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วิชารากฐานของความเชื่อ
วิชานี้มี 10 บท คือ
1. รากฐาน
2. สํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย ตอนที่ 1
3. สํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย ตอนที่ 2
4. ความเชื่อที่มีตอพระเจา
5. หลักขอเชื่อของการบัพติศมา ตอนที่ 1
6. หลักขอเชื่อของการบัพติศมา ตอนที่ 2
7. การวางมือ
8. การเปนขึ้นมาจากความตาย ตอนที่ 1
9. การเปนขึ้นมาจากความตาย ตอนที่ 2
10. การพิพากษาชั่วนิรันดร
11. สูความไพบูลย

วิชารากฐานของความเชื่อ

ใน

เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
1. อธิบายหลักขอเชื่อพื้นฐาน 6 ประการของความเชื่อของคริสเตียนดังที่กลาวไว
ฮีบรู 6.1-3
2. วางรากฐานฝายวิญญาณที่เหมาะสมในชีวิตของคุณ
3. สูความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ

คํานํา
หลักขอเชื่อพื้นฐานของความเชื่อของคริสเตียน คือ วิชาของหลักสูตรนี้
หลักขอเชื่อ หมายถึง การรวบรวมคําสอนเกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หลักขอเชื่อพื้นฐาน
ของความเชื่อคริสเตียนเปนคําสอนของพระเยซูคริสตที่บันทึกไวในพระคัมภีร
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ในหนังสือฮีบรู ไดกลาวถึงหลักขอเชื่อเหลานี้วา
“เหตุฉะนั้นขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ
ไมวางรากฐานซ้ําอีกคือ เรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูความตาย เรื่องความ
เชื่อในพระเจาและคําสอนวาดวยพิธีลางชําระและพิธีวางมือ และการเปนขึ้นมาจากตาย
และการพิพากษาลงโทษเปนนิตยนั้น ถาพระเจาทรงโปรดอนุญาต เราก็จะไดกาวหนาไป
อยางนี้ (ฮีบรู 6.1-3)
มีจุดประสงคฝายวิญญาณ 2 ประการในขอความเหลานี้
จุดประสงคประการแรก คือ การสรางชีวิตฝายวิญญาณของคุณขึ้นบนรากฐานที่
ถูกตอง รากฐานนี้คือหลักขอเชื่อของพระเยซูคริสต
จุดประสงคประการที่สอง คือ การกาวไปสูความไพบูลย หมายถึงความเปนผูใหญ
ฝายวิญญาณ
มีเหตุผล 2 ประการที่คนลมเหลวในการดําเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะ
ประการแรก คือ คนนั้นซึ่งพยายามมีชีวิตคริสเตียน ไมเคยบังเกิดใหม เขาไม
เขาใจหลักขอเชื่อพื้นฐานของพระเยซูคริสต เพราะเหตุนี้เองเขาจึงลมเหลวในการตอบสนอง
ที่ถูกตองตอพระเจา
ประการที่สอง คือ เขาไมกาวไปสูความเจริญเติบโตฝายวิญญาณ
จุดประสงคประการแรกของหลักสูตรนี้ คือ เพื่อเสนอหลักขอเชื่อพื้นฐานของความ
เชื่อ คริสเตียน จําเปนตอการวางรากฐานฝายวิญญาณที่เหมาะสม จะไดกลาวถึงหลักขอ
เชื่อพื้นฐานใน ฮีบรู 6.1-3 คือ
-

การกลับใจสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย
ความเชื่อที่มีตอพระเจา
หลักขอเชื่อของการบัพติศมา
การวางมือ
การเปนขึ้นมาจากความตาย
การพิพากษานิรันดร
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หลังจากวางรากฐานแลว จุดประสงคที่สอง ของหลักสูตรนี้คือนําคุณไปสูความ
ไพบูลย(เติบโตฝายวิญญาณ)
“ถาพระเจาทรงโปรดอนุญาต เราก็จะไดกาวหนาไปอยางนี้”

บทที่ 1
รากฐาน
จุดประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- แบงแยกไดถูกตองระหวางรากฐานฝายวิญญาณที่ถูกและผิด
- อธิบายความสําคัญของการสรางตัวขึ้นบนรากฐานฝายวิญญาณที่ถูกตอง
- รับรูวาพระเยซูคริสตเปนรากฐานฝายวิญญาณที่แทจริง
- บอก 3 วิธีในการสรางรากฐานฝายวิญญาณที่เหมาะสม

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจ
“เหตุฉะนั้นขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ
ไมวางรากฐานซ้ําอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูความตาย และคําสอน
วาดวยพิธีลางชําระและพิธีวางมือและการเปนขึ้นมาจากความตาย และการพิพากษา
ลงโทษเปนนิตยนั้น ถาพระเจาจะทรงโปรดอนุญาต เราก็จะไดกาวหนาไปอยางนี้”
(ฮีบรู 6.1-3)

คํานํา
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พระคัมภีรเปรียบเทียบชีวิตของผูเชื่อเหมือนกับการสรางตึก
“ทานเปนตึกของพระเจา เพราะวาเราทั้งหลายรวมกันทํางานเพื่อพระเจา ทาน
ทั้งหลายเปนไรนาของพระเจาและเปนตึกของพระองค”
(1 โครินธ 3.9)
ผูเชื่อแตละคนรวมกันอยูในพระคริสตกับคริสเตียนคนอื่น ๆ เพื่อสรางคริสตจักร
พระคัมภีรเปรียบเทียบคริสตจักรกับตึก
“และในพระองคนั้นทานกําลังจะถูกกอขึ้นใหเปนที่สถิตของพระเจาในฝายวิญญาณ
ดวย”
(เอเฟซัส 2.22)
เมื่อใดที่มนุษยสรางตึก เขาจะวางรากฐานที่เหมาะสมเสียกอน ซึ่งเปนหลัก
ธรรมชาติที่ทุกคนเขาใจ พระเจาจึงใชสิ่งนี้สอนความจริงที่ยิ่งใหญฝายวิญญาณ
ผูเชื่อตองมีรากฐานที่ถูกตองเพื่อสรางบานฝายวิญญาณที่ดี รากฐานจะตองวางไว
ตามแผนการของผูสราง พระคัมภีรใหแผนการของผูสรางผูเปนเจานายคือ พระเยซูคริสต
บทนี้อธิบายความสําคัญของการมีรากฐานฝายวิญญาณที่เหมาะสมและยังให
หลักการพื้นฐานที่พระคัมภีรสอนเกี่ยวกับรากฐานนี้

จุดประสงคของการสราง
จุดประสงคของการสรางอาคารฝายวิญญาณก็เพื่อใหเปนสถานที่อยูสําหรับพระเจา
พระวิญญาณของพระองคจะอยูในคุณ ก็ตอเมื่อชีวิตของคุณถูกสรางขึ้นบนรากฐานที่ถูกตอง
เปาโลถามวา “ทานไมรูหรือวา ทานเปนวิหารของพระเจาและพระวิญญาณของพระเจา
สถิตอยูในทาน” (1 โครินธ 3.16)
ดวยเหตุนี้ คุณจึงควรระวังที่จะสรางชีวิตฝายวิญญาณของคุณใหเหมาะสม
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“โดยพระคุณของพระเจาซึ่งไดทรงโปรดประทานแกขาพเจา ขาพเจาวางรากลงแลว
เหมือนนายชางผูชํานาญและอีกคนหนึ่งก็มากอขึ้น ขอทุกคนจงระวังใหดีวาเขาจะกอขึ้น
อยางไร”
(1 โครินธ 3.10)

รากฐาน
รากฐานฝายวิญญาณ ซึ่งพระวจนะของพระเจากลาวไวดังนี้

มีรากฐานบนพระวจนะ
“พระวจนะของพระเจามั่นคง (เหมือนศิลา ไมมีสิ่งใดทําใหหวั่นไหวได)”
(2 ทิโมธี 2.19)
เปนรากฐานที่ดี
“อยางนี้จึงจะเปนการวางรากฐานอันดีไวสําหรับภายหนา เพื่อวาเขาจะไดรับเอา
ชีวิตซึ่งเปนชีวิตอันแทจริง”
(1 ทิโมธี 6.19)

มีรากฐานอยูบนความชอบธรรม
“เมื่อพายุรายผานไปแลว คนชั่วก็ไมมีอีก แตคนชอบธรรมจะไดรับการสถาปนาไว
เปนนิตย”
(สุภาษิต 10.25)

เปนนิรันดร
“อยางนี้จึงจะเปนการวางรากฐานอันดีไวสําหรับตนเองในภายหนา เพื่อวาเขาจะ
ไดรับเอาชีวิตนิรันดรไว”
(1 ทิโมธี 6.19)

วางอยูบนรากฐานพื้นฐาน 2 ประการ
“แตวารากฐานซึ่งพระเจาทรงวางไวนั้นมีตราประทับไววา องคพระผูเปนเจาทรง
รูจักคนเหลานั้นที่เปนของพระองคและใหทุกคนที่ออกพระนามขององคพระผูเปนเจาละทิ้ง
ความชั่วเสีย” (2 ทิโมธี 2.19)
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รากฐานนี้ยืนอยูบนหลักการ 2 ประการ คือ
1. คนที่ไดรับการไถแลว พระเจาทรงรูวาใครเปนของพระองค
2. ดําเนินชีวิตแบบที่ไดรับการไถ ใหทุกคนที่ออกพระนามขององคพระผูเปนเจาละ
ทิ้งความชั่วเสีย

สรางขึ้นบนศิลาซึ่งไมหวั่นไหว
“เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สรางตึก เขาขุดลึกลงไปแลวตั้งรากบนศิลา และเมื่อ
น้ําทวมกระแสน้ําไหลเชี่ยวกระทบกระทั่ง แตทําใหหวั่นไหวไมไดเพราะไดสรางไวมั่นคง”
(ลูกา 6.48)
ศิลานั้นคือพระเยซูคริสต
“อยากลัวเลยและอยาขามเลย เรามิไดเลาใหเจาฟงตั้งแตดึกดําบรรพ และแจงให
ทราบแลวหรือและเจาเปนพยานทั้งหลายของเรา มีพระเจานอกเหนือเราหรือ เออ ไมมี
ศิลา เราไมรูจักเลย” (อิสยาห 44.8)
พระเยซูคริสตทรงเปนรากฐานเดียวสําหรับชีวิตฝายวิญญาณ
“เพราะวาผูใดจะวางรากอื่นอีกไมไดแลวนอกจากที่วางไวแลวคือ พระเยซูคริสต
(1 โครินธ 3.11)

พระเยซูเปนรากฐาน
พระเจาเปนผูที่ไดทรงเลือกพระเยซูคริสตเปนรากฐานของชีวิตฝายวิญญาณ
เพราะฉะนั้นพระเจาตรัสดังนี้วา
“ดูเถิดเราวางศิลาไวในศิโยนเพื่อเปนรากฐานคือศิลาที่ทดสอบแลวเปนศิลามุมเอก
อยางประเสริฐเปนรากฐานอันมั่นคง เขาผูนั้นที่วางใจจะไมรีบรอน” (อิสยาห 28.16)
รากฐานของชีวิตฝายวิญญาณไมใชหลักขอเชื่อที่มนุษยสรางขึ้น ไมใชนิกายหรือ
พิธีกรรมทางศาสนา แตวารากฐานนั้นคือพระเยซูคริสต
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ผูเชื่อหลายคนพยายามที่จะสรางโครงสรางฝายวิญญาณของคริสเตียนในชีวิตของ
เขา เขาเขารวมในโปรแกรมของคริสตจักรและทํางานที่ดี ๆ หลายอยาง ลักษณะที่ปรากฎ
ออกมาภายนอกของตึกฝายวิญญาณดูดีแตไมนานนักตึกฝายวิญญาณของเขาก็เริ่มจมลง
และพังทลาย เขากลายเปนคนทอถอย พายแพและตกอยูในความบาป เปนเพราะเขา
พยายามที่จะสรางขึ้นบนรากฐานที่ผิด
ในโลกฝายธรรมชาติ รากฐานที่ดีเปนสิ่งที่จําเปนในการเสริมสรางตึกใหเหมาะสม
เชนเดียวกับรากฐานที่ถูกตองฝายวิญญาณ ก็จําเปนในการเสริมสรางสนับสนุนตึกของฝาย
วิญญาณ
“เพราะวาผูใดจะวางรากอื่นอีกไมไดแลว นอกจากที่วางไวแลวคือพระเยซูคริสต บน
รากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง ไฟนั้นจะ
พิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร” (1 โครินธ 3.11-13)
ทุกอยางที่เรียกวา “งานรับใชของคริสเตียน” จะถูกทดสอบโดยพระเจา โครงสราง
ของชีวิตฝายวิญญาณของคุณจะถูกตรวจสอบเพื่อดูวาไดถูกสรางขึ้นบนรากฐานที่ถูกตอง
หรือไม
รากฐานเดียวของชีวิตฝายวิญญาณ ซึ่งจะตั้งมั่นคงอยูคือ รากฐานที่สรางบนพระ
เยซูคริสต

ความสําคัญของรากฐาน
รากฐานเปนสิ่งที่สําคัญมาก ผูเขียนสดุดีสํานึกถึงขอนี้ดีเมื่อถามวา
“ถารากฐานถูกทําลายเสียแลว คนชอบธรรมจะทําอะไรได”

(สดุดี 11.3)

ในโลกฝายธรรมชาติ ถารากฐานของตึกไมไดวางไวอยางดี โครงสรางทั้งหมดอาจ
ลมครืนลงไดเชนเดียวกับในโลกฝายวิญญาณ รากฐานที่ผิดจะทําใหเกิดการหายนะทางฝาย
วิญญาณ
หนังสือฮักกัยไดเนนถึงความสําคัญของการวางรากฐานฝายวิญญาณใหเหมาะสม
ในตอนนั้นอิสราเอลกําลังประสบกับการเก็บเกี่ยวไมไดผล ฮักกัยบอกใหเขาตรวจสอบดูทาง
ของเขา
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“เจาหวานมากแตเกี่ยวนอย เจารับประทานแตไมเคยอิ่ม เจาดื่มแตก็ไมเคยหาย
อยาก เจานุงหมแตก็ไมมีใครอุน ผูที่ไดคาจางก็ไดคาจางมาใสถุงที่มีรู พระเจาจอมโยธา
ตรัสดังนี้ จงพิจารณาดูวาเจามีความเปนอยูอยางไร... เจาทั้งหลายหวังไดมาก แตนี่แนะก็
ไดนอย และเมื่อเจานําผลมาบานของเจา เราก็เปามันไปเสีย พระเจาจอมโยธาตรัสวา
ทําไมเปนอยางนั้นเลา ก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู ฝายเจาตางก็สาละวนอยูกับเรื่อง
บานของตน”
(ฮักกัย
1.6,7,9)
เพื่อแกไขปญหานี้ ฮักกัยบอกอิสราเอลวา เขาตองสรางใหมทั้งในฝายโลกธรรมชาติ
และฝายวิญญาณ
การสรางใหมในโลกธรรมชาติเปนสิ่งจําเปนสําหรับอิสราเอล เพราะวาเขาไดทําให
การสรางพระวิหารของพระเจาสําเร็จชาไป เขาไดสรางบานของตนเองและสนใจเรื่องของ
ตนเองมากกวาคําสั่งของพระเจาที่ใหสรางพระวิหารขึ้นใหม
แตที่สําคัญยิ่งกวานั้นเขาวางรากฐานฝายวิญญาณของชีวิตของเขาผิด เขาไดถวาย
เครื่องบูชา(ทํางานที่ดี) ดวยมือที่ไมสะอาดบริสุทธิ์
ฮักกัยจึงตอบวา “พระเจาตรัสวา ในสายตาของเราชนชาตินี้เปนอยางนั้น และ
ประชาชาตินี้ก็เปนอยางนั้น ผลงานทุกอยางที่มือของเขากระทําเปนอยางนั้นดวย และสิ่ง
ใด ๆ ที่เขาถวายบูชาที่นั่นก็เปนมลทิน”
(ฮักกัย 2.14)
งานที่ดีที่เราถวายดวยมือที่ไมสะอาดเปนสิ่งที่พระเจาไมรับ รากฐานฝายวิญญาณ
ของชีวิตของเขาผิด และนี่เปนเหตุใหพระเจาไมอวยพรแกเขา
ในโลกฝายธรรมชาติ ฮักกัยบอกประชากรของพระเจาวา เขาจะตองวางรากฐาน
ของ
พระวิหารของพระเจาเสียใหม และเขาตองสรางชีวิตฝายวิญญาณบนรากฐานที่ถูกตองดวย
ตั้งแตวันที่อิสราเอลไดเริ่มตนบนรากฐานที่ถูกตอง พระเจาก็ทรงเริ่มตนอวยพรแกเขา
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“ดูเถิด จงพิจารณาตั้งแตวันนี้เปนตนไปคือ วันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เกา คือตั้งแตวันที่
วางรากฐานแหงพระวิหารของพระเจา จงพิจารณาดูยังมีขาวตกคางอยูในยุงบางหรือเถา
องุน ตนมะเดื่อและตนทับทิมกับตนมะกอกเทศยังไมเกิดผลหรือ ตั้งแตวันนี้เปนตนไปเราจะ
อํานวยพรแกเจา”
(ฮักกัย
2.18-19)

หลักขอเชื่อของพระเยซู
พระเยซูทรงเนนถึงการสรางตนขึ้นบนรากฐานที่ดีฝายวิญญาณ พระองคแสดงให
เห็นความจริงขอนี้โดยคําอุปมาของชาย 2 คนที่สรางบาน
ในพระคัมภีรมีบันทึกคําอุปมานี้ไว 2 แหง แหงหนึ่งในมัทธิว 7.324-29 อีกแหงหนึ่ง
อยูในลูกา 6.47-49)

ลูกา 6.47-49
“ทุกคนที่มาหาเราและฟงคําของเรา และ กระทําตามคํานั้น
เราจะแจงใหทาน
ทั้งหลาย
รูวา เขาเปรียบเหมือนผูใด เขาเปรียบเหมือน
ปญญาสรางเรือนของ
ตนไวบนศิลา ฝนก็
คนหนึ่งที่สรางตึก เขาขุดลึกลงไปแลวตั้งราก
ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะ
เรือน
บนศิลาและเมื่อน้ําทวมกระแสน้ําไหลเชี่ยวกระ
นั้น แตเรือนมิไดพังลงเพราะวาราก
ตั้งอยู
ทบกระทั่ง แตทําใหหวั่นไหวไมได เพราะได
บนศิลา แตผูที่ไดยินคําเหลานี้ของเรา
และสรางไวมั่นคง สวนคนที่ไดยินและมิไดกระทํา
ไมประพฤติเลา เขาก็
เปรียบเสมือนผูที่โงตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สรางตึกบนดิน
เขลา สรางเรือนของ
ตนไวบนทราย ฝนไมกอราก เมื่อกระแสน้ําไหลเชี่ยวกระทบกระ ก็ตกและน้ําก็ไหล
เชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนทั่งตึกนั้น ตึกนั้นก็พังทลายลงทันทีและความ
นั้น เรือนนั้น
ก็พังทลายลง และการซึ่งพังพินาศของตึกนั้นก็ใหญยิ่งนัก”
ทลายนั้นก็
ใหญยิ่งนัก”

มัทธิว 7.24-29
“เหตุฉะนั้นผูที่ไดยินคําเหลานี้ของ เราและ ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผูที่มีสติ

มีหลักการสําคัญหลายประการในขอความนี้
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หลักขอเชื่อ
หลักขอเชื่อแรกคือ การสรางรากฐานที่ถูกตองฝายวิญญาณ เปนสวนของหลักขอ
เชื่อ(คําสอน) ของพระเยซู
ขอความนี้บันทึกวา คนประหลาดใจในคําสอนของพระองค สวนหนึ่งของคําสอน
เปนเรื่องราวที่พระองคตรัสเกี่ยวกับการสรางตนบนรากฐานที่ดี เปาโลก็ไดอางถึงการสราง
รากฐาน ซึ่งเปนสวนของคําสอนของพระคริสต
“เหตุฉะนั้น ขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ
ไมวางรากฐานซ้ําอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูความตาย เรื่องความ
เชื่อในพระเจา”
(ฮีบรู 6.1)
เปาโลไดพูดตอไปถึงเนื้อหาของคําสอนของพระเยซู

รากฐานที่ถูกตอง
ขั้นตอนในการสรางรากฐานที่ดีฝายวิญญาณ ไดใหไวใน ลูกา 6.47
1. ใครก็ตามที่มาหาเรา
2. ไดยินคําของเรา
3. และกระทําตาม
แตการมาหาและฟงก็ยังไมเพียงพอ คุณตองปฎิบัติดวย คนๆ หนึ่งมาหาพระเยซู
ไดยินสิ่งที่พระองคตรัส แตไมตอบสนอง
“เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” แตไม
กระทําตามที่เราบอกนั้น”
คุณอาจจะรูพระวจนะและยังไมกระทําตาม พระเยซูยังไมใชเจานายของชีวิตคุณ
จนกวาคุณจะตอบสนองตอคําสอนของพระองค
รากฐานที่ดีอยูบนพระวจนะของพระเจา คนที่มาหาพระองคและกระทําตามก็เปน
คนฉลาด
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คน ๆ นี้แนใจวารากฐานฝายวิญญาณของชีวิตของเขานั้นมั่นคง เขาขุดลึกลงไปเอา
สิ่งตาง ๆ ที่กั้นขวางระหวางเขาและพระศิลาคือพระเยซูคริสตออกไป
พระวจนะของพระเจาเปนแผนการที่แสดงใหเห็นวาจะสรางชีวิตฝายวิญญาณของ
คุณไดอยางไร
พระคัมภีรตองไดรับการยอมรับใหเปนสิทธิอํานาจสูงสุด และเปนแผนการสําหรับ
รากฐานฝายวิญญาณของคุณเพราะวา
“เพราะวา คําของผูเผยพระวจนะนั้นไมไดมาจากความคิดในจิตใจของมนุษย แต
มนุษยไดกลาวคําซึ่งมาจากพระเจาตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงดลใจเขา”
จุดมุงหมายของการเปดเผยของพระเจาไดใหไวใน 2 ทิโมธี 3.16
พระคัมภีรบรรจุคําสอนที่เปนหลักขอเชื่อพื้นฐานของพระเยซู ใหการตักเตือนและ
แกไขผูที่ไมไดทําตามคําสอนเหลานั้น

รากฐานที่ผิด
คนที่สรางตนบนรากฐานที่ผิดนั้นไดยินพระวจนะของพระเจา แตไมกระทําตามสิ่งที่
ไดยิน
เขาถูกเรียกวาเปนคนโงและเปรียบไดกับคนที่สรางบานโดยไมมีรากฐาน (ลูกา 6.49)
บานของเขาสรางบนทรายแทนที่จะเปนหิน (มัทธิว 7.27) คุณสรางตัวขึ้นบนทรายฝาย
วิญญาณ เมื่อคุณวางชีวิตของคุณบนประเพณีหรือความเชื่อทางศาสนาของมนุษย มี
ความคิดวาคุณไดทําตัวใหเปนฝายวิญญาณโดยการงานที่ดี ไปคริสตจักรเสมอหรือเขารวม
พิธีทางศาสนา

มรสุมของชีวิต
เรื่องราวของพระเยซูที่เกี่ยวกับคนสรางบาน 2 คนเปดเผยความจริงที่ยิ่งใหญอีก
ประการหนึ่ง
เปนธรรมชาติของชีวิตคนที่จะมีมรสุม สภาวะแวดลอมของชีวิตที่เกิดขึ้นในวิกฤติ
การสวนตัวของหลาย ๆ คน คุณอาจพบความตาย โรครายและหายนะ

วิชารากฐานของความเชื่อ
หนา

12

ผูเชื่อทุกคนจะพบปญหาตาง ๆ กิจการ 14.22 เตือนวา “เราทั้งหลายจําตองทน
ความยากลําบากมากจึงจะไดเขาในแผนดินของพระเจา”
พระเยซูตรัสวา
“เราไดบอกเรื่องนี้แกทาน เพื่อทานจะไดมีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ทานจะประสบ
ความทุกขยาก แตจงชื่นใจเถิดเพราะวาเราไดชนะโลกแลว”
(ยอหน 16.33)
ไมมีใครหลีกเลี่ยงมรสุมของชีวิตได ทุกคนประสบกับสถานการณที่ไมดีในชีวิต ทุก
แหงหนมรสุมทุกคนมีเหมือนกันหมด แตสิ่งที่แตกตางคือ คนตอบสนองตอสิ่งเหลานั้นอยางไร

ถาชีวิตฝายวิญญาณของคุณไมมีรากฐานที่ถูกตอง คุณจะลมลงเชนเดียวกับบานที่
สรางบนทราย การลมก็จะยิ่งใหญ
ถาชีวิตของคุณถูกสรางบนรากฐานของพระเยซูคริสตและพระวจนะของพระองค
(หลักขอเชื่อ) มรสุมก็จะไมทําใหคุณหวั่นไหว
“พระสุรเสียงของพระองคคราวนั้นไดบันดาลใหแผนดินหวั่นไหว แตบัดนี้
พระองคไดตรัสสัญญาไววา อีกครั้งหนึ่งเราจะกระทําใหหวาดหวั่นไหว มิใชแผนดินโลกแหง
เดียว แตทั้งทองฟาดวย และพระดํารัสที่ตรัสไววา อีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงวาสิ่งที่หวั่นไหวนั้น
จะถูกกําจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสรางใหมีขึ้น เพื่อใหสิ่งที่ไมหวั่นไหวคงเหลืออยู” (ฮีบรู
12.26-27)
เมื่อเหตุการณที่หวั่นไหวมาถึง สิ่งที่ไมหวั่นไหวจะคงอยู ผูที่ยืนหยัดอยูคือผู
ที่ไดสรางรากฐานฝายวิญญาณที่ถูกตอง

รากฐานคือสิ่งที่ตองทํากอนสิ่งอื่นใด
รากฐานที่ดีเปนสิ่งที่จะตองทํากอนสิ่งอื่นใด เพื่อสรางตึกที่มั่นคงในโลกฝาย
ธรรมชาติ รากฐานที่เหมาะสมเปนสิ่งที่ดีกอนที่จะสรางสิ่งอื่นขึ้นบนรากฐานนั้นตอไป
รากฐานที่เหมาะสมฝายวิญญาณเปนสิ่งที่จะทํากอนการเติบโตฝายวิญญาณใน
ฮีบรู 6.1-3 กลาววา เราไมสามารถที่จะกาวตอไปสูความไพบูลย นอกจากจะไดวางรากฐาน
ที่เหมาะสมฝายวิญญาณไวเสียกอน
การเจริญเติบโตฝายวิญญาณเปนโครงสรางที่เหนือขึ้นไป (Superstructure) หรือตัว
ตึกซึ่งวางอยูบนรากฐานฝายวิญญาณ ถารากฐานเปนโครงสรางที่เหนือขึ้นไปจะตั้งอยูไมได
และคุณจะไมประสบกับความเติบโตฝายวิญญาณ
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บทเรียนตอไปจะอธิบายสิ่งที่เปนสวนของรากฐานฝายวิญญาณของคุณ
แตวาตามคําอุปมาของบาน 2 หลังนี้แสดงใหเห็นวาไมเปนการเพียงพอที่จะไดรับคํา
บอกเลาถึงหลักขอเชื่อพื้นฐานนี้ คุณตองมีการตอบสนองสวนตัวตอพระวจนะของพระเจา
และนําความจริงเหลานี้เขาไปเปนสวนของรากฐานฝายวิญญาณในชีวิตของคุณ
ถาคุณไมตอบสนองตอพระวจนะของพระเจา คุณก็เหมือนคนที่ยากอบอธิบายไววา
“แตทานทั้งหลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแตเพียงผูฟง
เทานั้น ซึ่งเปนการลวงตนเอง เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมไดประพฤติตาม ผูนั้นก็
เปนเหมือนคนที่ดูหนาของตัวเองในกระจกเงา เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไปและก็ลืม
ในทันทีวาตัวเองเปนอยางไร แตผูที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเปนพระบัญญัติแหง
เสรีภาพและตั้งอยูในพระบัญญัตินั้น มิไดเปนผูฟงแลวก็หลงลืม แตเปนผูที่ประพฤติปฎิบัติ
ตาม ผูนั้นก็จะไดรับความสุขเพราะการประพฤติปฎิบัติของตน”
(ยากอบ 1.22-25)
จําไววา ตั้งแตวินาทีที่คุณตัดสินใจเริ่มสรางชีวิตฝายวิญญาณของคุณบนรากฐานที่
ถูกตอง พระเจาจะอวยพรคุณ
มีหลักการพื้นฐานที่คุณจะศึกษาในบทตอไปคือ
- การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย
- ความเชื่อที่มีตอพระเจา
- บัพติศมา
- การวางมือ
- การเปนขึ้นจากความตาย
- การพิพากษานิรันดร
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ชื่อ ................................................................

บททดสอบตนเอง บทที่ 1
1. เขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจจากความทรงจําของบทนี้
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. หลักขอเชื่อ 6 ประการที่กลาวใน ฮีบรู 6.1-3 คืออะไร ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. อะไรทําใหคุณสามารถไปถึงความเติบโตฝายวิญญาณได
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ขั้นตอน 3 ประการในการสรางรากฐานฝายวิญญาณที่เหมาะสมที่ใหไวใน ลูกา 6.47 คือ
อะไร ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ใครคือผูที่พระเจาวางไว ใหเปนรากฐานฝายวิญญาณ
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 1
1. “เหตุฉะนั้นขอใหเราผานหลักธรรมเบื้องตนแหงคริสตศาสนาไปสูความเปนผูใหญ ไม
วางรากฐานซ้ําอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสูความตาย และคําสอนวา
ดวยพิธีลางชําระ พิธีวางมือ และการเปนขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเปนนิตย
นั้น ถาพระเจาจะทรงโปรดอนุญาต เราก็ไดกาวหนาไปอยางนี้”
(ฮีบรู
6.1-3)
2. ดูหนา 10
- การสํานึกผิดจากความประพฤติที่นําไปสูความตาย
- ความเชื่อที่มีตอพระเจา
- หลักขอเชื่อของการบัพติศมา
- การเปนขึ้นมาจากความตาย
- การพิพากษานิรันดร
3. รากฐานฝายวิญญาณที่เหมาะสมซึ่งตั้งอยูบนหลักขอเชื่อของพระเยซูคริสต
4. ดูลูกา 6.47 หนา 9
- ใครก็ตามที่มาหาเรา
- ไดยินคําของเรา
- กระทําตาม
5. พระเยซูคริสต หนา 4
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เพื่อศึกษาตอไปดวยตนเอง
พระคัมภีรบรรจุคําสอน (หลักขอเชื่อ) ของพระเยซูคริสตและพระวจนะของพระเจา
เที่ยงแทผูทรงพระชนมอยู ซึ่งอธิบายวาจะสรางชีวิตฝายวิญญาณของคุณขึ้นบนรากฐานที่
ถูกตองไดอยางไร
จงศึกษาขอพระคัมภีรตอไปนี้ที่เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา
พระคัมภีรเปนพระวจนะของพระเจา
2 ทิโมธี 3.14-17
2 เปโตร 1.19-21
ฮีบรู 1.1
1 โครินธ 2.13
1 เธสะโลนิกา 2.13
ยอหน 5.39
พระคัมภีรเปนนิรันดร
มัทธิว 24.35
อิสยาห 40.8
พระคัมภีรเปนมาตรฐานที่วางไวเพื่อเปนพื้นฐานของชีวิตฝายวิญญาณ
สดุดี 119.89
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