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“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ” คืออะไร?
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คนของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ให้เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขา
มาแล้ว1
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินจากข้าพเจ้า.....ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”2
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิ
บาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่าสมาชิกในคริ สจักรมากมาย
รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความสัตย์
ซื่ อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนมาเชื่ อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่ งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
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ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีทจี่ ะรู้ซึ้งถึงความรักและการอภัยโทษของพระเจ้ า
การรับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นสิ ทธิ พิเศษและ
เป็ นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวติ ของมนุษย์
พระเยซูคริ สต์ เป็ นบุคคลที่มหัศจรรย์มากที่สุด มีอานาจมากที่สุด และมีบุคลิกลักษณะที่
ประทับใจคนทุกยุคทุกสมัย ไม่มีชีวติ ของใครในประวัติศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลในทางดีแก่ประชากรของ
โลก ยิง่ ไปกว่าพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริ สต์
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า หลายคนได้ทานาย การเสด็จมาประสู ติของพระองค์หลายร้อยปี
ล่วงหน้า คาพยากรณ์ท้ งั หมดสาเร็ จครบถ้วนทุกประการ เช่น คาพยากรณ์เกี่ยวกับการประสู ติที่
มหัศจรรย์ 1 พระชนมชีพของพระองค์ การเทศนาสั่งสอน ความมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทา การ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน
เพื่อไถ่ความผิดบาปของมนุษย์2และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์3
พระองค์ทรงอ้างว่าพระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า สานุศิษย์ของพระองค์ที่อยูใ่ กล้ชิด
พระองค์ ยอมเสี ยชีวติ เพื่อประกาศความรักและการอภัยโทษบาปของพระองค์แก่มวลมนุษยโลก

1. “ชีวติ ทีน่ ่ าตื่นเต้ นทีส่ ุ ดคือชีวติ แบบใด?”
เผชิ ญชี วติ ทีน่ ่ าตื่นเต้ นทีส่ ุ ด
พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้คริ สเตียน มีชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ เต็มไปด้วยความ
ตื่นเต้นยินดี พระองค์ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์”4 เมื่อเรา
ดาเนินชี วติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และอยูใ่ ต้การครอบครองของพระองค์
ชีวติ ประจาวันของเราก็จะเต็มไปด้วยสิ่ งมหัศจรรย์
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มีความหมาย และจุดมุง่ หมาย ซึ่ งจะเกิดผลเป็ นอันมากเพื่อพระองค์ มรดกของคริ สเตียน คือ
ชีวติ ที่เต็มไปด้วยความสุ ข และความพอใจ เพราะ “.... ผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบ
ปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุ ภาพอ่อนน้อม การรู ้จกั
บังคับตน5
แต่เป็ นที่น่าเสี ยใจที่คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่เคยมีประสบการณ์ในชีวิตดังกล่าวนั้น ซึ่ งเป็ นชีวติ
ที่มีชยั ชนะ เต็มไปด้วยความยินดี และความสุ ข ซึ่ งทาให้เกิดผลเพื่อองค์พระผูช้ ่วยให้รอด ตรงกันข้าม
คริ สเตียนเหล่านั้นกลับมีชีวติ ที่เต็มไปด้วยภาระ เต็มไปด้วยความเศร้าเสี ยใจ เขาคิดว่าคริ สเตียนจะต้อง
แบกภาระ แบกความทุกข์ จะต้องถ่อมใจ ทนต่อความทรมาน เช่นเดียวกับพระเยซู ผูท้ รงยอมตายบนไม้
กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของมนุษยชาติหรื อเช่นเดียวกับคริ สเตียนเป็ นจานวนมากที่ทนทุกข์ และ
ต้องตายเพราะความเชื่ อตลอดทุกศตวรรษที่ผา่ นมา
ชี วติ ทีค่ รบบริบูรณ์
คริ สเตียนเป็ นจานวนมากเข้าใจผิดคิดว่า ในโลกนี้เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างเหลือหลาย
เพื่อแลกกับสวรรค์อนั แสนสุ ข ความคิดเช่นนี้ไม่ได้มาจากพระเยซูคริ สต์แน่ขา้ พเจ้าอยากจะเตือนให้เรา
ทั้งหลายทราบว่า พระเยซูทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราดาเนินชีวิตด้วยความรัก สันติสุขความชื่นชม
ยินดี และชัยชนะ ทั้งนี้เพราะในวาระสุ ดท้ายก่อนที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ได้
ทรงสอนย้าถึงเรื่ องนี้ มากยิง่ กว่าสอนถึงเรื่ องอื่นใดเสี ยอีก
อาจารย์เปาโล ผูเ้ คยฝ่ าฟันการทนทุกข์ทรมานมาอย่างโชกโชน ไม่วา่ จะเป็ นการถูกโบยตีหรื อ
ถูกจาคุก แม้กระทัง่ ถูกฆ่าตายในที่สุด ท่านได้กล่าวหนุนใจเราว่า “ให้เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยาก
ของเราด้วย” “จงชื่นชมยินดีทุกเวลา”7 “จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี ”8 ไม่วา่ เราจะอยูใ่ นสภาพเช่นไร
จะทุกข์หรื อสุ ข จะมัง่ มีหรื อยากจน
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จะสบายหรื อเจ็บป่ วย จะเป็ นอิสระหรื อถูกบีบคั้น พระเยซูทรงสัญญาว่า “เรามอบสันติสุข
ให้แก่ท่าน....”9 “จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”10 “เราจะไม่ละท่านหรื อทอดทิ้งท่านเลย”11
“เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไป12 “สิ่ งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น”13
ยิง่ กว่านั้นองค์พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงเรี ยกเรา ให้มีชีวติ ที่เกิดผล คือนาคนอื่นมาหาพระองค์ ใน
พระธรรมมัทธิว 4:19 พระองค์ตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะให้ท่านเป็ นผูห้ าคน ดังหาปลา” และ
ในพระธรรมยอห์น 15:8 พระองค์ตรัสไว้วา่ “พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุน้ ี คือ เมื่อท่าน
ทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็ นสาวกของเรา”
ข้ อพิสูจน์ ว่าเป็ นสาวกแท้
คริ สเตียนโดยทัว่ ไปไม่เกิดผลเพื่อพระเยซูเลย ไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ถึงการเป็ นสาวกที่แท้จริ ง
ของพระเยซูได้ยงิ่ กว่า การมีชีวติ ที่เกิดผลเพื่อพระองค์ คนเป็ นจานวนมากเชื่อถือลัทธิ ต่าง ๆ ซึ่ งปฏิเสธ
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริ สต์แต่ยงั มีชีวิตอยูอ่ ย่างรอบคอบชอบด้วยศีลธรรม แม้แต่คนที่ไม่เชื่ อว่า
มีพระเจ้า ยังสามารถท่องคาอธิ ษฐาน และทาตัวเป็ นเสมือนคริ สเตียนได้ ในประเทศที่หา้ มการประกาศ
เผยแพร่ พระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ คนประเภทนี้สามารถดาเนิ นชีวติ เลียนแบบคริ สเตียนได้อย่าง
แนบเนียน เพื่อจะมาเป็ นผูน้ าของคริ สตจักร และมีทางที่จะสอดแนมความผิดของคริ สเตียน
การมีชีวติ ที่เกิดผลและไม่เกิดผลนี้เอง
ที่เป็ นข้อพิสูจน์ความแตกต่างระหว่างคริ สตจักรใน
ปัจจุบนั กับคริ สตจักรในสมัยศตวรรษแรก พระธรรมกิจการของอัครสาวก ได้บนั ทึกเรื่ องราวอันน่า
ตื่นเต้นและมหัศจรรย์ ในการที่พระเจ้าทรงร่ วมมือกับคริ สเตียนรุ่ นแรกนั้น คริ สเตียนเหล่านั้นได้ออกไป
เป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ตามบ้าน เขารับใช้พระเจ้าด้วยความรักของพระองค์ ซึ่งครอบครองจิตใจของ
เขา พวกเขาเผชิ ญกับความตาย และบางคนก็ตอ้ งตายเพื่อพระองค์ แต่สมาชิกคริ สตจักรปั จจุบนั ไม่ค่อย
ประสบกับปั ญหานี้เลย
เจ.บี. ฟิ ลิป ได้เขียนคานาในหนังสื อ “การปฏิ บัติการของคริ สตจักรยุคแรก” ซึ่งเป็ นพระธรรม
กิจการที่ท่านเป็ นผูแ้ ปล ไว้วา่ “ทุกคนที่อ่านพระธรรมเล่มนี้ ย่อมจะตระหนักว่า พระเจ้าได้กระทาพระ
ราชกิจของพระองค์ เคียงบ่าเคียงไหล่ กับเหล่าสาวกอยูต่ ลอดเวลา บางทีอาจจะเป็ นเพราะว่า สาวก
เหล่านี้ แม้วา่ เขาจะเป็ นเพียงคนธรรมดาสามัญ แต่ทว่าเขามีจิตใจเตรี ยมพร้อม ที่จะวางใจ เชื่อฟัง
เสี ยสละ ทนทุกข์ แม้กระทัง่ ยอมตายเพื่อพระองค์ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงใช้พวกเขาได้ แน่ละ พระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงเสาะหา
และได้พบบุคคลที่มีลกั ษณะดังกล่าวเพื่อกระทาพระราชกิจของ
พระองค์ คือบรรดาหญิงชายที่มีความรักอันมัน่ คง และมีความเชื่ออันเด็ดเดี่ยวที่พระองค์จะทรงกระทา
การร่ วมกับเขาได้ ผลที่เห็นได้ชดั ก็คือความจริ งที่ประวัติศาสตร์ บนั ทึกว่า ชนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งซึ่ ง
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เป็ นผูด้ อ้ ยการศึกษา แต่ได้เปลี่ยนเข็มทิศของโลก แม้แต่ศตั รู ของเขา ก็ได้แต่เช็ดน้ าตา พร้อมกับกล่าว
อย่างเคียดแค้นใจว่า คนเหล่านั้นที่เป็ นพวกคว่าโลกมนุษย์”14
คริ สเตียนสมัยศตวรรษแรก เป็ นผูท้ ี่มีชีวิตจิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และความรักของพระเจ้าครอบครองชีวิตจิตใจของเขา คริ สเตียนเหล่านี้ แหละได้นาเอาข่าวประเสริ ฐ
แห่งความรักและการอภัยโทษบาปของพระเจ้า ออกไปประกาศแก่มนุษย์ทุกคนทัว่ โลกในยุคนั้น
อิทธิพลของคริสเตียนฝ่ ายวิญญาณ
เพราะเหตุใดคริ สเตียนในศตวรรษแรก จึงสามารถเขย่าจักรภพโรมันอันชัว่ ร้าย ให้สั่นสะเทือน
ได้ คาตอบที่มีเหตุผลก็คือ คริ สตจักรในยุคนั้นประกอบไปด้วยคริ สเตียนที่อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ ชีวิตของเขา
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คริ สเตียนรุ่ นแรกรู ้ดีกว่า ก่อนที่พวกเขาจะมีสามัคคีธรรม
กับพระเจ้า และช่วยให้พระประสงค์ของพระองค์ คือการสร้างพระราชอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้
สาเร็ จ เขาจะต้องดาเนิ นชีวิตที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และก่อนที่เขาจะได้รับ
ประสบการณ์เช่นนั้น เขาจะต้องเต็มใจให้พระเจ้ายกโทษและลบล้างความผิดบาปของเขาเสี ยก่อน
“ผงซักฟอกศีลธรรม”
มนุษย์ในโลกนี้ เสาะแสวงหา “ผงซักฟอกศีลธรรม” นานาชนิด แต่เขาหารู ้ไม่วา่ ความผิดบาปที่
เป็ นจุดด่างพร้อยนั้น เป็ นธรรมชาติในชีวติ ของเขา การปฏิรูปศีลธรรม การปรับปรุ งสังคม การรักษาทาง
จิตวิทยา และการสัมมนาต่าง ๆ นานาเกี่ยวกับชีวติ มนุษย์ ไม่สามารถผลิตมนุษย์ที่บงั เกิดใหม่ฝ่าย
วิญญาณได้ ความหวังของคนบาป ก็คือการรับการชาระล้างที่เหนือธรรมชาติ โดยองค์พระเยซูคริ สต์ผู ้
ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของเราฤทธิ์ เดชของพระเจ้าเท่านั้น สามารถชาระ
ล้างความผิดบาปของเราได้ ไม่ใช่กระทาโดยอานาจจิตของตัวเอง
กษัตริ ยด์ าวิด แห่งแผ่นดินอิสราเอล ในสมัยกลางเข้าใจดีถึงวิธีที่จะได้รับการชาระล้างความผิด
บาปของท่าน ขอให้เราพิจารณาดูคาอธิษฐานของกษัตริ ยด์ าวิด “ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิด
ให้หมดสิ้ น และทรงชาระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของ
ข้าพระองค์แล้ว และบาปของข้าพเจ้าอยูต่ ่อหน้าข้าพระองค์เสมอ.... ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาด
ภายในข้าพระองค์ และฟื้ นน้ าใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์.... ขอทรงคืนความชื่นบานใน
ความรอดแก่ขา้ พระองค์ และชูขา้ พระองค์ไว้ดว้ ยเต็มพระทัย แล้วข้าพระองค์จะสอนผูล้ ะเมิดทั้งหลาย
ถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาปทั้งหลาย จะกลับสู่ พระองค์15
การชาระให้เราพ้นจากความผิดบาปของเรา เป็ นสิ่ งที่เราจะต้องรับ ก่อนที่เราจะได้รับชีวติ ที่
ครบบริ บูรณ์และเกิดผลมาก ตามที่องค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเรี ยกเราให้รับเช่นนั้น
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2.โอกาสครั้งใหญ่ ทเี่ รามีอยู่ในปัจจุบันคืออะไร?
โอกาสครั้งใหญ่
ปั จจุบนั นี้ เรามีชีวติ อยูใ่ นยุคที่ร้ายกาจมาก ในประวัติศาสตร์ของโลก โลกทั้งโลกกาลังเผชิญกับ
ความหายนะและความปั่ นป่ วน ไม่มีคาใดที่จะเรี ยกยุคนี้ได้เหมาะสมยิง่ ไปกว่าคาว่า “ยุคปฏิวตั ิ”
ประชาชนทุกประเทศทัว่ โลก กาลังปฏิวตั ิไม่วา่ จะเป็ นทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ แม้กระทัง่
ศาสนา ล้วนอยูภ่ ายในการปฏิวตั ิท้ งั นั้น โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความกังวล ความกลัว และความท้อแท้ใจ
มนุษย์แสวงหาวิถีทางที่จะแก้ไขสถานการณ์แห่งความหายนะนี้ แต่ทว่าสถานการณ์น้ นั ยิง่ ทรุ ด
ลงเรื่ อย ๆ เนื่ องจากมนุษย์หาคาตอบในทางอื่นไม่ได้ ฉะนั้นมนุษย์จึงหันเข้ามาหาพระเจ้า
โอกาสที่จะเสนอข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ ในสมัยปัจจุบนั นี้ มียงิ่ กว่าทุกยุคทุกสมัยที่
ล่วงแล้วมาในประวัติศาสตร์ พระวิญญาณของพระเจ้าได้สร้างความหิ วกระหายขึ้นในจิตใจของมวล
มนุษย์ ช่างเป็ นวาระที่น่าตื่นเต้นเสี ยจริ งที่เรามีชีวติ อยูเ่ พื่อรับใช้กษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั หลาย และ
เจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย นักศึกษาและประชาชนกาลังหันเข้ามาเชื่ อพึ่งพระเจ้าเป็ นจานวนทวีข้ ึนทุก
วัน แต่อนิจจาการเก็บเกี่ยวผลทางวิญญาณที่ยงิ่ ใหญ่น้ ี กาลังกระทาอยูโ่ ดยคริ สเตียนจานวนน้อยเท่านั้น
คริ สเตียนจานวนมากยังคงดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และไร้ผล คริ สเตียนทัว่ ไป หรื อศิษยาภิ
บาลบางคน แทบจะไม่เคยนาใครมาหาพระเยซูคริ สต์เลย

3.ปัญหาอันใหญ่ ยงิ่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการประกาศเผยแพร่ คอื อะไร?
ปัญหาอันใหญ่ยงิ่
พระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริ สต์ ได้เข้ามาในประเทศไทย มากกว่า 150 ปี แล้ว แต่จานวน
คริ สเตียนในประเทศไทยมีเพียง .01 เปอร์ เซ็นต์ ของพลเมืองทั้งหมด ซึ่งมี 40 ล้านคน ประชาชนชาว
ไทยกาลังระส่ าระสาย เบื่อหน่ายชีวติ ถึงกระนั้นแทนที่เขาจะสนใจทางวิญญาณเขากลับสนใจในด้าน
วัตถุสิ่งของ ความเชื่อและการปฏิบตั ิทางศีลธรรมกาลังเสื่ อมถอยลง คริ สเตียนทั้งหลาย แทนที่จะเป็ น
เกลือแห่งแผ่นดินโลก ซึ่ งนาคาตอบแก้ไขความหายนะของประเทศชาติ กลับปล่อยตัวให้จมอยูใ่ น
ปั ญหาเหล่านั้นเช่นเดียวกัน คริ สเตียนคนหนึ่ง ได้พูดกับข้าพเจ้าว่า “ผมชวนเพื่อนบ้านคนหนึ่งไป
คริ สตจักรกับผม เขาปฏิเสธเสมอ แต่ผมก็เชิ ญเขาอยูเ่ รื่ อย ๆ วันหนึ่งเพื่อนบ้านคนนั้นตอบผมว่า คุณครับ
อย่าชวนผมไปคริ สตจักรของคุณให้เสี ยเวลาเลย ผมไม่เห็นว่าชีวติ ของคุณดีกว่าชีวติ ของผมเท่าไรนัก
ชีวติ ของผมกับชีวิตของคุณก็เหมือน ๆ กันนัน่ แหละ ผมไม่ตอ้ งการศาสนาของคุณหรอก อย่าเอ่ยให้ผม
ได้ยนิ อีกเลย” ข้าพเจ้าคิดว่าคนอื่นจะไม่ยอมเชื่อพระเยซู ถ้าชีวติ ของเราไม่แตกต่างไปจากชีวติ ของเขา
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เยาวชนหลายคนได้เลิกไปโบสถ์ เพราะเขาเห็นว่า บิดามารดาที่อา้ งตัวว่าเป็ นคริ สเตียน เป็ นคนหน้าซื่ อ
ใจคด ปากพูดอย่างหนึ่ง แต่การปฏิบตั ิกลับเป็ นไปอีกอย่างหนึ่ง
ทางผิด
จากประสบการณ์ที่ขา้ พเจ้าเคยพูดกับคริ สเตียน เป็ นจานวนร้อย ๆ คน ในการเดินทางไปใน
ประเทศต่าง ๆ ข้าพเจ้าพบว่า คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ที่ดาเนิ นชีวติ อย่างพ่ายแพ้ทอ้ แท้ใจ และไร้ผลนั้น ไม่
พอใจในสภาพชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเขาเลย เขาต้องการจะเปลี่ยน แต่ไม่ทราบว่า จะทาอย่างไร เราไม่
ควรติเตียนและปรับโทษคริ สเตียนเหล่านี้ แต่เราควรจะแสดงความรัก และยืน่ มือเข้าไปช่วยเขา
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ากาลังขับรถอยูใ่ นเมืองแห่งหนึ่ง ในประเทศเม็กซิ โก ข้าพเจ้าเลี้ยวผิด และรู ้ตวั
ว่าข้าพเจ้ากาลังขับรถย้อนลูกศร ซึ่ งเป็ นถนนจราจรทางเดียว คนเดินถนนร้องบอกข้าพเจ้าว่า “คุณขับรถ
ผิดทาง” ข้าพเจ้ารู ้ต้ งั แต่ตอนเลี้ยวแล้วว่า ข้าพเจ้าขับรถผิดทาง ดังนั้นปั ญหาของข้าพเจ้าจึงไม่ได้อยูท่ ี่วา่
ข้าพเจ้าไม่รู้ แต่อยูท่ ี่วา่ จะทาอย่างไรจึงจะเลี้ยวกลับได้ เนื่ องจากการช่วยเหลือของจราจรผูอ้ ารี ในที่สุด
ข้าพเจ้าจึงเลี้ยวกลับได้อย่างปลอดภัย ข้าพเจ้าขับรถต่อไปด้วยความชื่นชมยินดี
ชีวติ คริ สเตียนก็เหมือนกัน เราไม่จาเป็ นต้องชี้หน้าคนที่หลงไป ว่าเขาดาเนินชีวิตอย่างหน้าซื่ อ
ใจคด และไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า หรื อประณามเขาว่า เป็ นคริ สเตียนที่เหลวไหล เขารู ้ตวั ดี เขา
ต้องการให้เราช่วยเขาให้เข้าใจปั ญหาของเขา และวิธีแก้ปัญหานั้น พระวจนะของพระเจ้าช่วยเราในทาง
นี้แหละ
มนุษย์ สามประเภท
อาจารย์เปาโล ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้อธิ บายให้เราทราบ ถึงมนุษย์สาม
ประเภทในโลกนี้อย่างถูกต้อง ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 2 และ 3 ท่านแบ่งมนุษย์ออกเป็ นสาม
ประเภท คือ มนุษย์ธรรมดา มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณ และมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง
ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียนที่ทอ้ ถ้อย พ่ายแพ้ ไร้ผล และขาดฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ข้าพเจ้ามีข่าวดีจะ
บอกให้แก่ทา่ นจงพิจารณาดูวา่ อาจารย์เปาโลอธิ บายว่าอย่างไร ทุกคนในโลกนี้ อยูใ่ นประเภทหนึ่ง
ประเภทใด ดังต่อไปนี้
มนุษย์ ธรรมดา
มนุษย์ธรรมดา คือผูท้ ี่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน เขาพึ่งอาศัยกาลัง
ความสามารถของตนเอง เขาไม่สามารถเข้าใจ
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หรื อรับเอาความจริ งพระวจนะของพระเจ้าได้ ความสนใจของเขา ความนึกคิดของเขา มุ่งอยูแ่ ต่
สิ่ งของของโลกนี้ และความปรารถนาของเนื้อหนัง ถ้าจะพูดกันตามความจริ งแล้ว ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ของเขาได้ตายเสี ยแล้ว และได้ถูกตัดขาดจากพระเจ้า จิตวิญญาณของเขาได้ตายเสี ยแล้วในความผิดบาป
มนุษย์ ฝ่ายจิตวิญญาณ
มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณ คือผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนแล้ว ชีวิตของเขา
ดาเนินโดยฤทธิ์ เดช และการครอบครองของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขา
รับเอาสายธารแห่งชีวติ ที่ไม่รู้เหื อดแห้งคือความรักและฤทธิ์ เดชของ
พระเจ้า มาหล่อเลี้ยงชีวติ ของเขาเขาดาเนินชีวิตอยูด่ ว้ ยพลังขององค์
พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงพระชนม์อยู่ เขาเข้าใจ และเชื่ อพระวจนะของพระ
เจ้า ความสนใจใฝ่ ฝันของเขา มุ่งอยูก่ บั การที่จะกระทาตามประสงค์อนั
ครบบริ บูรณ์ของพระเจ้า ถ้าจะพูดตามความจริ งแล้ว ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเขาสดชื่น เขามีความยินดี
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเกิดผลเพื่อองค์พระผูช้ ่วยให้รอด เพราะว่าเขายอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ครอบครองบังคับบัญชาในชี วติ จิตใจของเขา โดยไม่มีสิ่งใดกีดกั้น
มนุษย์ ฝ่ายเนือ้ หนัง
อาจารย์เปาโลอธิ บายถึงมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนัง ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 3 ว่า เป็ นคริ สเตียนที่
พ่ายแพ้ และดาเนินชีวติ ที่ไร้ผล เขามีชีวติ อยูด่ ว้ ยการอาศัยพลังจากความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนัง แทนที่
จะรับเอาสายธารแห่งชีวติ จากองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขาอาจจะเป็ นครู สอนรวีวารศึกษาเป็ นนักธุ รกิจ
เป็ นนักศึกษา หรื อแม้แต่เป็ นนักเทศน์มิชชันนารี แต่แม้กระนั้น ชีวติ ของเขาก็อยูใ่ นความครอบครอง
บังคับบัญชาของตัวเอง เขาต้องการเป็ นนายตัวเอง และขณะเดียวกันก็หวังที่จะกระทาตามน้ าพระทัย
ขององค์พระเยซูคริ สต์ เขาปรารถนาและพยายามที่จะตั้งความสนใจในสิ่ งซึ่ งเป็ นของพระเจ้า แต่
ขณะเดียวกันก็ยงั ยึดเอาสิ่ งของของโลกอยู่ เขาอาจจะคะเนถึงสิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้เขากระทาฉะนั้น
เขาจะพยายามตั้งมาตรฐานของตัวเองขึ้น
แล้วเขาก็ประสบความล้มเหลวในการที่จะกระทาตาม
มาตรฐานนั้น เนื่องจากว่า เขามีความดื้อด้านในจิตใจ ขาดความเข้าใจ และความเชื่อ คริ สเตียนประเภทนี้
ไม่ยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ บงั คับบัญชา และปั้ นตัวเขา ตามแบบอย่างที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์
เพราะฉะนั้นเขาจึงดารงชีวติ อยูอ่ ย่างท้อแท้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด เพราะเขาไม่ยอมกระทาตามน้ าพระทัย
ของพระเจ้า
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“ชี้นิว้ ”
ถึงแม้วา่ คริ สเตียนจะรู ้ตวั หรื อไม่ก็ตาม พวกเขาส่ วนมากดาเนินชีวิตอยูใ่ นประเภทมนุษย์ฝ่าย
เนื้อหนัง คริ สเตียนคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผมไม่รู้ตวั เลยว่า ผมเป็ นคริ สเตียนประเภทฝ่ ายเนื้อหนัง
ผมได้ยนิ ศิษยาภิบาลของผมพูดถึงคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังบ่อย ๆ แต่ผมคิดว่า ท่านพูดถึงคนอื่น ๆ
ต่างหาก ผมไม่เคยคิดว่า คาเทศนาของศิษยาภิบาลหมายถึงผมเลย บัดนี้หลังจากที่ได้ยนิ คาสอนของท่าน
ผมเข้าใจแล้วว่า ผมเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังคนหนึ่ง”
วันหนึ่ง นักธุ รกิจคริ สเตียนคนหนึ่ง มาหาข้าพเจ้าด้วยสี หน้า
อันเศร้าสร้อย บอกกับข้าพเจ้าว่า คริ สตจักรของเขามีการแตกแยกกัน
เขากล่าวกับข้าพเจ้าว่า “สมาชิกครึ่ งหนึ่งจะแยกออกไปตั้งคริ สตจักร
ใหม่” เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ เช่นนี้ ก็ทาให้ขา้ พเจ้าเสี ยใจด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะไม่มีสิ่งใดที่น่าเศร้าใจยิง่ กว่า การแตกแยกกันในคริ สตจักรของ
พระเจ้า
ขณะที่เรากาลังสนทนากันอยูน่ ้ นั เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนัง ข้าพเจ้าอธิ บาย
ให้เขาฟังว่าพระเจ้ามีวธิ ี ที่จะกระทาให้เขาเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายวิญญาณได้ เขาไม่จาเป็ นที่จะต้องดาเนิ น
ชีวติ เป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังต่อไปในที่สุดเราได้คุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วยกัน เขาขอให้พระเจ้าทรงยก
ความผิดบาปของเขา และขอให้พระองค์ทรงกระทาให้ชีวติ ของเขา ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ หลังจากนั้นเราทั้งสองก็มีความยินดีในสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาในชีวติ ของเขา เขา
กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ท่านครับ ท่านทราบไหมว่าต่อไปนี้ จะไม่มีเหตุการณ์ยงุ่ ยากเกิดขึ้น ในคริ สตจักร
อีกแล้ว เพราะว่า ผมนี่แหละเป็ นตัวการที่ก่อให้เกิดการแตกแยกกัน”
ข้ าพเจ้ ากระทาสิ่ งที่ข้าพเจ้ าไม่ ปรารถนาจะกระทา
อาจารย์เปาโลบอกเราถึงลักษณะของคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังว่า “เราทั้งหลายรู ้แล้วว่า พระ
บัญญัติน้ นั เหมาะกับวิญญาณจิต แต่วา่ ข้าพเจ้าเป็ นแต่เนื้อหนัง ถูกขายไว้แล้วใต้ความผิด ด้วยว่าสิ่ งที่
ข้าพเจ้าทาไปนั้น ข้าพเจ้าหาเจ้าใจไม่เพราะว่าสิ่ งที่ขา้ พเจ้าปรารถนาทานั้น ข้าพเจ้าหาทาไม่แต่สิ่งที่
ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น ข้าพเจ้าก็ยงั ทาอยู่ เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทาสิ่ งที่ขา้ พเจ้าไม่ปรารถนาทา ข้าพเจ้าก็
ยอมเห็นด้วยแล้วว่า พระบัญญัติน้ นั เป็ นสิ่ งที่ดี
“ดังนั้นแหละ มิใช่ขา้ พเจ้าผูก้ ระทา แต่วา่ เป็ นความผิดซึ่ งมีอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า
คือในเนื้ อหนังของข้าพเจ้า ไม่มีความดีประการใดเลย เพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซ่ ึ งจะ
กระทาการดีน้ นั ข้าพเจ้าหาได้กระทาไม่ ด้วยว่าการดีน้ นั ซึ่ งข้าพเจ้าปรารถนาทาข้าพเจ้าไม่ได้กระทา แต่
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การชัว่ ซึ่ งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทาข้าพเจ้ายังทาอยู”่ 16พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ช้ ีให้เห็นถึงสภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าบ้างหรื อไม่?
นักการศึกษาหนุ่มผูส้ าเร็ จปริ ญญาเอก และมีแววว่าอนาคตจะแจ่มใส ได้มาปรึ กษากับข้าพเจ้า
ว่า “ผมเป็ นคริ สเตียนมาตั้งแต่ยงั เป็ นเด็กอยู่ แต่ตลอดเวลาที่ผา่ นมานี้ ผมได้บงการชีวติ ของตัวเอง ผมยัง
ไปคริ สตจักรและช่วยเหลือคริ สตจักรอยูเ่ สมอ อันที่จริ งแล้วผมไปคริ สตจักรที่ใหญ่ที่สุดในละแวกที่ผม
อาศัยอยู่ ผมละอายใจที่จะพูดว่า ผมมีความสนใจในการหาเกียรติยศมาสู่ ตวั เองเพื่อผลประโยชน์ในการ
งานและตาแหน่งของผม ยิง่ กว่าการรับใช้พระเจ้า และเข้าสนิทในพระองค์ ผมไม่สัตย์ซื่อ และไม่ได้
ประพฤติตนในจริ ยธรรมของคริ สเตียนในการติดต่อกับคนอื่น
“พระเจ้าได้ทรงชี้ให้ผมเห็นว่า ผมเป็ นคริ สเตียนประเภทฝ่ ายเนื้อหนัง และผมได้ใช้ชีวติ โดย
เปล่าประโยชน์มาหลายปี เพื่อตัวเอง ฉะนั้นผมจึงอยากจะอธิ ษฐาน สารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าและ
มอบถวายชีวติ จิตใจ ให้แก่องค์พระเยซูคริ สต์อย่างสิ้ นเชิง ขอช่วยอธิ ฐานเผือ่ ผมด้วยเพื่อผมจะได้เป็ นคน
ที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายจิตวิญญาณ ต่อไปนี้ผมอยากจะอาสาสมัครเข้าประจาการใน
กองทัพแห่งพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริ สต์ เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ออกไปทัว่
โลก”
ดาเนินชีวติ ตามกฎเกณฑ์
เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ดาเนินชีวิตอยูใ่ นระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัดทีเดียว เขาบันทึกกิจวัตร
ประจาวันของเขาอย่างละเอียดในหนังสื อปกสี ดาเล่มหนึ่ง ไม่วา่ จะเป็ นกิจวัตรในอดีต ปั จจุบนั หรื อใน
อนาคต เขากาหนดเวลาที่เขาจะต้องตื่นนอนตอนเช้า เวลาอธิ ษฐานเข้าเฝ้ าพระเจ้าท่องจาพระคัมภีร์ และ
จานวนคนที่เขาจะต้องเป็ นพยานด้วยในแต่ละวัน ข้าพเจ้ารู ้สึกประทับใจในชี วติ ของเขาแต่ละวันมาก
เพราะข้าพเจ้าอยากทาได้อย่างเขาเหลือเกิน แต่วนั หนึ่งเพื่อนคนนี้กลายเป็ นโรคประสาท หลังจากที่เขา
กลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว เขาเอ่ยกับข้าพเจ้าว่า “ผมไม่สามารถดาเนินชีวิตคริ สเตียนได้ ผมมานะ
พยายามกระทาตัวให้เป็ นคนของพระเจ้า โดยตั้งกฎระเบียบบังคับตัวเองขึ้นก่อนที่เขาจะพาผมไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล ผมจาได้วา่ ผมอยากปาหนังสื อปกสี ดาเล่มนั้น เพราะมันกลายเป็ นพระเจ้าของผมไป
เสี ยแล้ว ผมไม่อยากเปิ ดดูมนั อีกเลย” เพื่อนของข้าพเจ้าคนนี้พยายามดาเนินชี วติ เพื่อพระเจ้า โดยอาศัย
พลังอานาจของเนื้ อหนัง
ทัศนคติทเี่ ปลี่ยนแล้ ว
ครั้งหนึ่ง หลังจากที่ขา้ พเจ้าบรรยายเรื่ อง “วิธีที่จะรู ้ซ้ ึ งถึงความรัก และการอภัยโทษของพระ
เจ้า” ในการอบรมคนเพื่อให้มีส่วนในการประกาศ มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้า เขาเป็ นศิษยาบาล
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ของคริ สตจักรที่ใหญ่มากแห่ งหนึ่ง เขาระบายความในใจกับข้าพเจ้าอย่างขุ่นเคืองว่า เขาเกลียดหน้าพวก
ธรรมกิจ ของคริ สตจักรที่เขาเคยเป็ นศิษยาภิบาลมาก่อนเสี ยจริ ง ๆ เขากล่าวว่า “พวกนี้ทาตัวต่อสู ้
ขัดขวางผมชัด ๆ เลย เขาจะทาลายผมให้ได้ ผมเจ็บใจมาก ผมหาทางแก้เผ็ดจนได้แต่แล้ว ผมมาสานึก
เอาภายหลังว่า ผมเป็ นนักเทศน์เจ้าโทโสและเป็ นคริ สเตียนประเภทฝ่ ายเนื้อหนังไปเสี ยแล้ว ถ้าผมไม่
สารภาพคืนดีกบั พระเจ้า ผมก็จะต้องลาออกจากการเป็ นศิษยาภิบาล เพราะทุกครั้งที่ผมเทศนาพระวจนะ
ของพระเจ้าถ้อยคาเหล่านั้น มักกลับมาปรับโทษตัวของผมเอง ขอช่วยอธิ ษฐานให้พระเจ้าปลดปล่อยผม
ออกมาจากความคิดที่เกลียดชังนี้เถอะ เพราะมันกาลังทาลายชีวติ ของผม และหน้าที่ศิษยาภิบาลของผม”
ขณะที่เราอธิ ษฐานอยูน่ ้ นั น้ าตาของเขาก็ได้หลัง่ ไหลออกมา ตอนแรกเพราะความเสี ยใจใน
ความผิด และต่อมาเพราะความปี ติยนิ ดี เพราะเขารู ้วา่ พระเจ้าได้ทรงอภัยโทษแก่เขา และประทานความ
รักเข้ามาแทนที่แล้ว เขากลายเป็ นคนละคนไปทีเดียว สองสามวันต่อมา เขาเดินทางกลับไปหาคณะ
ธรรมกิจที่เขาเกลียดชังเพื่อขอโทษ เขาบอกคณะธรรมกิจเหล่านั้นว่า เขามีความรักเปี่ ยมล้นอยูใ่ นจิตใจ
เพื่อพวกเขา คณะธรรมกิจเหล่านั้นได้สนองตอบ ด้วยความรักและการอภัยโทษต่อศิษยาภิบาลคนนี้
เช่นเดียวกัน ทั้งสองฝ่ ายต่างสวมกอดกันด้วยความรักของพระเจ้า ศิษยาภิบาลคนนี้ กลับไปยังคริ สตจักร
ของเขา ด้วยจิตใจที่เปี่ ยมล้นไปด้วยความปิ ติยนิ ดี และความร้ อนรนที่จะรับใช้พระเจ้า ต่อมากิจการต่าง
ๆ ที่เขากระทาเพื่อพระเจ้า เกิดผลมากมายเหมือนกับการปฏิวตั ิทีเดียว
สงครามภายใน
อาจารย์เปาโลกล่าวถึงลักษณะของคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังต่อไปอีกว่า “ถ้าแม้ขา้ พเจ้ายังทาสิ่ งซึ่ ง
ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทาก็มิใช่ขา้ พเจ้าเป็ นผูก้ ระทา แต่ความคิดซึ่ งอยูใ่ นตัวข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ระทา เหตุ
ฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเป็ นกฎธรรมดา คือเมื่อข้าพเจ้าจะกระทาการดี การชัว่ ก็ยงั ติดอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า
เพราะว่าฝ่ ายจิตใจของข้าพเจ้าก็มีความเห็นชอบในพระบัญญัติของพระเจ้า แต่ขา้ พเจ้าเห็นมีกฎธรรมดา
อีกอย่างหนึ่ง อยูใ่ นอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่ งสู ้รบกันกับกฎธรรมดาซึ่ งอยูใ่ นใจข้าพเจ้า และชักนาข้าพเจ้า
ให้อยูใ่ ต้บงั คับกฎธรรมดาความผิดซึ่ งอยูใ่ นอวัยวะของข้าพเจ้า โอ ข้าพเจ้าเป็ นคนเข็ญใจจริ ง ใครหนอ
จะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากกายแห่งความตายนี้17 หลังจากที่เพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งอ่านพระธรรมเล่มนี้ เขา
อุทานว่า “เอ๊ะ นี่มนั ตรงกับชีวติ ของผมจริ ง ๆ”
ท่านเคยตั้งคาถามนี้ไหมว่า
“ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากร่ างกายซึ่ งเป็ นของความตายนี้?”
โปรดพิจารณาดูคาตอบของอาจารย์เปาโล ซึ่ งเป็ นข่าวดีสาหรับเรา “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทาง
พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าให้เป็ นอิสระอยูแ่ ล้ว”18
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4. คาตอบทีย่ งิ่ ใหญ่ ของพระเจ้ าคืออะไร?
คาตอบทีย่ งิ่ ใหญ่
คริ สเตียนทุกคนย่อมประสบปั ญหาเช่นเดียวกันนี้ ก่อนที่เขาค้นพบคาตอบเหมือนอาจารย์เปา
โล ผูก้ ล่าวว่า พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ได้กระทาให้เราเป็ นอิสระ “เหตุฉะนั้นการลงโทษ
จึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริ สต์ ได้
ทาให้ขา้ พเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาป และความตาย เพราะว่าสิ่ งซึ่ งธรรมบัญญัติทาไม่ได้ เพราะเนื้อหนัง ทา
ให้อ่อนกาลังไปนั้น พระเจ้าได้ทรงกระทาแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ในสภาพ
เสมือนเนื้อหนังที่บาป และเพื่อไถ่บาป พระองค์ในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาป19
ข้าพเจ้าจาได้อย่างแม่นยาทีเดียว เมื่อหลายปี มาแล้วข้าพเจ้าได้พยายามตั้งกฎเกณฑ์ข้ ึนหลาย
ประการ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ปฏิบตั ิตาม ในการที่จะทูลขอฤทธิ์ อานาจจากพระเจ้าแต่ขา้ พเจ้ายิง่ พยายาม
มากเท่าใด ข้าพเจ้ายิง่ ได้รับความล้มเหลวและท้อแท้ใจมากเท่านั้น และวันหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังอ่าน
พระธรรมโรม 8:7 จิตใจของข้าพเจ้าก็ได้รับความสว่าง “เหตุวา่ ใจซึ่ งปั กอยูก่ บั เนื้ อหนังนั้น ก็เป็ นศัตรู ต่อ
พระเจ้าหาได้อยูใ่ ต้บงั คับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่ และที่จริ งจะอยูใ่ ต้บงั คับธรรมบัญญัติน้ นั ไม่ได้”
ข้าพเจ้ารู ้สึกโล่งอกอย่างมากมายทีเดียว เมื่อข้าพเจ้า
ได้คน้ พบว่า การที่จะดาเนินชีวติ คริ สเตียนด้วยอาศัยกาลัง
ตัวเองนั้น ย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่ขา้ พเจ้าสามารถที่จะวางใจ
ในฤทธิ์ อานาจขององค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงฟื้ นคืนพระชนม์
และสถิตอยูใ่ นชีวติ จิตใจของข้าพเจ้า
พระองค์เท่านั้นที่
สามารถกระทาให้ขา้ พเจ้าดาเนินชีวติ คริ สเตียนได้20 เพราะว่า
การดาเนิ นชีวติ คริ สเตียน ต้องดาเนินโดยความเชื่ อ ไม่ใช่โดยความพยายาม ถ้าปราศจากความเชื่อแล้ว
จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้21
รากฐานแห่ งความเชื่ อ
ความเชื่อคืออะไร ความเชื่อ คือความไว้วางใจความเชื่อต้องมีรากฐาน รากฐานความเชื่อ
ของคริ สเตียน คือพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า เราไม่จาเป็ นต้อง
ดาเนินชี วติ ตริ สเตียนอย่างพ่ายแพ้ทอ้ แท้ใจ ขาดฤทธิ์ อานาจ เป็ นทาสแห่งความปรารถนาของเนื้ อหนัง
และไร้ผล เราสามารถที่จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่างเกิดผล22 ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรี ยกเรามาให้ทา
เช่นนั้นพระเยซูคริ สต์ทรงมีพระบัญชาให้เรากระทาสิ่ งซึ่ งยากมาก แต่วา่ ถ้าเราเชื่ อวางใจในพระสัญญา
ของพระองค์ เราก็สามารถกระทาได้ คือว่า เราจะสามารถกระทาการใหญ่ยงิ่ กว่าพระองค์เสี ยอีก23
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พระองค์ให้ความมัน่ ใจแก่เราว่า ถ้าเราจะขอสิ่ งใดในพระนามของพระองค์ พระองค์จะประทานสิ่ งนั้น24
โดยเหตุน้ ีคริ สเตียนไม่จาเป็ นต้องเป็ นทาสความปรารถนาของเนื้ อหนังต่อไป
ให้เราจาไว้วา่ องค์พระเยซูคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา เป็ นเป้ าหมายแห่งความเชื่ อของเรา
พระองค์ทรงมีฤทธิ์ อานาจและทรงเต็มพระทัย ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากการเป็ นทาส ความปรารถนา
ของเนื้ อหนัง
ความเชื่อของเรา ไม่ใช่ความเชื่อแบบลม ๆ แล้ง ๆ แต่เป็ นความเชื่อแบบที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานอัน
มัน่ คง ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. กาลังเดินบนสะพานไม้ขา้ มคลอง เขามีความเชื่ อว่าไม้กระดานจะรับ
น้ าหนักของเขาได้ แต่พอเขาเดินไปถึงกลางสะพาน ไม้กระดานก็หกั ทาให้เขาตกลงไปในคลองส่ วน
นาย ข. กาลังจะข้ามสะพานอีกแห่งหนึ่ง สะพานนี้ไม้กระดานแข็งแรง ไว้ใจได้ แต่นาย ข. ไม่ค่อยเชื่อ
เท่าไรเพราะไม่เคยข้ามมาก่อน ฉะนั้นเขาจึงค่อย ๆ ย่องข้ามสะพานนั้นไป พอเขาเดินไปหลายก้าว และ
รู ้สึกว่าสะพานแข็งแรงดีเขาจึงมีความเชื่อขึ้น
และเขาก็สามารถเดินเป็ นปกติจนข้ามสะพานได้อย่าง
เรี ยบร้อย
การดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนก็เช่นเดียวกัน ความเชื่ อของเรา ตั้งอยูบ่ น
รากฐานอันมัน่ คง คือพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ แม้วา่ ความเชื่อ
ของเราจะมีไม่มาก แต่รากฐานแห่งความเชื่อของเรามัน่ คงอยูแ่ ล้ว เมื่อเรา
สนิทสนมกับพระเจ้ามากยิง่ ขึ้น เราก็ยงิ่ วางใจในพระองค์มากยิง่ ขึ้น และ
เมื่อเราไว้วางใจในพระองค์มากยิง่ ขึ้น เราก็จะรู ้ซ้ ึ งถึงความรักพระคุณและ
ฤทธิ์ อานาจของพระองค์มากยิง่ ขึ้น ความเชื่อเปรี ยบเสมือนกล้ามเนื้ อ ยิง่
ออกกาลังก็ยงิ่ แข็งแรงขึ้น
เชื่อแต่ ปาก
ชายคนหนึ่งโดยสารเรื อเดินสมุทร พอซื้ อตัว๋ โดยสารแล้ว เงินเขาก็หมดพอดี ก่อนลงเรื อ เขาก็
นาเอาอาหารของเขาตามที่จะหาได้ เช่น ข้าว กะปิ น้ าปลา ติดตัวไปด้วย สองสามวันแรก เขาก็
รับประทานอาหารที่เขานาติดตัวมานี้ อย่างเอร็ ดอร่ อย พอหลายวันผ่านไป เขาก็เริ่ มเบื่ออาหารเหล่านี้ ทุก
ๆ วันเขาสังเกตเห็นว่าคนโดยสารคนอื่น ๆ เข้าไปรับประทานอาหารในห้องอาหาร ซึ่ งเต็มไปด้วย เนื้ อ
ปลา และไก่ ส่ งกลิ่นหอมอย่างน่ารับประทาน วันหนึ่งเขาพูดกับผูจ้ ดั การห้องอาหารว่า “คุณครับ ผม
อยากทานอาหารในห้องอาหารจริ ง ๆ ผมไม่มีเงินนะ แต่ผมยินดีที่จะล้างชามทาความสะอาดเรื อให้ทุก
อย่าง” ผูจ้ ดั การห้องอาหารยิม้ และตอบว่า “คุณซื้ อตัว๋ เรื อมิใช่หรื อ ถ้าคุณมีตวั๋ เรื อ คุณรับประทานได้ทุก
อย่างในห้องอาหารนี้ ” คริ สเตียนจานวนมากดาเนินชีวิตอยูใ่ นสภาพที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาเป็ นคริ สเตียน
ประเภท กินข้าวแห้งกับกะปิ ไม่รู้เลยว่า พระเจ้าทรงจัดสรรอาหารอันโอชารสไว้สาหรับเขาตลอดเวลา
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เป็ นที่น่าเศร้าใจจริ ง ๆ ที่คริ สเตียนส่ วนมากเชื่ อพระเจ้าแต่ปาก เขาอ้างว่าเขาเชื่ อพระเจ้า แต่การ
กระทาของเขาเปรี ยบประดุจว่า พระเจ้าไม่มี หรื อพระเจ้าไม่สามารถช่วยเขาได้ จะทาอย่างไร คริ สเตียน
ฝ่ ายเนื้อหนัง จึงจะหยุดดาเนิ นชีวติ ที่อาศัยประสบการณ์ชนิดที่ข้ ึน ๆ ลง ๆ นี้

5.เราจะรับเอาคาตอบของพระเจ้ าเป็ นส่ วนตัวได้ อย่างไร?
รับเอาส่ วนตัว
“การหายใจทางวิญญาณ” เป็ นหลักอย่างหนึ่ง ที่จะกระทาให้เราดาเนินชี วติ คริ สเตียนได้อย่าง
สม่าเสมอ เราสามารถหายใจเข้าออก ทางร่ างกายได้ฉนั ใด เราก็สามารถหายใจเข้าออกทางวิญญาณได้
ฉันนั้น
หายใจออก และหายใจเข้ า
การหายใจออก คือ การสารภาพความผิดบาปของเราและการหายใจเข้า คือการยอมรับเอาความ
ครบบริ บูรณ์ของพระเจ้า และยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเราโดย
ความเชื่อ พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 สัญญาว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น”*
คาว่า
สารภาพในภาษากรี กมี
ความหมายว่า เรายอมเห็นพ้องต้องกันกับ
พระเจ้า เกี่ยวกับความผิดบาปของเรา ใน
สามประการด้วยกัน คือ ประการแรก
ยอมรับว่า ข้าพเจ้าได้ทาบาปต่อสายพระ
เนตรของพระเจ้า และการกระทาบาปนั้น
ได้ทาให้พระเจ้าเศร้าพระทัย (ควรจะสารภาพบาปอย่างเจาะจง) ประการที่สอง ข้าพเจ้ายอมรับว่า พระ
เจ้าได้ทรงยกโทษบาปของข้าพเจ้าแล้ว ไม่วา่ บาปนั้น เป็ นบาปในอดีต ปั จจุบนั หรื อในอนาคต เพราะ
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้การเขนแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจาเป็ นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่

*

หนังสื อเล่มนี้สอนถึงการหายใจออก และหนังสื อ เล่มที่มีชื่อว่าวิธีที่จะมีชีวิตที่ซาบซ่ านเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนถึงการหายใจเข้า หลักการเกี่ยวกับ
การหายใจออก และหายใจเข้าฝ่ ายจิตวิญญาณ มีสอนไว้ในหนังสื อ หลักข้ อคิดฯ ชื่อว่า วิธีที่จะดาเนินชีวิตด้ วยกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
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ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะกระทาสิ่ งใด ๆ เพิ่มเติมได้ ประการที่สาม ข้าพเจ้ากลับใจใหม่ คือเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความบาปนั้น ด้วยฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ข้าพเจ้าจึงรับนิสัยใหม่
แทนที่ขา้ พเจ้าจะคล้อยตามสันดานเดิม ซึ่ งเป็ นการทาตามความปรารถนาของเนื้อหนัง แต่โดยการ
ช่วยเหลือของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขา้ พเจ้าจึงสามารถกระทาสิ่ งที่พอพระทัยพระเจ้าได้
พระเจ้าทรงรักเรา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น ไม่วา่ เราเป็ นคนดีหรื อคนชัว่ พระเยซูได้
ยกตัวอย่างให้เราเห็นในเรื่ องของบุตรน้อย ที่ได้หนีออกจากบ้านของบิดาไป พระองค์กล่าวว่าบิดารัก
บุตรน้อยมาก บิดาได้แบ่งทรัพย์มรดกให้แก่บุตรน้อยผูน้ ้ ี เมื่อได้มรดกส่ วนแบ่งแล้ว เขาก็ออกจากบ้าน
ไปเที่ยวเมืองไกล เขาได้ผลาญทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ จนหมดสิ้ นด้วย สุ รา นารี เมื่อบุตรน้อยสานึกผิด เขา
จึงกลับบ้านสารภาพความเลวร้ายต่อบิดา บิดาได้ยกโทษให้เขาและโอบกอดเขา สวมแหวนอันสวยงาม
ให้แก่เขา สั่งคนใช้เอาเสื้ อผ้ารองเท้าดี ๆ มาสวมให้เขา ยิง่ กว่านั้น บิดายังได้จดั การเลี้ยงฉลองเป็ นเกียรติ
แก่เขาอย่างครึ กครื้ นทีเดียว
ความรักทีป่ ราศจากเงื่อนไข
พระเจ้าทรงรักเรา ด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไข พระองค์ทรงรักเรา ไม่ใช่ดว้ ยคาว่า “เมื่อ”
หรื อ “ถ้า” แต่พระองค์ทรงรักเราทุกขณะ ไม่วา่ เวลาที่เราทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ หรื อเวลาที่เรา
ขัดขืนน้ าพระทัยของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าศึกษาคาอธิ ษฐานของพระเยซูคริ สต์ ในพระธรรม ยอห์น
17:23 ข้าพเจ้ารู ้สึกซาบซึ้ งถึงความรักของพระเยซูมากเมื่อพระองค์อธิ ษฐานต่อพระบิดาว่า “....เพื่อโลก
จะได้รู้วา่ พระองค์ทรงใช้ขา้ พระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์”
จงพิจารณาดูซิวา่ พระเจ้าทรงรักท่านและข้าพเจ้าเท่า ๆ กับที่พระองค์ทรงรักองค์พระเยซูคริ สต์
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ จะเป็ นไปได้หรื อ แต่ก็เป็ นความจริ งเพราะมีบนั ทึกไว้ในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงเกลียดชังความบาป และเฆี่ยนตีสั่งสอนบุตรของพระองค์ผซู ้ ่ ึ งฝ่ าฝื นน้ า
พระทัยของพระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยที่จะปฏิเสธความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเลย “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าตีสอนผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผูเ้ ป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผูน้ ้ นั ”25 อันที่จริ ง
แล้ว การตีสอนต่าง ๆ ที่เรารับในชีวติ คริ สเตียนของเรา ก็เป็ นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา มิใช่เพราะ
พระองค์ทรงเกลียดชังเรา พระองค์ทรงเกลียดชังความบาปของเราเท่านั้น
เมื่อข้าพเจ้าสารภาพความผิดบาปของข้าพเจ้า สิ่ งแรกที่ขา้ พเจ้าต้องกระทา คือจะต้องยอมรับว่า
ข้าพเจ้าได้ฝ่าฝื นน้ าพระทัยของพระองค์ ไม่วา่ จะเป็ นด้วยท่าที กิริยา หรื อการกระทา ซึ่ งเป็ นการขัดต่อ
พระวจนะของพระองค์ โดยการอ้างพระสัญญาของพระองค์ เป็ นหลัก26 ข้าพเจ้ารับเอาการอภัยโทษ
และการชาระล้างความผิดบาปของข้าพเจ้าโดยความเชื่อ
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นี่แหละคือการสานึกในความผิดบาปและกลับใจใหม่
คือกระทาทุกสิ่ งที่พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ให้เรากระทา หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่ง การสารภาพความผิดบาปของเรา ไม่ใช่เพียงการสารภาพ
แต่ปาก แต่เรามีจิตใจพร้อมที่จะปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระองค์จริ ง ๆ ก่อนที่เราจะได้รับการอภัย
โทษและการชาระความผิดบาปจากพระองค์ เราจะต้องมีความประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทาผิดต่อ
น้ าพระทัยของพระเจ้าและยอมให้พระวิญญาณของพระองค์ ครอบครองในชีวติ จิตใจของเรา
เครื่องบูชาทีส่ มบูรณ์
การที่พระเจ้าทรงยกบาปโทษของเรานั้น ขึ้นอยูก่ บั อะไรผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้ตอบคาถามข้อ
นี้อย่างชัดแจ้งทีเดียวในพระธรรมฮีบรู บทที่ 10 ว่า “เหตุที่ธรรมบัญญัติเป็ นแต่เพียงเงา ของสิ่ งประเสริ ฐ
ที่จะมาในภายหลัง มิใช่ตวั จริ งเครื่ องบูชาที่เขาถวายทุกปี เสมอตามธรรมบัญญัติน้ นั จึงไม่สามารถทาให้
ผูท้ ี่เข้าเฝ้ านั้นไร้ขอ้ ตาหนิได้... ดังนั้นเมื่อพระคริ สต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า เครื่ อง
สัตวบูชา เครื่ องบูชาอื่น ๆ พระองค์ไม่ทรงประสงค์ แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมกายสาหรับข้าพระองค์
.... แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทาตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ ตามที่มีเรื่ องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสื อม้วน....” ฝ่ ายปุโรหิ ตทุกคนก็ยนื ปฏิบตั ิกิจทุกวัน
โดยการนาเครื่ องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนือง ๆ เครื่ องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลย แต่เมื่อพระ
คริ สต์ทรงถวายพระองค์เอง เป็ นเครื่ องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียว เป็ นเครื่ องบูชาลบบาปได้
ตลอดไป พระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้า....โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ได้
ทรงกระทาให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชาระให้บริ สุทธิ์ แล้วนั้น ถึงความสมบูรณ์เป็ นนิตย์...เมื่อมีการ
ลบบาปแล้ว ก็ไม่มีการถวายเครื่ องบูชาลบบาปอีกต่อไป”27
การสารภาพและการอภัยโทษ
ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว ความผิดบาปของท่าน ในอดีต ปั จจุบนั และในอนาคตได้รับการอภัย
เสี ยแล้ว การคร่ าครวญร้องไห้หรื อการปฏิบตั ิตนในพิธีรีตองต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะกระทาให้เราคืนดีกบั
พระเจ้าได้ เพราะว่าเราไม่จาเป็ นต้องทาสิ่ งเหล่านั้น เราเพียงแต่เชื่อเท่านั้น คือเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ได้
ทรงกระทาทุกสิ่ งสาเร็ จเพื่อเรา เมื่อพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนแทนเรา ความเชื่อทาให้เราสามารถ
มองชีวติ ของเรา ในทัศนะเดียวกับที่พระเจ้าทรงมองเราในฐานะที่เราเป็ นบุตรที่รักของพระองค์ ซึ่ ง
ได้รับการอภัยโทษและชาระล้างแล้ว ความเชื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้เราสารภาพความผิดต่อพระเจ้า คาว่า
การกลับใจเสี ยใหม่ ในภาษากรี ก ภาษาที่ใช้ในการบันทึกพระคริ สตธรรมใหม่ หมายถึง การเปลี่ยน
ทัศนะหรื อความคิด ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งช่วยให้หนั กลับจากสิ่ งที่ไม่พอพระทัย
พระองค์ ไปทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ จากพระธรรมฮีบรู บทที่ 10 เรารู ้วา่ มนุษย์พยายามที่จะ
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กระทาอะไรเพื่อลบล้างความผิดบาปของตน แต่วา่ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงลบล้างความผิดบาปของเราแล้ว
บนไม้กางเขน โดยพระโลหิ ตของพระองค์ได้หลัง่ ไหลเพื่อเรา เราไม่สามารถที่จะกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด
เพิ่มเติมในการไถ่โทษความผิดบาปของเรา เราเพียงแต่ยอมรับเอาการชาระล้างของพระเจ้าโดยความเชื่อ
เท่านั้น
สารภาพทาไม?
ท่านอาจจะถามว่า ถ้าพระเยซูคริ สต์ได้ทรงตายไถ่ความผิดบาปของท่านแล้ว เหตุไฉนท่านจึง
สารภาพความผิดบาปอยูเ่ รื่ อย ๆ ท่านควรจะรู ้วา่ การสารภาพความผิดอยูเ่ รื่ อย ๆ นั้นมิได้หมายความว่า
ท่านได้รับการอภัยโทษบาปอีก เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ทรงยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้ นของท่านแล้ว
ตามพระธรรมฮีบรู บทที่ 10 แต่วา่ การสารภาพก็ยงั เป็ นสิ่ งจาเป็ น เพราะว่าเป็ นการแสดงออกถึงความ
เชื่อของท่านว่า ท่านเชื่อฟังพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์
เมื่อท่านสารภาพความผิดบาปของท่าน การสารภาพจะทาให้ท่านมีประสบการณ์อนั แท้จริ ง
เกี่ยวกับการที่พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงตายไถ่โทษความผิดบาปของท่าน ผลที่ได้รับจากสารภาพ ไม่ใช่เป็ น
ผลทางจิตใจเท่านั้น แต่เป็ นความจริ งที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า ถ้าหากท่านปฏิเสธ
ไม่ยอมสารภาพต่อพระเจ้าด้วยความจริ งใจ ท่านก็จะเป็ นคนที่ดาเนินชีวิตอยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง แทนที่จะ
ดาเนินชี วติ อยูใ่ นความสว่างของพระเจ้า
พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเราดาเนินอยูใ่ นความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตอยูใ่ นความสว่าง
เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน และพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ ก็ชาระเรา
ทั้งหลาย ให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น”28
บางทีท่านได้กระทาความผิดบาป และยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่พระเจ้าได้อภัยโทษให้
ท่าน ท่านอาจจะรู ้สึกขุ่นเคือง มิตรสหาย หรื อคนในครอบครัวของท่าน ท่านอาจจะสู ญเสี ยความยินดีใน
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์พระคริ สต์ท่านอธิ ฐาน แต่ไม่ได้รับคาตอบ ท่านอ่านพระคัมภีร์แต่ไม่
มีความยินดีของพระเจ้าในจิตใจ ท่านเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ แต่ไม่มีใครรับคาพยานของท่าน
ฤทธิ์อานาจของพระเจ้ าถูกตัดขาด
วันหนึ่งในฤดูร้อน อากาศร้อนจัด ข้าพเจ้าจึงเปิ ดพัดลม เพื่อจะให้
คลายความร้อน ข้าพเจ้าเสี ยบปลัก๊ และเปิ ดสวิตซ์ แต่วา่ พัดลมนั้นไม่หมุน
เลย ข้าพเจ้าคิดว่าปลัก๊ เสี ยจึงเอาไปเสี ยบปลัก๊ อื่น แต่พดั ลมก็ยงั ไม่หมุนอยู่
นัน่ เอง ข้าพเจ้าจึงเปิ ดขั้วสายไฟพัดลมออกดูและพบว่า สายไฟเส้นหนึ่ง
ขาด ข้าพเจ้าจึงได้ต่อสายไฟใหม่ พัดลมจึงใช้การได้ ในทานองเดียวกัน
22

ความบาปได้ทาให้สายไฟแห่งฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าขาด พระเจ้าทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ และพระองค์ไม่
มีส่วนกับความผิดบาปเลย แต่ถึงแม้วา่ เรายังไม่สารภาพความผิดบาปในชีวติ ของเราต่อพระเจ้า พระองค์
ก็ยงั ทรงรักเราและได้ทรงยกโทษให้เราแล้ว สิ่ งที่เราจาเป็ นจะต้องทา เพื่อที่จะได้รับความยินดี และ
ความรักของพระองค์อย่างเต็มเปี่ ยม คือสารภาพบาปของเราโดยหายใจออกทางวิญญาณ แล้วเราก็มนั่ ใจ
ได้วา่ เรามีชีวติ ที่สะอาดหมดจดแล้ว
จงสารภาพบาปทั้งหมด
ขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงให้ท่านเห็นว่าท่านมีความผิดบาปใด ๆ ที่ตกค้างอยูใ่ น
ชีวติ ของท่าน เมื่อพระองค์ทรงเปิ ดเผยให้ท่านรู ้แล้ว จงจดความผิดบาปของท่านทุกประการ ลงให้
แผ่นกระดาษ ความผิดบาปเหล่านี้อาจจะเป็ นความผิดบาปที่เกี่ยวกับความหยิง่ จองหอง ความอิจฉา
ความเห็นแก่ตวั ราคะตัณหา ความไม่เชื่อ การขัดขืนคาสั่งของพระเจ้า การสู ญเสี ยความรักที่มีต่อพระเจ้า
เมื่อแรกกลับใจบังเกิดใหม่ การกระทาผิดต่อคนอื่น ๆ และอีกหลายอย่างเมื่อท่านจดความผิดบาปเหล่านี้
เสร็ จแล้ว ท่านจงเขียนพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 ทาบทับรายการทั้งหมด คือถ้อยคาที่วา่ “ถ้าเราสารภาพ
บาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงชาระเรา
ให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น”
ท่านควรทราบว่า รายการความผิดบาปที่ท่านจัดไว้น้ ีเป็ นความลับระหว่างท่านกับพระเจ้า จง
บอกพระเจ้าด้วยความซื่ อสัตย์วา่ ท่านได้กระทาอะไรลงไปบ้าง ซึ่ งผิดต่อน้ าพระทัยของพระองค์ เมื่อ
ท่านอธิ ษฐานสารภาพเสร็ จแล้ว ท่านจงทาลายรายการแผ่นนั้นเสี ย และก่อนที่ท่านจะกระทาอย่างนั้น
ท่านจงขอบพระคุณพระเจ้า ที่องค์พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านแล้วโดยการตายบนไม้
กางเขน เมื่อสองพันปี มาแล้ว
จงจาไว้เสมอว่า เราไม่ได้รับการชาระให้พน้ จากความผิดบาปของเราด้วยการร้องไห้ คร่ าครวญ
แต่ดว้ ยการปฏิบตั ิตามพระสัญญาของพระเจ้า เมื่อท่านสารภาพความผิดบาปของท่าน พระเจ้ามิได้ทรง
ยกโทษท่านครั้งที่สอง ท่านกระทาเพียงเพื่อที่จะได้ชีวติ ใกล้ชิดกับพระเจ้าและมีความยินดีในพระองค์
ต่อไป
การสารภาพกับการคืนดี
การสารภาพบางครั้งจาเป็ นต้องเกี่ยวกับการคืนดีดว้ ย เช่น เราหยิบเอาสิ่ งของ ของใครมา เรา
จาเป็ นจะต้องคืนสิ่ งนั้นให้แก่เจ้าของ เราไม่สามรถดาเนิ นชีวติ โดยปราศจากความผิดในจิตใจได้ ถ้าเรา
ไม่ยอมคืนดีกบั คนที่เราได้กระทาผิดต่อเขา
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มีนายแพทย์คนหนึ่ง ที่มาอบรมเพื่อมีส่วนในการประกาศ เมื่อได้ฟังข้าพเจ้ากล่าวเกี่ยวกับการ
สารภาพเสร็ จแล้ว เขาได้กลับไปเขียนรายการความผิดบาปของเขา เขามีความตื่นเต้นมาก เมื่อเขาพบกับ
ข้าพเจ้าในวันรุ่ งขึ้น เขาพูดว่า “เมื่อคืนนี้ เวลาประมาณเที่ยงคืน มีเพื่อนของผมคนหนึ่งมาหาผมที่
ห้องนอนและบอกผมว่า เขาเกลียดผมมาหลายปี แต่วา่ แกล้งทาเป็ นเพื่อนที่ดีของผม เมื่อเขาฟังคาเทศนา
ของท่านเกี่ยวกับการสารภาพและการเขียนรายการความบาปที่ได้กระทาลงบนกระดาษ เขาบอกกับ
ข้าพเจ้าว่า พระวิญญาณได้เตือนให้เขาทราบว่า เขาเกลียดชังผม และเขาจึงมาขอให้ผมอภัยโทษให้แก่
เขา และเมื่อคืนนี้ เราได้อธิ ษฐานด้วยกัน และได้รับพระพรจากพระเจ้ามาก ที่ผมได้บอกเรื่ องนี้ให้ท่าน
ทราบก็ประสงค์จะให้ท่าน หนุนใจให้คริ สเตียนคนอื่น ๆ สารภาพความบาปของตนต่อพระเจ้า และต่อ
เพื่อนของเขา เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษอย่างแท้จริ ง เพื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะได้ทางานในชีวติ ของ
เขา”
เผชิญปัญหา
พระเจ้าทรงมีแผนการอันมหัศจรรย์ เพื่อที่จะให้ชีวติ ของเราครบบริ บูรณ์ และเกิดผลอย่าง
มากมาย แต่พระองค์จะไม่ทรงอวยพรเรา และพระองค์จะไม่ทรงใช้เรา จนกว่าเราจะยอมจัดการเกี่ยวกับ
ความบาปในชีวติ ของเรา พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ งความบริ สุทธิ์ และความชอบธรรม พระองค์ทรงรอบคอบทุก
ประการ
และพระองค์ได้ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเป็ นภาชนะของพระองค์
และรับ
ประสบการณ์ทุกประการตามพระประสงค์ของพระองค์ แผนการของพระองค์ในชี วิตของเราก็คือ ให้
เป็ นเหมือนพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์ เราจะเป็ นเหมือนองค์พ ระเยซูคริ สต์ไม่ได้ ถ้าเราไม่
ยอมสารภาพความผิดบาปทั้งหมดของเรา
ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้สอนเรื่ องการสารภาพความผิดบาปนี้เสร็ จแล้ว มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้มา
พูดกับข้าพเจ้าว่า “ผมไม่เชื่อว่าผมจาเป็ นจะต้องเขียนรายการความผิดบาปนี้ เลยผมไม่คิดว่าผมได้กระทา
บาปที่ร้ายแรงในชี วติ ของผม แต่เมื่อผมเห็นคนอื่น กาลังเขียนรายการความผิดบาปของเขา พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้ตรัสในจิตใจของผมว่า “จงกระทาเหมือนกัน” จริ งอยู่ ผมไม่ได้กระทาบาปใหญ่ ๆ แต่ผมได้
กระทาบาปเล็กน้อยเยอะแยะทีเดียว ซึ่ งทาให้ชีวติ คริ สเตียนของผมขาดฤทธิ์ อานาจในการเป็ นพยานเพื่อ
พระคริ สต์ ที่ผมบอกท่านเช่นนี้ ก็เพื่อที่จะให้ท่านหนุนใจให้คนอื่น ๆ เขียนรายการความผิดบาปของตน
แม้วา่ คนเหล่านี้จะไม่เคยทาความผิดที่ร้ายแรง ถ้าหากเขาไม่เขียน เขาก็คงขาดพระพรของพระเจ้า”
ท่านสามารถจะรับการชาระได้ เดี๋ยวนี้
ท่านอาจจะไม่เคยกระทาความผิดบาปที่ร้ายแรงก็จริ งแต่ถา้ หากจิตใจของท่านยังมีความเย็นชา
ต่อพระเจ้า ถ้าท่านยังขาดความเชื่อ และยังไม่เกิดผลในชีวติ คริ สเตียน หรื อหากท่านยังเป็ นเหมือน
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สมาชิกในคริ สตจักรเอเฟซัส และคริ สตจักร ละโอดีเซี ย (ซึ่ งกล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 3) คือ
ท่านได้สูญเสี ยความรักเดิมต่อพระเจ้า หรื อเป็ นคนไม่ร้อนไม่เย็น ถ้าเป็ นเช่นนั้น มีบางสิ่ งบางอย่างที่
ผิดปกติในชีวิตคริ สเตียนของท่านอย่างแน่นอน ท่านจาเป็ นจะต้องสารภาพต่อพระเจ้า
ข้าพเจ้าอยากจะแนะนาให้ท่านหยุดสักครู่ หนึ่ง จับดินสอและกระดาษ และเริ่ มเขียนรายการ
บาปต่าง ๆ ในชีวิตของท่านตามที่พระวิญญาบริ สุทธิ์ จะชี้ให้ท่านทราบว่า มีอะไรบ้างที่ท่านได้กระทาไป
จงใช้เวลามาก ๆ และจงถ่อมใจลงเฉพาะพระเจ้า เพื่อพระองค์จะสามรถตรวจดูวา่ ท่านมีอะไรในชีวิต
จิตใจที่จาต้องรับการแก้ไข
เมื่อท่านได้เขียนจบแล้ว จงเขียนพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 ทาบรายการความบาปนั้นว่า “ถ้าเรา
สารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรง
ชาระเรา ให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” เมื่อท่านเขียนเสร็ จแล้ว จงขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการยกบาป
โทษ และการชาระล้างความผิดบาปในชีวติ ของท่าน เพราะว่าองค์พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า
ได้ทรงตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของท่าน
พระเจ้ าได้ ทรงโปรดยกโทษเสี ยแล้ว
เมื่อท่านได้สารภาพความผิดบาปทั้งหมด ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช้ ีให้ท่านเห็นด้วยความจริ งใจ
ถ้าหากท่านยังรู ้สึกว่ามีความผิดตกค้างอยูใ่ นชีวิตของท่าน ความคิดเช่นนั้นมาจากพญามาร ไม่ได้มาจาก
พระเจ้าแน่ เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านแล้วในการที่ท่านได้พ่ งึ การตายบนไม้กางเขนของ
องค์พระเยซูคริ สต์เพื่อไถ่บาปของท่าน (พระธรรมฮีบรู 10:1-17) ท่านจงขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงสัญญาว่า จะรับเอาความผิดบาปของท่านไปให้ไกลจากท่าน เปรี ยบเสมือนทิศตะวันออกห่างจาก
ทิศตะวันตก พระองค์ได้ทรงรับเอาความผิดบาปของท่านไปฝังไว้เสี ยที่ทะเลลึก และพระองค์จะไม่ทรง
จดจาความผิดบาปนั้นต่อไป จงคิดดูซิวา่ พระเจ้าได้ทรงยกโทษท่านแล้ว! พระเจ้าทรงรักท่าน!
รายการความผิดบาปที่ท่านเขียนนั้น เป็ นความลับระหว่างท่านกับพระเจ้า ฉะนั้นเมื่อท่านได้
สารภาพแล้ว ท่านจงทาลายแผ่นกระดาษนั้นเสี ย
ท่านมัน่ ใจได้วา่ พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษบาปของท่านแล้ว ท่านได้รับการชาระล้างโดย
พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์แล้ว โดยการหายใจทางวิญญาณ ท่านก็จะสามารถดาเนินชีวติ คริ สเตียนได้
อย่างราบรื่ น โดยไม่ตอ้ งมีชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ อีกต่อไป
องค์พระเยูคริ สต์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด พระองค์ได้ทรงบัญชาให้เราออกไป
เกิดผลเพื่อพระองค์หากว่าเราไม่สารภาพความผิดบาปในชี วติ ของเราเสี ยก่อน พระองค์จะไม่ทรงอวย
พรชีวติ ของเราในการนาคนอื่นมาหาพระองค์ ฉะนั้น จงวางใจในพระเยซูเดี๋ยวนี้ เพื่อท่านจะได้รับการ
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ยกโทษบาปอันมหัศจรรย์ และชีวติ ของท่านจะก้าวเข้าสู่ การเผชิ ญชีวติ ที่ตื่นเต้น ดังที่พระองค์ทรงมีพระ
ประสงค์ในการสร้างท่านมา
1. อิสยาห์ 7:14,มัทธิว 1:18-25
16. โรม 7:14-19
2. อิสยาห์ 53:4-6,2 โคริ นธ์ 5:21
17. โรม 7:20-42
3. สดุดี 16:9,10,ลูกา 24:46
18. โรม 7:25
4. ยอห์น 10:10
19. โรม 8:1-3
5. กาลาเทีย 5:22,23
20. โคโลสี 3:10
6. โรม 5:3
21. 1 เปโตร 1:7, ฮีบรู 11:6
7. 1 เธสะโลนิกา 5:16
22. ยอห์น 15:16
8. 1 เธสะโลนิกา 5:18
23. ยอห์น 14:12
9. ยอห์น 14:27
24. ยอหน์ 14:14
10. ยอห์น 16:33
25. ฮีบรู 12:6
11. ฮีบรู 13:5
26. ยอห์น 1:9
12. มัทธิว 28:20
27. ฮีบรู 10:1,5,7,11,12,14,18
13. ยอห์น 14:14
14. กิจการ 17:6
15 สดุดี 51:2,3,10,12,13

28. 1 ยอห์น 1:7
29. สดุดี 103:12
30.

คาถามทบทวน
1. ทาไมคริ สเตียนโดยทัว่ ไป จึงดาเนิ นชีวติ อย่างขาดฤทธิ์ เดชและไม่เกิดผล?
2. จงอธิ บายถึงความแตกต่าง ระหว่างมนุษย์สามจาพวก คือ มนุษย์ธรรมดา มนุษย์ฝ่ายจิต
วิญญาณ และฝ่ ายเนื้อหนัง
3. ตามพระธรรมโรม 7:14-25 คนที่ดาเนิ นชีวติ โดยพึ่งตนเองนั้นจะมีผลอย่างไร มีวธิ ี แก้ไข
สภาพชีวติ ที่ปรากฏในพระธรรมโรมบทที่ 7 นี้ อย่างไรบ้าง?
4. ตามพระธรรมฮีบรู บทที่ 10 พระเจ้าผูท้ รงไว้ซ่ ึงความบริ สุทธิ์ และชอบธรรม จะทรงโปรดยก
บาปโทษของมนุษย์ได้โดยวิธีใด ? เหตุใดเราจึงจาเป็ นต้องเข้าในใจเรื่ องนี้?
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5.คาว่าสารภาพ หมายความว่าอย่างไร? และการสารภาพความผิดบาปนั้นเกี่ยวข้องกับ
อะไรบ้าง?
6. ถ้าหากพระเจ้าทรงโปรดอภัยบาปของเรา เป็ นความผิดบาปของเราทั้งอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต ในตอนที่เราต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้วเพราะเหตุใดเราจึงต้องสารภาพ
ความผิดบาปอีกในเมื่อเราทาผิดลงไป?
7. ถ้าหากเราไม่ยอมสารภาพความผิดบาปของเรา เมื่อเรากระทาผิด จะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวติ
ของเรา? (จงอ่านพระธรรมสดุดี 32:1-5) จงยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในชีวติ ของท่าน
8. ทาไมคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นชีวติ อย่างพ่ายแพ้ จึงต้องเขียนรายงานความผิดบาปของตนลงไป
ในแผ่นกระดาษและสารภาพต่อพระเจ้า การกระทาเช่นนี้ ได้นาประโยชน์มาให้แก่ท่านอย่างไรบ้าง?
9. ทาไมการชดเชย หรื อการคืนดีกบั คนอื่น จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสารภาพบาป?
10. ทาไมจึงจาเป็ นต้องยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชี้ให้เราเห็นความผิดบาปต่าง ๆ ที่เรา
ได้กระทา? ทาไมการค้นหาความผิดบาปต่าง ๆ ในชีวิตของเราเรื่ อย ๆ จึงเป็ นสิ่ งไม่ดีสาหรับเรา?
11. ท่านควรสารภาพความผิดบาปของท่านบ่อยครั้งเพียงใด?
12. ถ้าคนหนึ่งคนใด ได้สารภาพความผิดบาปของเขาและได้รับการอภัยโทษของพระเจ้าแล้ว
แต่วา่ ในจิตใจของเขารู ้สึกว่ามีความผิดตกค้างอยู่ เขาควรจะกระทาอย่างไร?

แนะแนวทางในการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้วนั ละหนึ่งจบติดต่อกันเป็ นเวลาหกวันรวมเป็ นหกจบ นักวิจยั ทางด้าน
การศึกษาค้นพบว่าการที่จะเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยแจ่มแจ้งนั้นจาเป็ นจะต้องอ่านหลักการ
นั้น ๆ ติดต่อกันไป หกถึงสิ บจบเป็ นอย่างน้อย เมื่อท่านนาเอาหลักข้อคิดในหนังสื อเล่มนี้ไปใช้ ความ
ปลาบปลื้มยินดีในประสบการณ์ที่รู้วา่ จิตใจของท่านได้รับการชาระล้างแล้ว จะเป็ นวิถีชีวติ ของท่าน
ต่อไป ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในหนังสื อเล่มนี้ จะช่วยให้ท่านสอนคนอื่นได้ดว้ ย
2. จงท่องจาข้อพระธรรมต่อไปนี้
ยอห์น 10:10 “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์”
1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็ทรงโปรดยก
บาปโทษของเรา และจะทรงชาระเรา ให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น”
ท่านสามารถจะท่องจาข้อพระธรรมเหล่านี้ได้ง่าย
ถ้าท่านจะทบทวนทุกวันตลอดสัปดาห์
แทนที่ท่านจะพยายามท่องในวันเดียว จงทบทวนข้อพระธรรมที่ท่านได้ท่องจาแล้วจากหลักข้อคิดฯ เล่ม
อื่น ๆ ด้วย
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3. จงตอบคาถาม ทบทวน
4. จงหาโอกาสไปร่ วมกลุ่มอภิปรายเพื่อตอบคาถามทบทวนนี้ถา้ หากยังไม่ได้เข้าร่ วมกับกลุ่ม
ศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท่านอาจจะจัดตั้งกลุ่มของท่านขึ้นเองก็ได้ โดยเชิ ญชวนให้คนอื่น ๆ
มาร่ วมกับท่าน ตามรายการศึกษาที่ท่านได้กาหนดไว้ เมื่อท่านอภิปรายคาถามทบทวนจงเป็ นพยานแบ่ง
พระพรให้คนอื่น ๆ ในกลุ่มรู ้ดว้ ยว่าพระเจ้าทรงสอนท่านอย่างไร เกี่ยวกับความรักและการอภัยโทษ
บาปของพระองค์ในชีวติ ของท่าน และท่านตั้งใจจะนาไปสอนคนอื่นอย่างไรบ้าง?
5. จงใช้หนังสื อ “วิธีทจี่ ะรู้ ซึ้งถึงความรักและการอภัยโทษของพระเจ้ า” เล่มนี้ เป็ นคู่มือนาวิถี
ชีวติ โดยปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ก. จงตั้งเวลาไว้สัก 20-30 นาที เพื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัว อธิ ษฐานขอให้พระองค์ทรง
สาแดงความผิดบาปทุกประการในชีวติ ของท่าน
แล้วท่านจงเขียนรายการความผิดบาปนั้นลงใน
กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วท่านจงสารภาพความผิดบาปนั้น ตามข้อพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 จงเขียนข้อพระ
ธรรมข้อนั้นทาบลงไปแล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงชาระและทรงโปรดอภัยความผิดบาป
ของท่าน ตามพระสัญญาของพระองค์ หลังจากนั้นจงทาลายกระดาษแผ่นนั้นเสี ย
ข. ในชีวติ ประจาวันของท่าน จงขอให้พระเจ้าสาแดงให้ท่านรู ้ถึงสิ่ งที่ไม่พอพระทัยพระองค์
หากพระองค์ทรงสาแดงให้ท่านรู ้ถึงสิ่ งใดที่ท่านได้กระทา ซึ่ งไม่เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ จะเป็ นโดย
เจตนาหรื อไม่ก็ตาม ท่านจงอธิ ษฐานทันที ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษตามพระสัญญาของพระองค์ใน
พระธรรม ยอห์น 1:9
ค. จงใช้บทสังเขปของหนังสื อนี้ เป็ นอุปกรณ์ในการเป็ นพยานถึงความจริ งนี้ให้แก่ผอู ้ ื่น จงเป็ น
พยานให้คนอื่นบ่อย ๆ เท่าที่ท่านจะทาได้ จงมอบหนังสื อเล่มนี้ให้เขาเล่มหนึ่ง เพื่อเขาจะได้เรี ยนรู ้และ
สอนคนอื่นต่อไปอีกด้วย

บทสั งเขป
1. การรู ้จกั พระเยซูคริ สต์เป็ นส่ วนตัว เป็ นการเผชิญชี วติ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด และตื่นเต้นที่สุดในชีวติ
ของมนุษย์
ก. องค์พระเยซูคริ สต์เป็ นบุคคลที่สาคัญ มีอานาจ และมีพระลักษณะที่คนนิยมชมชอบและ
สรรเสริ ญมากที่สุดตลอดทุกยุคทุกสมัย (อิสยาห์ 7:14, 53:4-6)
ข. พระเยซูคริ สต์ มีพระประสงค์ที่จะให้ชีวติ คริ สเตียนเป็ นชีวติ ที่ตื่นเต้นและเป็ นชีวิตที่ครบ
บริ บูรณ์ (ยอห์น 10:10, กาลาเทีย 5:22,23)
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ค. เป็ นที่น่าเสี ยดายที่คริ สเตียนส่ วนมาก ไม่เคยมีประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
และเต็มไปด้วยชัยชนะเหมือนกับที่พระคัมภีร์ ได้สอนเอาไว้ดงั ที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ ในพระธรรม
โรม 5:3, 1 เธสะโลนิกา 5:18, ยอห์น 15:8
1. คริ สเตียนโดยทัว่ ไปแล้ว ไม่เกิดผลเลย
2. ประสบการณ์ชีวิตคริ สเตียนในยุคพระคริ สตธรรมใหม่แตกต่างกับประสบการณ์
ชีวติ คริ สเตียนสมัยปั จจุบนั นี้ มาก
ง. ผลงานการรับใช้พระเจ้าของคริ สตจักรในยุคแรก ได้สร้างความประทับใจให้แก่โลกอย่างไม่
มีวนั ลืมเลือน (กิจการ 17:6)
1. คริ สเตียนในยุคแรกรู้ถึงความจริ ง ในการที่จะมีชีวิตซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
2. คริ สเตียนในยุคแรกได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของพระเจ้าในการที่พวกเขารับการชาระ
ความผิดบาปของตน (สดุดี 51:2,3,10,12,13)
2. ปั จจุบนั นี้ เราได้รับการเร้าใจอย่างมาก ในการที่จะเผชิ ญกับวิกฤตการณ์ที่ยงิ่ ใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์มนุษย์
ก. ประชากรทุกประเทศทัว่ โลก กาลังเผชิญกับความกังวลใจ ความกลัว และความท้อแท้ใจ
ข. ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในยุคใดที่จะเสมอเหมือนกับยุคนี้ ที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสอันเลิศ
ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์
ค. ในโลกนี้เต็มไปด้วยปั ญหาและโอกาสอันดีเลิศนี้ แทนที่คริ สเตียนจะเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา คริ ส
เตียนส่ วนมากกลับกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหา
1. คริ สเตียนเหล่านี้มิได้ดาเนิ นชีวติ ที่สาแดงให้คนอื่นรู ้จกั องค์พระเยซูคริ สต์เลย
2. เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะรับเอาฤทธิ์ เดชและพลังของพระเจ้า เพื่อนาชาวโลกให้มารู้จกั
พระองค์
3. ความจริ งที่วา่ คริ สเตียนส่ วนมากเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหา แทนที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งของ
คาตอบแก้ปัญหานั้นเราจะเข้าใจและเห็นได้ชดั เจนจากการจาแนกมนุษย์ในโลกนี้ออกเป็ นสามประเภท
ตามพระธรรม 1 โคริ นธ์ 2:14-3:3
ก. มนุษย์ ธรรมดา คือผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน
1. มนุษย์ประเภทนี้ อาศัยความสามารถของตนเอง
2. ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเขาได้ตายเสี ยแล้ว เขาได้ถูกตัดขาดออกจากพระเจ้า เขาดาเนินชีวติ
อยูใ่ นความผิด ความบาป เท่านั้น
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ข. มนุษย์ ฝ่ายจิตวิญญาณ คือผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนแล้วชีวิตของเขาได้รับการครอบครอง บังคับ
บัญชาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
1.มนุษย์ประเภทนี้ รับเอาพลังแห่งชีวติ คือความรัก และฤทธิ์ เดชของพระเจ้ามาหล่อ
เลี้ยงชีวติ ของตนเองตลอดเวลา
2.จิตวิญญาณของเขามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า พระองค์ประทับอยูใ่ นชี วติ ของเขา
และดารงพระชนม์โดยผ่านชี วติ ของเขา
3.เขานาพระเกียรติมาสู่ พระเจ้า เพราะเขามีชีวติ ที่เกิดผล
ค. มนุษย์ ฝ่ายเนือ้ หนัง คือผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียนแล้ว แต่พยายามดาเนินชี วติ โดยอาศัยกาลัง
ความสามารถของตนเอง (1 โคริ นธ์ บทที่ 3)
1. เขาเป็ นคริ สเตียนที่พา่ ยแพ้ และไม่เกิดผล
2.เขาไม่ยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สร้างสรรค์ชีวิตของเขาให้เป็ นไปตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า
3. เขาดาเนินชีวิตด้วยความท้อแท้ ไม่มีที่สิ้นสุ ด
4. ที่น่าเศร้าใจที่สุดก็คือว่า คริ สเตียนประเภทนี้ไม่ตระหนักว่า ตนเองกาลังดาเนิ นชีวติ
อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง (โรม 7:14-19)
5.เขาดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างเป็ นทาสของความผิดบาป (โรม 7:20-25)
4. พระเจ้าประทานคาตอบแก่คริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนัง โดยฤทธิ์ เดชขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ผูซ้ ่ ึ งสามารถช่วยเขาให้พน้ จากการเป็ นทาสความบาป และความตาย (โรม 7:25-8:3)
ก. การบังคับตนให้อยูใ่ นกฎเกณฑ์ทางศาสนาจะนาไปสู่ ความพ่ายแพ้และความท้อแท้ใจเท่านั้น
ข. โดยความเชื่อ เราสามารถจะมีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต ด้วยฤทธิ์ เดชแห่งการฟื้ นคืน
พระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สต์ (โคโลสี 3:10, 1 เปโตร 1:7 , ฮีบรู 11:6)
1. ความเชื่อ คือการไว้วางใจ แต่การไว้วางใจของเราต้องมีรากฐาน
2. รากฐานแห่งความเชื่อของคริ สเตียนคือ พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ (ยอห์น
14:14)
3. น่าเศร้าใจที่คริ สเตียนส่ วนมากเชื่อแต่ปากเขาอ้างว่าเขาเชื่อพระเจ้า ส่ วนการปฏิบตั ิ
ของเขานั้น ดูประหนึ่งเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริ ง หรื อมิฉะนั้นพระเจ้าไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือ
เขาเลย
5. คริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนัง สามารถเลิกการมีชีวติ ที่ข้ ึน ๆ ลงและเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายจิตวิญญาณได้
โดยการ “หายใจทางวิญญาณ”
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ก. เราหายใจออกเมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเราคือ ยอมรับกับพระเจ้าถึงความผิดบาป
ของเรา ตามพระสัญญาของพระองค์ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:9
1. ยอมรับว่าสิ่ งที่เรากระทานั้นเป็ นความผิดบาปและไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
2. ยอมรับว่า พระเจ้าได้ทรงอภัยความผิดบาปของเราแล้วทั้งในอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคต โดยการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนแทนเรา
3. กลับใจเสี ยใหม่ คือรู ้สานึกในความผิดบาปและพึ่งอาศัยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ วา่
พระองค์จะทรงเปลี่ยนนิสัยและการประพฤติของเราเสี ยใหม่
ข. การหายใจออก คือการสารภาพความบาปของเรานั้น ต้องกระทาก่อนที่จะหายใจเข้า คือรับ
เอาฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ
ค.การสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูแทนเราเป็ นหลักฐานในการรับการอภัยบาป
(ฮีบรู 10:1-7,11,12,14)
1. ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว ความผิดบาปของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นความผิดบาปในอดีต
ปั จจุบนั และอนาคต ได้ทรงโปรดยกโทษแล้ว ท่านได้รับการอภัยความผิดบาปของท่านแล้ว
2. ท่านไม่สามารถกระทาอะไรเพิม่ เติมได้ การที่พระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขนได้ทาให้ท่านได้รับอภัยครบถ้วนบริ บูรณ์แล้ว
3. ท่านต้องยอมรับเอาการอภัยโทษของพระเจ้าและการชาระล้างความผิดบาปของ
ท่าน โดยความเชื่อเท่านั้น (1 ยอห์น 1:9)
ง. ทาไมเราจาเป็ นต้องสารภาพความผิดบาป
1. การสารภาพจะไม่ทาให้ท่านได้รับการอภัยบาปมากยิ่งขึ้น พระเจ้าทรงโปรดยก
ความผิดบาปของท่านครั้งเดียวก็พอ ตามพระธรรมฮีบรู บทที่ 10
2. ถึงอย่างไรก็ตาม การสารภาพคือการแสดงออกถึงความเชื่อ และเป็ นการกระทาที่
แสดงออกถึงการเชื่อฟัง ซึ่ งเป็ นผลที่จะทาให้เกิดความซาบซึ้ งยิง่ ขึ้นในชีวติ ของเราในการที่องค์
พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา
3. ถ้าหากเราไม่ยอมสารภาพความผิดบาปของเราชีวิตของเราก็จะดาเนิ นตามเนื้อหนัง
และในเงามืดแทนที่จะดาเนิ นในความสว่างแห่งความรักและการอภัยโทษของพระองค์(1
ยอห์น 1:7)
จ จงเขียนรายการความผิดบาปของท่าน
1. จงอ่อนน้อมต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอให้พระองค์ทรงสาแดงให้ท่านรู ้วา่ ท่านมี
ความผิดบาปใด ๆ ที่ยงั ตกค้างอยูใ่ นชีวติ ของท่าน
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2. จงจดความบาปทุกประการอย่างเจาะจงลงบนแผ่นกระดาษ
3. จงเขียนข้อพระธรรมทาบรายการความผิดบาปของท่าน (1 ยอห์น 1:9)
4. จงทาลายแผ่นกระดาษที่ท่านจดรายการลงนั้นและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์
ทรงโปรดอภัยความผิดบาปของท่านทุกประการ
5. หากท่านได้ทาผิดต่อคนหนึ่งคนใด จงไปคืนดีกบั คนนั้น หรื อหากท่านทาของของ
คนอื่นเสี ยหาย ก็จงชดใช้คืนแก่เจ้าของด้วย
6. จงระลึกเสมอว่าถึงแม้วา่ พระเจ้ามีแผนการอันประเสริ ฐและมีพระประสงค์ที่จะให้
ชีวติ ของเราเกิดผลอันสมบูรณ์เพื่อพระองค์แต่พระองค์จะไม่ทรงอวยพรเราเลย จนกว่าเราจะ
จัดการกับความผิดบาปต่าง ๆ ในชีวติ ของเราเสี ยก่อน
7. ท่านสามารถได้รับการชาระล้างเดี๋ยวนี้
8. หลังจากที่ท่านได้สารภาพความผิดบาปต่าง ๆ ในชี วติ ของท่าน ที่พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้สาแดงให้ท่านรู ้ ถ้าหากว่าท่านยังมีความรู ้สึกผิดใด ๆ ค้างอยูใ่ นชีวติ ของท่านก็แสดง
ว่าความรู ้สึกไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากพญามาร เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงอภัยโทษให้ท่านทั้ง
หมดแล้ว (ฮีบรู 10:1-17, สดุดี 10:12)
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาและมวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุ งเทพมหานคร
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