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การไถบาป 
๑ เปโตร ๑:๑๓-๒๑ 

 
 

ขอพระคัมภีรที่เราจะศึกษากันอยูในพระธรรม ๑ เปโตร บทที่ 

๑ขาพเจาขอใหทานเริ่มอานพรอมกับขาพเจาต้ังแตขอสิบสามถึงข

อยี่สิบเอ็ด  พระคัมภีรตอนนี้บอกวา “เหตฉุะนัน้ 

ทานทัง้หลายจงเตรยีมตวัเตรยีมใจของทานไวใหดี และจงขมใจ 

ตั้งความหวังใหเต็มเปยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแกทา

นเมือ่พระเยซูครสิตจะทรงสาํแดงพระองค ดจุดงัเปนบตุรทีเ่ชือ่ฟง 

ขออยาไดประพฤติตามราคะตณัหาอยางทีเ่กดิจากความโงเขลาข

องทานในกาลกอน 

แตพระองคผูไดทรงเรียกทานทัง้หลายนัน้บริสทุธิฉ์นัใด 

ทานทัง้หลายจงเปนคนบรสิทุธิใ์นบรรดาการประพฤตทิกุอยางดวย

ฉนันัน้ ดังที่มคีาํเขียนไวแลววา `ทานทัง้หลายจงเปนคนบรสิทุธิ ์

เพราะเราเปนผูบริสทุธิ'์ และถาทานอธษิฐานขอตอพระบดิา 
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ผูทรงพพิากษาทกุคนตามการกระทาํของเขาโดยไมเหน็แกหนาค

นใดเลย 

จงประพฤติตนดวยความยาํเกรงตลอดเวลาทีท่านอยูในโลกนี ้ 

ทานรูวา 

พระองคไดทรงไถทานทัง้หลายออกจากการประพฤตอินัหาสาระมิ

ได ซึ่งทานไดรับเปนประเพณตีอจากบรรพบุรษุของทาน 

มไิดไถไวดวยสิ่งทีเ่สือ่มสลายได เชนเงนิและทอง 

แตทรงไถดวยพระโลหติอนัมีราคามากของพระครสิต 

ดังเลอืดลกูแกะที่ปราศจากตาํหนหิรอืจดุดางพรอย 

แทจรงิพระเจาไดทรงดาํริพระคริสตนัน้ไวกอนทรงสรางโลก 

แตทรงใหพระคริสตปรากฏพระองคในวาระสดุทายนี้ 

เพือ่ทานทั้งหลาย เพราะพระครสิตทานจงึเชือ่ในพระเจา 

ผูทรงบนัดาลพระคริสตใหฟนจากความตาย 
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และทรงประทานสงาราศแีกพระองค 

เพือ่ใหความเชือ่และความหวงัใจของทานดาํรงอยูในพระเจา”  

ขอใหเรารวมใจกันอธิษฐานขอใหองคพระผูเปนเจาทรงโปร

ดอวยพรการอานและเทศนาพระวจนะของพระองค พระบิดาเจาขา 

ลูกทั้งหลายมาเขาเฝาพระองคเพื่อขอความชวยเหลือจากพระองค

ขอพระองคทรงโปรดชวยใหลูกเทศนาพระวจนะของพระองคอยา

งที่พอพระทัยพระองค 

ขอพระองคทรงโปรดชวยใหผูที่จะฟงคําเทศนานีเ้ขาใจและตอบรั

บตอพระวจนะของพระองคดวยเถิดลูกทัง้หลายขอพระองคทรงโป

รดแตะตองใจพวกลูก 

โดยเฉพาะใจของผูที่ยังไมเคยไดรูจักกับความรอดอันนามหัศจรร

ยของพระองค 

ขอใหวันนี้และชั่วโมงนี้เปนโอกาสที่พวกเขาจะรองขอความเมตตา
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จากพระองคดวยเถิดลูกทัง้หลายขอขอบพระคุณพระองคสําหรับโ

อกาสในวันนี้และอธิษฐานขอใหพระองคไดรับเกียรติจากคําเทศน

านี้ดวย 

ลูกทั้งหลายอธิษฐานขอตอพระองคในพระนามพระเยซูคริสตเจา 

เอเมน  

มีความจริงที่นามหัศจรรยหลายประการอยูในขอพระคัมภีรต

อนที่เราเพิ่งอานกันไปนี้ 

ขอพระคัมภีรแตละขอมีหลายดานที่เราควรศึกษาอยางเจาะลึกกอ

นอื่นใหเรามาดูขอสิบแปดและสิบเกาดวยกันและศึกษาในหัวขอที่เ

กี่ยวกับการไถ 

พระคัมภีรมีหลายคําที่ใชเพื่อบรรยายเกี่ยวกับความรอด  

คําบางคําเหลานี ้ไดแก บังเกิดใหม เปนขึ้นใหม ไดรับการยกโทษ 

กลายเปนผูชอบธรรม และไดรับความรอด 
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การไถกเ็ปนอีกคําหนึ่งที่ย่ิงใหญ 

คําเหลานี้ทุกคําสะทอนใหเห็นถึงหลายแงมุมเกี่ยวกับความรอดขอ

งเรา 

ขาพเจาไดพบวาคนมากมายใชคําเหลานี้โดยไมเขาใจความหมาย

เฉพาะของแตละคํา เรามักใชคําเหลานี้สลับกันอยางผิดๆ 

โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของแตละคํา 

เราควรศึกษาเพื่อที่จะไดทราบความหมายของคําแตละคํา 

และเราจะไดเขาใจมากยิ่งข้ึนถึงส่ิงที่องคพระผูเปนเจาไดทรงกระ

ทําเพื่อพวกเรา 

แลวเราก็จะเขาใจถึงความมหัศจรรยแหงพระคุณของพระองค 

การไถเปนหัวขอหนึ่งที่งดงามที่สุดที่เราพบในพระคัมภีร 

มีคนเคยเขียนไววา 

“แมน้ําแหงพระคุณทุกสายไหลออกมาจากน้ําพุแหงการไถ” 
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เราสามารถสรุปยอสารที่เราไดจากพระคัมภีรเปนความคิดสองประ

การงายๆ ความคิดประการแรก คือ “ความพินาศ” 

นั่นคือสิง่ที่เกิดข้ึนกับมนษุยชาติเม่ือความบาปไดเขามาในโลก 

ความคิดประการที่สอง คือ “การไถ” 

นี่คือสิ่งที่พระเยซูจะทรงกระทําเพื่อเราดวยพระโลหิตที่พระองคได

ทรงหลั่งออกที่ไมกางเขน 

มีสามดานที่ขาพเจาจะกลาวถึงในคําเทศนานี้ขณะที่เราพยาย

ามที่จะเขาใจหัวขออันเปยมดวยสงาราศีนี้ใหมากย่ิงข้ึน 

ประการแรก เราจะพูดถึง “ภาพ” แหงการไถ 

เรานึกถงึอะไรเมือ่เราไดยินถึงการไถ  ประการที่สอง 

ขาพเจาจะพูดถึง “คาไถ” หากเราจะไดรับการไถ 

มันก็ตองมีผูจายคาไถแทนเรา ประการสุดทาย ขาพเจาจะพูดถึง 

“ซ่ึงถูกซ้ือแลว” พระคัมภีรสอนอะไรเราเกี่ยวกับผูที่ถูกไถไวแลว 
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ความคิดทั้งสามประการนีเ้ปนสิ่งที่ขาพเจาจะพยายามอธิบายใหท

านทราบโดยความชวยเหลือของพระเจา 

ประการแรก ใหเรานึกถงึภาพที่มีผูวาดไวแลว คําวา 

“การไถ” 

ในขอพระคัมภีรที่เราไดอานทําใหเรานึกถึงใครสักคนที่ไดรับการ

ปลอยตัวเปนอิสระ  การที่เราจะเขาใจถึงอิสรภาพนี้ได 

เราตองเริ่มตนดวยใครสักคนที่ถกูจองจําอยู นั่นคือ ทาสคนหนึ่ง 

ขอใหทานจินตนาการพรอมกับขาพเจาถึงตลาดคาทาสที่ใหญโตสั

กแหง 

ในตลาดแหงนี้มีการซื้อขายดวงวิญญาณมนุษยทั้งผูใหญและเด็ก 

ทั้งชายและหญงิ คนรวยอยูที่นั่นพรอมกับคนจน 

คนที่มีช่ือเสียงอยูที่นั่นพรอมกับคนที่ไมมีใครรูจัก 

คนที่มีอํานาจอยูที่นั่นพรอมกับคนออนแอ  ในความเปนจริงแลว 
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ภายในตลาดแหงนี้มีดวงวิญญาณของมนุษยทุกคนตั้งแตเริ่มสราง

โลกจนถึงสมัยปจจุบัน  

คงมีหลายคนที่ไมยอมรับภาพนี้ พวกเขากลาววา 

“นี่มันเรือ่งเหลวไหล ฉันไมเคยถูกจองจําสักหนอย 

ฉันไมใชทาสนะ” 

ขาพเจานึกถึงคําตรัสของพระเยซูเจาเม่ือมีคนพูดแบบเดียวกันนีก้ั

บพระองค เราไดอานเรื่องนี้ในพระธรรมยอหน บทที่ ๘  

พระเยซูตรัสไวในขอ ๓๒ วา “และทานทั้งหลายจะรูจกัความจรงิ 

และความจรงินัน้จะทาํใหทานทัง้หลายเปนไทย"  

คําพูดนี้ทําใหหลายคนที่ฟงพระองคไมพอใจ 

พวกเขาตอบพระองคอยางรุนแรงในขอ ๓๓ วา 

“เราสืบเชือ้สายมาจากอบัราฮัมและไมเคยเปนทาสใครเลย 

เหตไุฉนทานจงึกลาววา `ทานทัง้หลายจะเปนไทย’” 
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คําตอบของพระเยซูแสดงใหเห็นถึงเครื่องจองจําที่พระองคกําลังต

รัสถึงอยู พระองคตรัสในขอ ๓๔ วา “เราบอกความจรงิแกทานวา 

ผูใดที่ทาํบาปกเ็ปนทาสของบาป”  

ในคําตรัสเหลานีเ้องพระเยซูไดทรงเปดเผยใหเราเห็นถึงปญหาที่ใ

หญโตที่สุดของมนุษย  

ขาพเจาสงสัยวาทานเคยคิดวาตัวเองเปนคนรับใช 

หรือเปนทาสของความบาปบางไหม 

พระคัมภีรบอกเราอยางชัดเจนใน โรม ๓:๒๓ 

“เหตวุาทกุคนทาํบาป และเสือ่มจากสงาราศีของพระเจา” 

เราอานในปญญาจารย ๗:๒๐  

“แนทเีดยีวไมมคีนชอบธรรมสกัคนเดยีวบนแผนดนิโลก 

ทีไ่ดประพฤตลิวนแตความด ีและไมกระทาํบาปเลย” 

พระเจาผูทรงสรางเราทรงเปนผูวางมาตรฐานศีลธรรมแหงจักรวาล



Page 10 of 39 
 

ของเรา พระองคไดทรงวางมาตรฐานความถูกผิดใหแกมนุษยชาติ 

เม่ือเราพิจารณาดูในพระราชบัญญัติอันบริสุทธ์ิของพระองค 

เราก็เหน็วาเรายืนอยูตอเบื้องพระพักตรพระองคอยางคนที่มีความ

ผิด หลายคนหัวเราะเยาะขอเท็จจริงขอนี้ 

แตพวกเขาก็กลบัพบวาตัวเองไมอาจอธิบายหรือหนีพนจากความรู

สึกผิดที่เกาะกุมจติใจของพวกเขาไปไดใชครับ 

ความบาปไดพาเราเขามาในตลาดคาทาสแหงนี้ 

ความบาปไดจับเราใหเปนทาสของมัน 

กระนั้น มีอีกหลายคนที่ยังไมยอมรับอยู พวกเขาบอกวา 

“ฉันอาจเคยทําบาปมาบางในชวีติ 

แตฉันกไ็มใชคนเลวขนาดนั้นนีน่า ฉันเปนคนดีนะ 

พระเจาตองยอมรับฉันอยูแลว” 

ขอใหขาพเจายกภาพประกอบอนัหนึ่งใหพวกทานไดดู 
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เพื่อพิสูจนวาความคิดดังกลาวเปนเรื่องทีผ่ิด 

สมมติวาทานถกูนําตัวไปอยูตอหนาผูพิพากษาคนหนึ่งเพราะความ

ผิดเล็กนอยอันหนึ่งที่ทานไดกอ 

ขณะที่ผูพิพากษาเริ่มอานขอหาปรักปรําทาน 

ลองจินตนาการวาทานเริ่มอวดอางวาทานเปนคนดีขนาดไหน 

ทานประกาศวาทานไมเคยฆาคนหรือขโมยทรัพยสินที่มีคาเลย 

ทานสาธยายตอไปถึงลักษณะนิสัยตางๆที่ทานรูสึกวามันทําใหทาน

เปนคนดี  ผูพิพากษาอาจยอมรับถึงความดีเหลานัน้ 

แตนั่นกไ็มใชส่ิงที่เขาสนใจเปนหลัก 

ทานทําผิดกฎหมายและทานตองเผชิญกับผลลพัธที่ตามมา 

แนวคิดเดียวกันนี้ก็เปนจริงเม่ือพูดถึงพระราชบัญญัติของพระ

เจา เราไดอานใน ยากอบ ๒:๑๐ วา 

“เพราะวาผูใดรกัษาพระราชบญัญัตไิดทัง้หมด แตผดิอยูขอเดยีว 
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ผูนัน้กเ็ปนผูผิดพระราชบญัญัตทิั้งหมด” 

หากเราทําบาปอยางใดอยางหนึ่ง 

เราก็มีความผิดตอเบื้องพระพักตรพระเจา  เรายังอานเจอใน 

กาลาเทยี ๓:๑๐ 

“เพราะวาคนทั้งหลายซึง่พึ่งการกระทาํตามพระราชบญัญัตกิถ็กูสา

ปแชง เพราะมีคาํเขียนไววา 

ทกุคนทีม่ไิดประพฤติตามทกุขอความทีเ่ขียนไวในหนงัสอืพระราช

บญัญัตกิต็องถกูสาปแชงทานเห็นภาระอันใหญหลวงที่ความบาปใ

ชใหเราแบกไหม ผูที่ไมเชื่อฟงทุกขอก็ถกูพระราชบัญญัติแชงสาป 

ทานตองเขาใจวาพระเจามิไดประทานพระราชบัญญัติมาเพ่ือ

ชวยเราใหรอด แตเพื่อใหเรารูตัววาเราเปนคนบาป  

พระคัมภีรกลาวไวใน โรม ๓:๒๐ 

“เพราะฉะนัน้จงึไมมเีนือ้หนงัคนหนึง่คนใดเปนผูชอบธรรมในสาย
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พระเนตรของพระเจาไดโดยการประพฤตติามพระราชบญัญัต ิ

เพราะวาโดยพระราชบญัญตันิัน้เราจงึรูจกับาปได” 

เม่ือเราพิจารณาดูในพระราชบัญญัติของพระเจา 

เราก็เหน็ถึงสภาพที่แทจริงแหงจิตวิญญาณของเรา 

เราเห็นถึงเครื่องพันธนาการที่เราไดหยิบมาสวมตัวเราเอง 

ความบาปจับเราเปนเชลย 

เราไมอาจปลดปลอยตัวเองใหเปนอิสระได เราใชชีวิตอยางทอแท 

ปราศจากความหวัง หรือจุดมุงหมายที่แทจริงในชีวิต 

คนมากมายในตลาดชางทําส่ิงที่โงเขลา 

พวกเขาใชเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆและอวดตัววาพวกเข

าดีกวาคนอื่นขนาดไหนพวกเขามองไมเห็นวาตัวเองก็ตองถูกปรับ

โทษเหมือนกนั  พระเจาไมทรงเห็นแกหนาผูใด 

พระองคทรงเปนผูพิพากษาที่ชอบธรรมที่จะไมยอมใหทรัพยส่ิงขอ
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งหรือสถานะมามอีิทธิพลเหนือพระองคไดส่ิงเหลานี้อาจเปลี่ยนแป

ลงคําตัดสินของผูพิพากษาของโลกนีไ้ด 

แตมันไมมีอิทธิพลตอองคผูพิพากษาแหงแผนดินสวรรคหากทานต

กเปนทาสอยูในตลาดแหงความบาป 

ขาพเจาอธิษฐานขอใหทานไดเห็นถึงสภาพที่ส้ินหวังของตัวทาน 

ใชแลวครับ นี่แหละ ภาพที่เราพูดถึงเพื่อเริ่มตน 

คราวนี้ใหเรามาดูความคิดประการที่สองแหงคําเทศนาของเร

า นั่นคือ ราคา เชนเดียวกับทาสทุกคน 

คนเหลานั้นที่อยูในตลาดแหงความบาปมีไวเพื่อขาย 

หลายสิ่งหลายอยางกําลังประมูล 

โดยหวังวาจะไดซ้ือและเอาดวงวิญญาณที่ตกเปนทาสอยูที่นี่ไปเป

นสมบัติสวนตัว 

ใหเรายืนฟงบทสนทนาขณะที่มีการซื้อขายเหลานี้กนัดู 
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ตอนแรกความมั่งค่ังเดินผานมา บางคนถามความมั่งค่ังวา 

“เจาใหอะไรแกขาไดบาง”   ความมั่งค่ังตอบวา 

“ขาจะใหบานสวยๆแกเจา ขาจะใหเจาไดขับรถคันโก 

ขาจะใหเจาเปนที่นับหนาถือตาของคนในชุมชน 

ขาสามารถทําใหเจาไดไปอยูในกลุมคนที่มีอิทธิพลได 

ส่ิงเหลานี้และอกีมากมายจะเปนของเจาหากเจาขายตัวเองใหแกข

า” นี่เปนขอเสนอที่ย่ัวน้ําลายคนมากมายในตลาดแหงนี้ 

พวกเขาอยากครอบครองทรัพยสินเงินทองและสิทธิพิเศษที่ความมั่

งค่ังสามารถใหแกพวกเขาได 

พวกเขาคิดวานี่จะทําใหชีวิตของพวกเขาในตลาดคาทาสแหงนี้สุ

ขสบายยิ่งข้ึน พวกเขาเลยบอกวา “ตกลง ขาจะขายตัวเองใหเจา” 

เรามองดูขณะที่ความมั่งค่ังพาคนเหลานัน้ที่มันซ้ือไปยังอีกดานหนึ่

งของตลาด แตมันก็ไมสามารถปลดปลอยพวกเขาใหเปนอิสระได 
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ตอมาการศึกษาก็เดินผานมา บางคนถามมันวา 

“เจาใหอะไรแกขาไดบาง” การศึกษาตอบวา 

“ขาสามารถทําใหเจาเขาใจบรรดาความลึกลับอนัยิ่งใหญแหงสาก

ลจักรวาลได ขาสามารถใหปริญญาตางๆแกเจาได 

ขาสามารถทําใหเจามีช่ือเสียงและมีหนามีตาไดขาสามารถทําใหเ

จามีตําแหนงใหญโต 

และทําใหคนมากมายกลาวยกยองใหเกยีรติเจาได 

อิทธิพลของเจาจะแผขยายไปไกลเกินกวาที่เจาจะคาดคิดไดเลยทีเ

ดียว บางคนตอบทันทีเลยวา “นั่นแหละที่ขาตองการ 

ขาจะขายตัวเองใหเจาเอง” 

อีกครั้งที่เราเห็นวาคนเหลานั้นทีข่ายตัวเองใหแกการศึกษายังคงว

นเวียนอยูในตลาดคาทาสอยูเหมือนเดิม 
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ขณะที่เราสังเกตดูตอไป ความสนุกสนานกเ็ดินผานมา 

บางคนถามเหมือนเดิมวา “เจาใหอะไรแกขาไดบาง” 

“ขาสามารถทําใหเจาไดมีความสุขแบบโลกอยางที่เจาไมเคยรูจักม

ากอน ขามีหลายสิ่งหลายอยางที่จะใหแกเจา 

ไมวาประสบการณที่เจาปรารถนาจะเปนอะไรก็ตาม 

ขาสามารถใหเหลา ยาเสพติด เซ็กซ และอีกมากมายแกเจาได 

ความชั่วรายรอยแปดพันประการจะเปนของเจา 

แคเจาขายตัวเองใหแกขา 

ขาก็จะใหเจาไดรูจักกับความหมายที่แทจริงของชีวิต 

คําสัญญาที่ความสนุกสนานรับปากพวกเขาเปนเรือ่งจอมปลอม 

แตหลายคนก็เต็มใจขายตัวเองใหแกมัน 

เราเห็นวาดวงวิญญาณที่นาสงสารเหลานั้นกําลังถูกพาไปยังอีกดา

นหนึ่งของตลาด  
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ตอมาศาสนาก็เขามาหาดวงวิญญาณที่นาสงสารเหลานั้นใน

ตลาด พวกเขาถามมันวา “เจาใหอะไรแกขาไดบาง” 

เพราะพวกเขายงัไมพอใจกับขอเสนอที่ผานๆมา 

ศาสนายนืตัวตรงและตอบดวยน้ําเสียงที่เจียมตัววา 

“ขาสามารถทําใหเจาเปนสมาชิกที่นับหนาถือตาของคนในชุมชน

ได 

เพื่อนบานของเจาจะยกยองเจาใหเปนแบบอยางแกบุตรหลานของ

พวกเขา 

ขาสามารถทําใหเจาไดดํารงตําแหนงผูนําในคริสตจักรได 

เจาจะไดเรียนรูวิธีทองบทสวดและเขารวมในพิธีกรรมมากมาย 

บางคนบอกวา “ขาจะขายตัวเองใหแกศาสนา” 

อีกครั้งที่เราเห็นวาดวงวิญญาณที่วางเปลาเหลานี้กําลังถกูพาตัวไ

ปยังสถานที่ที่แปลกออกไปในตลาด 
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ส่ิงตางๆอีกมากมายเขามาประมูลดวงวิญญาณเหลานั้นที่ตกเ

ปนทาสอยูในตลาด 

ดวงวิญญาณแตละดวงกาํลังถูกพาไปตรงโนนตรงนี้ของตลาด 

แตไมมีใครไดออกไปจากตลาดแหงนี้เลย 

คนเหลานั้นที่อยูขางในอาจเลือกหนทางที่แตกตางกันไป 

แตหนทางเหลานี้จะพาพวกเขาไปสูที่หมายเดียวกัน 

พวกเขาทีละคนตางไปถึงสถานที่แหงนั้น คือ 

ประตูใหญที่ติดปายไววา ความตาย  แตละคนคิดวา 

“ในที่สุด...ฉันก็จะไดออกไปจากตลาดแหงนี้ซะที 

ฉันจะทิง้ชีวิตอันแสนทุกขระทมนี้ไวเบือ้งหลังส่ิงที่อยูเบื้องหลังประ

ตูนี้เปนที่ถกเถียงกันมาเปนเวลาหลายปโดยคนเหลานั้นทีอ่ยูในตล

าด แตไมมีใครทราบวาอะไรอยูเบื้องหลังมัน 

เพราะเบื้องหลังประตูที่ติดปายไววาความตายนี้ คือ 
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นิรันดรกาลอนัไรซ่ึงความหวังในนรก คือ 

หลุมแหงความทุกขระทมชั่วกัปปช่ัวกัลปขณะที่ดวงวิญญาณเหลา

นั้นกาํลงัทุกขทรมานและเก็บเกีย่วบําเหน็จอันยติุธรรมเพื่อตอบแท

นความดื้อดานของพวกเขาที่มีตอพระองคผูทรงสรางพวกเขา 

หลายคนรองอยางโอดครวญวา “มีหนทางอื่นอีกไหม”  

ทันใดนัน้มีเสียงหนึ่งตอบขึ้นมาวา 

“...ขอทรงปลอยเขาใหพนจากทีจ่ะไปยังปากแดนคนตาย 

ขาพระองคพบคาไถแลว” โยบ ๓๓:๒๔ 

คราวนี้มีผูหนึ่งเดินเขามาในตลาด 

และเสาะหาที่ซ้ือดวงวิญญาณของมนุษย 

พระองคไมเหมือนกับคนอื่นๆที่มากอนหนานัน้เจาของตลาดไมพอ

ใจที่พระองคมาอยูที่นี่ มันจึงวิ่งเอาโซมาเพ่ือที่จะลามพระองคเสีย 

แตพันธนาการของพญามารไมอาจตอกรกับฤทธิ์อํานาจของพระเ
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ยซูเจาได 

พระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํานาจทั้งมวลของพญามารซาตานแล

วขอเสนอของพระองคแตกตางจากขอเสนอทุกอยางที่มากอนหนา

นั้น 

พระองคไมไดตรัสถึงการเวียนวายอยูในตลาดคาทาสแหงนี้เทานั้

น แตพระองคตรัสถึงอิสรภาพ เราอานใน กาลาเทยี ๔:๔,๕ 

“แตเมือ่ครบกาํหนดแลว 

พระเจากท็รงใชพระบุตรของพระองคมาประสตูจิากสตรเีพศ 

และทรงถอืกาํเนดิใตพระราชบญัญัต ิ

เพือ่จะทรงไถคนเหลานัน้ทีอ่ยูใตพระราชบญัญัต ิ

เพือ่ใหเราไดรับฐานะเปนบุตร” พระเยซูเองไดตรัสไวใน มาระโก 

๑๐:๔๕ “เพราะวาบุตรมนษุยมไิดมาเพือ่รับการปรนนบิัต ิ

แตมาเพือ่จะปรนนบิัต ิ
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และประทานชวีติของทานใหเปนคาไถสาํหรับคนเปนอนัมาก" 

คาไถ คือ 

ราคาที่ไดรับการชําระแลวเพื่อผูทีต่กเปนทาสอยูนั้นจะไดรบัการไ

ถใหเปนอิสระ 

ทานบอกไดวาของบางอยางมีคาสําหรับคนบางคนมากขนาด

ไหนจากการทีค่นๆนั้นยอมแลกอะไรเพื่อที่จะไดของสิ่งนั้นมา 

ขาพเจาประหลาดใจอยูบอยๆกับคุณคาที่ผูคนใหแกส่ิงของ 

ขาพเจาไดยินวามีคนยอมจายเงินเปนลานๆบาทเพื่อซื้อภาพวาด 

หลายครั้งเรามองไมออกดวยซํ้าวามันเปนภาพวาดของอะไรกนัแน 

มันดูเหมือนเปนผลงานของเด็กอนบุาลที่เอาสีมาปายบนผืนผาใบยั

งไงยังง้ัน โปรดอยาเขาใจขาพเจาผิดนะครับ 

หากใครสักคนมีเงินและใหคุณคาแกผลงานศิลปะ 

เขาก็มีสิทธ์ิที่จะซ้ือมันไดตามชอบใจ 
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ขาพเจาแคกําลังบอกวาส่ิงหนึ่งอาจมีคาตอคนๆหนึ่งแตกลับไมมีคา

ตออีกคนเทานั้น 

ผูแตงเพลงสดุดีเคยกลาวถึงการไถดวงวิญญาณไว 

เขาเขียนถึงคุณคาของเราเมื่อเขาแตง สดุดี ๔๙:๗-๘ ที่กลาววา 

“แนทเีดยีวไมมคีนใดไถพีน่องของตนได 

หรอืถวายคาชวีติของเขาแดพระเจา 

เพราะคาไถชวีติของเขานัน้แพงและมนัสิน้สุดเปนนติย” 

หากการไถดวงวญิญาณนั้นมีราคาแพงมากเหมือนกับทีพ่ระคัมภีร

ไดกลาวไว มันกต็องมีผูจายคาไถแสนแพงนั้น 

ขอใหเราดูขอพระคัมภีรนี้อีกครั้ง พระคัมภีรกลาวในขอ ๑๘ 

“ทานรูวา 

พระองคไดทรงไถทานทัง้หลายออกจากการประพฤตอินัหาสาระมิ

ได ซึ่งทานไดรับเปนประเพณตีอจากบรรพบุรษุของทาน 
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มไิดไถไวดวยสิ่งทีเ่สือ่มสลายได เชนเงนิและทอง...” 

เงินทั้งหมดในโลกนี้กไ็มพอที่จะไถดวงวญิญาณสักดวงได 

คาไถดวงวิญญาณตองมีมูลคามากกวานัน้ 

อะไรเลาเปนคาไถแสนแพงที่ถูกจายไปแลวเพื่อไถเรา 

เราอานเจอในพระคัมภีรขอถัดมา อาจารยเปโตรกลาววา 

เราไดถกูไถไวแลวไมใชดวยเงินและทอง 

“แตทรงไถดวยพระโลหติอนัมรีาคามากของพระครสิต 

ดังเลอืดลกูแกะที่ปราศจากตาํหนหิรอืจดุดางพรอย” ใชแลวครับ 

พระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสตคือคาไถมหาศาลที่ไดถูกจา

ยไปแลวเพื่อไถดวงวิญญาณของเราใหพนจากพนัธนาการของคว

ามบาป 

ไมมีโลหิตของผูใดที่บริสุทธ์ิและประเสริฐเหมือนพระโลหิตของพร

ะองค พระโลหิตของพระเยซูไมใชแคเลือดของมนุษยธรรมดาๆ 
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แตเปนพระโลหิตของพระเจาโดยแท 

อาจารยเปาโลไดประกาศถึงเรื่องนี้ในคํากลาวทิ้งทายของทานที่มี

ตอพวกผูปกครองในคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส เราอานใน กจิการ 

๒๐:๒๘ “เพราะฉะนัน้ทานทัง้หลายจงระวงัตวัใหด ี

และจงรกัษาฝงูแกะทัง้หมดที่พระวญิญาณบริสทุธิไ์ดทรงตั้งทานไว

ใหเปนผูดูแล และเพือ่จะไดบาํรุงเลีย้งครสิตจกัรของพระเจา 

ที่พระองคทรงไถดวยพระโลหติของพระองคเอง”  ใชแลวครับ 

พระโลหิตของพระองคนั้นบริสุทธ์ิ 

พระโลหิตของพระองคไรซ่ึงมลทิน 

พระโลหิตของพระองคนั้นมีคาอันประเสริฐ 

เราเห็นคาแหงการไถของเราโดยทางพระโลหิตของพระองคเทานั้

น 

เราไดเหน็ถึงความรักและความเมตตาปราณีอันนาประหลาดของพ
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ระองคเม่ือพระเยซูเจาไดทรงสละพระนิเวศของพระองคในแผนดิน

สวรรคมาเพื่อเสด็จไปยังไมกางเขนโบราณและสิ้นพระชนมเพื่อชด

ใชบาปของเราพระองคไดทรงหลั่งพระโลหิตของพระองคดวยควา

มเจ็บปวดเพื่อไถเราใหเปนอิสระ! 

พระคัมภีรหลายขอบอกเราถึงความจริงขอนี้ เราอานใน 

โคโลส ี๑:๑๔ 

“ในพระบุตรนัน้เราจึงไดรับการไถโดยพระโลหติของพระองค 

คอืเปนการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา” เรายังอานใน 

เอเฟซัส ๑:๗ “ในพระเยซนูัน้ 

เราไดรบัการไถโดยพระโลหติของพระองค 

คอืไดรบัการอภัยโทษบาปของเรา 

โดยพระคุณอนัอดุมของพระองค” เรายังอานเจอใน ฮบีร ู๙:๑๒ 

“พระองคเสดจ็เขาไปในทีบ่รสิทุธิเ์พยีงครัง้เดยีวเทานัน้ 
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และพระองคไมไดทรงนาํเลอืดแพะและเลอืดลกูววัเขาไป 

แตทรงนาํพระโลหิตของพระองคเองเขาไป 

และทรงสาํเรจ็การไถบาปชัว่นรินัดรแกเรา”  

อาจารยยอหนไดยินที่ชุมนุมชนในสวรรคใน ววิรณ ๕:๙ 

“และเขาทั้งหลายก็รองเพลงใหม วาดังนี ้

“พระองคทรงเปนผูทีส่มควรจะทรงรับมวนหนงัสอื 

และแกะตรามวนหนงัสอืนัน้ออก 

เพราะวาพระองคทรงถกูปลงพระชนมแลว 

และดวยพระโลหติของพระองคนัน้ 

พระองคไดทรงไถเราทัง้หลายซึง่มาจากทกุตระกลู 

ทกุภาษาทกุชาติและทกุประเทศ ใหไปถงึพระเจา” 

นาเศราที่คนมากมายมองไมเห็นถึงความจําเปนของเครื่องบูช

านี้ในชีวิตของพวกเขา เหตุผลนั้นงายนิดเดียว 
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เพราะพวกเขาไมเห็นวาตัวเองเปนคนบาปนั่นเอง 

เม่ือทานเห็นวาตนเปนคนบาปเทานั้น 

ทานก็จะเห็นถึงความจําเปนของเครื่องบูชาไถบาป 

เรามัวแตมองคนอื่นที่อยูในตลาดคาทาสแหงความบาปนี้ 

เราใชเวลาไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกบัคนอื่น 

เหมือนอยางที่เราไดกลาวไปแลว และเราคิดวาตัวเองก็มีดีอยู 

สมมติวามีเด็กคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นในคุกแหงหนึ่ง 

สมมติวานั่นเปนชีวิตเดียวที่เด็กคนนั้นรูจกั เขาใชชีวิตอยูแตในคุก  

เขาไมเคยไดเห็นเดือนเห็นตะวัน 

เขาไมเคยไดรับอนุญาตใหออกไปจากหองขัง 

เด็กคนนัน้คงคิดวาชีวิตแบบนั้นเปนเรื่องปกติ 

ทานทราบวิธีที่จะทําใหเขาเห็นวาชีวิตนี้มีอะไรมากมายกวานี้อกีไ

หม ลองเปดประตูและปลอยเขาใหเปนอิสระสิครับ  
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ขาพเจาอยากถามคําถามทานสักหนอย 

ทานเคยถูกพาตัวออกไปจากตลาดแหงนี้ไหม ทานอาจถามวา 

“ฉันจะรูไดยังไง” ทานเคยเจอกับอิสรภาพไหม 

ทานทราบไหมวาการเปนอิสระนัน้มันเปนยังไง  

เปนอิสระจากความรูสึกผิด เปนอิสระจากความอาย 

และเปนอิสระจากพันธนาการที่อยูในตลาดคาทาสแหงความบาป 

หากทานไมทราบวาอิสรภาพเปนยังไง 

ทานก็อาจไมเคยถูกปลอยตัวออกมาเลยก็ได 

คาไถเพือ่อิสรภาพของทานไดถกูจายไปแลว 

และหากทานจะรบัสารภาพตอพระเจา 

การยกโทษบาปและอิสรภาพก็กาํลังรอคอยทานอยู 

หนี้ของทานไดรับการชําระเรียบรอยแลว 

พระเจาทรงหยิบยื่นความเมตตาและพระคุณใหแกมนุษยเพราะสิ่ง
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ที่พระเยซูไดทรงกระทํา 

พระองคไดทรงหลั่งพระโลหิตของพระองคเพื่อไถทานจากความบ

าป เพื่อพาทานออกมาจากตลาดนั้น 

พระองคไดทรงเปนขึ้นจากตายแลวเพื่อพิสูจนวาพระบิดาในสวรร

คทรงยอมรับเครื่องบูชาของพระองค 

จงรีบมาหาพระองคและรับพระคุณอันอุดมของพระองควันนี้โดยเร็

วเถิด 

คราวนี้ใหเรามาดูความคิดประการสุดทาย นั่นคือ 

ซ่ึงถูกซ้ือแลว เม่ือเราถูกไถแลวโดยพระโลหิตของพระเยซู 

พระเจาก็ไดทรงซื้อเราไวแลว 

พระคัมภีรบอกวาพระองคไดทรงซ้ือเราไวแลวเพือ่ที่จะพิทักษรักษ

าเราไว เราอานใน ฮีบรู ๙:๑๒ 

“พระองคเสดจ็เขาไปในทีบ่รสิทุธิเ์พยีงครัง้เดยีวเทานัน้ 
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และพระองคไมไดทรงนาํเลอืดแพะและเลอืดลกูววัเขาไป 

แตทรงนาํพระโลหิตของพระองคเองเขาไป 

และทรงสาํเรจ็การไถบาปชัว่นรินัดรแกเรา”  

ขาพเจาไมตองถูกนําไปวางขายอีกเลย 

ขาพเจาไดถูกซ้ือตัวไวแลวโดยพระองคผูทรงมหิทธฤทธิ์ 

และพระเจาทรงเปนเจาของผูที่พระองคไดทรงซื้อไวแลว 

อาจารยเปาโลบอกคริสตจักรที่เมืองโครินธใน ๑ โครนิธ ๖:๑๙, 

๒๐ “ทานไมรูหรอืวา 

รางกายของทานเปนวหิารของพระวญิญาณบริสทุธิ ์

ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึง่ทานไดรับจากพระเจา 

ทานไมใชเจาของตวัทานเอง 

พระเจาไดทรงซือ้ทานไวแลวตามราคา 

เหตฉุะนัน้ทานจงถวายพระเกยีรติแดพระเจาดวยรางกายของทาน 
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และดวยจิตวญิญาณของทาน ซึง่เปนของพระเจา 

ขาพเจาไมอาจอางสิทธ์ิในตัวเองไดอีกตอไป 

พระเจาผูทรงสถิตในฟาสวรรคทรงเปนนายของขาพเจาแลว 

เพราะพระองคไดทรงซื้อขาพเจาไวแลว 

ขาพเจาจึงไมมีสิทธ์ิดูอะไรที่พระเจาไมทรงตองการใหขาพเจาดู 

ขาพเจาไมมีสิทธ์ิพูดอะไรที่พระองคไมทรงตองการใหขาพเจาพูด(

ขาพเจาไมมีสิทธ์ิไปสถานที่ใดกต็ามที่พระองคไมทรงตองการใหข

าพเจาไป 

โปรดสังเกตอีกครั้งวาอาจารยเปโตรกลาวอะไรในขอพระคัมภีรที่เ

ราไดอาน ในขอ ๑๖ เขาไดขอใหเราเปน ‘คนบริสุทธ์ิ’ 

เพราะพระองคผูทรงซื้อเราไวแลวนั้นทรงเปน ‘ผูบริสุทธ์ิ’ 

อาจารยเปาโลกลาวถึงความจริงขอนี้เม่ือเขาเขียนถึงทิตัสใน 

ทิตสั ๒:๑๑-๑๔ 
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“เพราะวาพระคณุของพระเจาทีน่าํไปถงึความรอดไดปรากฏแกคน

ทั้งปวงแลว สอนใหเราละทิง้ความอธรรมและโลกยีตณัหา 

และดาํเนนิชวีติในโลกปจจุบนันีอ้ยางมสีตสิัมปชญัญะ 

อยางชอบธรรม และตามทางพระเจา คอยความหวงัอนัมสีขุ 

และการปรากฏอนัทรงสงาราศีของพระเจาใหญยิง่ 

และพระเยซคูรสิตพระผูชวยใหรอดของเรา 

ผูไดทรงโปรดประทานพระองคเองใหเรา 

เพือ่ไถเราใหพนจากความชัว่ชาทกุอยาง 

และทรงชาํระเราใหบรสิทุธิ ์

เพือ่ใหเปนหมูชนพเิศษเฉพาะของพระองค 

และเปนคนที่ขวนขวายกระทาํการด”ี 

ขาพเจาตองถวายตัวในการกระทําการดีเหลานัน้ที่พระเจาทรงจัดเ

ตรียมไวแลวสําหรับขาพเจา 
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พระองคไดทรงซ้ือขาพเจาไวแลวเพราะเหตุนั้นเอง 

ผูแตงเพลงสดุดีไดประกาศไวใน สดุด ี๑๐๗:๒ 

“ใหผูทีพ่ระเยโฮวาหทรงไถไวแลวกลาวดังนัน้เถดิ 

คอืผูทีพ่ระองคทรงไถไวจากมอืของปรปกษ” 

ชางเปนโอกาสที่งดงามเสียนี่กระไรที่เราจะไดประกาศการไถอันเป

ยมดวยสงาราศีของพระเจาของเราแกชาวโลกที่กระหายใครอยาก

ที่จะไดยินมัน 

คนเหลานั้นที่ยังตกเปนทาสบาปอยูตองไดรูจักกับอิสรภาพที่เขาจะ

ไดรับโดยทางพระคุณของพระเจาและพระโลหิตของพระเยซูคริส

ตเจา! 

การไถทีเ่ปนของเราแลวโดยทางพระโลหิตของพระเยซูไดทําใหเร

าเปยมไปดวยความหวังในตอนนี้ แตนั่นก็ไมใชทั้งหมด 

ยังมีความหวังรอเราอยูในอนาคตอีกดวย 
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วันที่ย่ิงใหญวันหนึ่งกําลังจะมาเมือ่พระเจาจะทรงกระทําส่ิงที่พระอ

งคไดทรงเริ่มตนไวแลวใหสําเร็จ 

อาจารยเปาโลกลาวถึงเรื่องนี้ไวเม่ือทานเขียนใน เอเฟซสั ๑:๑๓-

๑๔ “และในพระองคนัน้ทานทัง้หลายกไ็ดวางใจเชนเดยีวกนั 

เมือ่ทานไดฟงพระวจนะแหงความจรงิคอืขาวประเสรฐิเรือ่งความร

อดของทาน และไดเชือ่ในพระองคแลวดวย 

ทานกไ็ดรับการผนกึตราไวดวยพระวญิญาณบรสิุทธิแ์หงพระสญั

ญา ผูทรงเปนมดัจาํแหงมรดกของเรา 

จนกวาเราจะไดรับการทีพ่ระองคทรงไถไวแลวนัน้ 

มาเปนกรรมสทิธิเ์ปนทีถ่วายสรรเสรญิแดสงาราศขีองพระองค” 

อาจารยเปาโลกาํลังกลาวถึงส่ิงใดที่ยังตองไดรับการไถอกี 

คําถามนี้มีคําตอบอยูในพระธรรมโรม อาจารยเปาโลเขียนไวใน 

โรม ๘:๒๒, ๒๓ “เรารูอยูวา บรรดาสรรพสิง่ทีท่รงสรางนัน้ 
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กาํลงัคร่าํครวญและผจญความทกุขลาํบากเจบ็ปวดดวยกนัมาจนทุ

กวนันี ้และไมใชสรรพสิ่งทั้งปวงเทานัน้ แตเราทัง้หลายเองดวย 

ผูไดรบัผลแรกของพระวญิญาณ 

ตวัเราเองก็ยงัคร่าํครวญคอยจะเปนอยางบุตร 

คอืทีจ่ะทรงไถกายของเราทัง้หลายไว” 

ใชแลวครับ 

องคพระผูเปนเจาไมไดทรงไถดวงวิญญาณของเราเทานัน้ 

แตยังทรงไถรางกายของเราไวแลวดวย 

เรากําลงัรอคอยวันที่รางกายอันต่ําตอยของเราจะถูกเปลี่ยนแปลงใ

หเปนเหมือนพระกายอันทรงสงาราศีของพระองค 

ทานโยบก็รอคอยเหตุการณนี้เชนเดียวกัน เขากลาวไวใน โยบ 

๑๙:๒๕,๒๖ “แตสวนขา ขาทราบวา 

พระผูไถของขาทรงพระชนมอยู 
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และในทีสุ่ดพระองคจะทรงประทับยนืบนแผนดนิโลกและหลังจาก

ตวัหนอนแหงผวิหนงัทาํลายรางกายนีแ้ลว ในเนือ้หนงัของขา 

ขาจะเหน็พระเจาขาพเจาอธิษฐานขอใหความหวังนี้มีชีวิตอยูในตั

วทานเชนเดียวกนั 

 ขาพเจาอยากทิ้งทายไวดวยคําพูดของผูแตงเพลงสดุดีเม่ือเข

ากลาวถงึการไถอันแสนมหัศจรรยของพระเจา  เขาเขียนไวใน 

สดุด ี๑๐๓:๑-๔ “โอ จิตใจของขาเอย 

จงถวายสาธกุารแดพระเยโฮวาห และทัง้สิน้ทีอ่ยูภายในขา 

จงถวายสาธกุารแดพระนามบรสิุทธิข์องพระองค โอ 

จิตใจของขาเอย จงถวายสาธกุารแดพระเยโฮวาห 

และอยาลมืพระราชกจิอนัมีพระคุณทัง้สิน้ของพระองค 

ผูทรงอภัยความชัว่ชาทั้งสิน้ของทาน 

ผูทรงรกัษาโรคทัง้สิน้ของทาน 
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ผูทรงไถชวีิตของทานมาจากปากแดนผูตาย 

ผูทรงสวมความเมตตาและพระกรุณาเปนมงกฎุใหทาน” 

ขาพเจาหวังเหลอืเกนิวาจิตใจของทานจะถวายสาธุการแดองคพร

ะผูเปนเจาขณะที่ทานคิดถึงการไถอนัเปยมดวยสงาราศีของพระอง

คดวย! ขาพเจาอธิษฐานขอวาหากทานยังไมเคยไดรับการไถ 

วันนี้จะเปนวันทีท่านจะรองออกพระนามของพระองคและรับความ

รอดของพระองค! 

 พระบิดาเจาขา ลกูทั้งหลายไดฟงคําเทศนานี้จบแลว 

จิตใจของลูกทั้งหลายถูกสรางมาเพ่ือชื่นชมยินดีเม่ือลูกทัง้หลายได

คิดถึงส่ิงที่พระเยซูเจาไดทรงกระทําเพื่อลกู! 

ลูกขออธิษฐานเผื่อคนเหลานั้นทีไ่ดฟงคําเทศนานีผู้ซ่ึงยังไมรูจักกั

บพระราชกิจแหงการไถของพระองค 

ลูกอธิษฐานขอวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคจะทรงฟองใจ
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พวกเขาและทําใหพวกเขาไดเห็นถึงความจําเปนของตนเอง 

พระบิดาเจาขา 

ขอใหคนเหลานัน้รองทูลตอพระองคเพื่อขอพระคุณที่ทรงประทาน

ใหแกพวกเขาในพระเยซูคริสต 

ลูกอธิษฐานเผื่อคนเหลานั้นที่ไดถูกไถไวแลว 

ที่ลูกทั้งหลายจะชื่นชมยินดีในพระคุณอันแสนมหัศจรรยนี้ที่พระอง

คไดทรงสําแดงแกพวกลกู 

และขอใหลูกทั้งหลายมีใจกลาประกาศพระคุณนี้แกคนเหลานั้นที่อ

ยูรอบตัวพวกลูกดวยเถิด 

ลูกอธิษฐานขอตอพระองคในพระนามพระเยซูคริสตเจา เอเมน 

 


