
คอืการร่วมกนัให้มขีึน้เพื่อประโยชน์ของสิง่มชีวีติของพระองค์ทัง้ในสวรรค์และ
บนแผ่นดินโลก กระบวนการนี้ เป็นลักษณะของประวัติศาสตร์แห่ งจกัรวาล 

บทท่ี 13 
กระบวนการพิพากษา 
The Judging Process 

วนัที ่17 – 23 ธนัวาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“เพราะว่าเราทุกคนจ าเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบลัลงัก์
ของพระคริสต์ เพ่ือแต่ละคนจะได้รบัส่ิงท่ีสมกบัการกระท า
ในกายน้ี ไม่ว่าจะดีหรือชัว่” (2 โครินธ ์5:10) 
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เพราะลูซิเฟอร์เริ่มการกบฏในสวรรค์และจากนัน้ก็แพร่กระจายไปยงัโลกนี้  
(ววิรณ์ 12:7-9) 

สปัดาห์น้ีเราจะพิจารณากระบวนการพิพากษาในยุคสุดท้ายและ
สามขัน้ตอนหลกั ได้แก่ การพิพากษาก่อนการเสดจ็กลบัมา การพิพากษา
ช่วงพนัปี การพิพากษาลงโทษ กระบวนการทัง้หมดน้ีจบลงท่ีการพิสูจน์
ความถกูต้องของคนชอบธรรมและความตายครัง้ท่ีสองของคนอธรรม 
 
                                    การพิพากษาครัง้สุดท้าย 
                                    The Final Judgment 
 

ส าหรับหลาย ๆ คนแล้ว แนวคิดเรื่องการพิพากษาหมายถึงการ
กล่าวโทษ ถงึแมว้่านัน่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เราจะต้องไม่ลมืว่าแนวคดิ
เรื่องการพพิากษามดีา้นบวก ในการพพิากษานัน้รวมถงึการพสิูจน์ความถูกตอ้ง
ใหค้นชอบธรรม อนัทีจ่รงิพระธรรมดาเนียลกล่าวถงึการพพิากษายคุสุดทา้ยดว้ย 
“การพพิากษาถูกมอบใหแ้ก่บรรดาผูบ้รสิุทธิข์ององคผ์ูสู้งสุดนัน้” (ดาเนียล 7:22) 
การพพิากษาของพระเจ้ารวมทัง้สองอย่าง เป็นหลกัการที่พบได้ในพระคมัภรี์
พนัธสญัญาเดมิ “ขอพระองค์ทรงสดบัในฟ้าสวรรค์ และขอทรงกระท า และขอ
ทรงพพิากษาเหล่าผู้รบัใช้ของพระองค์ โดยลงโทษผู้ท าผดิ และให้การกระท า
ของเขาตกบนศรีษะของเขา และตดัสนิว่าผู้ชอบธรรมนัน้บรสิุทธิ ์โดยใหก้บัเขา
ตามความชอบธรรมของเขา” (1 พงศก์ษตัรยิ ์8:32) 

อ่าน มทัธิว 25:31-46 และยอหน์ 5:21-29 พระคริสตท์รงช้ีให้เหน็ถึง
แนวคิดของการประณามและการแก้ต่างอย่างไรในการพิพากษาครัง้
สดุท้าย 

บางคนอ้างค ากล่าวว่า “จะไม่ถูกพพิากษา” (ยอห์น 3:18) และ “ไม่ถูก
พพิากษา” (ยอหน์ 5:24) หมายความว่าผูท้ีอ่ยูใ่นพระครสิตจ์ะไมถู่กพพิากษาเลย 
แต่ค ากล่าวนี้บ่งบอกว่า ผู้เชื่อจะไม่ถูกประณามในการพพิากษา ดงันัน้เมื่อข้อ

วนัอาทิตย ์
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พระคมัภีร์กล่าวเช่นนี้ จงึเข้าใจได้ว่า “จะไม่ถูกประณาม” (ยอห์น 3:18) และ 
“ไม่เข้าสู่การประณาม” (ยอห์น 5:24) กล่าวโดยสรุปว่า ชะตากรรมของเราถูก
ก าหนดโดยชวีติปัจจุบนัของเรา ในการพพิากษาบรรดาคนทีอ่ยู่ในพระครสิต์จะ
ได้ร ับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์จะอยู่ภายใต้การ
ประณาม เมื่อกล่าวถงึการพพิากษา (มทัธวิ 25:31-46) พระครสิต์มไิด้แต่เพยีง
ตรสัถึงแพะ (คนอธรรม) เท่านัน้ แต่ตรสัถึงแกะ (ผู้ชอบธรรม) ด้วย และอคัร
สาวกเปาโลกล่าวอย่างชดัเจนว่า “เพราะว่าเราทุกคนจ าเป็นต้องปรากฏตวัต่อ
หน้าบลัลงัก์ของพระครสิต์ เพื่อแต่ละคนจะได้รบัสิง่ทีส่มกบัการกระท าในกายนี้ 
ไม่ว่าจะดหีรอืชัว่” (2 โครนิธ ์5:10) ในขณะทีไ่ตร่ตรองถงึเรื่องการพพิากษา เรา
ควรตระหนักเสมอว่า เราได้รบัความรอดโดยพระคุณ (อสิยาห์ 55:1; เอเฟซสั 
2:8-10) ท าใหช้อบธรรมโดยความเชื่อ (ปฐมกาล 15:6; โรม 5:1) และตดัสนิจาก
การประพฤต ิ(ปัญญาจารย ์12:14; มทัธวิ 25:31-46; ววิรณ์ 20:11-13) รากฐาน
ของกระบวนการพิพากษาคือ กฎทางศีลธรรมของพระเจ้าที่สรุปลงในพระ
บัญญัติสิบประการ (ปัญญาจารย์ 12:13, 14; ยากอบ 1:25; ยากอบ 2:8-17) 
ผลงานของเราเป็นหลกัฐานภายนอกของประสบการณ์แห่งความรอดของเรา คอื 
องคป์ระกอบทีต่้องประเมนิในระหว่างการพพิากษา จ าไวว้่า ไม่มกีฤษฎกีาโดย
พลการจากพระเจ้าที่ทรงเลอืกบางคนให้รอดและบางคนให้หลงหาย แต่ละคน
ต้องรบัผดิชอบทางศีลธรรมต่อชะตากรรมของตนเอง ท้ายที่สุดการพพิากษา
ไม่ใช่ช่วงเวลาทีพ่ระเจา้จะตดัสนิใจยอมรบัหรอืปฏเิสธเรา แต่เป็นเวลาทีพ่ระเจา้
สรุปการเลอืกของเราว่าเรายอมรบัพระองค์หรอืไม่ การเลอืกที่ประจกัษ์ได้โดย
การกระท าของเรา 

 
                                    การพิพากษาก่อนการเสดจ็กลบัมา 
                                    The Pre-Advent Judgment 

แนวคิดเร่ืองการพิพากษาก่อนการเสดจ็กลบัมาของพระคริสต ์พบ
ได้ในข้อพระคมัภีรห์ลายแห่ง อ่าน ดาเนียล 7:9-14; มทัธิว 22:1-14; วิวรณ์ 

วนัจนัทร ์
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11:1, 18, 19; และวิวรณ์ 14:6, 7 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีให้ความกระจ่างต่อ
แนวคิดเร่ืองการพิพากษาก่อนการเสด็จกลับมาในห้องพิพากษาบน
สวรรคอ์ย่างไร ความหมายของค าพิพากษาดงักล่าวหมายถึงอะไร 

แนวคดิเรื่องการตดัสนิพพิากษาก่อนการเสดจ็กลบัมาของประชากรของ
พระเจา้ตัง้อยู่บนพื้นฐานในพระคัมภรีส์ามประการ ประการที่หนึ่งคอื แนวคดิที่
กล่าวว่า ทุกคนทีต่ายแลว้ ทัง้ผูช้อบธรรมและคนอธรรม  จะยงัคงหมดสตอิยู่ใน
หลุมศพจนกว่าจะถงึการฟ้ืนคนืชพีครัง้สุดท้าย (ยอหน์ 5:25-29) ประการที่สอง
คือ มีการพิพากษาทัว่โลกส าหรับมนุษย์ทุกคน ( 2 โครินธ์ 5:10; วิวรณ์ 
20:11-13) ประการทีส่ามคอื ความจรงิทีว่่าการฟ้ืนคนืชพีครัง้แรกจะเป็นบ าเหน็จ
ส าหรบัคนชอบธรรม และการฟ้ืนคนืชพีครัง้ทีส่องจะเป็นความตายนิรนัดรแ์ก่คน
อธรรม (ยอหน์ 5:28, 29; ววิรณ์ 20:4-6; 12-15) หมายความว่าถ้ามนุษยท์ุกคน
จะถูกพพิากษา พวกเขาจะต้องไดร้บัการพพิากษาก่อนการฟ้ืนคนืชพีตามล าดบั 
เพราะในการฟ้ืนคนืชพีทัง้สองแบบนัน้ ผูค้นจะไดร้บัตามบ าเหน็จครัง้สุดทา้ยของ
ตน พระธรรมดาเนียลช่วยให้เราเข้าใจทัง้เวลาและลกัษณะของการพพิากษา
ก่อนการเสด็จกลับมา ในช่วงท้ายของ 2,300 วันโดยสัญลักษณ์ ในปี 1844 
สถานนมสัการบนสวรรค์จะกลบัสู่สภาพอนัควร (ดาเนียล 8:14 เปรยีบเทยีบกบั 
ฮบีรู 9:23) และการพพิากษาก่อนการเสดจ็กลบัมาจะเริม่ต้นขึ้น (ดาเนียล 7:9-
14) ด้วยสองวิธีที่แตกต่างกันในการแสดงถึงเหตุการณ์เดียวกัน และการ
พพิากษา “ถูกมอบใหแ้ก่บรรดาผูบ้รสิุทธิข์ององคผ์ูส้งูสุด” (ดาเนียล 7:22) นัน่คอื 
ข่าวดสี าหรบัประชากรของพระเจ้า ใน มทัธวิ 22:1-14 พระเยซูตรสัถึงการไต่
สวนแขกรบัเชญิในงานแต่งงานก่อนพธิสีมรสจะเริม่ขึน้ 

ในพระธรรมววิรณ์ การพพิากษาไต่สวนก่อนการเสดจ็กลบัมากล่าวถงึ
การวดัค านวณ “คนที่นมสัการ” ในพระวหิารของพระเจา้ (ววิรณ์ 11:1) และใน
การประกาศว่า “ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” (วิวรณ์ 14:6, 7; 
เปรยีบเทยีบกบั ววิรณ์ 14:14-16) 
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ความรู้ของเราในเร่ืองของการพิพากษาในสวรรคส่์งผลอย่างไรต่อ
การใช้ชีวิตบนแผน่ดินโลกน้ี 

 
                                    การพิพากษาช่วงพนัปี 
                                    The Millennial Judgment 
 

พระคมัภรีบ์อกเราว่าในการเสดจ็มาครัง้ที่สอง (1) ทัง้วสิุทธชินที่มชีวีติ
และวสิุทธชินทีฟ้ื่นคนืชพีจะ “พบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ” (1 เธสะโลนิกา 
4:16, 17); (2) วิสุทธิชนทัง้ปวงจะถูกรบัขึ้นสู่สวรรค์เพื่ออาศัยใน “พระนิเวศ” 
ที่พระองค์เองได้ทรงเตรยีมไว้ส าหรบัพวกเขา (ยอห์น 14:1-3); และ (3) เมื่อ
สิ้นสุดหนึ่งพนัปีแล้วเท่านัน้ที่กรุงเยรูซาเลม็ใหม่จะลงมายงัโลกนี้และกลายเป็น
บ้านนิรนัดรข์องวสิุทธชิน (ววิรณ์ 21:1-3, 9-11) ดงันัน้ ในช่วงหนึ่งพนัปีขณะที่
โลกนี้ยงัคงรกรา้งอยู ่วสิุทธชินจะครองอยูก่บัพระครสิต์บนสวรรค ์(เยเรมยี ์4:23; 
ววิรณ์ 20:4) 

 
อ่าน 1 โครินธ์ 6:2, 3 และ วิวรณ์ 20:4-6, 11-13 ท าไมวิสุทธิชนจึง

ต้องมีส่วนร่วมในการพิพากษาช่วงพนัปี 
กระบวนการพิพากษาทัง้หมดมีจุดมุ่งหมายดงันี้ (1) เพื่อพิสูจน์พระ

ลกัษณะของพระเจา้ในการตอบขอ้กล่าวหาของซาตานทีว่่า พระเจา้ไม่ยุตธิรรม
ในวธิทีี่พระองค์ทรงปฏบิตัิต่อสิง่มชีวีติของพระองค์ (2) เพื่อยนืยนัความเที่ยง
ธรรมของบ าเหน็จของผู้ชอบธรรม (3) เพื่อแสดงความยุตธิรรมของการลงโทษ
คนอธรรม และ (4) ขจดัขอ้สงสยัทัง้หมดทีอ่าจน าไปสู่การกบฏอกีในจกัรวาล ใน
การพพิากษาไต่สวนก่อนการเสดจ็กลบัมาของผู้ชอบธรรม มเีพยีงชาวสวรรค์
เท่านัน้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง (ดาเนียล 7:9, 10) แต่ในช่วงการพพิากษาคนอธรรม
และทูตสวรรคท์ีล่ม้ลงในบาปในช่วงหนึ่งพนัปี วสิุทธชินทัง้ปวงจะมสี่วนร่วมดว้ย 
(1 โครนิธ ์6:3; ยดูา 6; ววิรณ์ 20:4-6) การพพิากษาไต่สวนก่อนการเสดจ็กลบัมา

วนัองัคาร 
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เกิดขึ้นในปี 1844 เมื่อ “หลายบัลลังก์มาตัง้ไว้...ผู้พิพากษาก็ขึ้นนัง่บัลลังก์ 
บรรดาหนังสอืก็เปิดออก” (ดาเนียล 7:9, 10) การพพิากษาช่วงพนัปีจะเริม่ขึน้
หลงัจากทีว่สิุทธชินถูกรบัขึน้ไปบนสวรรคแ์ละนัง่บนบลัลงัก์ และการพพิากษาก็
อยู่ในมอืของพวกเขา จากนัน้หนังสอืในสวรรค์จะเปิดออกอกีครัง้หนึ่ง และคน
ตายจะ “ถูกพิพากษาตามการกระท าของเขาทัง้หลายที่เขียนไว้ในหนังสือ
เหล่านัน้” (ววิรณ์ 20:4, 12) กระบวนการนี้เปิดโอกาสใหว้สิุทธชินประเมนิบนัทกึ
จากสวรรค์และให้เหน็การปฏบิตัทิี่ยุตธิรรมของพระเจ้าในทุกกรณี พระองค์ไม่
เพยีงแต่ให้บ าเหน็จแก่มนุษยท์ุกคนตามที่สมควรได้รบัและขึ้นกบัการตดัสินใจ
ของพวกเขาเอง แต่ยงัอธิบายให้พวกเขาฟังด้วยว่าท าไมพระเจ้าจึงทรงท า
เช่นนัน้ 

เร่ืองน้ีสอนเราถึงพระลกัษณะของพระเจ้าอย่างไรว่า ผู้ได้รบัความ
รอดจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพิพากษาก่อนท่ีผู้หลงหายท่ีหลบัใหลอยู่
จะฟ้ืนข้ึนสู่ความตายครัง้ท่ีสอง และจะไม่มีใครถกูลงโทษจนกว่าเราจะเหน็
ความยติุธรรมของพระเจ้า อภิปรายค าตอบของคณุในชัน้เรียนสะบาโต 

 
                                    การพิพากษาลงโทษ 
                                    The Executive Judgment 
 

ในช่วงยุคกลางผู้คนมีแนวโน้มสูงที่จะพรรณนาพระเจ้าในฐานะผู้
พพิากษาทีล่งโทษอย่างรุนแรง แต่ในทุกวนัน้ีเราพรรณนาถงึพระองคว์่าเป็นพระ
บดิาผู้เป่ียมด้วยความรกัและตามใจ ผู้ซึ่งไม่เคยลงโทษบุตรธดิาของพระองค์ 
กระนัน้ ความรกัโดยปราศจากความยุติธรรมจะน าไปสู่ความโกลาหลและไร้
ระเบยีบ และความยุตธิรรมโดยปราศจากความรกัจะน าไปสู่การบบีบงัคบัและ
เอาชนะ กระบวนการพพิากษาของพระเจา้นัน้เป็นการผสมผสานระหว่างความ
ยุติธรรมและความเมตตาอย่างลงตวั ซึ่งทัง้สองอย่างนี้เกดิจากความรกัที่ไม่มี
เงื่อนไขของพระองค์ การพพิากษาลงโทษเป็นการเขา้แทรกแซงประวตัศิาสตร์

วนัพธุ 



143 
 

มนุษย์ด้วยการลงโทษครัง้สุดท้ายและมิอาจย้อนกลับได้ ตัวอย่างเช่น การ
พิพากษาลงโทษเกิดขึ้นในกรณีที่ขบัไล่ซาตานและทูตสวรรค์กบฏออกจาก
สวรรค์ (ววิรณ์ 12:7-12) การขบัไล่อาดมัและเอวาจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3) 
น ้าท่วมโลก (ปฐมกาล 6-8) การท าลายเมอืงโสโดมและโกโมราห ์(ปฐมกาล 19; 
ยูดา 7) การตายของบุตรหวัปีในอียิปต์ (อพยพ 11-12) และการตายของอา
นาเนียและสปัฟีรา (กจิการ 5:1-11) ดงันัน้จงึไม่น่าแปลกใจที่จะมกีารพพิากษา
ลงโทษคนอธรรมเมือ่สิน้สุดประวตัศิาสตรข์องมนุษยด์ว้ย 

 
อ่าน 2 เปโตร 2:4-6 และ 2 เปโตร 3:10-13 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีช่วย

ให้เราเข้าใจลกัษณะของการพิพากษาลงโทษครัง้สุดท้ายอย่างไร และให้
แนวคิดท่ีว่าเป็นการพิพากษาท่ีเสรจ็สมบรูณ์ซ่ึงตรงข้ามกบัการพิพากษาท่ี
เกิดขึ้นตลอดกาลอย่างไร 

“ความดแีละความอดทนนานของพระเจา้ ความอดกลัน้และความเมตตา
ของพระองคท์ีม่ต่ีอประชากรของพระองค ์จะไม่ขดัขวางพระองคจ์ากการลงโทษ
คนบาปทีป่ฏเิสธทีจ่ะเชื่อฟังขอ้ก าหนดของพระองค ์ผูท้ีก่ระท าผดิต่อพระบญัญตัิ
ศกัดิส์ทิธิข์องพระเจา้จะได้รบัการอภยัโทษโดยผ่านทางการเสยีสละครัง้ยิง่ใหญ่ 
คอืการทีพ่ระองคป์ระทานพระบุตรของพระองคม์าสิน้พระชนมเ์พื่อคนผดิ เพราะ
บญัญตัขิองพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, Manuscript Releases, 
vol. 12, หน้า 208) พระองค์ทรงท าทุกสิง่ที่จะท าได้เพื่อช่วยมนุษยชาตใิห้รอด
จากการหลงหายชัว่นิรนัดรแ์ล้ว แมต้้องจ่ายด้วยราคาอนัแพง บรรดาคนที่หลง
หายในท้ายที่สุดได้ตดัสนิใจเลอืกทางที่จะน าเขาเหล่านัน้ไปสู่จุดจบที่โชครา้ยนี้ 
แนวคดิทีว่่าการพพิากษาของพระเจา้ต่อผู้หลงหาย แมแ้ต่การท าลายล้างผู้หลง
หาย (ซึ่งตรงข้ามกบัการทรมานชัว่นิรนัดร์) ขดักบัพระลกัษณะของพระเจ้าผู้
เป่ียมดว้ยความรกันัน้เป็นแนวคดิทีผ่ดิ เป็นเพราะความรกัของพระเจา้และความ
รกัของพระองคเ์พยีงเท่านัน้ทีเ่รยีกรอ้งความยตุธิรรม 
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กางเขนสอนอะไรเราเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเต็มใจท าเพ่ือช่วย
ทุกคนท่ีอยากรอดให้ได้รบัความรอด 

 
                                    ความตายครัง้ท่ีสอง 
                                    The Second Death 
 

พระเจ้าก าลังน าประวัติศาสตร์มนุษย์ไปสู่จุดสูงสุดแห่งกา รสิ้นยุค 
เมือ่สิน้สุดช่วงพนัปี คนอธรรมทีต่ายแลว้ทัง้หมดจะถูกเรยีกใหข้ึน้มาจากหลุมศพ
เพื่อรบัโทษครัง้สุดท้าย (ววิรณ์ 20:5, 11-15) เมื่อนัน้ กระบวนการพิพากษา
ทัง้หมดเสร็จสิ้นลง และไม่มอีะไรต้องเพิ่มเติมอีก คนอธรรมจะยอมรบัความ
ยุตธิรรมของพระเจา้ “ดว้ยมุมมองของความขดัแยง้ครัง้ยิง่ใหญ่ จกัรวาลทัง้หมด
ทัง้ที่ภักดีและกบฏจะประกาศด้วยความพร้อมเพรียงกันว่า ‘ข้าแต่องค์
พระมหากษตัรยิข์องบรรดาประชาชาต ิบรรดามรรคาของพระองค์ยุตธิรรมและ
สตัยจ์รงิ’ ” และซาตานจะ ‘ก้มกราบลงและยอมรบัความยุตธิรรมตามค าตดัสนิ’ ” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 670-671) 

อ่าน มาลาคี 4:1; วิวรณ์ 20:14, 15; และ วิวรณ์ 21:8 “บึงไฟ” และ 
“ความตายครัง้ท่ีสอง” จะส่งผลอย่างไร 

การท าลายล้างซาตานและทูตสวรรค์ของมนัและคนอธรรมทัง้หมดขัน้
สุดทา้ยจะช าระจกัรวาลจากบาปและผลทีต่ามมา ถงึกระนัน้แมแ้ต่การท าลายลา้ง
คนอธรรมครัง้สุดท้ายก็ยงัเป็นการกระท าแห่งความรกัของพระเจ้า ที่มใีห้ไม่
เพยีงแต่วสิุทธชินเท่านัน้ แต่ยงัมสี าหรบัคนอธรรมดว้ย พวกเขายอมตายดกีว่า
อยูต่่อเบือ้งพระพกัตรพ์ระเจา้ผูท้รงเป็น “เพลงิทีเ่ผาผลาญ” บาป (ฮบีร ู12:29) 

“พวกเขาหวงัทีจ่ะหนีไปใหพ้น้สถานทีบ่รสิุทธิ ์พวกเขาปรารถนาทีจ่ะรบั
การท าลายเพื่อจะซ่อนตวัให้พ้นจากพระพกัตร์ของพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์
เพื่อไถ่พวกเขา ชะตากรรมของคนชัว่ถูกก าหนดไว้แล้วด้วยการเลอืกของพวก
เขาเอง การถูกกันออกไปจากสวรรค์ของพวกเขานัน้ ส่วนหนึ่งมาจากความ

วนัพฤหสับดี 
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สมคัรใจของตนเอง และอกีส่วนมาจากพระเจา้คือความยุตธิรรมและพระเมตตา
กรุณา” (เอลเลน จ.ี ไวท้์, สงครามประวตัศิาสตร์, หน้า 543) ดงันัน้ การท าลาย
ล้างบาปและคนบาปครัง้สุดท้าย ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎีการทนทุกข์ทรมานนิ
ร ันดร์ในนรกที่ไม่เ ป็นไปตามพระคัมภีร์ เป็นการลงโทษที่ยุติธรรมและ
สมน ้าสมเนื้อกบัทุกสิง่ทีค่นอธรรมไดท้ าลงไป นอกจากนี้ยงัยนืยนัว่า ความบาป
มจีุดเริม่ต้นและจะมจีุดจบ จากนัน้จกัรวาลทัง้หมดจะกลบัสู่ความสมบูรณ์ดัง้เดมิ
เหมอืนก่อนจะมบีาป ความชัว่ร้ายและการไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นอย่างลึกลับและ
ปราศจากเหตุผลใด ๆ สรรเสรญิพระเจา้ที่พระองค์ทรงเป็น “ผู้พพิากษาที่ชอบ
ธรรม” (2 ทโิมธ ี4:8) ทรงตดัสนิใจอย่างยุตธิรรมในการมอบความเป็นนิรนัดรแ์ก่
ผูช้อบธรรมและการท าลายลา้งเป็นนิตยแ์ก่คนอธรรม 

แนวคิดท่ีว่าท้ายท่ีสุดพระเจ้าจะทรงช่วยทุกคนให้รอดเป็นแนวคิด
ท่ีผิดตรงไหน เหตใุดจึงเป็นแนวคิดท่ีไม่ถกูต้อง 

 
                                     
                                     
ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนังสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ ใน อุทาหรณ์จากค าสอน
ของพระครสิต ์ เรือ่ง “Without a Wedding Garment” หน้า 307-319 และหนงัสอื 
สงครามประวตัศิาสตร ์เรือ่ง “Desolation of the Earth” หน้า 662-673 

“ในวนัแห่งการพพิากษาครัง้สุดทา้ย วญิญาณทีห่ลงหายทุกดวงจะเขา้ใจ
ลกัษณะของตนเองทีป่ฏเิสธความจรงิ กางเขนจะถูกน ามาแสดงใหเ้หน็และจติใจ
ทุกดวงทีม่ดืบอดจากการล่วงละเมดิจะเหน็การแบกรบัของกางเขนทีแ่ทจ้รงิ คน
บาปจะถูกประณามต่อหน้าพระผูเ้ป็นเหยือ่ทีล่กึลบัแห่งคาลวาร ีค าแกต้วัจากการ
โกหกทุกค าจะถูกกวาดลา้งไป การละทิง้ความเชื่อของมนุษยจ์ะปรากฏใหเ้หน็ว่า
เลวรา้ย มนุษยจ์ะเหน็สิง่ที่ตนเลอืก ทุก ๆ ค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัความจรงิและ
ความเทจ็ในความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้มาช้านานจะชดัเจนในไม่ช้า ในการพพิากษา
ของจักรวาล  พระ เจ้าจะปราศจากต าหนิ ใน เรื่ อ งของ ความชัว่ ร้ายที ่

วนัศกุร ์
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เกิดขึ้นและที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง จะแสดงให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าไม่
เกี่ยวขอ้งกบับาป ไม่มขีอ้บกพร่องในการปกครองของพระเจา้ ไม่มเีหตุให้เกดิ
ความคบัขอ้งใจ เมื่อความคดิของจติใจทัง้หมดถูกเปิดเผย ทัง้ผูภ้กัดแีละกบฏจะ
ร่วมกนัประกาศว่า ‘ข้าแต่องค์พระมหากษัตรยิ์ของบรรดาประชาชาติ บรรดา
มรรคาของพระองค์ยุตธิรรมและสตัยจ์รงิ ขา้แต่องค์พระผู้เป็นเจา้ มใีครบ้างไม่
เกรงกลวัพระองค์ และไม่ถวายพระเกยีรตแิด่พระนามของพระองค์...เพราะว่า
พระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์ปรากฏให้เห็นแล้ว ’ วิวรณ์ 15:3, 4” 
(เอลเลน จ.ี ไวท้,์ ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. “หากคุณยดึมัน่ในตนเอง ปฏเิสธที่จะยอมจ านนความประสงค์ต่อ
พระเจา้  คุณก าลงัเลอืกความตาย พระเจา้เป็นไฟที่เผาผลาญบาป
ไม่ว่าจะพบมนัที่ไหน ถ้าคุณเลอืกบาปและปฏเิสธที่จะแยกจากมนั 
การสถติอยู่ของพระเจา้ซึ่งจะต้องเผาผลาญบาป จงึต้องเผาผลาญ
คุณด้วย” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, แง่คดิจากค าเทศนาบนภูเขา, หน้า 62) 
ค ากล่าวนี้ช่วยใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะของการพพิากษาลงโทษอย่างไร 

2. ไตร่ตรองแนวคดิ (ในช่วงทา้ยของวนัองัคาร) ที่กล่าวว่า ไม่มผีู้หลง
หายคนใดจะเผชญิกบัการพพิากษาครัง้สุดท้าย จนกว่าผู้ได้รบัการ
ไถ่จะได้เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการพิพากษา สิ่งนี้สอนเรา
อย่างไรถงึการเปิดกว้างและความโปร่งใสของพระเจา้ เหตุใดความ
โปรง่ใสนี้จงึส าคญัมากโดยเฉพาะกบัจกัรวาลทีม่คีวามรกัครอบครอง 

3. การทีว่สิุทธชินมสี่วนรว่มในการพพิากษาช่วงพนัปีปลอบโยนใจพวก
เขาอยา่งไรในเรือ่งของผูห้ลงหายอนัเป็นทีร่กั 
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อ่านข้อพระคมัภีรส์ าหรบับทเรียนสปัดาห์น้ี: 2 เปโตร 3:13; ววิรณ์ 21:3, 22; 
1 ยอหน์ 3:2, 3; 1 เปโตร 1:22; อสิยาห ์25:8; ววิรณ์ 22:3-5 
 
 
ข้อควรจ า 
 
 

พระคมัภรีใ์ห้ความหวงันี้แก่เรา “แต่ว่าตามพระสญัญาของพระองค์นัน้ 
เราจงึคอยทอ้งฟ้าใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่ ทีค่วามชอบธรรมจะด ารงอยู่ ” (2 เป
โตร 3:13) อย่างไรก็ตาม ส าหรบับางคนแล้ว ค าสญัญาเรื่อง “ท้องฟ้าใหม่และ
แผ่นดินโลกใหม่” ดูเหมอืนเป็นเรื่องเพ้อฝัน เป็นเรื่องที่ผู้มอี านาจเล่าโดยใช้
ความหวงัในเรื่องของชวีิตหลงัความตายเพื่อท าให้มวลชนเชื่อฟัง แนวคดิคอื 
แมว้่าในตอนนี้คุณจะล าบาก แต่วนัหนึ่งคุณจะได้รบัรางวลัในสวรรค์ และถงึแม้
บางคนจะเหน็ว่าความหวงัแห่งอนาคตทีก่ล่าวถงึในพระคมัภรีเ์ป็นไปในลกัษณะ
นัน้ด้วยก็ตาม แต่การใช้ความหวงัในทางที่ผดิเช่นนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความ
จรงิเรื่องพระสญัญาเกี่ยวกบัฟ้าสวรรค์ ในยุคสุดท้าย คนเย้ยหยนัจะเยาะเย้ย
ความหวงัแห่งชวีตินิรนัดรข์องเรา (2 เปโตร 3:3-7) แต่การเยาะเยย้ของพวกเขา 

บทท่ี 14 
ทุกส่ิงใหม่ 

All Things New 
วนัที ่24 – 30 ธนัวาคม 2022 

บา่ยวนัสะบาโต 

“แล้วพระองค์ผู้ประทบับนพระท่ีนัง่ตรสัว่า ‘น่ีแน่ะ เราสร้าง
ทุกส่ิงขึ้นใหม่’ และตรสัอีกว่า ‘จงเขียนลงไปเถิด เพราะว่าค า
เหล่าน้ีเป็นค าท่ีเช่ือถือได้และสัตย์จริง’ ” (วิวรณ์ 21:5) 
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(ตามทีไ่ดพ้ยากรณ์ไว)้ จะกลายเป็นหลกัฐานเพิม่เตมิว่าสิง่ทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวนัน้
เป็นความจรงิ เพราะพวกเขาเยาะเยย้ตามทีพ่ระคมัภรีไ์ดพ้ยากรณ์ไว ้
 

ในสัปดาห์น้ีเราจะไตร่ตรองถึงพระสัญญาแห่งสวรรค์ใหม่และ
แผ่นดินโลกใหม่ รวมถึงพระวิหารบนสวรรค์ การประทบัอยู่ของพระเจ้า 
การส้ินสุดของความตายและน ้าตา และท้ายท่ีสุดชยัชนะอนัสูงสุดแห่ง
ความรกัของพระเจ้า 

 
                                    สวรรคใ์หม่และแผน่ดินโลกใหม ่
                                    A New Heavens and a New Earth 
 

สาวกปรชัญากรกีบางคนเหน็ว่าแนวคดิทีบ่อกว่าสิง่ต่าง ๆ เป็นรปูธรรม
นัน้คอื สิง่ทีไ่มด่ ีจงึเป็นเหตุผลทีว่่าท าไมพวกเขาถงึนึกไมอ่อกว่าสวรรคท์ีแ่ท้จรงิ
กบัผูค้นทีแ่ทจ้รงิในอนาคตเป็นอยา่งไร ดว้ยแนวคดิเช่นน้ี เพื่อทีจ่ะมสีวรรคแ์ละมี
สิง่ที่ด ีจงึต้องมสีภาวะทางวญิญาณที่บรสิุทธิ ์ปราศจากมลทนิที่พบในฝ่ายโลก
เนื้อหนัง พวกเขายนืยนัว่าสิง่ที่เป็นวตัถุนัน้จะไม่เป็นของฝ่ายจติวญิญาณ และ
หากสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก็จะไม่เป็นวัตถุ ในทางตรงกันข้าม พระคัมภีร์
กล่าวถงึสวรรคใ์นแงท่ีเ่ป็นรปูธรรม แต่ไมม่ขีอ้จ ากดัทีบ่าปก าหนดไว้ 

อ่าน อิสยาห์ 65:17-25; อิสยาห์ 66:22, 23; 2 เปโตร 3:13; และ
วิวรณ์ 21:1-5 ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีให้ข่าวสารอะไรแก่เรา 

พระธรรมอิสยาห์ให้ภาพที่น่าสนใจว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากชนชาติ
อิสราเอลยังคงสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาที่กระท าระหว่างพวกเขากับพระเจ้า 
(อสิยาห์ 65:17-25; อสิยาห์ 66:22, 23; เปรยีบเทยีบกบั เฉลยธรรมบญัญตั ิ28) 
สิง่แวดล้อมทัง้ปวงที่มกีารแสดงออกถึงชวีติที่หลากหลายจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ 
ไปสู่แผนดัง้เดิมของพระเจ้า นัน่คือก่อนที่บาปจะเข้ามา อย่างไรก็ตาม แผน
ดังกล่าวไม่เป็นจริงตามที่คาดไว้ จึงมีการวางแผนใหม่ขึ้นมา แต่ครัง้นี้ เป็น

วนัอาทิตย ์
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ครสิตจกัรทีป่ระกอบดว้ยชาวยวิและคนต่างชาตจิากทุกเผ่าพนัธุ ์(มทัธวิ 28:18-
20; 1 เปโตร 2:9) ดงันัน้ ค าพยากรณ์ของอสิยาห์ จงึต้องอ่านซ ้าโดยใช้มุมมอง
ของครสิตจกัร (2 เปโตร 3:13; ววิรณ์ 21:1-5) 

“พระคมัภรีเ์รยีกมรดกของผู้ทีไ่ด้รบัความรอดว่า ‘เมอืง’ ฮบีร ู11:14-16 
ณ ที่นัน่ พระผู้เลี้ยงแห่งสวรรค์ทรงน าฝูงแกะของพระองค์ไปยงัน ้าแห่งชีวิต 
ต้นไมแ้ห่งชวีติออกผลทุกเดอืนและใบของต้นนัน้จะรบัใช้ประชาชาต ิที่นัน่มลี า
ธารหลายสายซึ่งไหลอยู่ชัว่นิรนัดร ์ใสดัง่แก้ว และขา้งล าธารจะมตี้นไมท้ี่โบกกิง่
ไสวไปมาซึง่ทอดร่มเงาบนทางเดนิทีถู่กจดัเตรยีมไวส้ าหรบัผูท้ีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ได้ทรงไถ่ให้รอดแล้ว ที่นัน่มพีื้นราบอันกว้างใหญ่ที่โค้งขึ้นไปเป็นเนินเขาอนั
งดงามและภูเขาของพระเจา้ยนืตระหง่านอยู่ดา้นหลงั บนพืน้ราบอนัสงบขา้งธาร
น ้าทีม่ชีวีติเหล่านัน้ ประชากรของพระเจา้ซึง่แสวงหาและเดนิทางมาเนิ่นนานจะ
ไดพ้บบา้นพกัอาศยัทีน่ัน่” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 675) 

นักเขียนฝ่ายโลกหลายคนท่ีปราศจากความหวงันิรนัดรด์งัท่ีพระ
คมัภีรก์ล่าวไว้ ต่างคร า่ครวญถึงการด ารงอยู่ของมนุษยท่ี์ไร้ความหมาย 
แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจผิดในเร่ืองของอนาคต แต่ท าไมจึงเป็นเร่ืองยากท่ี
จะโต้แย้งกบัพวกเขาในประเดน็ท่ีว่า หากปราศจากความหวงัแห่งอนาคต
แล้ว ชีวิตกไ็ร้ความหมายอภิปรายค าตอบของคณุในชัน้เรียนสะบาโต 
 
                                    พระวิหารของพระเจา้ 
                                    In the Temple of God 
 

บางคนพูดถึงสวรรค์ว่าเป็นสถานศักดิส์ทิธิข์องพระเจ้า แต่พระธรรม
ววิรณ์กล่าวถึงสถานศกัดิส์ทิธิ/์พระวหิารโดยเฉพาะแห่งหน่ึงในกรุงเยรูซาเลม็
ใหม่ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของพระที่นัง่ของพระเจ้าและทะเลแก้ว (ววิรณ์ 4:2-6; ววิรณ์ 
7:9-15; ววิรณ์ 15:5-8) ณ ทีน่ัน่วสิุทธชินจ านวนมากมายจากทุกประชาชาต ิทุก
เผ่า ทุกชนชาต ิและทุกภาษาจะนมสัการพระเจา้ตลอดไป (ววิรณ์ 7:9-17) 

วนัจนัทร ์
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เปรียบเทียบ วิวรณ์ 7:9-15 กบัวิวรณ์ 21:3, 22 เราจะอธิบายเร่ือง
มหาชนท่ีได้รบัการไถ่ก าลงัปรนนิบติัพระเจ้า “ทัง้กลางวนัและกลางคืน” 
(วิวรณ์ 7:15) ให้เข้ากนักบัข้อความท่ียอห์นกล่าวว่า “ไม่เหน็มีพระวิหาร” 
ในกรงุเยรซูาเลม็ใหม่ (วิวรณ์ 21:22) ได้อย่างไร 

 
สถานศกัดิส์ทิธิ/์พระวหิารแห่งสวรรค์เป็นสถานที่ที่ชาวสวรรค์นมสัการ

พระเจ้ามาอยู่เสมอ แต่ด้วยรูปลกัษณ์ของบาป สถานศักดิส์ ิทธิจ์งึกลายเป็น
สถานที่ประทานความรอดแก่มวลมนุษยชาตดิ้วย “เมื่อปัญหาของบาปหมดไป 
สถานศกัดิส์ทิธิแ์ห่งสวรรคจ์ะกลบัสู่หน้าทีด่งัเดมิอกีครัง้ ววิรณ์ 21:22 ยอหน์แห่ง
พระธรรมววิรณ์บนัทกึไว้ว่า เขาไม่เห็นพระวหิารในเมอืงอีกต่อไป เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหาร แต่นัน่
หมายความว่า จะไม่มพีระนิเวศของพระเจ้าที่ซึ่งสิ่งมชีีวิตของพระองค์จะมา
สามคัคธีรรมเป็นพเิศษกบัพระองคอ์กีต่อไปหรอื ไม่มทีางเป็นเช่นนัน้” (Richard 
M. Davidson, “The Sanctuary: ‘To Behold the Beauty of the Lord,’” in Artur 
Stele, ed. , The Word:  Searching, Living, Teaching, vol.  1  (Silver Spring, 
MD: Biblical Research Institute, 15 2015), p. 31.) พระธรรมววิรณ์มุ่งความ
สนใจเป็นพิเศษไปยงัพระผู้ได้รบัการนมสัการและผู้ที่นมสัการพระองค์ การ
นมัส ก า รบนสว ร ร ค์ นี้ มีศู น ย์ก ล า ง อยู่ ที่ พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะพ ร ะ เมษ โปดก 
(ววิรณ์ 5:13; ววิรณ์ 7:10) พระครสิตท์รงเป็นศูนยก์ลางของการนมสัการเช่นเคย
และควรที่จะเป็นเช่นนั ้น ผู้นมัสการคือ “คนเหล่านี้ เป็นคนที่มาจากความ
ยากล าบากครัง้ยิง่ใหญ่ พวกเขาช าระล้างเสือ้ผา้ของเขาด้วยพระโลหติของพระ
เมษโปดกจนขาวสะอาด” (ววิรณ์ 7:14) พวกเขาเป็นพยานทีม่ชีวีติถงึอ านาจแห่ง
การไถ่ของพระเจา้และการเปลีย่นแปลง พวกเขารอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ในสิง่
ทีพ่ระองคท์รงเป็นและสิง่ทีพ่ระองคท์รงท าเพื่อพวกเขา ววิรณ์ 21:3 กล่าวว่า “นี่
แน่ะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขา
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ทัง้หลาย พวกเขาจะเป็นชนชาตขิองพระองค ์พระเจา้เองจะสถติกบัเขา [และจะ
ทรงเป็นพระเจา้ของเขา]” ขอ้พระคมัภรีน์ี้สะทอ้นขอ้อื่น ๆ อกีมากมาย (เยเรมยี ์
32:38; เอเสเคยีล 37:27; เศคารยิาห์ 8:8; ฮีบรู 8:10) พระเจ้าจะทรงเป็นพระ
เจา้ของเรา และเราจะเป็นประชากรของพระองคไ์ดอ้ย่างไรในเมื่อ ณ เวลานี้ เรา
ยงัอยูบ่นโลกนี้ เราจะด าเนินชวีติตามความจรงิทีน่่าอศัจรรยใ์จนี้ไดอ้ย่างไร 
 
                                    การประทบัอยู่ของพระเจา้ 
                                    In the Presence of God 
 

พระคมัภรีก์ล่าวว่าพระเจา้ทรง “สถติในความสว่างทีไ่ม่มใีครเขา้ใกลไ้ด้” 
(1 ทโิมธ ี6:16) และ “ไม่มใีครเคยเห็นพระเจ้าเลย” (ยอห์น 1:18, ยอห์น 4:12) 
หมายความว่าวิสุทธิชนในสวรรค์จะไม่เคยเห็นพระเจ้าพระบิดาเลยหรือ  
มใิช่เช่นนัน้ เหน็ได้ชดัว่าการไม่เหน็พระเจา้เป็นการกล่าวถงึมนุษยห์ลงัจากท า
บาป เพราะมขี้อบ่งชี้หลายประการในพระคมัภรี์ที่กล่าวว่าวสิุทธชินจะได้เห็น
พระองคใ์นสวรรคจ์รงิ ๆ 

อ่าน มทัธิว 5:8; 1 ยอหน์ 3:2, 3; และวิวรณ์ 22:3, 4 ข้อพระคมัภีรน้ี์
บอกเราถึงสิทธิพิเศษสงูสดุท่ีได้เหน็พระเจ้าอย่างไร 

 
อคัรสาวกยอห์นเช่นเดยีวกนัที่กล่าวว่า “ไม่มใีครเคยเหน็พระเจ้าเลย” 

(ยอหน์ 1:18; 1 ยอหน์ 4:12) แต่กย็งัประกาศดว้ยว่า “เราจะเหน็พระองคอ์ย่างที่
พระองคท์รงเป็นอยู่” (1 ยอหน์ 3:2, 3) และ “เหน็พระพกัตรข์องพระองค”์ (ววิรณ์ 
22:3, 4) เป็นที่ถกเถยีงกนัว่าขอ้พระคมัภรีน์ี้หมายถงึพระเจ้าพระบดิาหรอืพระ
ครสิต์ แต่ความสงสยัทัง้หมดจะหายไปเนื่องจากค ากล่าวของพระครสิต์เองว่า 
“คนทีม่ใีจบรสิุทธิ ์กเ็ป็นสุข เพราะว่าเขาทัง้หลายจะไดเ้หน็พระเจา้” (มทัธวิ 5:8) 
ช่างเป็นสทิธพิเิศษอะไรเช่นนี้ทีผู่ไ้ดร้บัการไถ่จะไดน้มสัการพระเจา้ในพระวหิาร
ของพระองค์ แต่สิทธิพิเศษสูงสุดที่อยู่เหนือทุกสิ่งทัง้ปวงคือ การได้เห็นพระ

วนัองัคาร 
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พกัตรพ์ระเจา้ “ประชากรของพระเจา้ได้รบัสทิธพิเิศษที่จะสนทนาอย่างเปิดเผย
กบัพระบดิาและพระบุตร ‘เวลานี้เราเห็นสลวั ๆ เหมอืนดูในกระจก’ 1 โครนิธ์ 
13:12 เรามองเห็นพระฉายาของพระเจ้าสะท้อนออกมาดัง่กระจกเงาจาก
ธรรมชาตทิีพ่ระเจา้ทรงสรา้งและในการจดัการของพระองค์ที่มต่ีอมนุษย ์แต่ต่อ
จากนี้เราจะเหน็พระองคต์วัต่อตวัโดยไม่มมี่านขวางกัน้ เราจะยนือยู่เฉพาะพระ
พกัตร์พระองค์และเห็นพระสิรบินพระพกัตร์ของพระองค์” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, 
สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 676, 677) 

สงัเกตพระคมัภรีท์ีศ่กึษาในวนันี้บางขอ้ ใหค้วามเชื่อมโยงระหว่างความ
บรสิุทธิก์บัการเหน็พระเจา้ “คนที่มใีจบรสิุทธิ”์ จะเหน็พระเจา้ และ ผู้ที่เหน็พระ
เจา้จะ “ช าระตนใหบ้รสิุทธิเ์หมอืนทีพ่ระองคท์รงบรสิุทธิ”์ (1 ยอหน์ 3:3) สิง่ทีข่อ้
พระคมัภรีน์ี้เปิดเผยคอื ตอนน้ีพระเจา้จะตอ้งท างานในตวัเรา เพื่อช่วยเตรยีมเรา
ใหพ้รอ้มส าหรบัสวรรค์ แมจ้ะเป็นทีแ่น่ชดัแลว้ว่า เรามกีรรมสทิธิไ์ปสู่สวรรคโ์ดย
ผ่านทางการสิน้พระชนมข์องพระเยซู แต่เรากต็้องผ่านกระบวนการช าระ ณ ทีน่ี่
และ ณ บดันี้ เพื่อจะช่วยเตรยีมเราใหพ้รอ้มสู่บา้นนิรนัดรข์องเรา และศูนยก์ลาง
ของกระบวนการท าใหบ้รสิุทธิค์อื การเชื่อฟังพระวจนะของพระองค ์

อ่าน 1 เปโตร 1:22 ข้อพระคัมภีร์น้ีเปิดเผยให้เราเห็นถึงการ
เช่ือมโยงระหว่างการเช่ือฟังกบัการช าระให้บริสุทธ์ิอย่างไร การเช่ือฟัง
อย่างไรท่ีช่วยช าระเราให้บริสุทธ์ิ เปโตรกล่าวว่าการเช่ือฟังของเราจะ
ปรากฏให้เหน็ชดัเจนได้อย่างไร 

 
                                    ไม่มีความตายและการรอ้งไห้ 
                                    No More Death and Tears 
 

ทฤษฎขีองวญิญาณอมตะต้องทนทุกขต์ลอดกาลในนรกที่แผดเผาอย่าง
ไม่สิ้นสุด ขดัแยง้กบัค าสอนในพระคมัภรี์ที่กล่าวว่า ในสวรรค์ใหม่และแผ่นดนิ
โลกใหม ่“ความตายจะไม่มอีกีต่อไป ความโศกเศรา้ การรอ้งไห ้และการเจบ็ปวด
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จะไม่มอีกีต่อไป” (ววิรณ์ 21:4) หากทฤษฎขีองนรกที่แผดเผาเป็นนิตยเ์ป็นจรงิ
แลว้ “การตายครัง้ทีส่อง” จะไม่ก าจดับาปและคนบาปออกไปจากจกัรวาล แต่จะ
กกัขงัพวกเขาไวใ้นนรกแห่งความเศรา้โศกและการรอ้งไหช้ัว่นิรนัดร ์นอกจากนี้ 
ในกรณีนี้จกัรวาลก็จะไม่มวี ันได้รบัการฟ้ืนฟูกลับสู่ความสมบูรณ์ดัง้เดิม แต่
สรรเสรญิพระเจา้ทีพ่ระคมัภรีใ์หภ้าพทีแ่ตกต่างออกไปอยา่งสิน้เชงิ 

 
อ่าน อิสยาห ์25:8; วิวรณ์ 7:17; และ วิวรณ์ 21:4 ข้อพระคมัภีรน้ี์ให้

ความหวงัและการปลอบประโลมใจแก่เราท่ามกลางปัญหาและการทดลอง
ในโลกน้ีอย่างไร 

 
ชวีติอาจเป็นเรื่องยาก ไม่ยุตธิรรม และโหดรา้ยเหลอืเกนิ บางคนที่เรา

รกัมากถูกความตายเยอืกเยน็กลนืกนิไปอย่างไรค้วามปราณี หรอืบางคนเขา้มา
ในชวีติเราอย่างแนบเนียน ขโมยความรูส้กึของเราไป จากนัน้ก็เดนิจากไปราว
กบัไม่มอีะไรเกิดขึน้ การถูกหกัหลงัโดยคนที่เรารกัและไว้ใจนัน้ช่างน่ากลวัเสยี
จรงิ อาจมชี่วงเวลาที่หวัใจเราแตกสลาย เราอาจสงสยัว่าชวีติมคี่าควรแก่การ
ด าเนินต่อไปหรอืไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความโศกเศร้าของเราจะเป็นเช่นไร 
พระเจา้ทรงกระตอืรอืรน้เสมอทีจ่ะเชด็น ้าตาออกจากแก้มของเราใหม้ากทีสุ่ด แต่
บางทนี ้าตาทีห่นักหนาทีสุ่ดของเราจะยงัคงหลัง่ไหลลงมาจนถงึวนัแห่งสง่าราศทีี่
ความตาย ความโศกเศรา้ และการรอ้งไหจ้ะไมม่อีกีต่อไป (ววิรณ์ 21:1-5) 

เราวางใจได้ว่าในการพิพากษาครัง้สุดท้าย พระเจ้าจะทรงปฏิบตัิต่อ
มนุษย์ทุกคนด้วยความยุติธรรมและความรกั คนที่เรารกัทุกคนที่ตายในพระ
ครสิต์จะเป็นขึน้มาจากความตายและอยู่กบัเราชัว่นิรนัดร ์ในทีสุ่ดผูท้ีไ่ม่คู่ควรกบั
ชวีตินิรนัดรก์จ็ะสิน้สุดการด ารงอยู่ จะไดไ้ม่ต้องอยู่ในสวรรคท์ี ่“ไม่พงึปรารถนา” 
หรอืในนรกทีแ่ผดเผาเป็นนิตย ์การปลอบประโลมใจทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของเรามาจาก
วธิทีีพ่ระเจา้ปฏบิตัต่ิอทุกคนอย่างยุตธิรรม เมื่อความตายหมดไปอย่างสิน้เชงิ ผู้
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ได้รบัการไถ่จะโห่รอ้งด้วยความชื่นบานว่า “โอ ความตาย ชยัชนะของเจา้อยู่ที่
ไหน โอ ความตาย เหลก็ในของเจา้อยู่ที่ไหน” (1 โครนิธ ์15:54, 55) องค์พระผู้
เป็นเจา้สญัญาว่า พระองคจ์ะทรงสรา้งสวรรคใ์หมแ่ละแผ่นดนิโลกใหม ่“เพราะสิง่
เก่าก่อนนัน้จะไมถู่กจดจ าและไม่นึกขึน้ในใจอกี” (อสิยาห ์65:17) ค ากล่าวนี้ไมไ่ด้
หมายความว่า สวรรค์จะเป็นสถานที่แห่งความหลงลมื แต่อดตีจะไม่เป็นบ่อน
ท าลายความสุขของสวรรค ์

 
มีใครบ้างท่ีรู้สึกว่าการด ารงอยู่ของมนุษยใ์นโลกน้ีนัน้ยุติธรรม เรา

เรียนรู้ท่ีจะวางใจและช่ืนชมยินดีในความดีและความรกัของพระเจ้าได้
อย่างไร โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเลวร้าย 

 
                                    พระนามบนหน้าผาก 
                                    His Name on Their Foreheads 
 

อ่านวิวรณ์ 22:3-5 เราจะมัน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะอยู่ในหมู่ผู้ท่ีมี
พระนามของพระเจ้าอยู่บนหน้าผาก 

หลังจากที่ลูซิเฟอร์กบฏและอาดัมกับเอวาล้มลงในบาป พระเจ้าจะ
ท าลายคนบาปทัง้สองก็ได้ แต่กระนัน้ พระเจา้ได้ทรงก าหนดแผนการอนัเป่ียม
ดว้ยพระเมตตาเพื่อช่วยทุกคนทีย่อมรบัในสิง่ทีพ่ระองคป์ระทานให้รอด เพื่อเป็น
การแสดงถงึความรกัอนัไม่มเีงื่อนไขต่อสิง่มชีวีติที่พระองค์ทรงสร้าง นี่คอืสิง่ที่
เรยีกว่า “แผนการแห่งความรอด” ซึง่มอียูก่่อนการสรา้งโลกแลว้ (เอเฟซสั 1:3, 4; 
2 ทโิมธ ี1:9; ทติสั 1:2; ววิรณ์ 13:8) แผนการนี้ถูกน าเสนอแก่มวลมนุษยเ์ป็นครัง้
แรกในสวนเอเดนหลงัจากการลม้ลงในบาป จากนัน้กเ็ปิดเผยเพิม่เตมิในรปูแบบ
และเงาของสิง่ทีจ่ะมาภายหลงัในพธิขีองสถานนมสัการของชาวฮบีร ู(อพยพ 25) 
และแลว้แผนการแห่งความรอดกส็ าแดงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในการด าเนิน
ชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู  (ดูใน โรม 5) 

วนัพฤหสับดี 



155 
 

พระสญัญาแห่งชวีตินิรนัดรอ์ยู่ที่ศูนยก์ลางของแผนการแห่งความรอด บนฐาน
แห่งคุณความดีของพระเยซู มีให้ส าหรับทุกคนที่ยอมรับการจัดเตรียมบน
กางเขน และจะรบัได้โดยความเชื่อ เราได้รบัความรอดโดยความเชื่อและไม่ใช่
การกระท าทัง้ก่อนกางเขนและหลงักางเขน อย่างไรก็ตามการกระท าก็เป็นการ
แสดงออกถงึความรอดของเรา 

เปาโลเขียนเก่ียวกบัอบัราฮมัซ่ึงมีชีวิตอยู่นานก่อนการเสด็จมา
ของพระคริสตว่์า เป็นแบบอย่างของความรอดโดยความเช่ือ “ถ้าอบัราฮมั
ถกูช าระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติ ท่านกมี็ทางท่ีจะอวดได้ แต่ไม่ใช่
เฉพาะพระพกัตรพ์ระเจ้า พระคมัภีรว่์าอย่างไร กว่็า ‘อบัราฮมัเช่ือพระเจ้า 
และพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม’ ” (โรม 4:2, 3) จากข้อพระ
คมัภีรน้ี์ เราเข้าใจว่าความรอดโดยความเช่ือคืออะไร 

ดังนัน้ หากเรายอมรบัพระเยซู ยอมจ านนต่อพระองค์ และอ้างพระ
สญัญาของพระองค ์รวมถงึมชีวีติใหม่ในพระองคใ์นเวลานี้ และถ้าเราพึง่พาคุณ
ความดขีองพระองคโ์ดยสิน้เชงิ และไม่พึง่พาสิง่อื่นใด เรากม็ัน่ใจในความรอดได ้
อบัราฮมัเชื่อ จงึถอืว่าเขาเป็นผูช้อบธรรม เรากเ็ช่นกนั นี่คอืความหมายของการ
มพีระนามของพระองค์บนหน้าผาก ถ้าเราให้พระนามของพระองค์จารกึไว้บน
หน้าผากของเราในตอนน้ี และไมห่นัหนีจากพระองคแ์ลว้ พระนามของพระองคก์็
จะจารกึไวบ้นหน้าผากของเราเมือ่เราไปถงึสวรรคใ์หมแ่ละแผ่นดนิโลกใหมด่ว้ย 

 
                                     
                                     
 

ศึกษาเพ่ิมเติม: อ่านหนงัสอืของนางเอลเลน จ.ี ไวท้.์ ใน สงครามประวตัศิาสตร ์
เ รื่ อ ง  “ The Controversy Ended”  ห น้ า  674- 678 แ ล ะหนั ง สื อ  Heaven 
เรือ่ง “The Earth Made New” หน้า 133-145; เรือ่ง “Heaven Is a School” หน้า 
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146-158; เรือ่ง “It Will Not Be Long” หน้า 159-166; เรือ่ง “Heaven Can Begin 
Now” หน้า 167-176; เรื่อง “The Music of Heaven” หน้า 177-184; เรื่อง “A 
Call for Us to Be There” หน้า 185-192 

“กางเขนของพระครสิต์จะเป็นศาสตรแ์ละบทเพลงของผู้ที่ได้รบัการไถ่
จากบาปไปตลอดชัว่นิรนัดร ์เมื่อพวกเขามองดูพระครสิต์ขณะทรงรบัเกยีรติยศ 
พวกเขาก็จะแลเหน็พระครสิต์ขณะที่ทรงถูกตรงึบนกางเขน พวกเขาจะไม่มวีนั
ลมืว่าพระองค์ผู้ทรงมอี านาจในการทรงสรา้งและค ้าจุนโลกจ านวนนับไม่ถ้วนที่
อยูใ่นหว้งอวกาศกวา้งใหญ่ พระองคผ์ูท้รงเป็นทีร่กัยิง่ของพระเจา้ พระองคผ์ูท้รง
ฤทธานุภาพยิง่ใหญ่ในสวรรค ์พระองคท์ีเ่หล่าเครูบและเสราฟิมที่ส่องแสงสุกใส
กราบบูชาด้วยความชื่นชม พระองค์ผู้นี้ ได้ทรงถ่อมพระองค์เองลงมาเพื่อ
ยกระดบัมนุษยท์ีล่ม้ลงในบาปใหสู้งขึน้ พวกเขาจะไมม่วีนัลมืว่าพระองคท์รงแบก
ความผิดและความอับอายของบาปรวมถึงการซ่อนพระพักตร์ของพระบิดา
จนกระทัง่ความทุกขโ์ศกเศรา้ของโลกทีสู่ญเสยีไปท าใหพ้ระทยัของพระองคแ์ตก
สลายและบบีคัน้ท าลายชวีติของพระองค์บนกางเขนคาลวาร ีเรื่องราวของพระ
เจา้พระผูส้รา้งโลก พระเจา้ผูท้รงตดัสนิชะตากรรมทัง้ปวง พระผูท้รงรกัมนุษยใ์น
โลกนี้มากจนได้ละสง่าราศีของพระองค์และลดเกียรติถ่อมพระองค์เองลงมา 
เรื่องราวเหล่านี้จะท าให้ทัว่ทัง้จกัรวาลระลกึถงึด้วยความอศัจรรยใ์จและเคารพ
บชูาไปจนตลอดกาล” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ สงครามประวตัศิาสตร,์ หน้า 651) 

“ความขัดแย้งยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว บาปและคนบาปไม่มีอีกต่อไป 
จกัรวาลทัง้หมดสะอาดบรสิุทธิ ์ชพีจรหน่ึงเดยีวแห่งความปรองดองและความชื่น
ชมยนิดเีต้นผ่านสรรพสิง่ทัง้ปวงทีไ่ดท้รงสรา้ง ชวีติและความสว่างและความชื่น
บานหลัง่ไหลมาจากพระองคผ์ูท้รงสรา้งสรรพสิง่ทัว่ทัง้หว้งอวกาศอนัไรข้อบเขต 
จากอะตอมทีเ่ลก็ทีสุ่ดไปจนถงึโลกทีใ่หญ่ทีสุ่ดนัน้ ทุกสิง่ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ 
ในความงามที่ไม่ถูกเงามืดบดบังและความยินดีอันสมบูรณ์ของพวกเขา 
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ต่างร่วมกนัประกาศว่า พระเจ้าทรงเป็นความรกั” (เอลเลน จ.ี ไว้ท์, สงคราม
ประวตัศิาสตร,์ หน้า 678) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย: 
 

1. ครสิตยีนหลายคนด าเนินชวีติราวกบัว่าโลกนี้จะคงอยูต่ลอดไป (ลกูา 
12:16-21) เราจะสรา้งสมดุลระหว่างอุดมคตทิางโลกกบัความส าคญั
ของสวรรคไ์ดอ้ย่างไร เราจะคุม้กนัเราเองจากสิง่ทีพ่ระเยซทูรงเตอืน
ในลกูา 12 ไดอ้ยา่งไร 

2. ถ้าสวรรค์เริม่ต้นบนโลกนี้ เราควรท าอย่างไรเพื่อเปลี่ยนบ้านและ
ชวีติส่วนตวัของเราใหก้ลายเป็นสวรรคเ์ลก็ ๆ บนโลก 

3. ไตร่ตรองค าถามท้ายบทเรยีนวนัอาทิตย์ ผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายมี
เหตุผลอะไรอยู่เบือ้งหลงัการไม่เชื่อในชวีตินิรนัดร ์ในขณะเดยีวกนั
คนเหล่านี้บางคนก็ดูเหมอืนจะมชีวีติที่ค่อนขา้ง “มคีวามสุข” แมจ้ะ
ไม่แสดงออกว่ามคีวามหวงัแห่งอนาคตใด ๆ คุณคดิว่าพวกเขาท า
อย่างไร กล่าวคอื พวกเขาพงึพอใจกบัการมชีวีติอยู่โดยปราศจาก
พระสญัญาทีอ่ยูเ่หนือชวีตินี้ไดอ้ยา่งไร 



158 
 

บนัทึก 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
....................................................................................... 



159 
 

บนัทึก 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
....................................................................................... 



160 
 

บนัทึก 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
.......................................................................................
....................................................................................... 


