“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ” คืออะไร?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ให้เป็ นเป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขา
มาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินดีจากข้าพเจ้า....ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิ
บาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่าสมาชิกในคริ สตจักรมากมาย
รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความสัตย์
ซื่ อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนมาเชื่อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทบธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีทจี่ ะแน่ ใจว่ าท่ านเป็ นคริสเตียนแล้ว
จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า ซึ่ งเคยเป็ นที่ปรึ กษาของนักศึกษา และคนทัว่ ไปจานวนพัน ๆ
เป็ นเวลาหลายปี ตั้งแต่ขา้ พเจ้าได้พบกับองค์พระเยซูคริ สต์มา ทาให้ขา้ พเจ้าแน่ใจว่า มีคนนับหมื่นนับ
แสน ซึ่งได้รับเชื่อพระเยซูคริ สต์ และไปนมัสการที่คริ สตจักรอย่างสม่าเสมอ ไม่มนั่ ใจว่าตนเองได้รับ
ความรอดพ้นบาปหรื อไม่ ถึงแม้วา่ คนเหล่านี้จะพยายามทุกวิถีทาง ที่จะปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้า แต่เขาก็ยงั ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระองค์อยูน่ นั่ เอง
นักธุ รกิจหนุ่มผูฉ้ ลาดปราดเปรื่ อง มาพบข้าพเจ้าที่สานักงาน ในสายตาของคนทัว่ ไปแล้ว ชาย
คนนี้เป็ นผูป้ ระสบความสาเร็ จทั้งในด้านธุ รกิจ และในด้านศีลธรรม เขามีชื่อเสี ยงโด่งดังทัว่ โลกใน
วงการธุ รกิจของเขา เขาเป็ นคนมีศีลธรรมปฏิบตั ิพระเจ้าอย่างเคร่ งครัดในคริ สตจักร ถึงกระนั้นเขาก็ยงั
ไม่มีความแน่ใจว่า ตนเองเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ เขาปรารถนาจะมีความแน่ใจในความเป็ นคริ สเตียนของ
ตน ยิง่ กว่าสิ่ งอื่นใดในโลก แต่ก็ไม่รูวา่ จะได้รับความแน่ใจนั้นมาได้อย่างไร
ความสงสั ยในความรอด
ข้าพเจ้าค้นพบว่า ยังมีศิษยาภิบาลและคริ สเตียนชั้นผูน้ าหลายท่าน ที่มีความสงสัยในการรับ
ความรอดของตัวเองศิษยภิบาลคนหนึ่ง ซึ่ งประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์มาแล้วเป็ นเวลาถึง
40 ปี ได้ปรับทุกข์กบั ข้าพเจ้าว่า เขาเองยังไม่แน่ใจในความรอดของตัวเอง ภรรยาของนักเทศน์คนหนึ่งก็
ได้เปิ ดใจกับข้าพเจ้าเช่นเดียวกันว่า “ตลอดเวลาสามสิ บปี ที่ผา่ นมานี้ ดิฉนั และสามีของดิฉนั ได้นาคนนับ
พัน ๆ คนมาหาพระเยซูคริ สต์ แต่ดิฉนั เองยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง ดินฉันยังไม่เคย
เปิ ดเผยเรื่ องนี้กบั ใครมาก่อนเลย แต่เวลานี้ดิฉนั มีความกลัดกลุม้ เหลือทน ดังนั้นดิฉนั จึงได้มาขอความ
ช่วยเหลือจากท่าน”

หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้เทศนาเรื่ อง “ความเป็ นเอกของพระเยซูคริ สต์” จบลงแล้ว มีนิสิตคนหนึ่ง
ได้อธิ ษฐานรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ แต่เมื่ออธิ ษฐานเสร็ จแล้ว สี หน้าของเขาก็มีความฉงนสนเท่ห์ เขาพูด
กับข้าพเจ้าว่าเขาไม่มีความรู ้สึกอะไร
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ตน
†

ชีวติ ภายใต้ การบังคับบัญชาของตนเอง
ตนเองอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ
พระคริ สต์อยูภ่ ายนอกชีวิต

ตน

ชีวติ ภายใต้ การบังคับบัญชาของพระคริสต์
ตนเองบนบัลลังก์
พระคริ สต์ประทับบนบัลลังก์ชีวติ

†
ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมของตนเอง ซึ่ งก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งและความไม่สมหวังอยูเ่ สมอ

ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของพระเจ้า ผูท้ รงมีความสามารถอัน
ไม่มีขอบเขตจากัด ซึ่ งส่ งผลให้เราสามารถ
ดาเนินชี วติ ได้อย่างสอดคล้องกับแผนการ
อันประเสริ ฐของพระองค์

แตกต่างกว่าแต่ก่อนเลย “ผมคิดว่าพระเจ้าคงไม่ฟังคาอธิ ฐานของผมหรอก ผมจะรู ้ได้อย่างไรว่า
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาประทับในใจของผมแล้ว”
ทาไมนะ ความไม่แน่ใจอันน่าเศร้าสลดเช่นนี้ จึงเกิดแก่นกั ศึกษาและคนทัว่ ไปเป็ นอันมาก ซึ่ ง
คนเหล่านี้ มีความปรารถนาอย่างแท้จริ งที่จะรู ้จกั กับพระเจ้า และแสวงหาพระองค์มาเป็ นเวลานานแล้ว
และสาหรับข้าพเจ้าเอง คิดว่าการขาดความแน่ใจในความรอดนั้น เป็ นผลเนื่องมาจากความเข้าใจผิด
หรื อยังไม่เข้าใจดีพอว่า พระเจ้าคือผูใ้ ด หรื อไม่เข้าใจถึงความหมายอันแท้จริ ง ของการถูกตรึ งบนไม้
กางเขนของพระเยซูคริ สต์ การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ และยังไม่รู้วา่ การต้อนรับเอาพระเยซู
คริ สต์น้ นั ต้องทาอะไรบ้าง
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เขาไม่ ร้ ู วธิ ี
นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 เมื่อองค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณแก่นกั ศึกษา ได้ต้ งั ขึ้นในมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิส ได้มีการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจานวนแสน ๆ ตามมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ทัว่ โลกตลอดมา ในการสารวจมีคาถามข้อหนึ่งถามว่า “ตามความคิดเห็นของท่าน การเป็ นคริ ส
เตียนนั้น จะต้องทาอย่างไร” คาตอบที่ได้มา ชี้ให้เห็นว่าจานวนนักศึกษาถึง 89 เปอร์ เซ็นต์ ที่รับการ
สารวจไม่รู้วธิ ี การรับเชื่อเป็ นคริ สเตียน
ความหิวกระหายทีจ่ ะรู้ จักพระเจ้ า
การที่ประชาชนชายหญิงกาลังหิ วกระหาย อยากรู้จกั พระเจ้า จะเห็นได้จากผลงานขององค์การ
เผยแพร่ พระกิตติคุณแก่นกั ศึกษา ซึ่ งแจ้งว่า นักศึกษาและคนทัว่ ไป ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เข้ามาสู่
ชีวติ ของตนแล้วเป็ นจานวนพัน ๆ คนเหล่านี้ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ก็ตาม ได้แสดงความจานงที่จะ
รู ้จกั พระเจ้า แต่ทว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่า ใครบ้างได้รับประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่ และ
ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริ ง
ประชาชนทัว่ โลกกาลังหิ วกระหาย ที่จะรู ้จกั พระเจ้าเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่ขา้ พเจ้าพักอยูท่ ี่กรุ ง
ปารี ส มีคนมาบอกข้าพเจ้าว่า ได้มีการสารวจทัศนคตินกั ศึกษาจานวน 4 แสนคนเกี่ยวกับความเชื่อใน
ศาสนาต่าง ๆ ที่ประเทศฝรั่งเศล ถึงแม้ผลการสารวจแจ้งว่า ผูม้ ีแสดงตัวเป็ นคริ สเตียนนั้น มีจานวนเพียง
ไม่กี่ร้อยคน แต่มีจานวนนักศึกษามากกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์แสดงความจานงที่จะรู ้จกั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัว
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ที่ประเทศเกาหลี มีนกั ศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิบาลจานวนประมาณหนึ่ งหมื่นคน ซึ่ งเข้า
ร่ วมในการประชุมอบรมผูน้ าขององค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณแก่นกั ศึกษา ได้ออกไป สัมภาษณ์
ประชาชนจานวนมากกว่า 42,000 คน โดยอธิ บายพระกิตติคุณให้แก่ประชาชนเหล่านั้นฟัง ด้วยการใช้
หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่ช่วยให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้ง่าย ถึงความรักของ
พระเจ้า และการยกโทษความผิดบาปโดยองค์พระเยซูคริ สต์ ผลของการสัมภาษณ์ประชาชนครั้งนี้
ปรากฏว่า มีคนเป็ นจานวน 16,352 คน ได้อธิ ษฐานต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ และอีก 3,800 คน ได้
แสดงความจานง ที่จะให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นในชีวติ จิตใจโดยความเชื่อ ที่ประเทศ
ไฮเอติ ศิษยาภิบาลและผูน้ าคริ สเตียนจานวน 500 คน ได้นานักศึกษามากกว่า 1000 คน มาเชื่อพระเยซู
โดยการใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ ที่เขตตาบท วัตต์ ในนครลอสแอนเจลิสซึ่ งเป็ นย่านที่
คนผิวดาอาศัยอยู่ มีคนจานวน 3000 คนได้แสดงความจานงที่จะจะรู ้จกั พระผูช้ ่วยให้รอด ซึ่ งเป็ นผล
เนื่องมาจากการประกาศของเจ้าหน้าที่องค์การประกาศพระกิตติคุณแก่นกั ศึกษา ร่ วมกับนักศึกษาคริ ส
เตียน จานวน 1,600 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคนผิวขาว
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การขาดความรู้ ความเข้ าใจ
โดยทัว่ ไปแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจว่า คนจานวนนับล้านไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระ
เจ้า เพราะขาดความรู ้ความเข้าใจ คนเหล่านี้ จาเป็ นจะต้องรู ้วา่ เรื่ องราวของการเป็ นคริ สเตียนนั้นไม่ใช่
หลักปรัชญา ไม่ใช่หลักจริ ยธรรมไม่ใช่มาตรฐานในการปฏิบตั ิ แต่เป็ นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง
มนุษย์กบั พระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ โดยที่พระองค์ได้ทรงสาแดงพระองค์เองแก่มนุษย์ ทาง
องค์พระเยซูคริ สต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพราะเหตุน้ ีเองความจริ งทางประวัติศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการประสู ติ พระชนมชีพ การสิ้ นพระชนม์ และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริ สต์จึง
นับว่า เป็ นเรื่ องราวที่สาคัญอย่างยิง่ ถ้าหากว่าเราจะตัดศาสดาออกจากศาสนาต่าง ๆ ในโลกนี้เสี ย ก็จะ
ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากจะตัดเอาพระเยซูคริ สต์ออกจากเรื่ องราว
ของคริ สเตียน ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยูเ่ ลย คาสอนของคริ สเตียน ไม่ใช่เป็ นเพียงคาสอนเหมือนศาสนา
ต่าง ๆ แต่เป็ นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างคริ สเตียนกับพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงพระชนม์อยู่
จะเป็ นไปได้ไหมว่า ท่านผูเ้ ติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริ สเตียน ได้เชื่อพระเจ้า และพระบุตร
ของพระองค์มาเป็ นเวลาหลายปี แต่ยงั ไม่รู้วา่ ท่านมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างไร สมมุติวา่ ท่านตาย
ลงในประเดี๋ยวนี้ ท่านรู ้ไหมว่าวิญญาณของท่านจะไปอยูท่ ี่ไหนตลอดไปเป็ นนิ ตย์ ขณะนี้ท่านมีความ
มัน่ ใจหรื อไม่วา่ องค์พระเยซู คริ สต์สถิตอยูใ่ นชีวิตจิตใจของท่านและท่านเองเป็ นบุตรของพระองค์ หรื อ
บางทีท่านเพิ่งจะรับเชื่อพระเยซูคริ สต์ในเร็ ว ๆ นี้ แต่วา่ ท่านยังไม่มีความแน่ใจในการรับความรอด และ
มีความหนักใจ เพราะไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนเมื่อตายแล้ว
นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิบาลเป็ นจานวนหมื่น ๆ ที่เข้าร่ วมการประชุมอบรมผูน้ า ตามที่
ต่าง ๆ ในจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าเฉลี่ยแล้ว 10-25 % ได้ช้ ีแจงในระหว่างการเข้า
อบรมนี้ ว่าเขาไม่มีความแน่ใจว่า เขามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างไร ถึงแม้วา่ คนเหล่านี้เคยอธิ ษฐาน
ต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์มาแล้ว แต่เขาก็ยงั ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับความรอดแล้วหรื อยัง
การมอบถวายชี วติ ในสามด้ าน
ถ้าหากท่านเป็ นคนหนึ่ง ในจานวนคนอันนับไม่ถว้ น ซึ่ งกาลังแสวงหาพระเจ้า วินาทีขา้ งหน้านี้
อาจเป็ นโอกาสที่มีค่ามากที่สุด และสาคัญที่สุดในชีวติ ของท่านก็ได้
การเป็ นคริ สเตียน รวมไปถึง การต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึงเป็ นของพระราชทาน แห่ง
ความรักของพระเจ้าและการยกโทษความผิดบาปโดยความเชื่อ ในการต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์น้ นั เรา
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ต้องมอบถวายชีวติ จิตใจของเราแก่พระองค์ครบทั้งสามด้าน คือในด้านความรู ้ความเข้าใจ ใน
ด้านอารมณ์ และในด้านความตั้งใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับพระคริ สต์ ก็เปรี ยบได้กบั ความสัมพันธ์ในชีวติ สมรส ซึ่งต้องมี
องค์ประกอบทั้งสามส่ วนเช่นเดียวกัน คือความรู ้ความเข้าใจ อารมณ์และความตั้งใจ ยกตัวอย่างง่าย ๆ
เช่นกับชายผูห้ นึ่ง อาจจะมีความมัน่ ใจในด้านความรู ้ความเข้าใจว่า หญิงคนที่จะมาเป็ นเจ้าสาวของเขา
นั้น เป็ นผูท้ ี่คู่ควรกับเขา เขาอาจจะมีอารมณ์สมัครรักใคร่ เธอด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของเขา แต่การเข้าสู่ พิธี
สมรส ด้วยความรู้ความเข้าใจ และอารมณ์เท่านั้น ก็ยงั ไม่พอ แต่ตอ้ งมีความตั้งใจรวมอยูด่ ว้ ย ก่อนที่เขา
ทั้งสองจะมายืนต่อหน้าศิษยาภิบาลและปฏิญาณตนเป็ นสามีภรรยากัน ทั้งชายและหญิงจะต้องมีเจตนา
ตรงกันว่า จะอยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา อุปมาเรื่ องชี วติ การสมรสนี้ เป็ นฉันใด เรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างเรากับพระคริ สต์เป็ นฉันนั้น การเชื่ อพระเยซูคริ สต์น้ นั เพียงแต่ตอ้ งมีในด้านความรู ้ความเข้าใจ
และอารมณ์เท่านั้นยังไม่พอ แต่จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะรับเอาพระองค์เข้ามาในชีวติ ของ
ตนเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นเจ้าชีวิต

การมอบถวายชีวติ จิตใจในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
ขอให้เราพิจารณา ถึงองค์ประกอบทั้งสามประการอีกทีอย่างละเอียด การที่ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดจะมา
เป็ นคริ สเตียน หรื อมีความแน่ใจว่า ตนเองเป็ นคริ สเตียนแล้วนั้น ผูน้ ้ นั จะต้องเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในด้าน
ความรู ้ความเข้าใจ ไม่ใช่กระโดดเข้ามาเชื่ออย่างไม่มีเหตุผล ความเชื่อของคริ สเตียน ตั้งอยูบ่ นรากฐาน
แห่งความจริ งทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งได้รับการค้นคว้าศึกษาหาเหตุผล มาแล้วเป็ นเวลาหลายศตวรรษ
นักปราชญ์เรื องนามหลายท่าน ได้ทุ่มเทชีวิตของตนในการสื บสาวเรื่ องราว หาความจริ งเกี่ยวกับพระ
ประวัติ คาสอน การสิ้ นพระชนม์ การคืนพระชนม์ และอิทธิ พลของพระเยซูคริ สต์ และผลจากการ
ค้นคว้าของนักปราชญ์เหล่านั้น ยิง่ ทาให้เราได้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สามารถพิสูจน์ถึงการคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ แน่นอนยิง่ กว่าหลักฐานที่แสดงว่า นโปเลียนประสบความปราชัยในการ
สงครามที่ วอเตอร์ลู
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ศาสตราจารย์ เอ็ดวิน เซลวิน ได้บนั ทึกไว้ในหนังสื อที่ท่านแต่งขึ้นชื่ อ ทาบทามดูคริ สตศาสนา
ว่าความจริ งที่วา่ พระคริ สต์ได้ฟ้ื นคืนพระชนม์ในวันที่สามโดยทั้งร่ างกายและจิตวิญญาณยังคงเดิมอยู่
และได้มีความสัมพันธ์กนั อีกกับคนเหล่านั้นที่รู้จกั พระองค์มาก่อน
เป็ นความจริ งที่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ สนับสนุน อย่างมัน่ คงที่สุด
ข่าวประเสริ ฐเรื่ องการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ ีแหละ คือคาสอนซึ่ งคริ สตจักรยุคพระ
คริ สตธรรมใหม่ได้ประกาศ ข่าวประเสริ ฐนี้ ยังเป็ นข่าวที่สามารถปฏิรูปโลกเราในสมัยปัจจุบนั
เช่นเดียวกัน เพราะเป็ นความจริ งทางประวัติศาสตร์ ที่ไม่มีใครคัดค้านได้
มหาบุรุษที่ยงิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ด
ตลอดเวลาหลายปี ที่ขา้ พเจ้าได้เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ข้าพเจ้าได้ถามคนนับเป็ น
พัน ๆ คน ทั้งคนที่นบั ถือศาสนา คนที่ไม่เชื่ อว่ามีพระเจ้า แม้แต่ผทู ้ ี่นิยมลัทธิ คอมมิวนิสต์ ว่าใครเป็ นมหา
บุรุษผูม้ ีชื่อเสี ยงที่สุดในโลก ใครเป็ นผูท้ ี่ได้ทาคุณประโยชน์ให้แก่โลกมากที่สุด ทุกคนที่มีโอกาสได้
ค้นคว้าดูหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ต่างก็ตอบเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “พระเยซูคริ สต์” แต่ถึงกระนั้น คน
เหล่านี้ส่วนมากก็ไม่ยอมรับเอาพระองค์เป็ นผูช้ ่วยให้รอด
เนื่องจากเขาขาดความตั้งใจที่จะต้อนรับ
พระองค์ ทั้ง ๆ ที่เขามีความรู ้ความเข้าใจในพระองค์อย่างชัดแจ้ง ว่าพระองค์เป็ นผูใ้ ดและได้กระทา
อะไรให้แก่มนุษย์โลกบ้าง
ครั้งหนึ่ง
เมื่อข้าพเจ้าไปเยีย่ มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งใน
สหรัฐอเมริ กา ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ ผูท้ ี่นิยมลัทธิ คอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังผูห้ นึ่งที่ไม่
ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า ข้าพเจ้าถามเขาว่า ตามความคิดเห็นของท่าน ใครเป็ นมหาบุรุษผูใ้ หญ่ยงิ่ ที่สุดใน
โลก ใครเป็ นผูท้ ี่ได้กระทาคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก จากสี หน้า
ของเขาที่แสดงออก ชี้ให้เห็นว่าเขาไม่เคยเผชิญกับปั ญหาเช่นนี้มาก่อน เมื่อได้คิดอยูส่ ักครู่ หนึ่งเขาจึง
ตอบอย่างลังเลใจว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า คงจะเป็ นพระเยซูคริ สต์”
แผนการของพระเจ้ า
อาจารย์เปาโลบันทึกไว้วา่
“จงถวายสรรเสริ ญแก่พระเจ้าผูเ้ ป็ นพระบิดาแห่งพระเยซูคริ สต
เจ้าของเรา ผูไ้ ด้ทรงโปรดประทานพรฝ่ ายวิญญาณแก่เราทั้งหลายทุกประการ อย่างในสวรรค์สถานโดย
พระคริ สต์ ในพระเยซูคริ สต์น้ นั พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนทรงวางรากสร้างโลก เพื่อเรา
ทั้งหลายจะเป็ นผูถ้ ูกยกถวายไว้ และปราศจากตาหนิในความรักจาเพาะพระองค์ พระองค์ได้ทรงแต่งตั้ง
เราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยของพระองค์ ให้เป็ นบุตรโดยพระเยซูคริ สต์เพื่อจะให้เป็ นที่สรรเสริ ญสง่า
ราศี แห่งพระคุณของพระองค์ซ่ ึ งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูผเู ้ ป็ นที่รักใคร่ (ของพระเจ้า) ใน
พระองค์น้ นั เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ และได้รับอภัยโทษในความผิดของเรา โดย
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พระกรุ ณาอันอุดมของพระองค์ ซึ่ งได้ประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุ ขมุ และความรู ้รอบคอบ
พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความลับลึกในพระทัยของพระองค์ ตามซึ่งชอบอารมณ์ของพระองค์ ที่
พระองค์ทรงดาริ ไว้ ประสงค์เมื่อเวลากาหนดครบบริ บูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมสิ่ งสารพัด ซึ่ งมี
อยูใ่ นสวรรค์ก็ดี และที่แผ่นดินโลกก็ดี ไว้ในพระคริ สต์เป็ นประมุข ในพระองค์น้ นั เราซึ่ งพระองค์ได้
ทรงเลือกไว้ จึงได้เป็ นผูร้ ับมรดกตามพระดาริ ของพระองค์ ผูท้ รงกระทาสิ่ งสารพัดตามที่ได้ทรงตริ ตรอง
ไว้ สมกับน้ าพระทัยของพระองค์”
มหาบัญชา
ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงมอบมหาบัญชาแก่บรรดาสาวกของ
พระองค์วา่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวก” คริ สเตียนยุคแรกได้นาพระกิตติคุณของ
พระองค์ออกไปประกาศ โดยเริ่ มต้นจากรุ งเยรู ซาเล็ม เรื่ อยไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกในสมัยนั้น
เพียงเวลาไม่กี่ปี พระกิตติคุณก็ได้แพร่ หลายไปทัว่ โลก แม้แต่ผทู ้ ี่เป็ นปฏิปักษ์ต่อพวกคริ สเตียนในยุคนั้น
ก็ตอ้ งยอมรับว่า พวกคริ สเตียนเหล่านั้นได้คว่าโลกมนุษย์แล้ว
อิทธิพลที่ยงิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ด
ดับบลิว. เอช. เกรฟฟิ ท โทมาส ปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวว่า “คาพยานที่ประจักษ์แจ้งถึงพระราช
กิจของพระเยซูในสมัยปั จจุบนั ก็เป็ นความจริ งเด่นชัดทัดเทียมกับสมัยอดีตอยูเ่ สมอมา แต่กรณี ของ
บุคคลสาคัญอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ โลก หาได้เป็ นเช่นนั้นไม่ ครั้งแรกเขาก็มีอานาจสู งส่ ง ต่อมาก็มีแต่
ชื่อ และสุ ดท้าย ก็เหลือแต่เพียงความทรงจาเท่านั้นส่ วนองค์พระเยซูคริ สต์น้ นั กลับตรงกันข้าม พระองค์
ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนอย่างน่าอดสู และภายหลังพระนามของพระองค์กลับมีอานาจเลื่องลือ
ยิง่ ขึ้นเป็ นลาดับ ปั จจุบนั นี้พระองค์ทรงมีอิทธิ พลเหนือจิตใจมนุษย์ มากที่สุดในโลก”
ยอรจ์ โรเมนส์ นักฟิ สิ คซ์ชาวอังกฤษ กล่าวอย่างเห็นพ้องกับข้อความข้างบนนั้นว่า “เมื่อเรา
พิจารณากันอย่างถี่ถว้ นแล้วจะเห็นว่า (ยกเว้น ความโง่เขลาเบาปั ญญาของคนไร้การศึกษา) การปฏิรูปใน
ชีวติ ของมนุษย์ เนื่องมาจากคาสอนของคริ สเตียนนั้น ไม่มีผลงานของกระบวนการใด ๆ ใน
ประวัติศาสตร์ของโลกจะทัดเทียมได้”
เคนเนท สก๊อต ลาโทเรธ ผูอ้ านวยการแผนกวิชาศาสนศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเยล เป็ นนัก
ประวัติศาสตร์ ซึ่งได้แต่งหนังสื อไว้หลายเล่ม และเป็ นที่รู้จกั กันดีของคนทัว่ ไปท่านผูน้ ้ ี ได้ต้ งั ข้อสังเกต
ได้วา่ “ถ้าจะวัดผลที่เกิดแก่มนุษยชาติแล้ว ถึงแม้วา่ พระเยซูทรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ไม่กี่ปี แต่วา่ พระ
ชนม์ชีพของพระองค์ มีอิทธิ พลต่อมนุษยชาติมากที่สุดในโลก ตลอดเวลาหลายศตวรรษ ที่ผา่ นมา
จนกระทัง่ ปั จจุบนั ความประทับใจของคนทั้งหลาย ที่มีต่อพระชนมชีพของพระองค์หาได้ลดน้อยลงไม่
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แต่กลับฝังแน่นอยูใ่ นจิตใจของเขามากยิง่ ขึ้น คนจานวนนับล้านได้รับชีวิตใหม่ในพระองค์ และมีชีวติ
อยูต่ ามแบบอย่างที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็น หากเราจะวัดตามลาดับเหตุการณ์ในพระชนมชีพของ
พระองค์ ตั้งแต่การประสู ติ การทรงพระชนม์ การสิ้ นพระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์ จะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็ นเหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ หรื อหากจะวัดด้วย
อิทธิพลของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ ก็ยงั เป็ นศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ ของมนุษชาติอยูน่ นั่ เอง
พระองค์ คือผู้ใด
บัดนี้ก็มาถึงปั ญหาที่วา่ พระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งมหาชนชาวโลกยอมรับว่า มีอิทธิ พลมากที่สุดนั้น
คือผูใ้ ด ให้เราทบทวนดูสักเล็กน้อย พระเยซูคริ สต์ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารี ชื่อมา
เรี ย

โดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และประสู ติเมื่อประมาณสองพันปี มาแล้ว ก่อนที่
พระองค์จะประสู ติเป็ นเวลาหลายร้อยปี ศาสดาพยากรณ์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ของอิสราเอล ได้พยากรณ์ถึงการเสด็จ
มาของพระองค์และในพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งผูเ้ ขียนหลายท่านได้บนั ทึกเรื่ องราวต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาหนึ่ง
พันห้าร้อยปี ก็ปรากฏว่ามีขอ้ ความอ้างถึงการเสด็จมาของพระองค์ มากกว่าสามร้อยครั้ง พระชนมชีพ
ของพระเยซูคริ สต์ การอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทา คาสั่งสอนของพระองค์ การสิ้ นพระชนม์
ของพระองค์บนไม้กางเขน และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์พร้อมกับการเสด็จกลับสู่ สวรรค์ของ
พระองค์ เหตุการณ์ท้ งั หมดเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความจริ งว่า พระองค์มิใช่เป็ นเพียงมนุษย์ธรรมดา
สามัญเท่านั้น แต่จะต้องเป็ นยิง่ กว่ามนุษย์ธรรมดา ผูน้ าศาสนาทัว่ ไปในโลก บ้างก็อา้ งตนว่าเป็ นศาสดา
พยากรณ์ บ้างก็อา้ งว่า เป็ นผูร้ ู ้แจ้งทางปั ญญา บ้างก็อา้ งว่าเป็ นบรมครู ทางจริ ยธรรม แต่องค์พระเยซู
คริ สต์น้ นั ทรงอ้างว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า โดยได้ตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
“...ผูใ้ ดได้เห็นเรา ผูน้ ้ นั ก็ได้เห็นพระบิดา”
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อานาจมหัศจรรย์
หลังจากที่ท่านอัครสาวกยอห์น ได้บนั ทึกถึงเรื่ องการเปลี่ยนน้ าให้กลายเป็ นน้ าองุ่น การรักษา
คนใช้ของนายร้อยและเรื่ องการรักษาชายซึ่ งป่ วยเป็ นง่อยมาเป็ นเวลา 38 ปี ให้หายเรื่ องการรักษาคนตา
บอดมาแต่กาเนิด ให้สามารถมองเห็นได้และเรื่ องการกระทาให้ลาซะรัสฟื้ นขึ้นจากความตายแล้ว ท่าน
อัครสาวกยอห์นได้บนั ทึกต่อไปว่า “ข้อความเหล่านี้ขา้ พเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในนามของ
พระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ ท่านมีชีวิตนิรันดร์ ” ความมหัศจรรย์ของพระเยซูคริ สต์
หาใช่การสาแดงเพื่อโอ้อวดให้ประชาชนเห็นพลังอานาจของพระองค์ แต่เป็ นพระราชกิจของพระเจ้า ผู ้
ทรงเป็ นความรัก ผูซ้ ่ ึงมีพระประสงค์ที่จะเปิ ดเผยให้มนุษย์ทุกคน ได้รู้ถึงความรัก และพระมหา
กรุ ณาธิคุณของพระองค์
มีใครบ้างที่สามารถทานายถึงการตาย และการฟื้ นขึ้นมาจากความตายของตัวเอง ได้อย่าง
ถูกต้อง พระเยซูคริ สต์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น ที่สามารถกระทาเช่นนี้ พระองค์ได้ทรงทานายไว้วา่ “บุตร
มนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผูใ้ หญ่ พวกมหาปุโรหิ ต และพวกธรรมจารย์จะไม่
ยอมรับพระองค์ ในที่สุดพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิต แต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็ นขึ้นมา
ใหม่”
พวกปุโรหิ ตรู ้เรื่ องคาพยากรณ์ดงั กล่าวนี้ และพยายามขัดขวาง มิให้คาพยากรณ์สาเร็ จ เขาได้สั่ง
ทหารยามเป็ นจานวนมากไปเฝ้ าหลุมฝังศพของพระองค์ แต่ความพยายามของมนุ ษย์ไม่สามารถจะมา
ขัดขวางแผนการของพระเจ้าได้
พระองค์ เสด็จมาทาไม
ท่านอาจจะถามว่า ถ้าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริ ง เหตุใดพระองค์จึงต้องเสด็จ
เข้ามาในโลก ทาไมพระเจ้าจึงไม่ทรงใช้ผอู ้ ื่นแทน
ในสมัยพระคัมภีร์เดิม ชนชาติอิสราเอลได้นาสัตว์มาในมหาปุโรหิ ต เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาไถ่โทษ
บาป ปุโรหิ ตก็ฆ่าสัตว์ และประพรมเลือดบนแท่นบูชา ซึ่ งเป็ นการปกปิ ดบาปของผูท้ ี่ถวายเครื่ องบูชานั้น
ๆ สัตว์เหล่านี้จะต้องเป็ นสัตว์ที่สมบูรณ์ ปราศจากด่างพร้อย ทั้งนี้เพื่อว่าความผิดบาปของผูท้ ี่ถวายเครื่ อง
บูชา จะตกอยูก่ บั เครื่ องบูชาที่ปราศจากราคีน้ นั
การถวายเครื่ องบูชาในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้น เป็ นภาพเล็งถึงการเสด็จมาของพระเมฆโปดก
(ลูกแกะ) ของพระเจ้าซึ่ งพระโลหิ ตของพระองค์ หาได้ลบล้างความผิดบาปของมนุ ษย์แต่เพียงชัว่ ครั้ง
ชัว่ คราวเท่านั้นไม่ หากแต่ได้ชาระล้างตลอดไปเป็ นนิ ตย์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วา่ “หากไม่มี
โลหิ ตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” เพราะเหตุน้ ีเองพระเจ้าจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของ
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พระองค์ คือพระเยซูคริ สต์ ผูป้ ราศจากบาป และปราศจากมลทินทั้งปวงให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อสละ
พระโลหิ ตของพระองค์บนไม้กางเขนเป็ นการไถ่โทษบาปของเรา
หากเราจะศึกษาหลักของศาสนาต่าง ๆ ในโลกนี้ เราก็จะรู ้วา่ ไม่มีศาสนาใดเลยที่เตรี ยมทางแห่ง
การอภัยโทษบาปไว้ให้แก่เรา นอกจากทางแห่งไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์เท่านั้น

ไม่มีความจริ งอันใดในพระวจนะของพระเจ้า
สิ้ นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย

ที่ประเสริ ฐยิง่ ไปกว่านี้

คือว่าพระคริ สต์ได้

เกิดเพือ่ ตาย
การสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นที่น่าสนใจยิง่ แต่วา่ พระ
ประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงโปรดให้เหตุการณ์เหล่านี้บงั เกิดขึ้น ก็เป็ นที่น่าสนใจยิง่ กว่านั้นอีก คือว่า องค์
พระเยซูคริ สต์ได้ประสู ติมาเพื่อสิ้ นพระชนม์ พระองค์ทรงเต็มพระทัยจะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อ
ไถ่บาปของเราทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่สมควรจะต้องได้รับโทษถึงตาย
ครั้งหนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าได้ปราศรัยในหัวข้อเรื่ อง “ความเป็ นเอกของพระเยซูคริ สต์” จบลงแล้ว มี
ศาสตราจารย์หนุ่มชาวอินเดียผูห้ นึ่ง ซึ่ งนับถือศาสนาฮินดู เข้ามาหาข้าพเจ้าด้วยท่าทางที่ไม่พอใจกล่าว
ว่า “พวกคริ สเตียน ถือดีอย่างไร จึงอ้างว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นทางเดียวเท่านั้น ผมคิดว่า ทางของคริ ส
เตียนเป็ นแต่เพียงทางหนึ่งเท่านั้น ศาสนาทุกศาสนาต่างก็เป็ นวิถีทาง ที่จะนามนุษย์ไปถึงพระเจ้าได้
เช่นเดียวกัน”
ชายหนุ่มผูน้ ้ ี เป็ นผูท้ ี่มีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่ องอย่างยิง่ เขาสาเร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญา
เอกถึงสองแขนงในเวลาเดียวกัน คือปริ ญญาเอก ในสาขาฟิ สิ กส์ และปริ ญญาเอกในสาขาเคมี ภายหลังที่
เราได้สนทนาปรับความเข้าใจกันแล้ว เขาก็เริ่ มเข้าใจว่า การที่มีความเชื่ อในพระคริ สต์น้ นั มีความ
แตกต่างจากความเชื่อของเขาอย่างมาก เรื่ องราวของพระเยซูคริ สต์ ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงหลักปรัชญา หรื อ
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หลักคาสอนที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง หากแต่เป็ นทางที่พระเจ้าได้จดั เตรี ยมไว้ เพื่อตอบสนองความจาเป็ น
ของมนุษย์ คือการอภัยโทษบาปให้แก่มนุษย์ เขายอมรับว่า ถึงแม้เขาเองเป็ นผูอ้ ุทิศตัวให้กบั ศาสนาของ
เขา ถึงแม้วา่ เขาอ่านคัมภีร์ของศาสนาฮินดู ด้วยใจร้อนรนอย่างสม่าเสมอ และปฏิบตั ิตามพิธีรีตรองต่าง
ๆ ทางศาสนาอย่างเคร่ งครัด แต่เขาก็ยงั ไม่เคยพบพระเจ้า ในที่สุด เราทั้งสองได้คุกเข่าลง และชายหนุ่มที่
นับถือศาสนาฮินดูผนู ้ ้ ี ได้อธิ ษฐานขอให้พระเยซูคริ สต์ ทรงโปรดยกบาปโทษของเขา และได้อญั เชิญ
พระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
ในการเชื่อเป็ นคริ สเตียนนั้น ท่านจะต้องยอมรับข้อเรี ยกร้องของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยใจจริ ง และ
เชื่อด้วยความรู ้ความเข้าใจของท่านว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่โทษ
บาปของท่าน และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก และพระองค์
ทรงมีพระประสงค์ ที่จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่าน เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเจ้านาย
เหนื อชีวติ ของท่าน

การมอบถวายชีวติ จิตใจในด้ านอารมณ์
ความมัน่ ใจในการเป็ นคริ สเตียนของท่านนั้น เกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่นกัน คาว่า อารมณ์น้ นั
หมายถึงความรู ้สึกที่สนองต่อการกระทา เหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ คน
ทัว่ ไปไม่ค่อยเอาใจใส่ ในเรื่ องความแตกต่างทางด้านอารมณ์
ฉะนั้นเขาจึงฉงนงงงวย
เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้า ทั้งนี้อาจะเป็ นเพราะเน้นถึงความสาคัญในด้านอารมณ์มากเกินไป
เป็ นเหตุให้คนอีกเป็ นจานวนมากขาดความมัน่ ใจ ในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้า โดยผ่านทาง
พระเยซูคริ สต์
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีอารมณ์ นับตั้งแต่ตื่นนอนเช้าตรู่ จนกระทัง่ เข้านอนกลางคืน ชีวติ
ของมนุษย์ลว้ นแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ท้ งั สิ้ น กิริยาท่าทางที่แสดงออกต่อเพื่อนฝูงในสานักงาน หรื อ
ในสถาบันการศึกษา และแม้แต่การเลือกเนคไทที่จะผูก และการเลือกอาหารที่จะรับประทานก็ลว้ น
แล้วแต่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่นกัน
ความแตกต่ างในด้ านอารมณ์
คนเรามีอารมณ์แตกต่างกัน คนหนึ่งอาจเป็ นคนโผงผาง และมีอารมณ์รุนแรง และอีกคนหนึ่ง
เป็ นคนเก็บตัวมีอารมณ์เยือกเย็น คนทั้งสองประเภทนี้ จะมีปฏิกิริยาหรื อการแสดงออกต่อเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เหมือนกัน แม้วา่ จะเป็ นการกระทาหรื อเหตุการณ์อย่างเดียวกัน และเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน กล่าวคือคนหนึ่งอาจจะมีความชื่นชมยินดีเป็ นอันมาก และอีกคนหนึ่งอาจจะไม่แสดงความรู ้สึก
อันใดเลย
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การไม่เข้าใจถึงความแตกต่างในบุคลิกภาพของแต่ละคน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการมาเป็ นคริ สเตียน
นั้น เป็ นเหตุให้คนเป็ นอันมากเข้าใจผิด เมื่อเราพิจารณาถึงการมาเป็ นคริ สเตียนของอาจารย์เปาโล เราจะ
เห็นว่า ท่านเป็ นผูห้ นึ่งที่มีประสบการณ์กบั พระเจ้าอย่างกระทันหัน ซึ่ งแตกต่างจากคนอื่น ๆ เมื่อก่อน
นั้นอาจารย์เปาโล ได้อุทิศชีวิตของท่าน ในการล้างผลาญผูท้ ี่เป็ นสาวกของพระเยซู ท่านขะมักเขม้นใน
การที่จะทาให้เป้ าหมายของท่านสาเร็ จ แต่วนั หนึ่ง ขณะที่ท่านกาลังเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส ท่านได้
พบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในระหว่างทาง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสายฟ้ าแลบนี้ ได้เปลี่ยนเข็มทิศชีวติ
ของท่านอย่างสิ้ นเชิง คือท่านได้กลายเป็ นอัครสาวกคนสาคัญยิง่ ที่พระเจ้าทรงใช้ เช่นเดียวกับที่พระองค์
ทรงใช้คนอื่น ๆ เพื่อให้นาข่าวประเสริ ฐแห่งความรักและการยกบาปโทษมนุษย์ ไปประกาศแก่ชาวโลก
ในทางตรงกันข้าม การมาเป็ นคริ สเตียนของทิโมธี ลูกชายในความเชื่อของอาจารย์เปาโล หาได้
เป็ นเช่นนั้นไม่ ทิโมธี ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้า จากคุณแม่และคุณยายของเขา เมื่อเขาเติบโตขึ้นจึงได้เชื่ อ
ว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า และรู ้วา่ พระองค์ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเขาเช่นเดียวกัน
การเผชิญกับพระเจ้ า
เราได้ยนิ คริ สเตียนบางคน อ้างคาพยานด้วยใจร้อนรนบ่อย ๆ ถึงการที่เขาได้เข้ามาเชื่อพระเยซู
และพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเขาให้หลุดพ้น จากการเป็ นทาสยาเสพติด และปั ญหาร้อยแปด อย่าง
มหัศจรรย์ การที่ชีวติ ของคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ งนั้น ก็แสดงให้เห็นว่า คากล่าวอ้างของเขา
เป็ นความจริ ง แต่ในทางตรงกันข้าม ยังมีคริ สเตียนอีกมากมายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย เข้ามาเชื่อพระเยซู
เพียงแต่คุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วยการสารวมใจในห้องส่ วนตัว ในค่ายประชุมฟื้ นฟู หรื อในคริ สตจักร เพื่อ
อัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวติ จิตใจ ซึ่งปราศจากประสบการณ์ทางอารมณ์ อันน่าตื่นเต้นใด ๆ ทั้งนั้น
ข้าพเจ้ายังจาคืนนั้นได้ดี เมื่อข้าพเจ้าคุกเข่าลงข้างเตียงนอน อธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่
พระเจ้า พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้ขา้ พเจ้ากระทาสิ่ งใด” เป็ นคาอธิ ษฐานที่ง่าย ๆ ไม่ได้อา้ งหลักศา
สนศาสตร์ ใด ๆ และก็ไม่มีประสบการณ์ทางอารมณ์แต่อย่างใด แต่ขา้ พเจ้าก็ได้อธิ ษฐานด้วยความจริ งใจ
และพระเจ้าทรงสดับฟังข้าพเจ้า
ขณะที่ขา้ พเจ้า ได้ศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และได้พบปะสามัคคีธรรม กับคริ สเตียนคนอื่น
ๆ ในคริ สตจักรชีวิตของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อย ๆ ข้าพเจ้าเริ่ มมีความมัน่ ใจในความรัก และการ
อภัยโทษของพระเยซูคริ สตเจ้าเกลียวสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับองค์พระเยซูคริ สต์ ได้กระชับมัน่ ยิง่ ขึ้น
ซึ่ งเป็ นเสมือนพลังในการดารงชีวติ ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสนิทสนมกับพระองค์มากขึ้นเท่าใด ข้าพเจ้าก็ยงิ่
รักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น และยิง่ มีความกระตือรื อร้น ที่จะเป็ นพยานเพื่อพระองค์ให้คนอื่น
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ความรู้ สึกหลอกลวงเราได้
ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงได้ มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไป ตัวข้าพเจ้าเอง บางครั้งก็มีความ
ชื่นชมยินดีเป็ นอันมากบางครั้งก็มีความร้อนรนเป็ นอย่างยิง่
และมีความเข้าใจฝ่ ายจิตวิญญาณอย่าง
ชัดเจน และบางครั้งข้าพเจ้าก็โศกเศร้าเสี ยใจและมีความผิดหวัง แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าหาได้ไว้วางใจใน
ความรู ้สึกอย่างนั้นไม่ เพราะความรู ้สึกของข้าพเจ้าหลอกลวงได้
เราจะต้องยึดพระสัญญาของพระเจ้าเป็ นหลัก แทนที่จะพึ่งความรู้สึกของเราเอง คริ สเตียน
ดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่ อ คือเชื่ อพระเจ้าผูท้ รงไว้ซ่ ึงความสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรม และ เชื่อในพระ
วจนะที่แน่นอนของพระองค์ แผนภาพรถไฟรู ปนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความจริง
(พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์) ความเชื่อ (การที่เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า และพระวจนะ
ของพระองค์) ความรู้ สึก (ผลของความเชื่ อ และการเชื่อฟังของเรา) (ยอห์น 14:21)

ไม่วา่ จะมีตพู ้ ว่ งหรื อไม่ก็ตาม หัวจักรรถไฟ ก็ยอ่ มแล่นไปได้เสมอเพราะตูพ้ ว่ งนั้นมิได้มีส่วน
ช่วยในการฉุ ดลากรถไฟให้เคลื่อนที่แต่อย่างใดชีวติ คริ สเตียนก็เปรี ยบได้เช่นกัน คือเราไม่จาเป็ นต้อง
พึ่งพาอาศัยความรู้สึก หรื ออารมณ์ แต่อย่างใด หากแต่ตอ้ งเชื่ อไว้วางใจ พระเจ้าและพระสัญญาของ
พระองค์
พระคัมภีร์กล่าวว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ” “และถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว
จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” และ การกระทาใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความเชื่ อ ก็เป็ นความบาป
ทั้งสิ้ น”
การเสาะแสวงหาประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ และความรู ้สึกนั้น เป็ นการกระทาที่พระเจ้าไม่
ทรงพอพระทัย ความเชื่อคือความไว้วางใจ เราต้องมอบความเชื่อของเราไว้กบั พระเจ้า และพระวจนะ
อันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ แทนที่จะไว้วางใจในความรู ้สึกของตัวเราเอง
ผูท้ ี่รู้จกั คุน้ เคยกับข้าพเจ้าคนหนึ่ง นาเพื่อนของเขามาหาข้าพเจ้า โดยหวังว่าเพื่อนคนนั้นจะเชื่อ
พระเจ้า เช่นเดียวกับตัวเขา แต่ในระหว่างที่เรากาลังสนทนากันอยูน่ ้ นั ปรากฏว่าเพื่อนของข้าพเจ้า
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ถึงแม้วา่ เขาจะเป็ นห่วงสหายที่เขานามาหาข้าพเจ้านั้น แต่แท้จริ งตัวเขาเองก็ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงได้ถามเขาว่า
“คุณเชื่อเป็ นคริ สเตียนเมื่อไรครับ”
“ผมยังไม่แน่ใจว่า ผมเป็ นคริ สเตียนหรื อยัง”
“คุณเชื่อว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าหรื อไม่”
“แน่ซิครับ ผมเชื่อ”
“คุณเชื่อว่า พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปของคุณหรื อไม่”
“ครับ ผมเชื่ ออย่างนั้น”
“คุณเชื่อว่า ถ้าคุณจะรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ พระองค์จะเสด็จเข้ามา
ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของคุณ และจะทรงโปรดให้คุณเป็ นบุตรของพระองค์หรื อไม่”
“เชื่อซิครับ”
“ถ้าเช่นนั้น คุณอยากจะรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ ใช่ไหมครับ”
“ครับ ผมอยากจะต้อนรับพระองค์เดี๋ยวนี้ แหละ แต่วา่ ผลกาลังรอคอยความรู ้สึกอยูค่ รับ เมื่อครั้ง
ที่คุณแม่ของผมรับเชื่ อเป็ นคริ สเตียน ท่านได้รับประสบการณ์ทางด้านความรู ้สึกที่น่าประทับใจจริ ง ๆ
และผมได้รอคอยมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว ที่จะให้พระเจ้าประทานประสบการณ์ ให้แก่ผมบ้าง”
ถึงแม้วา่ เพื่อนของข้าพเจ้าคนนี้จะอ้างตัวว่าเป็ นคริ สเตียน และเคยปฏิบตั ิภารกิจของคริ สตจักร
อย่างเข้มแข็งมาแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ทาให้เขาขาดความมัน่ ใจในความรอดก็คือ การเน้นหนักในความรู ้สึก
หรื ออารมณ์อย่างผิด ๆ ข้าพเจ้าได้อธิ บายให้เขาฟังว่า เขาสามารถที่จะเชื่อพระวจนะของพระเจ้า โดยไม่
ต้องรอคอยที่จะได้รับประสบการณ์ ทางความรู ้สึกแต่อย่างใดในที่สุด เราได้กม้ ศีรษะอธิ ษฐานร่ วมกัน
โดยคาอธิ ษฐานง่าย ๆ ซึ่ งแสดงถึงความเชื่อ เพื่อนคนนั้นก็ได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา เขามีความปลื้มปิ ติยนิ ดีเป็ นอย่างยิง่ เพราะเขามีความมัน่ ใจว่า พระเยซู
คริ สต์ได้เสด็จเข้ามาประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเขาแล้ว
ความแน่ ใจสามประการ
ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะรู ้ได้อย่างไรว่าเราเป็ นคริ สเตียน
พระเจ้าจะไม่ประทานสิ่ งใดเป็ น
เครื่ องหมายที่จะให้ความแน่ใจแก่บุคคลที่ได้ตอ้ นรับพระคริ สต์บา้ งหรื อ ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้าทรง
โปรดประทานเครื่ องหมายยืนยันว่า พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาประทับอยูใ่ นชีวิตจิตใจของเราแล้ว
สามประการ คือพระวจนะที่ไม่เปลี่ยนแปลง คายืนยันของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และชีวติ ที่เปลี่ยนใหม่
แล้ว
พระวจนะที่ไม่เปลี่ยนแปลง
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คายืนยันของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ = ความมัน่ ใจ
ชีวติ ที่เปลี่ยนใหม่
พระวจนะทีไ่ ม่ เปลีย่ นแปลง
ประการแรก ไม่มีพยานหลักฐานภายนอก คือพระวจนะของพระเจ้า ความแน่ใจในความรอด
นั้น ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งอานาจสิ ทธิ ขาดแห่งพระวจนะของพระเจ้า เมื่อท่านเข้ามาหาพระเจ้า ตาม
เงื่อนไขดังที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่านจงมีความมัน่ ใจเถิดว่า ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า
แล้ว
“ถ้าเรายังรับพยานของมนุษย์ พยานของพระเจ้าก็ยอ่ มเป็ นใหญ่กว่า เพราะว่าพยานของพระเจ้าก็
อย่างนี้แหละ คือ พระองค์ได้ทรงเป็ นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ผทู ้ ี่เชื่ อในพระบุตรของพระเจ้า
มีพยานอยูใ่ นตัวเอง ผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้า ก็เท่ากับกระทาให้พระองค์เป็ นผูต้ รัสมุสาเพราะเขาไม่ได้เชื่อคา
พยาน ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเป็ นพยานอ้างถึงพระบุตรของพระองค์ และนี่แหละเป็ นคาพยาน คือว่าพระเจ้า
ได้ทรงโปรดประทาน ให้เราทั้งหลายมีชีวติ นิรันดร์ และชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่มีพระ
บุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายังท่าน
ท่านหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ ท่านมีชีวิตนิ รันดร์ คือมายังท่านทั้งหลายที่ได้เชื่อพระนามพระ
บุตรของพระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์
ประการที่สอง เรามีพยานหลักฐานภายใน คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อาจารย์เปาโลได้เขียน
จดหมายฝากไปยังคริ สเตียนที่กรุ งโรม ท่านกล่าวว่า “พระวิญญาณของพระเจ้านาผูใ้ ด ผูน้ ้ นั ก็เป็ นบุตร
ของพระเจ้า” อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลได้ย้าถึงความแน่ใจที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อท่านเขียน
จดหมายฝาก ไปให้คริ สเตียนที่เมืองเธสะโลนิกาท่านกล่าวว่า “ข่าวประเสริ ฐของเราที่มาถึงท่าน มิใช่มา
ด้วยถ้อยคาเท่านั้น แต่ดว้ ยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ ยม ท่าน
ทั้งหลายรู ้อยูแ่ ล้วว่า เราเป็ นคนอย่างไรในหมู่พวกท่าน”
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นใหม่
ชีวติ ของเราที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ เป็ นพยานหลักฐานประการที่สาม ที่ยนื ยันถึงควาามจริ ง
ที่วา่ เราเป็ นคริ สเตียนพระเยซูได้ทรงอธิ บายให้นิโกเดมัส ผูน้ าทางศาสนายูดาที่เคร่ งครัดฟังว่า “ถ้าผูใ้ ด
มิได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” อาจารย์เปาโลก็ได้อธิ บายถึงประสบการณ์ใน
ชีวติ ของคริ สเตียนที่เมืองโคโลสี วา่ “ข่าวประเสริ ฐซึ่ งแพร่ มาถึงท่าน กาลังเกิดผลและทวีข้ ึนทัว่ โลก
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เช่นเดียวกับที่กาลังเป็ นอยูใ่ นตัวท่านทั้งหลายด้วย ตั้งแต่วนั ที่ท่านได้ยนิ และเข้าใจในพระคุณของพระ
เจ้าตามความจริ ง”
ท่านอัครสาวกยอห์นก็ได้พดู ไว้เหมือนกันว่า สิ่ งที่พิสูจน์วา่ เราได้บงั เกิดใหม่ และเป็ นบุตรของ
พระเจ้าแล้ว ก็คือชีวติ ที่เปลี่ยนใหม่
“ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราคงทราบว่าเรารู ้จกั พระองค์ คนใด ๆ ที่วา่
“ข้าพเจ้ารู้จกั พระองค์” แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็ นคนพูดมุสา และความ
จริ งไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ที่ประพฤติตามพระโอวาทของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็
สาเร็ จในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ ด้วยอาการอย่างนี้ แหละ เราทั้งหลายจึงรู ้วา่ เราอยูใ่ นพระองค์คือผูใ้ ดว่า
ตนอยูใ่ นพระองค์ ผูน้ ้ นั ก็ควรประพฤติตามที่พระองค์ทรงประพฤติน้ นั ”
ถ้าคนใดไม่มีเจตน์จานงที่จะเชื่อฟัง และปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่พอพระทัยองค์พระเยซูคริ สต์อย่าง
จริ งใจ เราก็ควรตั้งข้อสงสัยว่า คนนั้นเป็ นบุตรของพระเจ้าจริ งหรื อไม่
พระเยซูตรัสว่า “ผูใ้ ดที่มีบญั ญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละ เป็ นผูท้ ี่รักเรา
และผูท้ ี่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสาแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” พระ
เยซูกาลังตรัสในที่น้ ีวา่ พระองค์จะสาแดงพระองค์เองให้ประจักษ์แก่ทุกคนที่เชื่อฟัง โดยให้รู้อย่างแน่
ชัดว่า พระองค์สถิตอยูใ่ นชีวิตของเขา ถึงอย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ยอ่ มแตกต่างกัน ซึ่ งแล้วแต่บุคคล
และสถานการณ์
จริ งอยูค่ ริ สเตียนควรจะมีประสบการณ์ในด้านความรู ้สึก แต่วา่ เราไม่ควรแสวงหาความรู ้สึก
ใหม่ ๆ หรื อพยายามที่จะเก็บความรู ้สึกเก่า ๆ เอาไว้
ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เราควรจะมองข้ามความรู ้สึกไปเสี ยทั้งหมด แต่วา่ สิ่ งที่สาคัญก็คือ เรา
จาต้องดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่อ คือความเชื่ อในพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ ไม่ใช่เสาะ
แสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์เฉย ๆ

การมอบถวายชีวติ จิตใจในด้ านความตั้งใจ
การเป็ นคริ สเตียนนั้น นอกจากจะมีความรู ้ความเข้าใจและความรู ้สึกแล้ว ก็ยงั เกี่ยวข้องกับความ
ตั้งใจอยูด่ ว้ ย
พระเยซูคริ สต์ทรงเน้น ถึงความสาคัญแห่งเจตนารมณ์ของมนุษย์ เกี่ยวกับความแน่ใจในการรับ
ความรอด พระองค์ตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผนู ้ ้ นั ก็จะรู ้วา่ คาสอน
นั้นมาแต่พระเจ้า หรื อว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง”
ตามคาตรัสของพระองค์ดงั กล่าวนี้ ย่อมแสดงว่า ถ้าหากท่านไม่เชื่อฟังความจริ ง ท่านก็จะไม่
รู ้จกั ความจริ ง ถ้าหากท่านไม่ได้ต้ งั ใจที่จะเดินในความสว่าง ท่านก็จะไม่พบความสว่าง
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พระองค์ ทรงรักเราอย่างเหลือล้น
หลายครั้งข้าพเจ้าได้ให้คาปรึ กษาแก่บางคน ซึ่ งลังเลใจในการที่จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์ และ
มอบถวายชีวติ จิตใจให้แก่พระองค์ เพราะเกรงว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงแผนการชีวิตของตน และทา
ให้ชีวติ ของตนขาดความสุ ขสนุกสนาน
แต่ขา้ พเจ้าขอบอกว่า เมื่อท่านมอบถวายชีวติ แด่องค์พระเยซูคริ สต์ ท่านจงมัน่ ใจเถิดว่า พระองค์
จะประทานสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านอย่างล้นเหลือ เพราะพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงสนพระทัยใน
ชีวติ ของท่าน มากกว่าที่ท่านสนใจในชีวติ ของตัวเอง พระวจนะของพระเจ้ายืนยันในเรื่ องนี้วา่ “ในความ
รักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์น้ นั ก็ขจัดความกลัวเสี ย เพราะความกลัวเท่ากับการลงโทษ
และผูท้ ี่มีความกลัว ก็เป็ นผูท้ ี่ไม่มีความสมบูรณ์”
เรื่องของเจตนารมณ์
เหตุผลอีกประการหนึ่ง ที่ทาให้คนลังเลใจ ในการต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ ก็คือ ความหยิง่
จองหอง หรื อการเอาใจตนเอง เป็ นที่ต้ งั
ตลอดเวลามากกว่า 20 ปี ที่ขา้ พเจ้าได้ทางานคลุกคลีอยูก่ บั บรรดาผูท้ ี่เรี ยกตนเองว่า ปั ญญาชน
แต่ขา้ พเจ้ายังไม่เคยพบใครที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้คน้ คว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท้ งั มวล และข้ออ้าง
ของพระเยซูคริ สต์แล้ว แต่ขา้ พเจ้าไม่อาจเชื่อได้วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า” การที่คน
ปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นเรื่ องของจิตใจไม่ใช่เป็ นเรื่ องของมันสมอง เป็ นเรื่ องของ
เจตนารมณ์ไม่ใช่เป็ นเรื่ องความรู ้ความเข้าใจ เมื่อเขาอ้างเอาความรู ้ความเข้าใจมาเป็ นข้อถกเถียงนั้น เป็ น
เพียงแต่ม่านควันที่ปิดบังสิ่ งที่ออกมาจากจิตใจของเขาเท่านั้น
คนดี
ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังคนหนึ่ง ซึ่ งสอนอยูใ่ นมหาวิทยาลัยศาสนศาตร์ ช้ นั นาแห่งหนึ่ง
ของสหรัฐอเมริ กาศาตราจารย์คนนี้ไม่เชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าแต่ถึงกระนั้น
ก็ยงั สอน
นักศึกษาเป็ นจานวนพัน ๆ ให้เป็ นผูส้ อนศาสนา วันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งซึ่ งกาลังทา
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก ได้เชิญข้าพเจ้าไปเยีย่ มผูร้ อบรู ้คนนี้ ซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของเขา
ด้วย เพื่อนของข้าพเจ้าได้กระซิ บบอกว่า “ท่านศาสตราจารย์คนนี้ ไม่เชื่อว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ น
พระวจนะของพระเจ้า แต่วา่ ท่านเป็ นคนดี ผมรักท่านท่านเป็ นคนไม่ถือตัว เป็ นคนใจดี และผมคิดว่า
คุณอาจจะสนทนาปราศรัยกับท่านได้อย่างดี”
หลังจากที่เราได้แนะนาตัวแล้ว ศาสตราจารย์ผนู ้ ้ นั ก็ได้ถามขึ้นเป็ นประโยคแรกว่า “คุณไบร้ท์
ครับ เมื่อคุณบอกกับนักศึกษาถึงเรื่ องการเป็ นคริ สเตียนนั้น คุณบอกอะไรแก่เขาบ้าง” เนื่องจากว่าท่านผู ้
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นี้มีชื่อเสี ยงมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องระมัดระวังคาพูดของข้าพเจ้าเป็ นพิเศษ แต่ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะตอบ
ท่านก็เอ่ยถามขึ้นเป็ นประโยคที่สองว่า “ยิง่ ไปกว่านั้นคุณมีอะไรที่จะแนะนาให้ผมทราบบ้าง ผม
อยากจะเป็ นคริ สเตียน”
ผู้ครอบครองบัลลังก์ จิตใจ
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าท่านคงจะพูดความจริ ง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเขียนวงกลมลงบนแผ่นกระดาษ และ
อธิ บายว่า วงกลมนี้แสดงถึงสภาพชีวติ จิตใจของท่าน และข้าพเจ้าเขียนรู ปบัลลังก์ (เก้าอี้) ลงในวงกลม
นั้น บนบัลลังก์น้ นั ข้าพเจ้าได้เขียนคาว่า “ตน” และอธิ บายว่า “การที่จะเป็ นคริ สเตียนนั้น ท่านจะต้องรับ
เอาพระเยซูคริ สต์เข้าสู่ ชีวิตจิตใจของท่าน ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นของประทานจากพระเจ้า และเมื่อ
พระองค์เสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่านแล้ว ท่านจะต้องยินยอมให้พระองค์เป็ นเจ้านายเหนือ
ชีวติ ของท่าน และจะต้องยอมให้พระองค์ครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของท่านด้วย เพราะพระองค์มีพระ
ประสงค์เช่นนั้น”

“นัน่ แหละครับ ที่เป็ นปั ญหาของผม” เขาตอบ “ความภาคภูมิใจในสติปัญญา และความรู้ความ
เข้าใจ ทาให้ผมไม่อาจที่จะกระทาเช่นนั้นได้ ผมได้รับเกียรติยศ ชื่อเสี ยง เป็ นอันมากในด้านวิชาการ
และผมไม่อาจที่จะถ่อมใจถ่อมกายลงเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้าได้
เป็ นเวลาหลายปี ที่ผมปฏิเสธเรื่ อง
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริ สต์ ยิง่ กว่านั้นผมได้สอนนักศึกษาจานวนพัน ๆ ให้เชื่อตามผมด้วย แต่
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านพระวจะของพระเจ้า
ด้วยท่าทีที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนทั้งได้อ่านข้อเขียน
ของคริ สเตียนสมัยเริ่ มแรกของคริ สตจักร และชีวประวัติของคริ สเตียนคนสาคัญเช่น จอห์น เวสเล่ย ์
และเซนต์ ออกัสติน เป็ นต้น และบัดนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่
ผมยังไม่ได้รู้จกั พระองค์ ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของผม”
จิตใจทีพ่ ร้ อมแล้ว
กริ่ งโทรศัพท์ดงั ขึ้น ขัดจังหวะการสนทนาของเรา และเนื่องจากข้าพเจ้ามีนดั อยูแ่ ล้ว ดังนั้นเรา
จึงไม่สามารถที่จะสนทนาต่อไปให้จบได้ ท่านจึงขอให้เราทั้งสองกลับมาพบท่านอีกครั้งหนึ่ง ภายใน
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สองวัน และเมื่อเรากลับมาหาท่านอีกเป็ นครั้งที่สอง ท่านได้นาเราเข้าไปในห้องทางานที่ไม่มีโทรศัพท์
เมื่อได้ปิดห้องเรี ยบร้อยแล้ว ท่านก็เอ่ยขึ้นว่า “ผมอยากจะบอกให้คุณทราบว่า เมื่อเช้านี้ผมได้ไป
คริ สตจักรแห่งหนึ่งในละแวกนี้ ได้รับศีลมหาสนิทที่นนั่ และได้เตรี ยมจิตใจไว้คอยท่าการกลับมาของ
ท่าน ผมได้คิดราพึงในพระธรรมยอห์นบทที่สามอยูเ่ สมอ และบัดนี้ผมต้องการให้ท่านอธิ ฐานต่อพระ
เจ้า ขอให้พระองค์ทรงโปรดให้ผมได้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ในฐานะเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของผม
ด้วย”
ข้าพเจ้าอธิ ษฐานเป็ นคนแรก ท่านได้อธิ ษฐานเป็ นคนที่สอง และเพื่อนของข้าพเจ้าอธิ ษฐานเป็ น
คนที่สาม และในวันนั้นศาสตราจารย์ผมู้ ีชื่อเสี ยงเลื่องลือไปทัว่ โลกผูน้ ้ ี ได้รับเอาพระเยซูคริ สต์โดย
ความเชื่อ และชีวิตจิตใจทั้งหมดของท่านก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง และคาสอนของท่านก็เปลี่ยนใหม่
ปรัชญาชีวิตของท่านก็เปลี่ยนใหม่ และท่านก็เป็ นผูท้ ี่บงั เกิดใหม่ในพระคริ สต์ ปั ญหาของท่านมิได้เป็ น
เรื่ องการขาดความรู ้ความเข้าใจ แต่เป็ นปั ญหาเรื่ องการหยิง่ ภาคภูมิใจในตนเอง และการเอาใจตนเอง
เป็ นที่ต้ งั
ความกลัวผลทีจ่ ะติดตามมา
นักศึกษาจานวนมากมาย ซึ่งตระหนักด้วยความรู้ความเข้าใจ และความรู ้สึกว่า พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่ยงั ไม่กล้ารับเอาพระองค์ไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัว เพราะเขาคิด
ว่า หากรับเอาพระองค์ ชีวติ ของเขาต้องหมดความสุ ขลงเมื่อนั้น
ข้าพเจ้าได้ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาผูห้ นึ่ง ซึ่ งลังเลใจที่จะต้องรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดของเขาเพราะเหตุวา่ นักศึกษาผูน้ ้ ีใช้ชีวติ สนุกสนานอยูก่ บั สุ รานารี
และกิจกรรมที่ปราศจาก
จุดมุ่งหมายในมหาวิทยาลัย เขาต่อต้านพระเจ้า ตาหนิพวกคริ สเตียน และเป็ นที่รู้จกั กันดี ในหมู่นกั ศึกษา
ว่า เขาเป็ นผูท้ ี่ไม่เชื่ อว่ามีพระเจ้า แต่แล้ววันหนึ่งซึ่ งเป็ นผลจากการอธิษฐานของเพื่อนสนิทของเขา และ
ของมิชชันนารี คนหนึ่ง ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสนาเขาให้ตอ้ นรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเขา หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้กลายเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็งและกระตือรื นร้น คนหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เขาเป็ นนักศาสนาศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่งของสหรัฐอเมริ กา เขารู ้วา่ พระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่ได้ต่อต้านพระองค์ และต่อต้านพระประสงค์ของพระองค์ใน
ชีวติ ของเขา จนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงให้เขาสานึกในความจริ งของพระเจ้าที่วา่ “ถ้าผูใ้ ดจะ
ได้สิ่งของสิ้ นทั้งโลก แต่ตอ้ งเสี ยชีวติ ของตนผูน้ ้ นั จะได้ประโยชน์อะไร หรื อผูน้ ้ นั จะนาเอาอะไรไปแลก
กับชีวติ ของตนกลับคืนมา” และพระสัญญาของพระเยซูคริ สต์ที่วา่ “เราได้มาเมื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ
และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์ และในไม่ชา้ เขาก็พบว่า สิ่ งที่เขาคิดว่าเป็ นชีวติ ที่น่าตื่นเต้นสนุกสนานนั้น
ไม่สามารถที่จะเอามาเปรี ยบกับชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ ที่พระเยซูคริ สต์ได้ประทานให้น้ นั เลย
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ขายทรัพย์สมบัติของท่าน
ผูน้ าในวงการธุ รกิจและอาชี พต่าง ๆ ที่มีชื่อเสี ยงหลายคน ปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา เพราะเขาคิดว่า เขาจะต้องขายทรัพย์สมบัติท้ งั สิ้ นที่เขามีอยูแ่ ละแจกจ่าย
ให้แก่คนอนาถา เหมือนดังที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงแนะนาเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่ง ที่รักษาพระบัญญัติให้
กระทา จริ งอยูถ่ ึงแม้วา่ ปั จจุบนั นี้ พระเจ้าจะทรงนาให้บางคนกระทาเช่นนั้น แต่ก็มีอีกหลายคนที่
พระองค์ทรงนาให้ใช้อิทธิพลและทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อพระองค์ในวิถีทางอย่างอื่น
ไม่ ยอมไว้วางใจ
มีบางคนได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์แล้ว แต่ยงั ไม่มีความแน่ใจในความรอดของตน เพราะเหตุวา่
เขาไม่ยอมที่จะไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจของเขา ผูฝ้ ึ กสอนนักกีฬาชั้นแนวหน้าคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผู้
ที่มีบุคลิกลักษณะดีเยีย่ ม มีความสามารถเป็ นเลิศ และเป็ นที่นบั หน้าถือตาของคนเป็ นจานวนนับล้าน ๆ
ได้ระบายความรู ้สึกกับข้าพเจ้าว่า เขาลังเลใจที่จะถวายชีวิตแก่พระเยซูคริ สต์ เพราะกลัวว่า พระองค์จะ
เรี ยกร้องให้เขาเป็ นศิษยาภิบาล ซึ่ งจะทาให้เขาต้องเลิกอาชีพการเป็ นครู ฝึกสอนนักกีฬา ซึ่ งเป็ นอาชีพที่
เขารักอย่างฝังจิตฝังใจ
เมื่อเราเชื่ อฟังพระเจ้า และยอมให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชี วติ ของเรา เราก็มีความมัน่ ใจในความ
รอดของเรามากยิง่ ขึ้น เพราะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าทรงทางานในชีวิตของเรา และช่วยให้
เราสามารถกระทาสิ่ งใด ๆ ที่เราเองไม่สามารถกระทาได้ หากเรามีท่าทีในทางเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระ
ประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชี วติ ของเรา เราก็จะมีความสงสัยในความรอดของเราอยูเ่ สมอ
เจตนาทาบาป
อีกประการหนึ่ง ถ้าเรายอมให้เจตนาทาบาปยังคงอยูใ่ นชี วติ ของเราต่อไป เราจะเริ่ มสงสัยใน
ความรอด
ที่เราได้รับโดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์
อย่างไรก็ตามความสงสัยนี้มกั จะเกิดจาก
เจตนารมณ์ ยิง่ กว่าเกิดจากความรู ้ความเข้าใจเพราะความรู ้ความเข้าใจนั้น แท้จริ งเป็ นเพียงการพยายาม
หาเหตุผลมาคัดค้านเพื่อที่จะไม่เชื่อ หรื อปิ ดบังการไม่เชื่ อฟังของเรา
บางครั้งเมื่อข้าพเจ้าสนทนากับคนทัว่ ๆ ไป ถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์ ความรัก และแผนการอัน
ประเสริ ฐของพระเจ้า ที่มีต่อชีวติ ของทุกคนที่ตอ้ นรับพระองค์ คนเหล่านั้นหาได้มีปฏิกิริยาต่อคากล่าว
ของข้าพเจ้าไม่ เมื่อเป็ นเช่นนี้ขา้ พเจ้ารู ้ดีวา่ การที่เขาไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์น้ นั มักจะเนื่องจาก
เหตุผลสองประการคือ ประการแรก เขาอาจไม่รู้ดีพอว่าพระเยซูคริ สต์คือผูใ้ ด ทาไมพระองค์จึงเสด็จเข้า
มาในโลกและการที่เป็ นบุตรของพระเจ้านั้นจะมีผลมีอะไร และประการที่สอง เขาอาจจะถูกพญามาร
ซาตาน ซึ่ งเป็ นศัตรู แห่งจิตวิญญาณของเขาล่อลวงเขา
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เมื่อไม่นานมานี้ ที่ประเทศอังกฤษ ข้าพเจ้าได้ให้คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาคนหนึ่ง ซึ่ งประสงค์ที่จะ
รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา แต่วา่ เขาไม่สามารถรับเอาพระองค์ได้ ด้วยเหตุผล
บางประการ เท่าที่ทราบนักศึกษาผูน้ ้ ีใช้ชีวติ อย่างชัว่ ช้ามาก เขามีชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากศีลธรรมใด ๆ
ทั้งสิ้ น ชีวติ ของเขาเป็ นชีวติ ที่เห็นแก่ตวั ที่สุด ถึงกระนั้นก็ตามในส่ วนลึกของจิตใจของเขา นักศึกษาผูน้ ้ ี
ยังปรารถนาที่จะรู้จกั พระเจ้า
ถูกพญามารล่อลวง
เมื่อเราคุกเข่าลงอธิ ษฐาน เขาพูดไม่ออกแม้แต่คาเดียวในที่สุดก็มีเสี ยงพึงพาออกมาว่า “ผม
อธิ ษฐานไม่ได้หรอกครับผมอยากอธิ ษฐาน แต่ผมไม่สามารถที่จะอธิษฐานได้” “ถ้าเช่นนั้น อธิ ษฐาน
ตามผมซิ” ข้าพเจ้าแนะและเริ่ มต้นอธิ ษฐานแต่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ก็ยงั ไม่สามารถที่จะอธิ ษฐาน อยูน่ นั่ เอง
ครั้นแล้วข้าพเจ้าจึงเริ่ มอธิ ษฐานเผือ่ เขา ข้าพเจ้าอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงปลดปล่อยเขา จาก
อานาจของความมืด และนาเขาออกจากอาณาจักรของพญามารซาตาน ไปสู่ ราชอาณาจักรอันมหัศจรรย์
ของพระเจ้า เหมือนดังที่อาจารย์เปาโลได้อธิบายไว้ในพระธรรมโคโลสี 1:13,14
ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั อธิ ษฐานอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เขารี บอธิษฐานด้วยความปิ ติ
ยินดี และทูลเชิญพระเยซูคริ สต์ให้เสด็จเข้ามาครอบครองในชีวติ จิตใจของเขา เมื่อเขาได้ทูลเชิญ
พระองค์เช่นนั้น เขาก็มีความมัน่ ใจและชื่นชมยินดีในความรอดของเขา
หากท่านประสงค์ที่จะรับเอาพระเยซูคริ สต์ แต่ที่บางสิ่ งบางอย่างฉุ ดท่านไม่ให้รับ อาจเป็ น
เพราะตัวท่านเองยังเป็ นทาสบาป ถ้าเป็ นเช่นนั้น ก็จงรู ้เถิดว่า บัดนี้พระเยซูคริ สต์กาลังรอคอยที่จะ
ปลดปล่อยท่านอยูแ่ ล้ว
ทีม่ าแห่ งความแน่ ใจ
ข้าพเจ้าได้พดู ถึงสิ่ งที่จะกระทาให้ท่านผูอ้ ่านมีความแน่ใจว่า ท่านเป็ นคริ สเตียนโดยแท้จริ ง โดย
กล่าวถึงความรู ้ความเข้าใจ อารมณ์ และเจตนารมณ์ หรื อความตั้งใจ
จากนั้นข้าพเจ้าได้เปรี ยบเทียบการเชื่อเป็ นคริ สเตียนกับชีวิตสมรส อย่างไรก็ดี ประสบการณ์ท้ งั
สองนี้ มีความแตกต่างกันอยู่ ในด้านลาดับเหตุการณ์ดงั นี้คือ
ในชีวติ สมรสนั้น การมอบกายมอบใจของคู่สมรส เริ่ มด้วยความรู ้ความเข้าใจ ต่อมาก็
ประกอบด้วยอารมณ์และสุ ดท้ายคือความตั้งใจ แต่ในการมอบกายถวายชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์น้ นั
เริ่ มต้นด้วยความรู ้ความเข้าใจ แล้วความตั้งใจตามมาเป็ นที่สอง และสุ ดท้ายคืออารมณ์หรื อความรู ้สึก
ซึ่งเป็ นผลพลอยติดตามมาภายหลัง
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ความจริงเบือ้ งต้ น
การที่ท่านจะแน่ใจว่าท่านเป็ นคริ สเตียนนั้น ท่านจะต้องรับทราบ โดยความรู ้ความเข้าใจ ถึง
ความจริ งเบื้องต้นบางประการคือ
ประการแรก พระเจ้าทรงรักท่าน และทรงมีแผนการอันประเสริ ฐสาหรับชีวิตของท่าน
ประการที่สอง โดยเหตุที่มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาปและถูกตัดขาดจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์ไม่
อาจรู ้ซ้ ึ งถึงความรักของพระเจ้า และแผนการที่พระองค์ทรงเตรี ยมไว้สาหรับชีวติ ของเขาได้
ประการที่สาม พระเจ้าทรงชาระล้างความผิดบาปของมนุษย์ได้ โดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้น
และโดยพระองค์ท่านจะรู ้จกั ความรักของพระเจ้า และรับเอาความรักนั้น ตลอดจนแผนการของ
พระองค์สาหรับชี วติ ของท่าน
ประการที่สี่ เราจาต้องรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราส่ วนบุคคลแล้วเราจึงจะรู ้และรับเอาความรัก และแผนการของพระเจ้าสาหรับชีวติ ของเราได้
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “นี่แน่ะเรายืนเคาะอยูท่ ี่ริมประตูถา้ ผูใ้ ดได้ยนิ เสี ยงของเราและเปิ ดประตู
เราจะเข้าไปหาผูน้ ้ นั และจะรับประทานอาหารร่ วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่ วมกับเรา”
พระธรรมยอห์น ได้บอกให้เราทราบเหมือนกันว่า “บรรดาผูท้ ี่ตอ้ งรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระ
นามของพระองค์พระองค์ประทานสิ ทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า”
รอดโดยความเชื่อ
เพียงแต่อธิ ษฐานทูลเชิญให้พระเยซูคริ สต์ เสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่านเท่านั้นยัง
ไม่พอ ท่านจะต้องมีความเชื่ อ ท่านจะต้องเชื่อว่า พระองค์จะเสด็จเข้ามาตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้
เราอ่านในพระธรรมเอเฟซัสว่า “ซึ่ งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และไม่ใช่ตวั
เราทั้งหลายกระทาเอง แต่พระเจ้าประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่ องด้วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้
คนหนึ่งคนใดอวดได้”
คนเป็ นอันมากได้อธิ ษฐาน ทูลเชิญให้พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาในชีวิตจิตใจของตนครั้งแล้ว
ครั้งเล่า ในเวลาที่เขามีอารมณ์หวัน่ ไหว หรื อในที่ประชุมประกาศข่าวประเสริ ฐเมื่อนักเทศน์ประกาศ
เชิญชวนให้คนรับเชื่ อ แต่กระนั้นก็ดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวติ จิตใจของเขา ทาไมจึงเป็ น
เช่นนั้นเล่า มีเหตุผลอยูส่ องประการคือ
พระองค์ มิใช่ เป็ นเพียงมนุษย์
ประการแรก บางคนอาจทูลเชิญให้พระเยซูคริ สต์เข้ามาในชีวติ ของเขา โดยที่มิได้สานึกว่า
พระองค์หาใช่มนุษย์ธรรมดาที่ชื่อว่า “เยซู ชาวนาซาเร็ ธ” ตามที่เราอ่านพบในประวัติศาสตร์ เท่านั้น แต่
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พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าและทรงเป็ นมนุษย์ในเวลาเดียวกัน พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดเป็ นพระเมซี
ยา ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้วา่ จะเสด็จมา สิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา แล้วได้ทรงถูกฝังไว้
และในวันที่สามได้ทรงฟื้ นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ทรงเป็ นพระ
เจ้าแห่งประวัติศาสตร์ ท้ งั ทรงมีฤทธิ์ อานาจ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวติ ของทุกคนที่ตอ้ นรับพระองค์ หากผูใ้ ด
“ต้อนรับ” พระองค์อย่างผิวเผิน คือเห็นคนอื่นต้อนรับพระองค์ ก็ทาตามบ้าง โดยปราศจากความเข้าใจ
ว่า พระองค์คือผูใ้ ด ถ้าเป็ นเช่นนั้น ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชี วติ ของเขาเลย
ยกตัวอย่าง นักเลงสุ ราคนหนึ่ ง ได้อธิ ษฐานทูลเชิญให้พระเยซูคริ สต์ เข้ามาในชีวติ จิตใจของเขา
เป็ นเวลาหลายปี แล้ว แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา วันหนึ่งมีคนถามเขาว่า “คุณกาลัง
อธิษฐานทูลขอให้พระเยซูที่เป็ นมนุษย์ หรื อพระเยซูผทู้ รงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพ
ทั้งสิ้ น เข้ามาในชีวติ ของคุณ” เขาตอบว่า “พระเยซูที่เป็ นมนุษย์” หลังจากที่ได้ฟังคาอธิบายจนเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้งว่าพระเยซูคริ สต์คือผูใ้ ด และเหตุใดพระองค์จึงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ เขาจึงต้อนรับพระเยซู
คริ สต์อีกด้วยใจจริ ง คราวนี้ชีวติ ของเขาเปลี่ยนใหม่ท้ งั สิ้ น และเขาไม่เคยกินเหล้าตั้งแต่น้ นั มา
เพียงครั้งเดียวก็พอ
ประการที่สอง บางคนไม่ได้อธิษฐานทูลเชิญให้พระเยซูคริ สต์เข้ามาในชีวติ โดยการกระทาอัน
เป็ นการแสดงออกซึ่ งความเชื่ อ เขาหลู่พระเกียรติพระองค์ โดยอธิ ษฐานทูลเชิญพระองค์ซ้ า ๆ ซาก ๆ
ท่านจงอธิ ษฐานทูลขอพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านเพียงครั้งเดียว
และหลังจากนั้นจง
ขอบพระคุณพระองค์ทุกวัน ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อว่า พระองค์ได้ประทับในชีวติ จิตใจของ
ท่านแล้วพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้วา่ จะไม่ละทิ้งท่านเลย
เท่าที่ขา้ พเจ้าได้กล่าวมาในหนังสื อเล่มนี้ มีเหตุมีผลสาหรับท่านบ้างไหม ท่านเคยต้อนรับเอา
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของท่านแล้วหรื อยัง หากท่านเคยต้อนรับพระองค์แล้ว ท่าน
มีความแน่ใจในความรอดของท่านแล้วหรื อยัง ท่านแน่ใจหรื อไม่วา่ หากท่านตายลงเดี๋ยวนี้ ท่านจะได้
ไปอยูก่ บั พระเจ้าในเมืองบรมสุ ขเกษมตลอดชัว่ นิ รันดร
ถ้าหากท่านไม่สามารถที่จะตอบคาถามเหล่านี้ได้ ข้าพเจ้าก็ใคร่ ที่จะเสนอแนะท่านว่า ท่านควร
หาที่สงบสักแห่งหนึ่งซึ่ งท่านสามารถอยูค่ นเดียว หรื ออยูก่ บั เพื่อน ซึ่ งเป็ นพยานถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์
แก่ท่าน และอธิ ษฐานต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
หากท่านไม่เคยรับเอาพระเยซูคริ สต์ โดยการตัดสิ นใจอย่างแน่วแน่ ในด้านเจตนารมณ์ ท่านก็
สามารถที่จะกระทาเช่นนั้นได้ เดี๋ยวนี้ โดยการอธิ ษฐาน หรื อถ้าหากท่านยังไม่แน่ใจว่า ท่านเป็ นคริ ส
เตียนแล้วหรื อยัง ท่านสามารถจะมีความแน่ใจได้เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ท่านอธิ ษฐานตามแบบ
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ข้างล่างนี้ หรื อทานองนี้ ซึ่ งเป็ นการแสดงออกซึ่ งความเชื่ อของท่าน จงระบายความรู ้สึกของท่านออกมา
เป็ นคาอธิ ษฐานดังนี้วา่
“ข้าแต่พระเยซูคริ สตเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์เป็ นที่สุด ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์
ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อความผิดบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเปิ ดประตูจิตใจต้อนรับเอาพระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เป็ นอย่างยิง่ ที่พระองค์ทรง
โปรดอภัยโทษความผิดบาปให้แก่ขา้ พเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของข้าพเจ้า
และช่วยให้ขา้ พเจ้าดาเนิ นชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ดว้ ยเถิด อาเมน”
บัดนีพ้ ระองค์ ประทับอยู่ทไี่ หน
ท่านได้อธิ ษฐานขอให้พระเยซูคริ สต์เสด็จ เข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่านแล้วหรื อยัง เอา
ละ ท่านทราบไหมว่าบัดนี้ พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหน หากท่านได้อธิ ษฐานตามคาอธิ ษฐานข้างต้นนั้น
หรื อในทานองนั้น ท่านก็จงแน่ใจเถิดว่า พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของ
ท่าน และท่านมีชีวติ นิ รันดร์ แล้ว เพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้เช่นนั้น และพระองค์จะไม่ทรง
หลอกลวงท่านเลย
แต่ท่านอาจจะถามว่า “แล้วทาไมผมจึงไม่มีความรู ้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงละ” อย่าพึ่งพิง
ความรู ้สึก แต่จงไว้วางใจพระเจ้า และยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระองค์ มิใช่ถือเอาความรู ้สึกเป็ นเกณฑ์
ท่อนไม้ที่สุมไฟรวมกันย่อมให้ความร้อนและแสงสว่างมาก แต่ถา้ แยกเอาไม้แต่ละท่อนออก
จากกองไฟ ในไม่ชา้ ไฟก็จะดับลง ความจริ งนี้เป็ นฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างท่าน และคริ สเตียน
ทั้งหลาย ก็เป็ นฉันนั้น
ถ้าท่านยังมิได้เป็ นสมาชิกคริ สตจักรหนึ่งคริ สตจักรใด ก็อย่าได้คอยท่าจนกว่าจะได้รับคาเชิ ญ
เลย แต่จงรี บไปหาศิษยาภิบาล หรื อผูป้ กครองของคริ สตจักรในละแวกบ้านของท่าน ซึ่ งถวายพระเกียรติ
แด่พระคริ สต์ และประกาศพระกิตติคุณของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ แจ้งความจานงขอเป็ นสมาชิก แล้ว
เริ่ มไปนมัสการพระเจ้าในคริ สตจักรแห่งนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงและในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปอย่างสม่าเสมอ
การตัดสิ นใจต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ท่าน เป็ นการกระทาที่สาคัญยิง่ ในชีวติ ของท่าน บัดนี้ท่านแน่ใจแล้วว่า ท่านเป็ นคริ สเตียน ดังนั้นท่านจง
ประกาศความเชื่อและความแน่ใจของท่าน ให้ผอู ้ ื่นทราบ อย่างเป็ นกิจวัตรในชีวติ ของท่าน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ยอห์น 1:12, เอเฟซัส 2:8-9
เอเฟซัส 1:3-11
มัทธิว 28:19
กิจการ 17:6
ยอห์น 10:30
ยอห์น 14:9
1 ยอห์น 5:13
มัทธิว 8:31
ฮีบรู 9:22
1 โคริ นธ์ 5:13
โรม 1:17
ฮีบรู 11:6
โรม 14:23
1 ยอห์น 5:9-13

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

โรม 8:16
1 เธสะโลนิกา 1:5
โคโลสี 1:6
1 ยอห์น 2:3-6
ยอห์น 14:12
ยอห์น 7:17
1 ยอห์น 4:18
มัทธิว 16:26
ยอห์น 10:10
มาระโก 10:21
วิวรณ์ 3:20
ยอห์น 1:12
เอเฟซัส 2:8-9
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แนะแนวทางในการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้วนั ละหนึ่งจบ ติดต่อกันเป็ นเวลาหกวัน (รวมเป็ นหกจบ) นักวิจยั
ทางการศึกษาค้นพบว่าการที่จะเข้าใจหลักความเชื่ อหรื อทฤษฎีใด ๆ นั้น จาเป็ นต้องอ่านหรื อฟังดู
หลักการนั้น ติดต่อกันหกถึงสิ บครั้ง จึงจะเข้าใจอย่างละเอียดแจ่มแจ้ง ฉะนั้นถ้าท่านปฏิบตั ิตามการ
ค้นพบของนักวิจยั ทางการศึกษานี้ ก็จะช่วยให้ท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของท่านมัน่ คงมากยิง่ ขึ้น และจะช่วยให้ท่านเกิดมีความแน่ใจในความรอดของท่าน ถ้าหาก
ท่านยังไม่มีความแน่ใจเช่นนั้นมาก่อน
2. จงท่องข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต่อไปนี้
วิวรณ์ 3: 20 “นี่แน่ะ เรายืนริ มประตูเคาะอยู่ ถ้าผูใ้ ดจะฟังเสี ยงเรา และเปิ ดประตู เราจะเข้าไปหา
ผูน้ ้ นั และจะรับประทานอาหารกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารกับเรา”
1 ยอห์ น 5: 11-13 “นี่แหละเป็ นคาพยาน คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน ให้เราทั้งหลายมี
ชีวติ นิ รันดร์ และชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของ
พระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายังท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่
ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ คือมายังท่านทั้งหลายที่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้า”
ท่านสามารถจะท่องจาข้อพระธรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากท่านจะทบทวนทุก ๆ วัน
ตลอดสัปดาห์ แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว เมื่อท่านศึกษาหนังสื อเล่มอื่น ๆ และ
ท่องจาพระธรรมอีกหลายข้อเพิม่ ขึ้น ขอท่านอย่าได้ละเลยข้อพระธรรมเหล่านี้ แต่จงทบทวนต่อไป
3. จงทาแบบฝึ กหัด “ศึกษาพระคัมภีร์” โดยการอ่านคาถาม และตรวจดูขอ้ พระธรรมที่อา้ งไว้
แล้วเติมคาตอบของท่านลงในช่องว่าง
4. จงหาโอกาสเข้าร่ วมกับกลุ่มนักศึกษาหรื อเพื่อน ๆ ที่มาร่ วมกันเพื่ออภิปรายปั ญหาพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ หรื อไม่เช่นนั้น ท่านจะตั้งกลุ่มของท่านขึ้นเองก็ได้ โดยเชิญชวนคนอื่นมาร่ วมกับท่านตาม
วันเวลา และตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ เมื่อท่านอภิปรายคาตอบในแบบฝึ กหัด “ศึกษาพระ
คัมภีร์” แก่คนอื่น ๆ ท่านควรเล่าถึงประสบการณ์ ที่ท่านได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นส่ วนตัวของท่านแล้ว
หากท่านเพิ่งเป็ นคริ สเตียนใหม่ ก็บอกให้คริ สเตียนคนอื่น ๆ ทราบด้วย และเล่าถึงประสบการณ์ ที่ทาให้
ท่านมีความแน่ใจความรอดของท่าน หรื อถ้าหากท่านกาลังศึกษาเพื่อที่จะรู ้จกั พระเจ้า ก็จงบอกให้เขารู ้
ด้วย
5. ท่านจงใช้หนังสื อเล่มนี้ ซึ่ งสอนให้ท่านทราบว่า “ท่านจะแน่ ใจได้ อย่างไรว่า ท่านเป็ นคริส
เตียน” เป็ นเสมือนคู่มือในชีวิตของท่าน
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ก. จงมีความแน่ใจว่าท่านเป็ นคริ สเตียน ถ้าหากท่านยังสงสัยว่า พระเยซูยงั มิได้เสด็จเข้ามาใน
ชีวติ จิตใจของท่านขอให้ท่านจงตั้งใจให้แน่วแน่ แล้วอธิ ษฐานอัญเชิ ญให้พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาใน
ชีวติ จิตใจของท่าน เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน อ่านดูคาอธิ ษฐานตัวอย่าง
ในเล่มนี้ และดัดแปลงให้เป็ นคาอธิ ษฐานของท่านเอง เมื่อท่านได้ตอ้ นรับเอาพระองค์แล้ว จงเริ่ ม
ขอบพระคุณทุกวัน ที่พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน หากท่านยังมีปัญหาเกี่ยวกับความ
แน่ใจในความรอดของท่าน จงติดต่อกับคริ สเตียนที่มีความเชื่อเข้มแข็งอยูแ่ ล้ว ขอให้เขาช่วยท่าน
ข. เมื่อท่านแน่ใจว่า พระเยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวิตแล้ว จงบอกความจริ งนั้นให้แก่คนอื่น
ทราบ โดยบอกให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ที่ท่านเข้าร่ วมอยูด่ ว้ ยนั้นทราบ จากนั้นจงบอกให้
เพื่อนคนอื่น ๆ ทราบด้วย การบอกให้ผอู ้ ื่นทราบถึงความเชื่อของท่านนั้น จะเป็ นเหตุให้ความเชื่ อใน
พระเยซูคริ สต์ของท่านเจริ ญวัฒนาขึ้น
ค. จงเริ่ มต้นใช้เวลาพอสมควรแต่ละวัน ศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน เป็ นการสมควรอย่างยิง่
ที่จะแบ่งเวลาไว้โดยเฉพาะแต่ละวัน ที่จะกระทาดังนั้น และกระทาอยูเ่ ป็ นประจา บางทีท่านอาจจะ
เริ่ มต้นศึกษาหนังสื อชุ ด หลักข้ อคิดทีส่ ามารถถ่ ายทอดต่ อไปได้ ซึ่ งเล่มนี้เป็ นเล่มที่ 1 ก็ได้
จ. จงใช้หวั ข้อสั้น ๆ ในตอนต้นของหนังสื อเล่มนี้หรื อบทสังเขปในตอนท้ายของหนังสื อเล่มนี้
ในการบอกให้คนอื่นทราบถึงความจริ งอันประเสริ ฐในชีวิต ท่านจงกระทาเช่นนั้นอย่างสม่าเสมอ เท่าที่
ท่านจะสามารถกระทาได้ ตลอดสัปดาห์ท่านอาจมอบหนังสื อเล่มนี้ให้แก่คนที่ท่านเป็ นพยานให้ทราบ
ถึงความจริ งดังกล่าวนี้ เพื่อเขาจะสามารถศึกษาเนื้อหาในหนังสื อเล่มนี้ จงเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง และแล้วเขา
ก็จะสามารถถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นทราบต่อไปได้อีกด้วย
ง. จงติดต่อกับคริ สเตียนที่เข้มแข็ง จงเข้าร่ วมในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งท่าน
สามารถสนทนาออกความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์และซึ่ งท่านสามารถเรี ยนรู้
จากคริ สเตียนคนอื่น ๆ ด้วย ยิง่ กว่านั้นท่านควรจะไปร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ ณ คริ สตจักรซึ่ งถวาย
พระเกียรติแด่พระคริ สต์ และประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ในละแวกบ้านของท่าน และถ้าหากท่าน
ยังไม่ได้รับศีลบัพติศมา ก็จงตัดสิ นใจรับเสี ยแต่บดั นี้ การรับศีลบัพติศมา เป็ นการสาแดงตนต่อ
สาธารณชนว่า ท่านได้รับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านแล้ว
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ศึกษาพระคัมภีร์
1. ตามข้อความในพระคัมภีร์ต่อไปนี้ พระเยซูคริ สต์ คือผูใ้ ด?
มาระโก 1 : 1 ________________________________________________
ยอห์น 1: 1, 14 _______________________________________________
ยอห์น 10: 30 ________________________________________________
ยอห์น 14: 6 _________________________________________________
2. พระองค์ได้ทรงกระทาอะไรเพื่อช่วยให้เราพ้นจากความผิดบาปของเรา ซึ่ งไม่มีผอู ้ ื่นสามารถ
กระทาได้?
( 1 โคริ นธ์ 15: 3, 1 เปโตร 2:24) ___________________________________
3. การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ มีความหมายอะไรสาหรับเรา?
โรม 1: 4 _____________________________________________________
1 โคริ นธ์ 15: 17 _______________________________________________
1 เปโตร 1: 3 __________________________________________________
4. ความแน่ใจในความจริ งของข้ออ้างในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์น้ นั
เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ของมนุษย์อย่างไร? (ยอห์น 7: 16, 17) ______________________
____________________________________________________________
5. การที่ท่านจะต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของท่านนั้น นอกจาก
ท่านจะมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์แล้ว ท่านยังจะต้องมีอะไรอีก ?
โรม 10: 9, 10 __________________________________________________
6. ความรอดพ้นบาป เป็ นผลเนื่องมาจากการกระทาความดีของมนุษย์ ใช่หรื อไม่ ?
เอเฟซัส 2: 8, 9 __________________________________________________
ถ้าเช่นนั้นเราจะรับความรอดได้อย่างไร ? ______________________________
7. ตามข้อความในพระธรรมยอห์น 1: 12, 13 มนุษย์จะบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างไร?
_____________________________________________________________
ในข้อ 12 คาว่า “ต้อนรับ” กับคาว่า “เชื่อ” นั้น มีความสัมพันธ์อย่างไร?
_____________________________________________________________
8. ผลที่เกิดจากการเชื่ อไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์อย่างแท้จริ งนั้น คืออะไร? (ยอห์น 20: 30, 31)
_____________________________________________________________
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9. ตามข้อความในพระธรรมวิวรณ์ 3: 20 หากท่านเปิ ดประตูใจของท่าน แล้วเชิญพระเยซูคริ สต์
เข้ามาประทับในชีวิตจิตใจเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านโดยความเชื่อแล้ว
พระองค์จะเสด็จเข้ามาประทับในจิตใจของท่านหรื อไม่? _________________________
ท่านได้ตอ้ นรับเอาพระเยซู เข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่าน โดยการเชื้อเชิ ญพระองค์แล้ว
หรื อยัง ?_______________________________________________________________
ถ้าท่านได้เชิญพระองค์แล้ว ขณะนี้พระเยซูคริ สต์ประทับอยูท่ ี่ไหน ? __________
โดยยึดเอาพระธรรมข้อนี้เป็ นหลัก ท่านทราบได้อย่างไรว่าเป็ นเช่นนั้น ?
________________________________________________________________
10. จงอ่าน 1 ยอห์น 5:9 -13 จากข้อความตอนนี้เรารับชีวิตนิรันดร์ ได้จากที่ไหน ?
________________________________________________________________
ถ้าผูใ้ ดมีพระเยซูคริ สต์อยูใ่ นชีวติ ของเขาแล้ว ผูน้ ้ นั จะมีอะไรอีก ?
________________________________________________________________
เรารู ้ได้อย่างไรว่า เรามีชีวติ นิ รันดร์ แล้ว ?________________________________
ท่านทราบหรื อยังว่า ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ แล้ว ?_____________________________
โดยเหตุผลอะไร ?__________________________________________________
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บทสั งเขป
1. มีคนเป็ นอันมาก ทีไ่ ด้ อธิษฐานต้ อนรับเอาพระเยซู คริสต์ และไปนมัสการพระเจ้ าที่โบสถ์
อย่างสม่าเสมอแต่ เพราะเหตุทเี่ ขาขาดความรู้ ความเข้ าใจ เกีย่ วกับพระองค์ ฉะนั้นเขาจึงขาดความแน่ ใจ
ในการเป็ นคริสเตียน
2. ความแน่ ใจในการเป็ นคริสเตียนนั้น ก็เปรียบเสมือนประสบการณ์ในชีวติ สมรส ซึ่งมี
องค์ ประกอบที่เกีย่ วข้ องกันอยู่สามประการ คือ ความรู้ ความเข้ าใจ อารมณ์ และความตั้งใจ
ก. ความแน่ใจในการเป็ นคริ สเตียนนั้น เกี่ยวข้องกับความรู ้ ความเข้าใจ
1. การเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ไม่ใช่ “การกระโดดเข้ามาเชื่ออย่างงมงาย”
2. การเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งความจริ งทางประวัติศาสตร์ อันเป็ นผลของ
การศึกษาค้นคว้าหลายศตวรรษ
3. พระเยซูคริ สต์ เป็ นมหาบุรุษที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โลก
4. พระชนม์ชีพของพระเยซู การมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทา คาสอนของพระองค์ การ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ การฟื้ นคืนพระชนม์ และการเสด็จกลับไปสวรรค์ของพระองค์
ทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นถึงความจริ งว่า พระองค์มิใช่เป็ นแต่เพียงมนุษย์ ธรรมดาเท่านั้นแต่ทรงเป็ นพระเจ้า
5. พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาในโลก เพื่อสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน ไถ่ความผิดบาปทั้งสิ้ น
ของเรา การถวายเครื่ องบูชาในพระคัมภีร์เดิม (ฮีบรู 9:9) เป็ นแบบอย่างที่เล็งถึงความเสี ยสละของ
พระองค์ ซึ่ งปรากฏอยูแ่ ล้วเป็ นเวลาหลายศตวรรษ ก่อนหน้านั้น
ข. ความแน่ใจในการเป็ นคริ สเตียนนั้น เกี่ยวข้องกับอารมณ์ดว้ ย
1. อารมณ์ คือปฏิกิริยา หรื อความรู ้สึก ที่สนองตอบต่อการกระทา เหตุการณ์ หรื อประสบการณ์
โดยเฉพาะ
2. การเน้นหนักทางอารมณ์ ในการดาเนินชีวิตคริ สเตียนนั้น เป็ นเหตุให้คนเป็ นอันมาก ขาด
ความแน่ใจในความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้ นระหว่างเขากับพระเจ้า
3. พระเจ้าประทานอารมณ์ให้แก่มนุษย์ และทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ มนุษย์ เกี่ยวข้องกับอารมณ์
ทั้งนั้น
4. เนื่ องจากว่าเราทั้งหลาย มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูท้ ี่ตอ้ นรับเอาพระเยซูคริ สต์จึง
หาได้มีประสบการณ์ในด้านอารมณ์ เหมือนกันไปหมดไม่
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ก. บางคนอาจจะเหมือนกับอาจารย์เปาโล เมื่อเขาต้อนรับเอาพระเยซู เขามีประสบการณ์ที่น่า
ตื่นเต้นโลดโผนเป็ นอันมาก
ข. บางคนอาจจะเป็ นเหมือนทิโมธี คือต้อนรับพระองค์ในลักษณะเงียบ ๆ คือไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แต่อย่างใด
5. การดารงชี วติ คริ สเตียนนั้น ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งความเชื่อ หาใช่อารมณ์ไม่
6. ความแน่ใจในความรอดนั้น ขึ้นอยูก่ บั
ก. ประการแรก พยานหลักฐานภายนอก คือ พระสัญญาในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ (ยอห์น 5: 913)
ข. ประการที่สอง พยานหลักฐานภายใน คือคายืนยันของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (โรม 8: 16)
ค. ประการที่สาม ชีวติ ที่เปลี่ยนใหม่ ของบุคคลที่ตอ้ นรับเอาพระเยซูคริ สต์ (1 ยอห์น 2: 3-6)
7. ในการดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนนั้น อาจมีความรู ้สึกบางอย่างเกิดขึ้น แต่เราไม่ควรมีจะแสวงหา
ความรู ้สึก หรื อพยายามที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซ้ าและซ้ าอีก
ค. ความแน่ใจในการเป็ นคริ สเตียนนั้น เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ
1. ถ้าหากท่านไม่เต็มใจเชื่ อฟังความจริ ง ท่านก็จะไม่รู้จกั ความจริ งเลย หากท่านไม่เต็มใจที่จะ
เดินในความสว่าง ท่านก็จะไม่พบความสว่างเลย (ยอห์น 7: 17)
2. การที่บางคนลังเลใจที่จะถวายชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์ มีเหตุผลหลายประการด้วยกัน
ก. บางคนกลัวว่า พระองค์จะทรงเปลี่ยนแผนการ ที่เขาได้วางไว้ และจะทาให้เขาขาดความ
สนุกสนานในชีวติ โดยหาได้สานึกว่าพระองค์ทรงรักเขาอย่างเหลือล้น และทรงประสงค์ที่จะประทาน
สิ่ งที่ดีที่สุด ในชีวติ ให้แก่เขา
ข. บางคนภาคภูมิใจในความรู ้ความสามารถของตนเอง หรื อสนใจในตัวเองเท่านั้น
ค. บางคนกลัวว่า เขาอาจจะต้องสละทรัพย์สมบัติของเขา ถวายพระองค์จนหมดสิ้ น
ง. บางคนไม่กล้าที่จะไว้วางใจพระเจ้า โดยการยอมจานนชีวติ ของตนต่อพระองค์
3. การที่บางคนเจตนาทาบาป เป็ นเหตุให้เขาไม่มีความแน่ใจในความรอดของตน
4. พญามารซาตานสามารถหลอกลวงบางคน และสามารถผูกมัดความตั้งใจของเขาเอาไว้
3. ท่ านจะต้ องรับพระเยซู คริ สต์ และมีความมั่นใจว่ า พระเยซู คริสต์ ทรงประทับในชี วติ จิตใจ
ของท่าน ได้ ดังต่ อไปนี้
ก. ท่านจะต้องเข้าใจถึงความจริ งเบื้องต้นว่า
1. พระเจ้าทรงรักท่าน และทรงมีแผนการอันประเสริ ฐยิ่งสาหรับชีวติ ของท่าน (ยอห์น 3:16,
10:10)
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2. โดยเหตุที่มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป และถูกตัดขาดจากพระเจ้า ดังนั้นมนุษย์จึงไม่อาจรู ้ซ้ ึ งถึง
ความรักของพระองค์ และแผนการที่พระองค์ทรงเตรี ยมไว้เพื่อชีวิตของเขาได้ (โรม 3:23,6:23)
3. พระเจ้าทรงชาระล้างความผิดบาปของมนุษย์ได้โดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้น และโดย
พระองค์
ท่านจะรู ้ซ้ ึ งถึงความรักของพระเจ้า และสามารถรับเอาแผนการของพระองค์ สาหรับชีวติ ของ
ท่านได้ (โรม 5: 8, 1 โคริ นธ์ 15:3-6 ยอห์น 14:6)
4. เราจาเป็ นต้องรับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นพระเจ้าของ
เราเป็ นส่ วนตัวแล้วเราจะรู ้ซ้ ึ งถึงความรัก และแผนการของพระเจ้าสาหรับชีวติ ของเราได้ (ยอห์น 1: 12,
เอเฟซัส 2:8, 9, วิวรณ์ 3:20)
ข. เพียงแต่อธิ ษฐานทูลขอให้พระเยซูคริ สต์ เสด็จเข้ามาประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่านเท่านั้น
ยังไม่พอท่านจะต้องมีความเชื่ออย่างแน่นอนว่า พระองค์จะเสด็จเข้ามาสู่ ชีวิตจิตใจของท่าน ตามที่
พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ (เอเฟซัส 2:8,9)
1. จงจาไว้วา่ ผูท้ ี่ท่านเชื้อเชิ ญ เข้ามาประทับในชีวิตจิตใจของท่านนั้น หาใช่เป็ นเพียงมนุษย์
ธรรมดาเท่านั้น แต่เป็ นพระเจ้าผูส้ ู งสุ ด
2. เมื่อท่านได้อธิ ษฐานทูลเชิ ญให้พระองค์เสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่านแล้ว อย่าได้
อธิ ษฐานอย่างนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก เพราะการกระทาเช่นนั้นเป็ นการหลู่พระเกียรติพระองค์ และเป็ นการ
แสดงถึงความไม่เชื่อ
ค. ท้ายที่สุด จงอย่าพึ่งพิงความรู ้สึกในการดารงชีวติ คริ สเตียน แต่จงยึดมัน่ ในพระสัญญาของ
พระเจ้าเป็ นหลัก
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องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษาและมวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุ งเทพมหานคร
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