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อะไรจะเกดิข�ึนนอกจากน�าพระทยัของพระองค เ์พราะฉะน�ันไมม่มีนษุย์

คนไหนหรอืทตูสวรรคห์รอืส�ิงท�ีพระเจา้สรา้งอยา่งอ�ืน ท�ีม "ีเจตจาํนงเสร"ี

มารซาตานเป�นผู้ครองโลกน�ีและจบัมนษุยค์า้งไวใ้นความบาปนอกจาก

ดว้ยพลงัของพระวญิญาณบรสิทุธ�ิเขาไดร้บัการไถ่

This material first appeared as Section VII in The Bondage of the Will. This text is excerpted from

chapter one of Born Slaves, an abridged version in modern English of Martin Luther’s The

Bondage of the Will (first published in 1525).
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"การผกูมดัเจตจาํนง" (The bondage of the will)

โดย มารต์นิ ลเูธอร (์ค.ศ. 1483-1546)

บทความน�ีแปลจากบทท�ี1 ของ "born slaves" ซ�ึงเป�นฉบบัยอ่ ของ "การ

ผกูมดัเจตจาํนง" (the bondage of the will) ฉบบัภาษาองักฤษ (ตพีมิพ์

คร�ังแรกในป�ค.ศ. 1525 ประมาณ 500 ป�ท�ีแลว้)
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สดดุ 7ี3:12) และส�ิงน�ีดเูหมอืนกบัวา่ไมย่ตุธิรรม ดงัน�ันมนษุยห์ลายคน

ปฏเิสธวา่มพีระเจา้อยู่จรงิ และบอกวา่ทกุอยา่งท�ีเกดิข�ึนเป�นอบุตัเิหตุ

คาํตอบสาํหรบัป�ญหาน�ีกค็อืวา่มชีวีติหลงัจากชวีติน�ีและทกุอยา่งท�ีพระ

เจา้ยงัไมไ่ดล้งโทษหรอืจดัการในโลกน�ีจะถกูลงโทษหรอืจดัการในตอนน�ัน

ชวีติน�ีเป�นเพยีงแคก่ารเตรยีมพรอ้มสาํหรบั หรอืพดูแบบน�ีดกีวา่ เป�นการ

เร�ิมตน้ชวีติท�ีกาํลงัจะมา หลายคนไดพ้ดูถงึป�ญหาน�ีในทกุยคุสมยัแต่

แกป้�ญหาน�ีไมไ่ดน้อกจากการเช�ือขา่วประเสรฐิท�ีไดเ้จอในพระวจนะของ

พระเจา้

มคีวามสวา่ง 3 อยา่งท�ีกาํลงัสอ่งแสงบนป�ญหาน�ี: แสงแหง่ธรรมชาต แิสง

แหง่พระคณุ แสงแหง่พระสริ ดิว้ยแสงแหง่ธรรมชาตพิระเจา้ดเูหมอืนไม่

ยตุธิรรมเพราะวา่คนดทีนทกุขท์รมานมนัและคนช�ัวประสบความสาํเรจ็

แสงแหง่พระคณุไดช้ว่ยเรามากข�ึน แตไ่มส่ามารถชว่ยในการอธบิายวา่

ทาํไมถงึพระเจา้ลงโทษคนหน�ึงคนใดซ�ึงไมม่พีลงัท�ีจะทาํอะไรนอกจาก

ความบาป

แสงแหง่พระสริเิทา่น�ันท�ีจะชว่ยเราอธบิายเร�ืองน�ีในวนัน�ันท�ีกาํลงัมาถงึท�ี

พระเจา้สาํแดงพระองคเ์ป�นพระเจา้ท�ียตุธิรรมโดยส�ินเชงิแมแ้ตก่าร

พพิากษาของพระองคเ์หนอืความเขา้ใจของมนษุย ค์นชอบธรรมกจ็ะเช�ือ

วา่ พระเจา้รู้ทกุอยา่งกอ่นลว่งหนา้และกาํหนดทกุส�ิงทกุอยา่ง และไมม่ี
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แตท่า่นควรจะตอ้งมองอกีแบบนงึ พระเจา้ควรจะไดร้บัเกยีรตทิ�ีซ�ึงเป�นผู้ท�ี

เมตตาทกุคนท�ีพระองคไ์ดช้าํระใหช้อบธรรมและชว่ยใหร้อดแมแ้ตพ่วก

เขาไมส่มควรไดร้บัอะไรเลย เรารู้วา่พระเจา้ทรงเป�นพระเจา้ย�ิงใหญ่

พระองคท์รงมพีระป�ญญาและทรงยตุธิรรม ความยตุธิรรมของพระองคไ์ม่

เหมอืนกบัความยตุธิรรมของมนษุย ค์อืเหนอืความเขา้ใจของมนษุย์

เหมอืนท�ีเปาโลบอก โรม 11:33, “โอ พระป�ญญาและความรอบรู้ของพระ

เจา้น�ัน ล�าลกึเทา่ใด ขอ้ตดัสนิของพระองคน์�ันเหลอืท�ีจะหย�ังรู้ได แ้ละทาง

ของพระองคก์เ็หลอืท�ีจะสบืเสาะได"้

ถา้เราเหน็ดว้ยวา่แกน่แทฤ้ทธานภุาพ สตปิ�ญญาและความรู้ของพระเจา้ก็

สงูกวา่เราท�ังหลายมากมาย เราท�ังหลายกค็วรจะเช�ือวา่ความยตุธิรรม

ของพระองคใ์หญย่�ิงกวา่ของเราและดกีวา่ของเราเชน่เดยีวกนั พระองค์

ไดส้ญัญาวา่ เม�ือพระองคส์าํแดงพระสริขิองพระองคใ์หแ้กเ่รา เราจะเหน็

อยา่งชดัเจนส�ิงท�ีเราควรจะเช�ืออะไรตอนน�ีวา่พระองคท์รงยตุธิรรม ทรง

ยตุธิรรมตลอดมา และจะยตุธิรรมตลอดไป (1 โครนิธ 1์3:12)

ยกตวัอยา่งอกีอยา่งนงึ ถา้เราใชเ้หตผุลแบบมนษุยเ์พ�ือระลกึถงึวธิที�ีพระ

เจา้ปกครองโลกน�ีทา่นจะตอ้งบอกวา่ไมม่พีระเจา้หรอืพระเจา้ไมย่ตุธิรรม

คนอธรรมประสบความสาํเรจ็และคนดทีนทกุขท์รมาน (ดทู�ีโยบ 12:16
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การผกูมดัเจตจาํนง- “พระคมัภรีส์อนอะไร”

พระคมัภรีเ์ป�นเหมอืนหลายๆกองทพั ท�ีตอ่ตา้นแนวคดิวา่ มนษุยม์ "ี

เจตจาํนงเสร"ี ท�ีจะเลอืกและตอ้นรบัความรอด แตอ่ยา่งไรกต็าม มนัก็

เพยีงพอสาํหรบัผมท�ีจะนาํ 2 นายพลเขา้รบ คอื เปาโลกบัยอหน์ พรอ้ม

กบักองกาํลงัตดิอาวธุบางอยา่งของเขา

การโตว้าทขีอ้ท�ี1: ความผดิบาปของมนษุยชนไดพ้สิจูนว์า่ "เจตจาํนงเสร"ี

เป�นคาํสอนเทจ็

เพราะวา่ในขา่วประเสรฐิน�ัน ความชอบธรรมซ�ึงเกดิมาจากพระเจา้กไ็ด้

สาํแดงออกโดยความเช�ือ และเพ�ือความเช�ือ ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่

“คนชอบธรรมจะมชีวีติดาํรงอยู่โดยความเช�ือ” เพราะวา่พระเจา้ทรง

สาํแดงพระพโิรธของพระองคจ์ากสวรรค ต์อ่ความหม�ินประมาทพระองค์
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แตค่วามรอดของผมกอ็ยู่ในฝ�พระหตัถข์องพระองคไ์มใ่ชใ่นมอืของผมเอง

พระองคท์รงซ�ือสตัยท์�ีจะรกัษาพระสญัญาท�ีจะชว่ยผมใหร้อดได ไ้มใ่ช่

เพราะส�ิงท�ีผมไดท้าํแตเ่พราะพระเมตตาอนัใหญห่ลวงของพระองค พ์ระ

เจา้ไมท่รงโกหก พระเจา้จะไมท่รงยอมใหศ้ตัรขูองผมคอืมารซาตานมา

แยง่ผมออกจากฝ�พระหตัถข์องพระองค ด์ว้ย "เจตจาํนงเสร"ี ไมม่สีกัคนนึ

งท�ีจะสามารถรอดได แ้ตด่ว้ยพระคณุของพระเจา้ หลายคนจะไดร้บัความ

รอด ไมใ่ชแ่คน่�ัน แตผ่มดใีจท�ีจะรู้วา่ในขณะท�ีเป�นครสิเตยีนผมสามารถทาํ

ใหพ้ระเจา้พอพระทยั ไมใ่ชเ่พราะส�ิงท�ีผมไดท้าํแตเ่พราะพระคณุของพระ

เจา้ ถา้ผมทาํงานนอ้ยเกนิไปหรอืดไีมพ่อ พระองคใ์หอ้ภยัสม�าเสมอและ

ไดส้รา้งผมเป�นคนท�ีดกีวา่เดมิ ส�ิงน�ีแหละเป�นเกยีรตขิองครสิเตยีนทกุคน

การโตว้าทขีอ้ท�ี19: พระเกยีรตขิองพระเจา้ไมส่ามารถถกูทาํใหม้วัหมอง

ทา่นอาจจะกงัวลวา่มนัยากท�ีจะปกป�องเกยีรตขิองพระเจา้ในเร�ืองเหลา่น�ี"

เพราะวา่" ทา่นอาจจะบอกวา่ "พระเจา้ไดก้ลา่วโทษคนท�ีชว่ยตวัเองให้

รอดจากความบาปไมไ่ด ค้อืถกูบงัคบัใหอ้ยู่ในสภาพอยา่งน�ันเพราะพระ

เจา้ไมช่ว่ยใหเ้ขารอด"

เหมอืนท�ีเปาโลบอกพวกเรา “จงึเป�นคนท�ีสมควรไดร้บัการลงโทษเหมอืน

อยา่งคนอ�ืนๆ" -เอเฟซสั 2:3
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การทาํส�ิงท�ีดเีทา่น�ัน แตพ่วกเขาจะตอ่สู้ส�ิงท�ีดดีว้ย แลว้จะมคีวามเป�นไป

ไดอ้ะไรวา่คนท�ียงัไมเ่กดิใหมจ่ะทาํอะไรดไีด?้

เหมอืนท�ีเปาโลบอกใน โรม 8:7, “เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการ

เป�นศตัรตูอ่พระเจา้”

ผมกค็งชอบท�ีจะเจอคนท�ีสามารถตอ่ตา้นคาํโตว้าทนี�ี!

การโตว้าทขีอ้ท�ี18: การรู้วา่ความรอดไมไ่ดข้�ึนอยู่กบั "เจตจาํนงเสร"ี

สามารถทาํใหเ้ราสบายใจมากได้

ผมยอมรบัวา่ผมไมไ่ดต้อ้งการ "เจตจาํนงเสร"ี แมแ้ตพ่ระเจา้จะให!้ ถา้

ความรอดข�ึนอยู่กบัการตดัสนิใจของผม ผมจะไมไ่หวกบัความอนัตราย

ความยากลาํบากและมารซาตานตา่งๆท�ีผมจะตอ้งตอ่สู้แตแ่มแ้ตจ่ะไมม่ี

ศตัรทู�ีตอ้งสู้ผมไมส่ามารถม�ันใจวา่จะประสบความสาํเรจ็ คอืผมจะไม่

ม�ันใจวา่ผมไดท้าํใหพ้ระเจา้พอพระทยัหรอืมอีะไรเพ�ิมเตมิท�ีผมควรจะทาํ

ผมสามารถพสิจูนส์�ิงเหลา่น�ีจากประสบการณท์�ีเจบ็ปวดของผมในหลายป�

ท�ีผา่นมา

5

และความช�ัวรา้ยท�ังมวลของมนษุย ท์�ีเอาความช�ัวรา้ยน�ันบบีค�ันความจรงิ

เพราะการท�ีจะรู้จกัพระเจา้ไดก้แ็จง้อยู่กบัพวกเขา เพราะวา่พระเจา้ได้

ทรงสาํแดงแกเ่ขาแลว้ -โรม 1:17-19

ในโรม 1:18 เปาโลสอนวา่ มนษุยท์กุคน ไมย่กเวน้ใคร สมควรถกูลงโทษ

จากพระเจา้: “พระพโิรธของพระองคจ์ากสวรรค ต์อ่ความหม�ินประมาท

พระองค แ์ละความช�ัวรา้ยท�ังมวลของมนษุย ท์�ีเอาความช�ัวรา้ยน�ันบบีค�ัน

ความจรงิ”

ถา้มนษุยท์�ังหลายม "ีเจตจาํนงเสร"ี และในขณะเดยีวกนั ทกุคนอยู่ใตพ้ระ

พโิรธของพระเจา้ไมย่กเวน้ใคร จาํเป�นตอ้งหมายความวา่ "เจตจาํนงเสร"ี

จะเป�นไปในทางเดยีวคอื "ความหม�ินประมาทพระองค แ์ละความช�ัวรา้ย"

ดงัน�ัน อาํนาจของ "เจตจาํนงเสร"ี ท�ีจะชว่ยใหพ้วกเขาทาํด อียู่ตรงไหน? ถา้

"เจตจาํนงเสร"ี มอียู่จรงิ ดเูหมอืนกบัวา่ไมม่คีวามสามารถท�ีจะชว่ยให้

มนษุยเ์ขา้หาความรอดไดเ้พราะวา่ มนัยงัท�ิงพวกเขาใตพ้ระพโิรธของพระ

เจา้อยู่ด แีตบ่างคนอาจจะกลา่วโทษผมวา่ไมไ่ดอ้า่นคาํพดูของเปาโลใหด้ี

เพยีงพอ
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พวกเขากลา่ววา่คาํพดูของเปาโล "ตอ่ความหม�ินประมาทพระองค แ์ละ

ความช�ัวรา้ยท�ังมวลของมนษุย ท์�ีเอาความช�ัวรา้ยน�ันบบีค�ันความจรงิ"

ไมไ่ดห้มายความวา่มนษุยท์กุคนไมย่กเวน้ใครผดิบาปในสายพระเนตร

พระเจา้ พวกเขาบอกวา่ ขอ้ความ เป�ดทางใหเ้ป�นไปไดว้า่ บางคนอาจจะไม่

"เอาความช�ัวรา้ยน�ันบบีค�ันความจรงิ" แตเ่ปาโลกาํลงัใช ค้าํศพัทภ์าษาฮบิ

รซู�ึงทาํให ไ้มต่อ้งสงสยัเลยวา่ ความหมายคอื ความช�ัวรา้ยของมนษุยท์กุคน

นอกจากน�ีตอ้งสงัเกตดสู�ิงท�ีเปาโลเขยีนในขอ้กอ่นหนา้ ในขอ้ท�ี16 เปาโ

ลบอกวา่ขา่วประเสรฐิเป�น "ขา่วประเสรฐิน�ันเป�นฤทธานภุาพของพระเจา้

เพ�ือใหท้กุคนท�ีเช�ือไดร้บัความรอด"

ส�ิงน�ีจาํเป�นตอ้งหมายความวา่นอกจากอาํนาจของพระเจา้ในขา่วประเสรฐิ

ไมม่ใีครมกีาํลงัท�ีจะกลบัใจเขา้หาพระเจา้ดว้ยตวัเองได เ้ปาโลอธบิายตอ่วา่

เป�นความจรงิสาํหรบัท�ังชาวยวิและชาวกรกี ชาวยวิรู้กฎธรรมบญัญตัขิอง

พระเจา้อยา่งละเอยีดแตส่�ิงน�ีไมไ่ดช้ว่ยใหเ้ขาพน้จากพระพโิรธของพระเจา้

ชาวกรกีไดป้ระโยชนจ์ากวฒันธรรมหลายอยา่ง แตส่�ิงเหลา่น�ีไมไ่ดช้ว่ยให้

เขาใกลช้ดิกบัพระเจา้ มชีาวยวิอยู่กบัชาวกรกีท�ีพยายามอยา่งเครง่ครดัท�ี

จะทาํใหต้วัเองคนืดกีบัพระเจา้ แตไ่มว่า่พวกเขาจะมจีดุแขง็มากแคไ่หน "

เจตจาํนงเสร"ี ของเขาลม้เหลวโดยส�ินเชงิ เปาโลไมช่า้ในการกลา่วโทษ

ตดัสนิพวกเขาท�ังหลาย
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ผวิหนงัหรอืผม แตอ่ยู่ในสมองและเจตจาํนง มนษุยท์กุคนไมม่กีารยกเวน้

ใครเลย ไมท่ราบถงึความจรงิวา่ความผดิบาปของการไมเ่ช�ือเทา่กบัความ

ไมท่ราบถงึพระครสิตพ์ระองคเ์อง คอืความผดิบาปของการไมเ่ช�ือตอ้ง

ถกูสาํแดงใหเ้ขาเหน็โดยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิเพราะฉะน�ันทกุอยา่งท�ีอยู่

ในมนษุยร์วมถงึ "เจตจาํนงเสร"ี ยนืตอ่หนา้พระพกัตพ์ระเจา้ดว้ยการถกู

ตดัสนิแลว้ และ "เจตจาํนงเสร"ี น�ันมแีคค่วามสามารถท�ีจะเพ�ิมความผดิ

บาปซ�ึงเขายงัไมท่ราบจนถงึพระเจา้จะสาํแดงใหเ้ขาเหน็ พระคมัภรี์

ท�ังหมดไดก้ลา่ววา่พระเยซคูรสิตเ์ป�นทางเดยีวถงึความรอด ใครกต็ามท�ี

อยู่ขา้งนอกพระเยซคูรสิตก์อ็ยู่ใตอ้าํนาจของมารซาตาน ความบาป ความ

ตาย และพระพโิรธของพระเจา้ พระเยซคูรสิตเ์ทา่น�ันสามารถชว่ยมนษุย์

ใหร้อดจากอาณาจกัรมารซาตาน พวกเราจะไมม่าถงึดว้ยพลงัของเราเอง

แตด่ว้ยพระคณุของพระเจา้เทา่น�ัน!

การโตว้าทขีอ้ท�ี17: พลงัของ "เน�ือหนงั" ในผู้เช�ือท�ีเท�ียงแทไ้ดพ้สิจูนว์า่ "

เจตจาํนงเสร"ี เป�นคาํสอนเทจ็

เพราะเหตผุลเดยีวกนั เอราสมสั ไมไ่ดส้นใจการโตว้าทขีองผมจาก โรม 7

และ กาลาเทยี 5. สองบทเหลา่น�ีทาํใหเ้ราเหน็แลว้วา่แตใ่นชวีติของครสิ

เตยีนแท พ้ลงัอาํนาจของ "เน�ือหนงั" มมีากถงึข�ันท�ีเขาไมส่ามารถทาํส�ิงท�ี

เขารู้วา่ตอ้งทาํและตอ้งการท�ีจะทาํ ธรรมชาตขิองมนษุยแ์ยม่ากถงึข�ันท�ี

แมแ้ตม่นษุยท์�ีมพีระวญิญาณบรสิทุธ�ิในใจของเขา ไมใ่ชว่า่เขาไมส่าํเรจ็ใน
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ทาํงานภายในพวกเขา

แนน่อนปราศจากการทาํงานของพระบดิาในใจของมนษุย ม์นษุยก์ม็คีวาม

เป�นไปไดท้�ีจะขม่เหงพระครสิตม์ากกวา่ท�ีจะตดิตามพระองค แ์ตเ่ม�ือพระ

บดิาแสดงใหเ้หน็ถงึความย�ิงใหญข่องพระบตุร ใหแ้กผู่้ท�ีไดร้บัความเขา้ใจ

จากพระเจา้ พวกเขากจ็ะชกันาํมาถงึพระองค ค์อืคนเหลา่น�ีเป�น "แกะ"

อยู่แลว้และพวกเขารู้จกัเสยีงของผู้เล�ียงแกะ!

การโตว้าทขีอ้ท�ี16: การไมเ่ช�ือสากลพสิจูนว์า่ "เจตจาํนงเสร"ี เป�นคาํสอน

เทจ็

เม�ือพระองคเ์สดจ็มาแลว้ พระองคจ์ะทรงทาํใหโ้ลกรู้แจง้ในเร�ืองความบาป

ความชอบธรรม และการพพิากษา ในเร�ืองความบาปน�ัน คอืเพราะพวก

เขาไมว่างใจในเรา -ยอหน์ 16:8-9

ใน ยอหน์ 16:8 พระเยซบูอกวา่พระวญิญาณจะ“ทาํใหโ้ลกรู้แจง้ใน

เร�ืองความบาป,” พดูอกีแบบหน�ึงกค็อืวา่ พระองคก์จ็ะทาํใหโ้ลกรู้ถงึ

ความผดิบาปของตวัเอง ในขอ้ท�ี9 พระองคอ์ธบิายวา่มคีวามบาป

“เพราะพวกเขาไมว่างใจในเรา” ความบาปของการไมเ่ช�ือไมใ่ชอ่ยู่ใน

7

หลงัจากน�ันตอ้งสงัเกตดทู�ีขอ้ 17 เปาโลบอกวา่ "ความชอบธรรมซ�ึงเกดิ

จากพระเจา้" ไดส้าํแดง ดงัน�ันพระเจา้สาํแดงความชอบธรรมของ

พระองคแ์กม่นษุย แ์ตพ่ระเจา้ไมโ่งเ่ขลา ถา้มนษุยไ์มจ่าํเป�นตอ้งรบัการ

ชว่ยเหลอืจากพระเจา้ พระองคจ์ะไมท่รงเสยีเวลาในการประทานให ท้กุ

คร�ังท�ีมคีนบงัเกดิใหมไ่ดเ้กดิข�ึนเพราะวา่พระเจา้ไดม้าถงึพวกเขาและได้

ชนะความโงเ่ขลาของเขาดว้ยการแสดงขา่วประเสรฐิใหเ้ขาเหน็

นอกจากน�ีเขาไมส่ามารถรอดได ไ้มม่ใีครในประวตัศิาสตรม์นษุยเ์คยคดิ

ดว้ยตวัเอง ขอ้เทจ็จรงิของพระพโิรธของพระเจา้เหมอืนท�ีสอนในพระ

คมัภรี ไ์มม่ใีครเคยคดิฝ�นเก�ียวกบัการไดร้บัสนัตสิขุกบัพระเจา้ผา่นทาง

ชวีติและการกระทาํของพระผู้ชว่ยใหร้อดผู้หน�ึงท�ีเป�นเอกลกัษณ ค์อืพระ

เจา้ท�ีเป�นมนษุยด์ว้ยคอืพระเยซคูรสิต ใ์นความเป�นจรงิชาวยวิตอ่ตา้น

พระครสิตไ์มว่า่ผู้เผยพระวจนะไดส้อนมากแคไ่หนกต็าม ดเูหมอืนกบัวา่

ความดเีลก็นอ้ยท�ีชาวยวิกบัชาวกรกีไดท้าํ (ในสายตาของตวัเอง) ไดท้าํให้

เขาไมแ่สวงหาพระเจา้และทางของพระองค เ์พราะวา่พวกเขาต�ังใจท�ีจะ

ดาํเนนิชวีติตามทางของตวัเอง ดงัน�ัน "เจตจาํนงเสร"ี ย�ิงพยายามกย็�ิงแย่

ไมม่กีลุ่มท�ี3 ท�ีไหนเลยนอกจากผู้เช�ือกบัผู้ไมเ่ช�ือ คอืไมม่กีลุ่มไหนท�ีมี

ความสามารถท�ีจะชว่ยตวัเองใหร้อดได ค้อืชาวยวิกบัชาวกรกีเป�น

มนษุยชาตทิ�ังส�ิน และทกุคนอยู่ใตพ้ระพโิรธของพระเจา้
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ไมม่ใีครมคีวามสามารถท�ีจะกลบัใจเขา้หาพระเจา้ได ค้อืพระเจา้ตอ้ง

ปรากฏพระองคเ์องใหเ้ขาเหน็กอ่น ถา้มนัเป�นไปไดโ้ดย "เจตจาํนงเสร"ี คง

จะมชีาวยวิสกัคนนงึท�ีเคยทาํ แบบน�ันและความต�ังใจท�ีดที�ีสดุของชาวยวิ

ไมส่ามารถชว่ยพวกเขาใหใ้กลข้�ึนกบัความเช�ือในพระครสิต (์โรม 1:21;

2:23, 28:29) พวกเขาเป�นคนบาปท�ีถกูลงโทษแลว้พรอ้มกบัทกุคนอ�ืนๆ

ถา้มนษุยท์กุคนม "ีเจตจาํนงเสร"ี และมนษุยท์กุคนเป�นคนบาป และไดถ้กู

ตดัสนิแลว้ "เจตจาํนงเสร"ี น�ีไมม่อีาํนาจท�ีจะนาํพวกเขาเขา้มาหาความ

เช�ือในพระครสิตไ์ด ด้งัน�ัน เจตจาํนงของพวกเขาไมม่เีสรภีาพต�ังแตแ่รก

การโตว้าทขีอ้ท�ี2: การปกครองของความบาปพสิจูนว์า่เจตจาํนงเสรี

เป�นคาํสอนท�ีเทยีมเทจ็

ถา้เชน่น�ันจะวา่อยา่งไร? พวกยวิเราจะไดเ้ปรยีบกวา่หรอื? เปลา่เลยเพราะ

เราไดช้�ีแจงใหเ้หน็แลว้วา่ มนษุยท์กุคนท�ังพวกยวิและพวกกรกีตา่งกอ็ยู่

ใตอ้าํนาจบาป ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�นคนชอบธรรม

สกัคนเดยีวไมม่เีลย ไมม่คีนท�ีเขา้ใจ ไมม่คีนท�ีแสวงหาพระเจา้ เขาทกุคน

หลงผดิไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมอืนกนัส�ิน ไมม่สีกัคนเดยีวท�ีทาํด ไีมม่ี

เลย ลาํคอของพวกเขาคอืหลมุฝ�งศพท�ีเป�ดอยู่เขาใชล้�ินของเขาในการ

ลอ่ลวง พษิงรูา้ยอยู่ใตร้มิฝ�ปากของเขา ปากของพวกเขาเตม็ดว้ยคาํแชง่

ดา่อนัขมข�ืน เทา้ของเขาวอ่งไวในการทาํใหน้องเลอืด ในทางเดนิของเขามี

ความพนิาศและความทกุข แ์ละเขาไมรู่้จกัทางแหง่สนัตสิขุ เขาไมเ่คยคดิ
41

และเราจะใหค้นน�ันเป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย มคีาํเขยีนไวใ้นหนงัสอืผู้เผย

พระวจนะวา่ ‘พระเจา้จะทรงส�ังสอนพวกเขาทกุคน’ ทกุคนท�ีไดย้นิไดฟ้�ง

และไดเ้รยีนรู้จากพระบดิากม็าถงึเรา -ยอหน์ 6:44-45

ใน ยอหน์ 6:44, พระครสิตบ์อกวา่, “ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระ

บดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํใหเ้ขามา” ส�ิงน�ีทาํใหไ้มม่ที�ีวา่งสาํหรบั "

เจตจาํนงเสร"ี อยา่งแนน่อน พระองคอ์ธบิายตอ่ถงึการชกันาํพามาของ

พระบดิา “ทกุคนท�ีไดย้นิไดฟ้�งและไดเ้รยีนรู้จากพระบดิากม็าถงึเรา” (ขอ้ท�ี

45).

เจตจาํนงของมนษุยโ์ดยมนัเอง ไมม่พีลงัท�ีจะทาํอะไรเพ�ือเขา้มาหาพระ

ครสิตเ์พ�ือความรอด แมแ้ตก่ารไดย้นิถอ้ยคาํของขา่วประเสรฐิกย็งัไดย้นิ

อยา่งไรป้ระโยชน น์อกจากพระบดิาไดพ้ดูกบัหวัใจของเราและชกันาํเรา

เขา้มาหาพระครสิต์

เอราสมสั ตอ้งการท�ีจะมองขา้มความหมายของขอ้น�ีดว้ยการเปรยีบเทยีบ

มนษุยก์บัแกะท�ีไดต้อบผู้เล�ียงแกะของเขาเวลาเขาย�ืนก�ิงไมใ้ห เ้ขาอา้งวา่มี

อะไรในมนษุยท์�ีสามารถโตต้อบกบัขา่วประเสรฐิได แ้ตก่ย็งัเป�นไปไมไ่ด้

เพราะวา่แมแ้ตพ่ระเจา้จะทรงแสดงของประธานคอืพระบตุรของพระเจา้

องคเ์ดยีวใหแ้กผู่้ไมช่อบธรรม พวกเขาจะไมต่อบนอกจากวา่พระองคไ์ด้
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พระองคผ์ู้เสดจ็มาจากสวรรคท์รงเป�นใหญเ่หนอืทกุส�ิง”

แนน่อน "เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ดม้ตีน้กาํเนดิในสวรรค แ์ตเ่ป�นของโลกน�ีและ

ไมม่คีวามสามารถเป�นอยา่งอ�ืน หมายความวา่ "เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ด้

เก�ียวกบัส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองบน แตเ่ป�นของส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองลา่ง

ใน ยอหน์ 8:23 พระครสิตบ์อกวา่ “พระองคต์รสักบัพวกเขาวา่ “พวกทา่น

เป�นของเบ�ืองลา่ง เราเป�นของเบ�ืองบน ทา่นเป�นของโลกน�ีเราไมไ่ดเ้ป�น

ของโลกน�ี”

ถา้ประโยคน�ีมคีวามหมายวา่ รา่งกายของเขาไมไ่ดเ้ป�นของเบ�ืองลา่ง

ประโยคน�ีจะไมม่คีวามจาํเป�นอะไรเลย เพราะเขารู้ส�ิงน�ีอยู่แลว้ พระ

ครสิตห์มายความวา่เขาขาดพลงัฝ�ายวญิญาณ และพลงัน�ันสามารถมา

จากพระเจา้เทา่น�ัน

การโตว้าทขีอ้ท�ี15: มนษุยไ์มม่คีวามสามารถท�ีจะเช�ือขา่วประเสรฐิดงัน�ัน

ความพยายามของเขาตา่งๆ ไมส่ามารถชว่ยเขาใหร้อดได้

ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํใหเ้ขามา

9

จะยาํเกรงพระเจา้ ” เรารู้แลว้วา่ ธรรมบญัญตัทิกุขอ้ท�ีไดก้ลา่วน�ัน กก็ลา่ว

แกพ่วกท�ีอยู่ใตธ้รรมบญัญตั เิพ�ือป�ดปากทกุคน และใหโ้ลกท�ังหมดอยู่ใต้

การพพิากษาของพระเจา้ เพราะวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้ ไมม่ใีคร

ถกูชาํระใหช้อบธรรมไดโ้ดยการประพฤตติามธรรมบญัญตั เิพราะวา่

ธรรมบญัญตันิ�ันทาํใหเ้รารู้จกับาป แตเ่ด�ียวน�ีความชอบธรรมของพระเจา้

น�ันปรากฏนอกเหนอืธรรมบญัญตั คิวามชอบธรรมดงักลา่วกไ็ดร้บัการ

ยนืยนัจากหมวดธรรมบญัญตัแิละพวกผู้เผยพระวจนะ คอืความชอบ

ธรรมของพระเจา้ ซ�ึงปรากฏโดยความเช�ือในพระเยซคูรสิตแ์กท่กุคนท�ีเช�ือ

โดยไมท่รงถอืวา่เขาแตกตา่งกนั เพราะวา่ทกุคนทาํบาป และเส�ือมจาก

พระสริขิองพระเจา้ แตพ่ระเจา้ทรงมพีระคณุใหเ้ขาเป�นผู้ชอบธรรมโดย

ไมค่ดิมลูคา่ โดยท�ีพระเยซคูรสิตท์รงไถเ่ขาใหพ้น้บาปแลว้ พระเจา้ไดท้รง

ต�ังพระเยซไูวใ้หเ้ป�นเคร�ืองบชูาไถบ่าปโดยพระโลหติของพระองค ค์วาม

เช�ือจงึไดผ้ล ท�ังน�ีเพ�ือแสดงใหเ้หน็ความชอบธรรมของพระเจา้ ในการท�ี

พระองคไ์ดท้รงอดกล�ันพระทยั และทรงยกบาปท�ีไดท้าํไปแลว้น�ัน

-โรม 3:9-25

เราตอ้งใหเ้ปาโลอธบิายคาํสอนของเขาเองในโรม 3:9 เขาบอกวา่ "ถา้

เชน่น�ันจะวา่อยา่งไร? พวกยวิเราจะไดเ้ปรยีบกวา่หรอื? เปลา่เลยเพราะ

เราไดช้�ีแจงใหเ้หน็แลว้วา่ มนษุยท์กุคนท�ังพวกยวิและพวกกรกีตา่งกอ็ยู่

ใตอ้าํนาจบาป" ไมใ่ชแ่คว่า่วา่มนษุยท์กุคนไมย่กเวน้ใครผดิบาปในใจพระ

เนตรพระเจา้ แตเ่ขาเป�นทาสถงึความบาปน�ันซ�ึงทาํใหเ้ขาเป�นคนผดิบาป
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อนัน�ีรวมถงึชาวยวิดว้ยซ�ึงชอบท�ีจะคดิวา่เขาไมไ่ดเ้ป�นทาสของความบาป

เพราะวา่พวกเขาไดร้บักฎธรรมบญัญตักิบัพระเจา้ ดงัน�ันไมว่า่จะพดูถงึ

ชาวยวิหรอืชาวกรกีไมม่ใีครมคีวามสามารถท�ีจะไถต่วัเองจากการเป�นทาส

แนน่อนมนษุยไ์มม่คีวามสามารถอะไรเลยท�ีจะทาํความดสีกัอยา่งได้

ความเป�นทาสของความบาปสากลอนัน�ีไดร้วมถงึพวกเขาท�ีดจูาก

ภายนอกวา่เป�นคนท�ีสภุาพเรยีบรอ้ย ไมว่า่มนษุยจ์ะสามารถทาํความดี

ไดม้ากแคไ่หนในธรรมชาตขิองตวัเอง ยงัคงเทยีบไมไ่ดเ้หมอืนกบัความรู้

ท�ีมาจากพระเจา้ ส�ิงท�ีดที�ีสดุเก�ียวกบัมนษุยชาตคิอืตรรกะและเจตจาํนง

แตพ่วกเราตอ้งยอมรบัวา่ส�ิงท�ีหนา้ช�ืนชมน�ีไดต้กลงไปในความบาปแลว้

เปาโลบอกใน โรม 3:10-12, “ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่ “ไมม่ผีู้ใดเป�น

คนชอบธรรมสกัคนเดยีวไมม่เีลย ไมม่คีนท�ีเขา้ใจ ไมม่คีนท�ีแสวงหาพระเจา้

เขาทกุคนหลงผดิไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมอืนกนัส�ิน ไมม่สีกัคนเดยีว

ท�ีทาํด ไีมม่เีลย"

ความหมายของคาํเหลา่น�ีชดัเจน คอืถา้จะรู้จกัพระเจา้กด็ว้ยตรรกะและ

เจตจาํนง แตใ่นธรรมชาตขิองมนษุยไ์มม่ใีครรู้จกัพระเจา้ เพราะฉะน�ันเรา

ตอ้งสรปุวา่ เจตจาํนงของมนษุยเ์สยีไปแลว้และมนษุยไ์มม่คีวามสามารถ

ดว้ยตวัเองท�ีจะรู้จกัพระเจา้หรอืนมสัการพระเจา้ได้
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แตถ่า้มนษุยม์สี�ิงดสี�ิงน�ีท�ีเรยีกวา่ "เจตจาํนงเสร"ี ยอหน์คงจะตอ้งบอกวา่

พวกเขาจะถกูพพิากษาเพราะสว่นท�ีไมด่ใีนพวกเขา พระคมัภรีบ์อกวา่

คนท�ีวางใจในพระบตุรกม็ชีวีตินรินัดร ค์นท�ีไมเ่ช�ือฟ�งพระบตุรกจ็ะไมไ่ด้

เหน็ชวีติ แตพ่ระพโิรธของพระเจา้ตกอยู่กบัเขา -ยอหน์ 3:36

ส�ิงน�ีจะตอ้งหมายความวา่ท�ังหมดของมนษุย ถ์า้ไมอ่ยา่งน�ันกจ็ะมสีว่น

หน�ึงของเขาท�ีก�ันเขาจากการถกูพพิากษา เขาสามารถทาํบาปตอ่โดยไม่

ตอ้งกลวัอะไรเลย ม�ันใจในความรู้วา่เขาไมส่ามารถถกูพพิากษาได้

อกีคร�ังหน�ึงเราอา่นใน ยอหน์ 3:27 วา่ “ไมม่ใีครสามารถรบัส�ิงใด

นอกจากส�ิงท�ีพระเจา้ประทานจากสวรรคใ์หเ้ขา"

ส�ิงน�ีจะพดูถงึความสามารถของมนษุยท์�ีจะทาํตามพระประสงคข์องพระ

เจา้ได เ้ฉพาะส�ิงท�ีมาจากเบ�ืองบนจะสามารถชว่ยใหม้นษุยท์าํตามพระ

ประสงคข์องพระเจา้ได แ้ต "่เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ดม้าจากเบ�ืองบน

เพราะฉะน�ัน "เจตจาํนงเสร"ี ไมม่คีณุคา่อะไรเลย

ใน ยอหน์ 3:31, ยอหน์บอกวา่, “พระองคผ์ู้เสดจ็มาจากเบ�ืองบนทรงเป�น

ใหญเ่หนอืทกุส�ิง ผู้ท�ีมาจากโลกกอ็ยู่ฝ�ายโลกและพดูตามอยา่งโลก
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แดพ่ระเจา้

การโตว้าทขีอ้ท�ี14: "เจตจาํนงสนัต"ิ ไมม่คีา่อะไรเลยเพราะวา่ความรอด

อยู่ในพระครสิตเ์ทา่น�ัน

ยอหน์ 14:6 ชดัเจนในการพดูถงึพระครสิต “์เราเป�นทางน�ัน เป�นความจรงิ

และเป�นชวีติ” คอืวา่เราจะเจอความรอดในพระเยซคูรสิตเ์ทา่น�ัน

เพราะฉะน�ันทกุอยา่งท�ีอยู่นอกพระครสิตก์เ็ป�นเพยีงแคค่วามมดื ความเทจ็

และความตาย พระครสิตจ์ะตอ้งมาทาํไมถา้ในธรรมชาตขิองมนษุยเ์ขา้ใจ

ทางท�ีจะไปหาพระเจา้อยู่แลว้, รู้จกัความจรงิของพระเจา้แลว้ และมสีว่น

รว่มในชวีติท�ีมาจากพระเจา้แลว้?

ฝ�ายคา้นจะชอบพดูวา่มนษุยท์�ีช�ัวม "ีเจตจาํนงเสร"ี แมแ้ตเ่ขาใชใ้นทางท�ีผดิ

ถา้อยา่งน�ัน มอีะไรท�ีดบีางอยา่งในมนษุยท์�ีช�ัวท�ีสดุ และถา้เป�นอยา่งน�ัน

พระเจา้ไมย่ตุธิรรมในการลงโทษพวกเขา

แตย่อหน์บอกวา่ "คนท�ีไมไ่ดว้างใจกถ็กูพพิากษาอยู่แลว้ เพราะเขาไมไ่ด้

วางใจในพระนามพระบตุรองคเ์ดยีวของพระเจา้" -ยอหน์ 3:18
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บางคนท�ีกลา้อาจจะบอกวา่พวกเรามคีวามสามารถท�ีจะทาํมากกวา่ท�ีเรา

ไดท้าํ แตเ่ราสนใจแคว่า่ส�ิงท�ีเราสามารถทาํได ไ้มใ่ชส่�ิงท�ีเราจะทาํหรอืไม่

ทาํแตค่วามเป�นจรงิ พระคมัภรีท์�ีเปาโลไดอ้า้งถงึใน โรม 3:10-12 จะไมไ่ด้

ใหเ้ราแยกแยะแบบน�ัน พระเจา้กลา่วโทษท�ังความไมส่ามารถของคนบาป

และการกระทาํท�ีผดิบาปในเวลาเดยีวกนั ถา้มนษุยม์คีวามสามารถสกันดินึ

งท�ีจะไปในทางของพระเจา้ กจ็ะไมม่คีวามจาํเป�นสาํหรบัพระเจา้ท�ีจะชว่ย

ใหเ้ขารอด ถา้มนษุยม์คีวามสามารถดว้ยตวัเอง พระเจา้กค็งปลอ่ยใหเ้ขา

ชว่ยตวัเองใหร้อด แตไ่มม่มีนษุยค์นใดท�ีมคีวามสามารถท�ีจะพยายามทาํ

มนัได้

ในโรม 3:19 เปาโลบอกวา่ "เพ�ือป�ดปากทกุคนและใหโ้ลกท�ังหมดอยู่ใต้

การพพิากษาของพระเจา้" เพราะไมม่ใีครสามารถโตเ้ถยีงกบัการ

พพิากษาของพระเจา้ เพราะไมม่อีะไรในใครกต็ามท�ีสามารถสรรเสรญิ

พระเจา้ได แ้มแ้ตเ่จตจาํนงท�ีเสรที�ีจะกลบัมาหาพระเจา้ ถา้ใครพดูวา่ "ฉนั

มคีวามสามารถนดินงึท�ีจะกลบัมาหาพระเจา้" น�ันหมายความวา่ เขาคดิ

วา่มอีะไรในเขาท�ีพระเจา้ตอ้งช�ืนชมแทนท�ีจะกลา่วโทษ ตาของเขายงัไม่

ถกูป�ด แตส่�ิงน�ีขดัแยง้กบัพระวจนะของพระเจา้

พระเจา้บอกวา่ปากของทกุคนถกูป�ด ไมใ่ชแ่คค่นบางจาํพวกท�ีผดิบาปตอ่

หนา้พระเจา้ ไมใ่ชแ่คพ่วกฟารสิจีากยวิท�ีพระเจา้กลา่วโทษ ถา้เป�นแบบน�ัน

ชาวยวิท�ีเหลอืกจ็ะมคีวามสามารถบา้งท�ีจะรกัษากฎธรรมบผัญญตัแิละ
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หลกีเล�ียงความผดิบาป แตแ่มแ้ตค่นท�ีดที�ีสดุกถ็กูกลา่วโทษเพราะการเป�น

คนบาป คอืเขากเ็ป�นคนตายในฝ�ายวญิญาณเชน่เดยีวกบัคนท�ีไมไ่ด้

พยายามท�ีจะรกัษากฎธรรมบญัญตัติ�ังแตแ่รก มนษุยท์กุคนเป�นคนไม่

ชอบธรรม ผดิบาป และสมควรไดร้บัการลงโทษจากพระเจา้ ส�ิงเหลา่น�ี

ชดัเจนถงึข�ันท�ีไมม่ใีครสามารถกระซบิสกัคาํหน�ึงในการตอ่วา่

การโตว้าทขีอ้ท�ี3: "เจตจาํนงเสร"ี ไมส่ามารถทาํใหพ้ระเจา้ยอมรบัเราได้

เพราะการรกัษา กฎตามบญัญตัศิลีธรรมหรอืกฎธรรมบญัญตัพิธินีมสัการ

ตา่งๆ

เปาโลบอกในโรม 3:20, “เพราะวา่ในสายพระเนตรของพระเจา้ ไมม่ใีคร

ถกูชาํระใหช้อบธรรมไดโ้ดยการประพฤตติามธรรมบญัญตั เิพราะวา่

ธรรมบญัญตันิ�ันทาํใหเ้รารู้จกับาป”

พดูอกีแบบนงึกค็อืวา่ ไมม่ใีครจะชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจา้ดว้ย

การรกัษากฎธรรมบญัญตั ผิมเองเช�ือวา่เวลาเปาโลพดูแบบน�ีหมายความ

วา่ กฎธรรมบญัญตัแิหง่คณุธรรมและกฎธรรมบญัญตัพิธินีมสัการตา่งๆ

มแีนวคดิท�ีกาํลงันยิมอยู่หลายท�ีซ�ึงเปาโลหมายความวา่ กฎธรรมบญัญตัิ
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พระเจา้” นโิคเดมสัทลูพระองคว์า่ “คนชราจะเกดิใหมไ่ดอ้ยา่งไร? จะเขา้

ไปในทอ้งของแมค่ร�ังท�ีสองแลว้เกดิใหมไ่ดห้รอื?” พระเยซตูรสัวา่ “เรา

บอกความจรงิกบัทา่นวา่ ถา้ใครไมไ่ดเ้กดิจากน�าและพระวญิญาณ คนน�ัน

จะเขา้ในแผน่ดนิของพระเจา้ไมไ่ด ท้�ีเกดิจากเน�ือหนงักเ็ป�นเน�ือหนงั และท�ี

เกดิจากพระวญิญาณกเ็ป�นวญิญาณ อยา่ประหลาดใจท�ีเราบอกทา่นวา่

พวกทา่นตอ้งเกดิใหม ล่มจะพดัไปท�ีไหนกพ็ดัไปท�ีน�ัน และทา่นไดย้นิเสยีง

ลมน�ันแตไ่มรู่้วา่ลมมาจากไหนและไปท�ีไหน คนท�ีเกดิจากพระวญิญาณ ก็

เป�นอยา่งน�ันทกุคน” นโิคเดมสัทลูพระองคว์า่ “เหตกุารณอ์ยา่งน�ีจะ

เป�นไปไดอ้ยา่งไร?” -ยอหน์ 3:1-9

ดคูณุธรรมของนโิคเดมสัใน ยอหน์ 3:1-2 เขายอมรบัพระครสิตว์า่เป�น

พระผู้ชว่ยใหร้อดจรงิและยอมรบัวา่พระองคไ์ดม้าจากพระเจา้ เขาไดอ้า่น

ถงึการอศัจรรยข์องพระครสิต แ์ละเขาไดแ้สวงหาพระครสิตเ์พ�ือไดย้นิ

เพ�ิมเตมิจากพระองค ใ์นเวลาท�ีเขาไดย้นิเก�ียวกบัการบงัเกดิใหม (่3:3-8),

เขายอมรบัหรอืไมว่า่ส�ิงน�ีเป�นส�ิงท�ีเขาไดแ้สวงหาในอดตี? ไมเ่ลย! เขา

ตกใจและสบัสนและตอนแรกๆเขาปฏเิสธเป�นส�ิงท�ีเป�นไปไมไ่ด (้3:9)

แมแ้ตน่กัปราชญท์�ีมชี�ือเสยีงท�ีสดุยอมรบัวา่เขาไมไ่ดรู้้เก�ียวกบัพระครสิต์

และนอ้ยไปกวา่น�ีคอืความสามารถท�ีจะแสวงหาส�ิงท�ีเป�นของความรอด

กอ่นท�ีพระเยซคูรสิตจ์ะมา เม�ือเขายอมรบัส�ิงน�ีเขากาํลงัยอมรบัวา่ "เจตจํ

านงเสร"ี ของเขาคอืความโงเ่ขลาและไมม่พีลงัใดๆ! แนน่อนคนท�ีสอน "

เจตจาํนงเสร"ี กบ็า้ไปเลย แตพ่วกเขาไมย่อมท�ีจะเงยีบและถวายเกยีรติ



36

ข�ันท�ีเราสามารถไดร้บัผา่นทางการกระทาํของมนษุยผ์ู้เดยีว คอืพระเยซู

ครสิต์

ผมตอ้งการใหฝ้�ายคา้นสงัเกตวา่เขาไดอ้า้งถงึ "เจตจาํนงเสร"ี พวกเขา

กาํลงัปฏเิสธพระเยซคูรสิต ถ์า้เราไดร้บัพระคณุดว้ย "เจตจาํนงเสร"ี พวก

เราไมต่อ้งพ�ึงพาพระครสิตก์ไ็ด แ้ละถา้เรามพีระครสิต เ์ราไมต่อ้งพ�ึงพา "

เจตจาํนงเสร"ี ผู้ท�ีสนบัสนนุ "เจตจาํนงเสร"ี พสิจูนก์ารปฏเิสธพระเยซู

ครสิตข์องเขาดว้ยการกระทาํ บางคนในพวกเขา อธษิฐานกบัมารยี แ์ละ "

นกับญุ" และไมไ่ดพ้�ึงพาพระครสิต ซ์�ึงเป�นคนกลางผู้เดยีวระหวา่งมนษุย์

กบัพระเจา้ คอืเขาละท�ิงพระครสิตแ์ละการทาํงานของพระองคเ์ป�นคน

กลางพระผู้ชว่ยใหร้อดท�ีใจดที�ีสดุ — และไดน้กึถงึการทาํงานของพระ

ครสิตเ์หมอืนมคีณุคา่นอ้ยกวา่ความพยายามของเขาเอง

การโตว้าทขีอ้ท�ี13: นโิคเดมสั ตอ่ตา้น "เจตจาํนงเสร"ี ใน ยอหน์ บทท�ี3

มชีายคนหน�ึงในพวกฟารสิชี�ือนโิคเดมสั เป�นขนุนางของพวกยวิ คนน�ีมา

หาพระเยซตูอนกลางคนืทลูพระองคว์า่ “ทา่นอาจารย เ์ราทราบวา่ทา่น

เป�นครทู�ีมาจากพระเจา้ เพราะไมม่ใีครทาํหมายสาํคญัท�ีทา่นน�ันทาํได้

นอกจากพระเจา้สถติกบัเขา” พระเยซตูรสัตอบเขาวา่ “เราบอกความ

จรงิกบัทา่นวา่ ถา้คนใดไมไ่ดเ้กดิใหม ค่นน�ันไมส่ามารถเหน็แผน่ดนิของ

13

พธินีมสัการตา่งๆ เทา่น�ัน คอื พธิถีวายเคร�ืองบชูาและนมสัการท�ีพระวหิาร

เป�นเร�ืองท�ีนา่ประหลาดใจมากท�ีคนท�ีคดิเร�ืองน�ีเป�นคร�ังแรก คอื เจอโรม

(Jerome) คนจะชอบเรยีกวา่เป�น "นกับญุ" แตผ่มกจ็ะเรยีกอยา่งอ�ืน! เจอ

โรม บอกวา่

{เจอโรม (ค.ศ. 347-420) – นกัแปล ผู้อธบิายพระคมัภรี แ์ละนกัศาสน

ศาสตรท์�ีมชี�ือเสยีงของครสิตจกัรยคุแรก ในแปลการแปลพระคมัภรี์

ภาษาละตนิท�ีเรยีกวา่ภมูฐิาน (vulgate)}

การส�ินพระชนมข์องพระเยซคูรสิตเ์ป�นส�ิงท�ีจบความเป�นไปไดท้�ีจะถกู

ชาํระใหช้อบธรรม (ถกูเรยีกวา่ชอบธรรม) โดยการรกัษากฎธรรมบญัญตัิ

พธินีมสัการตา่งๆ แตป่�ญหากค็อืวา่ เขาเป�ดความเป�นไปไดว้า่ อาจจะ

สามารถชอบธรรมโดยการรกัษากฎธรรมบญัญตัคิณุธรรมไดด้ว้ยตวัเอง

ปราศจากความชว่ยเหลอืจากพระเจา้

คาํตอบของผมกค็อืวา่ ถา้เปาโลหมายความวา่ กฎธรรมบญัญตัพิธิี

นมสัการตา่งๆ เทา่น�ัน ส�ิงท�ีเปาโลไดพ้ดูในท�ีน�ีไมม่คีวามหมายเลย เปาโลกาํ

ลงัยนืยนัวา่ ไมม่ใีครเป�นคนชอบธรรม และทกุคนตอ้งไดร้บัพระคณุพเิศษ

จากพระเจา้ คอืความรกั สตปิ�ญญา ฤทธ�ิอาํนาจของพระเจา้ซ�ึงเป�น

หนทางท�ีพระเจา้ไดช้ว่ยใหพ้วกเรารอด
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ผลกระทบของแนวคดิของเจอโรม กค็อืวา่ พระคณุของพระเจา้จาํเป�น

เพ�ือชว่ยใหเ้รารอดจากกฎธรรมบญัญตัพิธินีมสัการตา่งๆ แตไ่มใ่ช ก่ฎ

ธรรมบญัญตัแิหง่คณุธรรม แตพ่วกเราไมม่คีวามสามารถในการรกัษากฎ

ธรรมบญัญตัแิหง่คณุธรรม นอกจากพระคณุของพระเจา้ จรงิๆแลว้

สามารถทาํใหค้นกลวัจนถงึบงัคบัใหเ้ขารกัษากฎธรรมบญัญตัพิธิี

นมสัการตา่งๆ แตไ่มม่พีลงัท�ีมาจากมนษุยบ์นโลกใบน�ีท�ีสามารถทาํใหค้น

รกัษากฎธรรมบญัญตัแิหง่คณุธรรมได ส้�ิงท�ีเปาโลกาํลงัพดูในท�ีน�ีคอืวา่

พวกเราไมส่ามารถถกูชาํระใหช้อบธรรมในสายพระเนตรพระเจา้ โดย

การพยายามรกัษากฎธรรมบญัญตัแิหง่คณุธรรมหรอื กฎธรรมบญัญตัพิธิี

นมสัการตา่งๆ คอืการกนิและด�ืมและอะไรเชน่น�ัน ไมไ่ดช้าํระใหเ้ราชอบ

ธรรมหรอืกลา่วโทษวา่ไมช่อบธรรม

ผมจะอธบิายตอ่และบอกวา่ เปาโลหมายความวา่กฎธรรมบญัญตัทิ�ังหมด

เปาโลไมไ่ดพ้ดูวา่สว่นไหนสว่นนงึ ยงัจาํเป�นตอ้งปฏบิตัติามเพ�ือไดร้บั

ความรอด ถา้กฎธรรมบญัญตัไิมจ่าํเป�นตอ้งปฏบิตัติามเพ�ือไดร้บัความรอด

เพราะพระครสิตท์รงส�ินพระชนมเ์พ�ือไถบ่าป ส�ิงเดยีวท�ีเปาโล

จาํเป�นตอ้งทาํคอืจะบอกและไมม่อีะไรมากไปกวา่น�ัน ในกาลาเทยี 3:10,

เปาโลเขยีนไวว้า่, “เพราะวา่คนท�ังหลายซ�ึงพ�ึงการประพฤตติามธรรม

บญัญตั กิถ็กูสาปแชง่ เพราะพระคมัภรีเ์ขยีนไวว้า่“ทกุคนท�ีไมไ่ดป้ระพฤติ

ตามขอ้ความทกุขอ้ท�ีเขยีนไวใ้นหนงัสอืธรรมบญัญตักิถ็กูสาปแชง่” ในท�ีน�ี

โมเสส บอกวา่มนษุยท์กุคนตอ้งทาํตามกฎธรรมบญัญตั แิละใครท�ีไมเ่ช�ือ
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ถา้ "เจตจาํนงเสร"ี มปีระโยชนแ์มเ้พยีงสกัเลก็นอ้ย ยอหน์ไมค่วรจะปฏเิสธ

"ความประสงคข์องมนษุย"์ หรอืไมอ่ยา่งน�ันเขากจ็ะตกอยู่ในอนัตราย

อสิยาห 5์:20: “วบิตัแิกพ่วกท�ีเรยีกความช�ัววา่ความด แีละเรยีกความดวีา่

ความช�ัว"

คอืไมม่คีวามสงสยัเลยวา่การเกดิแบบธรรมชาตไิมม่ปีระโยชนใ์นการ

ไดร้บัความรอดเพราะวา่ใน

โรม 9:8 เปาโลเขยีนไวว้า่ “หมายความวา่คนท�ีเป�นลกูของพระเจา้น�ัน

ไมใ่ชล่กูของเน�ือหนงั แตเ่ป�นลกูของพระสญัญา จงึจะถอืวา่เป�นผู้สบืเช�ือ

สายได”้

หลงัจากน�ันยอหน์บอกในยอหน์ 1:16, “เพราะเราไดร้บัพระคณุซอ้น

พระคณุจากความบรบิรูณข์องพระองค”์ พดูอกีแบบหน�ึงกค็อื พระพร

ลว้นๆ ดงัน�ันเราไดร้บัพระพรฝ�ายวญิญาณดว้ยพระคณุโดยทางอ�ืนเทา่น�ัน

ไมใ่ชด่ว้ยความพยายามของเราเอง 2 อยา่งท�ีตรงกนัขา้มกนัไมส่ามารถ

เป�นความจรงิท�ังสองอยา่งได พ้ระคณุน�ันถกูมาก ไมว่า่ใครกต็าม จะอยู่ท�ี

ไหนกต็าม กส็ามารถไดร้บัและในเวลาเดยีวกนั พระคณุเป�นส�ิงท�ีพเิศษถงึ
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เวลายอหน์พดูถงึ "โลก" เขาหมายความวา่มนษุยชาตทิ�ังหลาย ดงัน�ัน "

เจตจาํนงเสร"ี จะเป�นส�ิงท�ีนา่ช�ืนชมอยา่งย�ิงในมนษุย ค์อืตอ้งนกึถงึดว้ยวา่

เม�ือไหรท่�ียอหน์พดูถงึ "โลก" เพราะฉะน�ันตาม 2 บทพระคมัภรีน์�ี"

เจตจาํนงเสร"ี ไมรู่้จกัความสวา่งแหง่ความจรงิและเกลยีดพระครสิตแ์ละ

ชนชาตขิองพระองค ม์อีกีหลายบทเชน่ ยอหน์ 7:7; 8:23; 14:7; 15:19; 1

ยอหน์ 2:16; 5:19 ท�ีไดก้ลา่ววา่ "โลก" (รวมถงึ "เจตจาํนงเสร"ี อยา่งย�ิง) ก็

อยู่ภายใตอ้าํนาจของมารซาตาน คอื "โลก" รวมถงึทกุอยา่งท�ีไมไ่ดแ้ยกให้

พระเจา้โดยพระวญิญาณ เพราะฉะน�ันถา้มใีครในโลกน�ีท�ีมโีดย "เจตจาํนง

เสร"ี ไดรู้้จกัความจรงิ และดว้ย "เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ดเ้กลยีดพระครสิต ย์อห์

นกจ็ะเปล�ียนส�ิงท�ีเขาไดเ้ขยีน แตเ่ขาไมไ่ดเ้ปล�ียน เพราะฉะน�ันชดัเจนแลว้

วา่ "เจตจาํนงเสร"ี ผดิบาปเทา่กบั "โลก"

ในยอหน์ 1:12-13, ยอหน์อธบิายตอ่วา่ “แตท่กุคนท�ียอมรบัพระองค ค์อื

คนท�ีเช�ือในพระนามของพระองคน์�ัน พระองคก์จ็ะประทานสทิธใิหเ้ป�น

ลกูของพระเจา้ ซ�ึงในฐานะน�ันพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจากเลอืดเน�ือหรอืกาม

หรอืความประสงคข์องมนษุย แ์ตเ่กดิจากพระเจา้”

"เลอืดเน�ือหรอืกาม" หมายความวา่เป�นเร�ืองไรส้าระท�ีจะข�ึนอยู่กบัสถานท�ี

เกดิหรอืครอบครวั "หรอืความประสงคข์องมนษุย"์ หมายความวา่เป�น

เร�ืองโงท่�ีจะข�ึนอยู่กบั "การกระทาํธรรมบญัญตั"ิ คอืหมายความวา่ไมม่ี

ความพยายามของมนษุยท์�ีสามารถทาํใหพ้ระเจา้ยอมรบัเขาได้
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ฟ�งกฎธรรมบญัญตั กิจ็ะอยู่ใตพ้ระพโิรธของพระเจา้ ไมว่า่คนท�ีพยายาม

รกัษากฎธรรมบญัญตั หิรอืคนท�ีไมไ่ดพ้ยายามท�ีจะรกัษากฎธรรมบญัญตัิ

กจ็ะถกูชาํระใหช้อบธรรมตอ่หนา้พระพกัตพ์ระเจา้ เพราะมนษุยท์กุคน

ไดต้ายในความบาป คาํสอนของเปาโลในท�ีน�ีกค็อืวา่ มมีนษุย 2์ ประเภท

คอื คนท�ีใชช้วีติดว้ยพระวญิญาณและคนท�ีไมไ่ดใ้ชช้วีติดว้ยพระวญิญาณ

(ดทู�ีโรม 3:21 และ 28) คาํสอนน�ีตรงกบัคาํสอนของพระเยซคูรสิต ใ์นยอห์

น 3:6 “ท�ีเกดิจากเน�ือหนงักเ็ป�นเน�ือหนงั และท�ีเกดิจากพระวญิญาณก็

เป�นวญิญาณ” สาํหรบัคนท�ีไมม่วีญิญาณบรสิทุธ�ิกฎธรรมบญัญตัไิมม่ี

ประโยชนอ์ะไรเลย ไมว่า่เขาจะพยายามมากแคไ่หน พวกเขาจะไมถ่กู

ชาํระใหช้อบธรรมนอกจากผา่นทางความเช�ือท�ีมาจากพระวญิญาณ

สดุทา้ยแลว้ ถา้ม "ีเจตจาํนงเสร"ี มนัจะจาํเป�นตอ้งเป�นส�ิงท�ีดที�ีสดุในมนษุย์

เพราะวา่ถา้ไมม่พีระวญิญาณบรสิทุธ�ิ"เจตจาํนงเสร"ี ตอ้งชว่ยใหม้นษุย์

รกัษากฎธรรมบญัญตัทิกุประการ! แตเ่ปาโลบอกวา่ คนท�ีเป�นของ "การก

ระทาํของกฎธรรมบญัญตั"ิ กไ็มไ่ดถ้กูชาํระใหช้อบธรรม

หมายความวา่ "เจตจาํนงเสร"ี ท�ีดที�ีสดุ ยงัไมส่ามารถทาํใหม้นษุยค์นืดกีบั

พระเจา้ได ใ้นโรม 3:20 เปาโลบอกวา่ กฎธรรมบญัญตัจิาํเป�นเพ�ือจะใหเ้รา

เหน็วา่อะไรคอืความบาป "เพราะวา่ธรรมบญัญตันิ�ันทาํใหเ้รารู้จกับาป"

พดูอกีแบบนงึกค็อื เราไดท้ราบถงึความเป�นคนบาป คนจาํพวกท�ีเป�นของ "

การกระทาํของกฎธรรมบญัญตั"ิ ไมส่ามารถสงัเกตวา่อะไรคอืความบาป
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จรงิๆ กฎธรรมบญัญตัไิมไ่ดป้ระทานใหม้นษุยเ์พ�ือใหม้นษุยเ์หน็วา่

สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง แตเ่พ�ือจะแกไ้ขความคดิเหน็ของมนษุย ว์า่อะไร

คอืส�ิงดแีละอะไรคอืความบาปในสายพระเนตรพระเจา้ "เจตจาํนงเสร"ี

ตาบอด เพราะวา่ตอ้งสอนมนัใหเ้ขา้ใจกฎธรรมบญัญตั แิละมนัไมม่ี

ความสามารถอะไรเลย เพราะวา่มนัไมส่ามารถทาํใหใ้ครชอบธรรมไดใ้น

สายพระเนตรพระเจา้

การโตว้าทขีอ้ท�ี4: พระเจา้ประทานกฎธรรมบญัญตัใิหแ้กเ่ราเพ�ือนาํเรา

มาถงึพระครสิตด์ว้ยการใหค้วามรู้สกึถงึของความบาป

การโตว้าทเีพ�ือ "เจตจาํนงเสร"ี กค็อืพระเจา้จะไมป่ระทานกฎธรรม

บญัญตัใิหแ้กเ่รา ถา้เราไมม่คีวามสามารถท�ีจะเช�ือฟ�งได เ้อราสมสั!….

{นกัมนษุยนยิมชาวดตัชย์คุฟ��นฟศูลิปวทิยาและนกัศาสนศาสตรโ์รมนัคาธ

อลกิ ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป�น “เจา้ชายแหง่มนษุยนยิม” นกัวชิาการดา้น

พระคมัภรีช์�ันนาํ และผู้สนบัสนนุการปฏริปูครสิตจกัร โดยเช�ือวา่

การศกึษาท�ังหมดตอ้งมเีป�าหมายในการฝ�กอบรมผู้อา่นใหเ้ขา้ใจพระคมัภรี์

เขาจงึเตรยีมพนัธสญัญาใหมฉ่บบัตพีมิพข์องตนเองซ�ึงจดัพมิพใ์นป�ค.ศ.

1516 ฉบบัแปลมพีนัธสญัญาใหมเ่ป�นภาษากรกี ฉบบัแปลเป�นภาษาละตนิ

และคาํอธบิายประกอบ การแปลน�ีทา้ทายความเขา้ใจของโรมเก�ียวกบั
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พระองคท์รงอยู่ในโลกท�ีพระเจา้ทรงสรา้งข�ึนมาทางพระองค แ์ตโ่ลกไม่

รู้จกัพระองค พ์ระองคเ์สดจ็มายงับา้นเมอืงของพระองค แ์ตช่าวบา้น

ชาวเมอืงของพระองคไ์มต่อ้นรบัพระองค แ์ตท่กุคนท�ียอมรบัพระองค ค์อื

คนท�ีเช�ือในพระนามของพระองคน์�ัน พระองคก์จ็ะประทานสทิธใิหเ้ป�น

ลกูของพระเจา้ ซ�ึงในฐานะน�ันพวกเขาไมไ่ดเ้กดิจากเลอืดเน�ือหรอืกาม

หรอืความประสงคข์องมนษุย แ์ตเ่กดิจากพระเจา้ พระวาทะทรงเกดิเป�น

มนษุยแ์ละทรงอยู่ทา่มกลางเรา เราเหน็พระสริขิองพระองค ค์อื พระสริทิ�ี

สมกบัพระบตุรองคเ์ดยีวของพระบดิา บรบิรูณด์ว้ยพระคณุและความจรงิ

ยอหน์เป�นพยานใหก้บัพระองค แ์ละรอ้งประกาศวา่ “น�ีแหละ คอื

พระองคผ์ู้ท�ีขา้พเจา้กลา่วถงึวา่ พระองคผ์ู้เสดจ็มาภายหลงัขา้พเจา้ทรง

เป�นใหญก่วา่ขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงดาํรงอยู่กอ่นขา้พเจา้” เพราะ

เราไดร้บัพระคณุซอ้นพระคณุจากความบรบิรูณข์องพระองค์ -ยอหน์

1:10-16

ใหเ้รายอ้นกลบัไปดยูอหน์ท�ียอหน์เขยีนอยา่งชดัเจนในการตอ่ตา้น "

เจตจาํนงเสร"ี ใน ยอหน์ 1:5 เขาบอกวา่ “ความสวา่งสอ่งเขา้มาในความมดื

และความมดืไมอ่าจเอาชนะความสวา่งได"้

และใน ยอหน์ 1:10-11 "พระองคท์รงอยู่ในโลกท�ีพระเจา้ทรงสรา้งข�ึนมา

ทางพระองค แ์ตโ่ลกไมรู่้จกัพระองค พ์ระองคเ์สดจ็มายงับา้นเมอืงของ

พระองค แ์ตช่าวบา้นชาวเมอืงของพระองคไ์มต่อ้นรบัพระองค"์
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ในโรม 10:20 เปาโลอา้งถงึ อสิยาห 6์5:1: “เราพรอ้มใหผู้้ไมไ่ดข้อน�ัน

แสวงหาได แ้ละใหผู้้ไมไ่ดเ้สาะหาน�ันพบได เ้ราพดูวา่ “เราอยู่น�ีเราอยู่น�ี”

กบัชนชาตทิ�ีไมไ่ดถ้กูขนานนามตามช�ือของเรา"

เปาโลรู้จากประสบการณข์องเขาเองวา่ เขาไมไ่ดแ้สวงหาพระคณุของพระ

เจา้ แตไ่ดร้บัท�ังๆท�ีมคีวามโกรธตอ่ตา้นพระคณุของพระเจา้ เปาโลบอกวา่

ในโรม 9:30-31 วา่ ชาวยวิท�ีต�ังใจท�ีจะรกัษาธรรมบญัญตั กิจ็ะไมร่อดดว้ย

ความพยายามเหลา่น�ัน แตช่าวตา่งชาตซิ�ึงเป�นคนไมช่อบธรรมเลยไดร้บั

พระคณุของพระเจา้

อนัน�ีแสดงใหเ้หน็ชดัวา่ความพยายามท�ังหมดของ "เจตจาํนงเสร"ี ไร้

ประโยชนท์�ีจะชว่ยใหเ้ขารอด ความกระตอืรอืรน้ของยวิไมไ่ดช้ว่ยเขาเลย

และในเวลาเดยีวกนัชาวตา่งชาตทิ�ีไมช่อบธรรมไดร้บัความรอด! พระคณุ

ของพระเจา้ประธานใหแ้บบโดยไมค่ดิมลูคา่ใหค้นท�ีไมส่มควรและไม่

เหมาะสมท�ีจะไดร้บั และไมไ่ดร้บัเพราะความพยายามแมแ้ตค่วาม

พยายามของมนษุยต์อ่ใหพ้ยายามท�ีสดุท�ีจะทาํกต็าม

การโตว้าทขีอ้ท�ี12: ความรอดสาํหรบัโลกท�ีเตม็ไปดว้ยความบาป คอืดว้ย

พระคณุดว้ยความเช�ือเทา่น�ัน
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พระวจนะและหลกัคาํสอนของโรม บางคนกลา่วในสมยัของเขาวา่ “เอ

ราสมสัวางไขท่�ีลเูธอรฟ์�กออกมา” เน�ืองจากการเรยีกรอ้งใหม้กีารปฏริปู

และพนัธสญัญาใหมข่องเขาชว่ยวางรากฐานของการปฏริปูเขา้ขา้งโรม

และยดึม�ันในหลกัคาํสอนเร�ืองเจตจาํนงเสร เีขาเขยีนวา่ "ดว้ยเสรภีาพแหง่

เจตจาํนงตอ่ตา้นลเูทอร"์ ซ�ึงตอบกลบัดว้ยคาํวา่ "การผกูมดัเจตจาํนง"

ความพยายามในภายหลงัของเอราสมสัในการนาํทาง "ถนนสายกลาง"

ระหวา่งโรมกบัพวกผู้นาํการปฏริปูทาํใหผ้ดิหวงัและถงึกบัทาํใหพ้วก

โปรเตสแตนตห์ลายคนและคาทอลกิอนรุกัษน์ยิมไมพ่อใจเชน่เดยีวกนั}

…ไดบ้อกซ�าๆวา่ "ถา้พวกเราขาดความสามารถท�ีจะทาํอะไร วตัถปุระสงค์

ของกฎธรรมบญัญตั คิาํสอน คาํเตอืน และคาํสญัญา คอือะไร? คาํตอบก็

คอืกฎธรรมบญัญตัไิมไ่ดป้ระทานใหแ้กเ่ราเพ�ือแสดงใหเ้ราเหน็ส�ิงท�ีเราทาํ

ได ก้ฎธรรมบญัญตัไิมไ่ดป้ระทานใหแ้กเ่ราเพ�ือชว่ยใหเ้ราทาํส�ิงท�ีถกูตอ้ง

เชน่เดยีวกนั เปาโลบอกในโรม 3:20 "เพราะวา่ธรรมบญัญตันิ�ันทาํใหเ้รา

รู้จกับาป" วตัถปุระสงคข์องกฎธรรมบญัญตัคิอืแสดงใหเ้ราเหน็วา่อะไรคอื

ความบาปและอะไรจะนาํใหเ้ราไปสู่ความตายนรกและพระพโิรธของพระ

เจา้ กฎธรรมบญัญตัสิามารถช�ีใหเ้ราเหน็ได แ้ตไ่มส่ามารถไถเ่ราจากความ

บาปเหลา่น�ีการไถบ่าปมาจากพระเยซคูรสิตเ์ทา่น�ัน ซ�ึงปรากฏใหเ้ราเหน็

ในพระคมัภรี!์ ไมว่า่การใชต้รรกะหรอื "เจตจาํนงเสร"ี จะนาํใครไปถงึพระ

ครสิตไ์ด เ้พราะวา่ การใชต้รรกะ และ "เจตจาํนงเสร"ี โดยมนัเองตอ้ง

พ�ึงพาความสวา่งของกฎธรรมบญัญตัเิพ�ือช�ีใหเ้หน็ความป�วยของตวัเอง
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เปาโลถามคาํถามน�ีใน กาลาเทยี 3:19, “ถา้เชน่น�ัน มธีรรมบญัญตัไิวท้าํไม?

ท�ีเพ�ิมธรรมบญัญตักิเ็พราะการละเมดิ จนกวา่พงศพ์นัธุ์ตามพระสญัญา

น�ันจะมาถงึ พวกทตูสวรรคไ์ดต้�ังธรรมบญัญตันิ�ันไวโ้ดยมอืของคนกลาง”

แตค่าํตอบของเปาโลถงึคาํถามของเขาเป�นคาํตอบท�ีตรงกนัขา้มกบัของ

คณุและของเจอโรม

คณุบอกวา่กฎธรรมบญัญตัปิระทานใหแ้กเ่ราเพ�ือพสิจูนว์า่พวกเราม "ี

เจตจาํนงเสร"ี จรงิ เจอโรมบอกวา่กฎธรรมบญัญตัอิยู่เพ�ือจาํกดัความบาป

แตเ่ปาโลไมไ่ดพ้ดูส�ิงเหลา่น�ีการโตว้าทขีองเปาโลคอืวา่ มนษุยต์อ้งไดร้บั

พระคณุเป�นพเิศษเพ�ือจะสู้กบัความช�ัวท�ีกฎธรรมบญัญตัไิดช้�ีใหเ้ราเหน็

ไมม่วีธิรีกัษาจนกวา่จะวนิจิฉยัโรคได้

กฎธรรมบญัญตัจิาํเป�นเพ�ือจะทาํใหม้นษุยไ์ดเ้หน็สภาพท�ีแยข่องเรา เผ�ือ

วา่จะไดต้อ้งการการรกัษาท�ีไดม้าจากพระครสิตเ์ทา่น�ัน ดงัน�ันคาํของเปาโ

ลใน โรม 3:20 อาจจะรู้สกึเหมอืนงา่ยเกนิไป แตค่าํเหลา่น�ีมฤีทธ�ิอาํนาจ

มากถงึข�ันท�ีจะทาํให "้เจตจาํนงเสร"ี หายไปเลย เปาโลบอกใน โรม 7:7,

“เพราะวา่ถา้ธรรมบญัญตัไิมไ่ดห้า้มวา่ “หา้มโลภ” ขา้พเจา้กค็งไมรู่้วา่

อะไรคอืความโลภ” อนัน�ีหมายความวา่ "เจตจาํนงเสร"ี ไมรู่้วา่ความบาป

คอือะไร! ถา้อยา่งน�ัน "เจตจาํนงเสร"ี จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่อะไรคอืทางท�ีถกู

และถา้ไมรู่้วา่ทางไหนคอืทางท�ีถกู จะพยายามทาํอะไรท�ีถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร?
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“เพราะวา่ในขา่วประเสรฐิน�ัน ความชอบธรรมซ�ึงเกดิมาจากพระเจา้กไ็ด้

สาํแดงออกโดยความเช�ือ และเพ�ือความเช�ือ ตามท�ีพระคมัภรีม์เีขยีนไวว้า่

“คนชอบธรรมจะมชีวีติดาํรงอยู่โดยความเช�ือ” (โรม 1:17)

และ

“แตค่นท�ีมคีวามสงสยัอยู่น�ัน ถา้เขากนิกม็คีวามผดิ เพราะเขาไมไ่ดก้นิ

ตามท�ีตนเช�ือ ท�ังน�ีเพราะการกระทาํใดๆ ท�ีไมไ่ดเ้กดิจากความเช�ือกเ็ป�น

บาปท�ังส�ิน” (โรม 14:23).

พวกเขาท�ีปราศจากความเช�ือกไ็มไ่ดถ้กูชาํระใหช้อบธรรม และคนท�ีไมไ่ด้

ถกูชาํระใหช้อบธรรมเป�นคนบาปซ�ึง "เจตจาํนงเสร"ี ใดๆกต็ามสามารถ

สรา้งกแ็ตค่วามช�ัว ดงัน�ัน "เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ดเ้ป�นอะไรนอกจากทาสถงึ

ความบาป ความตาย และมารซาตาน "เสรภีาพ" อยา่งน�ีกไ็มไ่ดเ้ป�น

เสรภีาพท�ีแทจ้รงิ

การโตว้าทขีอ้ท�ี11: คนท�ีมารู้จกัพระเยซคูรสิต ก์อ่นหนา้น�ันกไ็มไ่ดน้กึถงึ

พระองค แ์ละไมไ่ดแ้สวงหาพระองคห์รอืเตรยีมตวัเองสาํหรบัพระองค์
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ปฏบิตัติามได (้โรม 8:7). มนัเป�นไปไมไ่ดท้�ีคนเหลา่น�ีจะสามารถพยายาม

ทาํอะไรแมเ้พยีงเลก็นอ้ยดว้ยตวัเองเพ�ือท�ีจะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยั

ผู้ชายคนหน�ึงช�ือโอรเิจน…

{โอรเิจน (c.185-c.254) – นกัปรชัญาชาวกรกี นกัศาสนศาสตร แ์ละ

นกัวชิาการพระคมัภรี ใ์นเมอืงอเลก็ซานเดรยี อยีปิต;์ ความคดิเหน็ของ

เขาถกูประณามในเวลาตอ่มาวา่ผดิพลาด}

เขาเสนอวา่ผู้ชายทกุคนม "ีจติใจ" พ�ีสามารถหนัไปทาง "เน�ือหนงั" หรอื "

พระวญิญาณ" อนัน�ีเป�นแคจ่นิตนาการของเขาเอง เขาฝ�นข�ึนมา! เขาไมม่ี

หลกัฐานจากพระคมัภรีแ์มแ้ตส่กันดิเดยีว ในความเป�นจรงิไมม่ตีาํแหนง่

ตรงกลาง ทกุอยา่งท�ีปราศจากพระวญิญาณกเ็ป�นเน�ือหนงั และกจิกรรมท�ี

ดที�ีสดุของเน�ือหนงักเ็ป�นศตัรกูบัพระเจา้ อนัน�ีเป�นคาํสอนเหมอืนกบัท�ีพระ

เยซสูอนใน มทัธวิ 7:18 —ตน้ไมด้จีะเกดิผลเลวไมไ่ด ห้รอืตน้ไมเ้ลวจะ

เกดิผลดกีไ็มไ่ด้

มนัสอดคลอ้งกบัประโยคคู่น�ีของเปาโลเชน่เดยีวกนั:
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การโตว้าทขีอ้ท�ี5: หลกัคาํสอนความรอดดว้ยความเช�ือในพระครสิต์

เทา่น�ัน ไดพ้สิจูนว์า่ "เจตจาํนงเสร"ี เป�นคาํสอนท�ีผดิพลาด

ในโรม 3:21-25, เปาโลสอนดว้ยความม�ันใจวา่, “แตเ่ด�ียวน�ีความชอบ

ธรรมของพระเจา้น�ันปรากฏนอกเหนอืธรรมบญัญตั คิวามชอบธรรม

ดงักลา่วกไ็ดร้บัการยนืยนัจากหมวดธรรมบญัญตัแิละพวกผู้เผยพระวจนะ

คอืความชอบธรรมของพระเจา้ ซ�ึงปรากฏโดยความเช�ือในพระเยซคูรสิต์

แกท่กุคนท�ีเช�ือ โดยไมท่รงถอืวา่เขาแตกตา่งกนั เพราะวา่ทกุคนทาํบาป

และเส�ือมจากพระสริขิองพระเจา้ แตพ่ระเจา้ทรงมพีระคณุใหเ้ขาเป�นผู้

ชอบธรรมโดยไมค่ดิมลูคา่ โดยท�ีพระเยซคูรสิตท์รงไถเ่ขาใหพ้น้บาปแลว้

พระเจา้ไดท้รงต�ังพระเยซไูวใ้หเ้ป�นเคร�ืองบชูาไถบ่าปโดยพระโลหติของ

พระองค ค์วามเช�ือจงึไดผ้ล ท�ังน�ีเพ�ือแสดงใหเ้หน็ความชอบธรรมของพระ

เจา้ ในการท�ีพระองคไ์ดท้รงอดกล�ันพระทยั และทรงยกบาปท�ีเราไดท้าํไป

แลว้น�ัน”

คาํเหลา่น�ีเปรยีบเสมอืนสายฟ�าท�ีตอ่ตา้น "เจตจาํนงเสร"ี เปาโลแยกแยะ

ความชอบธรรมท�ีพระเจา้ประธานใหจ้ากความชอบธรรมท�ีมาจากการ

ปฏบิตัติามกฎธรรมบญัญตั "ิเจตจาํนงเสร"ี จะประสบความสาํเรจ็ถา้

มนษุยส์ามารถไดร้บัความรอดดว้ยการรกัษากฎธรรมบญัญตัิ
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แตเ่ปาโลอธบิายอยา่งชดัเจนวา่ พวกเราไมไ่ดร้อดดว้ยการปฏบิตัติาม

ธรรมบญัญตั ไิมว่า่เราจะจนิตนาการมากแคไ่หนวา่ "เจตจาํนงเสร"ี น�ีจะ

ทาํใหเ้ราสามารถกระทาํการท�ีดไีดห้รอืเป�นพลเมอืงท�ีดไีด เ้ปาโลยงับอกวา่

ความชอบธรรมท�ีพระเจา้ประทานใหเ้ป�นคนละอยา่งโดยส�ินเชงิ มนั

เป�นไปไมไ่ดท้�ี"เจตจาํนงเสร"ี จะอยู่รอดหลงัจากโดนโจมตจีากขอ้พระ

คมัภรีเ์หลา่น�ี

ขอ้พระคมัภรีเ์หลา่น�ีมสีายฟ�าอกีอนันงึท�ีตอ่ตา้น "เจตจาํนงเสร"ี ในขอ้

เหลา่น�ีเปาโลลากเสน้แยกผู้เช�ือจากผู้ท�ีไมเ่ช�ือ (โรม 3:22) ไมม่ใีครปฏเิสธ

ไดว้า่ "พลงัเจตจาํนงเสร"ี น�ีตา่งกนัมากกบัความเช�ือในพระเยซคูรสิต แ์ต่

ปราศจากความเช�ือในพระครสิต เ์ปาโลบอกวา่ ไมม่อีะไรเป�นท�ียอมรบั

สาํหรบัพระเจา้ และถา้ส�ิงไหนส�ิงใดไมไ่ดเ้ป�นท�ียอมรบัสาํหรบัพระเจา้ มนั

ตอ้งเป�นความบาป ไมม่อีะไรเป�นกลาง เพราะฉะน�ัน "เจตจาํนงเสร"ี ถา้มี

จรงิ กเ็ป�นความบาป เพราะขดัแยง้กบัความเช�ือ และไมไ่ดถ้วายเกยีรตแิต่

พระเจา้

โรม 3:23 กเ็ป�นสายฟ�าอกีอนันงึ: “เพราะวา่ทกุคนทาํบาป และเส�ือมจาก

พระสริขิองพระเจา้” เปาโลไมไ่ดพ้ดูวา่, “ทกุคนทาํบาป ยกเวน้คนท�ี

กระทาํการดดีว้ยเจตจาํนงเสร"ี
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แตค่นท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายพระวญิญาณ กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของพระ

วญิญาณ การเอาใจใสเ่น�ือหนงักค็อืความตาย และการเอาใจใสพ่ระ

วญิญาณ กค็อืชวีติและสนัตสิขุ เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการ

เป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไม่

สามารถปฏบิตัติามได แ้ละคนท�ีอยู่ในเน�ือหนงั จะเป�นท�ีชอบพระทยัพระ

เจา้กไ็มไ่ด ถ้า้พระวญิญาณของพระเจา้สถติอยู่ในพวกทา่นแลว้ ทา่นกไ็ม่

อยู่ในเน�ือหนงั แตอ่ยู่ในพระวญิญาณ ใครไมม่พีระวญิญาณของพระครสิต์

คนน�ันกไ็มเ่ป�นของพระองค -์โรม 8:5-9

ในโรม 8:5 เปาโลแบง่แยกมนษุยเ์ป�น 2 กลุ่ม — คนท�ังหลายท�ีอยู่"ฝ�าย

เน�ือหนงั" (คอืธรรมชาตคิวามบาป) และคนท�ังหลายท�ีอยู่"ฝ�ายพระ

วญิญาณ" (ดทู�ียอหน์ 3:6) อนัน�ีหมายความวา่คนท�ีไมม่พีระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิกต็อ้งอาศยัอยู่ในเน�ือหนงั คอืยงัมธีรรมชาตเิป�นคนบาป เปาโลบ

อกวา่ “ใครไมม่พีระวญิญาณของพระครสิต ค์นน�ันกไ็มเ่ป�นของพระองค์

(โรม 8:9).

ชดัเจนแลว้วา่น�ีหมายความวา่คนท�ีไมม่พีระวญิญาณบรสิทุธ�ิเป�นของมาร

ซาตาน "เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ดช้ว่ยพวกเขาสกัเทา่ไหร!่ เปาโลบอกวา่คนท�ี

ถกูบบีบงัคบัดว้ยธรรมชาตคิวามบาป “จะเป�นคนท�ีชอบพระทยัพระเจา้ก็

ไมไ่ด"้ (โรม 8:8) เปาโลบอกวา่ “การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรู

ตอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถ



28

สามารถเขา้ใจเขาผดิได เ้ปาโลบอกวา่ “พวกท�ีไมม่ธีรรมบญัญตัแิละทาํ

บาป จะตอ้งพนิาศโดยไมอ่า้งธรรมบญัญตั แิละพวกท�ีมธีรรมบญัญตัิ

และทาํบาป กจ็ะตอ้งถกูพพิากษาตามธรรมบญัญตั”ิ (โรม 2:12) ผมเองก็

ประหลาดใจท�ีบางคนบอกวา่ "บางคนไมไ่ดห้ลงทาง ไมไ่ดเ้ป�นคนไมช่อบ

ธรรม ไมไ่ดเ้ป�นคนช�ัว ไมไ่ดเ้ป�นคนบาป และมอีะไรสกัอยา่งในมนษุยท์�ีต�ัง

ใจพยายามทาํความด"ี!

และเปาโลไมไ่ดก้ลา่วถอ้ยคาํเหลา่น�ีเพยีงแคบ่างคร�ังหรอืนานๆท เีขา

กลา่วพดูแบบน�ีจากมมุแงบ่วกบา้งและแงล่บบา้งดว้ยประโยคงา่ยๆและ

โดยการเปรยีบเทยีบตา่งๆ ความหมายชดัเจนของเขาและบรบิทท�ังหมด

และการโตว้าทที�ังหมดของเขารวมกนัในน�ี— คอืนอกจากผา่นทางความ

เช�ือในพระครสิตไ์มม่อีะไรนอกจากความบาปและการกลา่วโทษ ฝ�ายคา้น

ของผมพา่ยแพแ้ลว้แมแ้ตเ่ขายงัไมย่อมแพ!้ แตน่�ันกไ็มไ่ดอ้ยู่ในอาํนาจ

ของผมท�ีจะทาํใหเ้กดิข�ึน ผมตอ้งปลอ่ยใหพ้ระวญิญาณบรสิทุธ�ิจดัการ

เร�ืองน�ัน

การโตว้าทขีอ้ท�ี10: สภาพของมนษุยป์ราศจากพระวญิญาณบรสิทุธ�ิทาํให้

เราเหน็วา่ "เจตจาํนงเสร"ี ไมส่ามารถทาํอะไรพเิศษไดเ้ลย

เพราะวา่คนท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายเน�ือหนงั กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของเน�ือหนงั
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คอืวา่ไมม่ขีอ้ยกเวน้ ถา้เป�นไปไดท้�ีจะทาํใหพ้วกเราเป�นท�ียอมรบัสาํหรบั

พระเจา้ดว้ย "เจตจาํนงเสร"ี น�ีเปาโลคงเป�นคนโกหก คอืวา่เปาโลควรจะ

ใหพ้�ืนท�ีสาํหรบัขอ้ยกเวน้ แตเ่ปาโลพดูอยา่งชดัเจนวา่ เพราะความบาป

ไมม่ใีครสามารถถวายเกยีรตแิดพ่ระเจา้หรอืนมสัการอยา่งจรงิใจได้

ใครท�ีทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัตอ้งรู้วา่พระเจา้พอพระทยัพวกเขา แต่

ประสบการณข์องพวกเราสอนเราวา่ ไมม่อีะไรในเราท�ีทาํใหพ้ระเจา้พอ

พระทยั ถามพวกท�ีอา้งถงึ "เจตจาํนงเสร"ี วา่มอีะไรในพวกเขาท�ีทาํใหพ้ระ

เจา้พอพระทยัหรอืเปลา่ เขากต็อ้งยอมรบัวา่ไมม่อีะไร เปาโลบอกอยา่ง

ชดัเจนวา่ไมม่ี

แมแ้ตค่นท�ีเช�ือใน "เจตจาํนงเสร"ี กต็อ้งเหน็ดว้ยกบัผมวา่ พวกเขาไม่

สามารถถวายเกยีต�ิแดพ่ระเจา้ดว้ยกาํลงัของเขาเอง แมว้า่จะนบั "

เจตจาํนงเสร"ี ของพวกเขา เขากย็งัสงสยัวา่ พวกเขาไดท้าํใหพ้ระเจา้พอ

พระทยัแลว้หรอืยงั ดงัน�ันผมพสิจูนแ์ลว้จากพยานของมโนธรรมของพวก

เขาเองวา่ "เจตจาํนงเสร"ี ไมไ่ดท้าํใหพ้ระเจา้พอพระทยั แมแ้ตเ่ราจะรวม

พลงัและความพยายามตา่งๆท�ังหมด "เจตจาํนงนองเสรภีาพ" มคีวามผดิ

บาปคอืการท�ีไมเ่ช�ือ ดงัน�ันเราเหน็แลว้วา่ หลกัคาํสอนของความรอดดว้ย

ความเช�ือเทา่น�ัน ตรงกนัขา้มกบัแนวคดิ "เจตจาํนงนองเสร"ี
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การโตว้าทขีอ้ท�ี6: ไมม่พี�ืนท�ีสาํหรบัแนวคดิของการทาํบญุหรอืการหา

ผลตอบแทน

พวกท�ีสอน "เจตจาํนงเสร"ี บอกวา่ถา้ไมม่ "ีเจตจาํนงเสร"ี กไ็มม่พี�ืนท�ี

สาํหรบัการรบับญุหรอืรางวลั

แลว้พวกท�ีอา้งถงึ "เจตจาํนงเสร"ี จะวา่อยา่งไรเก�ียวกบัคาํวา่ ไมค่ดิมลูคา่

ในโรม 3:24? เปาโลบอกวา่ "พระเจา้ทรงมพีระคณุใหเ้ขาเป�นผู้ชอบธรรม

โดยไมค่ดิมลูคา่" แลว้พวกเขาคดิอยา่งไรเก�ียวกบั "พระเจา้ทรงมพีระคณุ

ใหเ้ขา" ถา้ความรอดเป�นส�ิงท�ีไดร้บัแบบไมค่ดิมลูคา่ กไ็มม่ทีางท�ีจะไดร้บั

ความรอดเป�นรางวลัหรอืส�ิงท�ีสมควรไดร้บั

อยา่งไรกต็าม เอราสมสั ยงัยนืยนัวา่มนษุยจ์าํเป�นตอ้งมคีวามสามารถท�ี

จะทาํอะไรเพ�ือไดร้บัความรอดของเขา ไมอ่ยา่งน�ันกจ็ะไมส่มควรรอด เขา

คดิวา่เหตผุลท�ีพระเจา้ชาํระใหค้นหน�ึงชอบทาํและไมใ่นอกีคนหน�ึง กค็อื

วา่คนหน�ึงไดใ้ช "้เจตจาํนงเสร"ี และพยายามท�ีจะเป�นคนชอบธรรม และ

อกีคนหน�ึงไมไ่ดใ้ช แ้ตส่�ิงท�ีทาํใหพ้ระเจา้เป�นผู้ใหเ้กยีรตบิคุคล แตพ่ระ

คมัภรีบ์อกอยา่งชดัเจนวา่พระองคไ์มไ่ดเ้ป�น (กจิการ 10:34)
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เปาโลบอกเราดว้ยวา่ธรรมบญัญตั สิามารถช�ีใหเ้หน็ความบาปแตไ่ม่

สามารถลบความบาป (โรม 3:20; กาลาเทยี 3:2) เพราะวา่ "เจตจาํนงเสร"ี

มคีวามสามารถท�ีจะทาํในกรณที�ีเราไดร้กัษาธรรมบญัญตั,ิ ไมส่ามารถมี

ความชอบธรรมท�ีพอพระทยัพระเจา้ท�ีไดม้าจากการรกัษาธรรมบญัญตัิ

สดุทา้ยแลว้ เราท�ังหลายอยู่ใตพ้ระพโิรธของพระเจา้เพราะความบาปของ

อดมัคอืการไมเ่ช�ือฟ�ง (โรม 5:12; 1 โครนิธ 1์5:22) พวกเราตกอยู่ภายใต้

พระพโิรธของพระเจา้ต�ังแตเ่กดิ รวมถงึพวกคนท�ีม "ีเจตจาํนงเสร"ี — ถา้

พวกน�ีมจีรงิ! ถา้อยา่งน�ัน "เจตจาํนงเสร"ี จะชว่ยเราไดอ้ยา่งไร —

นอกจากชว่ยใหเ้ราทาํความบาปและไดร้บัพระพโิรธ

ผมอาจจะไมพ่ดูถงึการโตว้าทเีหลา่น�ีกไ็ด แ้ละเลอืกท�ีจะอธบิายจดหมาย

ของเปาโลตรงๆ แตผ่มอยากจะช�ีใหเ้หน็วา่ ฝ�ายตรงกนัขา้มของผมน�ันโง่

แคไ่หน ซ�ึงพลาดท�ีไดเ้หน็ส�ิงงา่ยๆชดัเจน เพราะฉะน�ันผมปลอ่ยใหเ้ขา

พจิารณาคาํโตว้าทเีหลา่น�ีใหเ้ขาเอง

การโตว้าทขีอ้ท�ี9: เปาโลชดัเจนท�ีสดุในการตอ่ตา้น "เจตจาํนงเสร"ี

การโตว้าทขีองเปาโลในท�ีน�ีชดัเจนถงึขนาดท�ีเป�นเร�ืองอศัจรรยท์�ีใครก็
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สามารถทาํใหพ้ระเจา้ยอมรบัเราได ค้อืการกระทาํของมนษุยส์มควร

ไดร้บัพระพโิรธของพระเจา้ไมใ่ชค่วามพอพระทยั ในโรม 4:4-5 เปาโลต�ัง "

คนท�ีทาํงาน" ตอ่ "คนท�ีไมไ่ดอ้าศยัการประพฤต"ิ และไมเ่ลอืกท�ีจะไวใ้จ

พระเจา้แทน ไมม่ตีาํแหนง่คร�ึงทาง!

การโตว้าทขีอ้ท�ี8: กาํป��นเตม็ไปดว้ยการโตว้าทตีา่งๆ

ผมจาํเป�นตอ้งพดูผา่นๆถงึการโตว้าทที�ีตอ่วา่ "เจตจาํนงเสรภีาพ" ผมจะ

อา้งถงึทลีะอยา่งส�ันๆ แต่ๆละอยา่งสามารถทาํลายแนวคดิ "เจตจาํนงเสร"ี

โดยส�ินเชงิดว้ยมนัเอง

เชน่ ตน้กาํเนดิของพระคณุซ�ึงชว่ยใหเ้รารอดเป�นพระคณุของพระเจา้ท�ี

เป�นพระประสงคน์รินัดรข์องพระองค (์โรม 8:28) คาํน�ีจาํเป�นตอ้งกาํจดั

คาํแนะนาํวา่พระเจา้ทรงมพีระคณุตอ่เราเพราะส�ิงตา่งๆท�ีเราไดท้าํ

การโตว้าทอีกีอยา่งหน�ึงมพี�ืนฐานในขอ้เทจ็จรงิวา่ พระเจา้สญัญาความ

รอดโดยพระคณุ (ใหก้บัอบัราฮมั) กอ่นท�ีพระองคจ์ะประทานธรรมบญัญตัิ

เปาโลโตแ้ยง้บอกวา่ ถา้เรารอดจากการรกัษาธรรมบญัญตัโิดย "เจตจาํนง

เสร"ี เชน่น�ันกห็มายความวา่ พระสญัญาถงึความรอดโดยพระคณุถกู

ยกเลกิ (โรม 4:13-15; กาลาเทยี 3:15-21) ในขณะเดยีวกนัความเช�ือกจ็ะ

ไมม่คีณุคา่
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เอราสมสัและบางคนท�ีคดิเหมอืนกนัจะบอกวา่มนษุยม์คีวามสามารถท�ี

จะทาํเพยีงเลก็นอ้ยโดยใช "้เจตจาํนงเสร"ี เพ�ือไดร้บัความรอดของเขา

พวกเขาอาจจะบอกวา่ "เจตจาํนงเสร"ี มคีณุคา่เลก็นอ้ยและไมส่มควร

ไดร้บัมาก แตใ่นเวลาเดยีวกนัเขายงัยนืยนัวา่ "เจตจาํนงเสร"ี น�ีไดท้าํให้

มนษุยม์คีวามสามารถท�ีจะพยายามเขา้หาหาพระเจา้ เขายงัยนืยนัวา่ถา้

ใครคนใดไมไ่ดพ้ยายามหาพระเจา้ มนักเ็ป�นความผดิของเขา ท�ีเขาไมไ่ด้

รบัพระคณุของพระเจา้

ดงัน�ัน ไมว่า่ "เจตจาํนงเสร"ี น�ีมคีณุคา่มากหรอืนอ้ย ผลกระทบคอื

เหมอืนเดมิ: พระคณุของพระเจา้ไดร้บัโดยการใชม้นั แตเ่ปาโลไดป้ฏเิสธวา่

เจตวา่จาํนงเสรนี�ีมคีณุคา่ ดว้ยการใชค้าํวา่ "ไมค่ดิมลูคา่" คอืพวกท�ีบอกวา่ "

เจตจาํนงเสร"ี มคีณุคา่เลก็นอ้ย กแ็ยเ่ทา่กบัคนท�ีบอกวา่มคีณุคา่มาก ท�ัง

สองสอนวา่ "เจตจาํนงเสร"ี มคีณุคา่มากเพยีงพอท�ีจะทาํใหเ้ราคนืดกีบั

พระเจา้ เพราะฉะน�ันในความเป�นจรงิกไ็มไ่ดต้า่งกนัเลย

จรงิๆแลว้ คนท�ีสนบัสนนุ "เจตจาํนงเสร"ี ไดใ้หต้วัอยา่งท�ีดขีองการ "

กระโดดออกจากกระทะเขา้ไปในไฟ" โดยการพดูถงึ "เจตจาํนงเสร"ี

เหมอืนกบัวา่มนัมคีณุคา่เลก็นอ้ย เขาทาํใหเ้ร�ืองน�ีซบัซอ้นข�ึนแทนท�ีจะงา่ย

ข�ึน อยา่งนอ้ยกพ็วกคนท�ีพดูถงึเจตจาํนงเสรวีา่มคีณุคา่มาก (พวกเขา

เรยีกวา่ "พวกเปลจอินั")…
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{พวกเปลจอินั – ลทัธหิน�ึงในศตวรรษท�ี4 และ 5 ท�ีปฏบิตัติามคาํสอนของ

คนสอนเทยีมเทจ็ เปลจอิสั (ค. 354-c. 420) นกับวชชาวองักฤษผู้ยนืยนั

วา่ผู้คนสามารถปฏริปูตนเองไดด้ว้ยเจตจาํนงเสรแีละพวกเขาสามารถ

กา้วออกไปสู่ความรอดโดยปราศจากความชว่ยเหลอืจากพระคณุของพระ

เจา้ ความคดิเหน็ของเขาถกูประณามวา่เป�นคาํสอนผดิพลาดโดยสภา

เมอืงเอเฟซสั (431).}

ต�ังราคาสงูสาํหรบัพระคณุของพระเจา้ เพราะวา่ตอ้งมบีญุเยอะถงึจะ

ไดร้บัความรอด แตเ่อราสมสัทาํใหพ้ระคณุมคีณุคา่ในราคาถกูมาก

สามารถไดร้บัดว้ยความพยายามเพยีงเลก็นอ้ย แตเ่ปาโลเอาท�ัง 2 แนวคดิ

ลดใหจ้นถงึไมม่อีะไรเลยดว้ยคาํวา่ "ไมค่ดิมลูคา่" ในโรม 3:24

ตอ่ไปในโรม 11:6 เปาโลบอกวา่การท�ีพระเจา้ยอมรบัเราคอืดว้ยพระคณุ

เทา่น�ัน: “แตถ่า้เป�นทางพระคณุ กไ็มไ่ดเ้ป�นทางการประพฤต ถิา้เป�น

ทางการประพฤต พิระคณุกจ็ะไมเ่ป�นพระคณุอกีตอ่ไป” คาํสอนของเปาโ

ลในท�ีน�ีกช็ดัเจน คอืไมม่ "ีการทาํบญุ" ในสายพระเนตรพระเจา้ ไมว่า่บญุ

จะเลก็หรอืใหญแ่คไ่หน ไมม่ใีครสมควรไดร้บัความรอด เปาโลไลก่ารก

ระทาํของ "เจตจาํนงเสร"ี ออกไป และต�ังพระคณุเพยีงเทา่น�ัน เราไม่

สามารถใหค้วามรอดข�ึนอยู่กบัเราเองแมแ้ตส่กันดิเดยีว ความรอดของเรา

ตอ้งข�ึนอยู่กบัพระเจา้โดยส�ินเชงิ
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การโตว้าทขีอ้ท�ี7: "เจตจาํนงเสร"ี ไมม่คีณุคา่เพราะวา่ การกระทาํของ

มนษุยไ์มไ่ดเ้ก�ียวกบัความชอบธรรมของมนษุยต์อ่หนา้พระเจา้

ถา้อบัราฮมัถกูชาํระใหช้อบธรรมโดยการประพฤต ทิา่นกม็ทีางท�ีจะอวดได้

แตไ่มใ่ชเ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ พระคมัภรีว์า่อยา่งไร? กว็า่“อบัราฮมั

เช�ือพระเจา้ และพระองคท์รงถอืวา่ทา่นเป�นคนชอบธรรม” สว่นคนท�ี

ทาํงานกไ็มถ่อืวา่คา่จา้งท�ีไดน้�ันเป�นบาํเหนจ็ แตถ่อืวา่เป�นคา่แรงของงานท�ี

ไดท้าํ สว่นคนท�ีไมไ่ดอ้าศยัการประพฤต แิตไ่ดเ้ช�ือในพระองคผ์ู้ทรงใหค้น

อธรรมเป�นคนชอบธรรมได เ้พราะความเช�ือของคนน�ันพระเจา้ทรงถอืวา่

เป�นความชอบธรรม -โรม 4:2-5

ตอนน�ีผมกจ็ะดคูาํอธบิายของเปาโลใน โรม 4:2-3: “ถา้อบัราฮมัถกูชาํระ

ใหช้อบธรรมโดยการประพฤต ทิา่นกม็ทีางท�ีจะอวดได แ้ตไ่มใ่ชเ่ฉพาะ

พระพกัตรพ์ระเจา้ พระคมัภรีว์า่อยา่งไร? กว็า่“อบัราฮมัเช�ือพระเจา้

และพระองคท์รงถอืวา่ทา่นเป�นคนชอบธรรม” เปาโลไมไ่ดป้ฏเิสธวา่อบั

ราฮมัเป�นผู้ชอบธรรม จดุประสงคค์อืวา่ความชอบธรรมของเขาไมไ่ดช้ว่ย

ใหเ้ขาไดร้บัความรอด

ไมม่ใีครปฏเิสธวา่การกระทาํท�ีช�ัวจะไมถ่กูยอมรบัจากพระเจา้ อนัน�ีก็

ชดัเจนอยู่แลว้ คอืผมจะบอกวา่แมแ้ตก่ารกระทาํท�ีดขีองเราจะไม่


