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บทที่ 5
ขวางทิ้งออกจากอาณาจักร
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
รูขอความจากพระคัมภีร 2 ตอน ซึ่งใหชื่อของความบาปที่กีดกั้นไมใหเขาสูอาณาจักร
ของพระเจา
นิยามความบาปที่กีดกั้นไมใหเขาสูอาณาจักรของพระเจา
ใหขอพระคัมภีรซึ่งอธิบายวาจะกําจัดบาปที่กีดกั้นไมใหเขาสูอาณาจักรไดอยางไร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดินสวรรค
แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได” “
มัทธิว 7:21

คํานํา
ในบทสุดทาย คุณไดเรียนถึงกุญแจฝายวิญญาณของพระเจา แตจริงๆ แลวเขาไมไดเปน
พลเมืองของอาณาจักร พระคัมภีรกลาวถึงอาณาจักรวาเต็มไปดวยเมล็ดพืชดี และขาวละมานซึ่งเกิด
จากเมล็ดที่ไมดี :
“และนานั้นไดแกโลก สวนเมล็ดพืชดีไดแกพลเมืองแหงแผนดินของพระเจา แตขาว
ละมานไดแกพลเมืองของมารราย บุตรมนุษยจะใชทูตของทานออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทําให
หลงผิด และบรรดาผูที่กระทําชั่วไปจากแผนดินของทาน และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่
นั่นจะมีการรองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน
คราวนั้นผูชอบธรรมจะสองแสงอยูในแผนดินพระเจาของเขาดุจดวงอาทิตย”
มัทธิว 13:38-43
ในปจจุบันมีคนที่อางวาเปนพลเมืองในอาณาจักร แตยังมีชีวิตอยูในความบาป แตในวัน
พิพากษาในอนาคตพระเจาจะแยกคนเหลานี้ออกจากพลเมืองที่แทจริงของอาณาจักร ผูที่กระทําชั่วจะ
ถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักรของพระเจา
พระคัมภีรเปรียบเทียบอาณาจักรในปจจุบันกับอวนขนาดใหญที่ทิ้งลงในทะเลและรวบรวม
ปลาชนิดตางๆ ไวดวยกัน
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“อีกประการหนึ่ง แผนดินสวรรคเปรียบเหมือนอวนที่ลากอยูในทะเล ติดปลารวมทุก
ชนิด เมื่อเต็มแลวเขาก็ลากขึ้นฝงนั่งเลือกเอาแตที่ดีใสตะกรา แตที่ไมดีนั้นก็ทิ้งเสีย ในเวลา
สิ้นยุคก็จะเปนอยางนั้น พวกทูตสวรรคจะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม แลวจะทิ้ง
ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่นจะมีการรองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน”
มัทธิว 13:47-50
พระคัมภีรบอกถึงวันหนึ่งในอนาคตเมื่อ
“เราบอกทานทั้งหลายา คนเปนอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะ
มารวมสํารับกับอับราฮัม และอิสอัค และยาโคบในแผนดินสวรรค แตพระเยซูทรงเตือนวา...”
“เมื่อทานทั้งหลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบและบรรดาผูเผยพระวจนะในแผนดิน
ของพระเจา แตตัวทานเองถูกไลไสสงออกไปภายนอก ที่นั่นจะมีการองไหขบเขี้ยวเคี้ยวฟน”
มัทธิว 13:28
กอนการตั้งราชอาณาจักรสุดทาย พระเจาจะทรงพิพากษาคนทั้งหมด ทั้งผูที่มีชีวิตอยู
ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมา และผูที่ตายไปกอนแลว
“ขาพเจากําชับทานตอพระพักตรพระเจา และพระเยซูคริสต ผูจะทรงพิพากษาคนเปน
และคนตาย โดยอางถึงการที่พระองคจะเสด็จมาปราฏกและแผนดินของพระเจาวา”
2 ทิโมธี 4:1
ในเวลาการพิพากษาครั้งสุดทาย จะมีการแบงแยกระหวางคนทั้งหมด บางคนจะเขาสู
ราชอาณาจักร แตบางคนจะถูกขวางทิ้งออกไป
“เมื่อบุตรมนุษยทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมูทูตสวรรค เมื่อนั้นพระองคจะประทับบน
พระที่นั่งอันรุงเรืองของพระองค บรรดาประชาชาติตางๆ จะประชุมพรอมกันตอพระพักตร
พระองค และพระองคจะทรงแยกมนุษยทั้งหลายออกเปนสองพวกเหมือนอยางผูเลี้ยงแกะ จะ
แยกแกะออกจากแพะ สวนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดใหอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระองค แตฝูง
แพะนั้นจะทรงจัดใหอยูเบื้องซาย ขณะนั้นพระมหากษัตริยจะตรัสแกบรรดาผูที่อยูเบื้องบขวา
ของพระองควา “ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักร
ซึ่งไดตระเตรียมไวสําหรับทานทั้งหลายตั้งแตแรกสรางโลก””
มัทธิว 25:31-34

การเปนพลเมืองถาวรในราชอาณาจักร
เพราะหตุวาพระคัมภีรเปดเผยวา บางคนจะถูกขวางทิ้งขออกจากราชอาณาจักร จึงจําเปนที่
คุณตองเขาใจวาคุณจะเปนพลเมืองถาวรในอาณาจักรของพระเจาอยางไร
พระเยซูตรัสวา
“มิใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา” จะไดเขาในแผนดินสวรรค
แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจําจะเขาได”
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มัทธิว 7:21
การที่คนหนึ่งจะยอมรับวาพระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจานั้น
ไมไดประกันวาเขาเปน
พลเมืองถาวรในอาณาจักรของพระเจา พระเยซูตรัสวา การยอมรับดวยคําพูดเทานั้นยังไมเพียงพอ เรา
ตองทําตามพระทัยของพระบิดา
เปนน้ําพระทัยของพระเจาที่จะใหคุณสํานึกผิดจากบาป และยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระ
ผูชวยใหรอด
“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองคตามที่บางคนคิด
นั้น แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน พระองคไม
ทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับใจใหม”
2 เปโตร 3:9
หลังจากคุณรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดแลว คุณจะตองทําตามพระประสงคของพระเจา
ตอไป คุณตองดําเนินชีวิตตามหลักการของอาณาจักรใหมที่คุณไดเขาไปอยู เราจะอธิบายหลักการ
เหลานี้ภายหลังในหลักสูตรนี้
การเปนพลเมืองของอาณาจักรของพระเจาตองการหลายสิ่งมากกวาการยอมรับดวยคําพูด
ตองประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงความคิดและรูปแบบของการกระทํา คุณตองพัฒนาวิถีชีวิตแบบ
ใหมที่สอดคลองกับรูปแบบและหลักการของอาณาจักรของพระเจา
พระเยซูทรงเนนถึงความสําคัญของการทําตามพระประสงคของพระเจาในเรื่องที่พระองคเลา
ในมัทธิว 21:28-32 จงอานเรื่องนี้ในพระคัมภีรของคุณ เรื่องนี้เนนวาการสนองตอบสวนตัวตอพระกิตติ
คุณนั้นเปนสิ่งสําคัญ การยอมรับดวยปากไมพอเพียง คุณตองปฏิบัติตามดวย

ความบาปปดกั้นทางเขาสูราชอาณาจักร
ความบาปจะปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา ความบาปคือการหักกฏของพระเจา
“ผูที่กระทําบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ บาปเปนสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ”
1 ยอหน 3:4
ในพันธสัญญาใหมมีรายชื่อความบาปมากมาย ในหลักสูตรที่ชื่อ “รากฐานของความเชื่อ” มี
รายชื่อของความบาปอยางครบถวน
มีขอความโดยเฉพาะ 2 ตอน ที่กลาวถึงความบาปที่ปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา
“ทานไมรูหรือวาคนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา อยาหลงเลย คนลวง
ประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา ลูกสวาทหรือชายเลนลูกสวาท คนขโมย คนโลภ
คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง จะไมไดรับสวนในแผนดินของพระเจา”
1 โครินธ 6:9-10
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“การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นไดชัด คือการลวงประเวณี การโสโครก การลามก การ
นับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเปนศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การ
ใฝสูง การทุมเถียงกัน การแตกกกกัน การเมาเหลา การเลนเปนพาลเกเร และการอื่นๆ
ในทํานองนี้อีก เหมือนที่ขาพเจาไดเตือนทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอเตือนทานเหมือนกับที่
เคยเตือนมาแลววา คนที่ประพฤติเชนนั้นจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา”
กาลาเทีย 5:19-21
คุณจะสังเกตไดวาในสองรายการนี้มีการพูดซ้ํา
บาปบางอยางถูกนํามากลาวในทั้งสอง
ขอความ และแตละขอความใหราชื่อบาปที่ไมมีในบทหรือขออื่นๆ
บาปตอไปนี้ถูกกลาวถึงทั้งในหนังสือโครินธและกาลาเทีย

ความอธรรม
รายการแรกในขอความจากหนังสือโครินธกลาวา คนอธรรมจะไมมีสวนในแผนดินของพระเจา
หนังสือกาลาเทียกลาวซ้ําวา คนอธรรมไมไดเปนทายาทของราชอาณาจักร หนังสือกาลาเทีย เรียกวา
“การลามก” เมื่อพูดถึงการอธรรมทางจริยธรรมและทางวิญญาณ
หลายชนชาติในโลกมีระบบที่เมื่อคนหนึ่งตายลงและสงมอบทรัพยสมบัติใหแกผูอื่น คนที่ไดรับ
มรดกเรียกวา ทายาท
ถาคุณเปนทายาทของสิ่งใดก็หมายความวาคุณไดรับมรดกสิ่งนั้น มีบางคนมอบบางสิ่งใหแก
คุณ แตการที่จะรับไดนั้นคุณตองมีคุณสมบัติบางประการ คุณตองเปนทายาทที่ถูกตองตามกกหมาย
ของชาตินั้นๆ
เราเปนทายาทของอาณาจักรของพระเจา พระเยซูทรงทําใหเราเปนทายาท ขณะที่พระองค
สิ้นพระชนม โดยการสิ้นพระชนมแทนที่ความบาปของเรา เราจึงมีหนทางเขาไปสูราชอาณาจักร
แตการที่จะเปนทายาทที่ชอบธรรม เราตองรับการอภัยจากบาปในอดีต เปลี่ยนวิถีการดําเนิน
ชีวิต ความคิดและการกระทํา และเริ่มตนที่จะดํารงชีวิตอยางชอบธรรม นี่คือ คุณสมบัติที่พระคัมภีร
วางไว
คําวา “ชอบธรรม” หมายถึง ยุติธรรม ถูกตอง และบริสุทธิ์ หมายถึงการปฏิบัติตนตามพระ
ประสงคของพระเจาตามที่ไดเปดเผยไวในพระวจนะ หมายถึงความบริสุทธิ์ทั้งในความคิด วาจาก และ
การกระทํา
ความชอบธรรมไมไดมาจากการเชื่อฟงพระบัญญัติใดๆ แตไดมาโดยทางความเชื่อในพระเยซู
บุคคลใดเชื่อวางใจในพระเยซู เขาก็เปน “ความชอบธรรมของพระเจาทางพระองค” เขากลายเปน
บุคคลชนิดที่พระเจาตองการใหเปนและทั้งหมดนี้เขาไมสามารถเปนดวยตัวเขาเองได
“เพราะวาพระเจาทรงกระทําพระองคผูทรงไมมีบาปใหบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่อเรา
จะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค”
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2 โครินธ 5:21
พวกธรรมาจารยและฟาริสี ซึ่งเปนผูนําทางศาสนาในชวงเวลาที่พระคริสตทรงรับใชอยูในโลก
พยายามจะเปนผูชอบธรรมโดยการปฏิบัติตามประเพณีของศาสนา แตพระเยซูทรงเตือนวา

“เพราะเราบอกทานทั้งหลายวา ถาความชอบธรรมของทานไมยิ่งกวาความชอบธรรม
ของพวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี ทานจะไมมีวันไดเขาสูแผนดินสวรรค”
มัทธิว 5:20
พระเยซูตรัสกับผูนําทางศาสนาวา
“วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารยและพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคดเพราะพวกเจาปดประตู
แผนดินสวรรคไวจากมนุษย พวกเจาเองก็ไมเขาไป และเมื่อคนอื่นจะเขาไป พวกเจาก็
ขัดขวาง”
มัทธิว 23:13
ผูใดที่ที่ตามขอเชื่อทางศาสนา ประเพณี กฏเกณฑ หรือขอบังคับ เพื่อพยายามที่จะได
ความชอบธรรมก็อยูในจําพวกเดียวกับพวกธรรมาจารยและฟาริสี สิ่งเหลานี้เปนความชอบธรรมปลอม
(ไมจริง) เปนความประพฤติภายนอก ไมใชการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายใน
ถามีใครสอนเรื่องประเพณีวาเปนทางไปสูความชอบธรรม
เขาก็ปดกั้นผูอื่นไมใหเขาไปสู
ราชอาณาจักร
คําวา “ความอธรรม” และ “การลามก” นั้น รวมทุกอยางไว แมวาความบาปทั้งหมดที่อยูใน
พระวจนะของพระเจาจะไมไดเขียนไวในหนังสือกาลาเทียนและโครินธ คําทั้งสองนี้ก็รวมความบาปทุก
อยางไวดวยกัน ผูใดที่มีชีวิตอยางอธรรมในความบาปใดก็ตาม จะไมไดเขาสูอาณาจักรของพระเจา
จงสังเกตดูวา ขอความในโครินธเตือนวา “อยาหลงเลย” อยาหลงที่จะเชื่อวาคุณจะดําเนิน
ชีวิตตามใจชอบและยังเขาสูอาณาจักรของพระเจาได นี่เปนกลลวงของซาตาน

การผิดประเวณี
การผิดประเวณีคือ การมีเพศสัมพันธโดยที่ทั้งสองคนยังไมไดแตงงาน บาปนี้รวมถึงการลวง
ประเวณี ซึ่งเปนการมีเพศสัมพันธโดยคนที่แตงงานแลวกับคนอื่นที่ไมใชคูครองของตน รวมถึงบาปเชน
พวกโฮโมเซ็กชวล (มีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกัน) และเพศสัมพันธกับคนในสายเลือดเดียวกัน

คนไหวรูปเคารพ
การนมัสการรูปเคารพ ไมไดหมายถึงแคการนมัสการรูปที่ทําจากหิน ไม หรือโลหะมีคา รูป
เคารพคืออะไรก็ตามที่เห็นวาสําคัญตอเรามากกวาพระเจา
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คนไหวรูปเคารพ คือผูที่นมัสการบางอยางมากกวาพระเจา การไหวรูปเคารพคือการไมรับรู
ฐานะอันถูกตองของพระเจาในชีวิตของเรา

การลวงประเวณี
การลวงประเวณี คือ การมีเพศสัมพันธของผูที่ไมใชคูครองของตน

บาปตอไปนี้มีอยูในขอความในโครินธเทานั้น
คนเมาเหลา
คือสภาวะที่รางกายและจิตใจไดรับผลจากการดื่มสุรามากเกินไป

ชายเหมือนหญิง
นี่ไมใชใชกับผูชายที่ทําบาปทางเพศเทานั้น แตใชกับคนทั่วๆ ไปที่รูสึกผิดในเรื่องบาปของทาง
เพศของเนื้อหนัง

การใชรางกายในทางที่ผิด
หมายถึงการหาผลประโยชนโดยไมยุติธรรม คนที่ประพฤติเชนนี้กระทําผิดทางเพศกับผูอื่น เขา
ก็ใชรางของตนเองในทางที่ผิดดวย

การขโมย
คนขโมยนั้นเอาสิ่งของที่เปนของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

การโลภ
เมื่อคุณโลภ คุณตองการบางสิ่งดวยความปรารถนาอันแรงกลา หวังวาคุณเปนเจาของทั้งสิ้น
แทนบุคคลที่มีสิ่งนั้นอยู อาจเปนเงิน ทรัพยสมบัติ ตําแหนงฐานะ หรืออํานาจของผูอื่น อาจโลภสามี
หรือภรรยาผูอื่น

การบีบบังคับ
คือการบังคับเอาบางสิ่งจากผูอื่นโดยใชกําลัง

การดาทอ
คือการพูดไมดีตอคนอื่น หรือพูดตอบกลับไปดวยกริยาที่ไมดีงาม

บาปตอไปนี้มีอยูในกาลาเทีย
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การโสโครก
คือบาปของตัณหา อารมณที่บาป ความประพฤติที่นาอาย

การถือวิทยาคม
การใชเลหกลมนตเสนหแบบแมมด คาถาอาคม การดูดาว โหราศาสตร การใชยาเสพติด
เหลานี้ลวนเปนการประพฤติปฎิบัติและการนมัสการซาตาน

ความเกลียดชัง
ตรงขามกับความรัก เปนอารมณของการไมชอบผูหนึ่งอยางรุนแรง

การเปนศัตรูกัน
ความไมเห็นดวย การขัดแยงกัน การแตกแยก

การอิจฉาริษยา
คือความปรารถนาที่จะเลียนแบบผูอื่นเพื่อใหเทาเทียมกัน หรือใหเหนือกวาเขา เปนวิญญาณ
ของการแขงขัน

ความโกรธ
เปนความโกรธที่รุนแรงของกริยาที่แสดงออก

การแตกแยก
คือการทะเลาะกัน ตอสูกัน

การทุมเถียงกัน
คือการขัดแยงหรือการกอใหเกิดความไมสงบ

ขอความที่คานกับหลักศาสนา (ภาษาไทยไมไดแปลไว)
เปนความเห็นที่ตรงขามกับพระวจนะของพระเจา เปนความเห็นเจตนาของตนเองซึ่งผิด และ
มักนําไปสูการแบงแยกในคริสตจักร

การริษยา
อิจฉาความสําเร็จของผูอื่น ไมพอใจพระพรของผูอื่นไมวาจะเปนทางวิญญาณ การเงิน หรือ
วัตถุสิ่งของ
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ผูฆาคน
การคราชีวิตของผูอื่นโดยมีเจตนาราย แตไมใชการปองกันตัวหรือฆาโดยบังเอิญ

การเสเพล
คือการมีชีวิตแบบโลกีย ประพฤติตนแบบฟุมเฟอยหรูหรา

ทางเขาอาณาจักรถูกปฏิเสธ
นอกเหนือจากรายชื่อของบาปตางๆ แลว ยังมิ่งอื่นที่กลาวไวในพระคัมภีร ซึ่งมีผลใหทางเขาสู
อาณาจักรถูกปฏิเสธ (คือไมสามารถเขาสูอาณาจักรได)

เนื้อและเลือด
เปาโลเตือนวา
“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ขาพเจาหมายความวาเนื้อและเลือดจะมีสวนในแผนดินของ
พระเจาไมได และสิ่งซึ่งเนาเปอยจะมีสวนในสิ่งซึ่งไมรูจักเนาเปอยไมได”
1 โครินธ 15:50
ขอความนี้นํากลับไปสูกุญแจเขาอาณาจักรซึ่งไดกลาวไวในบทที่แลว อาณาจักรของพระเจา
เปนอาณาจักรฝายวิญญาณ ทานจะเขาไปดวยรางกายที่มีเนื้อและเลือดไมได คุณตองทําการตัดสินใจ
ที่จะเขาสูอาณาจักรโดยการบังเกิดใหม
“พระเยซูตรัสตอบเขาวา “เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะ
เห็นแผนดินของพระเจาไมได”
ยอหน 3:3,5
“ดังนั้นทานทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณที่จะเขาในอาณาจักรนิรันดรของพระเยซูคริสต
เจาพระผูชวยใหรอดของเรา”
2 เปโตร 1:11

ขาดความเชื่อแบบเด็ก
พระเยซูตรัสวา
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ถาทานไมกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขา
ในแผนดินสวรรคไมไดเลย”
มัทธิว 18:3
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“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
เด็กเล็กๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได”

ผูหนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือน
มาระโก 10:15

เราจําเปนที่จะตองเปนเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อที่จะเขาในอาณาจักรของพระเจา แตไมได
หมายความวาเราจะมีอารมณ หรือรางกายเหมือนเด็ก หรือวาการบังเกิดใหมก็ไมไดหมายความถึงการ
เขาไปอยูใรครรภมารดาอีกครั้งหนึ่ง
แตหมายความวา เราตองเขาอาณาจักรของพระเจา โดยมีความเชื่องายๆ เหมือนเด็ก ถา
มิฉะนั้นเราก็ไมสามารถเขาในอาณาจักรได

ความมั่งมี
ในครั้งหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงอยูในโลก มีชายหนุมเศรษฐีบอกพระองควา เขาตองการติดตาม
เปนสาวกของพระเจา คุณอานเรื่องนี้ไดในลูกา 18:18-25
ชายหนุมคนนี้เปนคนชอบธรรม แตพระเยซูตรัสวา.......
“ทานยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งทานมีอยูแจกจายใหคนอนาถา ทานจึง
จะมีทรัพยสมบัติในสวรรค แลวจงตามเรามาและเปนสาวกของเรา แตเมื่อเขาไดยินอยางนั้น
ก็เปนทุกขนักเพราะเขาเปนคนมั่งมีมาก”
ลูกา 18:22-23
เศรษฐีหนุมอาจไมตามพระเยซูไปเพราะวาความมั่งมีของเขาสําคัญกวาองคพระผูเปนเจา
เมื่อพระองคทรงห็นเขามีอาการอยางนั้น พระองคจึงตรัสวา “คนมั่งมีจะเขาในแผนดิน
สวรรคของพระเจาก็ยากจริงหนา”
“และพระเยซูทรงทอดพระเนตรไปรอบๆ และกลาวแกสาวกวา คนมั่งมีจะเขาใน
แผนดินของพระเจาก็ยากจริงหนา และเหลาสาวกก็ประหลาดใจดวยพระวจนะของพระองค
แตพระเยซูทรงตรัสกับเขาอีกวา ลูกเอย คนที่วางใจในทรัพยสมบัติจะเขาในแผนดินของพระ
เจาก็ยากจริงหนา ตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็งายกวาคนมั่งมีจะเขาในแผนดินของพระเจา”
มาระโก 10:23-25
พระเยซูไมไดหมายความวา ความมั่งมีจะทําใหคนเขาในอาณาจักรไมได แตความรักเงินทอง
จะทําใหคนออกหางจากอาณาจักรเพราะ...
“ดวยวาการรักเงินทองนั้นเปนมูลรากแหงความชั่วทั้งมวล”
1 ทิโมธี 6:10
เมื่อความมั่งมีสําคัญกวาการติดตามพระเยซูมันก็ปดกั้นทางเขาสูอาณาจักร

การเยียวยารักษาโรคบาป
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ถาคุณพบวาคุณรูสึกผิดเกี่ยวกับบาปใดก็ตาม มีการเยียวยารักษาเพียงอยางเดียวคือ โดยการ
ใหอภัยบาปโดยทางพระเยซูคริสต เปาโลกลาววา
“แตกอนมีบางคนในพวกทานเปนคนอยางนั้น แตทานไดรับการชําระแลว ไดรับการ
ทําใหบริสุทธิ์แลวไดรับการทําใหเปนผูชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสตเจา และพระ
วิญญาณแหงพระเจาของเรา”
1 โครินธ 6:11

ไมวาคุณจะทําอะไรมาในอดีต ไมวาคุณจะทําอะไรในปจจุบัน คุณสามารถไดรับการอภัย
ทั้งสิ้น
“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไมไดอยูในเราเลย ถาเรา
สารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และ
จะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”
1 ยอหน 1:8-9
เมื่อเราไดรับการชําระใหพนจากการอธรรมแลว เราก็ไดรับการชําระจากบาปซึ่งปดกั้นทางไปสู
อาณาจักรของพระเจา

ควักมันออกไปเสีย
เปดพระคัมภีรของคุณดูที่มาระโก 6 และอานขอ 43-48 ในขอความนี้ พระเยซูทรงสอนวาถา
มือของเราหรือเทาของเราทําผิด เราตองตัดมันออกเสีย ถาตาของเราทําใหเรากระทําผิด เราตองควัก
ทิ้งไป
“ถาตาของทานทําใหทานหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย ซึ่งจะเขาในแผนดินของพระเจา
ตาขางเดียวก็ยังดีกวามีสองตา และตองถูกทิ้งไปในนรก”
มาระโก 9:47
พระเยซูทรงหมายความวา สิ่งใดก็ตามที่กอใหเกิดบาปในชีวิตของเราจะตองเอาออกไปเสีย
แมวาจะเปนสิ่งที่เราเห็นวาจําเปนหรือมีคาก็ตามก็ตองเอาออกไป
พระองคใชตัวอยางของมือ เทา และนัยนตาในฝายธรรมชาต อวัยวะเหลานเราตองการใชมัน
และเปนสวนที่มีคาของรางกาย แตพระเยซูตรัสวาถาสิ่งเหลานี้ทําใหทานทําบาป ก็เปนการดีที่จะเอา
มันออกไปเสีย แทนที่จะเปนสิ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของคุณ
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พระเยซูไมไดตรัสกับคุณวาใหคุณตัดสวนเหลานี้ของรางกายไปจริงๆ พระองคทรงใชสิ่งเหลานี้
เปนตัวอยางในธรรมชาติถึงความจริงฝายวิญญาณ
โดยทางวิญญาณแลว เรามีความรับผิดชอบที่จะตองกําจัดสิ่งที่ทําใหเราทําผิด สิ่งที่นําเราไปสู
ความบาป มันอาจทําใหเราเสียใจและเจ็บปวดที่จะทํา แตก็เปนการดีกวาที่จะถูกปฏิเสธการเขาสู
อาณาจักร
ไมมีอะไรไมวาจะเปนความบาป ความสนุกสนาน หรือการไดครอบครองทรัพยสมบัติที่จะ
คุมคากับการถูกลงโทษโดยถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักร
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แบบทดสอบตนเอง บทที่ 5
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสําคัญจากความทรงจํา
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2.

จงใหขออางอิงสองแหง ซึ่งอกความบาปโดยเฉพาะซึ่งปดกั้นการเขาสูอาณาจักรของพระเจา
____________________________และ__________________________________________

3.

อานขอความขางลาง ถาขอความใดถูกตองใหเขียนตัว ถ ลงไปในชองวาง ถาขอความใดผิดให
เขียนตัว ผ ลงในชางวางขางหนา
ก.
______ ถาคุณมั่งมีคุณไมสามารถเขาสูอาณาจักรของพระเจาได
ข.
______ เนื้อและเลือดไมอาจไดรับมรดกคืออาณาจักรของพระเจาได
ค.
______ พระเยซูทรงชี้แจงวาเราตองนําเอาสิ่งใดก็ตามที่อยูในชีวิตของเราซึ่งปดกั้น
ทางเขาสูอาณาจักรของพระเจาออกไปเสีย
ง.
______ พระเยซูตรัสวาเราตองเปนเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อที่จะเขาสูอาณาจักรของ
พระเจา
จ.
______ คุณตองยอมรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดเพื่อที่จะเขาสูอาณาจักรของ
พระเจา
ฉ.
______ ทั้งหมดที่คุณตองทําก็คือกลาวาพระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา และคุณก็จะ
แนใจในการเขาสูอาณาจักรของพระเจา
ช.
______ จะมีการพิพากษาครั้งสุดทายและบางคนจะถูกขวางทิ้งออกจากอาณาจักร

4.

จงใหขอพระคัมภีรอางอิงซึ่งอธิบายวาเราจะกําจัดความบาปที่ปดกั้นทางเขาสูอาณาจักรของ
พระเจาได
_________________________________________________________________________

5.

อานรายชื่อความบาปแตละอยางซึ่งปดกั้นทางเขาสูอาณาจักรที่ใหไวในชองที่ 1 และอานคํา
จํากัดความในชองที่ 2 เขียนตัวเลขของคําจํากัดความที่ถูกตองลงบนชองวางขางหนาความ
บาป ซึ่งเปนชื่อของคําจํากัดความนั้น
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คอลัมนที่ 2
1. การใชชีวิตอยางสําราญแบบโลกีย
หรูหราฟุงเฟอ
_____ B. การผิดประเวณี
2. คํานี้รวมความบาปทุกชนิดไว
_____ C. การไหวรูปเคารพ
3. อิจฉาความสําเร็จของผูอื่น
_____ D. คนลวงประเวณี
4. คราชีวิตของผูอื่น
_____ E. คนเมาเหลา
5. มีเพศสัมพันธของคนสองคนที่ยัง
ไมไดแตงงาน
_____ F. ชายที่เหมือนหญิง
6. มีผลกระทบจากการดื่มเหลามากไป
_____ G. ใชรางกายในทางที่ผิด
7. คนขโมย
_____ H. ขโมย
8. พูดใหรายผูอื่นดวยทาทีสุภาพ
_____ I. โลภ
9. คนไหวรูปเคารพ
_____ J. ผูขมขูบังคับ
10. ผูชายซึ่งทําความบาปทางเพศอยางลามก
_____ K. การดาทอ
11. การมีเพศสัมพันธโดยคนที่สมรสแลวกับ
ผูอื่นที่ไมใชคูครอง
_____ L. การโสโครก
12. ใชรางกายของตนในทางที่ผิด
_____ M. การถือวิทยาคม
13. ความปรารถนาที่จะมีสิ่งของที่เปนของ
คนอื่น
_____ N. ความเกลียดชัง
14. การเอาสิ่งนั้นมาโดยการบังคับ
_____ O. การเปนศัตรูกัน
15. อารมณที่บาป ความประพฤติที่นาอาย
สกปรก
_____ P. การอิจฉาริษยา
16. ความโกรธอยางรุนแรง
_____ Q. ความโกรธ
17. ความเชื่อที่ตรงขามกับพระวจนะ
_____ R. การแตกแยก
18. ความไมชอบอยางรุนแรง
_____ S. การทุมเถียงกัน
19. ความไมลงรอย ไมกลมกลืนกัน
_____ T. ขอความที่คานกับหลักศาสนา
20. ความปรารถนาที่จะเลียนแบบผูอื่นและ
เทาเทียมหรือทําใหเหนือกวา
_____ U. การริษยา
21. การทะเลาะ ตอสูกัน
_____ V. ผูฆาคน
22. การกระตุนใหเกิดการแตกแยก
_____ W. การเสเพล
23. การทําเวทมนตมหาเสนห
(บางขอจะใหคําเดียวกันทั้งคอลัมนที่ 1 และที่ 2 แตในภาษาอังกฤษใชคนละคํา)
คอลัมนที่ 1
_____ A. ความอธรรม
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 5
1.

“ไมใชทุกคนที่เรียกเราวา “พระองคเจาขา พระองคเจาขา จะไดเขาในแผนดินสวรรค แตผูที่
ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได”
มัทธิว 4:21

2.

1 โครินธ 6:9-10 และกาลาเทีย 5:19-21

3.

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

4.

1 ยอหน 1:8-9

5.

ดูเรื่องความบาปและคําจํากัดความ
A.
2
B.
5
C.
9
D.
11
E.
6
F.
10
G.
12
H.
7
I.
13
J.
14
K.
8
L.
15

ผ
ถ
ถ
ถ
ถ
ผ
ถ

M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
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23
18
19
20
16
21
22
17
3
4
1
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
ศึกษาขออางอิงเรื่อง อาณาจักรของพระเจา และหลักการของอาณาจักรในหนังสือ
มาระโก
มาระโก 1:14-15
3:24
4:11
4:26
4:30
9:1
9:47
10:14-15
10:23-25
11:9-10
13:8
14:25
15:43
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