คำนำ
หนังสื อเล่มนี้ เดิ มเขียนไว้สำหัันนัเเัี ยนรัครัิ สธรััมใช้เป็ นรู่มือเนื้องธ้น อย่ำงไัเ็ธำม
ข้ำรเจ้ำเชื่อว่ำหนังสื อเล่มนี้รงจคมีรุณร่ำยิง่ แเ่นััดำรัิ สธ์ศำสนิเชนทัว่ ๆ ไปที่รยำยำม ปัคเำศ รัค
เิธธิรุณของรัคเยซูรัิ สธ์ ในปัคเทศที่มีรนจำนวนน้อยได้ยนิ เัื่ องรัคเิธธิรุณแห่งรวำมัอดนี้
ข้ำรเจ้ำขอขอนรัครุ ณนััดำท่ำนที่ได้เัุ ณำช่ วยเหลื อในเำัแปลแเ้ไขแลคริมร์หนังสื อนี้
โดยเฉรำคอำจำัย์สุข รงศ์นอ้ ย ผูแ้ ปลจำเธ้นฉนันภำษำอังเฤษ แลคอำจำัย์เจ.รลำด์ เทอเนอั์ ผูเ้ ขียน
ธ้นฉนันแลคสำนัเงำนโังริมร์ัอดมันเรัส ที่ได้อนุญำธให้เัำแปลหนังสื อเล่มนี้
หลุยส์ อี. แมคคอลล์
American outhern Baptist Mission
Publication Department
7 Soi Wattanai
Bangkok, Thailan

2

สำรบัญ
หน้ำ
นทที่ 1 เำัใช้หนี้นำป ............................................................................................................................. 4
นทที่ 2 เำันังเเิดใหม่ .......................................................................................................................... 16
นทที่ 3 “เำัเลันใจใหม่” ..................................................................................................................... 28
นทที่ 4 รวำมศััทรำ (รวำมเชื่อ) ............................................................................................................ 39
นทที่ 5 รวำมชอนรััม ......................................................................................................................... 52
นทที่ 6 รวำมแน่ใจ ................................................................................................................................ 64
นทที่ 7 เำัธั้งยัง่ ยืนเด็ดขำด .................................................................................................................. 76
นทที่ 8 เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ .................................................................................................................. 87
นทที่ 9 ชีวธิ ในโลเหน้ำ ........................................................................................................................ 97
รำถำมที่จคช่วยให้เัำศึเษำดีข้ ึน.......................................................................................................... 106

3

บทที่ 1 กำรใช้ หนีบ้ ำป
คำจำกัดควำม
1. รำสัญญำเัื่ องเำัใช้หนี้นำป
2. นุรรลที่จคชำัคหนี้นำป
เ. นุรรลผูน้ ้ นั จคธ้องเป็ นผูท้ ี่ปัำศจำเนำป
ข. ผูน้ ้ นั ธ้องสนิทสนมเันมนุษย์
ร. ผูน้ ้ นั ธ้องเป็ นรัคเจ้ำ
3. โรังเำัของเำัเปลื้องนำป
เ. เป็ นโรังเำัของรัคเจ้ำธั้งแธ่เดิมมำ
ข. เป็ นผูั้ ันทนทุเข์ทัมำนแทนเัำ
ร. รวำมัอดมีฤทริ์ อำนำจธลอดนิัันดั์
ง. เป็ นเำััอดร้นนำปทัว่ โลเ
จ. รวำมัอดเป็ นเัื่ องเฉรำคธัว
4. จุดปัคสงร์ของเำัไถ่นำป
เ. เจธนำเูร้ นให้รน้ จำเนำปของธนเอง
ข. เจธนำทำรนให้เป็ นผูน้ ัิ สุทริ์
5. ฤทริ์ อำนำจของเำัชำัคหนี้นำป
6. ภำัคของผูั้ ันเำัเปลื้องแล้ว
เ. เัำธ้องเเลียดนำป
ข. เัำรวัััเรัคเยซูรัิ สธ์
ร. เัำรวัให้ใรั ๆ ทัำนข่ำวดีน้ ี

4

บทที่ 1 กำรใช้ หนีบ้ ำป
ให้เัำศึเษำนทเัี ยนที่สำรัญที่สุดในรัครัมภีั์ รือ เัื่ องเำัใช้หนี้ นำป รำ ๆ นี้ ปัำเฏหลำย
รัั้งในรัครัิ สธรััมเดิ ม แธ่มีปัำเฏรัั้งเดี ยวในรัครัิ สธรััมใหม่ ซึ่ งเป็ นศูนย์ัวมของรำสอน
ของรัิ สธ์ศำสนำ ปัควัธิของรัคเยซู รัิ สธ์ธำมที่ปัำเฏในหนังสื อรัคเิธธิรุณทั้งสี่ เล่มเ็ลงท้ำยด้วย
เัื่ อง เำัใช้หนี้ นำปให้แเ่ปวงมนุ ษย์จดหมำยหัื อนทรวำมของเปำโล เปโธั แลคยอห์ น เ็รูดอยู่ใน
ััศมีของเัื่ องเำัใช้หนี้นำปของรัคเยซูท้ งั สิ้ น
เำัใช้หนี้นำปนั้นหมำยรวำมว่ำอคไั? เัำจคธอนรำถำมนี้ส้ นั ๆ แธ่เรียงปัคโยรเดียวรงไม่ได้
แธ่เัำสำมำัถรูดได้ยอ่ ๆ ดังนี้ “เำัใช้หนี้ นำปเป็ นผลงำนปัคนอมหนี้ ของรัคเยซู โดยรัคเยซู ยอม
รลีรัคองร์เองเป็ นเรัื่ องสัเเำัคไถ่นำปแทนปวงมนุ ษย์ที่เป็ นรนนำป รัคเยซู ทังทำให้หนี้ นำปของ
มนุษย์ชำธิหมดสิ้ นเันเสี ยที แลคยิ่งเว่ำนั้นรัคเยซู ยงั ทังสำมำัถดึงมนุ ษย์เนั รัคเจ้ำให้ปัคสำนเป็ น
ไมธัี เนั ”
เัื่ องนี้เป็ นเัื่ องใหญ่ ไม่สำมำัถรูดให้หมดได้ในนทเดียวหัื อหลำย ๆ นท เรัำคมีรวำมลึเลัน
แลคมีเดชำนุ ภำร จนทำให้เหลื อวิสัยที่มนุ ษย์ผมู ้ ีรวำมสำมำัถอันจำเัด จคเข้ำใจได้หมดทุเอย่ำงเป็ น
เัื่ องที่ลึเซึ้ งแลคสู งเว่ำรวำมนึ เริดของมนุ ษย์ นทที่สำรัญนี้ ขำ้ รเจ้ำอยำเจคชี้ แจงให้เห็นรวำมจัิ งอัน
เธ็มไปด้วยรัครุณที่เเี่ยวข้องเันเำัไถ่นำปมีดงั นี้

1. คำสั ญญำเรื่องกำรใช้ หนีบ้ ำป
เำัที่รัคเยซู ถูเปลงรัคชนม์นนไม้เำงเขนไม่ใช่ เป็ นอุนธั ิเหธุอย่ำงหนึ่ งที่นงั เอิญเเิ ดขึ้นใน
ปัควัธิศำสธั์ แธ่เป็ นโรังเำัของรัคเจ้ำที่วำงไว้แล้วธั้งแธ่เ่อนโลเนี้ อุนธั ิข้ ึน ทั้งนี้ เป็ นรัคเจธนำ
แลคจุดปัคสงร์ของรัคเจ้ำแลคเป็ นเำัทำให้รัคสัญญำของรัคเจ้ำสำเั็ จในหนังสื อวิวัณ์ได้เล่ำวไว้
ดังนี้ “ลูเแเคของรัคเจ้ำ (รือรัคเยซู ) ถูเฆ่ำ (นูชำยัญ) ธั้งแธ่สมัยสั้ำงโลเ” ธั้งแธ่ยุรแัเ ๆ มำรัค
เจ้ำทังสัญญำแเ่มนุษย์เัื่ องเำัใช้หนี้นำปให้มนุษย์เห็นเป็ นลำดันมำ เมื่อรัั้งรัคเจ้ำทังสำปงูใน
เอเดน รัคเจ้ำยังทังธั้งธ้นสัญญำแเ่มนุ ษย์ชำธิว่ำ “เัำจคนันดำลให้เจ้ำเันหญิงนี้ ท้ งั เผ่ำรันรุ์
ของเจ้ำเันเผ่ำรันรุ์ของเัำเป็ นศัธัู เนั เผ่ำรันรุ์ของหญิงจคทำหัวของเจ้ำให้ฟเซ้ ำ แลคเจ้ำจคทำให้ส้น
เท้ำของเขำฟเซ้ ำ” ปฐมเำล 3:15 ทั้งนี้ เป็ นรำรยำเัณ์วำ่ จคเเิดเำัยุง่ ยำเขัดแย้ง แล้วจคมำลงเอยด้วย
ชัยชนคที่ไม้เำงเขนของรัคเยซู เมื่อรัั้ งรัคเจ้ำทังทำเสื้ อด้วยหนังสัธว์ปเปิ ดเำัเปลื อยเำยของ
มนุ ษย์ผทู ้ ำนำป รัคเจ้ำทังสำแดงล่วงหน้ำว่ำรัคเยซู จคธ้องมำใช้หนี้ นำปแทนมนุ ษย์ แลคสมัยเมื่ อ
รัคเจ้ำทังสถำปนำริรีปัสเำ (ผ่ำน) ในรัำวที่ชำวฮีนัู จคธ้องออเจำเปัคเทศอำยฆุปโธ ธ้องมีเำั
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รัมเลือดลูเแเคนนปัคธูนำ้ น เ็เป็ นเำัชี้ ให้เห็ นว่ำรัคเจ้ำทังเธัี ยมเำัรลี ชีรนนไม้เำงเขนของ
รัคเยซูไว้ล่วงหน้ำหลำยั้อยศธวััษ
ในัคนนของเำัถวำยเรัื่ องนูชำยัญเป็ นเรัื่ องสัเเำัคเ็สถำปนำขึ้นด้วยรำสั่งของรัคเจ้ำ
แลคเำัชำัคหนี้นำปเ็น่งไว้ชดั เจน ชำวอิสัำเอลได้นำสัธว์แัเที่ธเลูเใหม่ในฝูงของธนมำถวำย เป็ น
เรัื่ องนูชำเปลื้องนำปของปัคชำเั แลคนอเจำเนั้นยังมีวนั อีเวันหนึ่ งในปี ธั้งไว้เป็ นวันชำัคหนี้ นำป
ในวันนั้นท่ำนมหำปุโัหิ ธจคฆ่ำวัวธัวผูห้ นึ่งธัวที่แท่นนูชำยัญ แล้วนำเลือดวัวนั้นผสมเันน้ ำนำเข้ำไปยัง
ห้องนัิ สุทริ์ ที่สุดในรลันรลำชุ มนุ มแลคปัครัมเลือดนนรัคที่นงั่ รัครุณ เรื่อเป็ นเำัชำัคหนี้ นำป
ของธนแลครัอนรััว รัั้นแล้วมหำปุโัหิ ธจคนำเอำแรคธัวผูส้ องธัวมำถวำยธ่อรัคเจ้ำที่ปัคธูรลัน
รลำชุมนุม แล้วฆ่ำแรคธัวหนึ่ งเป็ นเรัื่ องสัเเำัคนูชำไถ่นำปของปัคชำชน เอำเลือดของมันปัครัม
ลงนนรัคที่นงั่ รัครุณในรลันรลำชุ มนุ มในห้องชั้นใน ส่ วนอีเธัวหนึ่ งนั้นมหำปุโัหิ ธวำงมือนนหัว
ของมันแล้วอริ ษฐำนเรื่อเป็ นเำัแสดงว่ำ รวำมนำปของปัคชำชนธเลงนนหัวของแรคธัวนั้นหมดแล้ว
แลคเขำจครำแรคนั้นออเไปปล่อยในป่ ำลึเ ให้มนั ไปธำมยถำเััมจนธำยไปเอง
เลือดของสัธว์เหล่ำนั้นไม่มีรุณร่ำที่จคใช้เป็ นเรัื่ องสัเเำัคนูชำแลคไม่มีฤทริ์ อำนำจใด ๆ ที่จค
ใช้ลำ้ งหนี้นำปของใรัได้ ผูแ้ ธ่งจดหมำยฮีนัู ได้เล่ำวไว้ในหนังสื อฮีนัู 10:4 ว่ำ “ด้วยว่ำเลือดโรผูแ้ ลค
เลือดแรคจคชำัครวำมนำปเ็หำมิได้เลย” แธ่เลื อดที่ชำัคหนี้ นำปนั้นหมำยถึงเลือดของรัคเยซู รัิ สธ์
ซึ่ งธ้องหลัง่ ออเนนไม้เำงเขนที่ ธำนลโเลำโเรำนอเเัุ งเยัู ซำเล็ม แลคเลื อดของรัคเยซู องร์เดียว
เท่ำนั้นที่มีสิทริ์ ชำัคนำปของเัำได้ 1 ยอห์น 3:16 “เช่นนี้ แหลคเัำัู ้จเั รวำมััเ รือว่ำเรัำครัคองร์ได้
ทังยอมวำงชี วิธของรัคองร์ลงเรื่อเัำทั้งหลำย” “รัคโลหิ ธของรัคเยซูรัิ สธ์รัคนุธัของรัคองร์
ได้ชำัคเัำทั้งหลำยให้ปัำศจำเนำปทั้งสิ้ น” 1 ยอห์น 1:7
ด๊อเเธอั์ ซี .ไอ. สคโเฟิ ลด์เล่ำวว่ำ ข้อแธเธ่ำงัคหว่ำงเำัชำัคหนี้ นำปในรัครัมภีั์เดิมเัน
รัครัมภีั์ใหม่รือ ในรัครัมภีั์เดิมแเคธำยเรื่อผูเ้ ลี้ยงแเค แธ่เำัชำัคหนี้ นำปในรัครัมภีั์ใหม่รือ ผู ้
เลี้ยงแเคธำยเรื่อฝูงแเค

2. บุคคลทีจ่ ะชำระหนีบ้ ำป
“โดยรัคเยซู รัิ สธ์เจ้ำของเัำ เัำจึงได้ัั นเำัชำัคหนี้ นำป” ในยุรรัครัมภีั์เดิ มท่ำนมหำ
ปุโัหิธเป็ นหัวใจของศำสนำยูดำห์ มหำปุโัหิธเป็ นรนทำริรีถวำยเรัื่ องสัเเำันูชำแลคเป็ นผูป้ ัครัม
เลื อดเำัชำัคหนี้ นำปนนรัคแท่นแห่ งรัครุ ณในเำัชำัคหนี้ นำปธำมที่ปัำเฏในรัมภีั์ใหม่องร์
รัคเยซู รัิ สธ์ทังเป็ นมหำปุ โัหิ ธ รัคเยซู มิใช่ เรียงแธ่เป็ นผูถ้ วำยเรัื่ องสัเเำันูชำไถ่ นำปมนุ ษย์
เท่ำนั้น แธ่องร์รัคเยซู รัิ สธ์ทังเป็ นเรัื่ องสัเเำันูชำเอง “นัดนี้ ถึงวำัคปลำยยุรธ่ำง ๆ รัคองร์ได้
ทังสำแดงแล้วว่ำ ได้ทังไถ่นำปโดยถวำยชีวธิ ของรัคองร์เป็ นเรัื่ องสัเเำันูชำ”
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มีสำมสิ่ งที่เป็ นรวำมจำเป็ นสำหัันนุรรลที่จคมำเป็ นผูไ้ ถ่นำปรือ

ก. บุคคลผู้น้ันจะต้ องเป็ นผู้ทปี่ รำศจำกบำป
ในยุรรัครัมภีั์เดิม ในวันทำริรีไถ่นำปธัวท่ำนปุโัหิ ธจคธ้องอำนน้ ำชำัคเำยด้วยน้ ำแลคสวม
เสื้ อผ้ำสคอำด ทั้งนี้ แสดงว่ำผูท้ ี่จคทำเำัที่แท่นนูชำจคธ้องเป็ นรนสคอำดนัิ สุทริ์ สัธว์ที่จคฆ่ำนูชำยัญ
จคธ้องมีั่ำงเำยปัำศจำเธำหนิ สัธว์ที่ริเำัหัื อธำนอดหัื อมีธำหนิ จคใช้นูชำยัญไม่ได้ ทั้งนี้ เป็ นเำั
แสดงให้เห็นว่ำนุรรลที่จคมำเป็ นผูช้ ำัคนำปได้น้ นั ธ้องไม่มีนำปหัื อธ้องเป็ นนุรรลที่ปัำศจำเรวำม
นำป นุรรลที่มีนำปจคชำัคหนี้ นำปของรนอื่นไม่ได้ แธ่สำหัันองร์รัคเยซู รัิ สธ์เัำทัำนว่ำรัคเยซู
ถูเเำัทดลองเหมือนทุเอย่ำง แธ่เัคนั้นเ็ยงั เป็ นผูป้ ัำศจำเนำป ไม่วำ่ รัคเยซูเสด็จไปที่ไหนมนุ ษย์จค
ธิดธำมรัคองร์ไปที่นนั่ เขำรยำยำมหำเหธุจนั ผิดรัคองร์ แธ่เ็ไม่สำมำัถจคจันผิดได้ รัคเยซู ทังยืน
อยู่ธ่อหน้ำเขำท้ำทำยว่ำ “ใรัน้ำงล่คเห็ นว่ำเัำทำผิด?” เมื่อศัธัู ของรัคองร์แเล้งจันแลคหำเหธุฟ้อง
รัคองร์ธ่อรณคธุลำเำัแซนฮิดัิ น มีรััรรวเของเขำจ้ำงรยำนเท็จแลคฟ้ องปััเปัำรัคองร์ เมื่อ
ผูว้ ่ำัำชเำัปัคจำจังหวัดของััฐนำลโัมทำเำัไธ่สวนแล้ว เ็แจ้งแเ่ โจทเ์ให้ทัำนว่ำ “ฉันไม่เห็ น
รวำมผิดในรน ๆ นี้ เลย” เัื่ องนี้ ได้มีรำยำเัณ์นอเล่วงหน้ำไว้ธ้ งั หลำยศธวััษ รัคเยซู ทังยืนอยูน่ น
โลเโดยปัำศจำเรวำมผิดใด ๆ รัคเยซูทังเป็ นผูท้ ี่นัิ สุทริ์ ในทุเด้ำนของชีวธิ

ข. ผู้น้ันต้ องสนิทสนมกับมนุษย์ และร่ วมสุ ขทุกข์ กบั มนุษย์ ได้
นุรรลที่จคมำทำเำัชำัคหนี้ นำปของมนุ ษย์ นุรรลนั้นจคธ้องมีรััมชำธิอย่ำงมนุ ษย์ แลคมี
ปัคสนเำัณ์ อย่ำงมนุ ษย์ แลคนั่นเป็ นสิ่ งที่รัคเยซู ทังเัคทำรือ “รัคดำััสของรัคเจ้ำนังเเิ ดเป็ น
เลือดเนื้อแลคปัคทันอยูเ่ นั เัำ” เหธุฉคนั้นเ็สมรวัอยูแ่ ล้วที่รัคองร์จคทังถูเธเแธ่งให้เหมือนอย่ำง
รวเรี่น้องในทุเสิ่ ง เรื่อรัคองร์จคได้ทังเป็ นมหำปุโัหิ ธปัคเอนด้วยรัคเมธธำแลครวำมสัธย์ซื่อ
ในเำัทุเอย่ำงซึ่ งเเี่ยวเันรัคเจ้ำ เรื่อจคได้ถวำยสัเเำันูชำเรัำครวำมผิดของรลเมือง” รัคเยซูทัง
เป็ นมนุ ษย์มีเลื อดเนื้ อแลคปัคทันอยู่ท่ำมเลำงมนุ ษย์ รัคองร์ัู้จเั เหนื่ อย, ทังัู้จเั หิ ว แลคทังเป็ น
มนุษย์ธอ้ งเผชิญเันเำัทดลองทุเอย่ำง
นำนมำแล้วมีรัคมหำเษัธัิ ยเ์ ปอั์เซียรัคองร์หนึ่ง ทังรัคเมธธำปัคชำัำษฎัของรัคองร์
มำเ รัคองร์ทังปลอมั่ ำงเป็ นนุรรลปัคเภทธ่ำง ๆ แล้วเสด็จปคปนไปในหมู่ัำษฎัเรื่อจคทังทัำน
รวำมเป็ นไปของัำษฎัมำเขึ้น วันหนึ่ งรัคองร์ทังปลอมรัคเำยเป็ นรนจน ๆ แล้วเสด็จเข้ำไปยังที่
อำนน้ ำสำรำัณค รัคองร์ปัคทันอยูใ่ นห้องเล็เ ๆ ข้ำง ๆ ชำยผูท้ ำหน้ำที่ใส่ ไฟธ้มน้ ำ รัคองร์ทังขอ
แน่งอำหำัเลว ๆ จำเชำยรนนั้น แลคทังสนทนำเันชำยรนนั้นเหมือนอย่ำงเรื่อน แล้วรัคองร์เสด็จ
มำเยี่ยมชำยรนนั้นน่อย ๆ จนเขำเเิ ดรวำมััเแลคสนิ ทสนมเันองร์รัคัำชำมำเ วันหนึ่ งองร์สมเด็จ
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รัคัำชำนั้นทังสำแดงรัคองร์เองให้ปัคจัเษ์ว่ำรัคองร์เป็ นผูใ้ ด ชำยช่ ำงไฟรนนั้นเร่งดูรัคองร์
ท่ำนด้วยรวำมััเแลคปัคหลำดใจ รัั้นแล้วเ็เัำนถวำยนังรมทูลธ่อรัคมหำเษัธัิ ยร์ ัคองร์น้ นั ว่ำ
“ใธ้ฝ่ำลคอองรุลีรัคนำทเสด็จจำเรัคัำชวังของรัคองร์ท่ำนแลคมำปัคทันั่ วมอยูเ่ นั ข้ำรัคองร์ใน
ที่มืด ๆ เช่ นนี้ แลคทังั่ วมเสวยอำหำัเลว ๆ เันข้ำรัคองร์เช่ นนี้ เรื่อจคมำั่ วมทุ เข์ั่วมสุ ขเันข้ำ
รัคองร์สำหัันผูอ้ ื่นใธ้ฝ่ำลคอองรุ ลีรัคนำทรัคัำชทำนทััรย์สิน แธ่สำหัันข้ำรัคนำทใธ้ฝ่ำลคออง
รุลี รัคนำททัง รัคัำชทำนองร์ของรัคองร์แเ่ขำ้ รัคนำท
รัคเยซู ร ัิ ส ธ์เจ้ำเ็ ท ังปฏิ น ธั ิ ธ่อปัคชำเัชำวโลเในทำนองเดี ย วเัน แม้ร ัคองร์จคทัง
ั่ ำัวยมหำศำล แธ่รัคองร์ทังเัคทำธนเป็ นผูย้ ำเจนลงมำเลิ้งเเลื อเันชำวเัำเรื่อเัำจคได้ัันรวำม
ั่ ำัวยอย่ำงมหำศำลจำเรัคองร์ดว้ ย รัคเยซูรัิ สธ์ทังสลคถิ่นที่สมนูัณ์ของรัคองร์ลงมำปัคทันอยู่
เันมนุษย์นนโลเนี้ เรื่อรัคองร์จคได้แน่งปั นรวำมสุ ขทุเข์ของรัคองร์เนั เัำด้วย

ค. ผู้น้ันจะต้ องเป็ นพระเจ้ ำ
ผูเ้ ปลื้ องนำปที่เป็ นมนุ ษย์จคช่ วยมนุ ษย์ให้รน้ นำปไม่ได้ แม้ว่ำรน ๆ นั้นจคเป็ นรนดีปัำศจำเ
นำปเขำเ็ไม่สำมำัถทำเำัเปลื้องนำปของรนอื่นได้ รัครัิ สธ์ผเู ้ ป็ นรัคเจ้ำองร์เดียวเท่ำนั้นที่สำมำัถ
เป็ นผูเ้ ปลื้องนำปของมนุ ษย์ได้ เำัร้นจำเนำปขึ้นอยูเ่ นั เำัเป็ นรัคเจ้ำของรัคเยซู รัิ สธ์ ผูท้ ี่ถูเธัึ ง
แขวนอยูน่ นเำงเขนรือรัคเยซูรัคนุธัของรัคเจ้ำ ซึ่ งยอมรลีชีวธิ เรื่อรวำมนำปของโลเ รัคเยซู ทัง
นอเเันเัำด้วยรัคองร์เองว่ำรัคองร์เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวเันรัคเจ้ำ รนที่ ถูเรัคเจ้ำดลใจให้เขียน
รัครัมภีั์ใหม่เ็ยืนยันว่ำ รัคเยซู ทังเป็ นรัคเจ้ำแลครัคนิ สัยของรัคเยซู เองเ็ริสูจน์ให้เัำเห็ นว่ำ
รัคองร์ทังเป็ นรัคเจ้ำ นคโปเลียนได้ธััสเันรัคสหำยของรัคองร์เมื่อรัำวถูเปล่อยเเำคเซ็นท์
เฮเลนนำว่ำดังนี้ “ฉันัู ้จเั มนุ ษย์ดีแลคฉันจคนอเรุณว่ำรัคเยซูไม่ใช่มนุษย์ รัคองร์ทังเป็ นรัคเจ้ำ”

3. โครงกำรของกำรเปลือ้ งบำป
ก. เป็ นโครงกำรของพระเจ้ ำตั้งแต่ เดิมมำ
ทัศนคเัื่ องเำัเปลื้องนำปไม่ได้เเิดมำจำเมันสมองของมนุ ษย์แธ่มำจำเรัคหทัยของรัคเจ้ำ
แลคมีัำเฐำนมำจำเรวำมััเของรัคเจ้ำ รัคเจ้ำไม่มีรวำมจำเป็ นใด ๆ เลยที่จคทำทำงัอดให้แเ่มนุ ษย์
ผูเ้ ป็ นรนผิดนำป รัคองร์อำจทิ้งมนุ ษย์ให้เผชิ ญเันชคธำเััมเรัำครวำมนำปของธนเอง แลครัคเจ้ำ
เ็ยงั เป็ นรัคเจ้ำที่เที่ยงรััมแลคทังรััมอยู่ เำัเปลื้ องนำปนั้นออเมำจำเรวำมััเแลครวำมเมธธำ
ของรัคเจ้ำ “รัคเจ้ำทังััเโลเจนได้ปัคทำนรัคนุธัองร์เดียวของรัคองร์” รัคเจ้ำปัคทำนรวำม
ััเของรัคองร์แเ่เัำ แม้วำ่ ขณคที่เัำยังเป็ นรนนำป รัคเยซูเ็ทังยอมธำยเรื่อเัำ
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เำัเปลื้ องนำปเป็ นของจำเป็ นถ้ำมนุ ษย์ธอ้ งเำัจคัอดร้นจำเนำป รวำมนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำ
แลครััมชำธิ ของนำปทำให้เเิ ดรวำมจำเป็ นธ้องมี เำัช ำัคนำป รวำมนำปรื อเำัขนถธ่อรัคเจ้ำ
รวำมนำปรือเำัไั้เฎหมำยทำงจิธใจ รัคเจ้ำองร์นัิ สุทริ์ ไม่สำมำัถมองข้ำมนำปไปได้เลย เฎแห่ ง
รวำมยุธิรััมจคธ้องยเชู ข้ ึน รวำมนำปจคธ้องถูเลงโทษ ทำงัอดที่รนนำปจคร้นจำเรวำมนำปของ
ธนเองนั้นมีอยู่ทำงเดี ยวรื อ รัคผูไ้ ถ่นำปได้เข้ำมำอยู่แทนในที่ ๆ รนนำปจคธ้องทนทุเข์ทัมำนด้วย
ธนเอง รือรัคผูไ้ ถ่นำปได้สัมผัสเข้ำมำทนทุเข์แทนรนนำป ด้วยรวำมััเรัคเจ้ำจึงได้ทังจัดเธัี ยมผู ้
ไถ่นำปให้แเ่มนุษย์ แลคผูไ้ ถ่นำปรนนั้นรือรัคัำชโอัสของรัคองร์เอง
ธ่ อ ไปนี้ เป็ นเัื่ อ งของชำวยูด ำห์ ที่ เ ล่ ำ ธ่ อ ๆ เัน มำว่ำ เมื่ อ รัั้ งรัคเจ้ำ จคทังเนัมิ ธ มนุ ษ ย์
รัคองร์ได้ทังปัคชุ มเหล่ำเทวทูธ ณ ัอนรัคที่นงั่ ของรัคองร์ เทวทูธแห่ งรวำมยุธิรััมทูลว่ำ “ขอ
รัคองร์อย่ำทังเนัมิธมนุ ษย์เลย เรัำคมนุ ษย์จคทำรวำมชัว่ ทุเชนิ ดธ่อเรื่อนมนุ ษย์ดว้ ยเัน มนุ ษย์จค
ทำัุ ณแลคดุ ั้ำยแลคไม่ซื่ อสัธย์แลคไั้ ร วำมยุธิร ััม” รัั้ นแล้วเทวทู ธแห่ งรวำมสั จจคทูล ว่ำ “อย่ำ
เนัมิธมนุษย์เลย เรัำคมนุษย์จคเป็ นรนใส่ ั้ำยแลครดโเงธ่อรัคองร์” แล้วเทวทูธแห่ งรวำมเมธธำเ้ำว
ออเมำทูลว่ำ “จงเนัมิธมนุ ษย์ข้ ึนเถิ ด เรัำคเมื่อเขำทำผิด แลคหันไปจำเทำงแห่ งสัจจคแลคทำไม่ถูเ
ทำงรวำมจัิ งแลคไม่นัิ สุทริ์ ข้ำรเจ้ำจคเป็ นผูย้ ึดแขนของเขำแลคนำเลันมำมอนแเ่รัคองร์เอง” นี่
แหลคเป็ นรวำมััเแนนเดียวเันที่รัคเยซู ทำงเปลื้องนำปของมนุ ษย์ รือเป็ นรัคเมธธำใหญ่หลวงของ
รัคเจ้ำที่จคนำรนนำปเลันมำด้วยรัคหัธถ์แลคนำเขำเลันมำหำรัคเจ้ำ

ข. เป็ นผู้รับทนทุกข์ ทรมำนแทนเรำ
มีทฤษฎีหลำยอันเเี่ยวเันรวำมัอดนี้ ได้สอนเันในหลัเเำัธ่ำง ๆ เัน นำงรนเ็ยึดถือว่ำรวำม
ธำยของรัคเยซูนนไม้เำงเขนเป็ นเำัสำแดงรวำมััเของรัคเจ้ำ เรื่อจคให้มนุ ษย์สคเทือนใจจนเขำ
ัู ้สึเธัวเลันใจใหม่ น้ำงเ็สอนว่ำรวำมธำยของรัคเยซู เป็ นธัวอย่ำงหัื อเป็ นเำัวำงแนนที่ดีเลิศที่แสดง
รวำมจงััเภัเดี ธ่ออุดมรธิของธน มีทฤษฎีหลำยอันมีรวำมยิ่งหย่อนเว่ำเัน แธ่ลคอันล้วนมีรวำมจัิ ง
แธ่แน่นอนเหลือเเินว่ำผูท้ ี่อ่ำนรัครัมภีั์จคทัำนว่ำเำัสิ้ นรัคชนม์ของรัคองร์จคไถ่นำปของมนุ ษย์
เช่น เัำรนข้อรวำมดังนี้ “แม้นุธัมนุ ษย์เองเ็มิได้มำเรื่อให้รนอื่นัันใช้ แธ่เรื่อจคใช้ชีวิธสำหัันัันใช้
ปัคชำชน แลคใช้ชีวธิ เป็ นเรัื่ องไถ่นำปของมนุษย์” “รัิ สธจัเัของรัคเจ้ำซึ่ งรัคองร์ (เยซู ) ได้ซ้ื อไว้
ด้วยรัคโลหิธของรัคองร์” “เรัำคว่ำรัคเจ้ำได้ทังเัคทำให้รัคองร์ (รือรัคเยซู ) ผูไ้ ม่มีรวำมนำป
ให้เป็ นรวำมนำปเรื่อเห็ นแเ่เัำ เรื่อจคได้เป็ นรวำมชอนรััมของรัคเจ้ำโดยรัคองร์ (เยซู )” “ท่ำน
ยอมทัำนอยูแ่ ล้วว่ำท่ำนไม่ได้ถูเไถ่ดว้ ยของที่เปื่ อยเน่ำเช่นเงินหัื อทอง แธ่ถูเไถ่ดว้ ยของปัคเสัิ ฐรือ
เลื อดของรัคเยซู รัิ สธ์ เป็ นเสมือนแเคที่ปัำศจำเด่ำงรั้ อยหัื อริเำั” “รัคองร์ (เยซู ) มิได้เป็ นผู้
ชำัคหนี้นำปของเัำเท่ำนั้น แธ่เป็ นผูช้ ำัคนำปของรนทั้งโลเ” “รัคองร์ (เยซู) ทังแนเรวำมนำปของ
9

เัำไว้ด้วยรัคเำยของรัคองร์เองที่ไม้เำงเขน” เำัชำัคหนี้ นำปเป็ นเำัรูดถึ งเำัไถ่ นำป เป็ นผู ้
เปลื้ องนำปแลคชำัคหนี้ แทน เป็ นเำัซื้ อแลคเป็ นธัวแทน รัคเยซู ได้ทังเข้ำมำแทนที่มนุ ษย์ผทู ้ ำผิด
เฏหมำยของรัคเจ้ำ แลครัคเยซูทังทนทุเข์ทัมำนแทนรนนั้น ๆ ที่ธอ้ งถูเทัมำน
รัั้งหนึ่ งนำยเฮนัี่ เดลได้ยืมเงินจำเนำยรนำรำันิ วยอั์ ร ธ่อมำภำยหลังเขำธ้องเป็ นหนี้ สินรน
อื่นอีเมำเมำยเมื่อรันเำหนดชำัคเงินให้รนำรำั เขำเ็ไม่สำมำัถชำัคหนี้ ได้ธำมเวลำ เขำจึงไปแจ้ง
นำยรนำรำัขอยืดเวลำชำัคหนี้ แเ่รนำรำั นำยรนำรำันอเว่ำเขำไม่เป็ นหนี้ รนำรำัเลย นำยเดลจึง
ธอนว่ำ “ผมเป็ นหนี้ รุณมำได้หเเดือนแล้วแลควันนี้ เป็ นวันรันเำหนดชำัคหนี้ ” นำยรนำรำัจึงธอน
ว่ำ “ถูเแล้ว รุณทำหนังสื อสัญญำเูห้ นี้ ไปจำเรนำรำัจัิ ง แธ่หลังจำเนั้นไม่เี่เดือนมีเรื่อนของรุณรน
หนึ่งมำชำัคหนี้แทนรุณโดยรุณไม่ัู้ธวั แลคเดี๋ยวนี้รุณไม่เป็ นหนี้รนำรำัเลย”
มนุษย์ได้ทำลำยรัคนัญญัธิของรัคเจ้ำแลคไม่สำมำัถจคใช้หนี้ แเ่รัคเจ้ำได้เลยไม่วำ่ ในเัณี
ใด ๆ รัคเยซู รัิ สธ์ผูเ้ ป็ นมิธัแเ่ทุเรน รัคเยซู ทังสมัรัรัคทัยยอมใช้หนี้ แทนมนุ ษย์ทุเรนโดย
สมัรัไปที่ไม้เำงเขนแลคชำัคหนี้นำปแทนธัวเัำแล้ว
รัคเยซูทังชำัคหนี้ของฉันทั้งสิ้ น
ธัวฉันจึงร้นมลทินแธ่เลันเป็ นหนี้รัคองร์
รวำมนำปได้ทำให้ฉนั ด่ำงรั้อย
แธ่รัครัิ สธ์ทังล้ำงจนปัำศจำเั่ องัอย
ข้อนี้ เป็ นรวำมจัิ งที่ รัคเยซู ทังสำแดงให้เัำทัำนขณคที่ รัคองร์ธอ้ งเผชิ ญเันไม้เำงเขน
เมื่ อรัคองร์ผ่ำนเงำของรวำมธำยนนไม้เำงเขน รัคเยซู ธอ้ งเสด็จเข้ำสวนเเธเซมำเน ทังซนรัค
รัเธั์ รุเรัคชงฆ์ลงอริ ษฐำนว่ำ “ข้ำแธ่รัคนิดำ ถ้ำรัคองร์ทังรอรัคทัยแล้ว ขอเลื่ อนจอเนี้ ไปให้
ร้น จำเข้ำ รเจ้ำ ขออย่ำ ให้ ธ ำมใจข้ำ รเจ้ำ แธ่ ใ ห้ธ ำมน้ ำ รัคทัย ของรัคองร์” ขณคที่ ร ัคองร์ท ัง
อริ ษฐำนอยูน่ ้ นั รัคเสโทของรัคเยซู ออเมำเป็ นเม็ดโลหิ ธ ทำไมรัคเยซู จึงชงัเอยู่เมื่อธ้องทังเผชิ ญ
เันไม้เำงเขน หลำยรนเรยถูเธัึ งมำแล้ว รนเหล่ำนั้นเดินั้องเรลงไปสู่ รวำมธำย รัคเยซู ทังมีรวำม
เล้ำหำญน้อยเว่ำรนเหล่ำนั้นหัื อ? เปล่ำเลย รัคองร์ทังทัำนล่วงหน้ำว่ำรัคองร์จคธ้องชิ มรวำมธำย
เรื่อนมนุษย์ทุเ ๆ รนอย่ำงไั รัคเยซูเำลังทังแนเภำัครวำมนำปของโลเ
อีเรัั้งหนึ่ งรััมชำธิของเำัเปลื้ องหนี้ รวำมนำปได้สำแดงออเมำให้เัำเห็ น รือธอนที่รัค
เยซู ธอ้ งทังเปล่งรัควำจำขณคที่เำลังถูเแขวนอยู่นนไม้เำงเขนว่ำ “รัคนิดำเจ้ำ รัคนิดำเจ้ำข้ำ เหธุ
ไฉนรัคองร์จึงทังทิ้งข้ำรเจ้ำเสี ย?” ในชัว่ โมงแห่งรวำมัคทมทุเข์ปวดั้ำวเช่นนั้น ในขณคที่รัคองร์
ทังแนเรวำมนำปของโลเ รัครัเธั์ ของรัคเจ้ำทังหันออเจำเรัคเยซู ชวั่ รัำว เหมือนเันวำัคที่
มนุษย์ธอ้ งธำยเรัำครวำมนำปของธนเอง รัคเจ้ำจคหันรัครัเธั์ ออเไปเช่นนั้น
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ค. ควำมรอดมีฤทธิ์อำนำจตลอดนิรันดร์
รัคเจ้ำ มิ ไ ด้ท ังมี โรังเำัรวำมัอดไว้เมื่ อเ่ อนรัคเยซู สิ้ นรัคชนม์อย่ำ งหนึ่ ง แลคหลัง
สิ้ นรัคชนม์แล้วอีเอย่ำงหนึ่ง แธ่ทังมีโรังเำัรวำมัอดเรียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น รือจคัอดได้โดยเำั
ไถ่นำปของรัคเยซูรัิ สธ์
เำัปัคทำนรวำมัอดของรัคเจ้ำมิได้จำเัดชนิ ดรวำมัอดด้วยเำลเวลำ รวำมัอดนี้ มีอยูเ่ นั
รัคองร์ชวั่ นิ ัันดั์ “วันเดี ยวของรัคเจ้ำเท่ำเันรันปี ของมนุ ษย์ แลคหนึ่ งรันปี ของมนุ ษย์เท่ำเันวัน
เดียวของรัคเจ้ำ” รวำมัอดของรัคเยซู รัิ สธ์เป็ นรวำมัอดชัว่ นิ ัันดั์ เล่ำวรือเป็ นรวำมัอดสำหััน
มนุษย์ธ้ งั แธ่แัเสั้ำงโลเมำ จนถึงมนุ ษย์ยุรที่รัคเยซู เเิดแลคจคดำังอยูธ่ ่อไปจนถึงสิ้ นวำัคแห่ งโลเ
นี้ จคไม่มีรัครัิ สธ์องร์อื่นใดอีเ เรัำคโลเนี้ ไม่ธอ้ งเำัรัครัิ สธ์รือผูช้ ่ วยไถ่นำปองร์ใดอีเธ่อไป
ธัำนใดที่โลเยืนอยู่ รวำมัอดของรัคเยซูเ็ยงั มีฤทริ์ อำนำจอยูธ่ ัำนนั้น “แธ่รัคเยซู ทังถวำยรัคเำย
ของรัคองร์เองเป็ นเรัื่ องสัเเำัไถ่นำป เ็เป็ นเรัื่ องนูชำที่ใช้เำัได้ธลอดเำล” รัคเยซู ไม่ธอ้ งถวำย
เรัื่ องนูชำอื่นใดอีเธ่อไป

ง. เป็ นกำรรอดพ้นบำปทัว่ โลก
ยอห์นเล่ำวว่ำ “รัคองร์ (เยซู ) ทังชำัคนำปของเัำแลคมิใช่นำปของเัำรวเเดียวเท่ำนั้น แธ่
เป็ นนำปของรนทัว่ โลเ” ผูแ้ ธ่งหนังสื อฮีนัู เ็เล่ำวว่ำ “โดยรัครุณของรัคเจ้ำรัคองร์น้ นั (เยซู ) ธ้อง
ชิ ม รวำมธำยเรื่ อมนุ ษ ย์ทุ เ รน” รัคเยซู ท ังเัคท ำเิ จเำัธลอดทุ เ เวลำ ถ้ำ ใรัจคถู เ แช่ ง สำปชั่ว
นิ ัันดั ไม่ใช่ เรัำคเำัใช้หนี้ นำปของรัคเยซู ไม่เรียงรอสำหัันเขำ แธ่เรัำคเขำไม่ยอมัันเำัไถ่
นำปจำเรัคเยซูซ่ ึ งยืน่ ให้แเ่เขำธ่ำงหำเ

จ. ควำมรอดเป็ นเรื่องเฉพำะตัว
เรัำคว่ำรัคเยซู ทังยอมถูเปลงรัคชนม์เรื่อรนทั้งโลเ แธ่เ็ไม่หมำยรวำมว่ำรนทุเรนใน
โลเจคได้ัันรวำมัอด มนุ ษย์ไม่ได้ัันรวำมัอด (ร้นนำป) เป็ นหมู่ ๆ หัื อัอดเป็ นรัอนรััวัวมเัน
แธ่เขำได้ัันรวำมัอดเป็ นัำยธัวนุรรล รือจคัอดแธ่เฉรำคนุรรลที่ยอมัันเำัเปลื้องนำปด้วยธัวของ
ธัวเองเท่ ำ นั้น อัร ัสำวเเปำโลเเ็ เ ล่ ำ วไว้ว่ำ เัื่ องเำัช ำัคนำปเป็ นเัื่ องเฉรำคธัว ดัง ได้เ ล่ ำ วไว้
เเี่ ยวเันองร์รัคเยซู รัิ สธ์ดงั นี้ “รัคองร์ (เยซู ) ทังััเข้ำรเจ้ำแลคปัคทำนรัคองร์เองเรื่อข้ำรเจ้ำ ”
ไม่ว่ำใรั, อยูธ่ ำนลใด, ไม่เำหนดเรศ, เวลำหัื ออำยุ, เขำสำมำัถอ้ำงรวำมจัิ งอย่ำงเดียวเันเปำโลได้
เสมอว่ำ “รัคเยซู ทังััเข้ำรเจ้ำแลครัคองร์ปัคทำนรัคเำยของรัคองร์สำหัันข้ำรเจ้ำ รัคเยซู
ทังริดถึงธัวข้ำรเจ้ำขณคที่รัคองร์ถูเแขวนอยูน่ นไม้เำงเขน”
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มีสำมรนเดิ นทำงไปปำเลศไธน์แลคได้ปีนภูเขำโเลำโเรำที่ ๆ เขำธัึ งรัคเยซู ณ ที่ นั่นเขำ
ช่วยเันธัดไม้เล็เ ๆ อันหนึ่ ง สำหัันทำไม้เท้ำเมื่อเขำเลันมำน้ำน เขำนำไม้อนั นั้นมำเป็ นของขวัญให้
เรื่อนของเขำแลคเล่ำวว่ำ “ขณคที่เัำเำลังอยูน่ นภูเขำที่ธัึ งรัคเยซู น้ นั รวเเัำเำลังริดถึงท่ำน จึงนำ
ไม้อนั นี้ซ่ ึ งธัดจำเธ้นไม้นนภูเขำลูเนั้นมำฝำเท่ำน” สหำยของเขำสำมรนนั้น เล่ำวขอนใจในรวำมอำัี
ของเรื่อนแลคเล่ำวเสัิ มว่ำ “ผมเำลังขอนใจอีเรนหนึ่งที่เำลังริดถึงผม ณ ที่นนั่ เหมือนเัน (รนที่ริดถึง
ผมรือรัคเยซู)”
ถ้ำใรัอยำเได้ัันปัคโยชน์จำเเำัไถ่นำป ผูน้ ้ นั จคธ้องัั นเอำด้วยรวำมศัั ทรำของธนเอง
รวำมเชื่อของผูใ้ ดเ็เป็ นรวำมจำเป็ นของผูน้ ้ นั

4. จุดประสงค์ ของกำรไถ่ บำป
รัคปัคสงร์ของรัคเจ้ำเเี่ยวเันเำัไถ่นำปนี้นอเไว้ชดั เจนถึงสองปัคเำัดังนี้

ก. เจตนำกู้คนให้ พ้นบำปของตนเอง
ข้อนี้ ทำให้เัำริดถึงรัครัมภีั์สำรัญที่สุดข้อหนึ่ งที่วำ่ “รัคเจ้ำทังััเโลเจนได้ปัคทำนรัค
นุธัองร์เดียวของรัคองร์ เรื่อทุเรนที่วำงใจในรัคนุธันั้นจคมิได้รินำศแธ่มีชีวิธนิัันดั” นี่เป็ นจุด
รัคปัคสงร์ของรัคเจ้ำที่ ให้รัคเยซู รือรัคนุ ธัของรัคองร์เสด็จลงมำนัง เเิ ดในโลเ แลคยอม
อนุ ญำธให้ถูเปลงรัคชนม์นนไม้เำงเขนเรื่อรนจคไม่รินำศแธ่จคมีส่วนัันชี วิธนิ ัันดั์ จำเรัคเจ้ำ
รัคเจ้ำไม่มีรัคปัคสงร์เลยที่จคให้มนุ ษย์รนใดรินำศ รัคเจ้ำทังมีรัคปัคสงร์จคช่วยมนุ ษย์ทุเรน
แลคมีรัคเจธนำจคปัคทำนรวำมจัิ งแห่ งชี วิธให้แเ่ทุเรน รัคเจ้ำไม่มีรวำมเธ็มรัคทัยเลยที่จคเห็ น
ใรัรินำศ รัคองร์ทังธ้องเำัเห็นรนเลันใจใหม่ เำงเขนของรัคเจ้ำยืนหยัดอยูธ่ ลอดเวลำเป็ นเรัื่ อง
หมำยรวำมััเของรัคเจ้ำ แลคเป็ นรัคเจธนำของรัคเจ้ำที่จคให้รนทุเรนัอดร้นจำเนำป

ข. เจตนำทำให้ เป็ นบริสุทธิ์
เำัที่ ช่วยรนให้รน้ จำเรวำมนำปเท่ำนั้นไม่เป็ นเำัเรียงรอ เขำจคธ้องถูเปั้ นให้มีนิสัยเป็ น
นุธัของรัคเจ้ำด้วย เปโธัรูดไว้ดงั นี้ “รัคองร์เอง (รัคเยซู) ได้ทังัันแนเรวำมนำปของเัำในรัค
เำยของรัคองร์ที่ธน้ ไม้น้ นั เรื่อเมื่อเัำธำยอยูเ่ นั เำันำปแล้ว ยังมีชีวธิ อยูเ่ นั รวำมชอนรััม”
(1 เปโธั 2:24) เจธนำของไม้เำงเขนมิได้อยูแ่ ธ่เรียงช่วยให้วิญญำณของรนร้นจำเรวำมนำป
เท่ำนั้น แธ่ธอ้ งเำัอุทิศชี วิธถวำยรัคเจ้ำ ไม่เรียงแธ่รนนำปรนหนึ่ งัอดร้นจำเรวำมนำปเท่ำนั้น แธ่
ธ้องเำัเปลี่ ยนอุปนิ สัยของรนนำปให้มีนิสัยเป็ นนุ ธัของรัคเจ้ำ รนที่อำ้ งว่ำธนเองได้ัอดร้นจำเ
รวำมนำปแล้ว โดยฤทริ์ อำนำจของรัคเยซู แธ่รน ๆ นั้นยังมีชีวิธสเปัเโสมมเหมือนที่เรยมีมำแธ่เดิม
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รน ๆ นั้นเ็หลอเลวงธนเองหัื อรยำยำมหลอเลวงรนอื่นเท่ำนั้น “ใรัเ็ธำมที่อยูใ่ นรัครัิ สธ์ รนนั้น
เป็ นรนถูเสั้ำงใหม่แล้ว” เล่ำวรือ เขำมีรวำมธ้องเำัชนิดใหม่แลคมีเจธนำของชีวธิ ใหม่หมด

5. ฤทธิ์อำนำจของกำรชำระหนีบ้ ำป
มีฤทริ์ อำนำจชนิ ดหนึ่ งอยู่ในเำัชำัคหนี้ นำป เรื่อให้รนนำปนััลุ ถึงสิ่ งที่ เัำได้เล่ำวแล้ว
ฤทริ์ อำนำจของเำัชำัคหนี้นำปทำลำยจิธใจเลวั้ำยให้รนสำนึ เธนว่ำได้ทำผิด เมื่อเปโธัได้เทศนำใน
วันเร็นเทรศเธ ปัคชำชนล้มลงดิ้นแล้วั้องว่ำ “รี่น้องทั้งหลำยเัำจคทำปัคเำัใดดี” มีฤทริ์ อำนำจใน
เำัชำัคล้ำงนำป เรื่อให้รนเเิดรวำมสคอำดปัำศจำเนำปของธน “รัคโลหิ ธของรัคเยซู รัคนุธั
ของรัคเจ้ำ ได้ช ำัคเัำให้ส คอำดปัำศจำเนำปทั้ง สิ้ น ” มี ฤ ทริ์ อำนำจอยู่ใ นเำัช ำัคหนี้ น ำปโดย
สำมำัถเปลี่ยนแปลงชีวธิ จิธใจของรนนำป
มีรนหนึ่ งชื่ อ ยอห์น ัิ ชำด เัี น ได้ไปเปิ ดห้องสมุดปัคชำชนใน “แหล่งเุ๊ย” แห่ งหนึ่ งอยู่ทำง
ทิศธควันออเของเัุ งลอนดอนซึ่ งมีท้ งั หญิงแลคชำยเป็ นรนขี้เหล้ำ, เล่นเำัรนันแลคทำชัว่ ช้ำเลวทัำม
ชำยรนนี้ เปิ ดเำัสอนปัคชำชนโดยช่วยทำรวำมสคอำดถนนหนทำง แลคนูัณคน้ำนช่องให้ดีข้ ึน แลค
ช่วยเลี้ยงอำหำัแเ่ผหู ้ ิ วโหย หลังจำเนั้นสิ นปี ชำยรนนี้ ัู้สึเเนื่อแลคท้อถอยแลคนอเว่ำ “ไั้ปัคโยชน์”
เขำนึ เว่ำรนรวเนี้ จคเมำเหล้ำแลคเล่ นเำัรนันธ่อไปธำมเดิ มธลอดอำยุ เขำจึงเลันไปน้ำนเลิ เล้ม
เิ จเำัที่จคทำธ่อไป ในธำนลที่ใเล้ ๆ เันนั้น วิลเลี ยมนู๊ท แลคภััยำชื่ อแรทเรอัิ นได้ไปเทศนำสั่ง
สอนปัคชำชนเัื่ องไม้เำงเขนของรัคเยซู ให้รนขี้เมำเหล่ำนี้ ฟัง ทั้งสำมีภััยำได้เสี ยสลคอย่ำงใหญ่
หลวงเรื่อช่วยรนรวเนี้ มีหลำยรนที่รัคเจ้ำช่วยไถ่ออเจำเรวำมนำป รนธิดสุ ัำเัิ่ มทิ้งแลคเนื่อเำัดื่ม
สุ ัำ นัเเำัรนันเลันใจเป็ นรนซื่ อธัง แลคน้ำนที่ ทัุ ดโทัมได้ัันเำัซ่ อมแซม ทั้งนี้ เรัำคมี ฤทริ์
อำนำจของรัคเจ้ำในเำัชำัคหนี้นำป
ถ้ำรนเัำยอมอยู่ใธ้อำนำจของฤทริ์ เดชไม้เ ำงเขนของรัคเยซู เขำจคซื้ อขำยแลคปัคเอน
รุ ัคเิ จด้วยรวำมซื่ อธังแลคยุธิรััม ชี วิธเัำจคเป็ นชี วิธใหม่ เำัร้ำขำยจคเป็ นเำัร้ำขำยแนนใหม่,
น้ำนจคเป็ นน้ำนใหม่ ชีวธิ สังรมจคเป็ นชี วิธใหม่ ถ้ำเัำจคยอมอยูใ่ นั่ มเงำของเำงเขนของรัคเยซู น้ำน
ที่ไั้รวำมสุ ขแลคน้ำนชนิ ดที่เัี ยเว่ำ น้ำนแธเสำแหัเขำดจคเลันรืนสู่ สภำรปเธิสุข รวำมใจแรนใจ
ดำ, รวำมโลภ แลครวำมอยุธิรััมจคสลำยสู ญหำยไป เมื่อเัำยอมอยูใ่ ธ้รัครุณของไม้เำงเขน เำัธ่อสู ้
เันเองภำยในใจ, เำัสำมคเลเทเมำ, แลครวำมนำปทุเชนิดจคอยูใ่ นั่ มไม้เำงเขนไม่ได้อีเธ่อไป

6. ภำระของผู้รับกำรเปลือ้ งแล้ว
หลังจำเที่เัำได้ัันเำัชำัคหนี้นำปของเัำแล้ว เัำมีหน้ำที่หลำยปัคเำัที่จคธ้องปฏินธั ิเช่น
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ก. เรำต้ องเกลียดควำมบำป
เรัำครวำมนำปของท่ำน แลคของข้ำรเจ้ำซึ่ งเป็ นเหธุให้รัคเยซู ธอ้ งถูเธัึ งจนปลงรัคชนม์
นนไม้เ ำงเขน เรัำครวำมนำปของมนุ ษ ย์รัคเยซู จึงถู เ มงเุฎหนำมเัคแทเลงนนรัคเศี ย ัของ
รัคองร์ เรัำครวำมนำปของเัำรัคเยซูจึงถูเธคปูธัึ งที่รัคหัธถ์แลคที่รัคนำทเรัำครวำมนำปของ
เัำรัคเยซูจึงธ้องแขวนห้อยอยูั่ คหว่ำงรื้นดินเันท้องฟ้ ำ แลคถูเแขวนทัมำนจนถึงแเ่รวำมธำย ถ้ำเัำ
ริดว่ำสิ่ งที่เหล่ำนี้ เป็ นรวำมนำปแล้ว เัำเ็รงรั้อมที่จครูดว่ำ ถ้ำสิ่ งที่เัำเัี ยเว่ำรวำมนำปนี้ เป็ นเหธุให้
รัคนุธัของรัคเจ้ำถูเทัมำนเช่นนี้แล้วไซั้ เัำจคหันหลังให้รวำมนำปแลคจคไม่ทำผิดอีเเลย

ข. เรำควรรักพระเยซูคริสต์
ถ้ำรัคเยซู ทังััเเัำจนสลคสวััร์ลงมำสู่ มนุ ษย์โลเ เธ็มรัคทัยเสด็จไปสู่ ไม้เำงเขน ทัง
ยอมทนทุเข์ทัมำนจนสิ้ นรัคชนม์เรื่อเัำจคได้ัันชี วิธนิ ัันดั์ เมื่อรัคเยซูทังััเเัำถึงขนำดนี้ แล้ว
เัำเ็รวัััเรัคเจ้ำแลคเทอดไว้เหนือสิ่ งอื่นใดทั้งสิ้ น
มีเัื่ องเเ่ำแเ่เล่ำว่ำมีเจ้ำชำยแลครัคชำยำถูเเนิเธัวมำธ่อหน้ำรัคที่นงั่ ของรัคเจ้ำไซััสมหำ
ัำชำแห่ งเปอั์ เซี ยในฐำนคเชลย รัคเจ้ำไซั้ ธััสถำมเจ้ำชำยองร์น้ นั ว่ำ “ถ้ำฉันจคปล่ อยท่ำนให้เป็ น
อิสัคท่ำนจคให้อคไัแเ่ฉัน” เจ้ำชำยองร์น้ นั จึ งทูลว่ำ “หม่อมฉันจคถวำยทััรย์สมนัธิของหม่อมฉัน
ทั้งหมดแเ่รัคองร์” แล้วมหำัำชำไซัั สธัั สธ่อไปว่ำ “ถ้ำฉันจคปล่อยภััยำของท่ำนให้เป็ นอิ สัค
ท่ำนจคให้อคไัแเ่ฉัน?” เจ้ำชำยองร์น้ นั จึงทูลว่ำ “หม่อมฉันจคยอมสลคชี วิธของหม่อมฉันเอง” รัค
มหำัำชำไซััสทังทัำนซึ้ งในรวำมเสี ยสลคอย่ำงเด็ดเดี่ ยวของเจ้ำชำยองร์น้ นั มำเ จึงทังรัคเัุ ณำ
ปัคทำนอภัยปล่อยให้เจ้ำชำยแลครัคชำยำทั้งสองรัคองร์เป็ นอิสัคในทันที โดยปัำศจำเสิ่ งธอน
แทนใด ๆ เลย รืนวันนั้นเจ้ำชำยแลครัคชำยำธ่ำงมีรวำมปิ ธิยนิ ดีในอิสัคภำรที่ได้ััน ในัคหว่ำงที่ทัง
สนทนำเันอยู่เจ้ำ ชำยธัั สถำมรัคชำยำว่ำ “เรอริ ดว่ำรัคมหำัำชำไซัั ส ทังโฉมน่ ำ ัั เมิ ใ ช่ หัื อ?
“หม่อมฉันมิได้ทนั สังเเธเรรค” รัคชำยำทูลธอนรัคสวำมี แล้วเจ้ำชำยธััสธ่อไปว่ำ “เรอมัวไปมอง
อคไัอยูเ่ ล่ำจึงมิได้ทนั สังเเธ” “หม่อมฉันมัวแธ่จอ้ งดูแธ่ชำยที่ยอมรลีชีรเรื่อหม่อมฉันองร์เดียวเรรค”
มีท่ำนผูห้ นึ่งมิใช่เรียงแธ่เธ็มใจยอมรลีชีรเรื่อเัำเท่ำนั้น แธ่ได้ยอมรลีชีรเรื่อเัำเสั็ จเัี ยนั้อย
แล้ว ท่ำนผูน้ ้ นั รือองร์รัคเยซูรัิ สธ์ซ่ ึงเัำจคเทอดไว้เหนื อสิ่ งอื่นใดทั้งสิ้ น

ค. เรำควรให้ ใคร ๆ ทรำบข่ ำวดีนี้
ข่ำวดี ที่รัคเยซู ทังยอมธำยแทนรนนำปนี้ จำเป็ นธ้องนอเให้ทัำนทัว่ เันยิ่งเว่ำข่ำวอื่นใด
ทั้งสิ้ นในโลเ มนุษย์ทุเวันนี้ธ่ำงเ็ัันทดท้อใจถูเทัมำน หมดหวัง แลคเำลังจคสิ้ นใจธำย แลคถำมเัน
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แลคเันว่ำ “เัำจคทำปัคเำัใดดีที่จคเ่อสันธิภำรแลครวำมหวังดีธ่อมนุ ษย์ได้สมปัคสงร์” ขอธอนว่ำ
“สิ่ งแัเแลคสิ่ งใหญ่ยงิ่ สำรัญที่สุดรือให้เัำเทศนำเัื่ องรัครัิ สธ์ แลคเำัที่รัครัิ สธ์ทังยอมธำยเรื่อ
เัำ” “เขำเทศนำเัื่ องวิทยำศำสธั์ เป็ นเัื่ องที่น่ำฟั ง มธิมหำชนเ็ยอมยินดีัันฟั ง สังรมเำลังธ้องเำั รน
นันรันธ้องน้อมศีัษคลงััน เขำเทศนำเัื่ องไม้เำงเขน เ็ได้เำชัยชนคเหนื อหัวใจมนุ ษย์ รือให้มนุ ษย์
หลุดร้นรวำมนำป”
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บทที่ 2 กำรบังเกิดใหม่
1. ควำมหมำยของกำรเกิดใหม่
(1) ปัคสนเำัณ์โดยเฉรำคของแธ่ลครน
(2) เป็ นปัคสนเำัณ์เเิดขึ้นในปั จจุนนั ทันใด
(3) เำัเเิดใหม่เป็ นปัคสนเำัณ์ทำงจิธวิญญำณ
เ. เป็ นผลเำัทำงำนภำยในดวงจิธของรน ๆ นั้น
ข. เป็ นผลเำัทำงำนของรัควิญญำณนัิ สุทริ์
(4) เป็ นปัคสนเำัณ์ที่อยูถ่ ำวั

2. จำเป็ นจริง ๆ ทีต่ ้ องเกิดใหม่
(1) ทัว่ โลเเเิดรวำมเสื่ อมทัำม
(2) เป็ นข้อเทศนำปัคจำของอำจำัย์ “ไว้ทฟ์ ิ ลด์”
(4) อุทำหัณ์ที่สเปอั์เยียนชอนใช้

3. ควำมมหัศจรรย์ ของกำรเกิดใหม่
(1) รัคเยซูทังัู ้รวำมมหัศจััย์น้ ี
(2) เป็ นปัคสนเำัณ์ของรนธำนอด
(3) อุทำหัณ์ของโยเว้ท

4. อำนำจของกำรเกิดใหม่
(1) ปัคสนเำัณ์ของมนุษย์เป็ นรยำน
(2) อุทำหัณ์นำงปัคเำั
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บทที่ 2 กำรบังเกิดใหม่
ในเำัที่รัคเจ้ำทังทำเำัเเี่ ยวข้องเันมนุ ษย์จำเป็ นจคธ้องมีงำนด้ำนหนึ่ งที่เป็ นของรัคเจ้ำ
แลคอีเด้ำนหนึ่งเป็ นของมนุ ษย์ เำัเขียนรัครัมภีั์มีท้ งั งำนของรัคเจ้ำแลคงำนของมนุ ษย์ รัครัมภีั์
นั้นรัคเจ้ำดลใจให้เขี ยน แธ่ มนุ ษย์เป็ นผูน้ นั ทึ เไว้ 2 เปโธั 1:21 มี ว่ำดังนี้ “ด้วยว่ำร ำรยำเัณ์ น้ ัน
เมื่ อเ่ อนไม่ ไ ด้เป็ นมำธำมน้ ำ ใจมนุ ษย์ แธ่ ว่ำมนุ ษย์ไ ด้เ ล่ ำวร ำซึ่ ง มำจำเรัคเจ้ำ ธำมที่ รัควิญญำณ
นัิ สุทริ์ ได้ทังดลใจให้เล่ำวนั้น” “แธ่เป็ นมนุษย์นัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำเป็ นผูเ้ ล่ำวถึงถ้อยรำเหล่ำนั้น” นัน่
เป็ นงำนของมนุ ษย์ที่รัคเจ้ำทังเผยให้ัู้จเั แลคในเวลำเดี ยวเัน “ธำมที่รนเหล่ำนั้นถูเรัควิญญำณ
นัิ สุทริ์ ทังดลใจ แลคนัน่ เป็ นงำนของรัคเจ้ำ” องร์รัคเยซู ทังเป็ นทั้งมนุ ษย์แลคทังเป็ นรัคเจ้ำใน
เวลำเดียวเัน “เมื่อเดิมนั้นรัควำทคเป็ นอยูแ่ ล้วแลครัควำทคนั้นได้อยูเ่ นั รัคเจ้ำแลครัควำทคนั้นเป็ น
รัคเจ้ำ” นัน่ เป็ นเัื่ องฝ่ ำยรัคเจ้ำ “แลครัคดำััสนั้นถูเเนัมิธให้เป็ นเลือดแลคเนื้ อแลคทังปัคทันอยู่
เันเัำ” นี่ เป็ นเัื่ องฝ่ ำยมนุ ษย์ ทำนองเดียวเัน เำัเเิดใหม่เป็ นเัื่ องฝ่ ำยรัคเจ้ำแลคเป็ นเัื่ องฝ่ ำยมนุ ษย์
ทั้งสองฝ่ ำยัวมเัน งำนฝ่ ำยมนุ ษย์เัำเัี ยเว่ำเำัเลันใจใหม่หัื อเปลี่ ยนรวำมเจธนำใหม่ งำนฝ่ ำยรัค
เจ้ำ รื อ รัคเจ้ำ ทังดลใจให้ม นุ ษ ย์เ ลันใจใหม่ “แธ่ ว่ำ รนทั้ง หลำยที่ ไ ด้ธ้อนัั น รัคองร์ (รัคเยซู )
รัคองร์ (รือรัคนิดำเจ้ำ) ทังโปัดให้มีอำนำจที่จคเป็ นนุธัของรัคเจ้ำได้ รือรนทั้งหลำยที่ได้วำงใจ
ในรัคนำมของรัคองร์ (เยซู )” ฉคนั้นเำัเชื่ อเป็ นงำนของมนุ ษย์ “ผูท้ ี่ มิได้นงั เเิ ดจำเเลื อดหัื อจำเ
รวำมปัคสงร์ของเนื้ อหนังหัื อจำเรวำมปัคสงร์ของมนุ ษย์ แธ่เเิ ดจำเรัคเจ้ำ” งำนนี้ เป็ นงำนฝ่ ำย
รัคเจ้ำ
เัำเำลังศึเษำนทนี้ซ่ ึ งเป็ นเิจเำัในด้ำนที่เป็ นของรัคเจ้ำที่ทังให้นงั เเิดรวำมัอด เิจเำันั้น
รือ เำันังเเิ ดใหม่ (รื อรัคเจ้ำเป็ นผูด้ ลนันดำลให้มนุ ษย์มีจิธใจใหม่) นำงที เัำได้ทอดทิ้งเำัศึ เษำ
ชนิดนี้เนั มำหลำยปี แล้ว เ่อนที่รำล์วินรูลิชจคถึงแเ่เััมเล็เน้อย มีชำยหนุ่มรนหนึ่ งไปสัมภำษณ์แลค
ท่ำนได้ให้รวำมเห็นไว้ดงั นี้ “ข้ำรเจ้ำริดว่ำนัเเทศน์สมัยนี้ เทศนำเัื่ องสังรมวิทยำมำเเเินไป” แล้วท่ำน
เล่ำวเสัิ มธ่อไปว่ำ “ข้ำรเจ้ำริดว่ำรัิ สธจัเัรวัเทศนำเัื่ องเำัเเิดใหม่, เัื่ องเำัเปลี่ ยนแปลงจิธใจ,
แลคเัื่ องเำัเปลี่ยนชีวธิ ” เัำจงริจำัณำรวำมจัิ งหลำยปัคเำัที่เเี่ยวเันหลัเรััมอันสำรัญนี้ ดูนำ้ ง

1. ควำมหมำยของกำรเกิดใหม่
ธำมธัวอัเษัเ็หมำยรวำมว่ำธ้องเเิ ดอีเหนหนึ่ ง (แธ่ไม่หมำยรวำมว่ำธ้องธำยแล้วไปเเิดใหม่
อีเชำธิหนึ่ ง) รนที่รัคเจ้ำให้เเิดใหม่หมำยรวำมว่ำรัคเจ้ำทังดลนันดำลให้มีจิธใจใหม่ เป็ นเำัเเิ ด
แห่งจิธใจจำเรัคเจ้ำทำงสวััร์ แลคมีหลำยสิ่ งที่เัำรวัสังเเธดูปัคสนเำัณ์เหล่ำนี้
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(1) ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะของแต่ ละคน
เำัเเิ ดใหม่ของจิธใจเป็ นเำัเเิ ดอย่ำงแท้จัิ งเหมือนเันเำัเเิ ดของั่ ำงเำยรัั้งแัเของเัำ
จำเรััภ์มำัดำ มีรนหนึ่งถำมด๊อเเธอั์ ซมั เมอั์ ฟิลดิ์ซ่ ึ งเป็ นนัเเทศน์ชำวอังเฤษผูม้ ีชื่อเสี ยงรนหนึ่ งว่ำ
“รุณเเิ ดที่ไหน?” ท่ำนผูน้ ้ นั ธอนว่ำ “ผมเเิ ดที่เมืองดันลิ นแลคเเิ ดที่เมืองลิ เวอั์ รูล์” นัน่ หมำยรวำมว่ำ
ั่ ำงเำยเเิ ดที่เมืองดันลิ นแลคจิธใจเเิ ดที่เมืองลิ เวอั์ รูล์ มีรนหนึ่ งขอั้ องให้อำจำัย์ ดี. แอล. มูด้ ี เขียน
ชี วคปัควัธิส้ ัน ๆ ท่ำนเ็เขี ยนให้ดงั นี้ “ข้ำรเจ้ำเเิ ดทำงั่ ำงเำยเมื่อ ร.ศ. 1837 เเิ ดทำงจิธใจเมื่อ 1856
ข้ำรเจ้ำไม่ทัำนว่ำั่ ำงเำยจคธำยเมื่อไั แธ่ัู้แน่วำ่ จิธใจของข้ำรเจ้ำไม่ธำยอีเเลยเป็ นนิ จนิ ัันดั์ ”

(2) เป็ นประสบกำรณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในปัจจุบันทันใด
ปัคสนเำัณ์ เัื่ องเำัเเิ ดใหม่ไม่ใช่เป็ นเัื่ องที่ธอ้ งใช้เวลำนำนแธ่เป็ นเำัเเิดขึ้นทันทีทนั ใด
รือในรัิ นธำเดียวเท่ำนั้น แธ่อำจมีเหธุเำัณ์หลำยปัคเำัที่เนิ่นนำนเว่ำจคชัเนำไปสู่ เำัเเิดใหม่ โดย
ที่เจ้ำธัวไม่ได้สังเเธ แธ่เำัเเิ ดใหม่น้ นั จำเป็ นจคธ้องเเิดขึ้นในปั จจุนนั ทันทีรือในขณคที่รัควิญญำณ
นัิ สุทริ์เสด็จเข้ำมำในใจ ในขณคนั้นนุรรลนั้นได้มีเำัเเิดใหม่แล้วทำงจิธวิญญำณ

(3) กำรเกิดใหม่ เป็ นประสบกำรณ์ ทำงจิตวิญญำณ
ก. เป็ นผลของกำรทำงำนภำยในดวงจิตของบุคคลสั้ น ๆ เอง
ทั้งนี้ เป็ นเัื่ องของจิธวิญญำณเรัำคปัคสนเำัณ์น้ นั เเิดขึ้นในจิธใจของนุรรลนั้น ๆ เอง เำั
เเิดใหม่เป็ นเัื่ องภำยในใจ ไม่ใช่เัื่ องเำยภำยนอเ แลคเป็ นเำัแธเธ่ำงเันเำัปฎิัูป ในเำัปฎิัูปนั้น
เป็ นเัื่ องของนุรรลที่รยำยำยำมชำัคล้ำงรวำมนำปนำนำชนิ ดจำเภำยนอเ โดยงดเว้นไม่ทำนำปนำง
ชนิ ดแลคเริ่มเธิมรุณสมนัธินำงปัคเำั แธ่เำัเเิ ดใหม่น้ นั นุรรลที่เเิ ดใหม่ได้ัันรััมชำธิใหม่ แลค
ได้ัันเชื้อชีวธิ จำเรัคเจ้ำ เมื่อผูไ้ ด้ัันเำันังเเิดใหม่ใหม่น้ นั นุรรลที่เเิดใหม่ได้ัันรััมชำธิใหม่ แลค
ได้ัันเชื้ อชี วิธใหม่จำเรัคเจ้ำ เมื่อผูใ้ ดได้ัันเำันังเเิดใหม่ทำงจิธแล้ว ผูน้ ้ นั จคไม่มีเำัเปลี่ยนแปลง
ทำงเำยภำยนอเเลย แธ่จคมีเำัเปลี่ยนแปลงมำเมำยภำยในซึ่ งจคปัำเฏให้เห็นได้ที่ในหน้ำของผูน้ ้ นั
แธ่ั่ำงเำยของผูน้ ้ นั เ็เป็ นั่ ำงเดิม ไม่วำ่ เ่อนหัื อภำยหลังเำัเเิดใหม่ทำงจิธลัเษณคัู ปั่ ำงหน้ำธำของ
เขำไม่ เ ปลี่ ย นแปลงเลย เว้น แธ่ ภ ำยในจิ ธ ใจเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งมำเมำย รื อ ชี วิ ธ ภำยในของผู ้น้ ัน
เปลี่ยนแปลงจำเเดิม ไม่ใช่เำัเปลี่ยนแปลงทำงั่ ำงเำยแธ่เป็ นเำัเปลี่ยนแปลงทำงจิธ
ด๊อเเธอั์ เยมส์ สมิท ได้เล่ำเัื่ องนเปัคหลำดชนิ ดหนึ่ งที่อเมัิ เำใธ้ให้เัำฟั งว่ำ ธำมปเธินเ
จำรวเนี้ขนสี เหลือง แธ่ชำวอินเดียมีศิลปในเำัเปลี่ยนสี นเ ชำวอินเดียจคถอนขนนเออเ แล้วฉี ดน้ ำยำ
ที่ ทำจำเผิวหนังรำงรเเข้ำไปที่ ัูขนของนเรวเนั้น รอขนนเขึ้ นใหม่จคเลำยเป็ นอี เ สี หนึ่ ง แธ่ว่ำ
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รััมชำธิหัื อนิ สัยเดิมของนเนั้นไม่เปลี่ยนแปลง แม้ชำวอินเดียจคเปลี่ ยนสี ของขนภำยนอเของมันเ็
ธำม มันยังรงเป็ นนเชนิ ดเดิ มที่ เปลี่ ยนสี ขนใหม่เท่ำนั้น ในทำนองเดี ยวเันชี วิธภำยนอเของรนอำจ
เปลี่ ยนแปลงมำเมำย แธ่ชีวิธภำยในจิ ธใจของรนนั้นยังรงเดิ มไม่เปลี่ ยนแปลงเลย เขำอำจได้ัันเำั
ปฏิัูป แธ่เขำไม่ได้ัันเำันังเเิดใหม่เลย ทั้งนี้ธอ้ งเำัเำัเปลี่ยนแปลงภำยในจิธของรน ๆ นั้น

ข. เป็ นผลงำนของพระวิญญำณบริสุทธิ์
ปัคสนเำัณ์ของจิธเป็ นผลงำนของรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำ องร์รัควิญญำณนัิ สุทริ์
เป็ นธัวแทนของรัคเจ้ำ “ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้เเิดใหม่แล้วจคเห็นแผ่นดินของรัคเจ้ำไม่ได้” รัควิญญำณของ
รัคเจ้ำเข้ำมำสู่ ดวงจิธแลคทำเำัชำัคดวงจิธให้สคอำดแล้วสั้ำงรนนั้นให้เป็ นรน ๆ ใหม่
เรัื่ องมือที่รัควิญญำณใช้สำหัันงำนเปลี่ยนจิธใจของมนุษย์เ็รือ รัคดำััสของรัคเจ้ำ ในยำ
เอน 1:18 เล่ำวว่ำ “รัคองร์เ็ได้ทังนันดำลให้เัำทั้งหลำยนังเเิดโดยรำธััสอันสัธย์จัิ ง...” แลคใน 1
เปโธั 1:23 “ด้วยว่ำท่ำนทั้งหลำยได้นงั เเิ ดใหม่ ไม่ใช่ จำเรืชที่จคเปื่ อยเน่ ำเสี ย แธ่จำเรืชอันไม่ัู้จเั
เปื่ อยเน่ ำ รือด้วยรัครำของรัคเจ้ำผูท้ ังรัคชนม์อยู่แลคทังธั้งดำังอยู่เป็ นนิ ธย์” องร์รัควิญญำณ
นัิ สุทริ์ อำจใช้สิ่งอื่นเรัื่ องมือในเำัทำเำัเปลี่ ยนแปลงชี วิธของมนุ ษย์ แธ่เรัื่ องมือที่สำรัญที่สุดรือ
รัคดำััสของรัคเจ้ำ รัคดำััสของรัคเจ้ำเป็ นดำนของรัควิญญำณที่แทงทคลุจิธวิญญำณ แลครัค
ดำััสของรัคเจ้ำนี้เ็วอ่ งไวแลคมีฤทริ์ อำนำจรมเว่ำดำนสองรมทิ่มแทงทคลุเัคทัง่ จิธแลควิญญำณ ทั้ง
ข้อเัคดูเแลคไขในเัคดูเแลคอำจวินิจฉัยรวำมริดแลครวำมมุ่งหมำยในใจ
ปัคสนเำัณ์เช่นนี้มิได้แยเออเจำเรัครัิ สธ์แลคแยเจำเเำัไถ่นำปของรัครัิ สธ์ แธ่เป็ น
เำัเัคทำของรัคเจ้ำที่ทำเำัไถ่นำปในดวงใจของมนุษย์ ทั้งนี้ เป็ นเำัเัคทำที่เัำได้ปัคสำนดวงจิธ
ของมนุษย์เข้ำสนิ ทเันองร์รัครัิ สธ์ รัครัมภีั์ได้นอเไว้ให้เัำทัำนดังนี้ “เรัำคว่ำเัำทั้งหลำยเป็ น
เิจเำัของรัคองร์ที่ทังสั้ำงขึ้นใหม่ในรัคเยซูรัิ สธ์ เรื่อจคให้เัคทำเำัดีซ่ ึ งรัคเจ้ำได้ทังดำัิ ไว้
เ่อนให้เัำปัครฤธิธำม” “รนใดที่อยูใ่ นรัครัิ สธ์รนนั้นเป็ นรนถูเเนัมิธใหม่”

(4) เป็ นประสบกำรณ์ ทอี่ ยู่ถำวร
ปัคสนเำัณ์ แห่ งเำัเเิ ดใหม่น้ ี ไม่ใช่ธอ้ งทำซ้ ำไปซ้ ำมำ รนจคเเิ ดใหม่ได้เ็เเิดใหม่เรียงหน
เดียว เขำอำจสู ญเสี ยฤทริ์ อำนำจแลคสู ญรวำมปิ ธิยนิ ดีของชี วิธใหม่ โดยเำัลคเลยเำัปันนิ นธั ิรัคเจ้ำ
โดยเำัทำนำป แธ่เขำจคไม่สูญปัคสนเำัณ์แห่ งชี วิธเเิดใหม่ของเขำเลย เมื่อใรัได้ัันปัคสนเำัณ์
เเิ ดใหม่ เ ลำยเป็ นนุ ธัของรัคเจ้ำ โดยผ่ำ นเำัเเิ ดใหม่ แล้ว เขำผูน้ ้ ันเ็ จคเป็ นนุ ธัของรัคเจ้ำ ชั่ว
นิ ัันดั เขำอำจเป็ นเด็เหลงทำง เเเัเหลวไหล แธ่อย่ำงไั ๆ เขำเ็ยงั เป็ นนุธัของรัคเจ้ำ เมื่อรนเเิ ด
ใหม่หนหนึ่งแล้วเขำจคเเิดซ้ ำอีเไม่ได้
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ปัคสนเำัณ์ ของรนเเิ ดใหม่เ็ อุปมำรล้ำย ๆ ธัวดัเแด้ที่เลำยเป็ นผีเสื้ อ รัน่ แัเเขำจคเป็ น
เหมือนธัวหนอนมีขนน่ำเเลียด แลคไธ่ไปธำมรื้นดิ น แธ่ไม่ชำ้ เจ้ำธัวหนอนนี้ เ็เข้ำซ่ อนธัวอยูใ่ นเเัำค
เป็ นธัวดัเแด้แลคเมื่ อเข้ำอยู่ในเเัำคอี เไม่นำนรอได้ัันรวำมอนอุ่นรอสมรวั เจ้ำธัวดัเแด้เ็จคเัด
เเัำคออเมำเป็ นธัวผีเสื้ อนินไปเลำยเป็ นสัธว์ที่ไม่ธอ้ งเลื้อยรลำนอีเธ่อไป แธ่นินไปนินมำในอำเำศ
แล้วเที่ยวชมดอเไม้เจ้ำผีเสื้ อธัวนั้นอำจถูเธีธเลงดิน แธ่วำ่ เจ้ำผีเสื้ อธัวนั้นจคเลำยเป็ นธัวหนอนธำมเดิม
อีเไม่ได้ เรัำคมันร้นภำวคที่ จคเป็ นหนอนแล้ว ฉันใดเ็ดีเำัเเิ ดใหม่ทำงจิ ธวิญญำณเ็เป็ นเช่ นนั้น
มนุษย์เ่อนที่จคเเิดใหม่ทำงจิธ เขำเ็เป็ นเหมือนธัวหนอนที่รลำนอยูเ่ นั รื้นดิน แธ่เมื่อรัควิญญำณของ
รัคเจ้ำได้ถูเธ้องจิธใจของผูน้ ้ นั เ็มีเำัอัศจััย์เเิดขึ้นเล่ำวรือ มีเำัเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงใน
ดวงจิธของผูน้ ้ นั เขำเลำยเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ มีสิทริ์ เข้ำนัง่ ในสวััร์เนั องร์รัคเยซู รัิ สธ์รนนั้นอำจ
ลื่นแลคล้มลง แลคนอเรลุ เฝุ่ นอีเวำัคหนึ่ งแธ่ถึงเัคนั้นจคไม่มีฤทริ์ อำนำจใดในโลเหัื อในนัเจค
เปลี่ยนรนนั้นให้เลันไป อยูใ่ นภำวคเดิมซึ่ งเขำเรยเป็ นมำแล้วรัั้งหนึ่งได้เลย

2. จำเป็ นจริง ๆ ทีต่ ้ องเกิดใหม่
“ท่ำนจำเป็ นจัิ ง ๆ ที่จคธ้องเเิดใหม่” นี่เป็ นรัคดำััสของรัคเยซู รัิ สธ์แเ่นิโเเดโม รือไม่มี
ทำงอื่ นใดที่ จคเข้ำไปในรัคัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำได้นอเจำเเำัเเิ ดใหม่เท่ำนั้น ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้
นังเเิดใหม่แล้วจคเห็นแผ่นดินของรัคเจ้ำไม่ได้ มันเป็ นปัคสนเำัณ์ที่จำเป็ นจัิ ง ๆ เรัำค

(1) ทัว่ โลกเกิดควำมเสื่ อมทรำม
รวำมจำเป็ นที่ธอ้ งมีเำัเเิดใหม่เ็เรัำคมนุ ษย์ทวั่ โลเเเิดรวำมเสื่ อมทัำมในรััมชำธิมนุ ษย์
เัำทั้งหมด...โดยรััมชำธิแล้วเัำเป็ นลูเของรวำมริโัร แธ่นนั่ ไม่หมำยรวำมว่ำเัำจคเป็ นรนชัว่ ช้ำเลว
ทัำมเหมือนเันหมด นำงรนอำจยิ่งแลคหย่อนเว่ำเัน แธ่ัวมรวำมแล้วเัำทุ เรนเป็ นรนนำปเฉรำค
รัครัเธั์รัคเจ้ำ แลคไม่มีมนุษย์หน้ำไหนจคเข้ำเฝ้ ำรัคเจ้ำจนเว่ำเขำจคได้นงั เเิดใหม่แล้ว
มีผหู ้ นึ่ งสนทนำเัื่ องรวำมัอดเันหญิ งผูห้ นึ่ งที่ มีศีลรััมดี เขำแนคนำให้หญิงนั้นัู ้ ถึงรวำม
จำเป็ นที่จคธ้องมีรวำมัอด หญิงนั้นจึงธอนว่ำ “ไม่เห็นมีรวำมจำเป็ นอคไัสำหัันผูท้ ี่รยำยำมปัครฤธิ
ดีอยูแ่ ล้ว แลคมีโอเำสจคเข้ำสวััร์ได้ดีเว่ำแลคมำเเว่ำรนที่รัครฤธิชวั่ ช้ำเลวทัำม” ชำยรนนั้นจึง
ธอนหญิงนั้นว่ำ “สมมุธิวำ่ รุณเันผมธ้องเำัเข้ำชมสถำนที่สัเแห่งหนึ่ง แลคจำเป็ นธ้องเสี ยร่ำผ่ำนปัคธู
เข้ำชมหนึ่ งนำท ถ้ำรุณมีห้ำสิ นสธำงร์ผมมีอยูส่ ลึงเดียว ทั้งรุณแลคผมเ็เข้ำชมสถำนที่นนั่ ไม่ได้ท้ งั สอง
รน ทำนองเดียวเันผูท้ ี่จคเข้ำแผ่นดินสวััร์ของรัคเจ้ำ ถ้ำล่วงลคเมิดรัคนัญญัธิมำเหัื อน้อยเ็ธำม เ็
เข้ำในแผ่นดินสวััร์ของรัคเจ้ำไม่ได้ แม้วำ่ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจคมีนิสัยดีเด่นเว่ำรนอื่น ๆ เ็ธำม รุณรััมของ
มนุษย์จคดีเด่นสัเเท่ำใดเ็ไม่เรียงรอเันรวำมนัิ สุทริ์ ที่รัคเจ้ำทังธ้องเำั ถ้ำเัำไม่มีร่ำผ่ำนปัคธูแลค
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มีใรัสัเรนหนึ่ งที่ใจนุญยื่นร่ำผ่ำนปัคธูให้เัำ ๆ ทั้งสองรนเ็รงผ่ำนเข้ำปัคธูไปได้โดยสคดวเทั้งรู่
ในทำนองเดียวเันรนนำปทุเรนจคเข้ำในัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำ เัำทุเรนเป็ นรนนำปไม่มีรุณรััม
หัื อมีรวำมดีรอจคไปเฝ้ ำในที่นัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำได้โดยลำรัง รัคเยซู ทังทอดรัคเนธัเห็ นรวำม
เป็ นอยูท่ ี่น่ำเวทนำของเัำ รัคองร์จึงทังชำัคหนี้ (นำป) แทนเัำ เัำจึงเข้ำในแผ่นดินสวััร์ของรัค
เจ้ำได้โดยรุณงำมรวำมดี ของเัำ ๆ เข้ำไม่ได้ แธ่เมื่อเัำยอมัันสิ่ งที่รัคองร์ได้ทังเัคทำเรื่อเัำแล้ว
รัควิญญำณนัิ สุทริ์ เ็เข้ำมำในใจของเัำ เัคทำเิจเำัของรัครุณซึ่ งเัำเัี ยเว่ำ เำันังเเิดใหม่”

(2) เป็ นข้ อเทศนำประจำของอำจำรย์ ไว้ ท์ฟิลด์
ไว้ท์ฟิลด์นเั เทศน์ผมู้ ีชื่อเสี ยงเทศนำ (จำเข้อรัครัมภีั์ ) เัื่ องเำันังเเิ ดใหม่มำเเว่ำสำมรัน
รัั้ง วันหนึ่ งเรื่อรนหนึ่ งถำมเขำว่ำ “ทำไมรุ ณจึ งชอนเทศนำเัื่ องเำัเเิ ดใหม่น่อยนัเ?” ไว้ท์ฟิลด์จึง
ธอนว่ำ “เรัำคท่ำนจำเป็ นจคธ้องเเิดใหม่นคซี ” แธ่มีเหธุผลอีเข้อหนึ่งที่ทำให้เขำธ้องเทศนำเัื่ องนี้ น่อย
ๆ เ็รือเป็ นเรัำครัมภีั์ขอ้ นี้ มีอิทรรลเหนื อชี วิธของไว้ทฟ์ ิ ลด์เองด้วย สมัยเมื่อไว้ทฟ์ ิ ลด์ยงั หนุ่มเขำได้
รนเรื่อนแลคได้ทำนำปไว้มำเมำย แลคแล้ว ในวันหนึ่ งเขำเ็เเิ ดสำนึ เธนขึ้นได้เขำเห็นรวำมมืดมนใน
ชีวธิ ของธนเอง แธ่เขำไม่ัู้วำ่ จคทำอย่ำงไัจึงจคัอดร้นจำเรวำมนำปได้ เขำรยำยำมดำเนิ นชี วิธโดยไม่
ธำมใจธนเอง ไม่ ย อมใช้จ่ ำ ยเรื่ อ น ำัุ ง รวำมสุ ข อย่ำ งสุ ัุ่ ย สุ ั่ ำ ยเขำสวมเสื้ อ ผ้ำ เเ่ ำ ๆ ขำด ๆ แลค
ัั น ปัคทำนแธ่ อำหำัอย่ำงเลว ๆ เขำอดอำหำัสั ปดำห์ ลคสองรัั้ ง เขำให้เงิ นแเ่ ร นยำเรนจน เขำ
อริ ษฐำนสวดมนธ์ภำวนำธลอดรืน แธ่เ็ไั้ผล เขำัู ้สึเว่ำยังมีรวำมนำปในจิธใจของเขำอยู่ ซึ่ งแม้วำ่ เขำ
จครยำยำมสัเเรียงใดเ็ไม่สำมำัถจคขจัดให้หำยไปได้ วันหนึ่ งไว้ท์ฟิลด์เ็ได้รนเันชำลส์ เวสเลย์ เวส
เลย์ได้ให้หนังสื อเขำอ่ำนเล่มหนึ่ งชื่ อว่ำ “ชีวิธที่มีรัคเจ้ำในดวงจิธ ” เมื่อเขำอ่ำนจนแล้วเ็สำนึ เธนขึ้น
ได้วำ่ เขำธ้องเเิดใหม่ในรัครัิ สธ์หนังสื อเล่มนั้นได้นำเขำมำเผชิ ญเันรำของรัคเยซู รัิ สธ์ที่วำ่ “ท่ำน
ธ้องเเิดใหม่” วันหนึ่งมหำวิทยำลัยอ๊อเสฟอั์ ดอันเป็ นสถำนศึเษำของเขำ ไว้ท์ฟิลด์เ็ได้ถวำยชี วิธแด่
รัคเยซูรัิ สธ์ดว้ ยรวำมเชื่ออันมัน่ รง แลครัควิญญำณนัิ สุทริ์ เ็ได้เข้ำสู่ จิธใจแลคดลนันดำลให้เเิดเำั
เปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวงในชีวธิ ของเขำ ไว้ทฟ์ ิ ลด์เขียนจดหมำยถึงญำธิเล่ำว่ำ ในที่สุดเขำเ็ได้ทัำน
จำเปัคสนเำัณ์ในชี วิธของเขำว่ำเขำได้ัันเำัเเิ ดใหม่แล้ว ดังนั้นไม่ว่ำเขำจคไปที่ไหน เขำจคธ้อง
ปัคเำศรวำมจัิ ง ที่ เขำได้รนใหม่ ใ นชี วิธของเขำ ไม่ ว่ำเขำจคเทศนำให้ช ำวอิ นเดี ยแดงในป่ ำทวีป
อเมัิ เำฟั งเ็ดี หัื อจคเทศนำให้ชำวนิ โเัฟั งเ็ดี หัื อจคเทศนำให้เััมเัขุดถ่ำนหิ นในเหมืองฟั งเ็ดี
หัื อจคเทศนำในรณคเล็เ ๆ ธำมเัุ งใหญ่ ๆ ไว้ทฟ์ ิ ลด์เ็เทศนำอยูอ่ ย่ำงเดียวรือ “ท่ำนธ้องเเิดใหม่”

(3) อุทำหรณ์ ทสี่ เปอร์ เยีย่ มชอบใช้
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ไม่ ว่ ำ ท่ ำ นจคอยู่ ใ นจคอยู่ ใ นฐำนคเช่ น ไัแลคจคมี ภู มิ ัู้ ข นำดไหนเ็ ธ ำม รนนั้น จคเข้ำ ใน
ัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำไม่ได้ ถ้ำรน ๆ นั้นไม่ได้ัันเำัเเิดใหม่ แม้นิโเเดโมนัเสอนศำสนำซึ่ งเป็ นผู้
รัอนรัองนรัมีอำนำจเหนือชำวยูดำห์เ็ธำม รัคเยซู เ็ธััสว่ำ “ท่ำนธ้องเเิ ดใหม่” สเปอั์ เยียนได้ยเ
อุทำหัณ์ดงั นี้ สมมุธิวำ่ มีเฎหมำยฉนันหนึ่งนัญญัธิไว้วำ่ “ใรัจคเข้ำรนปคปัครำนำริ นดีอเมัิ เนั ไม่ได้
เว้นแธ่รนที่เเิดในสหััฐอเมัิ เำ” สมมุธิวำ่ มีชำวจีนจำเปัคเทศจีนรนหนึ่ ง เข้ำมำในปัคเทศนี้ แลคขอ
เข้ำรนปัครำนำริ นดี แธ่เฏหมำยมีไว้ว่ำ รนที่เเิ ดในสหััฐอเมัิ เำเท่ำนั้นจึงจคยอมให้เข้ำรนได้ ชำว
จีนรนนั้นเ็นอเว่ำผมเ็เป็ นรนสำรัญของปัคเทศจีนรนหนึ่ ง ผมเป็ นรนทำมำหำเินสุ จัิ ธแลคเป็ นรนมี
เเียัธิแธ่เจ้ำหน้ำที่ธอนว่ำ “รุณจคเป็ นใรัแลคมีธำแหน่งอคไัไม่สำรัญ สำรัญอยูท่ ี่วำ่ เฎหมำยนัญญัธิ
ไว้ว่ำรนที่ เเิ ดในสหัั ฐอเมัิ เำจึงจครนธัวปัครำนำริ นดี ได้” ชำวจี นรนนั้นนอเเันธัวเองว่ำ “ธ้อง
เปลี่ ยนชื่ อแลคนำมสเุลใหม่” เขำไปนอเเจ้ำหน้ำที่ว่ำ “ผมเปลี่ยนชื่ อจำเ “ซู จำง” เป็ น “ยอห์น สมิท”
แล้ว ผมขอรนปัครำนำรินดีได้ไหม?” เจ้ำหน้ำที่ยงั ยืนยันธำมเดิมว่ำ “รุณไม่ได้เเิดในสหััฐรนไม่ได้”
ชำวจี นรนนั้นไม่ ล คเว้นรวำมรยำยำม จึ ง เปลี่ ย นเรัื่ องแธ่ ง ธัว ใหม่ จำเเรัื่ อ งแธ่ ง ธัวแนนจี นแนน
อเมัิ เนั ทั้งหมด แลคขออนุ ญำธเจ้ำหน้ำที่ขอรนธัวปัครำนำริ นดี แธ่เจ้ำหน้ำที่ เ็ยงั ยืนยันธำมเดิ มว่ำ
“รุณไม่ได้เเิดในสหััฐอเมัิ เำรนธัวปัครำนำริ นดีไม่ได้”
อันที่จัิ งถ้ำมีเฏหมำยชนิดนั้นธัำออเมำจัิ ง ๆ เ็ธอ้ งเฏหมำยที่ไั้เหธุผล เป็ นเฏหมำยที่ธัำ
ออเมำด้วยอำัมณ์ของผูธ้ ัำเอง แธ่รัคนัญญัธิของรัคเจ้ำเป็ นรัคนัญญัธิที่ทังรััมซึ่ งวำงัำเฐำน
อยู่นนรวำมสัจจค รัคนัญญัธิที่รัคเจ้ำทังธัำไว้ว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้นงั เเิ ดใหม่แล้วจคเห็ นอำณำจัเั
ของรัคเจ้ำไม่ได้” ถ้ำใรัสัเรนหนึ่ งมำขออนุญำธเข้ำในรัคัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำ นำยปัคธูจค
ธอนแเ่ผนู ้ ้ นั ว่ำ “ท่ำนธ้องเเิดใหม่เสี ยเ่อน” แธ่ชำยรนนั้นธอนว่ำ “ข้ำรเจ้ำเป็ นรนสำรัญแลคมีอิทริ รล”
นำยปัคธูเ็ยงั ยืนรำธำมเดิ มว่ำ “ท่ำนจคเป็ นรนสำรัญอย่ำงไั มีรวำมสำรัญอย่ำงไม่เป็ นปั ญหำ แธ่ใจ
ท่ำนธ้องนังเเิดใหม่เสี ยเ่อนจึงจคเข้ำไปในรัคัำชอำณำจัเัของเัำได้” ชำยรนนั้นเ็รูดแเ่ธวั เองว่ำ
“ฉันธ้องเปลี่ ยนชื่ อใหม่ ฉันจคเัี ยเธัวเองว่ำเป็ นรัิ สเธี ยนแลครูดภำษำชำวสวััร์ แล้วฉันจคไปขอ
อนุ ญำธเข้ำอำณำจัเัของรัคเจ้ำใหม่” แธ่รำธอนเ็มีธำมเดิ มว่ำ “ท่ำนเข้ำมำไม่ได้” เรัำครัครัมภีั์
ของรัคเจ้ำนอเไว้วำ่ “เว้นแธ่รน ๆ นั้นนังเเิดใหม่จึงจคเข้ำในรัคัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำได้” แล้ว
รนนั้นเ็ไปแลครูดแเ่ธนเองว่ำฉันธ้องเปลี่ยนเรัื่ องแธ่งเำยใหม่ เขำถอดเรัื่ องแธ่งเำยแห่ งรวำมนำป
เเ่ำ ๆ แเ่ ๆ ทิ้งหมดสิ้ นแลคสวมเสื้ อแห่ งรััมแทน ฉันจคลคทิ้งนิ สัยนำปเดิ ม ๆ เสี ยแลคจคมีชีวิธอยู่
โดยสุ จัิ ธ จคมีชีวิธที่สูงแลคสคอำดเว่ำเดิม ฉันจคช่วยรนยำเจนแลครนเรัำคห์ั้ำย” รัั้นแล้วชำยรน
นั้นเ็มำขออนุญำธเข้ำอำณำจัเัของรัคเจ้ำใหม่ แลคนอเแเ่นำยปัคธูวำ่ “ฉันเปลี่ยนเรัื่ องแธ่งธัวใหม่
แล้ว เรัื่ องแธ่งเำยแห่ งรวำมนำปแลคสเปัเโสมม ฉันโยนทิ้งหมดแล้ว ฉันแธ่งธัวใหม่ดว้ ยเุศลทำน
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แลคศีลรััม ขอฉันเข้ำปัคธูสวััร์ดว้ ยรนเถอค” แธ่รำธอนเ็ยืนยันธำมเดิ มว่ำ “รุ ณจคแธ่งเำยด้วย
อำภัณ์อคไัไม่สำรัญแธ่รุณธ้องเเิดใหม่ดว้ ยรัควิญญำณของรัคเจ้ำมิฉคนั้นแล้วรุณจคเข้ำมำภำยใน
ไม่ได้”
ข้อนี้หมำยรวำมว่ำรนนั้น “ธ้องนังเเิดใหม่” นำงรนรูดว่ำอย่ำงนี้ “เำัเเิดเป็ นรวำมทุเข์ซ่ ึ งไม่
มีที่สิ้นสุ ดเว้นแธ่ผนู ้ ้ นั จคนังเเิดใหม่ทำงใจอีเหนหนึ่ง”

3. ควำมมหัศจรรย์ ของกำรเกิดใหม่
นิ โเเดโมมีรวำมวุ่นวำยใจธ่อรำที่ รัคเยซู รัิ สธ์ธัั สว่ำธ้องนังเเิ ดใหม่ เมื่อรัคเยซู ธัั สถึ ง
รวำมจำเป็ นจคธ้องมีเำัเเิดใหม่ทำงจิธวิญญำณ นิ โเเดโมทูลถำมว่ำ “เหธุเำัณ์เช่นนั้นจคเป็ นอย่ำงไั
ได้?” หลำยรนเ็ถำมปั ญหำเดียวเันนี้เหมือนเัน รัควิญญำณของรัคเจ้ำจคเข้ำมำปัคทันในใจของรน
แลคจคเปลี่ยนแปลงจิธใจรนได้อย่ำงไั รวำมลึเลันเช่นนี้ มนั สมองปเธิยอ่ มจคเข้ำใจไม่ได้เลย มีหลำย
สิ่ งที่ เัำจคธ้องัั นไว้ด้วยรวำมศัั ทรำแม้ว่ำเำัเเิ ดของชี วิธั่ ำงเำยเ็ไม่มีใรัเข้ำใจได้อย่ำงถ่ องแท้
ธลอด เำัเเิดเำัมีชีวธิ ของมนุษย์น้ ียงั เป็ นสิ่ งลึเลันอยู่ ไม่มีผใู ้ ดสำมำัถอริ นำยได้ เำันังเเิดใหม่เป็ น
สิ่ งลึเซึ้ งยิง่ เว่ำ ฉคนั้นจึงเเินปั ญญำของมนุษย์ที่จคหยัง่ ัู ้ได้

(1) พระเยซูทรงรับรู้ ควำมมหัศจรรย์ นี้
รัคเยซูธััสแเ่เัำว่ำเำัเเิดใหม่เป็ นสิ่ งลึเลัน รัคองร์ธััสแเ่นิโเเดโมว่ำ “ฝ่ ำยลมนั้นจคใรั่
รัดไปข้ำงไหนเ็รดั ไปข้ำงนั้นแลคลมนั้นท่ำนได้ยินเสี ยง (แธ่ไม่ัู้ว่ำมำจำเไหนแลคไปที่ไหน) รนที่
นังเเิดจำเรัควิญญำณเ็เป็ นอย่ำงนั้นทุเรน” ท่ำนทัำนว่ำลมรัดเ็เรัำคท่ำนัู ้ สึเได้ทำงผิวหนัง แธ่
ท่ำนไม่ทัำนว่ำลมรัดได้อย่ำงไั แลคอคไัทำให้ลมรัด นี่ เป็ นรวำมลึเลันข้อหนึ่ งของรััมชำธิฉนั ใด
เำันังเเิดใหม่เ็เป็ นสิ่ งที่ลึเลันฉันนั้น ท่ำนจคัู ้ได้ดว้ ยใจของท่ำนเองเมื่อท่ำนได้นงั เเิดใหม่แล้ว ท่ำน
เห็นผลของเำัเเิดใหม่ใดชีวธิ ของรนอื่น ๆ หลำย ๆ รน แธ่ท่ำนเ็ไม่สำมำัถอริ นำยได้

(2) ประสบกำรณ์ ของคนตำบอด
รัคเยซูทังทำให้รนธำนอดเห็นได้ ชำวฟำัิ สีมำหำรนธำนอดแลคถำมว่ำ ธำของเขำหำยนอด
ได้อย่ำงไั รนธำนอดนั้นจึงธอนว่ำ มีรนหนึ่งชื่อรัคเยซู เอำน้ ำลำยผสมดินทำที่ธำแล้วนอเให้ไปล้ำงที่
สัคซี โลอำม รนธำนอดเชื่ อรัคเยซู แล้วธำเ็หำยนอด รนธำนอดรูดเันชำวฟำัิ สีวำ่ “ผมไม่ทัำนว่ำมี
อคไัผสมอยู่ใ นน้ ำ ลำยแลคโรลนที่ ท ำธำผมจึ ง ท ำให้ ธ ำผมหำยนอด แธ่ ผ มทัำนได้อ ย่ำ งเดี ย วว่ำ
เมื่อเ่อนธำของผมนอดแลคเดี๋ยวนี้เลันเห็นได้อีเแล้ว ผมนอเได้เท่ำนั้น ผมไม่ทัำนว่ำเขำทำอย่ำงไัจึง
ทำให้ธำผมหำยนอด แธ่ผมัู ้อย่ำงเดียวว่ำ เดี๋ยวนี้ธำของผมหำยนอดแล้ว”
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ในทำนองเดียวเัน รนที่ได้ัันเำัเเิดใหม่แล้วเ็รูดได้อย่ำงนี้ วำ่ “ผมไม่ทัำนว่ำรัคเจ้ำทังทำ
ให้ผมเเิดใหม่อย่ำงไั ผมอริ นำยไม่ได้วำ่ รัควิญญำณนัิ สุทริ์ เสด็จเข้ำมำในชีวธิ ของผมอย่ำงไั แลคทำ
ให้ผมเป็ นรนใหม่อย่ำงไั ผมอริ นำยไม่ได้แธ่มีสิ่งหนึ่ งที่ผมทัำน เมื่อเ่อนผมเป็ นรนนำปที่อยูใ่ นรวำม
มืดอันหมดหวัง นัดนี้ ผมเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ รัควิญญำณของรัคเจ้ำทังเปลี่ ยนแปลงชี วิธของผม
อย่ำงใหญ่หลวง แธ่จคเปลี่ยนด้วยวิรีใดหัื ออย่ำงไัผมอริ นำยไม่ได้ แลคไม่มีนเั ศำสนำรนใดอริ นำยได้
แธ่ัู้อย่ำงเดียวว่ำเดี๋ยวนี้รัคเจ้ำได้เปลี่ยนจิธใจของผมใหม่แล้ว แลคเป็ นสิ่ งที่รัิ สเธียนทุเรนทัำนอย่ำง
ดี”
ยอชไว้ท์ฟิลด์เล่ำวว่ำ “ข้ำรเจ้ำอริ นำยถึ งเำัที่รัคเจ้ำเนัมิธโลเอย่ำงไันั้นข้ำรเจ้ำอริ นำย
ไม่ ไ ด้ แธ่ รูดได้อย่ำ งเดี ย วว่ำ เดี๋ ย วนี้ โลเจัเ ัวำลเ็ อยู่ธังหน้ำ ของเัำแล้ว ข้ำ รเจ้ำ อริ น ำยถึ ง รวำม
มหัศจััย์ที่ั่ำงเำยเเิ ดมำอย่ำงไัไม่ได้ แธ่มนั เ็ไม่แปลเไม่ใช่ หัื อ? นัดนี้ ทำัเเ็รลอดออเมำดูโลเ
แล้ว ข้ำรเจ้ำอริ นำยรวำมจัิ งในข้อปลี เย่อยของเัื่ องนี้ ไม่ได้ ว่ำแสงสว่ำงของรัคเจ้ำได้แล่นเข้ำมำสู่
ดวงจิธของข้ำรเจ้ำได้อย่ำงไั แลคได้เปลี่ยนชี วิธทั้งชี วิธของข้ำรเจ้ำอย่ำงไั จคอริ นำยหัื อไม่อริ นำยเ็
ธำม มิสเธอั์ ไว้ทฟ์ ิ ลด์อยูท่ ี่นี่แล้ว”
มนุ ษย์ไม่ได้เลิเใช้ลมหัื อปฏิเสรไม่ยอมหำยใจเรัำคเขำไม่เข้ำใจเัื่ องลมเรียงรอ แลคเัำไม่
เลิ เ หำยใจแม้ว่ำ เัำไม่ เข้ำ ใจว่ำ ปอดท ำงำนอย่ำ งไั แลคเัำถื อ ว่ำ รนที่ ไ ม่ ย อมหำยใจนั้นเป็ นรนโง่
ทำนองเดียวเันถ้ำใรัจคหันหลังปฏิเสรไม่ยอมัันรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำ แลคปิ ดธัวเองจำเ
ชี วิธที่รัคเจ้ำจคปัคทำนให้ใหม่ เนื่ องจำเเขำไม่เข้ำใจว่ำรัควิญญำณของรัคเจ้ำเข้ำมำทำงำนในใจ
ของเขำอย่ำงไั เขำผูน้ ้ นั เ็เป็ นรนโง่เช่นเดียวเัน

(3) อุทำหรณ์ ของโยเว้ ทท์
รัั้งหนึ่งด๊อเเธอั์ เย. เอส. โยเว้ทท์ เำลังเธัี ยมข้อเทศนำเัื่ องเำันังเเิดใหม่อยู่ ท่ำนเดินทำง
ไปในทคเลแลคมีโอเำสนัง่ ใเล้เลำสี เัื อที่ชำนำญเำัเดินเัื อทคเลมำแล้วหลำยปี โยเว้ทท์ถำมเลำสี เัื อ
ว่ำ “รุณัู้เัื่ องลมน้ำงไหม?” เลำสี รนนั้นจึงธอนว่ำ “รััน ผมรอัู ้เัื่ องลมอยูน่ ำ้ ง” นัเเทศน์เ็รูดธ่อไป
ว่ำ “งั้นรุณลองอริ นำยเัื่ องลมให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่ำ รุณัู ้เัื่ องของลมนั้นอย่ำงไัน้ำง?” เลำสี แเ่รน
นั้นเ็ธอนว่ำ “เปล่ำรััน ผมไม่ทัำนอคไัเลยเเี่ยวเันเัื่ องลม แธ่ผมัู ้จเั ว่ำอคไัเป็ นลม ผมชัเในขึ้นใน
เัื อเ็ธิดลมแล้วเัื อเ็แล่น” เลำสี แเ่อริ นำยเัื่ องลมได้แธ่เรียงเท่ำนั้น เล่ำวรือเขำัู ้จเั ลม ปัคโยชน์ของ
ลมแลคเขำได้ยินเสี ยงของลม แลคัู ้จเั ผลของลม แธ่เขำอริ นำยไม่ได้วำ่ ลมมำจำเไหนแลคไปไหน มำ
เมื่อไัแลคลมจครัดไปถึ งไหนเขำไม่ทัำน แธ่เขำัู ้ จเั ลมแลคใช้ปัคโยชน์ของลมที่ทำให้เัื อของเขำ
แล่ นไปได้ ดังนั้นรนที่ นงั เเิ ดใหม่ จำเรัควิญญำณของรัคเจ้ำ ในชี วิธของเขำได้ธัคหนัเ ว่ำ รัค
วิญญำณได้เข้ำมำสู่ จิธวิญญำณของเขำ เขำจคเล่ำวว่ำ “ผมไม่เข้ำใจเัื่ องรัควิญญำณทั้งหมด แธ่ผมจค
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ท ำธำมที่ ร ัควิ ญ ญำณได้น อเผม ผมจคมอนถวำยชี วิ ธ จิ ธ ใจของผมทั้ง หมดให้ แ เ่ ร ัควิ ญ ญำณ
เหมือนเันเลำสี เัื อรนนั้นได้มอนในเัื อของเขำให้แเ่ลม แล้วให้ลมรัดในเัื อนั้นเรื่อเเิ ดปัคโยชน์
ธ่อไป” ในทำนองเดียวเันผูท้ ี่ยอมถวำยธัวธ่อรัคเจ้ำเ็จคยอมให้รัควิญญำณของรัคเจ้ำทำงำนอย่ำง
มหัศจััย์ในชีวธิ ของเขำ

4. อำนำจของกำรเกิดใหม่
ถ้ำเำันังเเิ ดใหม่เป็ นสิ่ งจำเป็ นแล้ว เ็ธอ้ งมีหนทำงที่จคนังเเิ ดใหม่ได้ รัคเจ้ำไม่เรยให้สิ่งที่
จำเป็ นแเ่มนุ ษย์โดยไม่มีช่องทำงที่จคให้รวำมจำเป็ นนั้นสัมฤทริ์ ผลได้ดว้ ย เมื่อรัคเยซู ธััสว่ำ “ท่ำน
ธ้องนังเิดใหม่” รัคเยซูธััสด้วยว่ำมีทำงที่ท่ำนจคนังเเิดใหม่ได้ รัคเจ้ำปัคทำนเำันังเเิดใหม่ให้แเ่
ทุเรนไม่เลือเหน้ำ ไม่วำ่ รน ๆ นั้นจคมีอดีธมำอย่ำงไั ถ้ำรนนั้นจคมำหำรัคเจ้ำแลคยอมัันรัครัิ สธ์
เปิ ดจิธใจออเให้รัคเจ้ำเข้ำมำในจิธใจของเขำ แลคเขำจคได้เำันังเเิ ดใหม่โดยรัคเมธธำเัุ ณำรุ ณ
ของรัคเจ้ำ

(1) ประสบกำรณ์ ของมนุษย์ เป็ นพยำน
ปัคสนเำัณ์ของมนุษย์เป็ นรยำนว่ำรัควิญญำณของรัคเจ้ำมีฤทริ์ อำนำจในเำัเปลี่ยนแปลง
จิธใจของมนุษย์ หลำยรนปัคจัเษ์วำ่ ฤทริ์ อำนำจของรัคเจ้ำได้เข้ำสู่ จิธวิญญำณของเขำ แลคเขำได้เห็น
ผลงำนของรัควิญญำณอันปัคเอนด้วยฤทริ์ อำนำจในชีวิธของรนอื่น ๆ ที่เขำัู้จเั ด้วย
มีเัื่ องเล่ำว่ำมีนเั วิรำเษ์วิจำัณ์รณคหนึ่ งซึ่ งไม่เชื่ อว่ำมีรัคเจ้ำเขำรยำยำมจคธำหนิ รัครัมภีั์
รนหนึ่ งในรณครยำยำมร้นหำข้อธำหนิ เัื่ องรัคเจ้ำทังเนัมิธโลเจัเัวำล เขำเล่ำวรำหยำนช้ำแลค
เยำคเย้ยว่ำ “รนที่สธิดี ๆ จคเชื่ อได้อย่ำงไั ว่ำเมื่อหลำยรันปี มำแล้วรัคเจ้ำทังเ้มหยินเอำดิ นมำปั้ น
มนุ ษย์ แล้วทังัคนำยลมปัำณเข้ำทำงช่องจมูเมนุ ษย์ ๆ จึงเเิดมีชีวิธขึ้นมำ ดินจคเลำยเป็ นมนุษย์ได้
หัื อ? ช่ำงโง่นดั ซนเชื่ออคไัเช่นนั้น” แล้วเขำนำัำยงำนของเขำมำเสนอให้รณคของเขำฟัง มีรัิ สเธียน
รนหนึ่งได้อ่ำนัำยงำนนี้ เขำจึงเขียนธอนดังนี้ “ท่ำนอำจถำมข้ำรเจ้ำแลคข้ำรเจ้ำไม่สำมำัถธอนรำถำม
ของท่ำนได้หลำยข้อหลำยปัคเำั แธ่มีสิ่งหนึ่งที่ขำ้ รเจ้ำทัำนแน่นอนรือ รืนวันหนึ่ งรัคเจ้ำทังเ้มลง
แลคหยินเอำโรลนเลำงเัุ ง แล้วรัคองร์ทังัคนำยรัควิญญำณของรัคองร์ใส่ ในธัวรนนั้น แลคจำเ
วินำทีน้ นั เป็ นธ้นมำรน ๆ นั้นเป็ นรนถูเเนัมิธใหม่ เปลี่ยนจำเนิ สัยเล่นเำัรนัน, ดื่มเหล้ำ, แลคขี้ลเั ขี้
ขโมย เลำยมำเป็ นรนของรัคเจ้ำ จำเเำัเปลี่ ย นแปลงโรลนเ้อนนั้นมำเป็ นเวลำ ยี่สิน สำมปี แล้ว
โรลนเ้อนนั้นไม่เลันไปเล่นเำัรนันอี เเลย ไม่เรยดื่ ม แลคไม่เรยขโมยอีเเลย แลคข้ำรเจ้ำเองเป็ น
โรลนเ้อนนั้น เป็ นเำัง่ำยที่จคถำเถำงข้อรัครัมภีั์แธ่ไม่เป็ นเำัง่ำยที่จคธอนปั ญหำของรนที่เปลี่ยน
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ชีวธิ ด้วยฤทริ์ อำนำจของรัคเจ้ำเช่นชี วิธของข้ำรเจ้ำ” ผูท้ ี่นงั เเิดใหม่เ็เป็ นหลัเฐำนอันดีสำหัันโธ้แย้ง
ลนล้ำง รำถำเถำงเยำคเย้ยของรนที่ไม่เชื่อว่ำมีรัคเจ้ำ

(2) อุทำหรณ์ บำงประกำร
ชำยหนุ่มรนหนึ่งเรยเป็ นนัเดื่มแลคไั้ศีลรััม เปัี ยนเหมือนสัธว์ป่ำ สุ ัุ่ยสุ ั่ำย ปัำศจำเเำั
ธัิ ธัอง แลคเป็ นรนเัเขลครูดหยำนรำย หนุ่ มไั้ รวำมริดรนนี้ ฟุนหน้ำลงใเล้เธียงของร่อที่จวนจค
สิ้ นใจเมื่อวันร่อของเขำเจ็นหนัเ เขำยอมถวำยธัวของเขำธ่อรัคเยซู รัิ สธ์ รัคเจ้ำทังเัี ยเรน ๆ นี้ ให้
เป็ นผูเ้ ทศนำรัคเิธธิรุณของรัคเจ้ำ แลคเขำยอมัันทำธำมรำเัี ยเั้องของรัคเจ้ำ โดยออเเดินทำงไป
ๆ มำ ๆ เรื่ อชัเชวนรนให้ทิ้ง นำปแลคเลัน มำหำรัคเจ้ำ รัั้ ง หนึ่ งเขำเลัน ไปน้ำ นเดิ ม ของเขำแลค
รยำยำมจคจัดเำัปัคชุมนมัสเำั มี ทหำัแเ่ ๆ รนหนึ่ งนัง่ อยูใ่ นที่ปัคชุ มนั้น ชำยแเ่รนนี้ เป็ นรนั้ำย
แลคไม่นนั ถือรัคเจ้ำ เมื่อเลิเปัคชุ มแล้วชำยแเ่รนนี้ ได้ไปหำนัเเทศน์แลครูดว่ำ “รุณเป็ นรนเดียวเัน
เจ้ำหนุ่ มั้ ำยเำจ, ปัำศจำเรัคเจ้ำ, สำมหำว, แลคขี้เมำ ที่เรยธัคเวนอยู่ธำนลนี้ ใช่ไหม?” นัเเทศน์เ็
ธอนว่ำ “ถูเแล้วรัันเป็ นรน ๆ เดี ยวเัน” ชำยแเ่รนนั้นเ็ธอนว่ำ “ถึงฉันเรยสงสัยฤทริ์ เดชของรัคเจ้ำ
มำแล้วมำเมำยเรียงไัเ็ธำม แธ่นดั นี้ฉนั เห็นฤทริ์ เดชของรัคเจ้ำในธัวรุณแล้วว่ำ รัคเจ้ำทังทำเำัใน
ธัวของรุณได้อย่ำงไั รัคเจ้ำองร์เดียวเันนี้ จคทังทำเำัเปลี่ยนแปลงชี วิธของฉันได้เหมือนเัน ฉันจค
ถวำยธัวเันรัคองร์เดี๋ยวนี้ แล้วเขำเ็เัิ่ มอริ ษฐำนธ่อรัคเจ้ำในวำัคนั้น”
เมื่อปัคมำณสำมสิ นปี ล่วงมำแล้ว ฮำโัด์ เน็ดนี้. เขียนหนังสื อเล่มหนึ่ งชื่ อว่ำ “รนเเิดสองหน”
เป็ นเัื่ องของรณค ซอลเวชัน่ อำั์ มี่ ที่ทำเำัอยูท่ ำงทิศธควันออเของเัุ งลอนดอน เขำได้เล่ำให้ฟังถึ ง
ชีวิธที่ถูเรวำมชัว่ ทำลำยแลครวำมนำปทำให้ป่นปี้ ย่อยยัน นัดนี้ รนเมำเหล้ำเลิ เเินเหล้ำ รนเรยผ่ำนรุ เ
ผ่ำนธำัำงมำแล้วเ็มีสภำรดีข้ ึนหญิงชำยที่ไม่เชื่อรัคเจ้ำเลำยมำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ
หลำยปี มำแล้ว มีหญิงชำยจันเลุ่มหนึ่ งยืนฟั งชำยหนุ่มรนหนึ่ งแสดงปำฐเเัื่ องโซเซี ยลิสซึ มที่
มุมถนนแห่งหนึ่ง เขำรูดถึงเัื่ องโซซคลิสท์จคช่วยปัคชำชนได้อย่ำงไั เขำธคโเนธ่อไปว่ำโซซคลิสท์
จคสวมเสื้ อใหม่ให้แเ่ ท่ำน ในเลุ่ มรนที่ฟังวันนั้นมี รนหนึ่ งธคโเนธอนไปว่ำ “รัคเยซู จคให้รนถูเ
เนัมิธใหม่สวมเสื้ อธัวนั้น” รนถู เสั้ ำงใหม่สวมเสื้ อธัวเเ่ำที่ดีเว่ำรนที่มีจิธใจสเปัเสวมเสื้ อใหม่
ช่ำงธัดเสื้ อรนไหนเ็ธดั เสื้ อใหม่ ๆ ให้ท่ำนสวมได้ แธ่รัคเจ้ำในองร์รัคเยซู เท่ำนั้นจงจคทำรนเเ่ำให้
เป็ นรนใหม่ได้ โดยฤทริ์ อำนำจของรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำ ๆ จคเนัมิธรนให้เป็ นรนใหม่ได้
“ท่ำนธ้องนังเเิดใหม่” จงฟั งรำสอนของรัคเยซู ที่ดงั เ้องอยูท่ ุเยุรทุเสมัยว่ำ “ท่ำนธ้องนังเเิด
ใหม่” จงนอเข่ำวนี้ ให้แเ่รนนำปที่ ปล้ ำสู ้ เนั ธัวเองมำมำเแล้ว แธ่ไม่สำเั็ จแลครยำยำมจคเป็ นรนดี
เว่ำเดิ มแธ่เ็ทำไม่สำเั็ จ “ท่ำนธ้องนังเเิดใหม่” จงปัคเำศให้รนที่หยิ่งจองหองแลคทคนงธนว่ำสิ่ งที่
เขำเำลังทำอยูน่ ้ นั เ็ดีแล้วแธ่ไม่สำเั็ จผลเขำจควำงใจในเฏของศีลรััมของธนเองไม่สำเั็ จ “ท่ำนธ้อง
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นังเเิ ดใหม่” จงให้ถ้อยรำเหล่ำนี้ ซึมแทัเลงสู่ หัวใจของท่ำน แลคยอมให้รัคเจ้ำนำเำัไถ่ นำปมำสู่
จิธใจของท่ำน อย่ำลืมว่ำ “ท่ำนธ้องนังเเิดใหม่”
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บทที่ 3 “กำรกลับใจใหม่ ”
1. ควำมหมำยของกำรกลับใจใหม่
(1) เำัสำนึเนำปของธนเอง
(2) เำัเสี ยใจที่ธนได้ทำนำป
(3) เำัหันเลันจำเเำัทำนำป
(4) เำัใช้หนี้นำป

2. ควำมจำเป็ นทีต่ ้ องกลับใจใหม่
3. สำเหตุทที่ ำให้ กลับใจใหม่
(1) ผลที่เเิดจำเเำัทำนำป
(2) รัคเัุ ณำริรุณของรัคเจ้ำ
เ. ทังสำแดงในเำัอวยรัครัปัคจำวัน
ข. ทังสำแดงในเำัอวยรัครัเป็ นริเศษ
ร. ทังสำแดงให้เห็นว่ำรัคเจ้ำอดทนมำเ
ง. ทังสำแดงให้เห็นโดยเำัปัคทำนรัคนุธัของรัคองร์เอง
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บทที่ 3 กำรกลับใจใหม่
นทที่แล้วมำเล่ำวถึ งเำัถูเสั้ำงให้เป็ นรนใหม่ (หัื อเำัเเิ ดใหม่) นัน่ เป็ นเิจเััมทำงด้ำน
ของรัคเจ้ำที่จคทำให้รนได้ัันรวำมัอด ในนทนี้เัำจครูดถึงเำัเลันใจใหม่ เป็ นรฤธิเััมของมนุ ษย์
ที่มนุ ษย์รึงปฏิ นธั ิ เำัทำรนให้เป็ นรนใหม่เป็ นหน้ำที่ของรัคเจ้ำ แธ่เำัเลันใจใหม่เป็ นหน้ำที่ของ
มนุษย์
ว่ำธำมอัเษัแล้วเำัเลันใจใหม่รือเำัหันเลันหัื อเำัเปลี่ยนวิถี รนที่เลันใจใหม่รือรนที่ได้
หันเลันแลคธั้งธ้นชีวธิ ในวิถีใหม่เมื่อรน ๆ นั้นเลันใจจัิ ง ๆ เขำจคธ้องหันจำเสิ่ งหนึ่ งแล้วไปทำอีเสิ่ ง
หนึ่ ง เล่ำวรือเขำจคหันหน้ำจำเรวำมนำปมำสู่ รัคเยซู รัิ สธ์ เำัที่มนุษย์หนั ธัวเลันจำเทำงนำปเัำ
เัี ยเว่ำ เำัเลันใจใหม่แลคเำัที่หนั หน้ำมำสู่ รัคเยซู รัิ สธ์เัำเัี ยเว่ำศััทรำหัื อรวำมเชื่ อ ดังนั้นเำั
เลันใจใหม่จึงมีเำัเัคทำอยูส่ องรัน่ รือเำัหันเลันแลครวำมศััทรำ เำัที่จคเ้ำวเดินไปทั้งสองรัน่ นี้
(อำจำัย์เปำโลได้เล่ำวไว้ในรัครัมภีั์ว่ำ “จงเป็ นรยำนแเ่ชำวยูดำห์แลคชำวเฮเลน (เัี เ) ให้รนทั้ง
สองชำธิน้ ีัู้เัื่ องเำัเลันใจใหม่มำหำรัคเจ้ำแลคศััทรำในองร์รัคเยซูรัิ สธ์ดว้ ย”
เำัเลันใจใหม่เป็ นที่เัื่ องที่เัำจคอภิปัำยเันวันนี้ รัคดำััสของรัคเจ้ำที่เล่ำวถึ งเัื่ องเำั
เลันใจนั้นมีมำเ รนสำรัญ ๆ ของรัคเจ้ำทั้งสมัยรัครัมภีั์เดิมแลคสมัยรัครัมภีั์ใหม่ รูดถึงเัื่ องเำั
เลันใจใหม่ว่ำเป็ นสิ่ งที่สำรัญที่สุดในเัื่ องที่เขำเล่ำว ศำสดำรยำเัณ์ สมัยโนัำณได้เชิ ญชวนให้ชำว
อิสัำเอลเลันใจใหม่รือให้หันจำเรวำมนำปมำหำรัคเจ้ำ เมื่อยอห์นนัรธิศมำออเไปอยูใ่ นป่ ำแลคธั้ง
ธ้นเทศนำ สิ่ งแัเที่ท่ำนเล่ำวรือ “ให้เลันใจจำเทำงนำป เรัำคอำณำจัเัของรัคเจ้ำมำอยู่ใเล้แล้ว”
เมื่ อรัคเยซู ทังธั้ง ธ้นงำนของรัคองร์ท่ำ มเลำงปัคชำชน รำเทศนำของรัคเยซู เ็รือ “ถึ งเวลำที่
เำหนดแล้วอำณำจัเัของรัคเจ้ำนั้นใเล้จคถึงแล้ว จงเลันใจใหม่แลคเชื่ อข่ำวปัคเสัิ ฐของรัคเจ้ำ”
เมื่อเปโธัเทศนำให้ปัคชำชนฟั งในวันเร็นเทรศเธหลำยรนได้สำนึ เธนแลคั้ องออเมำว่ำ “รี่น้อง
ทั้งหลำยท่ำนจคให้รวเเัำทำอคไัธ่อไป?” เปโธัธอนว่ำ “จงเลันใจเสี ยใหม่ แลคัันนัรธิศมำในนำม
ของรัคเยซูรัิ สธ์สิ้นทุเรน” แลคในทำนองเดียวเันเปำโลนอเว่ำ “จงเลันใจใหม่มำหำรัคเจ้ำ แลคจง
เชื่อองร์รัคเยซู รัิ สธ์เจ้ำของเัำ” รำเทศนำชนิ ดนี้ เัำธ้องเำัแลคมีรวำมจำเป็ นในสมัยปั จจุนนั นี้ ดว้ ย
มนุษย์ท้ งั ชำยแลคหญิงรำเันลืมรัคเจ้ำ แลคได้ยอมมอนธัวเองให้อยูใ่ ธ้อำนำจรวำมนำป เมื่อมนุ ษย์ธอ้ ง
รลำทำงไปในรวำมมืดซึ่ งปเรลุ มโลเอยู่อย่ำงหนำแน่น ชำวโลเรำเันั่ ำั้องว่ำ “เัำจคทำปัคเำัใด
ดี?” ถ้ำรนเหล่ำนี้ จคสงนใจแลคฟั งรัคสุ ัเสี ยงของรัคเจ้ำ เขำจคได้ยินรัคสุ ัเสี ยงของรัคเจ้ำธััส
ดังนี้วำ่ “จงเลันใจจำเรวำมนำปของธนเอง”
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1. ควำมหมำยของกำรกลับใจใหม่
เำัเลันใจใหม่ หมำยรวำมว่ำ อคไั? เมื่ อรน ๆ หนึ่ ง เลันใจใหม่เขำจคธ้องท ำอคไั? รำว่ำ
“เลันใจใหม่” มำจำเภำษำลำธินซึ่ งหมำยรวำมว่ำ “เสี ยใจอีเรัั้งหนึ่ ง” แธ่เำัเลันใจใหม่มีรวำมหมำย
มำเเว่ำนั้น รำในภำษำเัี เมีรวำมหมำยมำเเว่ำเำัเสี ยในใจรวำมนำปเท่ำนั้น ธัวอย่ำงเช่น ยูดำห์อิศ
เำัิ โอด เขำเสี ยใจในรวำมปัครฤธิของเขำ แธ่ไม่เรยริดเลันใจใหม่หัื อไม่เรยเปลี่ยนรวำมธั้งใจของ
ธน
ยูดำห์ัู้สึเเสี ยใจสิ่ งที่ธนได้ทำลงไปแล้ว แลคเห็นผลรวำมนำปที่ธนเองได้ทำลงไปแล้ว มีอีเรำ
หนึ่งซึ่ งแปลรวำมหมำยของเำัเลันใจใหม่วำ่ “เำัเปลี่ยนทัศนคแห่ งรวำมัู ้สึเที่มีธ่อสิ่ งนั้นหัื อสิ่ งนี้ ”
รำ ๆ เดียวเันนี้แหลคที่รัคเยซูทังใช้แลคยอห์นเ็ใช้ดว้ ย แลคเป็ นรำเดียวเันที่เปำโลรูดถึงว่ำ “จงเลัน
ใจใหม่มำหำรัคเจ้ำ”
เปำโลรูดว่ำ เำัเลันใจใหม่น้ ีหมำยรวำมว่ำ “รนนั้นเลันมำหำรัคเจ้ำ” เัำเลันมำหำรัคเจ้ำเ็
เรัำคว่ำรวำมนำปย่อมเป็ นปฏิ ปัเษ์ธ่อรัคเจ้ำ รนจคเลันใจใหม่จัิ งได้เ็ธ่อเมื่อเขำัู ้ สึเว่ำธัวของเขำ
ธ้องเเี่ยวข้องเันองร์รัคเจ้ำผูน้ ัิ สุทริ์ นำงทีเัำรูดว่ำรน ๆ นั้น ทำนำปธ่อธนเองหัื อนำงทีทำผิดนำป
ธ่อเรื่อนมนุษย์ดว้ ยเัน นำงรนทำผิดธ่อธนเอง นำงรนทำผิดธ่อเรื่อนมนุษย์อื่น แธ่เัำจคไม่เห็นนำปเป็ น
นำปจนเว่ำเัำจคสำนึเว่ำเัำได้ทำอคไันำงอย่ำงผิดธ่อรัคเจ้ำ รวำมนำปที่ทำธ่อรัคเจ้ำเป็ นรวำมนำป
ที่ั้ำยเำจมำเ ดำวิดได้ทำนำปอย่ำงสำหัสธ่อเรื่อนมนุษย์ เล่ำวรือให้แย่งภััยำของ อูัียำ ดำวิดสั่งให้
อูัียำออเไปทัรหน้ำ อูัียำถูเฆ่ำธำยในแนวัน ทั้งนี้ ดำวิดธ้องเำัจคปเปิ ดรวำมชัว่ ั้ ำยของ
ธนเองที่แย่งภััยำนำยทหำัของธน แธ่เมื่อดำวิดรนแสงสว่ำงของชี วิธเ็มองเห็นรวำมนำปของธนเอง
จึงสำัภำรนำปแลคั้ องออเมำว่ำ “โอ รัคองร์เจ้ำข้ำ ข้ำรัคองร์ได้ทำผิดธ่อรัคองร์แลคทำผิดธ่อ
รัคองร์ผเู ้ ดียว ข้ำรเจ้ำจึงได้ปัครฤธิธวั ชัว่ ั้ำยเช่นนี้ ธ่อรัคเนธัของรัคองร์” สิ่ งที่ทำให้รวำมนำป
ของดำวิดปัำเฏเด่นชัดั้ำยเำจขึ้นเ็รือ เมื่อดำวิดัู ้ธวั ว่ำธนเองได้ทำผิดโดยฝ่ ำฝื นรำสั่งสอนของรัค
เจ้ำ สิ่ งเดียวที่ทำให้รวำมนำปปัำเฏรวำมั้ำยเำจขึ้นมำเ็ธ่อเมื่อรนนั้นอยูธ่ ่อรัครัเธั์ รัคเจ้ำ ฉคนั้น
เำัเลันใจใหม่จึงจำเป็ นธ้องเลันเข้ำหำรัคเจ้ำ มีหลำยสิ่ งที่เเี่ยวข้องเันเำัเลันใจใหม่รือ

(1) กำรสำนึกบำปของตนเอง
ไม่มีใรัเลยจคัู ้ จเั เำัเลันใจใหม่จัิ ง ๆ เว้นแธ่รน ๆ นั้นจคสำนึ เถึ งรวำมนำปรวำมชั่วที่
ธนเองได้เัคทำ จนเัคทัง่ ใจของรน ๆ นั้นัู ้แน่ วำ่ เขำได้ทำผิดธ่อรัคเจ้ำ นี่ เป็ นงำนของรัควิญญำณ
นัิ สุทริ์ ที่ทังดลใจรนให้สำนึ เผิดของธนเอง ท่ำนรงจำได้ว่ำเมื่ อรัั้ งหนึ่ งรัคเยซู ธัั สถึ งองร์รัค
วิญญำณนัิ สุทริ์ ว่ำ “เมื่อรัคองร์ (วิญญำณนัิ สุทริ์ ) เสด็จมำจคให้โลเสำนึ เถึ งรวำมผิดนำปของธน
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(ยอห์น 16:8) รัคดำัั สของรัคเยซู เ็ สำเั็ จเป็ นรวำมจัิ งแล้วในวันเร็นเทรศเธ โดยรัควิญญำณ
นัิ สุทริ์ เสด็จมำสวมทันนััดำสำวเจนเธ็มล้น หลังจำเที่อำจำัย์เปโธัแลคสำวเอื่น ๆ ได้เทศนำ
ปัคชำชนซนหน้ำลงแลคั้องเสี ยงดังเรัำคสำนึเถึงรวำมนำปของธนเอง ทั้งนี้ เป็ นผลงำนขององร์รัค
วิญญำณนัิ สุทริ์”
สมัยโนัำณรนธ้องเำัเำัสำนึเนำปอย่ำงไั รนสมัยนี้เ็ยงั ธ้องเำัเช่นนั้นเหมือนเัน โลเทั้ง
โลเในปั จจุนนั นี้ เเื อนจคหมดรวำมสำนึ เเัื่ องรวำมนำปเสี ยแล้ว มนุ ษย์ท้ งั ชำยแลคหญิงรำเันขัดรัค
นัญญัธิของรัคเจ้ำ แลครัองชี วิธอยู่ปัคหนึ่ งว่ำไม่มีนำปอยู่ในโลเนี้ เลย เขำรำเันหัวเัำคเยำครวำม
นำป แลคทำให้เห็นว่ำเำัเนฏธ่อรัคเจ้ำเป็ นเัื่ องเล็เน้อยไม่สลัเสำรัญ แธ่รวำมัู ้สึเของมนุษย์ที่มีธ่อ
รวำมนำปไม่ได้เปลี่ยนแปลงลัเษณคของรวำมนำปเลยแม้แธ่นอ้ ย นำปยังเป็ นนำปที่ั้ำยเำจอย่ำงที่มนั
เรยเป็ น มนุษย์จำเป็ นธ้องสังเเธดูรวำมจัิ งข้อนี้ให้จงหนัเ
แธ่ท้ งั ที่รวำมสำนึ เนำปเป็ นของจำเป็ นสำหัั นเำัเลันใจใหม่นนั่ เ็ยงั ไม่ใช่ เำัเลันใจใหม่
รนหนึ่ งรนใดจคเลันใจไม่ได้ ถ้ำรน ๆ นั้นยังไม่สำนึ เนำปของธนเอง แธ่มีหลำยรนที่สำนึ เนำปของ
ธนเองได้ แธ่ไม่เลันใจเลยเ็มี รน ๆ นั้นอำจัู ้สึเธัวว่ำธัวเองเป็ นรนมีนำปหนำ ัู ้ธวั ว่ำได้ทำผิดธ่อรัค
เจ้ำ แธ่ถึงเัคนั้นเ็ยงั ไม่เรยเลันใจทิ้งนำปของธนเองเลย มี นำงรนรูดว่ำอย่ำงนี้ “เำัลืมธำธื่นนนที่
นอนเันเำัลุ เขึ้ นจำเที่ นอนของธนนั้นมันรนลคเัื่ อง” เำัที่เัำจคธ้องสำนึ เถึ งรวำมนำปนั้นอย่ำง
หนึ่ ง แลคเำัที่ จคธ้องเลัน ใจนั้นอี เ อย่ำ งหนึ่ ง สองอย่ำ งนี้ ไม่ ใ ช่ อย่ำงเดี ย วเัน เำัส ำนึ เนำปเป็ น
เหมือนนำฬิเำปลุเรือปลุเสธิัู้สึเผิดของรนให้ธื่นขึ้น แลคเำัเลันใจใหม่รือเำัลุเขึ้นแลคจัดเำัเัน
รวำำมนำปนั้น

(2) กำรเสี ยใจทีต่ นได้ ทำบำป
มีหลำยรนสำนึ เนำปของธนเองได้ แธ่ไม่เรยเสี ยใจธ่อรวำมนำปที่ธนได้ทำหลำยปี มำแล้ว มี
รนหนึ่งถูเปัคหำัชีวธิ เรำครวำมชัว่ นำนำปัคเำัที่เขำทำมำแล้ว เ่อนที่จคถูเปัคหำัมีเรื่อน ๆ แลค
อำจำัย์หลำยรนได้ช้ ีแจงสั่งสอนถึงทำงของชีวธิ แธ่เขำปฏิเสรไม่ยอมัันรำแนคนำใด ๆ ทั้งสิ้ น เขำนอเ
ว่ำ “รวเรุณไปอยูห่ ่ ำง ๆ เถอคปล่อยให้วิญญำณของผมลงนัเดีเว่ำ” เขำได้สำนึเธัวถึงรวำมนำปของ
ธัวเอง แลคดูเหมือนเขำสังเเธว่ำมีเหธุเำัณ์ั้ำยแังมำเจำเผลนำปที่เขำได้เัคทำ แธ่เขำไม่เรยเสี ยใจ
ในรวำมผิดนำปที่เขำได้ทำเขำดูเหมือนไม่ทุเข์ั้อนอคไัเลย
แธ่รวำมเสี ยใจไม่ใช่เำัเลันใจใหม่ ถ้ำเป็ นเำัเลันใจใหม่ที่ถูเวิรี รวำมเสี ยใจนั้นจคนำไปสู่
เำัเลันใจใหม่ เปำโลเล่ำวว่ำ “รวำมเสี ยใจชนิ ดที่ธำมน้ ำรัคทัยรัคเจ้ำ เป็ นรวำมเสี ยใจที่นำให้เลัน
ใจใหม่มำถึงรวำมัอดร้นจำเนำป” รวำมเสี ยใจหลำยอย่ำงที่หญิงแลคชำยแสดงออเมำเป็ นรวำมเสี ยใจ
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ที่ไม่ถูเน้ ำรัคทัยรัคเจ้ำ เรัำคมันไม่ใช่รวำมเสี ยใจที่เเิดขึ้นจำเเำัธื่นธัวของรวำมัู ้สึเผิดว่ำธนได้
ทำผิดธ่อองร์รัคเจ้ำผูน้ ัิ สุทริ์ ผูท้ ังััเมนุษย์
นำงรนเสี ยใจเนื่องจำเรวำมนำปของธนเ็เรัำคเขำลคอำยแลคอัปยศธ่อเำัที่ใรั ๆ ัู ้วำ่ เขำได้
ทำชัว่ ข้ำรเจ้ำจำได้วำ่ มีชำยขี้เมำรนหนึ่ ง เวลำเขำเมำขึ้นมำเขำมัเอำลควำดทุนธีลูเเมีย นำงรัั้งเ็ไล่ลูเ
เมียออเจำเน้ำนไป รัั้งหนึ่งเรื่อนน้ำนใเล้เรียงอดันทนไม่ได้จึงเัี ยเธำัวจมำลำเธัวไปขังไว้โังรัเ
ฐำนเมำอลควำด ข้ำรเจ้ำได้ไปเยี่ยมเขำถึง ห้องขัง ชำยรนนั้นเสี ยใจอย่ำงมำเมำย เขำนัง่ ลงั้ องไห้ั้อง
แล้วั้องอีเปัคหนึ่ งว่ำหัวใจของเขำจคแธเสลำย แธ่ในทันใดนั้นเขำเ็เงยหน้ำขึ้นรูดเันธัวเองว่ำ “รน
ทั้งหลำยจครูดเันอย่ำงไัถ้ำเขำัู ้เัื่ องของฉันเันทัว่ เมือง? มันรงทำลำยอนำรธฉันย่อยยันแน่นอน” เำั
ที่ชำยรนนี้ เสี ยใจไม่ใช่เขำเสี ยใจเรัำคทำั้ำยแลคขันไล่นุธัภััยำจำเน้ำน แลคไม่ใช่เสี ยใจเรัำคเขำ
ทำผิดธ่อรัคเจ้ำ แธ่เขำเสี ยใจมำเเ็เรัำคใรั ๆ เขำจคัู ้เนั ทัว่ เมืองว่ำเขำทำชัว่
นำงรนเสี ยใจเัื่ องรวำมนำปของธัวเ็เรัำคเขำธ้องเผชิ ญเันผลนำปที่เขำได้เัคทำ หลำยรน
หมดแังแลคั้องไห้เมื่อศำลริรำเษำว่ำเขำได้ทำผิดจัิ ง แล้วถูเส่ งธัวไปสถำนดัดสันดำนหัื อเมื่อถูเ
ส่ งธัวไปปัคหำัชีวธิ เขำเสี ยใจไม่ใช่เรัำคเขำได้ทำผิดนำปธ่อรัคเจ้ำ แธ่เขำเสี ยใจเรัำคเขำธ้องเผชิ ญ
เันผลรวำมผิดที่เขำได้เัคทำ นี่ แหลคเป็ นรำอริ นำยว่ำเหธุไัรนผิดนำปแลครนป่ วยหนัเจึงเสี ยใจมำเ
เมื่อเขำเำลังจคธำย เขำเสี ยใจไม่ใช่ เรัำคเขำได้ลคเมิดเฎของรัคเจ้ำหัื อเรัำคเขำทำให้รัคเจ้ำเสี ย
รัคทัย แธ่เขำเสี ยใจเรัำคเขำจคธ้องเดินทำงลงสู่ นัเ รนป่ วยหลำยรนเมื่อหำยป่ วยแล้วเ็เลันไปทำ
นำปธำมเดิมอีเ
เำัเสี ยใจที่ถูเธ้องธำมรัคทัยรัคเจ้ำย่อมนำมำถึงเำัเลันใจใหม่เรัำครวำมเสี ยใจชนิ ดนั้น
เเี่ ยวข้องเันรัคเจ้ำ รวำมเสี ยใจชนิ ดนี้ ได้แเ่รวำมเสี ยใจของเปโธั เมื่ อเขำปฏิ เสรรัคเยซู แล้วเขำเ็
สำนึ เธัวจนธ้องั้ องไห้อย่ำงขมขื่น เปโธัได้ปฏิ เสรรัคเจ้ำของธนเอง แลคเขำได้ทำผิดธ่อรัคเจ้ำ
เรัำครวำมเสี ยใจเช่นนี้ แหลคที่รนเเ็นภำษีัู้สำนึ เธัวในวันที่เขำไปยืนอริ ษฐำน ณ รัควิหำัของรัค
เจ้ำ แลคธีอเชเหัวของธนเอง เขำั้องออเมำว่ำ “รัคนิดำเจ้ำข้ำ ขอรัคองร์ทังรัคเมธธำแเ่ขำ้ รเจ้ำผู ้
เป็ นรนนำป” แธ่ว่ำรวำมเสี ยใจแม้วำ่ เป็ นรนเสี ยใจชนิ ดที่ถูเธ้องธำมรัคทัยรัคเจ้ำเ็ไม่หมำยรวำมว่ำ
เป็ นเำัเลันใจใหม่ แธ่เป็ นเำันำไปถึงเำัเลันใจใหม่เท่ำนั้น

(3) กำรหันกลับจำกกำรทำบำป
เำัเลันใจใหม่เป็ นผลของเำัธัดสิ นใจของรน ๆ หนึ่ งให้ทำสิ่ งหนึ่ งซึ่ งรัคเจ้ำทังช่วยเหลื อ
ให้เลิ เทำชัว่ เำัเลันใจใหม่เป็ นเำัเปลี่ ยนรวำมริ ดที่เเี่ ยวข้องเันรวำมนำปอันนำมำถึ งเำัเปลี่ ยน
รวำมปัครฤธิ
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มีเัื่ องเล่ำว่ำมีนเั ศำสนำผูท้ ังรุณวุฒิผหู ้ นึ่ งเทศนำเเี่ยวเันเำัเลันใจใหม่อย่ำงไรเัำคแลคใช้
ภำษำอย่ำงนัเศึเษำทั้งหลำยรูด เมื่อผูน้ ้ นั เทศนำยืดยำวจนลงแล้วผูฟ้ ั งเ็ไม่ได้ัันอคไัมำเเว่ำเมื่อยัง
ไม่ได้ฟังรำเทศนำ รัั้นแล้วเ็มีนเั เทศน์ชัำผูห้ นึ่ งที่เรั่ งรััดสัธย์ซื่อธ่อรัคเจ้ำลุ เขึ้นยืนในที่ปัคชุ ม
เมื่อเำัปัคชุ มเลิเแล้ว นัเเทศน์ชัำผูน้ ้ นั หันไปทำงปัคธูเดินออเไปแล้วรูดว่ำ “ผมเำลังไปนัเ ผม
เำลังไปนัเ” รนที่นงั่ อยูท่ ี่นนั่ ปัคหลำดใจมำเ เขำริดว่ำชำยชัำรนนี้ เสี ยสธิ ทันใดนั้นชำยชัำเ็หยุด
ชงัเแล้วเดินเลันไปทำงทิศธังเันข้ำม เขำเดินเลันไปทำงรััมำสน์แล้วรูดว่ำ “ผมเำลังไปสวััร์ ผม
เำลังไปสวััร์” แล้วเ็รูดแเ่ปัคชำชนว่ำ “นี่ แหลครือเำัเลันใจใหม่” รำรูดแลคเำัแสดงของชำย
ชัำได้ทำให้ผฟู ้ ั งเข้ำใจสิ่ งที่นเั เทศน์ผทู ้ ังรุ ณวุฒิไม่สำมำัถทำให้ผฟู ้ ั งเข้ำใจ นัน่ รือ เำัเลันใจใหม่
หมำยรวำมว่ำ หันเลันจำเรวำมนำปแลคหันหน้ำมองรัคเจ้ำ
เำัเลันใจใหม่หมำยถึงเำัลคทิ้งรวำมนำปทุเชนิด นำงรนเธ็มใจลคทิ้งรวำมนำปนำงอย่ำงใน
ชีวธิ หัื ออันที่จัิ งเขำเธ็มใจจคลคทิง้ นำปทุเอย่ำงเว้นแธ่นำปอย่ำงเดียวที่เขำยังััเอยูม่ ำเ นัน่ รือเขำเธ็ม
ใจทิ้งนำปทุเอย่ำงจัิ ง ๆ ขอเรียงแธ่ให้เขำได้ทำรวำมนำปอย่ำงเดี ยวนั้นธ่อไปเท่ำนั้น แธ่เำัเลันใจ
ใหม่หมำยรวำมว่ำเำัหันจำเรวำมนำปทุเชนิ ด ธัำนใดที่ยงั มีนำปเหลืออยูเ่ รียงอย่ำงเดียวในชี วิธของ
เัำ ๆ จคเัี ยเว่ำเลันใจใหม่ยงั ไม่ได้
เมื่อรัั้งสงรัำมเลำงเมืองของสหััฐอเมัิ เำ ท่ำนแม่ทรั ยอั์ ชวอชิ งธันเันเองทหำัหมวดเล็เ
ๆ เดินทำงมำถึงเมือง แนันดีไวน์ แลคข้ำมสครำนแห่ งหนึ่ งไปเมื่อข้ำมสครำนไปแล้ว ทหำัเ็ถำมแม่
ทัรว่ำสครำนอันนี้ จคเผำหัื อจคเเ็นไว้เ่อน ถ้ำข้ำศึเัุ เเัำ ๆ จคได้ถอยแลคใช้สครำนนี้ อีเรัั้งหนึ่ ง
ท่ำนแม่ทรั เ็ธอนแเ่ ทหำัว่ำ “เผำสครำน ถ้ำเัำไม่ชนคเ็ธำย” เำัเลันใจใหม่เ็เป็ นเหมือนเำัเผำ
สครำน เล่ำวรือจคลคทิ้งชีวธิ เเ่ำที่เธ็มไปด้วยนำปไว้เนื้องหลังธลอดเำล

(4) กำรใช้ หนีบ้ ำป
เมื่อรน ๆ หนึ่งได้เลันใจใหม่จัิ ง ๆ เขำไม่เรียงแธ่จคธัดสิ นใจว่ำจคไม่ยอมทำนำปอีเธ่อไปใน
ชีวธิ เท่ำนั้น แธ่เขำจคธ้องรยำยำมสุ ดรวำมสำมำัถที่จคใช้หนี้ นำปซึ่ งเขำได้ทำไว้ในอดีธ แธ่แน่นอนลค
มีนำปหลำยอย่ำงที่จคธำมใช้หนี้ ไม่ได้ เรัำคมีหลำยอย่ำงที่เขำไม่สำมำัถใช้หนี้ ได้ แธ่ถำ้ เขำได้เลันใจ
ใหม่จัิ ง ๆ เขำจคทำทุเสิ่ งให้เัี ยนั้อยที่สุดเท่ำที่เขำจคทำได้ เำัเลันใจใหม่ไม่ได้หมำยรวำมว่ำจคไม่
โเงหัื อไม่ขโมยอีเธ่อไปเท่ำนั้น แธ่หมำยถึงเำัถอยหลังไปใช้หนี้ สิ่งที่เขำได้ขโมยมำ ซัเรำยยืนขึ้น
ัันสำัภำรนำปว่ำ “สิ่ งใดที่ ขำ้ รเจ้ำได้มำโดยทำงทุ จัิ ธแลคมีผูอ้ ำ้ งยืนยันแล้ว ข้ำรเจ้ำจครืนให้ถึงสี่
เท่ำธัว” ซัเรำยไม่ได้ธดั สิ นใจว่ำจคไม่ขโมยเท่ำนั้น แธ่ยินดีรืนเงินให้แเ่ผทู ้ ี่เขำได้ขโมยมำแธ่อดีธด้วย
เำัเลันใจนั้นจคไม่สมนูัณ์รอถ้ำหำเว่ำเขำไม่ใช้หนี้นำปธำมรวำมสำมำัถของธน
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ดี.แอล.มูด้ ี เรยเล่ำปัคสนเำัณ์เมื่อรัั้งไปเทศนำที่ปัคเทศโรลัมของอังเฤษว่ำ มีชำยหนุ่มรน
หนึ่งมำหำแลคนอเว่ำอยำเเป็ นรัิ สเธียน ชำยรนนี้ได้ลเั ลอนส่ งฝิ่ นเถื่อนเข้ำไปในสหััฐอเมัิ เำ
ดี.แอล. มูด้ ี นอเแเ่ชำยรนนั้นว่ำ “ผมไม่ริดว่ำรุณจคมีโอเำสเป็ นรัิ สเธียนจนเว่ำรุณจคใช้หนี้
นำปของรุณ” ชำยรนนั้นธอนว่ำ “ถ้ำผมทำเช่ นนั้นผมเ็ธอ้ งถูเเฎหมำยธครัุ นธัวแลคธ้องถูเส่ งไปอยู่
ร่ำยดัดสันดำนเท่ำนั้น” “ถึงอย่ำงไัรุณเ็รวัจคทำเช่นนั้น” นัน่ เป็ นรำยืนยันของ ดี.แอล.มูด้ ี ชำยรนนั้น
จึงธอนว่ำ “ผมมีภััยำแลคลูเเ็ยงั เล็เ เรัื่ องแธ่งน้ำนทั้งหมดของผมซื้ อมำด้วยเงินที่ได้มำในทำงทุจัิ ธ
ทั้งสิ้ น ถ้ำผมเป็ นรัิ สเธียนจัิ ง ๆ ผมเ็ธอ้ งขำยเรัื่ องแธ่งน้ำนหมดแลคภััยำผมเ็ธอ้ งัู ้ แน่นอนว่ำผม
เป็ นรนอย่ำงไั”ดี.แอล.มูด้ ี เ็ธอนว่ำ “รวัขำยเรัื่ องแธ่งน้ำนแลครวัให้ภััยำของรุ ณัู ้ เัื่ องของรุ ณ
ด้วย” ชำยหนุ่มรนนั้นขอั้องให้ ดี.แอล. มูด้ ี ไปรูดเันภััยำของเขำ เมื่อ ดี.แอล.มูด้ ี เล่ำเัื่ องัำวธ่ำง ๆ
ให้ภััยำของชำยรนนั้นฟัง น้ ำธำของภััยำชำยรนนั้นไหลนองแเ้มทั้งสอง นำงเล่ำวว่ำ “ท่ำนอำจำัย์
ร่ค ดิ ฉนั ยินดี สลคทุเสิ่ งทุเอย่ำงถ้ำสำมีของดิฉนั จคเป็ นรัิ สเธียนจัิ ง ๆ” หญิงนั้นได้หยินเงิ นทั้งหมด
ของนำงออเมำแลคยื่นทุเสธำงร์แดงให้แเ่มูด้ ี ชำยหนุ่มรนนั้นมีทััรย์สมนัธิอยู่ในสหััฐอเมัิ เำน้ำง
เขำได้ข ำยทัั ร ย์ส มนัธิ เ หล่ ำ นั้น แลครื น เงิ น ทั้ง หมดให้ แ เ่ ัั ฐ นำลอเมัิ เ ัน ชำยรนนี้ รยำยำมสุ ด
รวำมสำมำัถที่จคใช้หนี้ นำปในอดี ธของเขำ ถ้ำใรัไม่เล้ำใช้หนี้ นำปของธนเท่ำที่ธนอำจทำได้แล้ว
เำัเลันใจชนิดนั้นเป็ นเำัเลันใจที่ยงั ไม่สมนูัณ์

2. ควำมจำเป็ นทีต่ ้ องกลับใจใหม่
เำัเลันใจใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เัำธ้องเำัเท่ำนั้นแธ่เป็ นสิ่ งที่จำเป็ น ถ้ำเัำธ้องเำััอดร้นจำเนำป
เปำโลเล่ ำวว่ำ “ในยุรที่ มนุ ษย์ยงั โฉดเขลำอยู่รัคเจ้ำมิ ได้ทังถื อโทษ แธ่เดี๋ ยวนี้ รัคองร์ได้ธัั สสั่ ง
มนุษย์ท้ งั ปวงทัว่ ทุเแห่งให้เลันใจเสี ยใหม่ นำงรนรั้อมที่จคเล่ำวว่ำ “ถูเแล้วรนที่ทำนำปมำเ ๆ แลค
เป็ นรนนำปหนำชัว่ ั้ำยมำเเ็รวัเลันใจเสี ยใหม่ แธ่ผมไม่เป็ นรนชนิดนั้นไม่จำเป็ นธ้องเลันใจใหม่ ผม
เป็ นรนสุ จัิ ธในหน้ำที่เำังำนแลคใรั ๆ เ็นนั หน้ำถือธำ” แธ่รัคเจ้ำธััสว่ำ “มนุ ษย์ทุเรนได้ทำผิด
นำปแลคขำดเำัถวำยรัคเเียัธิแเ่รัคเจ้ำ” เรัำคเหธุวำ่ ทุเรนทำนำปทุเรนเ็จำธ้องเลันใจเสี ยใหม่”
วันหนึ่ งัคหว่ำงที่รัคเยซู ทังเทศนำ มีรนรวเหนึ่ งรูดถึงรวำมนำปของผูอ้ ื่น รัคเยซู ธััสแเ่
เขำว่ำ “เัำนอเท่ำนทั้งหลำยว่ำ มิใช่ แธ่ถำ้ ท่ำนทั้งหลำยมิได้เลันใจเสี ยใหม่จคธ้องรินำศเหมือนเัน”
(ลูเำ 13:3) รัครัมภีั์อีเแห่งหนึ่งเล่ำวถึงรัคองร์วำ่ “รัคองร์ทังธั้งธ้นธิเธียนเมืองธ่ำง ๆ ที่รัคองร์
ได้ทังเัคทำอิทริ ฤทริ์ มำเเว่ำที่อื่นนั้น เรัำคเขำมิได้เลันใจเสี ยใหม่” (มัทริ ว 11:20) รัคองร์มิได้
ทังธิเธียนชำวเมืองนั้นเรัำคเหธุที่เขำเป็ นรนนำปหนำ แธ่รัคองร์ทังธิเธียนเขำ เรัำคเหธุที่เขำไม่ได้
เลันใจเสี ยใหม่ เัำธ้องทัำนว่ำเัำจคไม่ได้ัันรวำมัอด ถ้ำเัำไม่เลันใจเสี ยใหม่
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เมื่อไม่นำนมำนี้ ขำ้ รเจ้ำได้อ่ำนชี วปัควัธิของปี เธอั์ ร้ำั์ ทไั้ท์ ผูน้ ำสำรัญรนหนึ่ งของนิ เำย
เม็ทรอดีสท์ในยุรหนึ่ง รัั้งหนึ่งมีผเู ้ ชิญให้ปีเธอั์ รำ้ ั์ ทไั้ทเ์ ทศนำในรัิ สธจัเัเม็ทรอดีสท์แห่ งหนึ่ งใน
เมืองแนชไวล์ มลััฐเทเนสซี เ่อนที่เขำจคลงมือเทศนำเล็เน้อย ท่ำนศิษยำภินำลเข้ำมำเัคซิ นว่ำนำย
แอนดัิ วแจ๊รซัน่ (ปัครำนำริ นดี) เำลังเข้ำมำ ขออย่ำรูดอคไัที่เัคทนเัคเทือนใจรน ๆ นี้ เลย มีผเู ้ ล่ำ
ว่ำปี เธอั์ ร้ำั์ ไว้ท์ เัิ่ มธ้นเทศนำดังนี้ “ข้ำรเจ้ำได้ัันทัำนจำเท่ำนศิษยำภินำลที่เรำัรของท่ำนทั้งหลำย
วันนี้ วำ่ ท่ำนปัครำนำริ นดีแจ๊รซัน่ เำลังเข้ำในที่ปัคชุ มนี้ แลคข้ำรเจ้ำได้ัันรำแนคนำว่ำไม่รวัจครูด
อคไัให้เ ัคทนเัคเทือนจิธใจท่ำนปัครำนำริ นดี เลย แธ่ขำ้ รเจ้ำขอเัี ยนให้ทัำนดังนี้ ว่ำ , ถ้ำท่ำ น
ปัครำนำริ นดี แจ๊รซั่นไม่เลันใจใหม่หันจำเทำงนำปของธนแลคมำเชื่ อฟั งรัคเยซู รัิ สธ์ รัคเจ้ำจค
ทังริรำเษำลงโทษจิธวิญญำณของท่ำนปัครำนำริ นดีให้ลงนัเโดยเั็ วเท่ำ ๆ เันริรำเษำจิธวิญญำณ
ของชำวนิ โเัในเเำคเินนี่ เหมือนเัน” แลคมีผเู้ ล่ำวว่ำท่ำนปัครำนำริ นดีแจ๊รซัน่ เลำยเป็ นเรื่อนสนิท
ของนัเเทศน์ผนู ้ ้ ีนนั แธ่วนั นั้นเป็ นธ้นมำ
ไม่วำ่ ใรัจคมีธำแหน่งสู งหัื อมียศศัเดิ์อย่ำงไัไม่สำรัญ แธ่รัคเยซู ธััสว่ำ ถ้ำใรัไม่เลันใจ
ลคทิ้งรวำมนำปของธนผูน้ ้ นั จครินำศในนัเ มีรนหนึ่งรูดว่ำ “ผมเชื่ อในองร์รัคเยซูรัิ สธ์ แลคผมเธ็ม
ใจที่จคัันธ่อหน้ำสำรำัณคว่ำรัคเยซู เป็ นรัคผูช้ ่วย” แธ่รัคเจ้ำธััสถำมว่ำ “ท่ำนเลันใจจำเทำงนำป
ของท่ำนแล้วหัื อยัง?” อีเรนหนึ่งธอนว่ำ “ผมรยำยำมจคทำสิ่ งที่ถูเแลคผมรยำยำมจคมีชีวิธอยูเ่ รื่อช่วย
รนอื่น ๆ” แธ่รัคเจ้ำธััสว่ำ “ท่ำนเลันใจจำเทำงนำปของท่ำนแล้วหัื อยัง?” อีเรนหนึ่ งจคธอนว่ำ “ผม
จคอริ ษฐำนสวดมนธ์ทุเ ๆ รืน แลคหมัน่ ไปนมัสเำัรัคเจ้ำที่ โนสถ์เสมอ แลคยินดี ถวำยทััรย์เรื่อ
นำัุ งรัิ สธจัเั” แธ่รัคเจ้ำธััสว่ำ “ท่ำนเลันใจจำเทำงนำปของท่ำนหัื อเปล่ำ?” อีเรนหนึ่ งรูดว่ำ
“ผมั้องไห้เสี ยใจเรัำครวำมนำปของผมมำเมำย ทุเ ๆ วันผมขอให้รัคเจ้ำยเโทษนำปของผม” แธ่
รัคเจ้ำธััสว่ำ “เัำไม่ได้ถำมว่ำท่ำนั้องไห้มำเน้อยเรียงไัหัื อขออภัยโทษเรัำครวำมนำปของท่ำนเี่
รัั้งแล้ว แธ่เัำถำมว่ำท่ำนได้เลันใจจำเรวำมนำปของท่ำนแล้วหัื อยัง?” “เว้นแธ่ท่ำนจคเลันใจเสี ย
ใหม่ ท่ำนจคธ้องรินำศเหมือนเันรนอื่น ๆ เหมือนเัน”

3. สำเหตุทที่ ำให้ กลับใจใหม่
สำเหธุ ที่ เัคธุ น้ เธื อนให้ร นเลัน ใจใหม่ อำจมี หลำยอย่ำ ง แธ่จคเล่ ำ วในที่ น้ ี เรี ย งสองอย่ำ ง
เท่ำนั้น

(1) ผลทีเ่ กิดจำกกำรทำบำป
ข้อนี้เเี่ยวข้องเันรัควจนคของรัคเยซู รัิ สธ์ที่เล่ำวว่ำ “เว้นแธ่ท่ำนจคเลันใจเสี ยใหม่ ท่ำนเ็
จครินำศเหมือนเัน” รวำมนำปนำไปสู่ รวำมรินำศ “ร่ำจ้ำงของรวำมนำปนั้นรือรวำมธำย” “วิญญำณที่
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ทำนำปย่อมจคถึ งรวำมธำย” “รวำมนำปเมื่อเจัิ ญเธินโธเธ็มที่แล้วจคนำมำถึงรวำมธำย รวำมนำปเมื่ อ
ปล่อยมันไว้ธำมลำรังมันเ็เลำยเป็ นอันธัำยแเ่วิญญำณมนุ ษย์ เรัำครวำมนำปนำไปถึ งปลำยทำงที่
เป็ นอันธัำย แน่นอนรนที่มีสธิยอ่ มหันเลันจำเอันธัำยที่น่ำเลัวเช่นนั้น นี่ แหลคเป็ นสำเหธุอนั หนึ่ งที่
เัคธุน้ เธือนให้รนเลันใจใหม่ ถูเแล้วมันไม่ใชสำเหธุที่เัคธุน้ เธือนที่ดีที่สุดแธ่มนั เ็เป็ นสำเหธุหนึ่ ง
ในหลำยเหธุ”

(2) พระกรุณำธิคุณของพระเจ้ ำ
ในหนังสื อโัมนท 2:4 เล่ำวว่ำดังนี้ “หัื อท่ำนปัคมำทรัคเัุ ณำอันอุดมแลคเำัที่ทังอดทน
ไว้ชำ้ นำนแลคเำัทังอดเลั้นรัคทัยไว้ ไม่ัู้วำ่ รัคเัุ ณำของรัคเจ้ำนั้นเป็ นที่จคนำท่ำนให้เลันใจเสี ย
ใหม่หัื อ?”

(ก) ทรงสำแดงในกำรอวยพระพรประจำวัน
รุณงำมรวำมดีของรัคเจ้ำปัำเฏให้เัำเห็นจำเรัครัปัคจำวันที่ รัคองร์ปัคทำนแเ่ เัำ
เปำโลอริ นำยให้ชำวเมืองลุศธัำฟั งว่ำรัคเจ้ำผูเ้ ที่ยงแท้ผทู ้ ังรัคชนม์อยูน่ ้ นั มีลเั ษณคอย่ำงไั เปำโล
เล่ำวดังนี้ “แธ่รัคองร์ไม่ได้ขำดรยำนรือ รัคองร์ได้ทังเัคทำรุณให้ฝนธเ แลคให้มีฤดู เเิดผล ท่ำน
ทั้งหลำยจึงอิ่มใจยินดีดว้ ยอำหำันั้น” (เิจเำั 14:17) ทุเ ๆ วันรัคเจ้ำทังนำเัำไปให้รนเันปัคจัเษ์
รยำนใหม่ ๆ แห่งรัคเัุ ณำรุณของรัคองร์ รัคองร์ทังให้เัำมีชีวธิ ยืนยำวแลคอวยรัครัปัคจำวัน
ให้แเ่เัำ ปัคจัเษ์รยำนเหล่ำนี้ เป็ นรวำมดีจำเสวััร์รวัที่จคนำมนุษย์ให้เลันใจใหม่จำเนำปของธน
มำหำรัคเจ้ำ

(ข) ทรงสำแดงด้ วยกำรอวยพระพรเป็ นพิเศษ
รวำมดีของรัคเจ้ำปัำเฏออเมำเป็ นรัครัริเศษสำหัันเัำในเวลำที่มนุ ษย์ถึงรัำวจำเป็ น
แลครันขัน รัคเจ้ำทังเลี้ ยงดูมนุ ษย์หญิงชำยทัว่ โลเ เมื่อมนุ ษย์หมดหวังที่จคช่ วยธัวเอง ในวำัคนั้น
รัคเจ้ำจคทังเ้ำวเข้ำไปแลคทังรั้อมที่จคใช้หนี้ นำปแทนมนุ ษย์ เมื่อใดเมฆแห่ งชี วิธดำมืดทันถมลง
มำอย่ำงหนัเ เมื่อนั้นรัคเจ้ำเ็ทังขันไล่เมฆเหล่ำนั้นออเไปแลคทำให้นงั เเิดฟ้ ำแจ่มใส หลำยรนเป็ น
รยำนยืนยันได้วำ่ เป็ นเรัำครวำมดีของรัคเจ้ำ รัคองร์ทังปเปั เััเษำแลครุม้ รัองเขำในขณคที่เขำ
เผชิญเันอันธัำย
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(ค) ทรงสำแดงให้ เห็นว่ ำพระเจ้ ำทรงอดทนมำก
รวำมดี ของรัคเจ้ำปัำเฏออเมำโดยรัคเจ้ำทังอดเลั้นรัคทัยมำเมำย ทำไมรัคเจ้ำไม่
ลงโทษมนุษย์หญิงชำยทันทีในขณคที่เขำเำลังทำนำป? วันแล้ววันเล่ำมนุ ษย์รำเันขัดขืนรำสั่งของรัค
เจ้ำ แลคหมเมุ่นอยูเ่ นั รวำมนำป แลคทำไมรัคเจ้ำไม่จดั เำัเวำดล้ำงแลคทำลำยเสี ยทันที รำธอนมีอยู่
ปัคเำัเดียวรือ นัน่ เป็ นรวำมดีของรัคเจ้ำ เปโธันอเให้เัำทัำนว่ำรัคเจ้ำทังอดเลั้นรัคทัยให้เัำ
ไว้เป็ นเวลำนำน แลครัคองร์ไม่มีรัคปัคสงร์ใด ๆ เลยที่จคทำลำยมนุ ษย์ให้รินำศแธ่มีรัคปัคสงร์
ให้รนเลันใจใหม่ รัคเจธนำใหญ่ยิ่งของรัคเจ้ำรือเำัทังอดทนแลคจคนำรนให้เลันจำเทำงชัว่ มำ
หำรัคองร์
มีเด็เชำยรนหนึ่งเัี ยนเำัริมร์ดว้ ยวิรีัันร่ำแังแธ่เรียงเล็เน้อยเมื่อเด็เนั้นโธขึ้นเขำได้ซ้ื อโัง
ริมร์ใหญ่โังหนึ่ง เขำทำสัญญำซื้ อเชื่อสิ่ งของแทนทุเอย่ำง เขำธ้องทำงำนหนัเแลคชำัคเงินเป็ นงวด ๆ
ได้ธำมเวลำเสมอ เมื่อเขำชำัคเงินงวดสุ ดท้ำยแล้วเขำได้ยนื่ ในเสั็ จนั้นให้แเ่ภััยำของเขำที่นำ้ น รั้อม
เันรูดว่ำ “รัคเจ้ำทังรัคเมธธำธ่อเัำเสมอ เัำเป็ นหนี้ รัคองร์แลครวัจคใช้ชีวิธที่เหลืออยูน่ ้ ี ในเำั
ปันนิ น ธั ิร ัคองร์” เย็นวันัุ่ งขึ้ นเขำได้เชิ ญศิ ษยำภิ น ำลปัคจำรัิ ส ธจัเัของเขำไปที่ น ้ำน เขำแลค
ภััยำได้อุทิศธัวธ่อรัคเจ้ำ สัปดำห์ธ่อมำในวันอำทิธย์เขำได้เป็ นสมำชิ เของรัิ สธจัเั แล้วลงมือััน
ใช้รัิ สธจัเัทำเิจธ่ำง ๆ ของรัคเจ้ำ รัคเมธธำรัคเัุ ณำรุณของรัคเจ้ำเป็ นที่จนั ใจเขำมำเ

(ง) ทรงสำแดงให้ เห็นโดยกำรประทำนพระบุตรของพระองค์ เอง
แน่ทีเดียวรัคเมธธำของรัคเจ้ำทังสำแดงออเเมื่อรัคองร์ปัคทำนรัคนุธัของรัคองร์แเ่
มนุษย์ “เรัำคว่ำรัคเจ้ำทังััเโลเจนได้ปัคทำนรัคนุธัองร์เดียวของรัคองร์เรื่อทุเรนที่วำงใจใน
รัคนุธันั้นจคมิได้รินำศ แธ่มีชีวิธนิ ัันดั” (ยอห์น 3:16) รัคเยซู ทังััเรนนำปทั้งหญิงแลคชำยมำเ
จนเัคทัง่ ทังยอมสลคแลคยอมรลีรัคองร์นนไม้เำงเขน เรื่อปวงมนุ ษย์จคได้ัอดร้นจำเรวำมนำป
ของเขำ ในไม้เำงเขนที่ธำนลโเลำโเรำ เัำได้เห็นรัคเมธธำของรัคเจ้ำอย่ำงชัดเจนที่สุด แม้แธ่รัค
เจ้ำเ็ไม่สำมำัถช่วยเหลือมนุษย์มำเไปเว่ำที่รัคองร์ได้ทังเัคทำแล้วนนไม้เำงเขน
เป็ นรัคเัุ ณำรุณของรัคเจ้ำจัิ ง ๆ ที่รัคองร์ทังสำแดงรวำมััเที่ไม้เำงเขนแลครุณรวำมดี
ของรัคเจ้ำข้อนี้ รวัจคทำให้จิธใจของมนุ ษย์อ่อนโยนลงเลันใจใหม่จนถึงยอมรุเเข่ำลงนมัสเำัรัค
เจ้ำ เมื่อรวำมััเของรัคเจ้ำทังสำแดงให้แเ่ขำ้ รเจ้ำถึ งปำนนี้ ข้ำรเจ้ำเ็ไม่รวัจคทำให้รัคเจ้ำทังซ้ ำ
รัคทัยอีเโดยเำัเลันไปทำนำปอีเหลำยปัคเำั แธ่ขำ้ รเจ้ำจคสลคลคทิ้งรวำมนำปของข้ำรเจ้ำทุเ
ชนิดแลคถวำยทุเสิ่ งทุเอย่ำงของข้ำรเจ้ำเันรัคองร์
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เมื่อวิลเลี่ยม แม็รริลเล่ย ์ เำลังวิง่ หำเสี ยงเรื่อเลือเธั้งเป็ นปัครำนำริ นดีของสหััฐอเมัิ เำอยูน่ ้ นั
นััดำเรื่อน ๆ ของท่ำนได้ทำหน้ำที่ โฆษณำหำเสี ยงแทนธัวแม็รริลเล่ย ์ รณคหำเสี ยงได้ว่ำเช่ ำัถไฟ
ริเศษเรื่อเดิ นทำงไปหำเสี ยงธควันธเภำรเลำง ปัคชำชนในเมืองเล็เ ๆ แห่ งหนึ่ งในััฐอิลเล็นน้อยส์
ทัำนข่ำวว่ำเำัเดิ นทำงของรณคหำเสี ยงในัถไฟริเศษขนวนนั้นว่ำจคผ่ำนเมืองของเขำไป ัำษฎัจึง
รำเันแสดงรวำมจำนงว่ำธ้องเำัฟั งรำปัำศัยของรณคนี้ สัเเล็เน้อยขณคที่ยงั อยูน่ นัถไฟ แธ่รณคหำ
เสี ยงธอนไปว่ำ ไม่มีเวลำรอ เรัำคจคธ้องัี นไปด่วนจคให้ัถไฟริเศษขนวนนี้ หยุดไม่ได้ ชำวเมืองส่ ง
รำขอั้องด่วนไปอีเ แธ่เ็ได้ัันรำธอนยืนยันธำมเดิมว่ำัถไฟหยุดไม่ได้ ดังนั้นชำยรนหนึ่ งในเมืองนั้น
จึ งหำรงปัคจำชำธิ สหัั ฐอเมัิ เำผืนใหญ่ขึงขวำงทำงัถไฟขนวนนั้นไว้ แล้วส่ งข่ำวไปล่ วงหน้ำว่ำ
“ท่ำนจคเล้ำให้ัถไฟข้ำมรงชำธิของท่ำนไปเ็เอำซี ” เมื่อัถไฟแล่นเข้ำใเล้สถำนีของเมืองนั้นเขำเห็นรง
ชำธิอเมัิ เนั ผืนใหญ่ขวำงทำงัถไฟอยูั่ ถไฟขนวนนั้นไม่มีเ็ธอ้ งหยุด เขำจคอนุ ญำธให้ัถไฟแล่นข้ำม
รงชำธิของปัคเทศของเขำไปไม่ได้
โดยรัคเมธธำรุณของรัคเจ้ำ ทังใช้วิรีที่จคดึ งดูดแลคโน้มน้ำวหัวใจของรนนำปหลำย ๆ วิรี
เรื่อทำให้เขำเลันจำเทำงนำปนำนำชนิ ดของเขำเสี ย แธ่หลำยรนได้ปฏิ เสรรัคเมธธำรุณของรัคเจ้ำ
ในที่สุดรัคเจ้ำทังส่ งรัคนุธัองร์เดียวของรัคองร์ลงมำรลีชีรเรื่อล้ำงนำปโทษมนุ ษย์นนไม้เำงเขน
ที่ธำนลโเลำโเรำ แน่นอนรนนำปจคไม่เหยียนย่ำไม้เำงเขนแลคขืนดื้ดดึงทำนำปธ่อไป
“เมื่อเร่งเำงเขนปัคหลำด
ที่ปลงรัคชนม์รัคองร์ถึงมัณำ
ทััรย์สินทั้งโลเข้ำไม่ปัคสงร์
ทิ้งรวำมถือธัวแล้วไม่นำรำ”
“ัวมทััรย์สมนัธิท้ งั โลเของข้ำ
มอนรัคผูไ้ ถ่เ็ยงั น้อยไป
รวำมััเนี้ไซั้ปัคหลำดนัเหนำ
รวัมอนสิ นทััรย์ชีวธิ จิธใจ”
ไอแซ็ร วัทท์
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บทที่ 4 ควำมศรัทธำ (ควำมเชื่อ)
1. เป้ ำของควำมศรัทธำ
1. ไม่ใช่ธำัำ
2. ไม่ใช่หลัเศััทรำ
3. นุรรลผูม้ ีสภำรเหมือนรัคเจ้ำ

2. ควำหมำยของควำมศรัทธำไม่ มี
1. รวำมเชื่อ
เ. เชื่อในรวำมเป็ นรัคเจ้ำของรัคเยซู
ข. เชื่อในเำัธำยเรื่อไถ่นำปของรัคเยซู
ร. เชื่อในเำัฟื้ นรืนรัคชนม์ของรัคเยซู
2. เำัยอมััน
3. เำัยอมจำนน (ถวำยธัว) ธ่อรัคเจ้ำ

3. ข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับกำรกลับใจ
1. ปัคสนเำัณ์อนั แน่นอน
2. เเี่ยวข้องเันเำันังเเิดใหม่
3. เป็ นปัคสนเำัณ์ที่เเิดขึ้นทันที
4. เำัเปลี่ยนแปลงภำยนอเไม่เหมือนเันทั้งหมด
5. เป็ นปัคสนเำัณ์ที่จำเป็ น

39

บทที่ 4 ควำมศรัทธำ (ควำมเชื่อ)
ในนทที่แล้วมำเัำได้อภิปัำยถึ งงำนรัน่ แัเของเำัเลันใจใหม่รือเำัหันเลัน นัดนี้ ให้เัำ
วเเลันมำรูดถึงรัน่ ที่สอง รือเัื่ องรวำมศััทรำ เำัเลันใจใหม่รือเำัหันหลังให้แเ่รวำมนำปเรัำค
รวำมเเังเลัวไม่มีรัคเจ้ำ รวำมเชื่อถือเำัหันเลันมำหำรัครัิ สธ์ดว้ ยรวำมศััทรำแลคยอมจำนนธ่อ
รัคองร์ สองปัคเำันี้ แยเจำเเันรนลคเัื่ องแธ่เ็ยงั เเี่ยวเนื่ องเัน ไม่มีเำัเลันใจใหม่ ที่แท้จัิ งแยเ
ออเจำเรวำมศััทรำ แลคไม่มีรวำมเชื่อที่แท้จัิ งแยเจำเเำัเลันใจใหม่
สิ่ งสำรัญที่เเี่ ยวข้องเันรวำมเชื่ อได้แสดงให้เัำเห็ นแล้วในรัคดำััสของรัคเจ้ำ รำว่ำรวำม
เชื่ อ นี้ มี ป ัำเฏหลำยั้ อ ยรัั้ งในรัครัม ภี ั์ รวำมเชื่ อ เป็ นสิ่ ง ส ำรัญ ที่ สุ ด เมื่ อ เัำจคเข้ำ เฝ้ ำรัคเจ้ำ
ผูป้ ัครันร์ หนัง สื อฮี น ัู เ ธื อนสธิ เ ัำว่ำ เัำไม่ ส ำมำัถจคท ำธนให้ เป็ นที่ ร อรัคทัย รัคเจ้ำ ได้โดย
ปัำศจำเรวำมเชื่ อ โดยรวำมศััทรำรนจึงได้ัันรวำมัอด “ด้วยว่ำซึ่ งท่ำนทั้งหลำยัอดนั้นเ็ัอดโดย
รัครุ ณเรัำครวำมเชื่ อ ” โดยรวำมเชื่ อ รนเัำจึ ง ถู เ นัน เอำว่ำ เป็ นผูช้ อนรััม “เหธุ ฉ คนั้น เมื่ อเัำ
ทั้งหลำยเป็ นรนชอนรััมเรัำครวำมเชื่ อแล้วเัำจึงเป็ นไมธัี เนั เันรัคเจ้ำ” (โัม 5:1) เรัำครวำม
ศััทรำเัำจึงถูเแยเธัวออเเป็ นผูน้ ัิ สุ ทริ์ “เรื่อเัำจคได้ัันเำัล้ำงนำปแลคัันมัดเแห่ งรวำมนัิ สุทริ์
โดยรวำมเชื่อ” เป็ นเรัำครวำมเชื่ อจึงทำให้รำอริ ษฐำนเเิดผล “แลคทุเสิ่ งที่ท่ำนทูลขอในรำอริ ษฐำน
ท่ำนธ้องทูลขอด้วยรวำมเชื่ อว่ำจคได้ัันสิ่ งนั้น” เรัำครวำมเชื่ อจึ งทำให้รฤธิ เััมแห่ งชี วิธทุเอย่ำง
ดำังอยู่ได้ “ฤทริ อำนำจของรัคเจ้ำจครุ ม้ รัองผูท้ ี่มีรวำมเชื่ อ เรัำครวำมเชื่ อจึงทำให้ชีวิธของเัำ
ได้ัันชัยชนคนี่แหลครือชัยชนครือเัำมีชยั ธ่อโลเแล้วโดยรวำมเชื่ อ”
วันนี้เัำจคริจำัณำเป็ นริเศษเเี่ยวเันรวำมเชื่อที่ทำให้เัำได้ัันรวำมัอดธำมถ้อยรำของเปำโล
ว่ำดังนี้ “จงมีรวำมเชื่อธ่อองร์รัคเยซูรัิ สธ์เจ้ำของเัำ”

1. เป้ ำของควำมศรัทธำ
“จงมี รวำมเชื่ อธ่อองร์รัครัิ สธ์เจ้ำของเัำ” เำัเลันใจใหม่เป็ นเำัมุ่งหน้ำหำรัคเจ้ำ แธ่
รวำมเชื่อเป็ นรวำมศััทรำที่เัำมุ่งเข้ำหำรัครัิ สธ์ มีนำงรนเล่ำวว่ำ ถ้ำใรัมีรวำมเชื่ อด้วยรวำมจัิ งใจ
เขำเ็นนั ว่ำเป็ นรนดีรั้อมแล้ว

(1) ไม่ ใช่ ตำรำ
เำัที่เัำเชื่อจนได้ัันรวำมัอดไม่ใช่เัื่ องธำมธำัำ แม้วำ่ ธำัำนั้นจคเป็ นรัครัมภีั์เ็ธำม เัำ
จคไม่อำจเอื้อมทำให้ัำรำของรัครัมภีั์ธ่ำลงเลย เรัำคว่ำรัครัมภีั์เป็ นรัคดำััสของรัคเจ้ำ เัำจค
ไม่รดู เป็ นเชิงที่ทำให้เัำรลำยรวำมศััทรำในรัคดำััสของรัคเจ้ำลงไปเลย เัำจคทำให้รัครัมภีั์เป็ น
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โรมส่ องเท้ำของเัำแลคให้รัครัม ภี ั์เป็ นแสงปัคจำวันชี วิธของเัำ รัคดำััสของรัคเจ้ำเป็ นเฎ
สำหัันรวำมเชื่อแลครวำมปัครฤธิของเัำ แธ่รวำมเชื่อในรัครัมภีั์เท่ำนั้นไม่ได้ทำให้รนัอดร้นจำเ
นำป แม้วำ่ รน ๆ นั้นจคเชื่อทุเข้อที่เขียนไว้ในรัครัมภีั์เขำเ็ยงั ไม่ัอดร้นนำป

(2) ไม่ ใช่ หลักศรัทธำ
เำัที่มีรวำมเชื่อจนัอดร้นจำเนำปนั้นไม่ใช่รวำมเชื่อหลัเศััทรำเท่ำนั้น หลัเศััทรำเ็มีรวำม
จำเป็ นแลคสำรัญในธัวของมันเอง รวำมสำรัญของมันเ็รือ เป็ นหลัเอ้ำงถึ งรำสอนใหญ่ยิ่งที่เัำเชื่ อถื อ
นำงทีเัำอำจไม่เัี ยเหลัเศััทรำนั้นว่ำเป็ นหลัเศััทรำเ็ได้ เัำอำจเัี ยเว่ำเป็ นรำัันสำัภำรธำมรวำม
เชื่อของเัำเ็ได้ มันเป็ นหลัเรวำมจัิ งที่เัำได้ัันจำเรัคดำััสของรัคเจ้ำ แธ่รวำมเชื่ อในหลัเศััทรำ
เท่ำนั้นไม่สำมำัถช่วยรนให้ัอดร้นจำเนำปได้

(3) บุคคลผู้มสี ภำพเหมือนพระเจ้ ำ
รวำมศััทรำที่ทำให้รนัอดร้นจำเนำปเป็ นรวำมเชื่อในนุรรล แลคนุรรลผูน้ ้ นั รือองร์รัคเยซู
รัิ สธ์ ไม่ใช่ หนังสื อเล่มใดที่จคทำหน้ำที่ัันแนเรวำมนำปโดยยอมธำยไถ่นำปของเัำได้ หัื อไม่ใช่
หนังสื อเล่มใดที่จคเจ็นเป็ นนำดแผลเรัำคเำัล่วงลคเมิดของรวเเัำ แลคถูเฟเซ้ ำเ็จคเจ็นเป็ นนำดแผล
เรัำครวำมอสัธย์อรััมของรวเเัำ (อิสยำห์ 53:5) ไม่ใช่หลัเศััทรำหลัเใดที่จคชำัคนำปของเัำให้
สคอำดได้ แธ่เัำจคสคอำดได้เ็เรัำครัคเยซู รัิ สธ์ได้ทังทนทุเข์ทัมำนแลคถูเปลงรัคชนม์แทน
นำปของเัำเท่ำนั้น แลครวำมเชื่ อที่เชื่ อในเำัไถ่นำปนั้นแหลครือรวำมเชื่ อในองร์รัคเยซู รัิ สธ์ ท่ำน
จคสังเเธว่ำ เปำโลเล่ำวว่ำ “รัคเยซูรัิ สธ์องร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำของเัำ” ไม่ใช่ รวำมเชื่ อไม่มีมนุ ษย์รนใด
จคชว่ยรนให้รน้ นำปได้ ถึงแม้วำ่ รน ๆ นั้นจคเป็ นรนดีที่สุดในนััดำมนุ ษย์ท้ งั หลำยที่เเิดมำเ็ธำม รน
ๆ นั้นเ็จคช่วยท่ำนให้รน้ นำปไม่ได้ ถึงแม้วำ่ รน ๆ นั้นอำจจคมีชีวิธอยูใ่ นโลเโดยปัำศจำเนำปได้ แธ่
รน ๆ นั้นเ็จคช่วยใรัให้รน้ นำปไม่ได้เลย มีแธ่รัคเจ้ำองร์เดี ยวเท่ำนั้นที่ช่วยรนให้รน้ นำปได้ รวำม
เชื่อที่จคทำให้รนัอดนำปธ้องเป็ นรวำมเชื่ อในองร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำเท่ำนั้น
มีขอ้ รัครัมภีั์ หลำยข้อหลำยธอนที่เัำสำมำัถยเขึ้นมำอ้ำงได้ว่ำ เำัเชื่ อองร์รัคเยซู เป็ น
รวำมเชื่ อที่ ท ำให้รนัอดร้นนำปได้ เช่ น “ทุ เรนที่ ได้วำงใจในรัคนุ ธันั้นจคมิ ไ ด้ริ นำศแธ่มี ชี วิธ
นิ ัันดั” (ยอห์น 3:16) “ผูท้ ี่วำงใจในรัคนุธัมีชีวิธนิ ัันดั” (ยอห์น 3:36) “จงเชื่ อวำงใจในรัคเยซู
รัิ สธ์เจ้ำแลคท่ำนจคัอดได้” (เิจเำั 16:31)
เน็งเอล์นเั ศึเษำนิเำยลูเธอแันแลคเป็ นนัเเทศน์ที่สำมำัถผูห้ นึ่งได้ัันชื่อเสี ยงดีเด่นเนื่ องจำเ
ผลงำนที่ได้ศึเษำรัครัิ สธรััมใหม่เป็ นภำษำเัี เ เมื่อใเล้จคธำยผูน้ ้ ี ได้เล่ ำวรำของเปำโลว่ำดังนี้
“ข้ำรเจ้ำัู ้ จเั องร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำที่ ขำ้ รเจ้ำศัั ทรำ แลคข้ำรเจ้ำเชื่ ออย่ำงมัน่ รงว่ำรัคองร์ทังฤทริ์ อำจ
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ริทเั ษ์สิ่งซึ่ งข้ำรเจ้ำได้มอนไว้เนั รัคองร์จนจคถึงวำัควันนั้น” นี่ แสดงว่ำ แม้วำ่ ชำยรนนี้ จคเผชิ ญเัน
รวำมธำยเขำเ็ยงั มีรวำมเชื่อมัน่ รง
เอส.ดี.เอั์ ดอนเรยเล่ำให้เัำฟังเัื่ องหญิงรัิ สเธียนแเ่รนหนึ่ งซึ่ งดำเนิ นชี วิธอย่ำงถูเธ้อง หญิง
รนนี้เป็ นนัเศึเษำรัครัมภีั์ธลอดชี วิธของเรอ แลคเรอได้จดจำข้อรัครัมภีั์ไว้ในใจมำเมำย เมื่อเรอ
สู งอำยุข้ ึน รวำมจดจำของเรอเ็เสื่ อมลง เรอหมดรวำมสำมำัถที่จคเัี ยเรวำมจำธ่ำง ๆ ที่เรยจดจำไว้ได้
อีเธ่อไป แธ่มีขอ้ รัมภีั์อยู่ขอ้ เดี ยวที่ ยงั จำได้ธลอดเวลำรือ “ข้ำรเจ้ำัู้จเั องร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำผูท้ ี่ขำ้ รเจ้ำ
ศััทรำ แลคข้ำรเจ้ำเชื่ ออย่ำงมัน่ รงว่ำรัคองร์ทังฤทริ์ อำจริทเั ษ์ สิ่ งซึ่ งข้ำรเจ้ำมอนไว้เนั รัคองร์
จนถึ งวำัควันนั้น” ธ่อมำอีเไม่นำนนัเรวำมจำที่เรยจำได้เ็ฟั่นเฟื อน ข้อรัครัมภีั์ที่เรยทำได้เ็เหลื อ
เรียงธอนท้ำยว่ำ “สิ่ งซึ่ งข้ำรเจ้ำมอนไว้เนั รัคองร์จนถึงวำัควันนั้น” แลคในนั้นปลำยแห่ งชี วิธของเรอ
ๆ อ่อนเำลังลงมำเ ผูท้ ี่ััเใรั่ เฝ้ ำดูเรอเห็นปำเเรอขมุนขมินนึ เว่ำเรอรงเัี ยเั้ององร์รัคผูเ้ ล้ำโลมผูท้ ี่
ทังเนัมิธธัวเรอมำ รนเหล่ำนั้นโน้มธัวลงเอำหู ฟังที่ปำเของเรอ แธ่ทุเรัั้งได้ยินแธ่เสี ยงที่เรอเล่ำว
ทนทวนถ้อยรำนั้นแเ่ธวั เรอเองว่ำ “รัคองร์เจ้ำ รัคองร์เจ้ำ ” ดอเเธอั์ เอั์ ดอน เล่ำวว่ำหญิงรนนั้น
อำจลืมข้อรัครัมภีั์อื่น ๆ ทั้งหมด แธ่เหลืออยูร่ ำเดียวที่สำรัญที่สุด แลครำนั้นเป็ นรำที่เินรวำมถึงรัค
รัมภีั์ท้ งั เล่ม

2. ควำมหมำยของควำมศรัทธำ
เำัที่เัำจคมีรวำมเชื่อนั้นหมำยรวำมว่ำอคไั? นำงรนมองดูรวำมศััทรำเหมือนเันมองสิ่ งของ
ที่ไม่เป็ นรวำมจัิ งจังอคไัเลย แลคเลันเห็นว่ำรวำมศััทรำเป็ นเำัขัดแย้งเันเหธุผล มีรนหนึ่ งถำมว่ำ
“รวำมเชื่ อรืออคไั?” อี เรนหนึ่ งธอนว่ำ “รวำมเชื่ อรือเชื่ อในสิ่ งที่ธนเองยังไม่ัู้จเั ” หลำยท่ำนอำจมี
รวำมเชื่อเช่นนั้นจัิ ง ๆ
มีศิษยำภินำลของรัิ สธจัเัหนึ่งเวลำเทศนำรัำวไัเ็มเั จคมีนำยรนำรำัรนหนึ่ งซึ่ งนำน ๆ จค
มำโนสถ์สัเรัั้ ง เผอิญมำฟั งทุเรัำวแลคข้อเทศนำของท่ำนศิษยำภินำลผูน้ ้ นั เ็มเั นังเอิ ญรูดแธ่เัื่ อง
รวำมเชื่ อทุเที วันหนึ่ งนำยรนำรำัรนนั้นอดันทนไม่ได้จึงถำมท่ำนศิษยำภินำลผูน้ ้ นั ว่ำ “อำจำัย์รััน
ทำไมอำจำัย์ไม่เทศนำเัื่ องอื่นนอเจำเเัื่ องรวำมเชื่ อน้ำง? ทำไมท่ำนอำจำัย์ไม่เทศนำเัื่ องที่จคเป็ น
ปัคโยชน์แเ่ผฟู ้ ั ง?” ธ่อมำอีเไม่เี่วนั รนำรำันั้นเเิ ดเำัปั่ นป่ วน ผูร้ นในเมืองนั้นรำเันไหลหลัง่ มำ
จำเทิศธ่ำง ๆ ธ่ำงรนธ่ำงมำด้วยรวำมสงสัยว่ำรนำรำัำจคล่มจม ท่ำนศิษยำภินำลผูน้ ้ นั เ็ไปเันเขำด้วย
หลำยรนรยำยำมจคถอนเงินจำเรนำรำันั้น นำยรนำรำัผูน้ ้ นั ธ้องวิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ ไป ๆ มำ ๆ ทำหน้ำที่
ชี้ แจงแเ่ปัคชำชนให้เเิ ดรวำมแน่ ใจว่ำ “ทุเ ๆ อย่ำงในรนำรำัอยู่ในสภำรเัี ยนั้ อยไม่มีอคไัริัุร
ผิดปเธิเลย” ท่ำนศิษยำภินำลเอำมื อธนไหล่ นำยรนำรำัแลคถำมว่ำ “มีเัื่ องอคไัเเิ ดขึ้นหัื อ?” นำย
รนำรำัรนนั้นเ็ ธ อนว่ำ “ท ำไม เ็ ไ ม่ ท ัำนผมไม่ เห็ น มี อ คไัผิ ด ปเธิ ธัวรนำรำัเ็ ย งั อยู่ใ นสภำร
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เัี ยนั้อยแลคมัน่ รงแธ่รงจคมีเหธุผลอคไันำงอย่ำงที่ผมไม่ทัำนที่ทำให้ปัคชำชนขำดรวำมเชื่ อถือใน
รนำรำั แลคทำให้รวำมไว้วำงใจของเขำสั่นสคเทือน ถ้ำท่ำนอำจำัย์จคเัุ ณำรูดแเ่ปัคชำชนให้เขำ
เข้ำใจได้จคเป็ นรัครุ ณยิ่ง” ท่ำนอำจำัย์ผนู ้ ้ นั รยำยำมช่ วยจนสุ ดเำลัง ผูร้ นจึงร่อยรลำยรวำมข้องใจ
แล้วรำเันเลัน ไป ธ่ อมำไม่ นำนศิ ษยำภิ น ำลผูน้ ้ ันจึ งรูดแเ่ นำยรนำรำัว่ำ “เัื่ องรวำมเชื่ อนั้นจคว่ำ
อย่ำงไั? รุ ณนอเให้ผมเทศนำสิ่ งที่ จคเป็ นปัคโยชน์แเ่ ผูฟ้ ั งมิ ใช่ หัื อ?” นำยรนำรำัเ็ธอนทันที ว่ำ
“รััน-รัั น ผมเห็ นชัดเจนที เดี ยวว่ำรวำมเชื่ อนั้นสำรัญมำเ ในรุ ัคเิ จเำัร้ำแล้วไม่ มีอคไัที่ สำรัญ
เท่ำเันรวำมเชื่อแลครวำมไว้วำงใจ”
แธ่รวำมศััทรำนั้นรืออคไั? มีหลำยสิ่ งที่เเี่ยวข้องเันรวำมศััทรำดังนี้

(1) ควำมเชื่อ
ผูท้ ี่มีรวำมเชื่อจคธ้องมีอคไัยึดถืออยู่ แลคเมื่อรัคเยซู เป็ นเป้ ำหมำยของรวำมเชื่ อที่จคทำให้รน
ัอดร้นจำเนำป รวำมเชื่อนั้นเ็จคธ้องเเี่ยวข้องเันองร์รัคเยซู แธ่รน ๆ นั้นจคธ้องเชื่ อรัคเยซู ในเัื่ อง
อคไั เรื่อจคได้ัันรวำมัอด? รน ๆ นั้นจคเชื่ อแธ่เรียงเล็เน้อยแล้วจคัอดร้นนำปได้อย่ำงไั? รัคเจ้ำ
เท่ำนั้นที่จคธอนปั ญหำนี้ ได้ มีเรื่อนเเ่ำแเ่ของข้ำรเจ้ำรนหนึ่ ง เขำเป็ นศิษยำภินำลของรัิ สธจัเันิ เำย
ลูเธอแัน ในเมืองที่ขำ้ รเจ้ำอยู่ เขำเรยรูดเสมอว่ำ “เำัที่จคเชื่ อมำเ ๆ เ็ดีเว่ำที่จคเชื่ อน้อย ๆ” สำหััน
ข้ำรเจ้ำมีรวำมจัิ งนำงปัคเำัเเี่ ยวเันองร์รัคเยซู รัิ สธ์ ซึ่ งรนนั้นจคธ้องเชื่ อถ้ำเขำอยำเจคัันรวำม
ัอดรือ

(ก) เชื่อในควำมเป็ นพระเจ้ ำของพระเยซู
รวำมเชื่ อที่ทำให้รนได้ัันรวำมัอดร้นจำเนำปนั้นมี อย่ำงเดี ยวเท่ำนั้นรือ รวำมเชื่ อที่เชื่ อว่ำ
รัคเยซู ทังเป็ นรัคเจ้ำ ไม่เป็ นเำัเรียงรอที่จคช่วยให้รนัอดนำปถ้ำจคเชื่ อว่ำรัคเยซู ทังเป็ นรนดี
รนหนึ่ งเท่ำนั้น หัื อเชื่ อแธ่เรียงว่ำรัคเยซู ทังเป็ นรนสำรัญรนหนึ่ งของโลเเท่ำนั้น แม้จคเชื่ อว่ำรัค
เยซู เป็ นรนดีที่สุดของโลเเ็หำเป็ นเำัเรียงรอแเ่รวำมธ้องเำัที่จคทำให้รนร้นนำปไม่ รนดีแลครน
สำรัญของโลเไม่มีรวำมสำมำัถที่จคช่วยเูใ้ รัให้รน้ นำปได้ รวำมเชื่อที่จคทำให้รนัอดร้นนำปได้รือ
รวำมเชื่อในรัคเยซูรัิ สธ์ผเู้ ป็ นรัคนุธัของรัคเจ้ำ
มี ปัญหำอี เอย่ำงหนึ่ งเเิ ดขึ้ นที่ นี่รือ “ถ้ำใรัรนหนึ่ งจคเชื่ อว่ำรัคเยซู เป็ นรัคเจ้ำ แธ่เขำจค
ปฏิเสรเำัเำเนิ ดจำเหญิงรัหมจำัี ของรัคเยซู ได้หัื อไม่?” ด๊อเเธอั์ นี. เอช. แรโัล์ธอนปั ญหำนี้
ด้วยรำหนัเแน่ นว่ำ “ไม่ได้” ผูน้ ้ ี เล่ ำวว่ำ “รวำมเป็ นรัคเจ้ำของรัคเยซู แลคเำัจุ ธิลงมำเำเนิ ดเป็ น
มนุ ษย์ของรัคเยซู เป็ นเำัวำงัำเฐำนของเำััอดร้นจำเรวำมนำป เป็ นหลัเรวำมจัิ งอันแัเซึ่ ง
สำรัญที่ สุดแลคเป็ นัำเฐำนของรัิ สธศำสนำ ใรัที่ ปฏิ เสรรวำมจัิ งข้อนี้ แล้วเขำเ็ไ ม่สำมำัถเป็ น
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รัิ สเธียนได้ธ่อไป หัื อไม่รวัจคธ้อนัั นไว้เป็ นรัิ สเธียนไม่ว่ำในเัณี ใด ๆ ใรัเ็ธำมที่ปฏิ เสรเำั
เำเนิดของรัคเยซูจำเหญิงสำวรัหมจำัี มำเัี ย แล้วผูน้ ้ นั เ็ปฏิเสรโรังเำัของรวำมัอดร้นจำเรวำม
นำปด้วย รัคเยซูรัิ สธ์จคเป็ นรัคผูช้ ่วยให้ัอดไม่ได้เลย หำเว่ำรัคองร์ไม่มีลเั ษณคดุจรัคเจ้ำยิ่งเว่ำ
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดในโลเ”

(ข) เชื่อในกำรตำยเพือ่ ไถ่ บำปของพระเยซู
เำัที่จคเชื่ อว่ำรัคเยซู เสด็จไปสู่ ไม้เำงเขนแลคถูเปลงรัคชนม์ที่นนั่ เท่ำนั้นไม่รอ เรัำคทุเ
ๆ รนที่ศึเษำปัควัธิศำสธั์ ยอ่ มยอมัันข้อนี้ แธ่วำ่ เำัธำยของรัคเยซู มิใช่เป็ นเำัธำยอย่ำงสำมัญหัื อ
วิสำมัญฆำธเััม แธ่รัคเยซู ทังยอมรลีรัคชนม์เรื่อจคทำให้เเิดรวำมัอดร้นจำเนำป สำหัันปวง
มนุษย์ทวั่ โลเ “รัคเยซูทังแนเรวำมนำปของเัำด้วยรัคเำยของรัคองร์เองที่ธน้ ไม้ (เำงเขน)” รัค
เยซูทังใช้หนี้นำปของเัำซึ่ งไม่มีใรัในโลเจคใช้หนี้ได้

(ค) เชื่อในกำรฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซู
ข้อนี้หมำยรวำมว่ำ ธ้องเชื่ อรวำมจัิ งอันปัคเสัิ ฐเัื่ องเำัฟื้ นจำเรวำมธำยของรัคเยซู รัิ สธ์
รวำมเชื่อในรัครัิ สธ์ที่ธำยแล้วช่วยใรัให้ัอดร้นนำปไม่ได้ เำัฟื้ นขึ้นจำเธำยของรัคเยซู ธ่ำงหำเ
ที่ ท ำให้ ร วำมธำยของรัคเยซู น ัง เเิ ด ผลมี ฤ ทริ์ เดช เัื่ อ งัำวของรัคเิ ธ ธิ รุ ณ รงจคหยุ ดสิ้ น สุ ด ลง
เหมื อนเันที่ มนุ ษย์นำงจำรวเอยำเให้สิ้นสุ ดลงรั้ อมเันเัื่ องเำัฝั งรัคศรของรัคเยซู ในอุโมงร์
สมจัิ งดังที่อำจำัย์เปำโลเล่ำวว่ำ “รวำมเชื่ อของท่ำนเ็ไั้ ปัคโยชน์แลคธัวท่ำนเ็ยงั อยู่ในรวำมนำป
ของท่ำนธ่อไป”
เัำอำจจคธ้องเชื่อนำงสิ่ งนำงอย่ำงในเัื่ องรัคเยซู แธ่รวำมเชื่อนั้นมิใช่รวำมศััทรำ ใรั ๆ อำจ
เชื่อในทุเสิ่ งทุเอย่ำงเเี่ยวเันรำสั่งสอนขององร์รัคเยซูรัิ สธ์แลคเชื่อมำเเว่ำนั้นอีเ แธ่เัคนั้นเ็ยงั ไม่
ัอดร้นนำป ผีมำัซำธำนมันเ็เชื่ อสิ่ งเหล่ ำนั้นเหมือนเัน ยำเอนรูดไว้ดงั นี้ “ท่ำนเชื่ อว่ำมีรัคเจ้ำแธ่
องร์เดียวเ็ดีอยูแ่ ล้ว เหล่ำรวเปี ศำจมันเ็เชื่ อเหมือนเันแลคเลัวจนธัวสั่น” เำัเชื่ ออย่ำงนั้นเ็ดีแล้วแธ่
มันไปไเลไม่รอ ในสมัยเมื่อรัคเยซูยงั ทังรัคชนม์อยูใ่ นโลเนี้เหล่ำปี ศำจรำเันั้องอื้ออึงเมื่อมันเห็น
รัคเยซู รวเมัน รำเัน ั้ อ งว่ำ “องร์ร ัคเยซู ร ัิ ส ธ์ร ัคนุ ธัของรัคเจ้ำ สู ง สุ ด เัำเัน ท่ ำ นมี อ คไั
เเี่ยวข้องเัน? เัำัู ้ จเั ว่ำรัคองร์ท่ำนเป็ นผูใ้ ด ท่ำนเ็รือองร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำองร์นัิ สุทริ์ แธ่องร์เดียว” แธ่
เัำธ้องเำัรวำมเชื่อมำเเว่ำนั้นที่จคช่วยให้เัำร้นนำป
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(2) กำรยอมรับ
รวำมเชื่อในองร์รัครัิ สธ์เป็ นเำัยอมัันเอำองร์รัคเยซูรัิ สธ์เป็ นรัคเจ้ำแลคเป็ นรัคผูไ้ ถ่
นำปของเัำเป็ นเำัเฉรำคธัว เป็ นเัื่ องของรัคเยซูรัิ สธ์จคจัดทำแลคทำเำัไถ่นำป อัรัสำวเยอห์น
เล่ำวไว้ในยอห์น 1:12 “แธ่วำ่ รนทั้งหลำยที่ได้ธอ้ นัันรัคองร์ รัคองร์ทังโปัดให้มีอำนำจ
ที่จคเป็ นนุธัของรัคเจ้ำได้ รือรนทั้งหลำยที่ได้วำงใจในรัคนำมของรัคองร์” รวำมศััทรำในรัค
รัิ สธ์รือเำัธ้อนัันเอำรัครัิ สธ์ไว้ในธัวของเัำ
ไม่มีปัคโยชน์อคไัสำหัันรน ๆ นั้นถ้ำเขำเรียงแธ่เชื่ อว่ำอำหำันั้นมีปัคโยชน์แลคมีรุณภำร
ดี อ ย่ ำ งนั้น อย่ำ งนี้ ส ำหัั น ั่ ำ งเำย แธ่ เ ขำไม่ ัั น ปัคทำนอำหำัเหล่ ำ นั้น รน ๆ นั้น จ ำเป็ นจคธ้อ ง
ัันปัคทำนอำหำัที่มีรุณภำรดีจึงจคได้ัันปัคโยชน์จำเอำหำั รนเจ็นจคไม่ได้ัันปัคโยชน์จำเยำที่มี
รุณภำรวิเศษ ถ้ำเขำไม่ยอมใช้ยำนั้น ๆ แม้ยำนั้นจคมีฤทริ ััเษำโัรได้ เขำจคธำยเว้นไว้แธ่เขำจคใช้ยำ
นั้น ๆ ธำมสมรวัแเ่รวำมจำเป็ นแห่ งั่ ำงเำยของเขำ ธำมทำนองเดียวเันใรัจคเชื่ อในรวำมเป็ นรัค
เจ้ำขององร์รัคเยซู มำเสัเเท่ำใดเ็ธำม ถึงแม้วำ่ เขำจคเชื่ อว่ำรัคเยซู เสด็จไปสู่ ไม้เำงเขน ทังยอมรลี
รัคชนม์เรื่อโลเแลคฟื้ นขึ้นมำจำเธำย แลคยังมีชีวธิ อยูเ่ สมอ แธ่เขำไม่ยอมัันเอำรัคเยซู รัิ สธ์ไว้เป็ น
รัคผูไ้ ถ่นำปในธัวของเขำเอง เขำจคัอดร้นจำเนำปไม่ได้ เรัำคเชื่ อเท่ำนั้นไม่รอ รนทุเรนจำเป็ น
จคธ้องจัดเำัเันสิ่ งจำเป็ นสำหัันจิธวิญญำณของเขำเองธำมซึ่ งรัครัิ สธ์ปัคทำนให้แเ่เขำ
หลำยปี มำแล้ว, ขณคนั้นเเิดสงรัำมัคหว่ำงอังเฤษเันฝัั่งเศลเัื อใหญ่ลำหนึ่งของฝัั่งเศลธ้อง
เดินทำงไปเป็ นัคยคทำงไเล ขำเลันเัื อลำนั้นหมดน้ ำจืด รนในเัื อเำลังจคอดน้ ำธำย เขำชัเรงของเัื อ
ลำนั้นขึ้นขอรวำมช่วยเหลื อ แลคขณคที่ผำ่ นช่องแรนอังเฤษ รนในท่ำเัื อของอังเฤษแห่ งหนึ่ งเห็นเข้ำ
เขำจึงส่ งสัญญำณว่ำสงรัำมสงนแล้ว แลคเชิญเข้ำมำในอ่ำวแลคัันน้ ำจืดได้เท่ำที่ธอ้ งเำั รนในเัื อฝัั่ง
เศลจคเชื่อสัญญำณนั้นว่ำเป็ นจัิ งอย่ำงเดียวไม่รอ รนในเัื อจคธ้องนำเัื อเข้ำไปในอ่ำวแลคัันน้ ำจืดจำเ
ท่ำเัื อแห่งนั้นจึงจคได้ัันปัคโยชน์เธ็มที่
รัคเยซูรงจคทังมีรวำมริดอย่ำงนี้อยูใ่ นรัคทัย จึงธััสสอนว่ำ “เัำเป็ นทิรย์อำหำัแห่ งชี วิธ”
แลค “เัำเป็ นน้ ำทิรย์แห่ งชี วิธ” รนจคธ้องนัิ โภรอำหำัแลคน้ ำเข้ำไปในั่ ำงเำยเสี ยเ่อนจึงจคได้ััน
ปัคโยชน์จำเน้ ำแลคอำหำันั้น ถ้ำปฏิเสรไม่ยอมัันปัคทำนอำหำัแลคไม่ยอมดื่มน้ ำจคมีปลำยทำงอยู่
ทำงเดียวเท่ำนั้น สิ่ งนั้นรือ รวำมธำยในทำนองเดียวเันเัำจคธ้องจัดเำัเันรัครัิ สธ์ดว้ ยรวำมศััทรำ
ของเัำ ถ้ำวิญญำณที่หิวเัคหำยปัคสงร์จคได้ัันรวำมอิ่มทำงจิธเันรัครัิ สธ์ ผูน้ ้ นั จคธ้องัันเอำองร์
รัครัิ สธ์ไว้ในธัวของเขำ ๆ จึงจคได้ัันรวำมอิ่มนัิ นูัณ์ ถ้ำปฏิเสรองร์รัคเยซู รัิ สธ์ เ็มีปลำยทำงอยู่
ทำงเดียวเท่ำนั้น สิ่ งนั้นรือรวำมธ้องเำัทำงจิธวิญญำณ
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(3) กำรยอมจำนน (ถวำยตัว) ต่ อพระเจ้ ำ
รวำมศััทรำในองร์รัคเยซูรัิ สธ์รือเำัยอมจำนนธัวเอง (ถวำยธัวเอง) แเ่รัครัิ สธ์เป็ นเำั
มอนธัวเองไว้ในรวำมอำัั เขำของรัครัิ สธ์ เมื่ อ จอห์ น จี. แร็ทธั้น แปลรัครัิ สธรััมใหม่เป็ น
ภำษำรื้นเมืองของชำวน้ำนหมู่หนึ่ง แร็ทธั้นไม่สำมำัถสััหำรำว่ำ “รวำมเชื่อ” แลค “ศััทรำ” วันหนึ่ง
ขณคที่เขำทำงำนอยูท่ ี่โธ๊คหนังสื อของเขำ รัู ชำวรื้นเมืองรนหนึ่งเข้ำมำแสดงว่ำั้อนแลคเหนื่ อยจำเเำั
เดิ นทำงไเล เขำนัง่ ทอดธัวลงนนเเ้ำอี้แลคใช้รำ ๆ หนึ่ งซึ่ งหมำยรวำมว่ำ “ผมทิ้งน้ ำหนัเธัวของผม
ทั้งหมดลงนนเเ้ำอี้น้ ี ” รำนั้นเองเป็ นรำที่ด๊อเเธอั์ แร็ทธันธ้องเำั รวำมเชื่ อนั้นจคเป็ นรวำมเชื่ อของ
ใรัเ็ธำม เป็ นเำัเัคทำชนิดหนึ่ง โดยเำัเัคทำของผูน้ ้ นั จควำงน้ ำหนัเแห่งรวำมริดแลคจิธใจลงนน
องร์รัครัิ สธ์ท้ งั หมด
หลำยรนเรยอ่ำนเัื่ องเำัเลันใจใหม่ของด๊อเเธอั์ วิลเลี่ ยมแฮชเช่อั์ แล้ว ขณคนั้นรัิ สธจัเั
เม้ำ ท์เฮอั์ ม นั เ ำลัง มี เ ำัปัคชุ ม ฟื้ นใจใหม่ ในรัิ ส ธจัเ ันี้ ร ัอนรัั วของแฮชเช่ อั์ เรยไปปัคชุ ม
นมัสเำัเป็ นปัคจำ เวลำนั้นมีหลำยรนได้เลันใจใหม่แล้ว แธ่เด็เหนุ่มแฮชเช่อั์ รนนี้ เ็ั้อนใจเัื่ องจิธ
วิญญำณของเขำเอง มีเรื่อนรนหนึ่งจูงมือเขำไปข้ำงหน้ำที่ปัคชุ มเรื่อัันสำัภำรนำป แธ่เด็เหนุ่มรนนี้
เ็ยงั ไม่รนรวำมัอด ธอนเย็นวันัุ่ งขึ้นเขำไปปัคชุ มธำมลำรัง ขณคที่เขำเดินรัุ่ นริดไปธำมทำง มีญำธิ
ของเขำรนหนึ่ งที่เริ่งเลันใจใหม่ ๆ เดินมำรนเขำแล้วั่ วมเดินทำงไปปัคชุ มด้วย ญำธิของเขำรนนั้น
ถำมเขำว่ำเขำริดถึ งธัวเองอย่ำงไั ขณคที่เขำเข้ำเฝ้ ำอยู่ธังรัครัเธั์ รัคเจ้ำ เขำจึงธอนว่ำเขำัู ้ สึเไม่
รอใจธัวเองจนหมดหวัง เรัำคเขำัู ้สึเว่ำเขำเป็ นรนนำปมำเธ่อรัคเจ้ำ แลคไม่ทัำนว่ำจคทำอย่ำงไั
ธ่อไป เรื่อนของเขำนอเว่ำ จงมีรวำมเชื่ อในองร์รัคเยซู รัิ สธ์ เขำรูดธ่อไปว่ำ เขำเรยได้ยินรนอื่นรูด
ถึงเัื่ องรวำมเชื่อ แธ่ธวั ของเขำเองยังไม่เห็นแสงสว่ำงในเัื่ องนี้ เลย เรื่อนของเขำหยุด แล้วชี้ ให้เห็นง่ำม
ธ้นไม้ใหญ่ง่ำมหนึ่ งทอดลงมำสู ้ ถนน เขำจึ งรูดเันเด็เชำยรนนั้นว่ำ “สมมุธิว่ำธัวท่ำนขึ้ นไปนนง่ ำม
ธ้นไม้น้ นั ท่ำนเลัวจคธเลงมำจำเธ้นไม้น้ นั ใช่ไหม?” เด็เชำยรนนั้นจึงธอนว่ำ “แน่นอนผมเ็ธอ้ งเลัว”
รน ๆ นั้นจึ งรูดธ่อไปว่ำ “มองขึ้นไปอี เที ซิ สมมุ ธิว่ำท่ำนขึ้นไปนนนั้นแล้วแลคฉันเัี ยเชื่ อของท่ำน
แลคนอเให้ท่ำนเัคโดดลงมำ ฉันจคัันธัวไว้แล้วท่ำนจคไม่เจ็นธัวเลย ท่ำนจคเัคโดดลงมำหัื อไม่?”
เด็เชำยรนนั้นเ็ธอนว่ำ “ไม่ ไม่เอำลครััน” แล้วเรื่อนของเขำเ็ถำมว่ำ “เ็ฉนั นอเท่ำนแล้วว่ำ ฉันจคััน
ธัวท่ำน แธ่ทำไมจึงไม่ยอมเัคโดดลงมำ” เด็เรนนั้นเ็ธอนว่ำ “เ็เรัำคฉันไม่เชื่ อว่ำท่ำนจคมีแังรอจค
ัันธัวฉันได้ หัื อมีแังแลคสำมำัถัันธัวได้เ็จัิ งแธ่ท่ำนอำจไม่เล้ำัันธัวฉันเ็ได้” เรื่อนของเขำจึงรูด
ว่ำ “นัน่ หมำยรวำมว่ำ ท่ำนไม่เชื่ อใช่ใหม?” รนนั้นรูดธ่อไปว่ำ “มองดูง่ำมไม้น้ นั อีเรัั้งหนึ่ งสมมุธิว่ำ
ธัวท่ำนยืนอยูน่ นง่ำมไม้ขำ้ งนน แลคมีองร์รัคเยซู ยืนอยู่ขำ้ งล่ำง รัคเยซู ทังเัี ยเชื่ อท่ำนแลคอ้ำแขน
ออเัันธัวท่ำนแล้วท่ำนจคเล้ำเัคโดดลงไปในอ้อมแขนของรัคเยซู หัื อไม่?” เด็เรนนั้นหยุดริดอยู่
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สัเรัู หนึ่ ง แล้วธอนว่ำ “รัันผมยินดีจคทำ” เรื่อนของเขำเ็ถำมว่ำทำไมเขำจึงยินดีทำเช่นนั้น? เด็เชำย
รนนั้นจึงธอนว่ำ “เรัำคว่ำถ้ำรัคเยซู ทังสัญญำว่ำจคัันธัวฉัน ฉันเ็เชื่ อว่ำรัคองร์จคทังทำเช่ นนั้น
แลคถ้ำ รัคองร์ท ังรยำยำมที่ จคัั น ธัวฉัน ฉันเ็ เชื่ อว่ำ รัคองร์ส ำมำัถทำได้อย่ำ งที่ ร ัคองร์ท ัง
สัญญำ” เรื่อนของเขำจึงธอนว่ำ “นัน่ แหลครือรวำมเชื่ อลค” แล้วเขำทั้งสองเ็เดิ นทำงธ่อไปเรื่อเข้ำใน
เำัปัคชุม เด็เชำยรนนั้นนัง่ ใเล้เนั เวทีขำ้ งหน้ำ ขณคที่เำัปัคชุมยังดำเนิ นธ่อไป เด็เหนุ่มรนนั้นรูด
เันธัวเองว่ำ “รืนวันนี้ ฉนั จคถวำยธัวแเ่รัคเยซู ” แลคเขำเ็ทำธำมที่เขำริด เขำัันองร์รัคเยซูแลครัค
วจนคของรัคองร์ เขำได้ถวำยธัวแเ่รัคเยซู ท้ งั หมดแลคถวำยทุเ ๆ สิ่ งทั้งหมดของเขำแเ่รัคเยซู นัน่
แหลครือ รวำมเชื่อ

3. ข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับกำรกลับใจ
เมื่อเัำได้อภิ ปัำยเันมำอย่ำงย่อ ๆ แล้วถึ งปัคสนเำัณ์ สองรัน่ เเี่ ยวเันเำัเลันใจใหม่ รื อ
“เำัเลัน ใจใหม่เฉรำครัคเจ้ำ แลครวำมเชื่ อในรัคเยซู ร ัิ สธ์” (เิ จเำั 20:21) นัดนี้ ใ ห้เัำเสนอ
ข้อเท็จจัิ งนำงปัคเำัอีเสัเเล็เน้อยเเี่ยวข้องเันปัคสนเำัณ์อนั นี้

(1) ประสบกำรณ์ อนั แน่ นอน
ปัคสนเำัณ์น้ ี ไม่วำ่ จคเเิดขึ้นแเ่ใรัเ็ธำม จคเเิดขึ้นแธ่เรียงรัั้งเดียวเท่ำนั้น เมื่อเำัเลันใจ
ใหม่ปัคเอนขึ้นด้วยเำัหันเลันแลครวำมศััทรำ รือเำัหันเลันจำเรวำมนำปมำหำรัคเยซู รัิ สธ์
แล้วเำัที่รนหนึ่งรนใดเลันใจใหม่ได้หลำย ๆ รัั้งเ็มีรวำมหมำยอยูน่ ำ้ ง ทุเ ๆ รัั้งที่รน ๆ หนึ่ งสำนึ เ
ธัวว่ำเขำได้ทำนำปธ่อรัคเจ้ำ แล้วหันเลันมำหำรัคเยซู ดว้ ยรวำมเสี ยใจแลคมีรวำมเชื่ อ รน ๆ นั้นได้
เลันใจใหม่แล้ว นี่ แหลคเป็ นรวำมหมำยที่รัคเยซู ทังใช้รำ ๆ นี้ เมื่อรัคเยซู ทังทำนำยเเี่ ยวเันเำั
ปฏิ เสรของเปโธัแลคธััสแเ่เปโธัว่ำ “เมื่อท่ำนได้หันเลันแล้ว, จงชู เำลังรี่น้องทั้งหลำยของท่ำน”
ลูเำ 22:33 เปโธัเรยเลันใจมำแล้วหนหนึ่ ง รือหมำยรวำมว่ำเขำได้เลันใจจำเรวำมนำปในอดีธแห่ ง
หนึ่งของเขำ แลคไว้วำงใจในองร์รัคเยซูรัิ สธ์ แธ่เมื่อเขำได้ทำนำปอย่ำงใหญ่หลวงในเำัปฏิเสรรัค
เยซูรัิ สธ์ แล้วหันเลันมำด้วยรวำมเสี ยใจในรวำมนำปแลคมีรวำมเชื่อองร์รัคเยซูรัิ สธ์ เขำจึงได้เลัน
ใจใหม่อีเรัั้งหนึ่ ง รัิ สเธียนทุเ ๆ รนได้เลันใจใหม่เมื่อเขำสำนึ เธัวว่ำเขำได้ทำนำป แล้วหันเลันมำ
หำรัคเยซูดว้ ยรวำมเสี ยใจในรวำมนำปแลคมีรวำมเชื่ อ โดยวิรีน้ ีจึงมีเำัเลันใจใหม่หลำยรัั้ง ธัำนใด
ที่รน ๆ นั้นยังมีชีวธิ อยูใ่ นโลเ เขำเ็ยงั เลันใจใหม่อยูเ่ ัื่ อย ๆ แลควำงใจในองร์รัคเยซูรัิ สธ์
แธ่ธำมปเธิรวำมหมำยแห่งเำัเลันใจเสี ยใหม่หมำยรวำมว่ำเป็ นปัคสนเำัณ์ที่เเิดขึ้นจัิ ง ๆ
แลคเเิดขึ้นเรียงรัั้งเดียวในชีวิธของรน ๆ นั้น เป็ นปัคสนเำัณ์วิสำมัญที่ทำให้รน ๆ นั้นได้ัันรวำม
ัอดเป็ นเวลำที่ใรั ๆ เ็ธำมสำนึ เธนเองอย่ำงลคเอียดสุ ขุมเเี่ยวเันรวำมนำปของธน แลคปัคสนเัน
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เำัเปลี่ ยนแปลงทั้งรวำมริดแลคจิธใจเเี่ ยวเันรวำมนำปของธนเองแล้วมอนธนเองไว้ในรัครุณของ
รัคเยซูรัิ สธ์เรื่อัอดร้นนำป เขำอำจหลงเัคทำนำปอีเหลังจำเที่ได้ัันปัคสนเำัณ์เช่นนั้นมำแล้ว
แลคนำงทีธอ้ งเำัเำัเลันใจใหม่หลำยรัั้งแลคหันเลันมำหำรัคเยซู แธ่เขำจคไม่ได้รนปัคสนเำัณ์
เหมือนรัั้งแัเที่เขำเรยรนเรยเห็นมำ แลคข้อนี้แหลคเป็ นเำัเลันใจใหม่รัั้งแัเที่เเิดขึ้นจัิ ง ๆ จคไม่
มีอีเเช่นนั้นในชีวธิ เรัำคว่ำเวลำนั้นมีนำงสิ่ งได้เเิดขึ้นในใจของเขำซึ่ งจคไม่มีเำัเปลี่ยนแปลงอีเเลย
ข้ำรเจ้ำเห็นด้วยอย่ำงแน่นอนว่ำ ใรั ๆ เ็ธำมที่ริดว่ำเขำได้ัันเำัเลันใจใหม่แล้ว แลคเขำริด
ว่ำนัน่ เป็ นเำัเลันใจใหม่ แธ่ปัำเฏภำยหลังว่ำเขำริดผิด เขำได้ปัคสนเันรวำมเศั้ ำโศเเนื่ องจำเ
รวำมนำปของเขำ แลคเขำได้ธดั สิ นใจว่ำจคเปลี่ ยนรวำมปัครฤธิในชี วิธของเขำ แธ่เขำไม่เรยเลันใจ
ใหม่จัิ ง ๆ เขำเป็ นผูท้ ี่อยู่ในจำรวเที่รัคเยซู ทังธััสถึงในเัื่ อง รำอุปมำเัื่ องผูห้ ว่ำนรืชทำเมล็ดรืช
นำงชนิ ดธเที่ดินมีหิน แลคเมล็ดรืชเ็งอเขึ้น แธ่ภำยหลังเ็เหี่ ยวแห้งธำยไป เหธุว่ำไม่มีัำเลึ เในดิ น
มันเป็ นปัคสนเำัณ์ ธื่นเธ้นทำงอำัมณ์ ซ่ ึ งจคผ่ำนไปเั็ ว ๆ เท่ำนั้น แธ่เำัเลันใจใหม่ที่แท้จัิ งเป็ น
ปัคสนเำัณ์ที่เเิดขึ้นจัิ ง ๆ แลคอยูถ่ ำวัไม่เปลี่ยนแปลง

(2) เกีย่ วข้ องกับกำรบังเกิดใหม่
ปัคสนเำัณ์ เช่ นนี้ จำเป็ นจคธ้องเเี่ ยวข้องเันเำันังเเิ ดใหม่ธำมที่เัำได้เล่ำวมำแล้วว่ำเำั
นังเเิดใหม่เนั เำัเลันใจใหม่เป็ นปัคสนเำัณ์อย่ำงเดียวเันแธ่เป็ นรนลคด้ำน เำันังเเิดใหม่เป็ นงำน
ของรัคเจ้ำ เำัเลันใจใหม่เป็ นงำนของมนุ ษย์ แธ่ท้ งั สองอย่ำงเ็ไปด้วยเัน ท่ำนมีอย่ำงหนึ่ งโดยไม่มี
อีเอย่ำงหนึ่ งไม่ได้ ไม่มีรนใดที่นงั เเิดใหม่โดยปัำศจำเเำัเลันใจใหม่หัื อไม่มีใรัเลันใจใหม่โดย
ปัำศจำเเำันังเเิดใหม่ รัควิญญำณนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำทังทำให้สำนึเธัวในรวำมนำป แธ่เมื่อรนใด
เลันใจเสี ยใจใหม่หนั มำหำรัครัิ สธ์รัควิญญำณของรัคเจ้ำเ็นำเำันังเเิดมำสู่ จิธใจของเขำ มนุ ษย์
จคเปลี่ ยนชี วิธของเขำเองโดยปัำศจำเรัคเจ้ำไม่ได้ แลครัคเจ้ำไม่ทำงำนในจิ ธใจของมนุ ษย์โดย
ปัำศจำเเำัั่ วมมือของมนุษย์
ข้ำรเจ้ำขอยเอุทำหัณ์เัื่ องเำัแสดงเำัอัศจััย์ของรัคเยซูสัเเัื่ องหนึ่ งที่สัคเน็ทซำยคดำ
ในเัุ งเยัู ซำเล็ม รัคเยซูทังรนชำยรนหนึ่งซึ่ งเดินไม่ได้ เขำไม่ได้เดินแม้แธ่เำ้ วเดียวเป็ นเวลำสำมสิ น
แปดปี แล้ว รัคเยซู ธััสแเ่เขำว่ำ “จงลุ เขึ้น ยเที่นอนของท่ำนแล้วเดินไป” ชำยผูน้ ่ำสงสำัรนนั้นได้
เรยรยำยำมลุ เขึ้ นเดิ นหลำยรัั้ งหลำยหนแล้วแธ่ไม่ได้ผล เขำช่ วยธัวไม่ได้ เขำอำจทูลรัคเยซู ดงั นี้
“รัคองร์เจ้ำข้ำ, ข้ำรเจ้ำลุเขึ้นไม่ไหว ข้ำรเจ้ำได้ลองหลำยรัั้งแล้วแธ่ทำไม่ได้” เขำไม่เรยรยำยำมลุเ
ขึ้นธำมรำสัง่ ของรัครัิ สธ์ ฉคนั้นนัดนี้เมื่อเขำฟังรำสัง่ ของรัคองร์ เขำเ็รยำยำม แลคดูเถิดนัดนี้ เขำได้
เัี่ ยวแังใหม่ในข้อเัคดูเของเขำแลคเขำลุเขึ้นเรัำคเหธุวำ่ เขำได้ัันเัี่ ยวแังใหม่
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เำัเลันใจใหม่เ็เป็ นเช่ นเดี ยวเัน เมื่อรัควิญญำณนัิ สุทริ์ เข้ำมำปัคทันในใจของรน ๆ นั้น
เขำจคสำนึเถึงรวำมนำปของเขำ รัคสุ ัเสี ยงของรัคเจ้ำจคธััสแเ่ผนู ้ ้ นั ว่ำ “จงทิ้งนำปของท่ำนแลคหัน
เลันมำหำรัคเยซู ” เขำได้รยำยำมจคทิ้งนำปของเขำหลำยรัั้งหลำยหนแล้วแธ่ไม่สำเั็ จ เขำรยำยำมที่
จคลุเขึ้นจำเสภำรที่หมดหวังแธ่ทำไม่สำเั็ จ รวำมนำปของเขำยึดธัวเขำไว้แน่น เมื่อเขำได้ยนิ รัค
สุ ัเสี ยงของรัคเจ้ำธััสเัี ยเว่ำ “จงลคทิ้งนำปของท่ำนแลคหันมำหำรัคเยซู ” เขำอำจทูลธอนว่ำ
“รัคองร์เจ้ำข้ำฯ ข้ำรเจ้ำลองดูหลำยรัั้งแล้ว ทำไม่สำเั็ จสัเรัั้งเดียว ข้ำรเจ้ำถูเรวำมนำปััดธัวไว้
แน่นแล้ว” แธ่เ่อนนี้เขำไม่เรยรยำยำมลคทิ้งนำปโดยเชื่อฟังองร์รัคเยซูรัิ สธ์ นัดนี้เขำเชื่อฟังรัค
สุ ัเสี ยงของรัคเจ้ำ เขำลุเขึ้นเดินออเมำจำเนำปของเขำ แลคดูเถิดฤทริ์ เดชของรัคเจ้ำเ็เข้ำไปใน
จิธใจของเขำ ได้ทำสิ่ งซึ่ งธัวเองไม่สำมำัถทำได้

(3) เป็ นประสบกำรณ์ ทเี่ กิดขึน้ ทันที
ในวำัคที่รนสำนึเธัวหันจำเรวำมนำปของเขำแลควำงใจในองร์รัคเยซู รัิ สธ์ในวำัคนั้น รน
นั้นได้เลันใจใหม่แล้ว เขำอำจธ้องเสี ยเวลำธ่อสู ้ในใจของธนเองเป็ นเวลำนำนเ่อนที่ จคมำถึ งรัน่ เำั
เลันใจใหม่จัิ ง ๆ แธ่ถำ้ ธัดสิ นใจได้เมื่อใด เำัเปลี่ยนแปลงใหม่เ็จคเเิดขึ้นเมื่อนั้น จัิ งอยูเ่ ขำอำจไม่
แน่ใจในเำัเลันใจนั้นในทันทีทนั ใด เขำจคร่อย ๆ เข้ำใจสิ่ งที่เเิดขึ้นเเี่ยวเันเำัเลันใจใหม่น้ นั ทีลค
น้อย ๆ แธ่เำัเปลี่ยนแปลงเเิดขึ้นในวำัคนั้นเอง
รัิ สเธี ยนนำงรนมีรวำมยุ่งยำเใจเรัำคเขำไม่สำมำัถชี้ ถอยหลังลงไปได้เลยว่ำเลันใจใหม่
เมื่อใด แลคที่ไหน เขำได้ยินรนอื่นเล่ำเัื่ องปัคสนเำัณ์ แห่ งเำัเลันใจใหม่ แลคนอเได้จนเัคทัง่
เวลำแลคสถำนที่ซ่ ึ งเขำได้เลันใจใหม่ แลคเมื่อเขำทำเช่ นนั้นไม่ได้เขำเ็สงสัยในเัื่ องเำัเลันใจใหม่
ของเขำ มีรัิ สเธียนชัำที่ดีที่สุดรนหนึ่ งที่ขำ้ รเจ้ำัู ้ จเั มีรวำมยุ่งยำเในเรัำคเหธุน้ ี เำัที่ท่ำนจคัู ้ จเั
สถำนที่แลคเวลำแน่ นอนที่ท่ำนเลันใจใหม่หัื อไม่น้ นั ไม่เป็ นปั ญหำ ปั ญหำที่สำรัญที่สุดเ็รือ เดี๋ ยวนี้
ท่ำนเเลียดชังรวำมนำปหัื อเปล่ำ? แลคหันธัวของท่ำนเองจำเนำปแล้วเลันมำหำรัคเจ้ำ แลคเดี๋ ยวนี้
ท่ำนวำงใจองร์รัคเยซูรัิ สธ์วำ่ เป็ นรัคผูช้ ่วยเูน้ ำปสำหัันธัวของท่ำนเองหัื อเปล่ำ?
มีสองรนเดินทำงไปในมลัั ฐ เวอจินเนี ยั์ รนหนึ่ งัู ้ จเั เขธแดนที่แน่ นอนว่ำแดนัั ฐแน่งแยเ
ธังไหน เมื่อเขำมำถึงเส้นปั นเขธเขำเ็เำ้ วข้ำมเส้นปั นเขธที่รำเขำออเร้นเขธมลััฐรำไัไลน่ำเหนื อเข้ำ
ไปในมลััฐเวอจินเนียั์ ชำยรนนี้ ัู้เวลำแลคสถำนที่ ๆ เขำข้ำมเส้นปั นเขธนั้นแธ่ชำยอีเรนหนึ่ งไม่ัู้เลย
ว่ำเส้นรัมแดนของมลััฐอยูธ่ ังไหน แธ่เขำเดินธ่อไปเัื่ อย ๆ จนในที่สุดเขำเ็ัู้สึเว่ำเขำเข้ำมำอยูใ่ นมล
ััฐ เวอั์ จินเนี ยั์ แล้ว เขำเห็ นนำงสิ่ งนำงอย่ำงที่เขำัู ้แน่นอนว่ำสิ่ งนั้น ๆ อยูใ่ นมลััฐเวอจินเนี ยั์ เขำไม่
ทัำนว่ำเขำข้ำมรัมแดนของััฐที่ธังไหน หัื อไม่ทัำนว่ำเดินข้ำมรัมแดนธั้งแธ่เมื่อไั แธ่ัู้แน่นอน
ว่ำเดี๋ยวนี้เขำอยูท่ ี่นนั่ แล้ว แลคเขำอยูใ่ นมลััฐเวอจินเนียั์ เท่ำ ๆ เันชำยอีเรนหนึ่งเหมือนเัน
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เำัเลันใจใหม่เ็เช่ นเดี ยวเัน รนหนึ่ งอำจัู ้ จเั เส้ นรัมแดนัคหว่ำ งอำณำจัเัของโลเเัน
อำณำจัเัของรัคเจ้ำ โดยเำัเลันใจใหม่แลคโดยรวำมเชื่ อเขำเ้ำวข้ำมเส้นรัมแดนนั้น เขำทัำนว่ำ
มันเเิดขึ้นเมื่อไัแลคเเิดขึ้นที่ใด แธ่อีเรนหนึ่ ง ภำยใธ้เำัสำนึ เนำป เขำหันหน้ำไปหำรัคเจ้ำ ธ่อมำ
อีเไม่ชำ้ เขำเ็ัู้ธวั ว่ำเขำอยูใ่ นรัคัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำ มีผลนำงอย่ำงเเิดขึ้นในใจแลคในชี วิธของ
เขำซึ่ งรัควิญญำณของรัคเจ้ำเท่ำนั้นเป็ นผูผ้ ลิธได้ เขำัู ้วำ่ เขำเเลียดนำปแลคััเรัคเจ้ำ เขำัู ้วำ่ เขำผ่ำน
จำเรวำมธำยมำสู่ รวำมมี ชีวิธแล้ว เขำไม่ทัำนเวลำหัื อสถำนที่ ๆ แน่ นอนลงไปว่ำเขำเลันใจใหม่
เมื่ อ ใดแลคธังไหน แธ่ เ ขำัู ้ แ น่ น อนว่ ำ เขำได้ เ ลัน ใจใหม่ แ ล้ ว จัิ ง ๆ แลครนนั้ น เ็ อ ยู่ ใ นรัค
ัำชอำณำจัเัของรัคเจ้ำเท่ำ ๆ เันอีเรนหนึ่งที่ัู้เวลำแลคสถำนที่ที่เขำเเิดใหม่เหมือนเัน

(4) กำรเปลีย่ นแปลงภำยนอกไม่ เหมือนกันทั้งหมด
เำัเปลี่ยนแปลภำยนอเของปัคสนเำัณ์แห่ งเำัเลันใจใหม่ของนำงรนเ็ปัำเฏให้เห็นได้
เด่นชัดเว่ำของนำงรน ทั้งนี้ ย่อมแล้วแธ่เำัดำเนิ นชี วิธของแธ่ลครน แลคแล้วแธ่เำัทำผิดนำปมำเ
น้อยเรียงใด ถ้ำผูใ้ ดมีชีวธิ อยูอ่ ย่ำงเสเรลแลคจมดิ่งลึเลงในรวำมนำป เมื่อรนนั้นเลันใจเปลี่ยนชี วิธใหม่
แล้ว เำัเปลี่ ยนแปลงในเำัดำเนิ นชี วิธของรน ๆ นั้นย่อมเห็ นได้เด่ นชัดมำเเว่ำผูท้ ี่ มีชีวิธอยู่อย่ำ ง
ซื่ อสัธย์ แลคเหมำคสม เำัเปลี่ยนแปลงในชี วิธของรนที่ โธเป็ นผูใ้ หญ่แล้วย่อมมี มำเเว่ำเด็เ ๆ เำั
เปลี่ ย นแปลงภำยในใจนั้นเหมื อนเัน แธ่ เำัเปลี่ ย นแปลงภำยนอเที่ปัำเฏออเมำให้เห็ น นั้นย่อม
แธเธ่ำงเันแล้วแธ่ชีวธิ ในอดีธของรนนั้น ๆ
นำงรัั้งเัำได้ยนิ นำงรนเล่ำเัื่ องเำัเลันใจใหม่ของเขำอย่ำงโลดโผนริศดำัว่ำเขำได้จมลึเลง
ไปในรวำมนำปจนด่ ำงรั้ อยสเปัเโสมม แลคแล้วเขำได้หันเลันใจใหม่แลคชี วิธของเขำได้มีเำั
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมหัศจััย์ จนทำให้นำงรนยุง่ ยำเใจเรัำคเขำเองไม่สำมำัถเล่ำเัื่ องเำัเลันใจใหม่
ของเขำได้อย่ำงนั้นน้ำง เมื่อเขำอ่ำนเัื่ องเำัเลันใจใหม่ของเปำโล เ็ทำให้เขำสงสัยเำัเลันใจใหม่ของ
ธนเอง เรัำคเขำไม่มีปัคสนเำัณ์เช่นนั้นเลย แธ่ผทู ้ ี่จครนปัคสนเำัณ์เำัเลันใจใหม่อย่ำงเปำโลได้
ผูน้ ้ นั จคธ้องมีชีวิธอย่ำงเปำโลเสี ยเ่อน เขำจคธ้องเป็ นผูท้ ี่ข่มเหงรัิ สธจัเั มือของผูน้ ้ นั จคธ้องเปื้ อน
เลื อดของผูไ้ ั้ รวำมผิด แทนที่รน ๆ นั้นจคเศั้ ำโศเเสี ยใจเรัำคไม่สำมำัถเล่ ำเัื่ องเำัเลันใจใหม่
เช่ น นั้ น ได้ เขำรวัจคขอนรัครุ ณ รัคเจ้ำ ที่ เ ขำไม่ จ มลึ เ ลงในนำป จนเัคทั่ง ปัำเฏผลเำั
เปลี่ยนแปลงภำยนอเเด่นชัดเช่นนั้น
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(5) เป็ นประสบกำรณ์ ทจี่ ำเป็ น
ในมัทริว 18:3 มีรัคดำััสของรัคเยซูดงั นี้ “เัำเล่ำวแเ่ท่ำนทั้งหลำยธำมรวำมจัิ งว่ำ ถ้ำรวเ
ท่ำนไม่เลันใจเป็ นเหมือนเด็เเล็เ ๆ ท่ำนจคเข้ำในแผ่นดินสวััร์ไม่ได้เลย ถ้ำปัำศจำเปัคสนเำัณ์
เช่นนี้ เำััอดร้นจำเนำปเป็ นสิ่ งสุ ดวิสัย
รัู สอนศำสนำนำงรนเล่ำวว่ำมนุษย์ทุเ ๆ รนมีเชื้ อหัื อเมล็ดแห่ งชี วิธนิ ัันดัอยูใ่ นธัวแลคเขำ
ผูน้ ้ นั สำมำัถทำให้มนั เจัิ ญเธินโธขึ้นเป็ นชี วิธรัิ สเธียนได้ เมล็ดรืชที่ปลูเลงในดิน เมื่อมีสิ่งแวดล้อม
แลคภำวคเหมำคสม เมล็ดรืชนั้นจคงอเขึ้นเป็ นธ้นไม้ฉนั ใด รัคเจ้ำได้เรำคเมล็ดรืชแห่ งชี วิธนิ ัันดั์ ลง
ในจิ ธใจของทุ เรนแล้ว แลคเมื่ อได้ัันอิ ทริ รลแลคสิ่ งแวดล้อมอันเหมำคสมแล้ว เมล็ดรืชแห่ งชี วิธ
นิัันดันี้จคงอเแลคเจัิ ญเธินโธขึ้นเป็ นอุปนิสัยของรัิ สเธียนได้ฉนั นั้น รัู สอนศำสนำเหล่ำนั้นนอเว่ำ
ถ้ำเด็เรนใดได้ัันเำัอนัมอยูใ่ นหมู่รัิ สเธียนด้วยเันแลคัันเำัสั่งสอนอนัมอย่ำงถูเธ้องดีแล้ว เด็เ
รนนั้นไม่จำเป็ นที่จคธ้องรนปัคสนเำัณ์ที่เัำเัี ยเว่ำเำัเลันใจใหม่เลย แลคทั้งหมดที่เขำธ้องเำัเ็
รือเำัอนัมสั่งสอนอันถูเธ้องที่จคให้รงอยูใ่ นแผ่นดินของรัคเจ้ำธ่อไป
รำสอนเช่นนั้นเป็ นเำัธังเันข้ำมเันรัคดำััสของรัคเจ้ำทำัเมิได้อยูใ่ นแผ่นดินของรัค
เจ้ำ ธั้ง แธ่ เเิ ด เษัธัิ ย ์ดำวิดธัั ส ว่ำ “ข้ำ รเจ้ำ ได้เเิ ดมำในอสั ธย์อรััมแลคมำัดำได้ธ้ งั รััภ์ร ลอด
ข้ำรเจ้ำในรวำมนำป” (นทเรลงสััเสัิ ญ 51:5) เปำโลเ็สอนว่ำ “ธำมสันดำนเัำจึงเป็ นลูเแห่ งรวำม
ริโัรเหมือนอย่ำงรนอื่น” (เอเฟซัส 2:3)
รำสอนของรัู สอนศำสนำดังเล่ำวแล้วข้ำงธ้นเป็ นเำัปฏิเสรรวำมจำเป็ นเัื่ องเำัใช้หนี้ นำป
ของรัครัิ สธ์ ถ้ำมนุ ษย์จคัอดร้นจำเนำปได้โดยไม่ธอ้ งอำศัยเำัใช้หนี้ นำปของรัคเยซูแล้ว รวำม
ธำยของรัคเยซูเ็เป็ นสิ่ งไม่จำเป็ น แลคเำัเทศนำเัื่ องไม้เำงเขนเป็ นเัื่ องโง่จัิ ง ๆ
รำสอนเช่ นนั้นเป็ นเำัทำให้มนุ ษย์ได้ัันรวำมัอดร้นนำปได้ดว้ ยรลังของธนเอง มิใช่ได้ััน
รวำมัอดด้วยรัครุณ เป็ นเำัปฏิเสรแผนเำัณ์ของรวำมัอดซึ่ งเปำโลแลครนอื่น ๆ เสนอไว้ “ด้วยว่ำ
ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยัอดนั้นเ็ัอดโดยรัครุ ณเรัำครวำมเชื่ อ แลคมิใช่ แธ่ธวั ท่ำนทั้งหลำยเอง แธ่รัคเจ้ำ
ทังปัคทำนให้ รวำมัอดนั้นเป็ นด้วยเำัปัครฤธิเ็หำมิได้ เรื่อมิให้รนหนึ่งรนใดอวดได้”
(เอเฟซัส 2:8,9)
มีข่ำวแห่ งรัคเิ ธธิรุณเรียงข้อเดี ยวเท่ำนั้นสำหัันมนุ ษย์ทวั่ โลเข่ำวนั้นรือ “เำัเลันใจใหม่
เฉรำครัคเจ้ำแลครวำมเชื่ อในรัคเยซูรัิ สธ์” (เิ จเำั 20:21) แลคเ็มีรำเชิ ญชวนแห่ งรัคเิธธิรุณข้อ
เดียวสำหัันรนทุเรนรือ “จงหันเลันจำเทำงนำปของท่ำนแลคจงวำงใจในองร์รัคเยซู รัิ สธ์” จงสดัน
รัควจนคอันสำรัญของรัคเยซู ที่ธััสว่ำ “ถ้ำรวเท่ำนไม่เลันใจเป็ นเหมือนเด็เเล็เ ๆ ท่ำนจคเข้ำใน
แผ่นดินสวััร์ไม่ได้เลย” (มัทริว 18:3)
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รำสอนเัื่ องรวำมชอนรััมนี้ มีอยูท่ วั่ ไป ในรัครัมภีั์ เัำรนรวำมจัิ งเัื่ องรวำมชอนรััม
เมื่ อรัคเจ้ำธัั สแเ่ อนั ัำฮัม ในปฐมเำล 15:6 “อันัำฮัม เ็ เชื่ อวำงใจในรัคเยโฮวำห์ แลคที่ เชื่ อนั้น
รัคองร์ทังนันว่ำเป็ นรวำมชอนรััมแเ่ท่ำน” รวำมจัิ งข้อนี้ นััดำรัู แลคศำสดำรยำเัณ์ ของรัค
รัมภีั์เดิมเ็แถลงไว้เหมือนเัน แธ่เัำรนว่ำรัครัมภีั์ใหม่มีรำสอนเัื่ องนี้ รันนัิ นูัณ์ เปำโลเป็ นผูน้ ำ
รนหนึ่งที่อริ นำยรำสอนเัื่ องนี้ ในจดหมำยทุเฉนันของเปำโลมีรำสอนเัื่ องนี้ ในหนังสื อโัมดูเหมือน
จคอริ นำยรวำมหมำยของรวำมชอนรััมลคเอียดที่สุด จุดปัคสงร์ของจดหมำยนั้น (รือหนังสื อโัม) เ็
รือ รนชอนรััมจคมีชีวธิ ดำังอยูโ่ ดยรวำมเชื่อ (โัม 1:17) รำสอนนี้เป็ นหัวใจของรัคเิธธิรุณ
ในสมัยเลำงรำสอนเัื่ องนี้เเือนจคสู ญหำยไป มีขอ้ รวำมผิด ๆ รลำด ๆ แลครำสอนจอมปลอม
ปคปนอยูม่ ำเ จนรัอนรลุมรวำมหมำยที่แท้จัิ งเสี ยสิ้ น สิ่ งที่เรยเป็ นปัคสนเำัณ์ที่สำรัญที่สุดในชีวิธ
ของมนุษย์มำแล้วรัั้งหนึ่งเ็เลำยเป็ นสิ่ งที่มีรวำมหมำยแธ่เรียงเล็เน้อยโดยมำเในวงเำัรัิ สธ์ศำสนำ
ทัว่ ๆ ไปในเวลำนั้นได้ลดรวำมเข้มแข็งเัื่ องนี้ ลงไปมำเแลคศำสนำเ็เหลือแธ่ัคเนียนแลคริรีธ่ำง ๆ
เท่ำนั้น แธ่ในยุรที่ นิเำยโปัเธสแธนเฟื่ องฟู รำสอนเัื่ องรวำมชอนรััมโดยรวำมเชื่ อได้ถูเัื้ อฟื้ น
ขึ้นมำอีเ ในเวลำเดียวเันนั้น มำธินลูเธอั์ ได้ข้ ึนนันไดศัเดิ์สิทริ์ ในเัุ งโัมแลคได้อ่ำนรัครัมภีั์ขอ้ ที่
เล่ำวว่ำ “รนชอนรััมจคมีชีวิธดำังอยูโ่ ดยรวำมเชื่ อ” รัมภีั์ขอ้ นี้ มีรวำมหมำยใหม่แเ่ มำธิน ลูเธอั์
แลคได้เปลี่ยนวิถีชีวธิ ของเขำทั้งหมด

1. ผู้ประสำทควำมชอบ
ใรัจคเป็ นผูท้ ำให้มนุษย์เป็ นผูช้ อนรััม? เปำโลธอนปั ญหำข้อนี้ ไว้ในหนังสื อโัม 8:33 “รัค
เจ้ำได้ทังโปัดให้รน้ โทษแล้วใรั่ เล่ำจคเป็ นผูป้ ัันโทษอีเ?” นำงรัั้งมนุ ษย์รยำยำมจคทำธนให้เป็ นผู ้
ชอนรััมด้วยธนเอง แลคข้อนี้ แหลคที่รัคเยซู ทังเล่ำวโทษรวเฟำัิ สี ดังรัคเยซู ธััสว่ำ “รวเท่ำน
รยำยำมทำธัวให้เป็ นรนชอนรััมธ่อหน้ำมนุ ษย์” รัคเยซู ธััสรำเปัี ยนซึ่ งแทงใจรวเฟำัิ สีดงั นี้ “มี
ชำยรนหนึ่ งไว้ใจธนเองว่ำเป็ นรนดี (รนชอนรััม)” ทุเวันนี้ เ็เหมือนเันมีหลำยรนรยำยำมทำธนเอง
ให้เป็ นรนดี (เป็ นรนชอนรััม) รือเขำไว้ใจธนเองว่ำเขำจคเป็ นรนชอนรััมได้
นำงรนรยำยำมจคทำให้รนอื่นเป็ นรนดี ร่อแม่รยำยำมทำให้ลูเเป็ นรนดี เรื่อน ๆ เ็รยำยำมทำ
เรื่อนให้เป็ นรนดี แลคมีศำสนำนำงนิ เำยรยำยำมจคอ้ำงอิงว่ำเขำเป็ นผูม้ ีสิทริ์ ทำให้มนุ ษย์เป็ นรนชอน
รััมมีนุรรลเดี ยวเท่ำนั้นที่จคทำให้เัำเป็ นผูช้ อนรััมได้ ผูน้ ้ นั รื อรัคเจ้ำ “รัคเจ้ำเป็ นผูท้ ี่ทำให้เัำ
นัิ สุทริ์ ไม่มีโทษ”
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2. ควำมหมำยของควำมชอบธรรม
หมำยรวำมว่ำอคไัที่ ว่ำ รัคเจ้ำทังเัคท ำให้รนเป็ นรนชอนรััม? รำในภำษำอังเฤษมี
รวำมหมำยทำให้เข้ำใจผิดได้รือรำ ๆ นี้ เอำมำจำเภำษำลำธินสองรำซึ่ งหมำยรวำมว่ำ “ทำให้ยุธิรััม”
หัื อชอนรััม แธ่นนั่ ไม่ใช่ รวำมหมำยอย่ำงเดี ยวเันเันรวำมหมำยที่อำจำัย์เปำโลใช้ ในรัครัมภีั์
ใหม่รำว่ำชอนรััม ไม่ได้หมำยว่ำทำให้ยธุ ิรััม
รำนั้นธำมรวำมหมำยของเฎหมำย ถ้ำแปลธังธำมธัวอัเษัหมำยรวำมว่ำ ยุธิรััมหัื อชอน
รััม รำนี้เเี่ยวข้องเันผูท้ ี่จคธ้องเผชิ ญเันเฎหมำย รำนี้ ใช้เป็ นรำธังเันข้ำมเันเำัริรำเษำลงโทษ
เำัที่จคริรำเษำลงโทษผูใ้ ดนั้นไม่หมำยว่ำจคทำให้เขำเป็ นรนนำป แธ่เป็ นเำัปัคเำศให้ทัำนว่ำรน
นั้นเป็ นรนนำป เป็ นเำัแจ้งให้ทัำนว่ำผูน้ ้ นั มีรวำมผิดธ่อเฎหมำย ในทำนองเดียวเันเำัที่ทำให้ผหู ้ นึ่ ง
ผูใ้ ดเป็ นผูช้ อนรััมนั้น ไม่หมำยรวำมว่ำทำให้รนนั้นเป็ นรนยุธิรััม แธ่เป็ นเำัแจ้งให้ทัำนว่ำผูน้ ้ นั
เป็ นผูย้ ธุ ิรััมแล้ว
ด๊อเเธอั์ เรนเดลธั้น ยเอุทำหัณ์ จำเเัื่ องที่เเี่ยวเันขนนรััมเนี ยมของรนในสมัยเ่อนเัื่ อง
หนึ่ งว่ำ เมื่อรน ๆ หนึ่ งถูเฟ้ องเล่ำวหำว่ำทำผิดทำงอำชญำเัื่ องใดเ็ธำมรนนั้นจคถูเนำธัวมำธีหน้ำผู้
ริรำเษำ หลังจำเได้ริจำัณำหลัเฐำนแล้ว เ็จคอ่ำนรำริรำเษำโดยเอำหิ นเ้อนเล็เ ๆ ใส่ ลงในไห ถ้ำ
เขำริ ด ว่ำ จำเลยเป็ นรนท ำผิ ดจัิ ง เขำจคเอำเ้อ นหิ นสี ด ำใส่ ล งในไหในนั้น แธ่ ถ้ำ เขำเห็ น ว่ำ จ ำเลย
ปัำศจำเรวำมผิด เขำจคใส่ หินสี ขำวลงในไห เำัที่จคเอำเ้อนหิ นสี ดำใส่ ลงในไหไม่หมำยรวำมว่ำจค
ทำให้รนนั้นเป็ นอำชญำเั แธ่เป็ นเรียงวิรีเำัอย่ำงหนึ่ งที่ผรู ้ ิรำเษำแจ้งให้ทัำนว่ำรนนั้นเป็ นรนทำ
ผิด หัื อเำัที่ จคเอำเ้อนหิ นสี ข ำวใส่ ล งในไหไม่ ห มำยรวำมว่ำ จคเป็ นเำัท ำให้ร นนั้น ปัำศจำเ
รวำมผิด แธ่เป็ นวิรีเำัอย่ำงหนึ่ งซึ่ งปัคเำศให้ทัำนว่ำรน ๆ นั้นไม่มีรวำมผิดเลย ในทำนองเดี ยวเัน
เำัริรำเษำลงโทษของรัคเจ้ำเ็เหมือนเัน ไม่หมำยรวำมว่ำจคเป็ นเำัทำให้รน ๆ นั้นเป็ นรนนำป แธ่
เป็ นเำัปัคเำศให้ทัำนว่ำรนนั้นเป็ นรนนำป แลคเำัที่รัคเจ้ำทังนันว่ำผูน้ ้ นั เป็ นรนชอนรััมเ็ไม่
หมำยรวำมว่ำจคเป็ นเำัทำให้รนนั้นเลำยเป็ นรนชอนรััม แธ่เป็ นเำัแจ้งให้ทัำนว่ำผูน้ ้ นั เป็ นรน
ชอนรััมแล้วเำัที่ยอมัันว่ำรนนั้นเป็ นผูช้ อนรััมแล้วไม่เป็ นเำัเเี่ ยวข้องเันภำวคของมนุ ษย์เลย
แธ่เป็ นเำัเเี่ ยวข้องเันรัคนัญญัธิของรัคเจ้ำ รัคเจ้ำมิได้ทังลงโทษมนุ ษย์แธ่รัคเจ้ำทังทำให้
มนุษย์สคอำดนัิ สุทริ์
มีอยูส่ ำมสิ่ งที่เเี่ยวข้องเันรวำมชอนรััม
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ก. กำรอภัยบำป
ผูท้ ี่นนั ว่ำเป็ นผูช้ อนรััมนั้นรือรนที่ได้ัันเำัอภัยโทษแล้ว เมื่อรัคเจ้ำทังถือว่ำรนนั้นเป็ น
รนชอนรััม รัคองร์ทังอภัยรวำมนำปของเขำแล้ว รัคเจ้ำทังปัคเำศให้ทัำนว่ำเำัปฏิ นธั ิธำม
รัคนัญญัธิของรัคเจ้ำนั้นนันว่ำเป็ นเำัเรียงรอแล้ว ทุเอย่ำงที่เเี่ยวข้องเันรน ๆ นั้นเ็ยุธิลงแล้ว แลค
เขำร้นจำเผลนำปที่เขำทำแล้วทั้งสิ้ น ในเัณี เช่นนั้นเำัริจำัณำของรัคเจ้ำเป็ นเำัเรียงรอแล้ว รัค
เจ้ำทังปเำสิ ธว่ำรวำมผิดนำปที่ทำมำนั้นไม่เป็ นเำัผิดธ่อรัคองร์อีเธ่อไป เขำได้ัันเำัยเโทษแล้ว
รวำมนำปของผูน้ ้ นั ถูเถอนออเไปหมดแล้ว แลคผูน้ ้ นั ไม่ธอ้ งอยูภ่ ำยใธ้เำัลงโทษอีเธ่อไป ไม่มีอำนำจ
ในโลเหัื ออำนำจนอเโลเจคนำเอำผลแห่ งรวำมผิดนำปมำใส่ ลงในธัวรน ๆ นั้นได้อีเธ่อไป รัคเจ้ำ
ทังให้อภัยนำปของเขำแล้ว เมื่อเจ้ำเมืองแจ้งว่ำผูน้ ้ นั ได้ัันอภัยโทษแล้ว รน ๆ นั้นเ็ไม่ธอ้ งถูเลงโทษ
ธำมรำริรำเษำเรัำคท่ำนเจ้ำเมืองได้ปล่อยให้เขำเป็ นอิสัคธำมเหธุผลที่ท่ำนเห็นว่ำถูเธ้องดีแล้ว ไม่มี
อำนำจใดในััฐจคมำลงโทษหัื อปััเปัำเขำได้อีเธ่อไป เมื่อรน ๆ นั้นได้ัันเำัอภัยโทษจำเเจ้ำเมือง
แล้ว ในทำนองเดียวเันรัคเจ้ำทังให้อภัยแเ่มนุ ษย์ รัคองร์ทังปัคเำศแจ้งให้ทัำนว่ำรนนั้นได้ััน
อภัยโทษแล้ว แลคเมื่อเป็ นเช่นนั้นเ็ไม่มีอำนำจใดในโลเหัื อนอเโลเจคมีสิทริ์ นังรันให้ผนู ้ ้ นั ัันโทษ
ธำมรวำมผิดได้เลย

ข. กำรใช้ หนีบ้ ำป
เำัอภัยนำปเท่ำนั้นมิได้ทำให้ผนู ้ ้ นั เข้ำสนิ ทเันรัคเจ้ำหัื อเัี ยเั้องสิ่ งที่สูญเสี ยไปเรัำคผล
นำปที่เขำทำรืนมำได้เลย เมื่อเจ้ำเมืองปัคเำศอภัยโทษผูใ้ ดผูน้ ้ นั เ็เป็ นแธ่ได้ัันอิสัคภำรจำเเำัถูเ
ลงโทษเท่ำนั้น เขำจคได้ัันสิ่ งที่สูญเสี ยไปในเำัที่เขำได้ทำผิดนั้นเ็หำไม่รวำมอันอำยขำยหน้ำยังอยู่
ดังเดิม เำัอภัยโทษไม่ได้ยเฐำนคในสังรมของเขำขึ้นธำมัคดันเดิม ดังนั้นเรียงแธ่เำัอภัยนำปของ
รัคเจ้ำที่มีธ่อมนุษย์ไม่เป็ นเำัเูม้ นุษย์ให้ได้รืนมำในสิ่ งที่มนุ ษย์สูญไป แธ่ในเัณี ที่รัคเจ้ำทังัันให้
ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดเป็ นผูช้ อนรััมนั้น รัคเจ้ำไม่เรียงแธ่ปัคเำศว่ำเขำได้ัันอภัยนำปเท่ำนั้น แธ่รัคเจ้ำยัง
สำแดงให้ทัำนว่ำ รัคองร์ทังัันผูน้ ้ นั เข้ำสนิทเันรัคองร์ธำมเดิม เขำจคได้ัันเำัธ้อนัันเหมือนเัน
รนที่ไม่เรยได้ทำผิดนำปมำเลย
ข้อนี้ เ็ได้มีรำเปัี ยนเทียนไว้แล้วในเัื่ องนุธัน้อยหลงทำง เมื่อนุธัน้อยลุเขึ้นเลันไปน้ำนไป
หำนิดำแลคขอัันสำัภำรรวำมผิดนำปธ่อนิดำนั้น นุธัน้อยขอเป็ นแธ่เรียงรนใช้ของนิดำเท่ำนั้น เขำ
ไม่เรยหวังเลยว่ำจคได้ัันธำแหน่งนุธัอย่ำงเดิมอีเ แธ่นิดำของเขำมิใช่ เรียงแธ่อภัยโทษเขำเท่ำนั้น แธ่
ได้ัันเขำไว้เป็ นนุธัธำมเดิม เล่ำวรือหำเสื้ อผ้ำใหม่มำสวมให้ หำั้องเท้ำมำสวมให้ แลคนำแหวนมำ
สวมให้ที่นิ้ว แลคได้มีเำัเลี้ ยงเป็ นเเียัธิธอ้ นัันเขำให้ัันธำแหน่ งนุธัธำมเดิ ม นี่ เ็เป็ นวิรีเดียวเันที่
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รัคเจ้ำทังยอมัันนันเอำว่ำรนนั้นเป็ นรนชอนรััม รัคเจ้ำมิเรียงแธ่อภัยนำปมนุ ษย์เท่ำนั้น แธ่รัค
เจ้ำทังยอมัันรนนั้นแลคปฏินธั ิธ่อรนนั้น เหมือนเันไม่เรยทำนำปมำเ่อนเลย

ค. กำรเป็ นบุตรบุญธรรม
นำงทีขอ้ นี้จคเป็ นเัื่ องที่เัำรวัอภิปัำยเันให้ลคเอียดมำเขึ้นจคมีปัคโยชน์มำเเว่ำที่จคเล่ำว
ในที่น้ ี เรียงย่อ ๆ มีนเั ศำสำนศำสธั์ นำงรนถือว่ำเำัยเเป็ นนุธันุญรััมเป็ นส่ วนหนึ่ งของเำัเป็ นผู ้
ชอนรััมแธ่มีนำงรนอริ นำยว่ำเป็ นรนลคเัื่ อง “เำัยเเป็ นนุธันุญรััมเป็ นวิรีเำัของรัคเจ้ำที่ทัง
ช่วยเหลือนััดำนุธัทั้งหลำยเข้ำในรัอนรััวของรัคองร์” (มูลิน)
ไม่ธอ้ งสงสัยว่ำเปำโลขอยืมรำรูดนี้ มำจำเรััมเนี ยมของชำวโัมัน เำััันเอำเด็เมำเป็ นนุธั
นุญรััมเ็มีรััมเนียมเรยทำเันทัว่ ไปในอำณำจัเัโัมัน นุธันุญรััมมีสิทริ์ ัันมัดเแลคมีสิทริ์ ทุเ
อย่ำงเหมือนนุธัของผูน้ ้ นั จัิ ง ๆ ในทำนองเดียวเันผูท้ ี่รัคเจ้ำทังยเฐำนคขึ้นเป็ นนุธันุญรััม รัค
เจ้ำทังไถ่เขำมำเป็ นนุธั เขำเ็มีสิทริ์ ัันมัดเทุเอย่ำงในฐำนคเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ โัม 8: 15-17 “เหธุ
ว่ำท่ำนทั้งหลำยมิได้ัันนิ สัยอย่ำงทำสถึ งรวำมเลัวอีเ แธ่ท่ำนทั้งหลำยได้ัันนิ สัยอย่ำงนุธั ซึ่ งให้เัำ
ทั้งหลำยั้ องเัี ยเรัคเจ้ำว่ำ “อันนำ” รือรัคนิดำ ฝ่ ำยรัควิญญำณนั้นเป็ นรยำนัวมเันจิธใจของเัำ
ทั้งหลำยว่ำ เัำทั้งหลำยเป็ นนุธัของรัคเจ้ำแลคถ้ำเัำทั้งหลำยเป็ นนุธัแล้ว เัำจึงเป็ นทำยำทรือผูั้ ัน
มัดเของรัคเจ้ำ แลคเป็ นทำยำทด้วยเันเันรัครัิ สธ์ หำเเัำทั้งหลำยทนทุ เข์ทัมำนด้วยเันเัน
รัคองร์ เรื่อเัำทั้งหลำยจคได้สง่ำัำศีดว้ ยเันเันรัคองร์ดว้ ย”
ดังนั้นเำัเป็ นผูช้ อนรััมนั้นเป็ นเำัเัคทำอันชอนรััมของรัคเจ้ำซึ่ งรัคองร์ทังปัคเำศ
ว่ำ มนุ ษ ย์เป็ นอิ ส ัคร้นจำเนำปที่ เ ขำได้เ ัคท ำ แลคได้รื น ดี เ ัน รัคเจ้ำ รัคเจ้ำ ทังัั น ผูน้ ้ ันไว้ใ น
รัอนรัั วของรัคองร์ ไม่ใช่ เรียงััเษำแผลให้หำยเท่ำนั้น แธ่ยงั ลนัอยแผลเป็ นจำเผูน้ ้ นั ด้วย แลค
สถำปนำรวำมสัมรันร์อนั นัิ สุทริ์ ชนิดใหม่ให้เขำด้วย

3. บ่ อเกิดของควำมชอบธรรม
เปำโลชี้ ให้เห็นหัวข้อนี้ วำ่ “เัำได้ัันรวำมชอนรััมอย่ำงเสัี โดยอำศัยรัครุณของรัคองร์”
เำัที่ยอมัันว่ำเป็ นผูช้ อนรััมนั้นมิใช่ เป็ นเำัธั้งธ้นในรวำมนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำ หัื อในรวำมทัง
รััมของรัคเจ้ำ แธ่เป็ นเรัำครวำมััเของรัคเจ้ำล้นไหลออเมำสู่ มนุ ษย์เัำเัี ยเว่ำ รัครุณ “เัำถูเ
นันว่ำเป็ นผูช้ อนรััมเ็โดยรัครุณ”
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ก. ไม่ ได้ เกิดจำกกำรปฏิบัติ
ในจดหมำยทุเฉนันของอำจำัย์เปำโล ๆ ชี้รวำมแธเธ่ำงอย่ำงชัดเจนัคหว่ำงรวำมชอนรััมที่
เเิดจำเเำัปฏินธั ิแลครวำมชอนรััมที่เเิดจำเรัครุณของรัคเจ้ำ รัคเจ้ำมิได้ทังทำให้รนหนึ่ งรน
ใดเป็ นรนชอนรััม เรัำคเหธุที่รนนั้นเป็ นรนดี หัื อเรัำคเหธุที่รนนั้นเำลังเัคทำสิ่ งที่ดี รัครัมภีั์
เล่ ำวไว้ว่ำ “รนทั้ง ปวงได้ท ำผิดทุ เ รน แลคขำดเำัถวำยเเี ยัธิ ย ศแเ่ ร ัคเจ้ำ ” (โัม 3:23) ถ้ำผูใ้ ด
เลำยเป็ นรนชอนรััมเรัำคเำัปฏินธั ิของเขำ ผูน้ ้ นั จำธ้องดำเนิ นชี วิธโดยปัำศจำเนำป แธ่เมื่อไม่มี
มนุษย์รนใดเรยปัำศจำเนำป เรัำคฉคนั้นไม่มีมนุษย์รนใดเป็ นผูช้ อนรััมด้วยเำัปฏินธั ิของธนเอง
อำจำัย์เปำโลเล่ำวถึงอันัำฮัมว่ำ “เรัำคเหธุวำ่ ถ้ำอันัำฮัมเป็ นผูช้ อนรััมด้วยเำัปฏิ นธั ิใน
ธนเอง ท่ำนย่อมมีััศมีภำร แธ่ยอ่ มมิใช่ธ่อหน้ำรัครัเธั์ ของรัคเจ้ำ” อำจำัย์เปำโลเล่ำวธ่อไปว่ำ
“ถ้ำอันัำฮัมถูเนันว่ำเป็ นผูช้ อนรััมด้วยเำัปัครฤธิแล้วเขำเ็เป็ นผูท้ ี่เัำรวัจคชมเชย แธ่
ไม่ใช่รัคเจ้ำทังชมเชย” แลคได้เล่ำวธ่อไปว่ำ “ถ้ำโดยเำัปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิแล้ว ไม่มีเนื้ อหนัง
(มนุ ษย์) รนใดจคเป็ นผูช้ อนรััมได้เฉรำครัคเนธัของรัคเจ้ำเลย” แลคเปำโลยังเล่ำวธ่อไปอีเว่ำ
“แธ่ถำ้ เป็ นได้โดยรัครุณแล้วไซั้ เำัที่จคทำเอำโดยเำัปฏินธั ิเ็เป็ นไปไม่ได้”
รัคเจ้ำมิได้ทำให้มนุษย์เป็ นรนชอนรััม เรื่อให้เป็ นัำงวัลสำหัันนิ สัยดี หัื อสำหัันรวำม
ปัครฤธิที่ดีของเขำ แธ่รัคองร์ทังทำให้มนุ ษย์เป็ นรนชอนรััมด้วยรัครุณที่ปัคทำนให้เปล่ำจำเ
รัคทัยของรัคองร์

ข. เกิดจำกพระคุณของพระเจ้ ำ
ข้อนี้ เปำโลย้ ำโดยเน้นไว้ในข้อรัครัมภีั์ที่ ว่ำ “รัคเจ้ำทังรัคเัุ ณำให้เขำเป็ นผูช้ อนรััม
โดยไม่ริดร่ำ” (โัม 3:24) นี่ เป็ นนำงสิ่ งที่ รัคเจ้ำปัคทำนให้มนุ ษย์เป็ นของขวัญเปล่ ำ ๆ โดยไม่ริด
มูลร่ ำแลคมนุ ษย์จคไปออเแังแลคทำเอำเองเ็ไ ม่ได้ ข้อนี้ เป็ นนทเัี ย นที่ ยำเมำเที่ มนุ ษย์จคเัี ยนัู ้
มนุษย์อยำเจคทำอคไันำงอย่ำงเรื่อจคได้ร่ำจ้ำงจำเรัคเจ้ำในเำัเป็ นรนดี (รนชอนรััม) มนุ ษย์ไม่
เธ็มใจยอมถ่อมธัวธ่อหน้ำรัคที่นงั่ แห่ งรัครุณแลคยอมัันรวำมชอนรััมจำเรัคเจ้ำเป็ นของขวัญที่
ปัคทำนให้โดยไม่ริดมูลร่ำ
มีผเู ้ ล่ำวว่ำขณคที่โัแลนด์ฮีล เำลังเทศนำอยูท่ ี่งำนออเั้ำนแห่ งหนึ่ ง ใเล้ใเล้เนั นั้นมีรนหนึ่ ง
เำลังออเั้ ำนเลหลังของ นัเเทศน์รนนั้นเ็นอเว่ำ “ผมจคเลหลังของ ๆ ผมเหมือนเัน ผมจคขำยเหล้ำ
แลคน้ ำนมโดยไม่ธอ้ งใช้เงินแลคไม่ธอ้ งชำัคร่ำ” เรื่อนของข้ำรเจ้ำชี้ มือไปยังั้ำนเลหลัง “เขำลำนำเใจ
ที่จคธ้องรยำยำมทำให้รนขึ้นัำรำของให้สูงธำมที่เขำธ้องเำั ส่ วนธัวผมรนรวำมยุง่ ยำเใจที่จคทำให้
รนลดัำรำลงมำ” เรัำคว่ำรัคเจ้ำทังเสนอให้เัำเปล่ำ ๆ โดยไม่ริดมูลร่ำใด ๆ เลย รนเ็ยงั ัี ัอไม่ซ้ื อ
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สคเปอเยียนเล่ำวว่ำ “ถ้ำข้ำรเจ้ำจคเทศนำให้ท่ำนฟั งว่ำ รวำมชอนรััมของรัคเจ้ำนี้ จคซื้ อได้ดว้ ยเงิ น
ัำรำหนึ่งั้อยนำท ใรัน้ำงในที่น้ ีจคไม่ออเจำเที่นี่ไปโดยไม่เป็ นรนชอนรัำม? ถ้ำข้ำรเจ้ำจคเทศนำว่ำ
ท่ำนจคเป็ นรนนัิ สุทริ์ ได้โดยเดินทำงัคยคไเลหนึ่งั้อยไมล์ ข้ำรเจ้ำริดว่ำรัุ่ งนี้ รวเเัำในที่น้ ี รงจคธั้ง
ธ้นเป็ นนัเเดินทำงไเลแน่นอนจัิ งไหม? ถ้ำข้ำรเจ้ำจคเทศนำว่ำเัำจคเป็ นผูน้ ัิ สุทริ์ ได้โดยเำัธีธนเอง
หัื อเำัทัมำนธัวเอง เัำในที่น้ ี หลำยรนรงธีธนเองแลครงธีอย่ำงทำัุ ณเสี ยด้วย แธ่เมื่อข้ำรเจ้ำนอเว่ำ
ท่ำนจคเป็ นรนนัิ สุทริ์ (ชอนรััม) ได้เปล่ำ ให้เปล่ำ ๆ จัิ ง ๆ ท่ำนเ็หนั หน้ำหนี”

4. รำกฐำนของควำมชอบธรรม
รัคเจ้ำผูน้ ัิ สุทริ์ ทังเัคทำให้รนนำปเลันเป็ นรนชอนรััมนั้นทังใช้หลัเเเณฑ์อคไั?
เปำโลให้รำธอนปั ญหำข้อนี้ ว่ำ “แธ่รัคเจ้ำทังรัคเัุ ณำให้เขำเป็ นผูช้ อนรััมโดยไม่ริดร่ำ เรัำค
รัคเยซูทังไถ่เขำให้รน้ แล้ว” (โัม 3:24)
มี ร วำมชอนรััมอยู่ส องชนิ ด รวำมชอนรััมของเัำเอง แลครวำมชอนรััมที่ ร ัคเจ้ำ
ปัคทำนให้ รวำมชอนรััมของเัำเองเป็ นรวำมชอนรััมที่ เป็ นของส่ วนธัวของมนุ ษ ย์ธำมที่ เขำ
เป็ นอยู่ แลคธำมที่เขำปัครฤธิ แลคอีเอย่ำงหนึ่งรือรวำมชอนรััมที่รัคเจ้ำปัคทำนให้เป็ นรวำมชอน
รััมของรัคเยซู รัิ สธ์ที่ปัคทำนให้แเ่มนุ ษย์ ซึ่ งเชื่ อในเลื อดไถ่นำปของรัคองร์ “เรัำคว่ำรัคเจ้ำ
ได้ทังเัคทำให้รัคองร์น้ นั ผูไ้ ม่มีรวำมผิดเป็ นรวำมผิดเรัำคเห็ นแเ่เัำ เรื่อเัำจคได้เป็ นรนชอน
รััมของรัคเจ้ำโดยรัคองร์ (2 โรัิ นร์ 5:21)” รัคเยซู ทังยอมัันนำปแทนเัำ เรื่อรัคองร์จค
ปัคทำนรวำมชอนรััมของรัคองร์แเ่เัำ
นันยันอริ นำยไว้ในหนังสื อปฤษณำรััมของเขำว่ำ รัิ สเธี ยนแธ่งเำยด้วยผ้ำขี้ ัิ้ว แลคแนเ
ภำัคนำปหนัเ มำเ ออเเดิ นทำงจำเเมื องวินำศไปสู่ เมื องนัมสุ ขเเษม ธ่อมำสัเรัู่ หนึ่ งเขำเดิ นทำง
มำถึ งไม้เำงเขนที่ปัเอยูน่ นยอดเขำลูเหนึ่ ง ขณคที่เขำเำลังเดิ นขึ้นไปสู่ ไม้เำงเขนอันนั้น นำปของเขำ
(ภำัคนนน่ำ) เ็หลุดออเจำเไหล่ เลิ้งลงจำเภูเขำแลคหำยไปในอุโมงร์ฝังศรอันหนึ่ งซึ่ งเปิ ดอยู่ ขณคที่
นำยรัิ สเธียนเำลังดูอยู่แลคั้ องไห้ออเมำด้วยรวำมปิ ธิยินดี มีทูธสวััร์สำมองร์ธังมำยังเขำ องร์ที่
หนึ่ งนอเว่ำ “นำปของเจ้ำนั้นรัคองร์อภัยให้แล้ว” แลคทูธองร์ที่สองได้เปลื้ องเสื้ อผ้ำชุ ดเเ่ำของเขำ
ออเมำแลคสวมชุดใหม่อนั สวยงำมให้แทน ทูธองร์ที่สำมส่ งหนังสื อม้วนหนึ่งให้เขำอ่ำน
ข้อนี้ มเั ปัำเฏเป็ นรวำมจัิ งที่เำงเขน รือรัคเยซู ธอ้ งเลำยเป็ นรนนำปเรื่อเัำ แล้วเัำจคได้
เลำยเป็ นรนนัิ สุทริ์ (ชอนรััม) ของรัคเจ้ำโดยองร์รัคเยซู ไม่ใช่แธ่ภำัคนำปหลุ ดไปจำเน่ำของ
เัำเท่ำนั้น แธ่รัคเจ้ำทังเปลื้ องผ้ำขี้ัิ้วรือรวำมอรััมของเัำออเแล้วปัคทำนเสื้ อผ้ำแห่ งรวำมชอน
รััมของรัครัิ สธ์ให้แทน นี่ แหลคเป็ นัำเฐำนแห่ งรวำมชอนรััมของเัำ ไม่ใช่ สิ่งที่เัำได้ทำ แธ่
เป็ นสิ่ งที่รัคเยซูรัิ สธ์ทังเัคทำเรื่อเัำ
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5. วิธีทจี่ ะบรรลุถึงควำมชอบธรรม
“รัคเจ้ำได้ทังธั้งรัคเยซู น้ นั ไว้ให้ป ัำเฏเป็ นที่ ัคงันรัคริ โัรเรัำครวำมเชื่ อโดยรัค
โลหิธของรัคองร์” (โัม 3:25)
ในหนังสื อโัม 5:1 เปำโลเล่ำวไว้วำ่ “เหธุฉคนั้นเมื่อเัำทั้งหลำยเป็ นรนชอนรััมเรัำครวำม
เชื่ อแล้ว เัำจึ งเป็ นไมธัี เนั เันรัคเจ้ำโดยรัคเยซู รัิ สธ์องร์รัคเป็ นเจ้ำของเัำ” ธำมที่เัำเห็ นข้อ
แธเธ่ำงัคหว่ำงรัครุ ณแลคเำัเัคทำเอำด้วยธนเอง เำันัน เอำว่ำเป็ นผูช้ อนรััมไม่ใ ช่ เป็ นเำั
เัคทำเอำด้วยธนเอง (รือปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิ) แธ่ได้มำด้วยรวำมเชื่ อในองร์รัคเยซู รัิ สธ์ ใน
หนังสื อโัม 3:28 เปำโลเล่ำวไว้วำ่ “เหธุฉคนั้นเัำทั้งหลำยเห็นว่ำรนหนึ่ งรนใดจคเป็ นรนชอนรััมได้
เ็โดยอำศัยรวำมเชื่อนอเจำเเำัปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิ”
เำัธำยล้ำงนำปของรัคเยซู รัิ สธ์นนไม้เำงเขนนั้นไม่หมำยว่ำ ทุเ ๆ รนในโลเจคัอดร้น
จำเนำป จัิ งอยูร่ วำมธำยของรัคเยซู ทำให้ทุเรนในโลเมีโอเำศัอดร้นนำป แธ่ไม่มีใรัสัเรนใน
โลเจคัอดร้นจำเนำปได้ เว้นแธ่ผนู ้ ้ นั จคยอมจัดธัวเองให้เข้ำอยูใ่ นรัครุณของรัคเจ้ำในองร์รัคเยซู
รัิ สธ์ โดยรวำมเชื่อมนุษย์แธ่ลครนได้มีส่วนั่ วมัันปัคโยชน์จำเไม้เำงเขน ในเำัที่ศึเษำเัื่ องรวำม
เชื่อเัำรนว่ำรวำมเชื่ อนั้นรือเำััันเอำองร์รัคเยซู รัิ สธ์เป็ นรัคผูไ้ ถ่นำป โดยรวำมเชื่ อ รนแธ่ลครน
ได้มีรวำมปัคสำนสัมรันร์เนั องร์รัคเยซู รัิ สธ์แลคในเำัทำเช่ นนั้นเ็ทำให้รนนั้นได้ัันส่ วนแน่ง
ทั้งหมดที่รัคเยซูทังเัคทำเรื่อเัำ รวำมเชื่อรือเำัยอมัันเอำองร์รัคเยซูรัิ สธ์มำเป็ นที่ร่ ึง รวำมเชื่ อ
รือเำัยอมัันว่ำสิ่ งที่รัคเยซู ทังเัคทำนั้นทำไว้สำหัันธัวเัำเอง รวำมเชื่ อรือเำัยอมัันเรัื่ องแธ่ง
เำยใหม่ของรัคเยซู รัิ สธ์ เป็ นเสื้ อแห่ งรวำมชอนรััมที่รัคเยซูทังทอเป็ นผืนผ้ำสำหัันเัำ เมื่อรน
ใดยอมัันรัคเยซูเขำเ็ถูเแธ่งเำยด้วยเสื้ อแห่งรวำมชอนรััมของรัคเยซู แลคเมื่อเขำทำเช่นนั้นเ็เป็ น
เำัทำให้รัคเจ้ำทังรอรัคทัยแล้ว ธำมที่เปำโลเล่ำวไว้ในโัม 8:1 ว่ำ “เหธุฉคนั้นเำัปัันโทษไม่มี
แเ่รนทั้งหลำยที่อยูใ่ นรัคเยซู รัิ สธ์” รน ๆ นั้นไม่ได้ยืนอยูเ่ ฉรำครัครัเธั์ รัคเจ้ำในฐำนครนที่ถูเ
ริรำเษำลงโทษ แธ่อยูใ่ นฐำนคผูช้ อนรััม
ให้ถอยหลังไปถึงเัื่ องของอันัำฮัมซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เปำโลยเเป็ นธัวอย่ำงรัั้งแล้วรัั้งเล่ำ เปำโลนอเ
ว่ำ “อันัำฮัมได้เชื่ อรัคเจ้ำ แลครวำมเชื่ อนั้นได้ทังนันว่ำเป็ นรวำมชอนรััมให้แเ่ท่ำน” (โัม 4:3)
“สำหัันอันัำฮัมรวำมเชื่ อของเขำเ็นนั ว่ำเป็ นรวำมชอนรััม” อันัำฮัมไม่ได้เป็ นผูช้ อนรััมในธัว
ของธนเองเลย แลครุณงำมรวำมดี ของเขำไม่ได้ทำให้เขำเลำยเป็ นผูน้ ัิ สุทริ์ ชอนรััมได้เลย แธ่รวำม
เชื่ อของเขำนันเอำว่ำเป็ นรวำมนัิ สุทริ์ ชอนรััมสำหัันเขำ แลคเมื่อเป็ นเช่ นนั้นอันัำฮัมจึงยืนอยู่ธ่อ
รัครัเธั์ รัคเจ้ำในฐำนคผูช้ อนรััม ในทำนองเดียวเัน นุรรลแธ่ลครนจคไม่เป็ นรนชอนรััมในธัว
ของธัวเองเลย เขำไม่สำมำัถทำธนเองให้เลำยเป็ นผูช้ อนรััมโดยปัครฤธิเำัดี แธ่เมื่อเขำวำงรวำม
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เชื่ อของเขำในองร์ร ัคเยซู รัิ ส ธ์ เขำยอมัั นสิ่ ง ที่ ร ัคเยซู ทังเัคท ำเรื่ อเัำ แลคแธ่ งเำยใหม่ ด้วย
อำภัณ์ของรัคเยซูรัิ สธ์ แลคเมื่อเป็ นเช่นนั้นเขำเ็เลำยเป็ นผูช้ อนรััมธ่อรัคเจ้ำ
แธ่นำงรนอำจแย้งว่ำ “ยำเอนน้องชำยของรัคเยซู ไม่ได้สอนว่ำจคเป็ นผูช้ อนรััมด้วย เำั
ปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิโดยยเธัวอย่ำงของอันัำฮัมมิใช่หัื อ?” ยำเอนเล่ำวว่ำ “เมื่ออันัำฮัมนิดำของ
เัำได้รำอิ สัำเอลนุ ธัของท่ำนมำถวำยนนแท่นนูชำ จึ งได้รวำมชอนรััมเรัำคเำัปัครฤธิ มิใช่
หัื อ? ท่ำ นทั้งหลำยรงเห็ นแล้วว่ำรวำมเชื่ อได้ัวมเัน เำัปัครฤธิ ของท่ ำน แลครวำมเชื่ อนั้นเ็ถึ ง
รวำมสำเั็ จโดยเำัปัครฤธิ แลคเ็สมจัิ งดังที่รัครัมภีั์น้ นั เล่ำวว่ำ แลคอันัำฮัมนั้นได้เชื่ อรัคเจ้ำ
แลครวำมเชื่อนั้นได้ทังนันว่ำเป็ นรวำมชอนรััมของท่ำน แลคท่ำนได้เชื่อว่ำเป็ นมิธัของรัคเจ้ำ ท่ำน
ทั้งหลำยเห็ นแล้วว่ำที่รนใด ๆ เป็ นรนชอนรััมนั้นเ็เนื่ องด้วยรวำมปัครฤธิ แลคไม่ใช่โดยรวำมเชื่ อ
อย่ำงเดียว (ยำเอน 2:21-25) รำสอนเช่นนี้ ดูเหมือนสอนว่ำเำัที่จคถือว่ำเป็ นผูช้ อนรััมได้เ็ธอ้ งอำศัย
รวำมเชื่ อแลคเำัปัครฤธิ แธ่ยำเอนได้วำดภำรให้เัำเห็ นข้อแธเธ่ำงัคหว่ำงรวำมเชื่ อสองชนิ ด รือ
รวำมเชื่อที่ธำยแล้วเันรวำมเชื่ อที่มีชีวิธ ยำเอนสอนว่ำรวำมเชื่ อที่ไม่สำแดงออเมำโดยเำัเชื่ อฟั งรัค
เจ้ำเ็เป็ นรวำมเชื่ อที่ธำยแล้ว เรัำคฉคนั้นจึงเป็ นรวำมเชื่ อที่ไั้ ร่ำ เป็ นแธ่เรียงรวำมเชื่ อด้วยมันสมอง
เท่ำนั้น ไม่ใช่ รวำมเชื่ อด้วยจิธใจ รวำมเชื่ อเช่ นนี้ ไม่สำมำัถช่ วยใรัให้รน้ นำปได้ รวำมเชื่ อที่มีชีวิธ
เท่ำนั้นที่เดดันธนเองให้เชื่ อฟั งรัคเจ้ำจึงจคนันว่ำเป็ นรวำมัอด แลคนัน่ แหลคเป็ นรวำมเชื่ อชนิ ดที่อนั
ัำฮัมมีอยู่ ยำเอนสอนอีเว่ำ “ท่ำนเ็เห็นแล้วว่ำรวำมเชื่ อนั้นสำเั็ จด้วยเำัเัคทำ (เำัปัครฤธิ) แลค
ด้วยเำัเัคทำจึงทำให้รวำมเชื่ อสำเั็ จรันนัิ นูัณ์ ” หัื อจครูดอีเอย่ำงหนึ่ งเ็รือ “อันัำฮัมถูเนันว่ำ
เป็ นผูช้ อนรััมเ็เรัำครวำมเชื่ อ แธ่เป็ นรวำมเชื่อชนิดที่มีชีวิธ ซึ่ งสำแดงธนเองมำโดยเำัเชื่อฟังรัค
เจ้ำ ” ไม่ มี ใ รัจคถู เ นัน ว่ำ เป็ นผูช้ อนรััมได้ โดยอำศัย รวำมเชื่ อ ชนิ ด ที่ ธำยแล้ว รื อ รวำมเชื่ อจำเ
มันสมองเท่ำนั้น”

6. ผลของควำมชอบธรรม
เปำโลได้เล่ำวไว้หลำยอย่ำงดังนี้

ก. สั นติสุขกับพระเจ้ ำ
“เหธุฉคนั้นเมื่อเัำทั้งหลำยเป็ นรนชอนรััมเรัำครวำมเชื่ อแล้ว เัำจึงเป็ นไมธัี เนั เันรัค
เจ้ำ โดยรัคเยซูรัิ สธ์องร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำของเัำ” (โัม 5:1) นำงรนสอนว่ำ “จงให้เัำมีรวำมสันธิสุขเัน
รัคเจ้ำ” ซึ่ งไม่แธเธ่ำงอคไัเันนัเ หัื อจครูดอีเนัยหนึ่งสันธิสุขเป็ นผลของรวำมชอนรััม ธำมที่เัำ
อ่ำนมำแล้วปัคเำัหนึ่งว่ำ เัำมีสันธิสุขเ็เนื่องจำเผลแห่งรวำมชอนรััมของเัำ แลคอีเข้อหนึ่ งเัำจค
รนว่ำ เัำจคััเษำสันธิสุขนั้นได้ธ่อไปเ็เนื่องจำเเัำถูเนันว่ำเป็ นผูช้ อนรััม
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เปำโลไม่เรยสอนว่ำ “เัำมีรวำมสันธิสุขของรัคเจ้ำ ” ถูเแล้วเัำจคมีสันธิสุข ได้เ็ธ่อเมื่อจำเ
เัำััเษำัคดันเำัธิดธ่อเันรัคเจ้ำไว้เสมอ แลคเปำโลสอนว่ำอย่ำงนี้ “สันธิสุขเันรัคเจ้ำ” รนที่ถูเ
รัคเจ้ำริรำเษำลงโทษ รนนั้นจคมีรวำมสันธิสุขอย่ำงไัได้ เรัำคมีรวำมเป็ นศัธัู ัคหว่ำงเขำเันรัค
เจ้ำ จึงมีเำัแธเแยเเันอยู่ ศำสดำรยำเัณ์สมัยโนัำณได้สอนชำวอิสัำเอลผูเ้ ัคทำผิดธ่อรัคเจ้ำว่ำ
“เรัำครวำมผิดของรวเท่ำนทั้งหลำยจึงทำให้รวเท่ำนแยเธัวเองออเจำเรัคเจ้ำ” รวำมนำปในสวน
เอเด็นได้ทำให้มิธัภำรัคหว่ำงมนุ ษย์เนั รัคเจ้ำขำดสคนั้น สันธิสุขเันรัคเจ้ำเ็หนี ไปจำเเัำในเมื่อ
เัำนำปได้แทัเเข้ำมำ
เมื่อสมัยข้ำรเจ้ำ (ผูแ้ ธ่งหนังสื อนี้ ) ทำงำนของรัคเจ้ำอยูใ่ นมลััฐเรนธัเเี้ มีชำยแเ่รนหนึ่ งมำ
ฟังข้ำรเจ้ำเทศนำนำน ๆ สัเหนหนึ่ งชำยรนนี้ ยงั ไม่เป็ นรัิ สเธียน แลคดูเหมือนจคชื่ นชมยินดีมำเถ้ำได้
ล้อเลี ยนรัิ สเธี ยน วันหนึ่ งชำยรนหนึ่ งรูดเันข้ำรเจ้ำว่ำดังนี้ ว่ำ “รุ ณ ๆ ที่ เป็ นนัเเทศน์สอนว่ำให้ทำ
รวำมสันธิสุขเันรัคเจ้ำ แธ่สำหัันธัวผมเองแล้วไม่เห็ นมีรวำมจำเป็ นจคธ้องทำเช่ นนั้น เรัำคผมไม่
เรยแธเแยเเันรัคเจ้ำเลย ผมน่คชอนรอเันรัคเจ้ำอย่ำงดี เรัำคผมไม่มีอคไัจคธ่อสู ้รัคเจ้ำเลย” เขำ
รูดแล้วเ็หวั เัำคอย่ำงขนขัน รวำมจัิ งชำยรนนั้นมองไม่เห็นว่ำถึงเขำจคไม่ได้ทำอคไัเป็ นเำัธ่อสู ้รัค
เจ้ำ แธ่รัคเจ้ำเ็ยงั มีเัื่ องเันเขำอยู่มำเ เรัำคเขำมีชีวิธอยู่เนั รวำมนำป เขำได้ทำผิดรัคนัญญัธิของ
รัคเจ้ำ แลคเขำได้เหยียนย่ำรวำมััเของรัคเจ้ำลงใธ้อุง้ เท้ำของเขำ
มนุ ษย์เมื่อแยเธัวเองออเจำเรัครุ ณแห่ งรวำมชอนรััมของรัคเจ้ำแล้ว ผูน้ ้ นั จคมีสันธิสุข
เัน รัคเจ้ำไม่ไ ด้แลคจคมี สั นธิ สุข เัน รัคเจ้ำได้ธ่อเมื่ อเขำัั นสำัภำรนำปของเขำเันรัคเจ้ำ แลค
ไว้วำงใจมอนธัวเองให้เนั รัคเจ้ำแลครัคเยซู รัิ สธ์ แลคเมื่อนั้นแหลคสันธิสุขเันรัคเจ้ำจคเเิ ดขึ้ น
แลคเขำจคยืนอยูธ่ ่อรัครัเธั์ รัคเจ้ำในฐำนคผูน้ ัิ สุทริ์ ชอนรััม
เำัมี สันธิ สุขเันรัคเจ้ำนั้นเป็ นปัคสนเำัณ์ ที่ปัคเสัิ ฐที่สุดรวำมัู้สึเเสี ยดแทงในจิธใจ
เรัำคมโนรััมเ็หมดไป รวำมเลัวเัื่ องเำัถูเริรำเษำลงโทษเ็หมดไป แลคเเิดรวำมปิ ธิยินดีในเมื่อ
อยูธ่ ่อรัครัเธั์ รัคเจ้ำ แลคนี่แหลคเป็ นผลอันหนึ่งของเำัที่นนั เอำว่ำเป็ นผูช้ อนรััม

ข. พระเจ้ ำทรงพอพระทัย
“โดยรัคเยซูน้ นั เัำทั้งหลำยจึงได้เข้ำในั่ มรัครุณที่เัำอยูน่ ้ นั แลคเัำมีรวำมภูมิใจด้วยมีรวำม
ไว้ใจว่ำจคได้ัันััศมีของรัคเจ้ำ” (โัม 5:2)
รำว่ำเข้ำในั่ มรัครุณหมำยรวำมว่ำเัำถูเแนคนำธัวให้เข้ำมำหำรัคเจ้ำ โดยรัคเยซู รัิ สธ์ เัำ
จึงถูเแนคนำมำให้ัู้จเั รัคเจ้ำโดยอำศัยรัครุณ
มีภำรรัคัำชวังแนนชำวธควันออเแห่ งหนึ่ ง มีชำยแปลเหน้ำหลำยรนมำยืนอยูห่ น้ำปัคธูวงั
ชำยแปลเหน้ำเหล่ำนี้ ไม่สำมำัถเข้ำเฝ้ ำรัคเจ้ำแผ่นดินได้ เว้นแธ่จคมีรนหนึ่ งที่ัู้จเั เขำเหล่ำนี้ แลคัู ้จเั
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รัคเจ้ำแผ่นดิ นด้วย จึงจคนำเข้ำเฝ้ ำได้ ยำเอนแลคลูเชำยของยำเอนไปปัคเทศอียิปธ์ รนรวเนี้ เป็ น
รนแปลเหน้ำสำหัันรัคเจ้ำแผ่นดินอียิปธ์ รวเเขำไม่เรยเห็นรัคเจ้ำแผ่นดินเลย แลครัคเจ้ำแผ่นดิน
เ็ไม่เรยทังัู ้ จเั หน้ำรนรวเนี้ เลย แธ่โยเซฟเป็ นรนเลำงที่ทำให้ท้ งั สองฝ่ ำยัู ้ จเั เันได้ เรัำคโยเซฟ
เป็ นญำธิของรนเหล่ำนี้ โดยสำยโลหิ ธ แลคโยเซฟเป็ นข้ำัำชเำัสนิ ทของเษัธัิ ยอ์ งร์น้ นั จึงนำญำธิรี่
น้องเข้ำเฝ้ ำเษัธัิ ยไ์ ด้โดยง่ำย รัคเจ้ำแผ่นดินทังธ้อนัันแลครัคัำชทำนที่ดินที่ดีที่สุดให้รนเหล่ำนั้น
แลครัคองร์ยงั ทังสำแดงรัคเัุ ณำริ รุณ แเ่รนเหล่ำนั้นอยูเ่ ัื่ อย ๆ เรัำคเขำเหล่ำนั้นเป็ นญำธิของโย
เซฟ ในทำนองเดี ยวเันนำปเ็เป็ นรนแปลเหน้ำสำหัันรัคเจ้ำ แลคจคเจ้ำเฝ้ ำรัคเจ้ำโดยธนเองไม่ได้
นอเจำเมีผหู ้ นึ่งแนคนำธัว รัคเยซูรัิ สธ์เป็ นผูท้ ังัู ้จเั มนุษย์อย่ำงดีเลิศ แลครัคเยซู ทังสนิ ทสนมเัน
รัคเจ้ำมำเเล่ำวรือทังเป็ นรัคนุธัของรัคเจ้ำ รัคเยซูองร์น้ ีแหลคเป็ นผูเ้ สนอนำรนนำปเข้ำเฝ้ ำรัค
เจ้ำ รัคเจ้ำทังธ้อนัันรนนำปแลคยังทังรัคเัุ ณำธ่อรนนำปอีเธ่อ ๆ ไปเ็เรัำครัคเยซู รัิ สธ์เป็ นผู ้
ทังแนคนำแลครำเขำเฝ้ ำในรัคัำชวังแห่ งรัครุณ ซึ่ งเป็ นสถำนที่ ๆ เัำยืนอยู่ ณ นัดนี้ แลคเัำได้ััน
รัคัำชทำนรัคเมธธำรุณแลครัครัจำเรัคเจ้ำทุเวัน

ค. เกิดควำมยินดี
“แลคเัำยินดี” หัื อรูดว่ำ “จงให้เัำยินดี ” แน่นอนเหลือเเินที่จคทำให้เัำเเิดรวำมปิ ธิยินดีจัิ ง
ๆ ถ้ำเัำัู ้แน่นอนว่ำเัำยืนอยูธ่ ่อรัครัเธั์ รัคเจ้ำในฐำนคเป็ นผูช้ อนรััม เปำโลได้เล่ำวถึงรวำมปิ ธิ
ยินดีของท่ำนไว้สองแห่งดังนี้

1. ในควำมหวังแห่ งพระเกียรติของพระเจ้ ำ
“เัำมีรวำมภูมิใจด้วยรวำมไว้ใจว่ำจคได้ัันััศมีของรัคเจ้ำ” (โัม 5:2) ััศมีของรัคเจ้ำเ็รือ
รัคเเียัธิยศที่รัคเจ้ำทังมี แลคเเียัธิอนั นั้นแหลคที่รัคเจ้ำปัคทำนให้เัำ รวำมหวังเช่นนี้ ทำให้เัำ
เเิดรวำมปิ ธิยนิ ดีแเ่จิธใจของเัำผูน้ นั ว่ำเป็ นรนชอนรััมจคได้มีหุ้นส่ วนธัวเันรัคเเียัธิของรัคเจ้ำ
“ดูเ่อนรวเที่ััเ นัดนี้เัำทั้งหลำยเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ แลคยังไม่ปัำเฏว่ำจคธ่อไปเนื้องหน้ำเัำจคเป็ น
อย่ำงไั เัำัู ้ แล้วว่ำเมื่ อรัคองร์เสด็จมำปัำเฏ เัำทั้งหลำยจคเลำยเป็ นเหมื อนรัคองร์ เรัำคว่ำ
รัคองร์ทังเป็ นอย่ำงไัเัำจคเห็นรัคองร์อย่ำงนั้น” (1 ยอห์น 3:2) สวััร์จคเป็ นอย่ำงไั ััศมีหัื อ
เเียัธิในเมืองสุ ขนิัันดั์ จคเป็ นอย่ำงไั นัน่ แหลครือสง่ำัำศีซ่ ึ งปัำเฏเฉรำคผูท้ ี่ได้เชื่ อว่ำเป็ นนุธัของ
รัคเจ้ำ แลคเหธุน้ ีเองที่ทำให้เขำปิ ธิยนิ ดีอย่ำงยิง่
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2. ในควำมยำกลำบำก
“แลคมิ ใช่ แธ่เท่ำ นั้น เัำทั้งหลำยยังมี รวำมภูมิ ใจในรวำมยำเลำนำเด้วย” (โัม 5:3) รนจค
ภูมิใจในยำมทุเข์ยำเได้อย่ำงไั? เปำโลัู ้สึเภูมิใจได้อย่ำงไัในเมื่อถูเจำรุเแลคถูเโนยหลัง? เปำโล
ัู ้สึเภูมิใจเรัำคัู ้แน่นอนว่ำ “ฝ่ ำยเัำทั้งหลำยัู ้แล้วว่ำรัคเจ้ำทังั่ วมมือเันรนทั้งหลำยที่ััเรัคองร์
รือรนทั้งปวงที่รัคองร์ได้ทังเลือเไว้ธำมรัคดำััสของรัคองร์ให้นงั เเิดผลอันดีในทุเสิ่ ง”
(โัม 8:28) เปำโลมี ร วำมภู มิ ใ จเรัำคัู ้ แน่ นอนว่ำ “ถ้ำ เัำอดทนเัำเ็ จคได้ร ัอนรัองเัน
รัคองร์ดว้ ย”
(2 ทิโมรี 2:12) เปำโลัู ้วำ่ เขำรวัจคภูมิใจเรัำคว่ำ “เำัทุเข์ยำเที่เนำนำงของเัำนั้น ซึ่ งัันอยู่
แธ่ปัคเดี๋ยวเดียวจคเัคทำให้เัำมีสง่ำัำศีใหญ่ยงิ่ นิัันดั” (2 โรัิ นร์ 4:17)
เำัที่ได้ชื่อว่ำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำนั้นเป็ นเเี ยัธิอนั ดี ทั้งนี้ หมำยรวำมว่ำเัำเป็ นผูช้ อนรััม
โดยรวำมเชื่อในองร์รัคเยซูรัิ สธ์ขอให้เัำทุเรนสำมำัถรูดได้วำ่ “ข้ำรเจ้ำเป็ นผูช้ อนรััมโดยรวำม
เชื่อแลคมีสันธิสุขเันรัคเจ้ำโดยผ่ำนทำงองร์รัคเยซูรัิ สธ์รัคผูช้ ่วยให้ัอดของเัำ โดยองร์รัคเยซู น้ ี
ข้ำรเจ้ำได้ัันเำัแนคนำให้ัู้จเั เันรัคมหำเษัธัิ ยแ์ ห่ งเษัธัิ ยท์ ้ งั หลำย แลคนัดนี้ ขำ้ รเจ้ำเำลังยืนอยู่
ในรัคัำชวังแห่งรัครุณแลคมีรวำมภูมิใจในรัคััศมีของรัคเจ้ำ”
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บทที่ 6 ควำมแน่ ใจ
1. กำรขำดควำมแน่ ใจแบบคริสเตียน
(1) ทัศนคที่ผดิ ๆ เเี่ยวเันชีวธิ รัิ สเธียน
(2) ขำดรวำมธัคหนัเที่ได้รนปัคสนเำัณ์ที่แน่นอน
(3) ทอดทิ้งหน้ำที่รัิ สเธียน
(4) มีชีวธิ อย่ำงไัร่ำ

2. ควำมสำคัญของควำมแน่ ใจของคริสเตียน
(1) ขำดรวำมแน่ใจจคทำให้เเิดสันธิสุขแลครวำมยินดีไม่ได้
(2) ขำดรวำมแน่ใจจคเป็ นรัิ สเธียนที่เเิดผลไม่ได้
(3) ขำดรวำมแน่ใจไม่ถวำยเเียัธิแด่รัคเจ้ำ
(4) ขำดรวำมแน่ใจทำให้อนำรธมืดมัว

3. รำกฐำนทีค่ ริสเตียนแน่ ใจ
(1) ไม่ใช่อำศัยรวำมัู ้สึเ
(2) ไม่ใช่เเิดจำเเำัเัคทำของเัำเอง
(3) เเิดจำเรัควจนคของรัคเจ้ำ
(4) เเิดจำเปัคสนเำัณ์ธ่ำง ๆ ในชีวธิ รัิ สเธียน
(เ) เเิดรวำมยินดีที่เชื่อฟัง
(ข) รวำมััเแนนรัิ สเธียน
(ร) รัควิญญำณนัิ สุทริ์ ยนื ยัน
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บทที่ 6 ควำมแน่ ใจ
ในหนังสื อยอห์น 20:31 ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี้ เล่ำวไว้วำ่ เหธุไัท่ำนจึงเขียนหนังสื อฉนันที่เัำ
เัี ยเว่ำรัคเิ ธธิ รุณยอห์น “แธ่ได้จดเหธุเำัณ์ เหล่ ำนี้ ไว้ เรื่อท่ำนทั้งหลำยจคได้เชื่ อว่ำ รัคเยซู เป็ น
รัครัิ สธ์นุธัของรัคเจ้ำ แลคเมื่อมีรวำมเชื่ อแล้วท่ำนจคได้ชีวิธโดยรัคนำมของรัคองร์” ยอห์น
เขียนหนังสื อเล่มนี้ เ็เรื่อจคชี้ ทำงัอดร้นนำป ในหนังสื อฝำเ 1 ยอห์น 5:13 ยอห์นได้เล่ำวว่ำเหธุใดจึง
เขียนจดหมำยฉนันแัเ “ข้อรวำมเหล่ำนี้ขำ้ รเจ้ำได้เขียนฝำเมำยังท่ำนทั้งหลำย เรื่อท่ำนทั้งหลำยจคได้ัู้
ว่ำท่ ำนมี ชีวิธนิ ัันดั รื อมำยัง ท่ำนทั้ง หลำยที่ ได้เชื่ อในรัคนำมรัคนุ ธัของรัคเจ้ำ” ยอห์นเขีย น
จดหมำยนี้เ็เรื่อรัิ สเธียนจคได้เเิดรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเอง
รัควจนคของรัคเจ้ำนอเให้เัำัู ้ แจ่มแจ้งถึงรวำมแน่ใจของรัิ สเธียนสองปัคเำั ปัคเำั
แัเ รัคเจ้ำทังธ้องเำัให้ผทู้ ี่เชื่อในรัคองร์เเิดรวำมแน่ใจในรวำมัอดร้นนำปของธน รัคเจ้ำไม่มี
เจธนำเลยที่จคให้รัิ สเธียนสงสัยแลคมีรวำมเลัว ฉคนั้นเัำอำจรูดได้วำ่ รวำมไม่แน่ใจเป็ นงำนของมำั
แลคมำัรยำยำมใช้อำนำจทุเวิถีทำงที่จคทำให้รัิ สเธียนเเิดรวำมไม่แน่ใจ เรัำคมำััู ้แน่วำ่ รัิ สเธียน
ที่มีรวำมัคแวงสงสัยจคไม่เป็ นรัิ สเธียนที่ดีได้เลย
มีเด็เหนุ่ มรนหนึ่ งธอนรำถำมศิ ษยำภินำลของเขำอย่ำงน่ ำฟั งว่ำ “ถ้ำมำัจคมำทำให้สงสัยว่ำ
ธนเองไม่ใช่ รัิ สเธียนจคว่ำอย่ำงไั?” เด็เรนนั้นเ็ธอนว่ำ “รัั นมำัเรยรูดเันผมเช่ นนั้น” “แล้วเรอ
ธอนว่ำอย่ำงไัล่ค?” ศิษยำภินำลย้อนถำม “ผมเ็ธอนมันว่ำฉันจคเป็ นรัิ สเธียนหัื อไม่เป็ นนั้นมันรุ ัค
อคไัของเจ้ำด้วย”
ประกำรที่สอง รัคเจ้ำทังทำให้รัิ สเธียนเเิ ดรวำมแน่ ใจได้รัคเจ้ำทังเธัี ยมหนทำงแลค
อุปเัณ์ไว้ให้เสมอ ซึ่ งสำมำัถทำให้รวำมแน่ใจสมนูัณ์อยูไ่ ด้ธลอดไป เปำโลไม่เรยสงสัยในรวำมัอด
ของธนเองเลย เปำโลนอเว่ำ “ข้ำ รเจ้ำ ัู ้ จ ัเ รัคองร์ที่ ข ้ำ รเจ้ำ ได้เ ชื่ อ นั้น แลคข้ำ รเจ้ำ เชื่ อ มัน่ รงว่ำ
รัคองร์ทังฤทริ์ อำนำจอำจััเษำซึ่ งข้ำรเจ้ำได้ฝำเไว้เนั รัคองร์จนถึงเำลวันนั้น” (2 ทิโมรี 1:12) ทุเ
วันนี้ มีรัิ สเธียนจำนวนไม่ใช่ น้อยที่มีรวำมแน่ ใจแลคเชื่ อเช่ นนั้น รัิ สเธียนทั้งหมดทุเรนเ็สำมำัถมี
รวำมแน่ใจเช่นนั้นได้เหมือนเัน
จงริจำัณำดูเัื่ องรวำมแน่ใจของเำัเป็ นรัิ สเธียนสี่ ขอ้ ธ่อไปนี้

1. กำรขำดควำมแน่ ใจแบบคริสเตียน
ขณคที่รัิ สเธียนหลำยรนมีรวำมแน่ใจว่ำเขำัอดร้นจำเรวำมนำปแน่นอน แธ่เ็ยงั มีรัิ สเธียน
เป็ นจำนวนไม่นอ้ ยที่ไม่มีรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเอง เขำเหล่ำนั้นวิธเเังวลด้วยรวำมสงสัยธ่ำง
ๆ เหธุที่ขำดรวำมมัน่ ใจนั้นมีหลำยปัคเำั เช่น
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(1) ทัศนะทีผ่ ดิ ๆ เกีย่ วกับชีวติ คริสเตียน
มีหลำยรนที่ริดว่ำชี วิธของเขำยังไม่ถึงมำธัำฐำนของรัิ สเธียน ฉคนั้นเขำจึงไม่ใช่ รัิ สเธียน
แน่ นอนรัิ สเธียนรวัมีมำธัฐำนรวำมปัครฤธิให้สูงที่สุด รัิ สเธียนหลำยรนมีรวำมรอใจในรวำม
ปัครฤธิธ่ ำ ๆ แธ่เำัที่เขำเหลวไหลไม่สำมำัถไธ่ข้ ึนัคดันสู งเ็ไม่หมำยรวำมว่ำเขำไม่ใช่ รัิ สเธียน
เรัำคไม่มีมนุษย์ใดในโลเเป็ นรนนัิ สุทริ์ ไม่นเรั่ อง รวำมจัิ งนำงรนที่เรยเหลวไหลหัื อรลำดรลั้ง
น้ำง แธ่เ็ไม่จำเป็ นที่จคธ้องหมำยรวำมว่ำรน ๆ นั้นไม่ใช่รัิ สเธียน รวำมปัครฤธิของเขำเมื่อภำยหลังที่
ได้ทำผิดไปแล้ว หัื อรลำดรลั้งแล้วนัน่ แหลคที่แสดงว่ำเขำเป็ นรัิ สเธียนที่แท้จัิ งหัื อเปล่ำ

(2) ขำดควำมตระหนักทีไ่ ด้ พบประสบกำรณ์ ทแี่ น่ นอน
มีรัิ สเธียนนำงรนฟั งรนอื่นเล่ำเัื่ องเำัเลันใจนังเเิดใหม่ของเขำ โดยชี้ ให้เห็นว่ำได้ัันรวำม
ัอดของเขำเมื่อเวลำนั้นแลคสถำนที่ธังนั้น แลคเรัำครัิ สเธียนรนที่ฟังรนอื่นเล่ำเัื่ องเำัเลันใจใหม่
ไม่สำมำัถชี้ทำงสถำนที่แลคเวลำที่ธนได้เลันใจใหม่ ธนเ็เลยสงสัยรวำมัอดของธนเอง ถูเแล้วเัำรง
จครอใจัันฟั งเัื่ องัำวของรนอื่นที่ นอเสถำนที่แลคเวลำว่ำเขำได้ัันรวำมัอดเมื่อไัแลคที่ธังไหน
แธ่เ็ไม่หมำยรวำมว่ำนัน่ เป็ นวิรีที่ัู้จเั รวำมแน่ใจเัื่ องเำัเป็ นรัิ สเธียนวิรีเดียวเท่ำนั้น แลคยังไม่ใช่วิรี
ที่ทำให้เเิดรวำมแน่ใจที่แน่นอน เรัำครนฟั งนำงรนอำจธีรวำมหมำยเัื่ องที่เขำเล่ำให้ฟังเป็ นอย่ำงอื่น
แลคปัญหำเัื่ องนี้เ็อภิปัำยเันอย่ำงยืดยำวแล้วในนทที่รดู ถึงเัื่ องเำัเลันใจใหม่

(3) ทอดทิง้ หน้ ำทีค่ ริสเตียน
รัิ สเธียนหลำยรนที่ไม่มีรวำมแน่ใจในรวำมัอด ของธนเองเ็เรัำคเขำทอดทิ้งสิ่ งที่จคช่วยให้
เขำเป็ นรัิ สเธียนเข้มแข็ง เขำไม่ได้อ่ำนแลคเัี ยนรัครัมภีั์ เขำลคเลยในเำัอริษฐำน แลคหน้ำที่ซ่ ึง
รัิ สเธียนรวัทำเขำเ็ทอดทิ้ง แลคเขำเริเเฉยธ่อรวำมัันผิดชอนในหน้ำที่ซ่ ึ งเขำมีธ่อรัิ สธจัเั ผูท้ ี่ัู้
ธัวเองว่ำมีรวำมผิดเรัำคเำัทอดทิ้งหน้ำที่ซ่ ึ งรัิ สเธียนรวัทำ ผูน้ ้ นั ย่อมไม่ได้ัันปัคโยชน์แห่งรวำม
แน่ใจเัื่ องรวำมัอดอย่ำงนัิ นูัณ์ รนที่ซื่อสัธย์ธ่อรวำมเป็ นรัิ สเธียนของธนเ็ยอ่ มไม่มีรวำมสงสัยใน
รวำมัอด
ชำยหนุ่มรนหนึ่งได้เลันใจใหม่ดว้ ยรวำมยินดีแลคเป็ นสมำชิเที่จงััเภัเดีธ่อรัิ สธจัเัของรน
เขำมำปัคชุ มเสนอแลคเป็ นผูน้ ำในหน้ำที่รัิ สเธียน แธ่ธ่อมำเขำเริเเฉยแลคเหิ นห่ ำงรัิ สธจัเั เขำมำ
นมัสเำัรัคเจ้ำที่โนสถ์ของเขำไม่สม่ำเสมอ แลคในที่สุดเ็เลิเไม่มำนมัสเำัรัคเจ้ำเลย เช้ำวันอำทิธย์
วันหนึ่งเขำธัดสิ นใจมำนมัสเำัรัคเจ้ำอีเ ท่ำนศิษยำภินำลของเขำเทศนำัำวเันหยัง่ ัู ้ในจิธใจของเขำ
เมื่อเลิเปัคชุมแล้วชำยหนุ่มรนนั้นเ็เข้ำไปหำศิษยำภินำล แลคเล่ำวว่ำ “เมื่อเััมเำัปัคชุ มหำัื อเัน
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เัื่ องรัิ สเธียนแลครัิ สธจัเัแล้ว เัุ ณำธัดชื่ อผมออเจำเรัิ สธจัเัด้วย เรัำคผมไม่ได้เป็ นรัิ สเธียน
แล้ว” ศิษยำภินำลได้เธือนเขำเัื่ องที่เขำเลันใจใหม่แลคเิจเำัที่เขำเรยปฏินธั ิอย่ำงซื่ อสัธย์ธ่อรัิ สธจัเั
เมื่อรัั้งที่แล้ว ๆ มำ ชำยหนุ่ มรนนั้นธอนว่ำ “รัันผมริดว่ำผมได้เลันใจใหม่แล้ว แธ่ผมเข้ำใจผิดผม
ไม่ได้เป็ นรัิ สเธียนโปัดธัดชื่อผมออเจำเรัิ สธจัเัได้แล้ว ” ศิษยำภินำลฉลำดรนนั้นธอนว่ำ “เ่อนที่
เัำจคธัดชื่ อรุณออเจำเนัญชี รัิ สธจัเัผมขอั้องรุณให้ช่วยเหลือผมสัเอย่ำงหนึ่ งได้ไหม?” ชำยหนุ่ ม
รนนั้นธอนว่ำ “ยินดีรัันที่จคัันใช้ท่ำนอำจำัย์” ศิษยำภินำลรูดธ่อไปว่ำ “รุณัู ้จเั ชำยแเ่ธำนอดรนนั้น
ในรัิ สธจัเัของเัำใช่ไหม? ชำยแเ่รนนั้นชอนให้รนอื่นอ่ำนรัครัมภีั์ให้ฟัง วันนี้ ผมไปหำเขำไม่ได้
รุ ณจคเัุ ณำไปอ่ำนรัครัมภีั์ของรัคเจ้ำให้ชำยธำนอดรนนี้ ฟังแทนผมจคได้ไหม?” “จคอ่ำนรัค
ดำััสของรัคเจ้ำให้เขำฟังทำไม? เรัำคผมเองเ็ไม่ใช่รัิ สเธียน” “เอำเถอคน่ำ ใรั ๆ เ็อ่ำนรัคดำััส
ของรัคเจ้ำได้ จคเป็ นรัิ สเธียนหัื อไม่เป็ นเ็อ่ำนได้ท้ งั นั้น” ศิษยำภินำลธอน “รุ ณเรียงไปอ่ำนรัค
รัมภีั์ให้เขำฟังแทนผมเ็เป็ นอันเสั็ จเัื่ องที่ผมขอั้อง” วันนั้นท่ำนศิษยำภินำลได้เลือเรัครัมภีั์หลำย
ธอนให้เขำไปอ่ำนให้ชำยธำนอดนั้นฟัง รืนวันนั้นเด็เหนุ่มรนนั้นเลันมำด้วยหน้ำธำยิม้ แย้มแจ่มใส เขำ
รูดว่ำ “อำจำัย์รัันอย่ำเริ่งไปรูดอคไัเเี่ยวเันเำัธัดชื่ อผมออเจำเรัิ สธจัเั ปล่อยไว้อย่ำงนั้นเ่อน
รือผมไปอ่ำนรัครัมภีั์ให้ชำยธำนอดฟั ง แเขอั้องให้ผมอ่ำนแล้วอ่ำนอีเ รออ่ำนจนแล้วแเเ็ขอั้อง
ให้ผมอริ ษฐำน ผมเ็อริ ษฐำนเันแเ แลคแเเ็สััเสัิ ญรัคเจ้ำด้วยเสี ยงอันดัง แลคผมไม่ทัำนว่ำทำไม
ผมจึงรลอยทำธำมอย่ำงแเไปด้วย เดี๋ยวนี้ผมสนำยใจแล้ว”

(4) มีชีวติ อย่ ำงไรค่ ำ
นำงรนไม่มีรวำมแน่ ใจเัื่ องรวำมัอดของรัิ สเธี ยนเ็เรัำคเขำปล่ อยให้อำนำจฝ่ ำยธ่ ำของ
โลเียร์ ัอนรัองแลคหลงทำผิดทำนำป เขำเข้ำไปมัว่ สมปคปนเันสังรมของชำวโลเมำเเเิ นไป แลค
เขำยอมทำธำมสิ่ งเย้ำยวนของชีวธิ ชำวโลเ รนรวเนี้จคนังเเิดรวำมแน่ใจไม่ได้จนเว่ำเขำจคลคทิ้งรวำม
นำปแลคหันเลัน มำหำรัคเจ้ำ รวำมแน่ ใ จของชี วิธรัิ ส เธี ย นแลครวำมนำปจคอยู่ใ นใจของรน ๆ
เดี ยวเันไม่ได้ ดำวิดหมดรวำมัื่ นเัิ งใจในรวำมัอด เมื่อดำวิดได้หลงทำผิดนำป รัิ สเธียนรนไหนเ็
ธำมถ้ำหลงทำผิดเขำจคขำดรวำมยินดีแลคหมดรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเอง แลคเขำจคมีรวำมปิ ธิ
ยินดีอีเไม่ได้จนเว่ำเขำจคหันหน้ำหนีจำเทำงนำปของเขำเลันมำหำรัคเจ้ำ
2. รวำมสำรัญของรวำมแน่ใจของรัิ สเธียน
มีรัู สอนศำสนำนำงรนสอนเลยเขธไปที่วำ่ หำเผูใ้ ดไม่มีรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเแล้ว
เขำเ็ไม่ใช่รัิ สเธียน ข้อนี้ ไม่เป็ นรวำมจัิ ง รนเัำจคเป็ นรัิ สเธียนชนิ ดที่ดีที่สุดไม่ได้ ถ้ำธัำนใดที่เขำ
ยังมีรวำมสงสัย แธ่เขำเ็ยงั เป็ นรัิ สเธียนได้ท้ งั ๆ ที่เขำยังสงสัยไม่แน่ใจเัื่ องรวำมัอดของธนเอง แธ่เ็มี
เหธุผลอยูห่ ลำยปัคเำัซึ่ งเป็ นสิ่ งสำรัญมำเที่รัิ สเธียนจคธ้องมีรวำมแน่ใจ
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(1) ขำดควำมแน่ ใจจะทำให้ เกิดสั นติสุขและควำมยินดีไม่ ได้
ใรัเ็ธำมขำดรวำมแน่ ใจในรวำมัอดของธน รน ๆ นั้นจคมีรวำมสันธิสุขแลครวำมยินดี ใน
ชี วิธรัิ สเธียนอย่ำงสมนูัณ์ไม่ได้ เขำอำจมีรวำมเชื่ อแลคมีรวำมหวังชนิ ดที่จคไม่ยอมเอำสิ่ งใดในโลเ
มำแลเเปลี่ ยน แธ่ธัำนใดที่เขำยังมีรวำมสงสัยแลครวำมเลัว เขำเ็ยงั ขำดรวำมสมนูัณ์ แห่ งสันธิสุข
แลครวำมยินดี รัคเจ้ำธ้องให้รนของรัคองร์เเิดรวำมสุ ข
รำสัญญำของรัคเยซู มีดงั นี้ “แลคสันธิสุขแห่ งรัคเจ้ำ ซึ่ งเหลื อที่จคเข้ำใจได้ จครุ ม้ รัองใจ
แลครวำมริดของท่ำนทั้งหลำยไว้ในรัครัิ สธ์” (ฟิ ลิปปี 4:7) แธ่เมื่อจิธใจเธ็มไปด้วยรวำมสงสัยจึงไม่มี
ช่องว่ำงสำหัันสันธิสุขของรัคเจ้ำจคเข้ำอยูภ่ ำยในได้
มิสเธอั์ แซงเี้ เขียนไว้ในหนังสื อเขำแธ่งชื่ อ “ชี วิธของข้ำรเจ้ำแลคเรลงรัคเิธธิรุณ” หนังสื อ
เล่มนี้เล่ำวถึงเำัปัคชุมในหอปัคชุมเอ๊เเซ็นเธอั์ เัุ งลอนดอน มีสุภำรนุัุษรนหนึ่ งลุเขึ้นแลคเล่ำว
รำอ้ำงเป็ นรยำนให้ที่ปัคชุ มฟั งว่ำ “ขณคที่เำลังเเิ ดสงรัำมเมื่อเั็ ว ๆ นี้ ที่เมืองแทันส์ วอล์หมู่ทหำั
เำลังัุ เไปแนวหน้ำ เมื่อผ่ำนเองทหำัที่ัู้จเั เันเ็ทเั ทำยแลคแสดงรวำมยินดีว่ำ 454 แลคเรื่อน ๆ จค
ธอนด้วยรำธอนว่ำ “ธ่อไปอีเหเ” ธัวเลขที่ทเั เันนี้ รือนทเรลงที่ริมร์ส่งไปแนวหน้ำ เลข 494 รือนท
เรลงที่ ว่ำ “ขอให้ ร ัคอยู่ด้ว ยจนเจอเัน อี เ ” “ธ่ อ ไปอี เ หเ” เ็ รื อ นทที่ 500 รื อ นทที่ ว่ำ “รัคผูไ้ ถ่
อัศจััย์”
รวำมแน่ใจเช่นนั้นแหลคที่ทำให้เเิดรวำมสันธิสุขแลคเเิดรวำมยินดี ธัำนใดที่ผนู ้ ้ นั ยังสำมำัถ
ั้องเรลงนี้แลคั้องจำเหัวใจด้วยถ้อยรำเหล่ำนี้
“รัคผูไ้ ถ่อศั จััย์ สหำยอัศจััย์
รวำมััเอัศจััย์ซ่ ึ งไม่มีสูญหำย
สถำนที่อศั จััย์ ที่รัคเธัี ยมไว้
อัศจััย์ยงิ่ อัศจััย์ ข้ำจคได้ไป”
แลคเขำอำจั้องด้วยใจจัิ งธ่อไปในข้อั้องัันว่ำ
“นี่เป็ นเัื่ องของข้ำ แลคเรลงถวำย
ทุเวันขอสััเสัิ ญ รัคมหำไถ่”
เำัที่มีรวำมแน่ ใจเช่นนี้ มีรวำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งในยุรที่มีเำัวุน่ วำยใจเช่นนี้ เมื่อสัปดำห์ที่แล้ว
มำข้ำรเจ้ำ (ผูแ้ ธ่ง) ได้ัันจดหมำยจำเชำยหนุ่ มรนหนึ่ งไปัั นัำชเำัทหำัเรื่อปัคเทศชำธิของเขำ
ธำนลที่เขำเขียนมำอยูใ่ นปัคเทศอังเฤษ ชำยรนนี้ ทิ้งภััยำแลคลูเไว้เนื้องหลังเมื่อเขำออเเดินทำงไป
เขำจนจดหมำยของเขำอย่ำงนี้ “รำอริ ษฐำนทุเรำผมอริ ษฐำนว่ำขอให้ผมสำมำัถัันใช้รัคเจ้ำโดยััน
ใช้เรื่อนมนุษย์ แลคผมเชื่ อว่ำโดยเำัทังนำของรัคเจ้ำผมจึงได้มำอยูท่ ี่นี่ ชี วิธของผมอยูใ่ นรัคหัธถ์
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ของรัคองร์ แลคผมเองไม่สนใจเลยว่ำรัคองร์จคนำผมไป ณ ที่ใด” ขอนรัครุณรัคเจ้ำสำหัันสันธิ
สุ ข ซึ่ งรัคองร์ทังนำมำสู่ จิธใจของรัิ สเธียนทุเรน เรัำคเหธุวำ่ เขำมีรวำมแน่ใจในรวำมัอด

(2) ผู้ทขี่ ำดควำมแน่ ใจจะเป็ นคริสเตียนทีเ่ กิดผลไม่ ได้
ใรัเ็ธำมที่ขำดรวำมแน่ ใจของรัิ สเธียนรน ๆ นั้นจคทำงำนรัิ สเธียนเเิดผลดี ไม่ได้ เขำอำจ
ปฏินธั ิหน้ำที่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้วยรวำมซื่ อสัธย์สุจัิ ธ แลคปัคเอนริรีอย่ำงเรั่ งรััดแธ่ไม่สำมำัถนำ
ผลมำให้มำเนัเ ธัำนใดที่ยงั สงสัยเัื่ องรวำมัอดของเขำอยู่ รัิ สเธียนที่ัันใช้รัคเจ้ำเหมือนเันมหำ
ปุโัหิ ธเข้ำไปในห้องนัิ สุทริ์ ที่สุด รัิ สเธียนผูน้ ้ นั เำลังนำรนอื่นมำถึงรัคเยซู รัิ สธ์ รัคเยซู ทังวำง
รวำมแน่ ใจไว้เป็ นอันดันแัเ เัำจึ งไม่ อำจวำงไว้เป็ นอันดันสอง แธ่มีใรัน้ำงจครูดเัื่ องรวำมัอด
ออเมำด้วยรวำมจัิ งใจให้แเ่วิญญำณที่เำลงหลงไป แลคชี้ ทำงให้เขำัู ้ วำ่ รัครัิ สธ์เป็ นผูเ้ ปลื้ องนำป
ถ้ำในใจของรนนั้นยังสงสัยเัื่ องรวำมัอดของธนเอง รนนำทำงจคเป็ นรนนำทำงชนิ ดที่ใช้ไม่ได้ ถ้ำเขำ
จครูดเันรนที่เขำรำไปว่ำ “ผมริดว่ำผมรงจคทัำนหนทำงดี แธ่ผมเองเ็ไม่แน่ใจว่ำทำงที่ผมมำนี้ จคถูเ
หัื อไม่” ถ้ำรัิ สเธียนรนนั้นจครูดว่ำ “ผมริดว่ำเป็ นผมรัิ สเธียน แธ่ผมเองเ็ไม่แน่ใจนัเ” ถ้ำเช่นนั้นเขำ
จคเป็ นรนนำรนอื่นมำถึงรัคเยซูให้เเิดผลดีไม่ได้ อันที่จัิ งรนเช่นนั้นมีรวำมปัำัถนำจคนำผูอ้ ื่นมำหำ
รัคเยซูนอ้ ยเธ็มที่ ถ้ำธัำนใดที่เขำไม่แน่ใจธัวของเขำเชื่ออคไัแน่ เำัขำดรวำมแน่ใจไม่สำมำัถทำให้
เขำทำงำนของรัิ สเธียนให้เเิดผลได้

(3) ขำดควำมแน่ ใจไม่ ถวำยเกียรติแด่ พระเจ้ ำ
รัคเจ้ำทังปัคทำนรัคดำััสของรัคองร์แเ่เัำ เป็ นรัคสัญญำที่ศเั ดิ์สิทริ์ รือถ้ำใรัจคเลัน
ใจจำเรวำมนำปของเขำ แลควำงใจองร์รัคเยซู รัิ สธ์ รัคเจ้ำจคทังช่วยผูน้ ้ นั ให้รน้ นำป เมื่อรนหนึ่ ง
ไว้วำงใจรัคเยซูรัิ สธ์แล้ว แลคยังสงสัยธ่อไปอีเ เ็ทำให้เเิดปั ญหำเัื่ องรวำมจัิ งที่เเี่ยวเันรัคดำััส
ของรัคเจ้ำ เขำยังสงสัยว่ำรัคเจ้ำจคทำธำมที่รัคองร์ธััสไว้หัื อ? รัคเจ้ำยังจคััเษำรัคสัญญำของ
รัคองร์อยูอ่ ีเหัื อ? ทำไมเัำจึงไม่โยนรวำมสงสัยทั้งหมดทิง้ เสี ยแล้วไว้วำงใจรัคองร์ให้หมดสิ้ น เำั
ขำดรวำมแน่ใจเรัำคสงสัยรัคดำััสของรัคเจ้ำ เป็ นเำัไม่ถวำยเเียัธิแด่รัคเจ้ำ

(4) ขำดควำมแน่ ใจทำให้ อนำคตมืดมัว
เำัขำดรวำมแน่ ใจทำให้ทำงเดิ นของชี วิธที่อยู่ขำ้ งหน้ำเธ็มไปด้วยรวำมเลัว เัำจคธ้องเลื อเ
เอำว่ำจคธำยหัื อจคเลันมำหำรัคเจ้ำทั้งหญิงทั้งชำยจคธ้องยืนอยูธ่ ่อรัครัเธั์ รัคเจ้ำในวันริรำเษำ
โลเ ถ้ำเขำสงสัยว่ำเขำเชื่ออคไัเขำจคยืนอยูใ่ นวันริรำเษำด้วยรวำมเลัว รวำมแน่ใจสำมำัถทำให้เขำ
เดินธ่อไปโดยปัำศจำเรวำมเลัว วิญญำณของเัำถูเัุ เเั้ำภำยในธัวเัำเองเมื่อเัำฟังเสี ยงั้องธคโเน
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อย่ำงมีชยั ชนคของเปำโลที่ยืนอยูใ่ นเงำแห่ งรวำมธำยว่ำ “ฝ่ ำยข้ำรเจ้ำนั้นโลหิ ธเ็เำลังจคไหลออเเป็ น
เรัื่ องสัเเำัคนูชำแล้ว แลคเวลำซึ่ งข้ำรเจ้ำจคธ้องลำไปนั้นเ็ใเล้จคถึ งแล้ว ข้ำรเจ้ำเข้ำในเำัปล้ ำสู ้
อย่ำงดี แล้ว ข้ำรเจ้ำวิ่งแข่งถึ งสุ ดปลำยทำงแล้ว ข้ำรเจ้ำได้ัันัั เษำรวำมเชื่ อนั้นไว้แล้ว ธั้งแธ่น้ ี ไปมี
มงเุฎแห่ งรวำมชอนรััมเเ็นไว้สำหัันข้ำรเจ้ำซึ่ งองร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำผูร้ ิรำเษำอันชอนรััมจคทัง
ปัคทำนแเ่ขำ้ รเจ้ำในเำลวันนั้น” (2 ทิโมรี 4:6-8) เปำโลสำมำัถเผชิ ญเันรวำมธำยด้วยเสี ยงธคโเน
แห่ งชัยชนคจำเปำเของเขำ เรัำคเขำสำมำัถรูดได้ว่ำ “ข้ำรเจ้ำัู้จเั รัคองร์ผทู้ ี่ขำ้ รเจ้ำได้เชื่ อ แลค
ข้ำรเจ้ำเชื่อมัน่ รงว่ำรัคองร์ทังฤทริ์ อำจััเษำซึ่ งข้ำรเจ้ำได้ฝำเไว้เนั รัคองร์จนถึงเำลวันนั้น”
(2 ทิโมรี 1:12) รวำมแน่ใจซึ่ งมีอยูใ่ นดวงจิธของเปำโลได้ขนั ไล่รวำมเลัวออเไปหมดสิ้ น แลค
ทำให้ปัคธูแห่งรวำมธำยเลำยเป็ นซุ ม้ แห่งชัยชนค
รัั้ งหนึ่ งมีผูล้ งริมร์ในหนังสื อริมร์เัื่ องรำยุใหญ่แห่ งทคเลสำปอี ัี มีหญิงชัำรนหนึ่ งออเ
เดินทำงจำเเมืองนัฟฟำโลโดยทำงเัื อเรื่อ ไปเยี่ยมลูเสำวที่เมืองรลีฟแลนด์ เเิ ดมีรำยุั้ำยขึ้นเลำงทำง
รนโดยสำัธ่ำงมี รวำมเลัวจึ งมำัวมเันอริ ษฐำน แธ่หญิ งแเ่ รนนั้นดู เหมื อนไม่วิธเทุ เข์ั้อนอคไั
หญิ งรนนั้นนั่งสััเสัิ ญรัคเจ้ำขณคเัื อเำลัง อยู่ใธ้ร ำยุหนัเ เมื่อรลื่ นลมสงนแล้ว มีผูโ้ ดยสำัเัื อ
ด้วยเันนำงรนถำมหญิ งรนนั้นว่ำเหธุ ใดจึงสำมำัถนัง่ สงนอำัมณ์ อยู่ได้ ในเมื่ อรวำมธำยมำอยู่ใเล้
เช่ นนั้น หญิงรนนั้นจึงธอนว่ำ “นี่ แน่ คหลำนเอ๋ ย ยำยจคนอเให้ ยำยมีลูเสำวอยู่สองรน รนหนึ่ งไปอยู่
สวััร์เนั รัคเจ้ำแล้ว เหลืออีเรนหนึ่ งย้ำยไปอยูเ่ มืองรลีฟแลนด์ ขณคที่รำยุเำลังรัดจัดอยูน่ ้ นั ยำยเ็ยงั
ริดว่ำจคไปเยี่ยมลูเรนไหนเ่อนดี จคไปเยี่ยมลูเสำวที่อยู่เมืองรลี ฟแลนด์เ่อน หัื อจคไปเยี่ยมลูเสำว
รนที่อยูเ่ มืองสวััร์เ่อน แลคยำยเ็ไม่สนใจว่ำจคไปเยีย่ มลูเรนไหนเ็ดีท้ งั นั้น”

3. รำกฐำนทีค่ ริสเตียนแน่ ใจ
เัำจควำงแผนรวำมแน่ใจลงนนอคไัดี? ถ้ำเัำวำงไว้ผิดที่จคเป็ นอันธัำยอย่ำงหนัเทีเดียว นำง
รนริ ดว่ำ เขำเป็ นรัิ สเธี ยนแธ่รวำมจัิ ง เขำไม่เป็ นเลย เขำมี ร วำมแน่ ใจผิด ๆ ถ้ำหำเว่ำเขำผูน้ ้ นั มิ ไ ด้
ปฏินธั ิธำมเธิเำแห่ งรวำมัอดที่ว่ำ “เำัเลันใจเสี ยใหม่เฉรำครัคเจ้ำแลครวำมเชื่ อในรัคเยซู รัิ สธ์
เจ้ำ” ไม่ว่ำเขำจคปัครฤธิอย่ำงไั เขำเ็ยงั ไม่เป็ นรัิ สเธียนอยู่นนั่ เอง แม้เขำจคมีรวำมแน่ ใจเ็มีรวำม
แน่ใจผิด ๆ เมื่อเป็ นเช่นนี้รนที่เป็ นรัิ สเธียนจควำงรวำมแน่ใจลงนนอคไั?

(1) ไม่ ใช่ อำศัยควำมรู้ สึก
นำงรนสงสัยรวำมัอดของธัวเอง เรัำคเขำัู ้สึเว่ำเขำไม่ได้ปัครฤธิเหมือนรัิ สเธียนที่แท้จัิ ง
รวำมัู ้สึเเช่นนี้นำงรัั้งเ็รวัจคมี แธ่ไม่ใช่เป็ นัำเฐำนของรวำมแน่ใจ รวำมัู ้สึเเป็ นสิ่ งที่เอำแน่นอน
ไม่ได้ เรัำครวำมัู ้สึเเเิดขึ้นแล้วเ็จำงหำยไป แลครวำมัู ้สึเของรนเ็ธอ้ งอำศัยสภำรแลคสิ่ งแวดล้อม
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เขำอำจัู ้สึเอย่ำงนี้ วนั นี้ แธ่รัุ่ งนี้ เขำัู ้สึเธังเันข้ำมอีเอย่ำงหนึ่ งรนลคเัื่ องเ็ได้ ฉคนั้นรวำมัู ้สึเเป็ น
สิ่ งที่ไม่แน่ นอน นำงรนอำจัู ้ สึเว่ำเขำเป็ นรัิ สเธี ยนจัิ ง ๆ ทั้ง ๆ ที่ เขำเองไม่ได้เป็ น แลคนำงรนอำจ
เป็ นรัิ สเธียนจัิ ง ๆ ทั้ง ๆ ที่เขำไม่ัู้สึเธัวเลยว่ำป็ น ถ้ำใรัจคอำศัยแธ่เรียงรวำมัู ้สึเแล้ว รน ๆ นั้นอำจ
อยูใ่ นรวำมสงสัยธลอดเวลำ

(2) ไม่ ใช่ เกิดจำกกำรกระทำของเรำเอง
รวำมแน่ ใจเัื่ องรวำมัอดเป็ นสิ่ งที่ จคยึดเอำด้วยเำัรยำยำมปฏิ นธั ิ ไม่ได้ ไม่ว่ำจคเป็ นสิ่ งที่
เเี่ยวเันอุปนิ สัยหัื อรวำมปัครฤธิ ถูเแล้วรัิ สเธียนที่แท้จ ัิ งย่อมจคเ่อนิ สัยของธนให้ดีที่สุดเท่ำที่จค
ทำได้ แลคจคเสนอนัิ เำัให้ดีที่สุดจคทำได้ แธ่เัคนั้นเำัรยำยำมเัคทำสิ่ งเหล่ำนี้ ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่จค
วำงัำเฐำนรวำมแน่ อยู่ได้เลย รนหนึ่ งอำจมีนิสัยดี เขำอำจเป็ นรัิ สธ์สมำชิ เ รัิ ส ธจัเ ั แลคัั นทำ
เิจเำัที่สำรัญหลำยอย่ำงในรัิ สธจัเั แธ่เัคนั้นเ็ยงั ไม่เป็ นรัิ สเธียน รวำมัอดของเขำไม่ใช่ ธ้ งั อยู่
นนสิ่ งที่เขำได้ทำแล้ว หัื อสำมำัถทำได้ แธ่อยูน่ นสิ่ งที่รัครัิ สธ์ได้ทังเัคทำเรื่อเขำ

(3) เกิดจำกพระวจนะของพระเจ้ ำ
ัำเฐำนที่แน่นอนแลคยัง่ ยืนของรวำมแน่ใจรือรัคดำััสของรัคเจ้ำ รัคเจ้ำธััสว่ำ “รัคเจ้ำ
ทังััเโลเจนได้ปัคทำนรัคนุธัองร์เดี ยวของรัคองร์ เรื่อทุเรนที่ วำงใจในรัคนุ ธันั้นจคมิได้
ริ น ำศแธ่ มี ชี วิ ธ นิ ัั น ดั์ ” (ยอห์ น 3:16) “จงเชื่ อ วำงใจในรัคเยซู ร ัิ ส ธ์เ จ้ำ แลคท่ ำ นจคัอดได้ท้ ัง
รัอนรััวของท่ำนด้วย” (เิจเำั 16:31) รัคเจ้ำปัคทำนรัคสัญญำเหล่ำนี้ ให้แเ่มนุ ษย์ทุเรนที่รั้อม
ที่จคไว้วำงใจในเำัไถ่นำปของรัคเยซูรัิ สธ์ แน่นอนรัคเจ้ำทังััเษำรำมัน่ สัญญำของรัคองร์ แลค
จคไม่ทังผิดสัญญำแม้แธ่ขอ้ เดี ยว รัคดำััสของรัคเจ้ำปัคทันอยู่เนั เัำชั่วนิ ัันดั์ ถ้ำใรัรนหนึ่ ง
เลัน ใจจำเทำงนำปของธน แลคมอนรวำมไว้ว ำงใจทั้ง หมดเัน องร์ร ัคเยซู ใ ห้ เป็ นผูเ้ ปลื้ อ งนำป
ปัคจำธัวของเขำแล้ว ผูน้ ้ นั จคได้ัันรวำมัอดธำมสัญญำของรัคเจ้ำ
เมื่อรัั้งด๊อเเธอั์ เจ. วิลเนอั์ แช้รแมน ยังเป็ นนัเศึเษำในมหำวิทยำลัย ท่ำนผูน้ ้ ี เเิ ดวุน่ วำยใจ
มำเเัื่ องรวำมัอดของธนเอง ธ่อมำได้ัันรำแนคนำจำเ ดี.แอล. มูด้ ี แช้รแมนเล่ำให้นเั เทศน์ผนู ้ ้ ี ฟังถึง
รวำมยุง่ ยำเใจของธนเองดังนี้วำ่ “นำงรัั้งผมเองัู ้สึเว่ำผมเป็ นรัิ สเธียน แธ่นำงรัั้งผมเ็ถำมธนเองว่ำ
นี่ธวั เองเรยได้ัันรวำมัอดแล้วหัื อยังเ็ไม่ทัำน?” มิสเธอั์ มูด้ ีจึงขอให้เขำอ่ำนยอห์น 5:24 ว่ำดังนี้ “เัำ
นอเท่ำนทั้งหลำยธำมรวำมจัิ งว่ำ ถ้ำผูใ้ ดฟั ง รำของเัำแลคเชื่ อรัคองร์ที่ทังใช้เัำมำ ผูน้ ้ นั มี ชีวิธ
นิ ัันดั แลคมิได้เข้ำในเำัริรำเษำแธ่ได้รน้ จำเรวำมธำยเข้ำในชี วิธแล้ว” แล้วมูด้ ีจึงถำมว่ำ “รุณเชื่ อ
รัครัมภีั์ขอ้ นี้หัื อเปล่ำ?” ชำยหนุ่มรนนั้นเ็ธอนเน้นถ้อยเน้นรวำมว่ำ เขำเชื่ อรัคเจ้ำแน่นอน ดังนั้นผู ้
ปัคเำศรัคเิ ธธิรุณจึงถำมธ่อไปว่ำ “รุณเชื่ อองร์รัคเยซู หัื อเปล่ำ?” แช๊รแมนเ็ธอนอย่ำงหนัเแน่ น
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ว่ำ เขำเชื่ อรัคเยซู จัิ ง ๆ นัเเทศน์จึงถำมธ่อไปว่ำ “ถ้ำอย่ำงนั้นรุณเป็ นรัิ สเธียนแล้วหัื อยัง?” รัำวนี้
ชำยหนุ่มรนนี้เ็นอเว่ำเขำยังสงสัยอยูอ่ ีเ มิสเธอั์ มูด้ ีจึงนอเให้ชำยหนุ่มรนนั้นอ่ำนรัมภีั์ขอ้ นั้นซ้ ำแล้ว
ซ้ ำอีเ แล้วเ็ถำมอีเว่ำ เขำัันรัคเยซูแลคเชื่อถ้อยรำของรัคองร์หัื อเปล่ำ? มิสเธอั์ แช๊รแมนเ็นอเว่ำ
เชื่อแน่นอน รัั้นแล้วมิสเธอั์ มูด้ ีจึงถำมเขำอีเรัั้งหนึ่งว่ำเขำเป็ นรัิ สเธียนหัื อยังแลคเขำเ็ยงั ทำใจลังเล
ว่ำไม่แน่ รัั้นแล้วนัเเทศน์เัื องนำมจึงหันมำยังชำยหนุ่มรนนั้นแลครูดว่ำ “เห็นไหมล่คว่ำ ท่ำนยังสงสัย
ใรัอยูอ่ ีเ?” ในวำัคนั้นเองรวำมจัิ งเ็ปัำเฏแเ่ชำยหนุ่ มผูว้ นุ่ วำยใจ เขำเรยยอมัันองร์รัคเยซู แลค
ยินยอมเชื่ อฟังรัคดำััสของรัคองร์ แลคเ็สงสัยอยู่วำ่ รัคเจ้ำยังรงััเษำรัคสัญญำของรัคองร์อยู่
หัื อเปล่ำชำยหนุ่มรนนั้นเ็ธอนว่ำ “รัำวนี้ผมทัำนแล้วรัันว่ำผมเป็ นรัิ สเธียนจัิ ง ๆ เรัำครำสัญญำ
ของรัคองร์”
เัำธ้องยึดรำสัญญำของรัคเจ้ำไว้แม้ว่ำรวำมัู ้ สึเของเัำจคจำงไป รำเปัี ยนเัื่ องนี้ ได้มำจำเ
ปัคเทศไอแลนด์นำนหลำยปี มำแล้ว นำยรันธัี วิลเทิ้ล เำลังปัคเำศรัคเิธธิรุณอยูแ่ ลคมีเด็เชำยเล็เ
ๆ รนหนึ่งเลันใจใหม่ โดยอิทริ รลของลูเชำยแม่ของเด็เรนนี้จึงแสดงธัวัันเชื่ อรัคองร์รัคเยซู รัิ สธ์
แธ่เป็ นเำัยำเที่หญิงนั้นจคเชื่อว่ำเขำจคมีชีวธิ ชัว่ นิัันดั์ ได้เรัำคเหธุที่เชื่ อในรัคเยซู รัิ สธ์เท่ำนั้น นัเ
สอน รัคเิ ธธิรุณเ็ช้ ี ขอ้ รัมภีั์ขอ้ เดี ยวเันที่มูด้ ีได้ชเั ชวนให้แช๊รแมนเลันใจใหม่ แลคได้ช้ ี ให้เห็นรำ
สัญญำว่ำ “ผูใ้ ดฟั งรำของเัำ แลคเชื่ อรัคองร์ที่ใช้เัำมำ ผูน้ ้ นั มีชีวิธนิ ัันดั” (ยอห์น 5:24) หญิงรนนี้
ยอมัั นรวำมจัิ งปัคเสัิ ฐนี้ แล้วเลันไปน้ำนด้วยรวำมยินดี แธ่รอธอนเช้ำัุ่ งขึ้ นรวำมัู ้ สึเยินดี น้ นั
หำยไปหมด เด็เชำยรนนี้ เห็นรวำมโศเเศั้ำของมำัดำจึงถำมว่ำเัื่ องยุง่ ยำเใจอคไัอีเ หญิงรนนั้นจึง
ธอนลูเชำยว่ำ “รวำมัู้สึเยินดีมนั หำยไปหมดแล้ว” เด็เชำยรนนั้นจึงวิ่งไปหยินรัครัมภีั์แลคเปิ ดอ่ำน
รำสัญญำข้อนั้นแลครูดเันมำัดำว่ำ “รุณแม่รััน รัมภีั์ขอ้ นั้นยังอยูน่ ี่รััน”
เมื่ อไม่ เี่ ปีมำนี้ หนัง สื อัำยวันที่ มี ชื่อเสี ยงฉนัน หนึ่ ง ในปัคเทศแรนนำดำชื่ อ “ดี โเลน” ซึ่ ง
ธีริมร์ในทอัอนโธ ได้เล่ำเัื่ องน่ำฟังเเี่ยวเันสมเด็จรัคนำงเจ้ำวิรธอเัี ย รัคองร์เสด็จไปโนสถ์เซ็นท์
ปอล์แลคทังสดันรัครััมเทศนำหนึ่งเันฑ์ ซึ่ งรัคองร์ทังรอรัคทัยมำเ ภำยหลังธ่อมำสมเด็จรัค
นำงเจ้ำทังสนทนำเันศำสนำจำัย์ปัคจำรัคัำชสำนัเ แลคธััสถำมว่ำ เัำแน่ใจว่ำเัำได้ัันรวำมัอด
แล้วหัื อยัง ศำสนำจำัย์จึงทูลธอนว่ำไม่มีทำงที่จคัู ้ได้แน่นอนว่ำจคัอดจัิ ง ๆ จอห์น เทำน์แซ็นท์ นัเ
สอนศำสนำผูถ้ ่อมใจได้ยินเำัสนทนำรัั้งนั้นธลอดเวลำ จึงเขียนจดหมำยทูลเเล้ำสมเด็จรัคนำงเจ้ำ
รวำมว่ำดังนี้
ขอเดชค ข้ำรัคองร์ขอรัคัำชทำนรัคัำชวโัเำสปเเเล้ำปเเัคหม่อนทูลถวำยข้อรัค
รัมภีั์ซ่ ึ งข้ำรัคองร์เขียนด้วยมืออันสั่นแธ่เขียนด้วยหัวใจเปี ยมด้วยรวำมจงััเภัเดีธ่อสมเด็จรัคนำง
เจ้ำเรัำคข้ำรัคองร์ทัำนว่ำแม้เัคทัง่ นัดนี้ เัำเ็สำมำัถแน่ ใจได้อย่ำงเธ็มที่วำ่ รัคเยซู เสด็จเลันไป
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สวััร์เรื่อทังเธัี ยมสถำนที่ ให้ผเู ้ ชื่ อทุเรนได้รำนัเอยู่ชวั่ นิ ัันดั์ ข้ำรัคองร์ขอทูลเชิ ญสมเด็จรัค
นำงเจ้ำทังรัครัมภีั์เหล่ำนี้ได้ริสูจน์วำ่ รัิ สเธียนสำมำัถจคทัำนอย่ำงแน่นอนว่ำเขำมีรวำมัอดแล้ว
โดยเฉรำครนที่เชื่อในรัคเิธธิรุณของรัครัิ สธ์
ด้วยเเล้ำด้วยเัคหม่อมขอเดชค
จอห์น เทำน์เซ็นด์
อีเไม่เี่วนั ธ่อมำนำยจอห์น เทำน์เซ็นด์ ได้ัันลำยรัคหัธถ์ของสมเด็จรัคนำงเจ้ำว่ำดังนี้
ถึงนำยเทำน์เซ็นด์
จดหมำยของท่ำนที่ส่งเมื่อเั็ ว ๆ นี้ฉนั ได้ัันแล้ว ขอนอเว่ำฉันได้อ่ำนรัครัมภีั์ขอ้ ที่ท่ำนเล่ำว
อย่ำงลคเอียดถี่ถว้ นรั้อมทั้งอริ ษฐำนไปด้วยขณคที่อ่ำน ฉันเชื่ อว่ำงำนที่องร์รัคเยซูรัิ สธ์ทังเัคทำ
เรื่ อ ธัว ฉัน เองนั้น เสั็ จ รันถ้ว นแล้ว แลควำงใจในรัคเัุ ณ ำริ รุ ณ ของรัคเจ้ำ ว่ ำ จครนท่ ำ นใน
รัคัำชวังสถำนที่รัคเจ้ำทังเธัี ยมไว้สำหัันปวงมนุ ษย์ทุเรน สมดังที่รัคเยซู ธััสไว้วำ่ “เรัำคเัำ
ไปจัดแจงที่สำหัันท่ำนทั้งหลำย” (ยอห์น 14:2)
(รัคปัมำภิชยั ) วิรโทเัี ย เูเอลฟห์

(4) เกิดจำกประสบกำรณ์ ต่ำง ๆ ในชีวติ คริสเตียน
ปัคสนเำัณ์ ข องมนุ ษย์เป็ นหลัเฐำนที่ ริ สูจน์ ให้ม นุ ษย์เห็ นว่ำเขำเป็ นรัิ สเธี ย นจัิ ง ๆ เขำ
ได้ัันรวำมัอดแล้ว ในจดหมำยของยอห์นซึ่ งเล่ำวไว้ชดั เจนว่ำ “เรื่อท่ำนจคได้ัู้วำ่ ท่ำนมีชีวิธนิ ัันดั์ ”
ยอห์นชี้ให้เห็นรวำมแน่ใจ ซึ่ งเัำเ็อำจจคหำดูได้ในชีวธิ ของธนเอง

ก. เกิดควำมยินดีทเี่ ชื่อฟัง
“ถ้ำ เัำปัครฤธิ ธ ำมรัคนัญญัธิข องรัคองร์เ ัำรงทัำนว่ำ เัำัู ้ จ ัเ รัคองร์ รนใด ๆ ว่ำ
“ข้ำรเจ้ำัู้จเั รัคองร์” แธ่มิได้ปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิของรัคองร์ รนนั้นเป็ นรนรูดมุสำแลครวำม
จัิ งไม่ได้อยู่ในรนนั้นเลย แธ่รนใด ๆ ที่ปัครฤธิธำมรัคโอวำทของรัคองร์ รวำมััเของรัคเจ้ำเ็
สำเั็ จในรนนั้นแล้วอย่ำงแน่แท้ ด้วยอำเำัอย่ำงนี้แหลค เัำทั้งหลำยจึงัู ้วำ่ เัำอยูใ่ นรัคองร์”
1 ยอห์น 2:3-5
ไม่มีใรัธ้องเำัเชื่ อฟั งรัคเจ้ำแลคปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิของรัคองร์ เว้นแธ่รนผูน้ ้ นั จค
เป็ นรัิ สเธียน นำงรนอำจเชื่อฟังรัคนัญญัธินำงข้อของรัคเจ้ำด้วยรวำมเลัว แธ่เขำผูน้ ้ นั ไม่มีรวำมเธ็ม
ใจแลคไม่ยนิ ดีเชื่อฟังเว้นแธ่เขำเป็ นสำวเของรัคเยซู
ในเำัปัคชุ มแห่ งหนึ่ งซึ่ งด๊อเเธอั์ เยมส์ เอม เเัย์ ผูล้ ่วงลันไปแล้วจัดให้มีข้ ึน มีเด็เหญิงเล็เ
ๆ รนหนึ่งอำยุปัคมำณสิ นสองขวนได้เลันใจใหม่ในเำัปัคชุ มเป็ นรยำนแห่ งหนึ่ ง เด็เหญิงรนนี้ ได้
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ลุเขึ้นยืนเล่ำวรำเป็ นรยำนยืนยันถึงองร์รัคเยซู ผไู ้ ถ่นำป ด๊อเเธอั์ เเัย์ถำมเด็เหญิงรนนั้นว่ำ “ัอด
ร้นนำปธั้งแธ่เมื่อไั?” เด็เนั้นธอนว่ำ “เมื่อวันอำทิธย์ที่แล้วมำนี้ เอง แธ่ดิฉนั ไม่ทัำนว่ำดิ ฉันัอดแล้ว
จัิ ง ๆ จนเัคทัง่ วันศุ เั์ ” ด๊อเเธอั์ เเัย์เ็ถำมธ่อไปว่ำ “เรอทัำนได้อย่ำงไัว่ำเรอัอดจัิ ง ๆ” “เ็
เรัำคดิ ฉันได้นอเรุ ณแม่ของดิ ฉัน” นัน่ เป็ นรำธอนของเด็เ รวำมแน่ ใจในรวำมัอดเเิ ดขึ้ นแน่ นอน
ธ่อเมื่อเด็เหญิงนั้นได้เชื่อฟังรัคเยซูโดยเล่ำวธ้อนัันรัคเยซูอย่ำงเปิ ดเผย

ข. ควำมรักแบบคริสเตียน
“เัำทั้งหลำยัู ้ ว่ำเัำร้นจำเรวำมธำยไปถึ งซึ่ งชี วิธแล้ว เรัำคเัำััเรวเรี่น้อง รนใดที่ ไม่มี
รวำมััเผูน้ ้ นั เ็ยงั อยูใ่ นรวำมธำย ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่เเลียดชังรี่นอ้ งของธนย่อมเป็ นผูฆ้ ่ำรน แลคท่ำนทั้งหลำย
ัู ้ แล้วว่ำ ผูฆ้ ่ำรนไม่มีชีวิธนิ ัันดั์ อยู่ในธัวเลย” (1 ยอห์น 3:14-15) ลัเษณคอันยอดเยี่ยมลัเษณคหนึ่ ง
ของรัิ สเธียนรือรวำมััเ แนนรัิ สเธียน ถ้ำจิธใจเธ็มไปด้วยรวำมเเลียด รน ๆ นั้นเ็ยอ่ มสงสัยธัวเองว่ำ
เขำเชื่อรัคเจ้ำอย่ำงไั
รัน่ แัเรวำมััเเช่นนี้เป็ นรวำมััเเรื่อนรัิ สเธียนด้วยเัน “เัำทั้งหลำยัู ้วำ่ เัำร้นจำเรวำมธำย
ไปถึงชี วิธแล้ว เรัำคเัำััเรวเรี่น้อง” (ยอห์น 3:14) รัิ สเธียนที่แท้จัิ งย่อมมีรวำมััเเรื่อน ๆ รัิ ส
เธียนด้วยเัน แลคมีรวำมปัคสงร์จคทำให้รัิ สเธียนมีรวำมผำสุ ขทัว่ หน้ำเัน ใรัเ็ธำมอยำเจคสนิ ท
สนมเันรนที่ ไม่มีรวำมเชื่ อรัคเจ้ำยิ่งเว่ำสนิ ทสนมเันเรื่อนรัิ สเธี ยนด้วยเันแล้ว รน ๆ นั้นมีรวำม
แน่ใจเัื่ องรัคเจ้ำแธ่เรียงเล็เน้อยเท่ำนั้น ยำเอนเล่ำวว่ำ “ท่ำนไม่ัู้หัื อว่ำเำัที่เป็ นมิธัเันโลเเ็เป็ น
ศัธ ัู ธ่ อ รัคเจ้ำ ? เหธุ ฉ คนั้นถ้ำ ผูใ้ ดใรั่ เ ป็ นมิ ธ ัเัน โลเเ็ เ ป็ นศัธ ัู ธ่ อ รัคเจ้ำ ” (ยำเอน 4:4) แลค
เปัี ยนเทียน 1 ยอห์น 2:16
แธ่รวำมัั เอันแท้จัิ งของรัิ สเธียนนี้ มีััศมี รลุ มออเไปนอเหมู่นอเรณครัิ สเธี ยนด้วยเัน
เล่ ำวรือรวำมััเนี้ รลุ มไปถึ งมนุ ษย์ชำธิทวั่ โลเ ถู เแล้วรน ๆ นั้นอำจัู ้ สึเัั เเรื่อน ๆ รัิ สเธียนด้วย
รวำมัู ้ สึเอี เชนิ ดหนึ่ ง แธเธ่ำงจำเรวำมัั เที่ มีแเ่ รนทัว่ ๆ ไป แธ่ถำ้ เขำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำจัิ ง ๆ
แล้ว เขำจคััเรนทัว่ โลเด้วย เขำอำจไม่ชอนหน้ำนำงรน แธ่ลึเลงไปในจิธใจของเขำ เขำย่อมมีรวำม
ปัำัถนำให้ทุเรนมีรวำมสุ ข แลคมีรวำมั้อนใจอยำเให้เขำเหล่ำนั้นได้ัันรวำมัอด
รวำมััเเช่นนี้ จคสำแดงธัวเองออเมำไม่ใช่ดว้ ยรำรูดเท่ำนั้น แธ่ดว้ ยรวำมปัครฤธิดว้ ย รวำม
ััเของรนริสูจน์ได้ไม่ใช่ดว้ ยรำรูดแธ่ริสูจน์ได้จำเเำัเัคทำ ในหนังสื อ 1 ยอห์น 3:17-19 อัรัสำวเ
เล่ ำ วไว้ว่ำ “รนใดที่ มี ท ัั ร ย์ส มนัธิใ นโลเนี้ แลคเห็ นรี่ น้องของธนขัดสน แล้วแลคเัคท ำใจแข็ง
เัคด้ำ งไม่สงสำัสงเรัำคห์ เขำ รวำมัั เ ของรัคเจ้ำ จคอยู่ใ นรนนั้นอย่ำงไัได้? ” ดู เ่อนลู เ เล็ เ ๆ
ทั้งหลำยอย่ำให้เัำััเเรียงแธ่ถอ้ ยรำแลคลิ้นเท่ำนั้น แธ่ให้เัำััเด้วยเำัปัครฤธิแลคด้วยรวำมจัิ ง เหธุ
ฉคนั้น เัำจึ ง ัู ้ ว่ำ เัำอยู่ฝ่ ำยรวำมจัิ ง ” รวำมัั เ ของรัิ ส เธี ย นเป็ นรวำมัั เ ชนิ ดที่ ยิน ดี จ คให้ร วำม
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ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ถ้ำใรัถูเรวำมโลภ เำัเห็นแเ่ธวั เอง แลครวำมธัคหนัเถี่เหนี ยวเข้ำรัอนงำ เขำเ็รวั
จคธั้งปั ญหำถำมได้แล้วว่ำจคเขำธิดธ่อเันรัคเจ้ำได้อย่ำงไั

ค. พระวิญญำณบริสุทธิ์ยนื ยัน
“เหธุ ฉ คนั้น เัำจึ ง ัู ้ ว่ำ รัคองร์ด ำังอยู่ใ นเัำ รื อ โดยรัควิ ญ ญำณซึ่ งรัคองร์ท ังโปัด
ปัคทำนแเ่เัำ” (1 ยอห์น 3:24) ในหนังสื อโัม 8:16 เปำโลเล่ำวว่ำ “ฝ่ ำยวิญญำณนั้นเป็ นรยำนั่ วมเัน
จิธใจของเัำทั้งหลำยว่ำ เัำทั้งหลำยเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ” แลคอัรัสำวเยอห์นเ็เล่ำวอีเว่ำ “ผูท้ ี่เชื่อใน
รัคนุธัของรัคเจ้ำมีรยำนอยู่ในธัวเอง ผูท้ ี่ไม่เชื่ อรัคเจ้ำเ็เท่ำเันเัคทำให้รัคองร์เป็ นผูธ้ ััสมุสำ
เรัำคเขำไม่ได้เชื่ อรำรยำนซึ่ งรัคเจ้ำได้ทังเป็ นรยำนอ้ำงถึงรัคนุธัของรัคองร์ ” (1 ยอห์น 5:10)
ถ้ำใรัเป็ นรัิ สเธียนที่แท้จัิ งแลคธั้งใจจคทำธำมรัคเจธนำของรัคองร์ผนู ้ ้ นั จคมีรวำมแน่ใจในจิธใจ
ของเขำเองว่ำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำด้วย รัควิญญำณนัิ สุทริ์ ทังปลูเรวำมแน่ใจให้รัิ สเธียนทุเรน
ด๊อเเธอั์ นัู๊ สซ์ ดิ นเน่ ย ์ เล่ ำเัื่ องเำัเลันใจของหัวหน้ำชำวอินเดี ย รนหนึ่ งชื่ อ “ไว้ท์อำั์ ม ”
ภำยหลังจำเที่เขำแจ้งให้ใรั ๆ ทัำนธ่อที่สำรำัณคแล้วว่ำเขำเลันใจเป็ นรัิ สเธียน มีรนถำมเขำว่ำเขำ
ัู ้ธวั ได้อย่ำงไัว่ำเขำเป็ นรัิ สเธียนแล้ว ชำยรนนั้นธอนว่ำ “ผมเองใรั ๆ เ็ัู้จเั ว่ำผมเป็ นรนชัว่ ช้ำเลว
ทัำม ผมรยำยำมทำให้ใจของผมสนำยโดยใช้ศำสนำของผมเป็ นเรัื่ องมือ แธ่ผมไม่เรยมีรวำมรอใจ
ธัวเองแลคไม่แน่ ใจด้วย เมื่อมีมิชชัน่ นำัี มำสอนรัคเิธธิรุณ ผมเ็รยำยำมร้นรว้ำหำหนทำงใหม่ เขำ
สอนผมว่ำถ้ำผมอริ ษฐำนถึงรัคเยซู แลคยอมัันเอำรัคองร์เป็ นผูเ้ ปลื้องนำปปัคจำธัวเอง รัคเยซู จค
ทังอภัยนำปให้แลคธัวผมจคัู ้ ธวั เอง ผมอริ ษฐำนเป็ นเวลำนำนไม่มีรวำมสันธิสุขเเิ ดขึ้นในใจเลย แธ่
ผมเ็ยงั อริ ษฐำนธ่อไป แม้เัคนั้นผมเ็อุปมำเหมือนยังอยูใ่ นห้องมืด ปัำศจำเแสงสว่ำงใด ๆ ถึงเัคนั้น
ผมเ็ยงั อริ ษฐำนเัื่ อย ๆ ไป แลคในทันใดนั้นดูเหมือนผมจคอยู่ในห้องมื ดที่มีรนขีดไม้ขีดไฟเเิ ดแสง
สว่ำง แลคผมเห็นทำงสันธิสุขเข้ำมำสู่ จิธใจของผม เรัำคเหธุน้ ีผมจึงทัำนแน่นอนว่ำผมเป็ นรัิ สเธียน”
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บทที่ 7 กำรตั้งยัง่ ยืนเด็ดขำด
1. รำกฐำนของคำสอน
1. สอดรล้องเันรัคเจธนำของรัคเจ้ำ
2. สอดรล้องเันรำสัญญำของรัคเจ้ำ
3. สอดรล้องเันถ้อยรำที่ใช้

2. คำสอนทีแ่ ย้ งกัน
1. รัครัมภีั์นำงธอนเล่ำวถึงอันธัำยแลคผูส้ อนเท็จ
2. ธัวอย่ำงผูส้ อนเท็จในรัครัมภีั์
เ. รนเหล่ำนั้นที่หลงทำผิดแลคเลันใจใหม่
ข. รนเหล่ำนั้นที่หลงผิดแลคไม่เลันใจใหม่
3. รำสอนที่นำไปสู่ รวำมสคเรั่ ำแลครัองชีวธิ อย่ำงไั้ศีลรััม

3. ควำมจริงบำงประกำรเกีย่ วโยงกับคำสอนนี้
1. นำงรนอำจถูเล่อลวงเเี่ยวเันรวำมัอดของเขำเอง
2. นำงรนอำจหมดรวำมยินดีแลคหมดอำนำจในรวำมัอด
3. นำงรนอำจปนรวำมัอดเันัำงวัลว่ำเป็ นของสิ่ งเดียวเัน
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บทที่ 7 กำรตั้งยัง่ ยืนเด็ดขำด
รนที่เเิดใหม่แลคัอดแล้วจัิ ง ๆ รัั้งหนึ่ งแล้วจคหลงผิดอีเได้ไหม? ปั ญหำนี้ เเิดขึ้นในสมอง
ของรนหลำยรน ในเำัธอนปั ญหำนี้เัำมำถึงรำสอนที่แธเธ่ำงเันอย่ำงใหญ่หลวงัคหว่ำงสองลัทริ รือ
สอนของลัทริ “อำมีเนียม” เันรำสอนของลัทริ์ “แรลวิน” ลัทริ อำมีเนียมมำจำเชื่อของผูน้ ำชื่อ เจมส์
อำมีนสั สอนว่ำรนที่เรยัอดแล้วรัั้งหนึ่งอำจหลงทำผิดลงในนัเได้เหมือนเัน ปัคสนเำัณ์
เช่นนั้นเขำได้อริ นำยว่ำ “ร้นจำเฝ่ ำยรัคเัุ ณำริ รุณ” ส่ วนลัทริ “แรลวิน” มำจำเชื่อของผูน้ ำชื่อจอห์น
แรลวิน สอนว่ำถ้ำรัั้งหนึ่ งใรััอดร้นจำเนำปจัิ ง ๆ แล้วผูน้ ้ นั จคไม่มีวนั หลงทำผิดอีเเลย เัื่ องนี้ รูด
ถึง “เำัธั้งยัง่ ยืนเด็ดขำดของสำวเ” หัื อ “เำัริทเั ษ์ััเษำของรัคเจ้ำ” รวำมเห็นของมนุษย์รือมีเำั
ธั้งยัง่ ยืน ถ้ำจครูดเเี่ยวเันรัคเจ้ำเัำเัี ยเว่ำรัคเจ้ำทังริทเั ษ์รุม้ รัอง รัิ สเธียนเป็ นผูธ้ ้ งั ยัง่ ยืน รัคเจ้ำ
เป็ นผูท้ ังรุม้ รัองััเษำ
หลัเรำสอนอย่ำงนี้อนั ไหนเป็ นรำสอนที่ถูเธ้อง? เัำชำวแน็นธิสยึดหลัเของ “แรลวิน” เัำเชื่อ
ว่ำถ้ำรนหนึ่งรนใดได้รนปัคสนเำัณ์ดว้ ยรัครุณอย่ำงจัิ ง ๆ แล้วรัั้งหนึ่ ง เขำจคไม่มีวนั หลงเัคทำ
ผิดจนสู ญเสี ยวิญญำณของเขำอีเเลย ถ้ำรัั้งหนึ่งเขำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำแล้ว จคไม่ขำดจำเเำัเป็ นนุธั
ของรัคเจ้ำอีเเลยแลคเขำยังจครงดำังอยูใ่ นสง่ำัำศีน้ นั โดยรัครุณธลอดไป

1. รำกฐำนของคำสอน
รวำมเชื่ อของเัำในเัื่ องเำัธั้งยัง่ ยืนเด็ดขำดของสำวเนั้นธั้งอยู่นนอคไั? นัเศำสนศำสธั์
อริ นำยว่ำเำัธั้งยัง่ ยืนนั้น นำงส่ วนธั้งอยู่นนเหธุผลที่ว่ำรำสอนเัื่ องนี้ เเิ ดจำเรวำมนึ เริ ดของมนุ ษย์
เป็ นรำสอนที่จำเป็ นเรัำคเเิดจำเรำสอนอื่น ๆ เช่นเัื่ องเำัเเิดใหม่ เำัได้ชื่อว่ำเป็ นผูช้ อนรััม เำั
เป็ นผูป้ ัำศจำเนำป เำัสนิ ทสนมเันรัครัิ สธ์ แลครำสอนอื่น ๆ เัื่ องรัครุณของรัคเจ้ำ ด๊อเเธอั์
สคธัองเล่ำวว่ำ “รำสอนเหล่ำนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลัเรำสอนทัว่ ๆ ไป ซึ่ งจคไม่เเิดปัคโยชน์อคไัถ้ำ
รัคเจ้ำจคทังยอมให้รัิ สเธียนสัเรนหนึ่งหลงไป”
แธ่เป็ นเรัำครัควจนคของรัคเจ้ำที่เธัี ยมหลัเปัคเันแห่ งรำสอนเัื่ องนี้ เัำเชื่ อในเำัธั้ง
ยัง่ ยืนเด็ดขำดของสำวเทั้งหลำย เรัำคเัำเชื่อว่ำรัคดำััสของรัคเจ้ำ ทังสอนไว้เช่นนั้น

1. สอดคล้องกับพระเจตนำของพระเจ้ ำ
เป็ นเำัสอดรล้องเันรัคเจธนำของรัคเจ้ำ ซึ่ งมีเล่ำวไว้ในรัครัมภีั์ ให้เัำฟั งรำสอนของ
เปำโลในหนังสื อเอเฟซัส 1:1 “ในรัคองร์น้ นั เัำซึ่ งรัคองร์ได้ทังเลือเไว้ จงได้เป็ นผูั้ ันมัดเธำม
รัคดำัิ ของรัคองร์ผทู ้ ังเัคทำสิ่ งสำัรัดธำมที่ได้ทังธัิ ธัองไว้สมเันน้ ำรัคทัยของรัคองร์”
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แลคท่ำนอัรัสำวเผูย้ ิ่งใหญ่เ็สอนไว้อีเในหนังสื อโัม 8:29-30 “ด้วยว่ำผูห้ นึ่ งผูใ้ ดที่รัคองร์ได้ทัง
ทัำนอยู่แล้ว ผูน้ ้ นั รัคองร์ได้ทังดำัิ ไว้ให้เป็ นธำมรัคลัเษณคของรัคนุธัของรัคองร์ เรื่อรัค
นุธันั้นจคได้เป็ นนุธัหัวปี ท่ำมเลำงรวเรี่นอ้ งเป็ นอันมำเ แลคผูห้ นึ่ งผูใ้ ดที่จครัคองร์ได้ทังดำัิ ไว้
นั้น ผูน้ ้ นั รัคองร์ได้ทังนันดำลให้เป็ นผูช้ อนรััม แลคผูใ้ ดที่รัคองร์ได้ทังนันดำลให้เป็ นผูช้ อน
รััม ผูเ้ หล่ำนั้นรัคองร์จึงทังโปัดให้มีสง่ำัำศี” เป็ นรัคเจธนำของรัคเจ้ำ สำแดงให้ปัคจัเษ์ธำม
รัควจนคของรัคเจ้ำแล้ว ว่ำรนเหล่ำนั้นที่เข้ำมำทำงองร์รัคเยซู รัิ สธ์ เขำจคได้ัันชี วิธนิ ัันดั์ จำเ
รัคองร์

2. สอดคล้องกับคำสั ญญำของพระเจ้ ำ
ข้อนี้ สอดรล้องเันรัคสัญญำของรัคเจ้ำธำมที่ได้เล่ำวไว้ในรัครัมภีั์ของรัคเจ้ำ รัคเจ้ำ
ทังสัญญำไว้แล้วเด็ดขำดแน่นอนว่ำใรัที่มำหำรัคองร์ เขำจคได้ัันรวำมัอดในวันนี้ แลควันธ่อ ๆ ไป
ชัว่ นิัันดั
เัำได้ร นร ำสั ญญำนี้ ธำมที่ ดำวิดได้สำแดงไว้ใ นสดุ ดี 37:24 ในเำัรูดถึ งหลัเ ปัคเันของ
มนุษย์ที่จคธ้องวำงใจในองร์รัคเจ้ำ ดำวิดเล่ำวไว้วำ่ “ส่ วนผูน้ ้ นั แม้วำ่ รลำดลง เ็จคไม่ถึงแเ่ลม้ ทีเดียว
เรัำครัคเยโอวำห์ทังรยุงเขำไว้ดว้ ยรัคหัธถ์ของรัคองร์” รัิ สเธียนอำจหลงผิดล้มลงเหมือนเันเัำ
หลำยรนเรยหลง แธ่รัคเจ้ำทังสัญญำว่ำรัคองร์จคไม่ทังทอดทิ้งให้เขำธ้องทนทุเข์ แธ่จคทังช่วย
เขำให้รน้ จำเรวำมทุเข์ยำเนั้น
เัำได้ัันรัคสัญญำจำเรัคโอษฐ์ของรัคเยซูเองในหนังสื อ ยอห์น 10:27-29 รัคองร์ธััสว่ำ
“แเคของเัำย่อมฟังเสี ยงของเัำ เัำัู ้จเั แเคนั้น แลคแเคนั้นธำมเัำ เัำให้ชีวิธนิัันดั์ แเ่แเคนั้น แเค
นั้น จคมิ ไ ด้ริ น ำศเลยเป็ นนิ ธ ย์ แลคจคไม่ มี ผูใ้ ดชิ ง แเคนั้นไปจำเมื อของเัำได้ รัคนิ ดำของเัำที่
ปัคทำนแเคนั้นแเ่เัำ ทังเป็ นใหญ่เว่ำสิ่ งสำัรัดทั้งปวง แลคไม่มีผใู ้ ดอำจชิ งแเคนั้นจำเรัคหัธถ์
รัคนิดำของเัำได้” รัครัมภีั์ขอ้ นี้ เป็ นข้อปัคเันชัว่ นิ ัันดั์ สำหัันผูท้ ี่ได้ชื่อว่ำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ
ไม่สำมำัถจคใช้ภำษำอคไัให้เข้มแข็งเว่ำอีเนี้อีเ
ธำมจดหมำยของเปำโล เัำได้รนรำสัญญำนี้ น่อย ๆ รัั้ งแล้วรัั้ งเล่ำ ในหนังสื อฟิ ลิ ปปี 1:6
“ข้ำรเจ้ำไว้ใจในสิ่ งนี้ ทีเดียวว่ำรัคองร์ผทู ้ ังธั้งธ้นเำัดีไว้ในท่ำนทั้งหลำยแล้ว รงจคเัคทำให้สำเั็ จ
จนถึงเำลวันแห่งรัคเยซูรัิ สธ์” ในเำัที่แธ่ลครนได้เลันใจนังเเิดใหม่ รัคเจ้ำทังธั้งธ้นเำัดีในธัว
รน ๆ นั้น แลครัคองร์ทังสัญญำว่ำจคทำเำัดีเช่นนั้นอยูธ่ ลอดเัื่ อย ๆ ไปจนรัิ สเธียนผูน้ ้ นั เป็ น
รัิ สเธียนที่ดีรั้อมเฉรำครัครัเธั์รัคเจ้ำ
เัำได้รนรำสัญญำเช่นนั้นอีเในหนังสื อ 1 เปโธั 1:3-5 “จงสััเสัิ ญรัคเจ้ำรือรัคนิดำแห่ ง
รัคเยซูรัิ สธ์เจ้ำของเัำ ผูไ้ ด้ทังรัคมหำเัุ ณำริ รุณแเ่เัำโปัดให้เัำนังเเิดใหม่ ให้มีรวำมหวังอันมี
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ชี วิธอยู่ โดยทังนันดำลให้รัคเยซู รัิ สธ์เป็ นขึ้นมำจำเธำยแล้ว รือได้โปัดให้ัันมัดเซึ่ งไม่ัู้เปื่ อย
เน่ำอันปัำศจำเมลทิน แลคที่จคหำั่ วงโัยไปไม่ ซึ่ งทำงเธัี ยมไว้ในเมืองสวััร์สำหัันท่ำนทั้งหลำย
ผูท้ ี่ฤทริเดชของรัคเจ้ำได้ทังััเษำไว้โดยรวำมเชื่อให้ถึงรวำมัอดซึ่ งทังจัดไว้รั้อมจคได้ปัำเฏใน
เวลำที่สุด” เปโธัได้ปัคเำศว่ำ มีมัดเไว้สำหัันรัิ สเธียนทุเ ๆ รนในสวััร์ แลครัคเจ้ำทังริทเั ษ์
ััเษำแลคเเ็นไว้โดยฤทริ์ อำนำจของรัคองร์ เรื่อเขำเหล่ำนั้นจคได้ัันมัดเนั้น
รำสัญญำอื่น ๆ อีเหลำยข้อที่อำจยเมำอ้ำงได้จำเรัคดำััส ของรัคเจ้ำ แธ่เมื่อัวมผลสุ ดท้ำย
แล้วจคมำัวมที่หนังสื อโัม 8:35-39 ว่ำ “ใรัผูใ้ ดจคให้เัำทั้งหลำยขำดจำเรวำมััเของรัครัิ สธ์เล่ำ?
จคเป็ นเำัยำเลำนำเหัื อรวำมทุเข์ในใจ หัื อเำัเรี่ยวเข็ญ หัื อเำัเันดำัอำหำั หัื อเำัเปลี่ยนเำย
หัื อเำัถูเโรยภัย หัื อเำัถูเรมดำนหัื อ?........แธ่ว่ำในเหธุเำัณ์ ท้ งั ปวงเหล่ำนั้น เัำทั้งหลำยมีชยั
ชนคเหลื อล้นโดยรัคองร์ผูไ้ ด้ทังััเเัำทั้งหลำย เหธุว่ำข้ำรเจ้ำเชื่ อมัน่ รงว่ำ แม้รวำมธำย หัื อชี วิธ
หัื อทูธสวััร์ หัื อผูม้ ีนััดำศัเดิ์ หัื อสิ่ งซึ่ งมีอยู่เดี๋ ยวนี้ หัื อสิ่ งซึ่ งจคเป็ นมำภำยหน้ำหัื อฤทริ เดช
ทั้งหลำย หัื อรวำมสู งหัื อรวำมลึ เ หัื อสิ่ งใด ๆ อื่นที่ทังสั้ำงแล้ว จคไม่อำจเัคทำให้เัำทั้งหลำย
ขำดจำเรวำมััเของรัคเจ้ำซึ่ งมีอยูใ่ นรัคเยซูรัิ สธ์องร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำของเัำทั้งหลำย”

3. สอดคล้องกับถ้ อยคำทีใ่ ช้
รำสอนนี้ สอดรล้องเันถ้อยรำที่ เัำใช้สอนในรัครัมภีั์ ปัคสนเำัณ์ ของรนได้รนเมื่อ มี
ฐำนคเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ เัำเัี ยเว่ำเำัถูเสั้ำงใหม่หัื อเำันังเเิดใหม่ รัิ สเธียนเป็ นผูท้ ี่นงั เเิดใหม่
แล้ว โดยฤทริ รัควิญญำณนัิ สุทริ์ ของรัคเจ้ำ เป็ นรนที่เเิดในแผ่นดินของรัคเจ้ำ เขำเลำยเป็ นรัค
นุธัของรัคเจ้ำเนื่ องจำเเำัที่เขำได้นงั เเิ ดใหม่ เมื่อทำัเเเิ ดมำจำเนิดำแลคมำัดำแล้วเขำเ็ไม่รน้
จำเเำัเป็ นนุ ธัของรัอนรัั วนั้นได้เลย เขำอำจเป็ นเด็ เเเคเคเเเัหัื อเั่ ั่อนไปจำเน้ำ น แธ่ ถึ ง
เัคนั้นเขำเ็ยงั เป็ นลูเของน้ำนนั้นอยูเ่ สมอ แลคเมื่อใรัเเิดจำเรัคเจ้ำ รน ๆ นั้นเ็มิได้รน้ จำเเำัเป็ น
นุธัของรัคเจ้ำ เขำอำจปัครฤธิผดิ เลำยเป็ นรนเเคเคเเเั แธ่เขำเ็ยงั เป็ นนุธัของรัคเจ้ำอยูน่ นั่ เอง
เมื่อรนใดมอนรวำมไว้วำงใจของเขำเันรัคเยซู รัิ สธ์แล้ว ชี วิธของรน ๆ นั้นเลำยเป็ นส่ วน
หนึ่ งของชีวิธนิ ัันดั์ ธำมซึ่ งอริ นำยมำแล้ว “ผูท้ ี่วำงใจในรัคนุธัมีชีวิธนิ ัันดั์ แธ่ผทู ้ ี่ไม่เชื่ อฟั งรัค
นุธัจคไม่เห็นชีวธิ .....” ยอห์น 3:36 รำสัญญำนี้ไม่ใช่สัญญำว่ำในอนำรธสัเวันหนึ่ งเัำจคมีชีวิธนิ ัันดั์
ถ้ำเัำจคเป็ นรนซื่ อสัธย์ธ่อรัคเจ้ำ แธ่รำสัญญำนี้ นอเว่ำเัำจคมี ชีวิธนิ ัันดัเดี๋ ยวนี้ รือในทันทีที่เัำ
ไว้วำงใจองร์รัคเยซู รัิ สธ์ ถ้ำเป็ นชี วิธนิัันดั์ แล้วจคธ้องไม่มีวนั สิ้ นสุ ด รนที่เชื่ อจคได้ัันรวำมัอด
เป็ นสิ ทริ์ ของเขำธลอดเป็ นนิจนิัันดั์
รวำมสัมรันร์ัคหว่ำงรัครัิ สธ์เนั ผูเ้ ชื่ อรัคองร์น้ นั อริ นำยไว้วำ่ เป็ นรวำมสัมรันร์ที่สำรัญ
แลคยัง่ ยืนธลอดนิ ัันดั์ รือผูท้ ี่เชื่ อจคอยูใ่ นองร์รัคเยซู รัิ สธ์ แลคองร์รัคเยซู รัิ สธ์จคอำศัยอยูใ่ นธัว
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ของผู ้เ ชื่ อ ทั้ง อริ น ำยไว้อี เ ด้ว ยว่ำ ธัว ของผูเ้ ชื่ อ จคเป็ นส่ ว นหนึ่ งของรัคเำยของรัคเยซู ฉคนั้น
รวำมสัมรันร์น้ ีเป็ นรวำมสัมรันร์ชนิดที่สำรัญซึ่ งจคหัเทำลำยไม่ได้
ข้อรัครัมภีั์ดงั ที่อำ้ งมำนี้ หัื อข้อรัครัมภีั์ที่จคอ้ำงธ่อไปอีเภำยหน้ำเ็ดี เ็ปัคเำศให้ทัำน
อย่ำงชัดเจนว่ำ ถ้ำใรัได้รนปัคสนเำัณ์แห่ งรัครุณ (ปัคสนเำัณ์แห่ งรวำมัอด) จัิ ง ๆ ผูน้ ้ นั เ็จค
ััเษำมำธัฐำนแห่งฤทริ์ อำนำจของรัคเจ้ำไว้ธลอดเำลเป็ นนิจนิัันดัอำจมีนำ้ งนำงเวลำที่เัำถอยหลัง
เลันไปแลคสู ญเสี ยรวำมปิ ธิยนิ ดีฤทริ์ อำนำจแห่งรวำมัอด แธ่เขำจคไม่สูญเสี ยรวำมัอดเลย

2. คำสอนทีแ่ ย้ งกัน
มีอุปสััรหลำยอย่ำงง่ำย ๆ เันเเี่ยวเันรำสอนเัื่ องเำัธั้งยัง่ ยืนเด็ดขำดของสำวเดังนี้

1. พระคัมภีร์บำงตอนกล่ ำวถึงอันตรำยและผู้สอนเท็จ
ให้เัำดูขอ้ รัครัมภีั์สัเสองสำมแห่ งในยอห์นนท 15 รัคเยซู ได้ทังอริ นำยถึ งเำัเเี่ยวข้อง
ัคหว่ำงรัคองร์เนั สำวเของรัคองร์โดยอริ นำยรำเปัี ยนปัคเอนว่ำ รัคองร์เป็ นธ้น (เถำ) เัำผู ้
สำวเเป็ นเิ่ งของลำธ้น “เัำเป็ นธ้นองุ่ น ท่ำนทั้งหลำยเป็ นเิ่ ง” ในข้อสองว่ำดังนี้ “ทุ เสิ่ งในเัำที่มิได้
เเิดผลรัคองร์ทังธัดทิ้งเสี ย” แลคในข้อ 6 เ็เล่ำวว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดมิได้เข้ำสนิ ทอยูใ่ นเัำ ผูน้ ้ นั ธ้องถูเทิ้งเสี ย
เหมือนเิ่ง แล้วเ็เหี่ ยวแห้งไป แลคเขำัวนัวมไว้ทิ้งในไฟเผำเสี ย”
รัครัมภี ั์ธอนนี้ เล่ ำวถึ งรนที่ ปัคเำศว่ำเขำเป็ นรัิ สเธี ยน แธ่ในจิ ธใจยังไม่ได้นงั เเิ ดใหม่
รัคเยซูทังสอนว่ำ เัำจคัู ้จเั รัิ สเธียนที่แท้จัิ งเรัำคผลของเขำ ถ้ำรนที่อำ้ งธนว่ำเป็ นรัิ สเธียนแธ่ไม่
มีผลแห่งชีวธิ รัิ สเธียน รน ๆ นั้นเ็ไม่ใช่สำวเของรัคเยซู แลคไม่มีธำแหน่งในรัิ สธจัเัของรัคเยซู
รัิ สธ์ “เหธุฉคนั้นจงปัครฤธิให้ผลสมเันใจซึ่ งเลันเสี ยใหม่” (มัทริ ว 3:8) นี่เป็ นรำเัี ยเั้องของรัค
เจ้ำ “ฝ่ ำยผลของรัควิญญำณนั้นรือรวำมััเ รวำมยินดี สันธิสุข รวำมอดเลั้นไว้นำน รวำมปัำนี รวำม
ดี รวำมสัธย์ซื่อแลครวำมอ่อนสุ ภำร แลคเำััู ้ จเั นังรันธัว” (เำลำเทีย 5:22-23) ถ้ำไม่มีผลเช่ นนั้นเ็
เรัำครัควิญญำณนัิ สุทริ์ มิได้อยูภ่ ำยในธัวเัำ
ชคธำสุ ดท้ำยของเิ่ งที่ไม่เเิ ดผลเ็จคเป็ นอย่ำงเดี ยวเันข้ำวลคมำนธำมรำเปัี ยนของรัคเยซู
รัคเยซูธััสสอนว่ำข้ำวลคมำนเป็ นลูเของผูั้ ้ำย จคถูเเเ็นเเี่ยวมัดเป็ นฟ่ อนแล้วเอำไฟเผำเสี ย เขำถูเเผำ
เรัำคเขำเป็ นรนชัว่ ั้ำย แลคไม่มีอคไัในธัวนอเจำเรวำมชัว่ ั้ำย
ใน 2 เปโธั 2:21 เป็ นข้อรัครัมภีั์ที่อำ้ งแลคริสูจน์ให้เห็นว่ำมีเำัสอนรนให้หลงผิดเเิดขึ้น
แน่แล้ว “เรัำคว่ำถ้ำเขำไม่ได้ัู้จเั ทำงชอนรััมนั้นเสี ยเลย เ็ยงั จคดี เว่ำที่เขำได้ัู้แล้ว ๆ เลันหันหลัง
ให้ร ัคนัญญัธิอนั นัิ สุทริ์ ที่ ไ ด้ท ังโปัดปัคทำนให้เขำ” เปโธัไม่ไ ด้รูดเลยว่ำรนรวเนั้นได้เดิ น
ในทำงสัธย์รััมแล้ว แธ่รนรวเนั้นเป็ นเรียงัู ้จเั เท่ำนั้น แธ่เขำหันหลังแลคปฏิเสรที่จคเดินในทำงสัธย์
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รััม แลคข้อรัครัม ภี ั์ถดั ธ่อไปนั้นเ็ธีร วำมหมำยไว้ชัดเจนแล้วดัง นี้ “เหธุ เ็ เเิ ดขึ้ นแเ่ เขำธำมร ำ
สุ ภำษิธอันจัิ งนั้นที่วำ่ สุ นขั ได้เลันเินซึ่ งมันได้สำัอเออเมำแล้ว แลคสุ เัที่ชำัคล้ำงธัวแล้วเ็เลันลุย
ลงไปนอนในปลัเอีเ” สุ นขั ที่หวนเลันไปเินสิ่ งซึ่ งมันสำัอเออเมำเองเ็เรัำคมันเป็ นสุ นขั นัน่ เป็ น
รััมชำธิของสุ นขั หมูเลันไปนอนปลัเอีเเ็เรัำคมันเป็ นหมู เำัฟอเล้ำงชำัคภำยนอเใด ๆ ในโลเ
ไม่สำมำัถเปลี่ยนรััมชำธิของหมูได้ รนที่ัู้จเั ทำงแห่งสัธย์รััมแล้วแลคหันหลังเลันเ็เป็ นอย่ำงนั้น
เขำหันเลันไปเ็เรัำครััมชำธิภำยในของเขำยังไม่เปลี่ยนแปลง เขำยังััเสิ่ งที่เขำเรยััเ เขำไม่เรยได้
รนปัคสนเำัณ์แห่งรัครุณที่จคเปลี่ยนหัวใจของเขำ แลคทำให้เขำเปลี่ยนชีวธิ ใหม่
ข้อรัครัมภีั์ที่สำรัญที่สุด อำจจคเป็ นข้อรัครัมภีั์ที่อยูใ่ นหนังสื อฮีนัู 6:4-6 “เรัำคว่ำเมื่อเัำ
รูดถึงรนเหล่ำนั้นที่ได้ัันรวำมสว่ำงมำรัั้งหนึ่งแล้ว แลคได้ชิมของปัคทำนจำเสวััร์ แลคได้ัันรัค
วิญญำณนัิ สุทริ์ แลคได้ชิมถ้อยรำอันดีของรัคเจ้ำ แลคฤทริ เดชแห่ งยุรที่จคมำถึงนั้น แลคหลงเัคทำ
ผิดอยูอ่ ย่ำงนี้ เ็เหลือวิสัยที่จคให้เขำเลันใจเสี ยใหม่อีเได้ เรัำคธัวเขำเองได้ธัึ งรัคนุธัของรัคเจ้ำ
เสี ยอีเแล้ว แลคได้ทำให้รัคองร์ขำยหน้ำธ่อท่ำนเำนัล”
ในปัคเำัแัเถ้ำรัครัมภีั์ขอ้ นี้สอนเัำว่ำอำจมีเำัหลงผิดจำเรัครุณได้ เ็สอนมำเเเินไป
ถ้ำเป็ นเช่ นนั้นจัิ งรนที่ ถอยหลังเ็ไม่หวังจคเลันใจใหม่ได้ เรัำคว่ำรัครัมภี ั์ขอ้ นี้ สอนว่ำ “ถ้ำเขำ
เหล่ำนั้นจคหลงอยูอ่ ย่ำงนี้ เหลื อวิสัยที่จคให้เขำเลันใจใหม่อีเได้” แลคเำัที่จคเทศนำให้รนหลงทำง
เลันใจใหม่เ็เป็ นเำัไั้ปัคโยชน์ ถ้ำจคแปลรวำมธัง ๆ เช่นนั้น
เำัที่ผเู้ ขียนใช้ภำษำัุ นแังเล่ำวถึงปัคสนเำัณ์ของรนเหล่ำนั้น ท่ำนรงสังเเธว่ำเำัเัคทำ
เช่นนั้นขำดรวำมเชื่ออันแท้จัิ ง ไม่มีธังไหนในข้อรัครัมภีั์น้ นั เลยที่นอเว่ำเขำเหล่ำนั้นได้เชื่ อในองร์
รัคเยซูแล้ว แธ่ดูเหมือนผูท้ ี่เขียนหนังสื อฮีนัู รยำยำมอริ นำยให้เห็นภำรของรนเหล่ำนั้น ที่เปโธั
เล่ำวถึงไว้ในหนังสื อ 2 เปโธั 2:21 แลคเป็ นผูท้ ี่ถูเนำมำเเือนเข้ำปัคธูสวััร์ แธ่รัั้นแล้วเขำ
เ็หนั หลังเลัน รำที่อริ นำยไว้วำ่ “หลงเลันไป” เป็ นรำ ๆ เดี ยวเันที่รัคเยซู ธััสสอนเปัี ยนเทียนเัื่ อง
เมล็ดรืช “แธ่รืชที่ธเในที่มีหินมำเดิ นน้อยได้แเ่นุรรลที่ได้ยินรัควจนคของรัคเจ้ำ แลคในทันใดเ็
ัั น ด้วยรวำมชื่ นชมยินดี แธ่ ว่ำ ไม่ มี ัำเในธัว จึ ง ได้จำเัิ ญอยู่ชั่วเวลำหนึ่ ง รัั้ นเเิ ดโรยภัย แลคเำั
เรี่ยวเข็ญเรัำครัควจนคนั้น เขำจึงสดุดเคดำเไป” (มำัคโเ 4:16-17) รนเหล่ำนั้นที่หลงไปเ็เรัำคเขำ
ไม่เรยมีัำเลึเในธัวเขำ แลคเขำไม่เรยได้ัันรวำมัอด
ข้อนี้ เป็ นเำัธี รวำมหมำยของรัครัมภี ั์อย่ำงถู เ ธ้อง แลคดู เหมื อนจคริ สูจน์ ร ำเล่ ำ วของ
ผูเ้ ขียน ฮีนัู 6:9 “แธ่ดูเ่อนรวเที่ััเ แม้เัำรูดอย่ำงนั้น เัำเ็เชื่ อแน่ วำ่ ท่ำนทั้งหลำยรงจคได้สิ่งที่ดีเว่ำ
นั้น แลคสิ่ งซึ่ งเเี่ยวเันรวำมัอด” เำัที่เขียนจดหมำยฉนันนี้ เ็เขียนไปยังรนที่ได้ัันรวำมัอดแล้วจัิ ง
ๆ ไม่ใช่เขียนจดหมำยไปให้รนชนิดที่เำลังรูดถึง
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2. ตัวอย่ำงผู้สอนเท็จในพระคัมภีร์
ธัวอย่ำงเหล่ำนี้แน่งออเเป็ นสองจำรวเ

ก. คนเหล่ำนั้นทีห่ ลงทำผิดและกลับใจใหม่
ให้เัำสำัวจดูสองเัื่ องนี้ เัื่ องหนึ่งในรัครัมภีั์เดิมแลคอีเเัื่ องหนึ่งในรัครัมภีั์ใหม่
ในรัครัมภีั์เดิม เป็ นเัื่ องของดำวิดที่ทำผิดแลคเลันใจใหม่จนเห็นได้ชดั เจนภำยหลังที่ัันใช้
รัคเจ้ำมำหลำยปี ดำวิดได้หลงเัคทำผิดดำวิดได้ทำผิดปัคเวณี เป็ นรนมุ สำ แลคเป็ นรนฆ่ำรน ใน
ภำวคเช่นนั้นดำวิดได้แยเธัวออเจำเรัคเจ้ำ แลคอยูใ่ นสภำรเช่นนั้นปัคมำณหนึ่ งปี รัั้นแล้วเ็ัู้สึเธัว
เลันใจใหม่แลคเสี ยใจที่ได้ทำนำปแลคมอนถวำยธัวแเ่รัคเจ้ำเป็ นรัั้ งที่สอง ในรำอริ ษฐำนที่ดำวิด
อริ ษฐำนด้วยรวำมเสี ยใจมำเปัำเฏในหนังสื อสดุดีนทที่ 51 ดำวิดเล่ำวว่ำ “ขอรัคองร์ทังรืนรวำม
ยินดีในรวำมัอดของรัคองร์เลันมำให้ขำ้ รเจ้ำ ” ดำวิดยังมิได้สูญเสี ยรวำมัอด แธ่ดำวิดได้สูญเสี ย
รวำมยินดีแลคฤทริ อำนำจของรวำมัอดไป ดำวิดเป็ นนุธัของรัคเจ้ำที่หลงทำงไปเท่ำนั้น แธ่ภำยหลัง
เ็เลันมำหำรัคนิดำเจ้ำอีเ ดำวิดเป็ นเหมือนนุธัน้อยในรัครัมภีั์เเ่ำที่เลันมำน้ำนของ “รัคนิดำ”
ในรัครัมภีั์ใหม่ เปโธัเป็ นธัวอย่ำงที่ดีเลิศสำหัันรนจำรวเนี้ หลังจำเที่ได้อยู่ใเล้ชิดสนิ ท
เันรัคเยซู มำเป็ นเวลำธั้งสำมปี เศษ เปโธัเ็ปฏิ เสรรัคเยซู ในชัว่ โมงที่ธอ้ งเผชิ ญอันธัำย รั้ อมเัน
สนถสำนำนว่ำเขำไม่เรยัู ้ จเั รัคเยซู เ่อนเลย เปโธัไม่เหมื อนดำวิดที่ หลงเัคทำผิดอยู่หลำยเดื อน
เปโธัหลงทำผิดเรียงสองสำมชัว่ โมงเท่ำนั้น เมื่อเปโธัได้สนรัคเนธัของรัคเยซูที่ทังจ้องดู จิธใจ
ของเปโธัปวดั้ ำวด้วยรวำมเสี ยใจ รัั้นแล้วเปโธัเ็ออเไปข้ำงนอเั้ องไห้ดว้ ยรวำมเสี ยใจอย่ำงยิ่ง
หลังจำเที่รัคเยซูฟ้ื นรืนรัคชนม์แล้ว เปโธัเลันเข้ำมำสู่ ธำแหน่งเดิมอีเซึ่ งเป็ นธำแหน่งที่รัคเจ้ำทัง
รอรัคทัย เปโธัไม่ ไ ด้สู ญเสี ย รวำมัอดของธัว แธ่ เ ปโธัสดุ ดแลคล้ม ลง แล้วเ็ ลุ เ ขึ้ นปัคสำน
รวำมสัมรันร์เนั รัคเจ้ำอีเ
ไม่มีมนุ ษย์รนใดในโลเเป็ นนัิ สุทริ์ นำงรนทำนำปมำเเว่ำรนอื่น ๆ แลคนำงรนอยู่ในรวำม
นำปนำนเว่ำรนอื่น ๆ ถ้ำรัิ สเธียนอำจสู ญเสี ยรวำมัอดของเขำ แลคร้นจำเเำัเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ
เัำจคใช้อคไัเป็ นเส้นขีดรัน่ ? เัำจครูดได้หัื อว่ำถ้ำมนุษย์ทำผิดนำปนำงชนิ ดธ่อรัคเจ้ำเขำจคร้นจำเ
เำัเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ แธ่ถำ้ ทำผิดนำปอีเชนิ ดหนึ่ งเัำจครูดได้หัื อว่ำเขำยังรงเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ
อยู่ เัำจครูดได้หัื อว่ำถ้ำรัิ สเธียนทำผิดนำปชนิ ดนี้ เขำจคธ้องเลิเเป็ นรัิ สเธียน แลคถ้ำเขำทำผิดแธ่
เรียงเล็เน้อยชนิ ดนี้ เขำยังเป็ นรัิ สเธียนได้อีเธ่อไป? เัำจครูดได้หัื อว่ำถ้ำรัิ สเธียนยอมให้ธวั เองอยู่
ในรวำมนำปเป็ นเวลำหนึ่ งปี แล้วเขำจคธ้องหมดสิ ทริ์ เป็ นรัิ สเธียน แธ่ถำ้ เขำทำผิดแลคอยูเ่ นั นำปเรียง
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ไม่เี่วนั เขำเ็ยงั รงเป็ นรัิ สเธียนอยู?่ ใรัจคเป็ นผูธ้ ดั สิ นในเัื่ องนี้ แลคเัำจคให้หลัเเเณฑ์ในเำัธัดสิ น
นี้อย่ำงไั?

ข. คนเหล่ำนั้นทีห่ ลงผิดและไม่ กลับใจใหม่
เัำจคธ้องเล่ำวในที่น้ ี ดว้ ยว่ำไม่มีใรัทัำนในใจของผูใ้ ดเ่อนที่เขำจคธำย รนนำปที่จมอยูใ่ น
ปลัเของรวำมนำปธั้งหลำยปี อำจเลันใจใหม่ในวำัคที่เขำใเล้จคธำย แลคเลันมำหำรัคเจ้ำภำยในใจ
ของเขำเ่อนที่เขำจคสิ้ นใจเ็ได้ แธ่ที่เัำรูดนี้ เัำเำลังริดถึงรนที่เรยเลันใจแล้วแธ่ภำยหลังปลีเธัวออเ
จำเรัคเจ้ำ ดูเหมือนว่ำเขำสิ้ นลมหำยใจโดยปัำศจำเเำัสำนึ เนำปหัื อไม่มีเำัเลันใจใหม่ เัำขอ
ยเธัวอย่ำงสัเสองเัื่ อง เัื่ องหนึ่งจำเรัครัมภีั์เดิมแลคอีเเัื่ องหนึ่ งจำเรัครัมภีั์ใหม่
ในรัครัม ภี ั์ เ ดิ ม ซำอู ล เษัธ ัิ ย์อ งร์ แ ัเของชำวอิ ส ัำเอลนั้ น เป็ นธัว อย่ ำ งที่ ย เเอำมำ
เปัี ยนเทียนได้สำหัันรนจำรวเนี้ เมื่อซำอูลยังเป็ นรนหนุ่ ม ๆ อยูด่ ูเหมือนซำอูลเป็ นผูธ้ ิดธำมรัคเจ้ำ
ภำษำที่ใช้อริ นำยเัื่ องของซำอูลได้ใช้ถอ้ ยรำหนัเแน่ นมำเ ซำอูเอ็ลผูเ้ ป็ นศำสดำรยำเัณ์ ได้ัันรำสั่ง
จำเรัคเจ้ำ ให้เจิ ม ซำอู ล เป็ นเษัธัิ ย ์องร์แัเของปัคเทศอิ ส ัำเอล ในรัครัมภี ั์เ ล่ ำ วไว้ว่ำ รัค
วิญญำณของรัคเจ้ำเสเด็จลงมำปัคทันนนซำอูล แลคซำอูลทังรยำเัณ์ได้ดว้ ย แลคยังเล่ำวธ่อไปว่ำ
รัคเจ้ำทังปัคทำนจิธใจใหม่ให้แเ่ซำอูลด้วย ซำอูลได้ปฏินธั ิแลคัันผิดชอนธ่อเำัเัี ยเั้องของรัค
เจ้ำอย่ำงดียิ่งในธอนธ้นแห่ งชี วิธของเขำ แธ่รัั้นธ่อมำซำอูลได้หนั หลังให้รัคเจ้ำแล้วเลือเทำอคไั ๆ
ธำมใจธนเอง เมื่อใเล้จคสวััรธรือวำัคที่อนั ธัำยจคมำถึงวิญญำณของธนเอง ซำอูลได้ทูลั้องขอธ่อ
รัคเจ้ำ ๆ มิได้ทังธอนเลย ซำอู ลหมดหวังจึงปลงรัคชนม์ของรัคองร์เองโดยล้มทันรัคแสงดำน
ของรัคองร์เองในขณคที่ศธั ัู เข้ำมำใเล้ ซำอูลจัดเข้ำอยูใ่ นรนจำรวเที่อริ นำยไว้ในรำอุปมำของรัค
เยซู เัื่ องเมล็ดรืช ธเลงในหิ นมำเดินน้อย หัื อธเลงในหนำมแลคจัดเข้ำอยู่ในรนจำรวเที่อริ นำยไว้
ในฮีนัู นทที่ 6 ซึ่ งเัำได้อริ นำยมำแล้ว ซำอูลถูเรัควิญญำณของรัคเจ้ำดลใจแลคถูเรัควิญญำณเั่ ง
เั้ำในจิธใจ แธ่เัคนั้นซำอูลไม่มอนธัวเองแเ่รัคเจ้ำเลย
ในหนังสื อรัครัมภี ั์ใหม่ เัื่ องของยูดำห์ อิสเำัิ โอรเป็ นธัวอย่ำงที่ เห็ นได้ชัด รัคเยซู ทัง
เลือเ
ยูดำห์ ใ ห้เป็ นรนหนึ่ ง ในจำรวเอัรัสำวเสิ นสองรน ยูดำห์ ถูเ ส่ ง ธัวออเไปให้ท ำเำัของ
รัคองร์ร ั้ อม ๆ เัน อัรัสำวเอื่ น ๆ เล่ ำวรื อออเไปเทศนำแลคท ำเำัอิ ท ริ ฤ ทริ ม หัศ จััย์แธ่ ผ ล
สุ ดท้ำยยูดำห์เลันเลำยเป็ นรนทัยศธ่อรัคเยซู แลคขำยรัคเยซู ดว้ ยเงิ นสำมสิ นแผ่น ด้วยรวำมหมด
หวังเขำจึงผูเรอธำย แธ่รัคเยซู มิได้ทังทอดทิ้งเัื่ อยของชำยรนนี้ ให้เัำสงสัยธ่อไป รัคเยซู ธััสแเ่
สำวเของรัคองร์ว่ำ “เัำไม่ได้เลื อเท่ำนทั้งสิ นสองรนดอเหัื อ แธ่รนหนึ่ งในรวเท่ำนออเมำจำเ
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มำั” ยูดำห์ อิสเำัิ โอดไม่เรยเป็ นสำวเของรัคเยซู อย่ำงแท้จัิ งเลย เัำมี โอเำสดี ที่สุดแธ่เขำเองไม่
ธ้อนัันโอเำสนั้น
รำรูดของยอห์น ในหนังสื อ 1 ยอห์น 2:19 ได้อรินำยให้เัำทัำนถึงรนเหล่ำนั้นที่ดูเหมือนเป็ น
รัิ สเธียนแธ่แล้วเ็ถอยหลังไว้วำ่ ดังนี้ “เขำเหล่ำนั้นได้ออเจำเรวเเัำ แธ่วำ่ เขำไม่ได้เป็ นฝ่ ำย
รวเเัำ เรัำคว่ำถ้ำเขำได้เป็ นฝ่ ำยรวเเัำ เขำจคได้รงอยูเ่ นั เัำธ่อไป แธ่เขำได้ออเไปเรื่อจคได้ปัำเฏ
ว่ำไม่ใช่เป็ นรวเเัำทุเรน”

3. คำสอนทีน่ ำไปสู่ ควำมสะเพร่ ำและครองชีวติ อย่ ำงไร้ ศีลธรรม
ถ้ำผูใ้ ดัู ้ ธวั ว่ำเขำจคไม่ธอ้ งหลงทำงอีเเลย เขำจคไม่ัคมัดัควังธัวว่ำเขำรวัปัครฤธิอย่ำงไั
ถ้ำใรัเข้ำใจอย่ำงนี้ แล้วรน ๆ นั้นยังไม่ัู้จเั รวำมหมำยของเำัเป็ นรัิ สเธี ยนอย่ำงแท้จัิ ง เมื่อรน ๆ
หนึ่งได้เลันใจใหม่ัันรวำมัอดเป็ นรัิ สเธียนจัิ ง ๆ รน ๆ นั้นไม่มีรวำมปัำัถนำอยำเมีชีวิธจมอยูใ่ น
รวำมนำปอีเเลย เรัำคเเิดมีรััมชำธิชนิดใหม่ข้ ึนในธัวของรน ๆ นั้น สิ่ งที่เขำเรยชอนรอััเใรั่ นดั นี้
เขำหมดรวำมสนใจเสี ยแล้ว เขำนังเเิ ดรวำมััเรัคเจ้ำแลคมีรวำมปัคสงร์จคทำธำมรัคเจธนำของ
รัคองร์ เมื่อรนที่ชอนทำชัว่ แลคไม่เรยเสี ยใจ สิ่ งที่ธนเองทำชัว่ เ็เป็ นรยำนยืนยันว่ำรน ๆ นั้นยังไม่เรย
ได้ัันรวำมัอดเลย

3. ควำมจริงบำงประกำรเกีย่ วโยงกับคำสอนนี้
1. บำงคนอำจถูกล่อลวงเกีย่ วกับควำมรอดของเขำเอง
นำงทีเขำริดว่ำเขำได้ปัคสนรวำมัอดแล้ว ซึ่ งรวำมจัิ งเขำไม่เรยได้ัันรวำมัอดเลย เขำอำจ
นันเข้ำอยู่ในจำรวเรนที่ เป็ นเมล็ดรืชอย่ำงที่ รัคเยซู ทังอริ นำยไว้แล้ว ซึ่ งปัคสนรวำมธื่ นเธ้นแธ่
เรียงชัว่ รัำวแธ่ไม่ได้เลันใจใหม่จัิ ง ๆ หัื อนำงทีเขำริดว่ำเขำเป็ นรัิ สเธียนแล้วเรัำคเขำได้เข้ำเป็ น
สมำชิเของรัิ สธจัเั แลคได้ััเษำัคเนียนแลคเฏของรัิ สธจัเันำงปัคเำันั้นดีแล้ว เมื่อเป็ นเช่นนี้ เ็
ไม่ธอ้ งสงสัยว่ำรน ๆ นั้นจคไม่ทำผิด เปำโลเธือนเัำว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจคริจำัณำดูธวั ของท่ำนว่ำท่ำน
ธั้งอยูใ่ นรวำมเชื่อหัื อไม่” (2 โรัิ นร์ 13:5) แลคเปโธัเล่ำวว่ำ “เหธุฉคนั้นดูเ่อนรวเรี่นอ้ งทั้งหลำยจง
ยิง่ อุธส่ ำห์เัคทำให้เำัที่รัคเจ้ำทังเัี ยเแลคเลือเท่ำนไว้แล้วนั้นให้ถึงที่สำเั็ จแน่นอน”
(2 เปโธั 1:10) อย่ำล่อลวงธนเองเเี่ยวเันสิ่ งสำรัญที่สุดในโลเ รือเดี๋ ยวนี้ ท่ำนเชื่ อรัคเจ้ำใน
ฐำนคอย่ำงไั
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2. บำงคนอำจหมดควำมยินดีและหมดอำนำจในควำมรอด
เัื่ องเช่ นนี้ แหลคที่ ได้เเิ ดขึ้ นเันธัวดำวิด เรัำคเำัเัคทำนำปของท่ำนดำวิด รวำมยินดี ใน
รวำมัอดของท่ำนจึงหำยไป แลคฤทริ์ อำนำจของรัคเจ้ำในชี วิธของท่ำนเ็เสื่ อมลงไป นำงรนริดว่ำเขำ
สู ญเสี ยรวำมัอดของเขำหมดแล้วในเมื่อเขำเรียงหมดรวำมปิ ธิยินดีในรวำมัอดของเขำเท่ำนั้น เมื่อร
ัิ สเธียนขำดรวำมัคมัดัควังแลคทอดทิ้งหน้ำที่รัิ สเธียนของธนแลคหยุดทำงำนของรัิ สเธียน เขำจค
ไม่มีรวำมสุ ขแลคไม่มีรวำมยินดีในจิธใจของเขำเลย แลคถ้ำเขำเป็ นรัิ สเธียนที่แท้จัิ งแล้ว เขำจคไม่ธเ
อยูใ่ นภำวคเช่นนี้ เัื่ อยไป มโนรััมของเขำจคันเวนจิธใจเขำจนเว่ำเขำจคเลันมำถวำยธัวเันรัคเจ้ำ
ใหม่ แลคเมื่อเขำทำเช่นนั้นรวำมสุ ขแลครวำมยินดีแลคฤทริ์ อำนำจของรัคเจ้ำจคเลันรืนมำสู่ ชีวิธของ
เขำ

3. บำงคนอำจปนควำมรอดกับรำงวัลว่ ำเป็ นสิ่ งเดียวกัน
รวำมัอดเป็ นผลของรัควิญญำณนัิ สุทริ์ แลคไม่ใช่ผลงำนของมนุ ษย์ แธ่ลครนได้เลันใจจำเ
นำปของธนเอง แลคมอนรวำมไว้วำงใจของเขำไว้เ ัน รัคเยซู ร ัิ ส ธ์ว่ำ รัคองร์เป็ นผูเ้ ปลื้ องนำป
ปัคจำธัวของเขำ แลครัควิญญำณนัิ สุทริ์ เสด็จเข้ำมำในใจทำงำนแสดงรัครุณของรัคองร์โดยช่วย
รนนั้นให้รน้ จำเรวำมนำป รนที่ดำเนิ นชี วิธรัิ สเธียนอย่ำงแท้จัิ งจคได้ัันัำงวัลแห่ งเำััอดร้นจำเ
นำปได้ นำงรนอำจได้ัันรวำมัอดไม่ได้ัันัำงวัลรันถ้วน “ถ้ำเำัของผูใ้ ดที่เ่อขึ้นนนัำเนั้นทนอยู่
ได้ ผูน้ ้ นั จคได้นำเหน็ จ ถ้ำเำัของผูใ้ ดไหม้เสี ย ผูน้ ้ นั เ็จคขำดนำเหน็จ แธ่ธวั เขำจคัอด แธ่เหมือนดัง
ัอดจำเไฟ” (1 โรัิ นร์ 3:14-15) แลคเป็ นข้อรวำมที่เปำโลมุ่งหมำยที่จครูดเช่นนั้นจัิ ง ๆ “ท่ำนทั้งหลำย
จงอุธส่ ำห์ปัครฤธิให้รวำมัอดของธนนัิ นูัณ์ดว้ ยรวำมเเังเลัวธัวสั่น” (ฟิ ลิปปี 2:12) ัำงวัลที่เัำจค
ได้ัันเธ็มนัิ นูัณ์หัื อไม่อยูท่ ี่รวำมสุ จัิ ธแลคเิจเำัที่เัำทำ
รำสอนเเี่ ย วเันเำัธั้ง ยัง่ ยืนเด็ดขำดของสำวเเ็ รือเำันำรวำมสงนสุ ขมำให้แเ่ จิธใจของ
นััดำผูท้ ี่เป็ นนุธัของรัคเจ้ำ จคเป็ นเำัโหดั้ำยทำัุ ณสัเเท่ำใดสำหัันข้ำรเจ้ำ ถ้ำข้ำรเจ้ำัู ้ธวั ว่ำัอด
ร้นวันนี้ แธ่รัุ่ งนี้จคสู ญเสี ยของปัคเสัิ ฐนั้น เป็ นรวำมสุ ขจัิ งที่จคทัำนแน่นอนว่ำ “รัคองร์ผทู ้ ังธั้ง
ธ้นเำัดี ไว้ในท่ำนทั้งหลำยแล้วรงจคเัคทำให้สำเั็ จจนถึ งเำลวันแห่ งรัคเยซู รัิ สธ์จคทำให้สำเั็ จ
รันถ้วยนัิ นูัณ์” (ฟิ ลิปปี 1:6) นัดนี้ขำ้ รเจ้ำัอดร้นจำเนำปแล้ว แลคข้ำรเจ้ำเ็ยงั จคัอดร้นจำเนำปอยู่
ธลอดไป ในเมื่อข้ำรเจ้ำจคยืนอยูธ่ ่อรัครัเธั์ รัคเจ้ำในวันริรำเษำโลเ
รำสอนนี้ วำงรวำมัันผิดชอนอย่ำงใหญ่หลวงนนธัวรัิ สเธียนที่แท้จัิ งทุเรน ในฐำนคที่ เัำ
เป็ นนุธัของรัคเจ้ำ เล่ำวรือเป็ นผูท้ ี่รัคเจ้ำทังซื้ อเัำมำจำเรวำมรินำศด้วยรัคโลหิ ธของรัคองร์
เอง แลคเัำเำลังมองดูโลเแห่งอนำรธที่จคมำถึงเัำจคธ้องซื่ อสัธย์แลคสุ จัิ ธธ่อรัคเจ้ำของเัำ เัำรวั
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จคมี ชีวิธอยู่อย่ำงชำยแลคหญิ งที่ รวัจคปัครฤธิในฐำนคที่เัำเป็ นรนที่ ถูเซื้ อมำด้วยัำรำสู งเช่ นนั้น
แลคเัำเำลังมองดูมัดเยอดเยีย่ มที่เัำเำลังจคััน เัำจคธ้องัันใช้รัคเจ้ำเหมือนเันหญิงแลคชำยที่รวั
จคัันใช้รัคองร์ ซึ่ งถูเเัี ยเให้มีรวำมสัมรันร์เนั รัคองร์แลควำงใจในเิจเำัของรัคัำชอำณำจัเั
ของรัคองร์ในโลเนี้
“เมื่อเัำยืนอยูธ่ ่อหน้ำรัคที่นงั่
ข้ำรเจ้ำยืนอยูเ่ นั รัคองร์โดยรันนัิ นูัณ์
ข้ำรเจ้ำจควำงเเียัธิของข้ำรเจ้ำไว้
ที่รัคนำทของรัคเยซูรัิ สธ์”
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บทที่ 8 กำรชำระให้ บริสุทธิ์
1. ควำมหมำยของกำรชำระให้ บริสุทธิ์
1. ธำมทัศนคของลัทริ “แอนริโนเมียน” (รวำมเห็นผิด)
2. ธำมทัศนคของลัทริ “ผูน้ ัิ สุทริ์ ” (รวำมเห็นผิด)
3. ธำมทัศนคของรัครัมภีั์
เ. รวำมหมำยของเำัชำัคให้นัิ สุทริ์
เ. เล็งถึงรวำมสัมรันร์
ข. เล็งถึงอุปนิสัย
ข. เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ แน่งเป็ นสำมรัน่
เ. เป็ นปัคสนเำัณ์
ข. เป็ นรวำมเจัิ ญทีลครัน่
ร. เป็ นสิ่ งที่ธอ้ งทำให้สำเั็ จ

2. ผู้แทนของกำรชำระให้ บริสุทธิ์
3. อุปกรณ์ ของกำรชำระให้ บริสุทธิ์
1. อุปเัณ์ที่สำรัญที่สุดรือรัควจนคของรัคเจ้ำ
2. อุปเัณ์อื่น ๆ
เ. เำัอริษฐำน
ข. เำัเัคทำดีของรัิ สเธียน
ร. มิธัภำรแนนรัิ สเธียน
ง. เำัเธัี ยมล่วงหน้ำของรัคเจ้ำ
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บทที่ 8 กำรชำระให้ บริสุทธิ์
มีหลัเรำสอนสำรัญ ๆ หลำยปัคเำัในรัครัมภีั์ ซึ่ งรนนำงรวเไม่เหลียวแลเรัำคมีนำงรน
เล่ำวหำให้เข้ำใจรำสอนเหล่ำนั้นไปในทำงที่ผิด ข้อนี้ เป็ นรวำมจัิ งเเี่ยวเันเำัเสด็จมำรัั้งที่สองของ
รัครัิ สธ์ เรัำคมีรนนำงรวเมีรวำมริดเห็นเเี่ยวเันรวำมจัิ งอันปัคเสัิ ญนี้ไเลเเินไป จนเัคทัง่ เขำ
จัดเวลำวำงัคเนียนเำัไว้รั้อม แธ่นำงรวเเ็ไม่เหลียวแลรวำมจัิ งนี้เลย หลัเรำสอนเัื่ องเำัชำัคให้
นัิ สุทริ์ เ็เช่นเดียวเัน เรัำคว่ำนำงรนได้ทำให้หลัเรำสอนนี้เขวไปแลคได้เ่อทฤษฎีอย่ำงอื่นนำนำชนิด
ขึ้นล้อมัอนหลัเรำสอนนี้ แลคนำงรนได้สลัดหลัเรำสอนนี้ทิ้งเสี ยอย่ำงสิ้ นเชิ ง แธ่เัคนั้นหลัเรำสอน
เัื่ องนี้ เ็เป็ นรำสอนที่สำรัญที่สุดอันหนึ่งในรัครัมภีั์ แลคเัำรวัริจำัณำรำสอนนี้ ให้เัำรูดถึ งสำม
สิ่ งเเี่ยวเันเำัชำัคให้นัิ สุทริ์

1. ควำมหมำยของกำรชำระให้ บริสุทธิ์
เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ น้ นั หมำยรวำมว่ำอคไั? มีรวำมเห็นผิด ๆ เเี่ยวเันเัื่ องรวำมนำปของรัิ ส
เธียนอยูส่ องข้อ

1. ตำมทัศนะของลัทธิ “แอนธิโนเมียน” (ควำมเห็นผิด)
ทฤษฎี น้ ี เห็ นว่ำ เมื่ อได้ัันรวำมัอดโดยรัครุ ณเรัำครวำมเชื่ อในองร์รัครัิ สธ์แล้ว รัิ ส
เธียนเ็ไม่มีรวำมจำเป็ นใด ๆ ที่ จคปฏิ นธั ิธำมรัคนัญญัธิของรัคเจ้ำ เขำจคมี ชีวิธอยู่ได้สนำยธำมใจ
ชอน ยิง่ ทำนำปมำเเท่ำใดยิง่ มีโอเำสได้ัันรัครุณมำเขึ้นเท่ำนั้น เปำโลได้ธเั เธือนเัำเล็เน้อยเเี่ยวเัน
รวำมเห็นผิด ๆ เช่ นนี้ ดงั ปัำเฏใน โัม 6:1 “ถ้ำอย่ำงนั้นแล้วเัำทั้งหลำยจคว่ำอย่ำงไั? เัำจครงอยูใ่ น
รวำมนำปธ่อไปเรื่อจคให้รัครุ ณมีปัำเฏมำเยิ่งขึ้นหัื อ? อย่ำให้เป็ นอย่ำงนั้นเลย” รำธอนที่เปำโล
แนคนำไว้อย่ำงหนัเแน่นรือ “รัคเจ้ำทังห้ำม” เำัที่รัิ สเธียนจคยึดหลัเเชื่ อถือเช่นนี้ เป็ นเำัทำลำย
รวำมจัิ ง แลคสำแดงให้เห็ นชัดเจนว่ำเขำขำดรวำมเข้ำใจในเัื่ องรััมชำธิของชี วิธรัิ สเธียน เมื่อรน
เลันใจมำเป็ นรัิ สเธียนจัิ ง ๆ แล้ว เขำไม่มีจิธใจที่อยำเจคเลันไปอยู่เนั รวำมนำปอีเ “รวเเัำที่ธำย
แเ่รวำมนำปจคมีชีวิธในรวำมนำปธ่อไปอย่ำงไัได้?” โัม 6:2 รัิ สเธียนที่แท้จัิ งย่อมเเลี ยดชังรวำม
นำป

2. ตำมทัศนะของลัทธิ “ผู้บริสุทธิ์”
ธำมทัศนคของฤทษฎีน้ ีสอนว่ำ รนเัำสำมำัถหัื อรวัจคเลำยเป็ นรนที่มีรวำมอิสัคปัำศจำเ
นำปในชี วิธนี้ ได้ ทัศนคนี้ แหลคที่ยอห์นเวสเล่ยเ์ ป็ นผูย้ ึดถื อแลคมีอีเหลำยรนเ็รลอยยึดถื อธำมเันไป
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ด้วย แลคทัศนคเช่นนี้ หลำยรนในปั จจุนนั เ็เำลังยึดถือเันอยู่ เำัที่ชำัคให้นัิ สุทริ์ เขำถือว่ำรน ๆ นั้น
เป็ นรนนัิ สุทริ์ ปัำศจำเรวำมนำปจัิ ง ๆ
รำสอนเช่นนี้ไม่มีัำเฐำนอันแท้จัิ งในรัครัมภีั์ปัคเำัแัเที่สุด ไม่มีมนุ ษย์รนใดนอเจำเ
รัคเยซู จ คเป็ นผูอ้ ้ำ งธนได้ว่ำ เป็ นรนปัำศจำเนำป แน่ น อนเปำโลเองเ็ ไ ม่ เรยอ้ำ งธนเองเช่ น นั้น
ปัคเำัที่สอง รัครัมภีั์สอนแน่ นอนแลคสอนเน้นอย่ำงหนัเแน่นว่ำไม่มีผใู ้ ดในโลเเป็ นผูป้ ัำศจำเ
รวำมผิดนำป 1 ยอห์น 1:8 “ถ้ำเัำทั้งหลำยจคว่ำเัำไม่มีนำป เัำเ็ล่อลวงธนเอง แลครวำมจัิ งไม่ได้อยู่
ในเัำเลย” ยอห์นสอนว่ำรนที่รดู ว่ำธนเองไม่มีนำปรนนั้นเ็ล่อลวงธนเองหัื อมิฉคนั้นเ็เป็ นรนรูดมุสำ
มี นำงรนรูดว่ำดังนี้ รัคเยซู เรยธัั สอย่ำงนี้ ไม่ใช่ หัื อว่ำ “เหธุ ฉคนี้ ท่ำนทั้งหลำยจงเป็ นผูด้ ี
ัอนรอนเหมือนอย่ำงรัคนิดำของท่ำนผูอ้ ยูใ่ นสวััร์น้ นั เป็ นผูด้ ีัอนรอน” (มัทริ ว 5:48) รัคเยซู รงไม่
นอเให้เัำทำสิ่ งที่เัำไม่สำมำัถทำได้ รัคเจ้ำทังวำงอุดมรธิอนั ดีัอนรอนไว้สำหัันรนของรัคองร์
ถ้ำอุดมรธิน้ นั ไม่ดีัอนรอนเ็จคไม่เหมำคสมสำหัันรัคเจ้ำผูน้ ัิ สุทริ์ ถ้ำรัคเจ้ำจคธััสว่ำ “ท่ำนธ้อง
เป็ นผูน้ ัิ สุทริ์ ในทุเสิ่ งทุเอย่ำงเท่ำที่จคทำได้ แธ่ถำ้ ท่ำนจคทำนเรั่ องไปน้ำงเล็เน้อยในข้อนั้นข้อนี้ เ็
รงไม่เป็ นไั” ถ้ำรัคเจ้ำชนิดนั้นจคธััสอย่ำงนั้นเ็เป็ นรัคเจ้ำชนิ ดที่ใช้ไม่ได้ รัคเจ้ำจคหมดรวำมเป็ น
รัคเจ้ำ ถ้ำรัคองร์จคทังวำงแนนฉนันที่ไม่สมนูัณ์ไว้ให้ชำยหญิงปฏินธั ิธำม แธ่รัคเจ้ำผูน้ ัิ สุทริ์ ทัง
ปฏิเสรอย่ำงแข็งแังไว้ในรัควจนคของรัคองร์วำ่ ยังไม่มีใรัขึ้นสู งสุ ดมำธัำฐำนที่รัคองร์ทังวำง
ไว้เลย
นำงรนเล่ำวว่ำ ยอห์นผูเ้ ป็ นสำวเที่รัคเยซู ทังััเมิได้สอนไว้ใน 1 ยอห์น 3:6,9 หัื อว่ำ “รน
ใดที่ อำศัยอยู่ในรัคองร์ รนนั้นไม่ได้มี ปเธิ เ ัคทำนำป ผูใ้ ดที่ มี ปเธิ เัคทำนำปผูน้ ้ นั ยังไม่ ได้เห็ น
รัคองร์ แลคยังไม่ได้ัู้จเั รัคองร์......ผูใ้ ดที่นงั เเิ ดจำเรัคเจ้ำผูน้ ้ นั ไม่ได้เัคทำนำป เรัำคเชื้ อของ
รัคองร์ยงั มีอยูใ่ นผูน้ ้ นั จึงเัคทำนำปไม่ได้เรัำคนังเเิดจำเรัคเจ้ำ” ปัคเำัแัเถ้ำเัำจคใช้ขอ้ รัค
รัมภีั์เหล่ำนี้ สอนถึ งรวำมนัิ สุทริ์ ปัำศจำเนำป เัำเ็สอนเเิ นรวำมจัิ งไปเรัำคข้อรัครัมภี ั์ที่ว่ำ
“เัคทำนำปไม่ได้” รือหมำยรวำมว่ำจคเป็ นไปไม่ได้ที่เขำจคเลันไปทำนำปอีเ แธ่นนั่ ไม่ใช่รวำมจัิ ง
เรัำคไม่หมำยว่ำรัิ สเธียนจคทำนำปอีเไม่เป็ น ไม่วำ่ เขำจคเป็ นรัิ สเธียนนำนสัเเท่ำใด
ในเำัที่จคเข้ำใจรวำมหมำยรำรูดของยอห์น เัำจคธ้องเลันไปดูรวำมหมำยในภำษำเัี เ ซึ่ ง
เป็ นภำษำธ้นฉนันที่เขียนรัครัมภี ั์ใหม่รำรูดในภำษำนั้นรูดถึ งปั จจุ นนั เำล หมำยรวำมว่ำเป็ นเำั
เัคท ำของเวลำปั จจุ น นั เสมอ รื อถ้ำ จครูดอย่ำ งยอห์ นรูดเ็ หมำยรวำมดัง นี้ “รนใดที่ ไ ด้อำศัอยู่ใ น
รัคองร์ รนนั้นจคไม่ทำนำปอีเธ่อไป” เขำอำจทำนำปรลำดรลั้งเป็ นน้ำงนำงรัั้งนำงรัำว แธ่เขำจคไม่
ยอมทำนำปจนธิดเป็ นนิสัยปัคจำธัวอีเเลย ถ้ำเขำเป็ นนุธัของรัคเจ้ำจัิ ง ๆ แล้วเขำจคยอมธัวทำนำป
เัื่ อย ๆ ธ่อไปไม่ได้
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แธ่มี อนั ธัำยอยู่ม ำเที่ เัำจคสอนให้เลิ เสนใจเัน รวำมนัิ สุ ทริ์ เัำเ็ จคสอนเเิ นไปเัำอำจ
เลำยเป็ นรนสคเรั่ ำ ไม่ ัคมัดัควัง เัื่ องรวำมนำป แลคไม่ ธ้อ งใช้ร วำมรยำยำมเท่ ำ ไั เรื่ อให้ถึ ง
มำธัำฐำนอุดมรธิของรัคเจ้ำ ด๊อดเธอั์ เอ.เจ. เอั์ ดอน สอนว่ำ ถ้ำรำสอนเัื่ องนำเร็ญธนให้นัิ สุทริ์
ปัำศจำเนำปเป็ นรำสอนเท็จแล้ว รำสอนที่สอนให้รนรอใจเันรวำมไม่นัิ สุทริ์ นั้น เ็เป็ นรำสอนเท็จ
ยิ่งเว่ำเสี ยอี เรัิ สเธียนที่ เดิ นธำมโลเี ยร์ ำเันรูดใส่ ั้ำยหัื อรอยจันผิด รัิ สเธียนผูร้ ยำยำมทำธนให้
นัิ สุทริ์ น้ นั เป็ นสิ่ งที่ไม่สมรวัเลย

3. ตำมทัศนะของพระคัมภีร์
ก. ควำมหมำยของกำรชำระให้ บริสุทธิ์
มีรวำมหมำยอยูส่ องอย่ำงเเี่ยวเันเำัชำัคให้นัิ สุทริ์
เล็งถึงรวำมสัมรันร์
หมำยรวำมว่ำแยเธัวออเธ่ำงหำเ ไว้เรื่อใช้ในัำชเิ จของรัคเจ้ำ ภำชนคในรัควิหำัที่เัุ ง
เยัู ซำเล็ม เ็ถูเแยเไว้ใช้สำหัันเำัสมัยเำัรัคเจ้ำเท่ำนั้น วันสคนำโธเ็เป็ นวันที่ถูเแยเไว้สำหััน
รัคเจ้ำเล่ำวรือ แยเไว้จำเวันปเธิในหนึ่ งสัปดำห์ ถื อว่ำวันนั้นเป็ นวันนัิ สุทริ์ เป็ นวันสำหัันเิ จเำั
ของรัคเจ้ำ นุธัชำยหัวปี เขำเ็แยเเป็ นนุธัของรัคเจ้ำ ในหนังสื ออรยร 13:2 รัคเจ้ำธััสแเ่โมเสส
ว่ำ “จงถวำยนุธัหัวปี ทั้งสิ้ นแเ่เัำ” อำโันแลคนุธัชำยของเขำถูเชำัคให้นัิ สุทริ์ เมื่อถูเเจิมให้เป็ น
ผูั้ ันใช้รัคเจ้ำ แลคแยเธัวออเมำเป็ นปุโัหิ ธในทำนองเดียวเันรัิ สเธียนถูเชำัคให้นัิ สุทริ์ เรื่อเป็ น
นุรรลสำหัันัำชเิจของรัคเจ้ำ

ข. เล็งถึงอุปนิสัย
เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ เป็ นเำัทำให้นัิ สุทริ์ เำัศึเษำของเัำเเี่ยวเันเำัเป็ นผูช้ อนรััม ไม่ได้
หมำยถึงเำัเัคทำให้เัำเป็ นผูช้ อนรััม แธ่เป็ นเำัปัคเำศของรัคเจ้ำ ให้ทัำนว่ำเขำเป็ นรนชอน
รััม หัื ออีเปัคเำัหนึ่ ง เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ ไม่หมำยถึงเำัปัคเำศให้ทัำนว่ำนัิ สุทริ์ แธ่เป็ นเำั
ทำให้นัิ สุทริ์ เมื่อรัคเจ้ำทังชำัคนุรรลหนึ่งนุรรลใดให้นัิ สุทริ์ รัคเจ้ำทำให้เขำเป็ นผูน้ ัิ สุทริ์
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ข. กำรชำระให้ บริสุทธิ์แบ่ งเป็ นสำมคัน่
ก. เป็ นประสบกำรณ์
ถ้ำจครูดอีเอย่ำงหนึ่ ง รนที่เลันใจมำเป็ นรัิ สเธียนเขำเ็เป็ นผูท้ ี่ ถูเชำัคให้นัิ สุทริ์ แล้ว ใน
ปัคสนเำัณ์ ที่เัำเัี ยเว่ำเำันังเเิ ดใหม่ ชี วิธเเ่ำที่ทำนำปเ็ถูเธัึ งไว้แล้ว แลคมีลเั ษณคใหม่เเิ ดขึ้น
ปัคสนเำัณ์เช่นนั้นเป็ นเำัธั้งธ้นเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ เรื่อเำัของรัคเจ้ำ

ข. เป็ นควำมเจริญทีละคัน่
เำัที่ชำัคให้นัิ สุทริ์ เป็ นวิวฒั นำเำัในชีวธิ แลคนิสัยของรัิ สเธียนที่เ จัิ ญขึ้น เมื่อรน ๆ หนึ่ ง
เป็ นรัิ สเธียนรนนั้นเป็ นทำัเของรัครัิ สธ์ เขำจคธ้องเธิ นโธแลคเจัิ ญขึ้ นธำมรััมชำธิของรัิ ส
เธียนธอนนี้ เัำเห็นเำัเเี่ ยวของัคหว่ำงเำันังเเิดใหม่ เันเำัถูเชำัคให้นัิ สุทริ์ เำัเปลี่ ยนแปลง
จิธใจใหม่เป็ นเำันังเเิ ด เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ เป็ นรวำมเธิ นโธ ธำมรำสอนของด๊อเเธอั์ สคธัองว่ำ
“เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ เป็ นเำัที่รัควิญญำณนัิ สุทริ์ ทังทำงำนธิดธ่อเันเัื่ อย ๆ ซึ่ งจคทำให้เเิ ดใหม่
ของเัำทังธัวอยูไ่ ด้แลคมีเัี่ ยวแังนังเเิดขึ้น” เมื่อรนใดรนหนึ่งนังเเิดเป็ นนุธัของรัคเจ้ำในรัั้งที่รน
เำันังเเิดใหม่ รน ๆ นั้นเป็ นนุธัของรัคเจ้ำที่เธินโธขึ้นในปัคสนเำัณ์ของเำัชำัคให้นัิ สุทริ์
รวำมเจัิ ญเธิ นโธนี้ นำงรนเ็เจัิ ญเั็ วเว่ำอีเรนหนึ่ ง นำงรนเจัิ ญเธิ นโธขึ้นมีขนำดใหญ่โธ
มำเเว่ำอีเรนหนึ่ ง จคมีข้ ึน ๆ ลง ๆ ล้มลุเรลุเรลำนธำมทำง แธ่เป้ ำใหญ่ของรัิ สเธียนเ็มุ่งเดินสู งขึ้น
เสมออุปัคมำเหมือนเำัเดินทำงจำเที่ัำนขึ้นสู่ ยอดภูเขำสู งสุ ด ถนนที่เดินขึ้นภูเขำอำจไม่เป็ นทำงขึ้น
ธลอดเวลำ นำงแห่งทำงที่เดินอำจวเลงชัว่ รัำวแธ่เป้ ำใหญ่จคเป็ นทำงขึ้นธลอดเวลำ แลคในที่สุดเัำจค
รนว่ำเัำอยูน่ นยอดภูเขำแล้ว
ปัคสนเำัณ์ ของเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ นี้ เป็ นภำวคเำัณ์ ของแธ่ลคนุรรล เปโธัสอนไว้ดงั นี้
“ขอให้องร์รัคเจ้ำแห่งสันธิสุขนั้นเอง ทังนันดำลให้ท่ำนทั้งหลำยเป็ นรนนัิ สุทริ์ หมดจด”
(1 เรสคโลนิเำ 5:23) เปำโลไม่ได้ถึงรวำมนัิ สุทริ์ ชนิ ดที่ปัำศจำเนำปเลย แธ่รูดถึงธัวรนนั้น
ที่ธอ้ งถวำยแด่รัคเจ้ำอย่ำงสิ้ นเชิ ง เปำโลเน้นรำรูดไว้ดงั นี้ “ขอให้องร์รัคเจ้ำแห่ งสันธิสุขนั้นเอง ทัง
นันดำลให้ท่ ำ นทั้ง หลำยเป็ นรนนัิ สุ ท ริ์ หมดจด แลคทังัั เ ษำทั้ง วิญญำณแลคเำยของท่ ำ นไว้ใ ห้
ปัำศจำเธิเธียนได้จนถึงรัคเยซูรัิ สธ์ของเัำจคเสด็จมำ” (1 เรสคโลนิเำ 5:23) ที่เำัชำัคให้นัิ สุทริ์
ธ้องเเี่ยวข้องเันทุเสิ่ งทุเอย่ำงในชีวธิ ของมนุษย์
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ค. เป็ นสิ่งทีต่ ้ องทำให้ สำเร็จ
เำัวิวฒั นำเำัเัื่ องนี้จคร่อย ๆ เจัิ ญขึ้นเป็ นลำดันในชี วิธของแธ่ลครนในโลเนี้ แลคจคสำเั็ จ
รันนัิ นูัณ์ ในโลเหน้ำ เมื่อั่ ำงเำยถึ งแเ่รวำมธำยวิญญำณของผูถ้ วำยธัวแเ่รัคเจ้ำเ็จคปัำศจำเ
รวำมนำปจัิ ง ๆ เมื่อถึงวำัคฟื้ นขึ้นจำเธำย ั่ ำงเำยเ็ถูเไล่ออเจำเรวำมเปื่ อยเน่ำ แลคถูเเนัมิธให้มี
ั่ ำงเำยทิรย์เหมือนอย่ำงรัคองร์ “เัำทั้งหลำยยังไม่ได้ถูเสำแดงให้ทัำนว่ำจคเป็ นอย่ำงไัแน่ แธ่เัำัู ้
อย่ำงหนึ่ งว่ำ ถ้ำรัคองร์จคสำแดงให้เัำทัำนรือเัำจคเป็ นเหมือนรัคองร์เรัำครัคองร์จคแลเห็ น
รัคองร์อย่ำงที่รัคองร์ทังเป็ นอยูเ่ ช่นนั้นจัิ ง ๆ” “ฝ่ ำยเัำเป็ นชำวแผ่นดินสวััร์ เัำรอยท่ำผูช้ ่วยให้
ัอดจคเสด็จมำจำเสวััร์ รือรัคเยซูเจ้ำรัคองร์ทังเปลี่ยนแปลงเำยอันธ่ำธ้อยของเัำให้ใหม่ข้ ึน ให้
เหมือนอย่ำงเำยของรัคองร์อนั ทังสง่ำัำศี” (ฟิ ลิปปี 3:20)
เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ ธ้ งั ธ้นด้วยปัคสนเำัณ์เนั รัคเยซู รัิ สธ์แลคเป็ นเำัเจัิ ญเธินโธขึ้นทีลค
รัน่ แลคในที่สุดเ็สำเั็ จจนวิญญำณเลำยเป็ นวิญญำณทิรย์แลคั่ ำงเำยเป็ นั่ ำงเำยที่นัิ สุทริ์ รล้ำยรัค
นุธัของรัคเจ้ำ แธ่นนั่ ไม่หมำยรวำมว่ำนุธัของรัคเจ้ำทุเรนเ็จคมีลเั ษณคเหมือนเันหมดทุเรนใน
แผ่นดิ นสวััร์ หัื อไม่หมำยรวำมว่ำเขำจคได้ัันัำงวัลเหมือนเันหมดทุเรน ถูเแล้วเขำเหล่ำนั้นจค
เป็ นอิสัคร้นจำเรวำมผิดนำป แลคร้นจำเผลของรวำมนำป แธ่เัคนั้นเขำเ็ไม่ได้ัันหุ ้นส่ วนในััศมี
หัื อเเียัธิยศแห่ งแผ่นดินสวััร์เท่ำเทียมเันเลย รวำมแธเธ่ำงัคหว่ำงรัครัแลคเเียัธิยศที่ธ่ำงรน
ธ่ำงจคได้ัันนั้นย่อมไม่เหมือนเัน รัคเยซู ทังชี้ แจงให้สำวเของรัคองร์ทัำนล่วงหน้ำมำเเว่ำหนึ่ ง
รัั้งว่ำ ทุเรนจคได้ัันัำงวัลธำมรวำมปัครฤธิของธน แธ่ลครนได้ัันของรัคัำชทำนจำเรัคเจ้ำ
ธำมแธ่ผลที่เัคทำ ัำงวัลที่เขำได้ัันนั้นจคธัดสิ นได้โดยรวำมสัธย์ซื่อในเำัปฏิ นธั ิงำนในชี วิธรัิ ส
เธียนของเขำ

2. ผู้แทนของกำรชำระบริสุทธิ์
ในหนังสื อโัม 15:16 เปำโลเล่ ำวไว้ว่ำ “เป็ นที่ เฉลิ มไว้โดยเดชรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ” รัค
วิญญำณนัิ สุทริ์ ทังเป็ นผูแ้ ทนในเำันังเเิดใหม่ฉันใด รัควิญญำณนัิ สุทริ์ เ็เป็ นผูแ้ ทนในเำัชำัค
ให้นัิ สุทริ์ ฉนั นั้น รัคนำมที่เัี ยเว่ำรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ไม่เรียงแธ่หมำยรวำมว่ำรัคองร์เป็ นผูม้ ีนิสัย
นัิ สุทริ์ เท่ำนั้น แธ่งำนส่ วนหนึ่ งของรัคองร์รือทำให้สำวเของรัคองร์เป็ นผูน้ ัิ สุทริ์ เมื่อรน ๆ หนึ่ ง
เลันใจนัง เเิ ดใหม่ รัควิญญำณนัิ สุท ริ์ เสด็จเข้ำมำในชี วิธของเขำ แลคลงมื อสำแดงรัครุ ณซึ่ งเัำ
เัี ยเว่ำถูเเนัมิธเป็ นรนใหม่ แลครัคองร์ทังสถิธอยูเ่ นั ผูท้ ี่รัคองร์ทังไถ่นำปไว้แล้ว แลคเำัชำัค
ให้เป็ นผูน้ ัิ สุทริ์ เ็สำเั็ จด้วยรัควิญญำณ
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ปัคสนเำัณ์เัื่ องรวำมัอดร้นจำเนำปธ้องอำศัยทั้งด้ำนมนุษย์แลคด้ำนรัคเจ้ำ เำัที่จคชำัค
ให้นัิ สุทริ์ เ็เช่นเดียวเันธ้องอำศัยทั้งด้ำนมนุ ษย์แลคด้ำนรัคเจ้ำ หน้ำที่ของมนุ ษย์รือเำัถวำยธัวอย่ำง
สิ้ นเชิงธ่อรัคเจ้ำ แธ่ลครนธ้องถวำยชีวธิ ของเขำธ่อรัคเจ้ำ แลครัควิญญำณนัิ สุทริ์ เป็ นผูท้ ังชำัคให้
เขำให้นัิ สุทริ์ เัำได้ัันเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ ธำมส่ วนของรวำมเธ็มใจที่เัำถวำยธัวแเ่รัคเจ้ำ
ชี วิธของแธ่ลครนเป็ นเหมือนเัื อนหลังหนึ่ ง แลคในเัื อนหลังนั้นมีห้องอยู่หลำยห้อง เจ้ำของ
น้ำนอำจเปิ ดห้องนำงห้องสำหัันแขเแลคให้แขเรัเในห้องที่จดั ไว้ แลคเเ็นนำงห้องไว้ไม่ให้ใช้ ฉคนั้น
รนนำงรนอำจเปิ ดปัคธูจิธใจของชี วิธแเ่องร์รัควิญญำณนัิ สุทริ์ แลคอัญเชิ ญรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ให้
ทังเป็ นแขเมีเเี ยัธิยศปัคทันในห้องนำงห้องเท่ำที่เปิ ดไว้ในน้ำนของเขำ แลคปิ ดห้องอื่น ๆ ไว้ ถ้ำ
เจ้ำของน้ำนจคเปิ ดทุเห้องอัญเชิ ญรัควิญญำณนัิ สุทริ์ เข้ำไปปัคทัน รัควิญญำณนัิ สุทริ์ เ็จคเข้ำไป
รวนรุมชี วิธของผูน้ ้ นั ได้ท้ งั หมดอย่ำงสมนูัณ์ นี่ แหลคเป็ นถ้อยรำของเปำโลที่สอนรัิ สเธียนชำวเอเฟ
ซัสไว้วำ่ “อย่ำเมำเหล่ำองุ่นอันเป็ นให้เสี ยรน แธ่จงปัคเอนด้วยรัควิญญำณ” (เอเฟซัส 5:18) จงเปิ ด
ปัคธูทุเนำนในชีวธิ ของท่ำนถวำยแเ่รัคเจ้ำ
เ่อนที่เัำจคเธิมอคไัลงในภำชนคใด ๆ ภำชนคนั้นจคธ้องชำัคให้วำ่ งเสี ยเ่อน ถ้ำในภำชนค
นั้นมีน้ ำสเปัเขังอยูแ่ ธ่เรียงเล็เน้อย เัำจคเธิมน้ ำสคอำดลงไปสัเเท่ำใดเ็มิอำจทำให้น้ ำสเปัเหมด
ไปได้ นอเจำเเัำเทน้ ำ สเปัเออเให้ห มดเสี ย เ่ อน ฉคนั้นเ่ อนที่ ชี วิ ธของเัำจคถู เ เธิ ม ด้วยรัค
วิญญำณนัิ สุทริ์ เัำจคธ้องเธ็มใจเทสิ่ งสเปัเที่ไั้ร่ำออเเสี ยเ่อน แธ่ลครนจคธ้องสลครวำมธ้องเำัที่
เป็ นรวำมชัว่ ทิ้งเสี ยเ่อน แลคชำัครวำมปัครฤธิแห่ งเนื้ อหนังของธนเอง แลคยอมเชื่อฟังองร์รัคเยซู
รัิ สธ์ในทุเสิ่ งทุเอย่ำง

3. อุปกรณ์ ของกำรชำระให้ บริสุทธิ์
เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ จคสำเั็ จได้อย่ำงไั? นำงรนริดว่ำเำัที่จคชำัคให้นัิ สุทริ์ ธ้องสลคธัวเอง
ออเจำเสังรมมนุ ษย์ ถอนธัวเองออเจำเโลเแลคปิ ดเั้นธัวเองไว้ภำยในเำแรงสำนัเของธน แธ่นนั่
ไม่ใช่ วิรีของรัคเจ้ำ แลคไม่ได้ัันเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ ได้ดงั ปัคสงร์ ถู เแล้วมี รนดี ๆ แลคเป็ นรน
สำรัญของโลเได้เลือเใช้วริ ี น้ ี แธ่รนจำรวเนี้อำจเป็ นรนดียงิ่ ขึ้นเว่ำนี้ แลคทำงำนรัคเจ้ำได้ดีเว่ำนี้ ถ้ำ
เขำจคเลือเวิรีปฏินธั ิชีวิธของเขำอีเวิรีหนึ่ง นำงรนที่เป็ นรนดีที่สุดของจำรวเนี้ เ็เล้ำเป็ นรยำนยืนยัน
ว่ำเขำไม่สำมำัถหลุดร้นจำเอำนำจของเำัจูงใจให้ทำชัว่ ได้เลย โดยวิรีที่ธดั ธัวเองออเจำเโลเ เมื่อ
เจอั์ โัม อำยุได้สำมสิ นปี ผูน้ ้ ี ได้สลคโลเแลคหนี เข้ำไปอยู่ในทคเลทัำยอำัคเนีย ณ ที่โดดเดี่ ยววิเวเ
นัน่ เองเ็เเิ ดมี เำัจูงใจให้ทำชัว่ เขำเเ็นเ้อนหิ นขว้ำงัู ปไม้เำงเขนแลคเล่ ำวรำหยำนรำยธ่อัู ปไม้
เำงเขน แธ่รัั้นแล้วเขำเ็สำนึเธัวเสี ยใจที่ได้ทำนำปเช่นนั้น เขำจึงเเ็นเ้อนหิ นเหล่ำนั้นมำเฉื อนหน้ำอเ
ธนเองด้วยรวำมัู ้สึเผิด วิรีเำัเช่นนี้ไม่ใช่วริ ี เำัของรัคเจ้ำที่จคชำัคให้นัิ สุทริ์ แธ่
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1. อุปกรณ์ ทสี่ ำคัญทีส่ ุ ดคือพระวจนะของพระเจ้ ำ
อุปเัณ์ ที่สำรัญที่สุดซึ่ งรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ทังใช้สำหัั นชำัคให้นัิ สุทริ์ เ็รือรัควจนค
ของรัคเจ้ำ ในเำัอริ ษฐำนทูลขอเรื่อสำวเของรัคเยซู เอง รัคเยซู ธััสว่ำดังนี้ “ขอโปัดธั้งเขำไว้
โดยรวำมจัิ ง รำของรัคองร์เป็ นรวำมจัิ ง ” (1 ยอห์น 17:17) ใรัเ็ธำมจคเจัิ ญเธินโธขึ้นในชี วิธรัิ ส
เธียนไม่ได้ถำ้ ผูน้ ้ นั ขำดเำัศึเษำรัควจนคของรัคเจ้ำ เปโธัได้ัวมรวำมเจัิ ญในรัครุณแลคเจัิ ญใน
รวำมัู ้ไว้ดว้ ยเัน “จงเจัิ ญเธินโธขึ้นในรัครุณแลคในรวำมัู ้ของรัคเยซู รัิ สธ์รัคผูช้ ่วยให้ัอดของ
เัำ” (2 เปโธั 3:18) นัเเรลงสดุ ดีัู้จเั ฤทริ์ อำนำจแลคัู ้ จเั ว่ำรวัจคเทอดรัควจนคของรัคเจ้ำไว้ที่
ไหนแลคเรียงใด นัเสดุดีเล่ำวว่ำ “รัคดำััสของรัคองร์น้ นั ข้ำรเจ้ำได้จดจำไว้ในใจ เรื่อข้ำรเจ้ำจคไม่
เัคทำผิดธ่อสู ้รัคองร์ (สดุดี 119:11) เปำโลสังเเธัู ้ จเั ธำแหน่ งแลคฤทริ อำนำจของรัควจนคของ
รัคเจ้ำ ว่ำ มี เรี ย งไั เปำโลถื อว่ำ รัควจนคของรัคเจ้ำเป็ นอำนำจชนิ ดหนึ่ ง ที่ จคช่ วยรัิ ส เธี ย นท ำ
สงรัำมเปำโลเล่ำวว่ำ “จงถือรัคแสง รือรัคดำััสของรัคเจ้ำ ” (เอเฟซัส 6:17) รัควจนคของรัค
เจ้ำเป็ นอำวุรทำงวิญญำณของรัคเจ้ำซึ่ งจคทำเิจรุ ัคของรัคองร์ให้สำเั็ จ

2. อุปกรณ์ อนื่ ๆ
รัควจนคของรัคเจ้ำเป็ นเรัื่ องมือชิ้ นแัเที่ใช้ในเำัจัดเธัี ยมเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ แลคใน
เวลำเดียวเันเ็มีเรัื่ องมืออื่น ๆ อีเที่มำช่วยปัคเอนให้แธ่ลครนทำธำมรัคดำััสของรัคเจ้ำแลคใช้
เป็ นนทเัี ยนแเ่ชีวธิ ของธนได้ รือ

ก. กำรอธิษฐำน
แน่ น อนเหลื อ เเิ น ที่ เ ำัอริ ษ ฐำนเป็ นอุ ป เัณ์ ส ำรัญชิ้ นหนึ่ ง ที่ ช่ วยในเำัช ำัคให้น ัิ สุ ท ริ์
สัมฤทริ์ ผล รัคเยซู ทังจำแลงรัคเำยให้สำวเสำมรนเห็ นในขณคที่รัคองร์ทังอริ ษฐำน แลคเมื่อ
หญิงชำยรัิ สเธียนอริ ษฐำนเขำจคถูเเปลี่ ยนแปลงเป็ นเหมือนองร์รัคเยซู เหมือนเัน เปำโลเล่ำวไว้ว่ำ
“แธ่เัำทั้งหลำยไม่มีผำ้ รลุมหน้ำแล้ว จึงแลดูสง่ำัำศีขององร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำเหมือนเห็นเงำที่เัคจเ แลค
ธัวเัำเ็ถูเเปลี่ ยนไปเหมือนเันรัคฉำยขององร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำ รือมีสง่ำัำศีเป็ นลำดันขึ้นไปเช่ นอย่ำง
สง่ำัำศีที่มำจำเองร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำซึ่ งเป็ นวิญญำณ” (2 โรัิ นร์ 3:18)

ข. กำรกระทำดีของคริสเตียน
เำััันใช้ของรัิ สเธียนเป็ นอุปเัณ์ ชำัคให้นัิ สุทริ์ อย่ำงหนึ่ งเำัที่หญิงชำยรัิ สเธียนัันใช้
รัคเจ้ำเท่ำนั้นที่จคทำให้รัิ สเธียนเจัิ ญเธินโธขึ้นเหมือนองร์รัคเยซูรัิ สธ์
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ค. มิตรภำพแบบคริสเตียน
เำัสนิ ทสนมของรัิ สเธียนนำให้เัำไปถึ งเำัชำัคให้น ัิ สุทริ์ หลำยรนชัเช้ำไม่เธิ นโธขึ้ น
อย่ำงที่รัิ สเธียนรวัจคเธินโธเ็เรัำคมัว่ สุ มสมำรมเันรนที่ไม่ใช่รัิ สเธียน แทนที่จคสังรมสนิ ทสนม
เันรี่นอ้ งรัิ สเธียนซึ่ งเป็ นรนของรัคเจ้ำ เำัััเษำวันของรัคเจ้ำแลคััเษำอุปเัณ์ชนิ ดอื่น ๆ ที่รัค
เจ้ำปัคทำนให้ รัครุณของรัคเจ้ำจคนำเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ มำสู่ จิธใจของเัำ รนที่เริเเฉยไม่ััเษำวัน
ขององร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำจคเธินโธช้ำ นำงรัั้งมีรัิ สเธียนนำงรนมัเรูดว่ำเขำเป็ นรัิ สเธียนนอเรัิ สธจัเั
ได้ดีเท่ำ ๆ เันเป็ นรัิ สเธียนในรัิ สธจัเัเหมือนเัน หัื อจครูดอีเอย่ำงหนึ่ งว่ำเขำเป็ นรัิ สเธียนได้ดีใน
วันของรัคเจ้ำ (วันอำทิธย์) โดยเำัทำสิ่ งอื่นแทนเำัไปนมัสเำัรัคเจ้ำที่รัิ สธจัเั เำัที่รูดเช่นนี้
ไม่เป็ นรวำมจัิ ง ไม่มีใรัที่จคเจัิ ญเธินโธในวิถีชีวิธรัิ สเธียนได้ถำ้ รัิ สเธียนรนนั้นทอดทิ้งอุปเัณ์ที่
รัคเจ้ำปัคทำนให้ถำ้ เช่นนั้นเ็รวัรูดว่ำั่ ำงเำยของเขำเธินโธแข็งแังได้โดยไม่ัันปัคทำนอำหำัเลย
เท่ำ ๆ เันที่ัันปัคทำนอำหำัเหมือนเัน

ง. กำรเตรียมล่วงหน้ ำของพระเจ้ ำ
สิ่ งที่รัคเจ้ำจัดเธัี ยมไว้ล่วงหน้ำเป็ นอุปเัณ์ ชนิ ดหนึ่ งของเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ รัควิญญำณ
นัิ สุทริ์ ทังใช้รวำมทุเข์ทัมำน รวำมเสี ยใจ เำันีนััดทำงใจ แลครวำมลำนำเเป็ นเรัื่ องมือที่จคทำ
ให้รนสนิ ทสนมเันรัคเจ้ำมำเขึ้น อิสยำห์เล่ำวว่ำ “ในปี ที่เษัธัิ ยอ์ ูซียำสิ้ นรัคชนม์ ข้ำรเจ้ำได้เห็น
องร์รัคผูเ้ ป็ นเจ้ำ” (อิสยำห์ 6:1) มีรัิ สเธียนหลำยรนัู ้ เห็ นเป็ นรยำนว่ำ “ในปี ที่นุธัหัื อภััยำของ
ข้ำรเจ้ำธำย หัื อปี ที่สำมีธำย ทำให้ขำ้ รเจ้ำเห็นแลคเข้ำใจรัคเจ้ำมำเขึ้น” แลคมีนำงรนยืนยันว่ำ “ในปี
ที่มีรนข่มเหงน้ ำใจของข้ำรเจ้ำแลคในปี ที่ขำ้ รเจ้ำนังเเิดรวำมทุเข์มำเที่สุด ในปี นั้นแหลคข้ำรเจ้ำเข้ำใจ
รัคเจ้ำมำเที่สุดแลคถูเนำธัวเข้ำใเล้รัคเจ้ำมำเขึ้น
หลังจำเสงรัำมโลเรัั้ งที่ หนึ่ งมีสมำชิ เรัิ สธจัเัของข้ำรเจ้ำรนหนึ่ งั่ ำัวยมำเเนื่ องจำเ
เศัษฐเิ จดี ข้ ึนในัคยคนั้น เวลำเขำัวยขึ้ นเขำได้ลืมรัคเจ้ำเสี ยสิ้ นแลคเขำทอดทิ้งรัิ สธจัเัของเขำ
แลคปล่อยธัวเองให้สนุ เสนำนเันโลเ รัั้นแล้วเ็เเิ ดเศัษฐเิจธเธ่ำ ในชัว่ ัคยครืนเดียวเท่ำนั้นทััรย์
สมนัธิที่เขำมีอยูเ่ เือนทั้งหมดได้ลคลำยไปจำเเำมือของเขำ วันหนึ่ งข้ำรเจ้ำรนเขำที่ถนนเขำหยุดจันมือ
เันข้ำรเจ้ำแลคเล่ำวว่ำ “ในัคยคเวลำที่ผมั่ ำัวยผมได้ลืมรัคเจ้ำแลคทอดทิ้งรัิ สธจัเั นัดนี้ รัคเจ้ำ
ทังดึ งทััรย์สมนัธิท้ งั หมดที่ผมมีอยู่ไปจำเธัวผม แลคนัดนี้ ผมจึงสำนึ เธัวได้แล้วว่ำผมเป็ นรนนำป
หนำสัเเท่ำใด ผมธ้องรนเันรวำมทุเข์เช่นนี้ เรื่อจคทำให้ผมเลันธัวได้” มีอีเหลำยรนอำจรูดได้อย่ำง
เดี ยวเัน เ่ อนที่ เรชัจคถูเเจียัคไนให้มีเหลี่ ยมงำมจคธ้องผ่ำนเำัเสี ยดสี แลคขัดถู อย่ำงมำเมำย ใน
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ทำนองเดียวเันชี วิธรัิ สเธียนจคถูเเทอดแลควำงไว้เป็ นอุปนิ สัยที่น่ำััเแลคสวยงำมมำเที่สุดเ็ธ่อเมื่อ
ได้ผำ่ นเำัขัดถูแลคฟอเล้ำงจำเรัคหัธถ์ของรัคเจ้ำซึ่งได้จดั เธัี ยมอนำรธไว้สำหัันเัำ”
เำัชำัคให้นัิ สุทริ์ ธั้งธ้นด้วยปัคสนเำัณ์ของชีวิธ แลคเจัิ ญเธินโธงอเงำมในชีวิธโดยเำั
เัคทำของรัควิญญำณนัิ สุทริ์ ในที่สุดจคถึ งรวำมสำเั็ จด้วยสง่ ำัำศี โดยเฉรำครัครัเธั์ รัคเจ้ำ
นัเปัำชญ์สมัยโนัำณเ็เล่ำวไว้วำ่ “วิถีของผูส้ ัธย์รััมเป็ นเสมือนแสงของัุ่ งอัุ ณ รือจคสว่ำงออเที
ลคน้อย ๆ แลคสว่ำงมำเขึ้นจนเที่ยงวันมันธั้งธ้นในเงำมืดของวันใหม่ แลคมันเัคจำยแสงออเจนถึ ง
เที่ยงวันแลคในที่สุดเ็ถึงที่สุดในััศมีของรัคเจ้ำในสวััร์ธลอดนิัันดั์ ”

96

บทที่ 9 ชีวติ ในโลกหน้ ำ
1. ควำมหมำยของชีวติ ในโลกหน้ ำ
2. ปัญหำเกีย่ วกับปลำยทำงแห่ งชีวติ ในโลกหน้ ำ
1. สถำนที่สองแห่ง
2. เป็ นสถำนที่จัิ งหัื อเป็ นแธ่เรียงรำเปัี ยนเทียน
3. อคไัเป็ นเรัื่ องธัดสิ นขั้นสุ ดท้ำยของมนุษย์
เ. ไม่ใช่อุปนิสัย
ข. ไม่ใช่รุณงำมรวำมดีที่เัคทำ
ร. ไม่ใช่เป็ นสมำชิเรัิ สธจัเั
ง. รวำมัู ้สึเมีธ่อนำปแลคธ่อรัคเยซู

3. ปัญหำรำงวัลของชีวติ ในโลกหน้ ำ
1. รนรินำศได้ัันโทษไม่เท่ำเัน
เ. ธำมอัธัำส่ วนของโอเำสที่เขำได้ัันทัำนเัื่ องรวำมัอด
ข. ธำมอัธัำส่ วนของรวำมผิดมำเแลคน้อย
2. รนที่ัอดจคได้ัันัำงวัลไม่เท่ำเัน
เ. ธำมอัธัำส่ วนที่ได้ัันโอเำสให้ัันใช้รัคเจ้ำ
ข. ธำมอัธัำส่ วนของรวำมจงััเภัเดีที่มีธ่อรัคเจ้ำ
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บทที่ 9 ชีวติ ในโลกหน้ ำ
มี ร ำนำงร ำซึ่ ง เัำไม่ ส ำมำัถอริ น ำยรวำมหมำยได้ด้วยภำษำของมนุ ษ ย์ เรัำคมนุ ษ ย์ไ ม่ มี
สธิ ปัญญำเท่ำเันรัคเจ้ำจึงไม่อำจเข้ำใจรวำมหมำยได้ รำหนึ่ งในจำรวเรำเหล่ ำนี้ รื อ “ชั่วนิ ัันดั”
รำอริ นำยที่ดีที่สุดที่เัำรอจคริดได้รือเทียนรำชัว่ นิ ัันดันี้ เนั รำว่ำเำลหัื อเวลำ เล่ำวรือเัำอริ นำยว่ำ
“ชัว่ นิัันดัหมำยว่ำเำัรงอยูไ่ ม่มีเวลำสิ้ นสุ ด” แธ่เัำธัคหนัเว่ำรำว่ำชัว่ นิ ัันดัมีรวำมหมำยเว่ำ เวลำ
ที่ไม่สิ้นสุ ด ชีวธิ ในโลเหน้ำหมำยถึงชีวธิ ที่ไม่มีที่สุดทั้งในรวำมดีเลวแลคเวลำ

1. ควำมหมำยของชีวติ ในโลกหน้ ำ
ในภำษำเัี เแลคภำษำฮีนัู ซึ่ งเป็ นภำษำที่ใช้เขี ยนรัครัมภีั์ แลคเัำแปลออเมำเป็ นรำว่ำ
“นิ ัันดั” ซึ่ งหมำยรวำมธำมธัวอัเษัเัำเัี ยเว่ำ “ยุร” นิ ัันดั์ หมำยรวำมว่ำยุรธ่อยุรไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
แลครำ ๆ นี้เ็เล็งถึงอดีธเำลเท่ำเัน ๆ เันอนำรธเำลเหมือนเันอดีธรืออดีธที่ไม่มีเวลำสิ้ นสุ ดเลย มนุ ษย์
เัี ยเรัคเจ้ำว่ำ “รัคเจ้ำผูท้ ังดำังอยูช่ วั่ นิ ัันดั” ไม่มีเำัเำหนดเวลำสำหัันรัคเจ้ำเลย รัคเจ้ำทัง
เป็ นอยู่แล้วเ่ อนเัำัู ้ จเั เัื่ องของรัคองร์ มำนำนเท่ำใดไม่มีใรัทัำน แลครัคองร์จคทังดำังอยู่
ดังนั้นอีเธ่อไปโดยไม่มีวนั สิ้ นสุ ดเลยเัำเล่ำวว่ำรัคเจ้ำทังรัคชนม์อยูช่ วั่ นิัันดั”
ด๊อเเธอั์ เอ.จี. เนัำน์ เล่ำวถึ งเำัธอนรำถำมของนัเเัี ยนใน้แลคหู หนวเรนหนึ่ งในปำัั ส
เเี่ยวเันปั ญหำว่ำ “ชีวธิ นิัันดั รืออคไั?” นัเเัี ยนผูน้ ้ นั ธอนว่ำ “ชีวิธนิัันดัรือชีวิธของรัคเจ้ำผูท้ ัง
ฤทริ์ สูงสุ ด”
ในรวำมริดของเัำธำมปเธิสมองของเัำเข้ำใจว่ำเป็ นอนำรธที่ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด ในหนังสื อท่ำนผู้
ปัคเำศ 3:11 เล่ ำวถึ ง รวำมสัม รันร์ ของรัคเจ้ำ เัน มนุ ษย์ว่ำ ดัง นี้ “รัคเจ้ำทังวำงชี วิธนิ ัันดัไว้
ภำยในใจของมนุ ษย์” ผูเ้ ขียนได้เสนอรวำมจัิ งเัื่ องนี้ ในลัเษณคธังเันข้ำมเันที่เขำได้เล่ำวในข้อที่
เล่ำวแล้ว เขำได้ช้ ี ให้เห็นถึ งปัคสนเำัณ์ชนิ ดธ่ำง ๆ ที่มนุ ษย์ได้ผำ่ นมำ ถ้ำชีวิธในโลเของมนุษย์เป็ น
ชี วิธทั้งหมดที่มนุ ษย์มีอยู่ มนุ ษย์เ็รวัถำมปั ญหำเัื่ องัำรำของชี วิธ แธ่ว่ำชี วิธรนในโลเนี้ ไม่ใช่ ชีวิธ
ทั้งหมดที่รนมีอยู่ เรัำคเขำมีชีวิธนิ ัันดัอยู่ในใจของเัำ มนุ ษย์เป็ นผูไ้ ม่ัู้จเั ธำย เำัธำยของั่ ำงเำย
ไม่ใช่เำัสิ้ นสุ ดของมนุษย์ เรัำคมีชีวธิ ในโลเหน้ำรอยอยู่ เมื่อรวำมจัิ งเป็ นเช่นนี้ มนุ ษย์รวัจคสนใจ
หัื อเอำใจใส่ เัื่ องชีวธิ ในโลเหน้ำมำเเว่ำนี้
หลอดวิลเลี่ ยม ััสเซล นัเเำัเมืองลื อชื่ อของอังเฤษ ยุรศธวััษที่ 17 ได้ถูเเล่ำวหำว่ำเป็ น
ขนถโดยไม่ เป็ นรวำมจัิ งแลคถู เ ธัดสิ นปัคหำัชี วิธ ขณคเมื่ อนำธัวไปสู่ แดนปัคหำั เขำได้รวัเ
นำฬิเำรเออเมำจำเเัคเป๋ ำแลคยื่นให้แเ่นำยแรทย์ที่มำรวนรุ มธัวเขำว่ำ “รุณเัุ ณำัันนำฬิเำไว้ได้
ไหม เรัำคธั้งแธ่น้ ีธ่อไปผมไม่ธอ้ งใช้อีเแล้วผมจคใช้เวลำชัว่ นิ ัันดัในโลเอนำรธที่ผมเำลังจคไป”
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เำัที่ริดถึงชีวธิ ในโลเหน้ำนี้ เองที่เปลี่ยนชี วิธของสคเธเฟนแเัทเล็ท ชำวฝัั่งเศลซึ่ งเป็ นรัิ ส
เธียนลัทริ เรว้รเเ้อั์ ยอมถวำยชี วิธธนเองเรื่อเิ จเำัของศำสนำในยุโัปแลคสหััฐอเมัิ เำ เขำรูดไว้
ดังนี้ “เย็นวันหนึ่ งขณคที่ขำ้ รเจ้ำเดิ นอยู่ในทุ่งนำรนเดี ยว สมองของข้ำรเจ้ำไม่สนใจรัุ่ นริดอคไัเลย
เัื่ องศำสนำ หัื ออย่ำงน้อยมันสมองของข้ำรเจ้ำไม่ได้ธื่นเธ้นในสิ่ งที่ได้ยินมำแล้วเลย ไม่ได้ริดถึงเัื่ อง
เหล่ ำ นั้น เลย ในทัน ใดนั้น มี เ สี ย งชนิ ด หนึ่ ง ดู เ หมื อ นเป็ นเสี ย งดัง มำเ ธคโเนว่ำ “นิ ัั น ดั นิ ัั น ดั
นิัันดั” เสี ยงนั้นจันหัวใจข้ำรเจ้ำจนเัคทัง่ ทั้งธัวของข้ำรเจ้ำสั่นสคเทือนเหมือนเันรัั้งเปำโลธ้องล้ม
ลงที่ดิน หัวใจของข้ำรเจ้ำธ้องเผชิญเันรวำมเลวั้ำยแลครวำมนำปของธนเองที่ส่องอยูธ่ ังหน้ำข้ำรเจ้ำ”
จำเผลของปัคสนเำัณ์ เช่ นนี้ เขำได้ถวำยชี วิธของเขำเันรัคเจ้ำ แลคได้ใช้ชีวิธทำงำนของรัคเจ้ำ
ธั้งแธ่น้ นั มำ
มีปัคธูอยู่สำมปัคธูที่จคเข้ำไปยังรัควิหำัใหญ่ในเัุ งมิลำนเหนื อปัคธูทุเ ๆ นำนมีจำัึ เ
เหนือปัคธูซ้ำยมือสลัเเป็ นรวงมำลำดอเเุหลำน ใธ้รวเมำลำนั้นมีรำจำัึ เไว้ดงั นี้ “ทุเสิ่ งที่ให้รวำม
รอใจเ็ให้ได้เรียงชัว่ รัู่ เดียว” ปัคธูทำงขวำมือสลัเเป็ นัู ปไม้เำงเขนใธ้ัูปมีรำเหล่ำนี้ จำัึ เไว้ “ทุเสิ่ ง
ที่ให้รวำมลำนำเเ็เรียงชัว่ รัู่ เดียว” แลคปัคธูเลำงมีรำจำัึ เไว้วำ่ “สิ่ งเดียวที่สำรัญรือสิ่ งที่ไม่มีสิ้นสุ ด
เลย” ขณคที่เัำริดถึงชีวธิ ในโลเหน้ำเ็มีปัญหำสองอย่ำงเเิดขึ้น

2. ปัญหำเกีย่ วกับปลำยทำงแห่ งชีวติ ในโลกหน้ ำ
รำธอนปั ญหำนี้เป็ นรำธอนที่เัำธัดสิ นใจในชี วิธโลเนี้ นำงรนนอเเัำว่ำมนุ ษย์จคไม่มีโอเำส
ัอดได้ในโลเหน้ำ แธ่ไม่มีรำยืนยันแน่นอนในรัควจนคของรัคเจ้ำ ชี วิธของเัำในโลเนี้ เท่ำนั้นที่จค
ธัดสิ นใจว่ำรวำมเป็ นอยูข่ องเัำในโลเหน้ำเป็ นอย่ำงไั

1. สถำนทีส่ องแห่ ง
ธำมที่ปัำเฏในรัครัมภีั์มีสถำนที่อยูส่ องแห่งเท่ำนั้นซึ่ งมนุษย์จคธ้องไปอยูภ่ ำยหลังที่ลำโลเ
นี้ ไปแล้ว สถำนที่หนึ่ งเัำเัี ยเว่ำ สวััร์ แลคอีเแห่ งหนึ่ งเัี ยเว่ำ นัเ ทั้งสองแห่ งน่อเว่ำเป็ นสถำนที่
แลคทั้งสองแห่ งนอเไว้ว่ำเป็ นที่อยู่ชวั่ นิ ันดั สวััร์อริ นำยไว้ว่ำเป็ นเมืองสวยงำม ซึ่ งมีถนนทำด้วย
ทองรำ เำแรงทำด้วยเรชัรลอยสี ธ่ำง ๆ ปัคธูทำด้วยมุเดำ นัเอริ นำยไว้วำ่ เป็ นน่อลึ เที่ไม่มีเน้ มี
หมอเรวันแห่ งเำัทัมำนรลุ่งขึ้นชัว่ นิ ัันดั สวััร์อริ นำยไว้วำ่ มีแม่น้ ำแห่ งชี วิธไหลผ่ำนเลำงเมือง
ส่ วนนัเได้อริ นำยไว้วำ่ เป็ นทคเลไฟที่เำมคเันไหม้อยูเ่ สมอ สวััร์ได้อริ นำยไว้วำ่ เป็ นเมือง ๆ หนึ่ งซึ่ ง
มีแสงสว่ำงเป็ นเลำงวันชัว่ นิ ัันดั นัเได้อริ นำยไว้ว่ำเป็ นสถำนที่มืดเป็ นเลำงรื นชัว่ นิ ัันดั สวััร์
เป็ นสถำนที่มีรวำมัื่ นเัิ งแลคยินดี นัเเป็ นสถำนที่ทนทุเข์แลคทัมำน สวััร์เป็ นสถำนที่มีเรลง ซึ่ ง
เหล่ำเทวทูธแลครนที่ถูเรัคเจ้ำทังไถ่ไว้ท้ งั หญิงแลคชำยั้องเรลงของเมืองซี โอน นัเเป็ นสถำนที่มี
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มำัั้องไห้แลคขนเรี้ยวฟัน สวััร์เป็ นสถำนที่ ๆ รน ทุเ ๆ รน นัิ สุทริ์ สคอำด นัเเป็ นสถำนที่ ๆ ทุเ
สิ่ งที่เป็ นรวำมนำป สเปัเแลคไม่สคอำดัวมอยู่

2. เป็ นสถำนทีจ่ ริงหรือเป็ นแต่ เพียงคำเปรียบเทียบ
ภำษำที่ใช้ในเำัอริ นำยเัื่ องนี้ ได้อริ นำยไว้เป็ นสองนัย เล่ำวรือนัยหนึ่ งอริ นำยว่ำเป็ นสถำนที่
เเิ ดขึ้ นจัิ ง ๆ ธำมธัวอัเษั หัื ออี เนัยหนึ่ งเป็ นภำรรจน์ แธ่เ็ไม่เป็ นเำัง่ ำยนัเที่จคนอเได้ว่ำรัค
รัมภีั์รูดธังธัวอัเษัหัื อรูดเป็ นรำเปัี ยนเทียน เรัำคมีเหธุผลผลหลำยปัคเำัที่ทำให้เัำเข้ำใจว่ำ
ภำษำที่ใช้อรินำยเัื่ องสวััร์แลคเัื่ องนัเดูเหมือนเป็ นภำรรจน์
ปัคเำัแัเ ถ้ำภำษำที่ใช้ ๆ อรินำยธำมธัวอัเษัจัิ งเ็เป็ นเำัแย้งธัวเอง นัเอริ นำยไว้วำ่ เป็ น
สถำนที่ ๆ มีไฟ แลคเป็ นสถำนที่มืดภำยนอเด้วย ไฟเันรวำมมืดมิได้ไปด้วยเันเลย ถ้ำมีไฟที่ไหนจค
เเิดแสงสว่ำงที่นนั่
ปัคเำัที่สอง ลัเษณครวำมเป็ นอยู่ของโลเหน้ำลัเษณครวำมเป็ นอยู่ของโลเปั จจุนนั นี้ ไม่
เหมือนเัน ในโลเปั จจุนนั นี้เัำเป็ นัู ปเำยเเี่ยวข้องเันสิ่ งที่เป็ นวัธถุธ่ำง ๆ แธ่ในโลเหน้ำนั้นเัำจคเป็ น
วิญญำณ แลคเเี่ ยวข้องเันสิ่ งที่เป็ นวิญญำณ ในโลเหน้ำมนุ ษย์จคไม่แสดงปฏิ เิัิยำเันสิ่ งที่ เป็ นวัธถุ
เหมือนเันที่เขำทำในโลเปั จจุนนั เลย ั่ ำงเำยของมนุ ษย์ในโลเหน้ำไม่เป็ นั่ ำงที่ปัคเอนด้วยเนื้ อหนัง
แธ่เป็ นั่ ำ งวิญญำณ “เมื่ อหว่ำ นลงนั้นเป็ นเำยรััมดำ รัั้ นเมื่ อเป็ นขึ้ นมำจำเธำยแล้วเ็จคเป็ นเำย
วิญญำณ” (1 โรัิ นร์ 15:44)
ปัคเำัที่สำม เัำไม่สำมำัถจคเข้ำใจสััรสิ่ งในโลเหน้ำให้ลคเอียดถี่ถว้ นได้ แลคไม่สำมำัถ
รััณนำให้เข้ำใจแจ่มแจ้งด้วยภำษำมนุ ษย์ได้ ในเำัอริ นำยสวััร์แลคนัเ องร์รัควิญญำณนัิ สุทริ์
ทังใช้รำรูดเเี่ ยวเันสิ่ งที่ มนุ ษย์เรยใช้เรยัู ้ จเั แลครุ น้ เรย เรื่อจคอริ นำยรำรูดเเี่ ยวเันรวำมจัิ งของ
ชีวธิ ในโลเหน้ำ
เัุ งเยัู ซำเล็มเป็ นเมืองนัิ สุทริ์ สำหัันชำวยูดำห์ที่เรั่ งรััดธ่อศำสนำของเขำแล้วเขำถือว่ำเป็ น
เมืองที่ศเั ดิ์สิทริ์ ที่สุดในโลเ เป็ นวำัคที่เขำสุ ขใจที่สุดถ้ำเขำได้มีโอเำสไปเยี่ยมเัุ งเยัู ซำเล็ม เรื่อไป
ในริรีเินเลี้ยงธำมลัทริศำสนำของเขำ ถ้ำใรัถูเธัดออเจำเสิ ทริ์ เช่นนี้ เขำถือว่ำเป็ นเัื่ องั้ำยัุ นแัง เมื่อ
รัั้งชำวยูดำห์ถูเเวำดไปเป็ นเชลยในเัุ งนำนิโลน นัเแธ่งเรลงสดุดีศำสนำได้เขียนไว้วำ่ “โอเยัู ซำเล็ม
เอ๋ ย ถ้ำข้ำรเจ้ำจคลืมท่ำนเ็ขอให้มือขวำของข้ำรเจ้ำลืมฝี มือเรลงเสี ย ถ้ำข้ำรเจ้ำไม่ัคลึเถึงท่ำนหัื อถ้ำ
ไม่นิยมเัุ งเยัู ซำเล็มอย่ำงสู งสุ ด เ็ขอลิ้นของข้ำรเจ้ำธิดอยูเ่ นั เรดำนปำเเสี ยเถิด” (สดุดี 137:5-6) เัุ ง
เยัู ซำเล็มมีเำแรงล้อมัอนเป็ นเรัื่ องป้ องเันแลคมีปัคธูที่รนจคผ่ำนเข้ำออเได้ ฉคนั้นเมื่อรัคเจ้ำทัง
ธ้องเำัจคอริ นำยเัื่ องเมืองสวััร์ รัคองร์จึงทังวำดภำรแห่ งเัุ งเยัู ซำเล็มขึ้นใหม่เป็ นรำอริ นำย
โดยมีถนนลำดทองรำ เำแรงมีแเ้วนิลจินดำปัคดัน แลคปัคธูเมืองทำด้วยมุเดำ
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รำว่ำนัเเัำแปลมำจำเภำษำเัี เจำเรำว่ำ “เเเฮ็นน่ ำ” รำ ๆ นี้ เป็ นชื่ อของหุ นเขำแห่ งหนึ่ งอยู่
ธอนใธ้ทำงด้ำนธควันออเของเัุ ง เยัู ซำเล็มในสมัยโนัำณมีรนใช้สถำนที่น้ ี ทำเำัสัเเำัคนูชำรัค
โมล๊อช สำหัันชำวยูดำห์แล้วเขำถื อว่ำหุ นเขำนี้ เป็ นสถำนที่ั้ำยเำจมำเ ธังนี้ แหลคที่เขำใช้เป็ นที่ทิ้ง
ขยคมูลฝอย เป็ นที่ทิง้ ทัำเสัธว์ธำย แลคเป็ นที่ทิง้ ทัำเศรของนัเโทษที่ถูเปัคหำัชีวธิ เขำเ่อไฟ
รุเัุ่ นเผำขยคแลคทัำเศรอยูธ่ ลอดเวลำ เมื่อรัคเจ้ำทังธ้องเำัอริ นำยรำว่ำ “นัเ” รัคองร์
จำเป็ นธ้องใช้รำรูดที่แสดงถึงสถำนที่ ๆ ั้ำยเำจมำเที่สุดซึ่ งชำวยูดำห์เข้ำใจอย่ำงดี แล้วแลคเเลี ยดชัง
ที่สุดด้วย แลคใช้รำอริ นำยที่วำ่ นัเเป็ นสถำนที่ธวั หนอนไม่ัู้จเั ธำยแลคมีไฟเผำที่ไม่ัู้จเั ดัน เรื่อให้รน
เข้ำใจถึงภำวคที่นัเรึงมีธลอดนิัันดั (มำัคโเ 9:44)
หมำยเหธุ รัครัมภี ั์ไ ทยไม่ มี ข ้อรวำมนี้ เรัำคท้ำ ยมำัคโเนทที่ 9 มี หมำยเหธุ ว่ำ ส ำเนำ
ธ้นฉนันที่ดีที่สุดไม่มีขอ้ 44 เัน 46 ซึ่ งซ้ ำข้อ 48

3. อะไรเป็ นเครื่องตัดสิ นขั้นสุ ดท้ ำยของมนุษย์
อคไัเป็ นสิ่ งชี้ ขำดว่ำรนใดรวัจคไปอยูใ่ นที่ใด ปัคเำัแัเเป็ นเำัสมรวัที่จคเล่ำวถึงนำง
สิ่ งซึ่ งไม่ได้เป็ นหลัเเเณฑ์ช้ ีขำดชคธำเััมของมนุษย์

ก. ไม่ ใช่ อปุ นิสัย
อุปนิ สัยไม่ใช่ หลัเเเณฑ์ช้ ี ขำดชคธำเััมสุ ดท้ำยของมนุ ษย์ แธ่แน่นอนเัำมิได้หลู่รุณสมนัธิ
ของนิ สัยดี เลย แธ่อุปนิ สัยของมนุ ษย์จคช่ วยให้รน้ จำเรวำมนำปไม่ได้ ถ้ำเำััอดร้นจำเนำปจคธ้อง
อำศัยอุปนิ สัยแล้วเ็จคใช้อุปนิ สัยที่ไม่มีรวำมนำปเลย แลคอุปนิ สัยนั้นจคธ้องไม่มีรวำมผิดหัื อัอยด่ำง
รั้อยแม้แธ่อย่ำงเดียว แลคไม่มีมนุษย์รนใดในโลเจนรนเดียวที่จคมีมำธัำฐำนยอดเยี่ยมปัำศจำเนำป
ฉคนั้นไม่มีใรัจนรนเดียวในโลเจคัอดร้นนำปโดยใช้อุปนิสัย

ข. ไม่ ใช่ คุณงำมควำมดีทกี่ ระทำ
เำัปฏิ นธั ิรวำมดี ไม่เป็ นเำัชี้ ขำดชคธำเััมรัน่ สุ ดท้ำยของมนุ ษย์ ไม่ว่ำรน ๆ นั้นจคปฏิ นธั ิ
รุณงำมรวำมดี มำเสัเเท่ำใดเ็ธำม รวำมดี ที่เขำทำนั้นไม่สำมำัถช่ วยเขำให้หลุดร้นจำเรวำมนำปได้
นำงรัั้งเัำถำมว่ำ “รุณเป็ นรัิ สเธียนหัื อเปล่ำ” ผูน้ ้ นั จคธอนว่ำ “ผมรยำยำมทำดีที่สุดแล้ว” เัำอำจรูด
ได้สองปัคเำัในที่น้ ี รือ ปัคเำัแัเ มันไม่เป็ นจัิ งอย่ำงที่รดู เลย ไม่มีมนุ ษย์ใดได้ทำดีที่สุดที่เขำรวั
ทำเลย ปัคเำัที่สองรวำมดีที่สุดของรนนั้น ๆ เ็มีรุณภำรสู งไม่รอรวำมัอดร้นจำเนำปไม่ใช่เป็ นสิ่ ง
ที่เขำจคทำเอำเองได้ ถูเแล้วรุ ณงำมรวำมดี เป็ นสิ่ งสำรัญสัเเท่ำใดเ็ธำม แธ่เ็ไม่เป็ นเำัเรียงรอที่จค
ช่วยเูใ้ รัให้รน้ นำปได้
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ค. ไม่ ใช่ เป็ นสมำชิกคริสตจักร
เำัเข้ำเป็ นรัิ สธ์สมำชิ เไม่เป็ นเรัื่ องชี้ ชคธำเััมเนื้องปลำยของรนนั้นเลย มีนำงรน (ไม่ใช่
หลำยรน) ซึ่ งไม่เป็ นรัิ สธ์สมำชิเเขำได้ัันเำััอดร้นจำเนำปแลคเดินทำงไปสู่ สวััร์ แลคมีหลำยรน
ที่เป็ นรัิ สธ์สมำชิเของรัิ สธจัเัเำลังเดินไปสู่ นัเ เำัเป็ นสมำชิ เของรัิ สธจัเัเป็ นสิ่ งสำรัญ แธ่วำ่
ไม่ใช่เป็ นหนังสื อเดินทำงไปสวััร์

ง. ควำมรู้ สึกทีม่ ตี ่ อควำมบำปและต่ อพระเยซู
ข้อธัดสิ นชคธำเััมเนื้องปลำยของมนุ ษย์น้ นั รือ รวำมัู ้สึเที่ผนู ้ ้ นั มีธ่อรวำมนำปแลคที่เขำมี
ธ่อองร์รัคเยซู รัิ สธ์ มีชำยสองรนถูเธัึ งรั้อม ๆ เันรัคเยซู รนหนึ่ งถูเธัึ งอยูเ่ นื้องขวำอีเรนหนึ่ ง
อยูเ่ นื้องซ้ำย รนหนึ่งได้ัันรวำมัอดอีเรนหนึ่ งรินำศ ทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น ไม่ใช่เรัำครนหนึ่ งเป็ นรน
ดี แลคอี เรนเป็ นรนชัว่ ทั้งสองเป็ นรนชั่ว ทั้งสองถูเธัดสิ นปัคหำัชี วิธเรัำคเป็ นโจั หัื ออำจเป็ น
ผูั้ ้ำยฆ่ำรน อำจเป็ นได้ที่รนทั้งสองเธินโธขึ้นมำรั้อม ๆ เันในลคแวเน้ำนเดียวเัน เมื่อเป็ นเด็เ ๆ อำจ
เป็ นเรื่อนเล่นด้วยเัน แล้วเธินโธเป็ นผูใ้ หญ่ข้ ึนมำรั้อม ๆ เันเ็ได้ แลคออเไปเผชิ ญภัยในชี วิธด้วยเัน
ทำผิดนำปด้วยเันแลคถูเจันฐำนเป็ นผูั้ ้ ำยฆ่ำรนธำยถูเธัดสิ นปัคหำัชี วิธรั้อม ๆ เัน แลคเำลังจค
ธำยอยูด่ ว้ ยเัน แธ่เัคนั้นรน ๆ หนึ่ งัอดแธ่อีเรนหนึ่ งรินำศในนัเ ทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น เรัำคว่ำใน
ชัว่ โมงนั้นขณคที่เขำอยูน่ นไม้เำงเขนด้วยเัน รนหนึ่งมองเห็นภำรรวำมนำปของธนเองในอดีธทั้งหมด
แลคเขำัู ้สึเเสี ยใจที่เขำได้ทำนำปมำแล้วแลคชำยรนนั้นัู ้สึเธัวแน่นอนว่ำฤทริ์ อำนำจที่ัอดร้นจำเนำป
มีที่องร์รัคเยซู ซ่ ึ งเำลังธำยรั้ อม ๆ เันเขำ แลคขณคนั้นจึ งเปล่งเสี ยงั้ องดังว่ำ “รัคเยซู เจ้ำข้ำ ขอ
รัคองร์อย่ำลื มข้ำรเจ้ำขณคที่ รัคองร์เสด็จเข้ำสู่ รัคัำชอำณำจัเัของรัคองร์” แล้วรัคเยซู ธััส
ธอนแเ่เขำว่ำ “แท้ที่จัิ งเัำนอเแเ่เจ้ำว่ำ วันนี้ เจ้ำจคอยูเ่ นั เัำในเมืองนัมสุ ขเเษม” (ลูเำ 23:43) ชำย
รนนี้ ได้ัอดร้นจำเนำปเ็เรัำคเขำเลันใจจำเทำงนำปของเขำ แลควำงใจในองร์รัคเยซู รัิ สธ์ ส่ วน
อีเรนหนึ่ งธ้องรินำศเ็เรัำคในชัว่ โมงเดียวเันนั้นเขำถอยหลังมองรวำมนำปในอดี ธของเขำ แลคไม่
ัู ้ สึเว่ำอยำเจคเลัน ใจจำเนำปของธนเองเลย เขำมองดู ร ัครัเธั์ ของรัคเยซู องร์เดี ยวเันนั้น แธ่
แทนที่เขำจควำงใจในองร์รัคเยซู เขำเล่ำวรำหยำนช้ำธ่อรัคองร์แลคเยำคเย้ยรัคองร์
เัำอำจรูดได้ดงั นี้ ว่ำรนเัำจคัอดจำเนำปได้เ็ธ่อเมื่ อรน ๆ นั้นได้เลันใจจำเทำงนำปของ
ธนเอง แลคมอนรวำมไว้วำงใจทั้งหมดเันองร์รัคเยซู รัิ สธ์ รนธ้องรินำศเ็เรัำคเขำปฏิ เสรไม่ยอม
เลันใจจำเนำปของธน ไม่ยอมหันเลันมำหำรัคเยซูแลคไม่ยอมัันรัคเยซูเป็ นผูเ้ ปลื้องนำปของธน
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3. ปัญหำรำงวัลของชีวติ ในโลกหน้ ำ
1. คนพินำศได้ รับโทษไม่ เท่ ำกัน
รัควจนคของรัคเจ้ำนอเไว้ชดั เจนว่ำรนรินำศจคได้ัันเำัลงโทษไม่เท่ำเทียมเันเลย รัค
เจ้ำทังสัธย์ซื่อแลคยุธิรััม จคไม่เป็ นเำัยุธิรััมถ้ำจคลงโทษมนุษย์อย่ำงเดียวเันหมด

ก. ตำมอัตรำส่ วนของโอกำสทีเ่ ขำได้ รับทรำบเรื่องควำมรอด
เำัลงทัณฑ์จคลงธำมอัเษัส่ วนที่เขำได้ัันโอเำสให้เลันใจใหม่รนเหล่ำนั้นที่ได้ัันโอเำส
ฟั งรัคเิ ธธิรุณแธ่ไม่ยอมเลันใจใหม่ เขำจคถูเลงโทษัุ นแังเว่ำรนเหล่ำนั้นที่ได้ัันโอเำศฟั งน้อย
เว่ำ รัคเยซู ธััสว่ำ “น่ำวนั้นที่ได้ัู้น้ ำใจของนำยแลคมิได้เธัี ยมธัวไว้ มิได้เัคทำธำมน้ ำใจของนำย
จคธ้องถู เเฆี่ ยนมำเ แธ่ผูท้ ี่ มิได้ัู้ แล้วเัคทำสิ่ งซึ่ งสมจคถู เเฆี่ ยน เ็จคถู เเฆี่ยนน้อย ผูใ้ ดได้ัันมำเ
จคธ้องเัี ยเเอำจำเผูน้ ้ นั มำเ แลคผูใ้ ดได้ัันฝำเไว้มำเ เ็จคธ้องทวงเอำจำเผูน้ ้ นั มำเ” (ลูเำ 12:47-48)
รัคเยซูธััสแเ่รัคยำปี ลำธข้ำหลวงใหญ่ของััฐนำลโัมันผูอ้ นุ ญำธให้เขำธัึ งรัคองร์วำ่ “ผูท้ ี่มอนเัำ
ไว้ให้แเ่ท่ำนมีรวำมผิดมำเเว่ำท่ำน” (ยอห์น 19:11) ที่วำ่ เขำมีรวำมผิดมำเเว่ำเ็เรัำคเขำมีรวำมัู ้เัื่ อง
รัคเจ้ำมำเเว่ำ แลคได้โอเำสมำเเว่ำ แลคอีเรัั้งหนึ่งรัคเยซู ธััสว่ำ “วินธั ิแเ่เจ้ำ เมืองโรัำซิ น วินธั ิ
แเ่เจ้ำ เมืองเนรซำยคดำ ด้วยว่ำ ถ้ำเำัอิทริ ฤทริ์ ได้เัคทำในท่ำมเลำงเจ้ำ ได้เัคทำในเมืองธุโัแลค
เมื องซี โดน เขำรงได้นุ่งห่ มผ้ำหยำนนั่งนนขี้เถ้ำแลคเลันใจใหม่นำนมำแล้ว แธ่เัำนอเเจ้ำว่ำ ในวัน
ริรำเษำ โทษเมืองธุโัแลคเมืองซี โอนจคเนำเว่ำโทษของเจ้ำ” (มัทริ ว 11:21-22) ทำไมรนในเมืองเนร
ซำยคดำแลคโรัำซิ นจคถูเลงโทษริรำเษำหนัเเว่ำรนในเมืองอื่น เ็เรัำคเขำมีโอเำสเลันใจแลคมี
โอเำสฟั งรัคเิ ธธิรุณมำเเว่ำรนเมืองอื่น ไม่ใช่เรัำคชำวเมืองซี โอนแลคชำวเมืองธุโัเป็ นรนดีเว่ำ
เมืองอื่น ชำวเมืองธุโัแลคซี โดนชัว่ ั้ำยมำเแธ่โทษของเขำได้ัันเนำเว่ำเ็เรัำคเขำไม่มีโอเำศฟั งเัื่ อง
ของรัคเจ้ำได้มำเเท่ำเันรนในปัคเทศปำเลศไธน์ เมืองเหล่ำนี้ เป็ นเมืองของชำวอิสัำเอล เป็ นชำธิที่
รัคเจ้ำทังอวยรัครัเขำมำเ รัคเยซูเสด็จเข้ำไปในเมืองปำเลศไธน์ดว้ ยรัคเิ ธธิรุณแห่ งชี วิธของ
รัคเจ้ำเรื่อสำแดงให้มนุษย์เห็นแลคได้ยินฤทริ เดชของรัคเจ้ำ ถ้ำรัคเยซู จคปัคทันอยูเ่ นั เัำที่นี่วนั นี้
ข้ำรเจ้ำเชื่ อเหลื อเเิ นว่ำเัำจคได้ยินรัคเยซู ธัั สแเ่ ผทู ้ ี่ ไม่เชื่ อถื อในรัคองร์ว่ำดังนี้ “วินธั ิจงมี แเ่ รน
อเมัิ เนั ที่ไม่เลันใจใหม่ เรัำคเำัอิทริ ฤทริ์ แลคอัศจััย์ของรัคเจ้ำได้เัคทำในปัคเทศจีนแลคใน
ทวีปแอฟัิ เำน้อยเว่ำที่ทำให้อเมัิ เำถ้ำเขำเห็ นอิทริ ฤทริ์ มำเมำยเช่ นรนอเมัิ เนั ชำวอำเซี ยแลคชำว
แอฟัิ เำรงเลันใจใหม่แลคนุ่งผ้ำเนื้อหยำนนัง่ อยูน่ นเองขี้เถ้ำนำนมำแล้ว เัำจึงว่ำแเ่ท่ำนว่ำ โทษในวัน
ริรำเษำของชำวอำเซียแลคชำวแอฟัิ เนั จคน้อยเว่ำโทษของชำวอเมัิ เนั ”
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ข. ตำมอัตรำส่ วนของควำมผิดมำกและน้ อย
เำัริรำเษำลงโทษจคธ่ำงเันธำมรวำมหนัเ แลคเนำของรวำมผิดถูเแล้วทุเรนได้ทำผิดนำป
แธ่รวำมผิดนำปของแธ่ลครนไม่เหมือนเัน นำงรนได้ทำผิดมำเแลคลึเซึ้ งมำเยิ่งเว่ำรวำมผิดของรน
อื่น ๆ จคไม่เป็ นเำัยุธิรััมเลยถ้ำจคลงโทษรนนำปด้วยโทษชนิ ดเดียวเันหมด ถ้ำรน ๆ หนึ่ งมีชีวิธอยู่
ในศีลรััมอย่ำงขำวสคอำด เขำจคัันโทษในวันริรำเษำอย่ำงเดียวเันรนชัว่ ช้ำสำมำนย์น้ นั ย่อมไม่เป็ น
รััม ให้เัำรลิเดูถอ้ ยรำของรัคเยซูในหนังสื อมัทริว 16: 27 ว่ำ “เหธุวำ่ เมื่อนุธัมนุ ษย์จคเสด็จมำด้วย
ััศมีแห่งรัคนิดำรั้อมเันรวเทูธ เวลำนั้นจครัคัำชทำนนำเหน็จให้ทุเรนธำมเำัปัครฤธิของธน”
ในภำรแห่งวันริรำเษำธำมที่ปัำเฏในหนังสื อวิวัณ์นทที่ 20:13 เัำรนถ้อยรำเหล่ำนี้ “ฝ่ ำยทคเลเ็รืน
รนธำยทั้งหลำยที่ อยู่ในทคเลนั้น รวำมธำยแลคเมืองผีเเั รนธำยไว้มำเเท่ำใด เ็ได้รืนให้เท่ำนั้น รน
ทั้งหลำยเ็ถูเริรำเษำธำมเำัปัครฤธิของธนสิ้ นทุเรน”

2. คนทีร่ อดจะได้ รับรำงวัลไม่ เท่ ำกัน
รัควจนคของรัคเจ้ำปัคเำศให้ผทู ้ ี่ัอดแล้ว ทุเรนทัำนว่ำัำงวังที่รัคเจ้ำจคปัคทำนให้น้ นั
ย่อมมีไม่เท่ำเัน ถ้อยรำของรัคเยซูเ็ธััสไว้ในที่น้ ีดว้ ยว่ำ จคให้ทุเรนธำมเำัปัครฤธิของเขำ”

ก. ตำมอัตรำส่ วนทีไ่ ด้ รับโอกำสให้ รับใช้ พระเจ้ ำ
เช่นเดียวเันรนนำปได้ัันโทษธำมอัธัำส่ วนของรวำมผิดที่เขำเัคทำ รัิ สเธียนเ็ได้ัันัำงวัล
ธำมอัธัำส่ วนของโอเำสที่เขำัันใช้รัคเจ้ำ รนใดทำสิ่ งดีที่สุดธำมโอเำสที่เปิ ดอำนวยให้แเ่เขำรน ๆ
นั้นจคยืนอยูใ่ นัคดันเดียวเันเันเหล่ำนั้นที่ทำงำนมำเเว่ำ เรัำคโอเำสที่เขำรวัจคทำนั้นมีมำเเว่ำ รำ
เปัี ยนเัื่ องธคลันท์รนที่ได้ัันสองธคลันท์เขำเ็รยำยำมใช้สองธคลันท์จนสุ ดรวำมสำมำัถ เรื่อให้เเิด
ปัคโยชน์มำเที่สุดเท่ำที่เขำได้ัันเขำจึงได้ัันัำงวัลในอัธัำส่ วนเท่ำ ๆ เันรนที่ได้ัันห้ำธคลันท์ซ่ ึ งทำ
หน้ำที่ของเขำดีที่สุดเหมือนเัน แลคถ้ำรนได้ัันแธ่เรียงธคลันท์เดียวจครยำยำมใช้รวำมสำมำัถ ให้ดี
ที่สุดเท่ำที่มีอยูเ่ รียงธคลันท์เดียว เขำจคได้ัันัำงวัลอย่ำงเดียวเันเันรนอื่น ๆ เหมือนเัน

ข. ตำมอัตรำส่ วนของควำมจงรักภักดีทมี่ ตี ่ อพระเจ้ ำ
รัิ สเธียนที่เดิ นธำมโลเแลคไม่ัควังััเษำเำัรัองชี วิธของธน จคได้ัันัำงวัลไม่เหมือนเัน
เันรัิ สเธียนที่ได้เสี ยสลคธนเองนูชำรัคเจ้ำอย่ำงจัิ งจัง เัำรนรวำมจัิ งที่ปัำเฏในหนังสื อ
1 โรัิ นร์ 3: 14 -15 ว่ำดังนี้ “ถ้ำเำัของผูใ้ ดที่เ่อขึ้นนนัำเนั้นทนอยูไ่ ด้ ผูน้ ้ นั จคได้นำเหน็จ ถ้ำ
เำัของผูใ้ ดไหม้เสี ย ผูน้ ้ นั เ็จคขำดนำเหน็จแธ่ธวั เองจคัอด แธ่เหมือนดังัอดจำเไฟ” รัิ สเธียนทุเ ๆ
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รนรวัจคใส่ ใ จฟั ง ร ำของอัร ัสำวเยอห์ น ที่ เ ล่ ำ วไว้ดัง นี้ “ท่ ำ นทั้ง หลำยจคัควัง ธัว ให้ ดี เรื่ อท่ ำ น
ทั้งหลำยจคไม่ได้เสี ยเำัซึ่ งเัำเัคทำไปแล้วนั้น แธ่เมื่อท่ำนจคได้ัันนำเหน็จถึงขนำด” (2 ยอห์น 1:8)
รัคเจ้ำองร์เดี ยวเท่ำนั้นทังเป็ นผูม้ ี สิทริ์ ธัดสิ นปัคเำศรวำมแธเธ่ำงหัื อยิ่งหย่อนของรน
รินำศ แล้วจคทังปัคเำศแลคแจเัำงวัลแเ่รนที่ัอดร้นนำป ธำมเัณี แวดล้อมแลคภำวคของชี วิธรน
เหล่ำนั้น ซึ่ งรัคเจ้ำองร์เดียวเท่ำนั้นเป็ นผูท้ ังทัำนจิธใจแลคภำวคของรนนั้น ๆ ดี มนุ ษย์เัำมัเธัดสิ น
เรื่อนมนุ ษย์ดว้ ยเันผิด ๆ แลคนำงรัั้งเ็ธดั สิ นธัวเองผิด ๆ ด้วย เรัำคขำดรวำมัอนัู ้ อย่ำงจัิ งจังทุ เ
ด้ ำ น อย่ ำ เห็ น แเ่ ัู ปหัื อั่ ำ งสู ง ของเขำเรัำคมนุ ษ ย์เ รยแลดู ห น้ ำ ธำเัน แธ่ ร ัคเยโฮวำห์ ท ัง
ทอดรัคเนธัดวงจิธ” (1 ซำมูเอล 16:7) หลำยรัั้งนัิ เำัของรัิ สธเธี ยนนั้นด่ำงรั้ อยในรัองรัค
เนธัของรัคเจ้ำ เรัำคเจธนำของเำัเัคทำเป็ นเำัเห็นแเ่ธวั เองแลคสเปัเโสมม
ธำมนิยำยเล่ำว่ำมีเทวทูธองร์หนึ่ งของรัคเจ้ำเำลังสนทนำอยูเ่ นั รัิ สเธียนชัำรนหนึ่ง เทวทูธ
องร์หยินเอำมงเุฏสวยงำมอันหนึ่งออเมำเจำเธูน้ ิ ัภัย แลคมงเุฎนั้นมีเรชัรลอยัำรำสู งปัคดันอยู่
วันวำนเทวทูธชูมงเุฏอันนั้นขึ้นสู งธ่อหน้ำชำยแเ่รนนั้นแลครูดว่ำ มงเุฏนี้ ฉันธั้งใจจคเเ็นไว้ให้ท่ำน
เมื่อท่ำนยังเป็ นรนหนุ่ม ๆ อยู่ แธ่เรัำคท่ำนไม่ยอมถวำยธัวของท่ำนให้รัคเจ้ำอย่ำงเธ็มที่ นัดนี้ มงเุฏ
ชนิ ดนี้ ไม่มี สำหัั นท่ำ นเสี ย แล้ว ” เทวทูธองร์น้ ันเลัน เข้ำ ไปที่ ธู้นิัภัยแลคหยินเอำมงเุฏ อีเอันหนึ่ ง
ออเมำ มงเุฏอันที่สองนี้ งำมเหมือนเันแธ่ไม่งำมเท่ำมงเุฏอันแัเ เทวทูธนั้นรูดแเ่ชำยชัำว่ำ “มงเุฏ
นี้ ฉนั ได้จดั ไว้สำหัันท่ำนเมืองท่ำนยังอยูใ่ นวัยเลำงรน แธ่วำ่ ท่ำนได้ปัครฤธิธนเป็ นสำวเเเียจรั้ำน
นัดนี้ มงเุฏชนิ ดนี้ ไม่มีสำหัันท่ำนเสี ยแล้ว” รัั้นแล้วเทวทูธจึงเข้ำไปที่ธูน้ ิ ัภัยอีเรัั้งหนึ่ งแลคนำเอำ
มงเุฏอันที่สำมออเมำเป็ นมงเุฏทำด้วยทองรำเเลี้ ยง ๆ ไม่มีเรชัรลอยปัคดันเลย เทวทูธนั้นรูดแเ่
ชำยชัำว่ำ “นี่แหลคเป็ นมงเุฏสำหัันวัยชัำของท่ำน แลคท่ำนจคสวมมันชัว่ นิัันดั”
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คำถำมทีจ่ ะช่ วยให้ เรำศึกษำดีขนึ้

1.
1. ให้อริ นำยเัื่ องหลัเรำสอนเำัไถ่นำปที่ปัำเฏในรัครัมภีั์ใหม่
2. จงอริ นำยรวำมหมำยของเำัไถ่นำปไม่เเินสำมสิ นรำ
3. จงชี้ให้เห็นถึงรำสัญญำเำัไถ่นำปในรัครัมภีั์เเ่ำ
4.
เ. ใรัจคเป็ นรัคผูไ้ ถ่นำป?
ข. ท่ำนไถ่นำปใรั?
ร. ทำไมรัครัิ สธ์ธอ้ งไถ่นำปมนุษย์?
5. อคไัเป็ นหลัเสำรัญในโรังเำัของเำัไถ่นำป?
6. นอเเจธนำสองปัคเำัของเำัไถ่นำป
7. จงอภิปัำยย่อ ๆ เเี่ยวเันฤทริ์ อำนำจแห่งเำัไถ่นำป?
8. รนมีหน้ำที่อคไัน้ำงในเัื่ องเำัไถ่นำป?

2.
9. อภิปัำยย่อ ๆ ถึงหลัเใหญ่ ๆ ของรัคเจ้ำแลคของมนุษย์ในเำัที่รัคเจ้ำเเี่ยวข้องเันมนุษย์
10. นอเสี่ สิ่งเเี่ยวเันรวำมหมำยเัื่ องเำันังเเิดใหม่
11. จงอริ นำยรำว่ำ “ธ้อง” นังเเิดใหม่
12. รวำมลึเลันเัื่ องเำัเเิดใหม่มีปฏิเิัิยำอคไัเันชีวธิ ของท่ำนน้ำง?
13. จงเล่ำวเป็ นรยำนยืนยันถึงฤทริ อำนำจที่ทำให้มีเำันังเเิดใหม่
14. ในสมัยนี้ได้สอนเน้นถึงรวำมสำรัญเัื่ องเำันังเเิดใหม่รอสมรวัหัื อไม่?

3.
15. จงนอเลำดันเำัเลันใจใหม่มำสองรัน่
16. จงนอเหัวข้อรวำมหมำยสี่ ปัคเำัของเำัเลันใจใหม่
17. ทำไมเำัสำนึเนำปแลคเำัเสี ยใจในรวำมนำปเท่ำนั้นไม่เป็ นเำัเรียงรอ
18. ถ้ำเัำไม่เลันใจเสี ยใหม่ อคไัจคเเิดขึ้น จงยเข้อรัครัมภีั์สนันสนุนด้วย
19. อคไัดลใจให้เัำเลันใจใหม่ธำมที่ได้เล่ำวมำแล้ว
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20. รัคเจ้ำทังสำแดงให้เัำเห็นรวำมดีของรัคองร์ซ่ ึ งทำให้รนเลันใจใหม่ได้อย่ำงไั?
21. ทุเวันนี้เมื่อเัำเทศนำเัื่ องเำัเลันใจเสี ยใหม่ เัำเทศนำถูเธ้องธำมรัครัมภีั์หัื อเปล่ำ?

4.
22. รวำมเชื่อมีรวำมสำรัญอย่ำงไัในเัื่ องรวำมัอด
23. จงอภิปัำยย่อ ๆ เเี่ยวเัน “จุดปัคสงร์ของรวมเชื่อ” อคไัเป็ นรวำมเชื่ อ? อคไัไม่ใช่รวำม
เชื่อ?
24. ผูเ้ ชื่อจคธ้องเชื่ออคไั รวำมเชื่อนั้นจึงจคนำรวำมัอดมำสู่ เขำ?
25. ท่ำนจคนอเเัื่ องเำัยอมัันแลคยอมจำนนให้แเ่สูญเสี ยรวำมัอดได้อย่ำงไั?
26. จงเขียนหัวข้อเเี่ยวเันข้อเท็จจัิ ง 5 ปัคเำัเัื่ องัำวเลันใจใหม่
27. เัำได้สอนเัื่ องปัคสนเำัณ์เเี่ยวเันวิญญำณจิธเันอย่ำงจัิ งจังเท่ำที่รวัหัื อเปล่ำในสมัย
นี้?

5.
28. ใรัเป็ นผูท้ ำให้มนุษย์เป็ นผูช้ อนรััม? ใรัไม่สำมำัถทำให้มนุษย์เป็ นผูช้ อนรััมได้?
29. จงยเธัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นรวำมหมำยของรวำมชอนรััม
30. สำมสิ่ งที่เัำรวัจคปฏินธั ิเ่อนที่จคได้ชื่อว่ำเป็ นผูช้ อนรััมนั้นรืออคไั?
31. เำัอภัยนำปเันเำัได้ชื่อว่ำเป็ นผูช้ อนรััมนั้นแธเธ่ำงเันอย่ำงไั?
32. รัคเจ้ำทังทำให้มนุษย์เป็ นผูช้ อนรััมได้โดยอำศัยหลัเเเณฑ์อคไั?
33. เัำเลำยเป็ นผูช้ อนรััมได้อย่ำงไั?
34. ผลของเำันันว่ำเป็ นผูช้ อนรััมนั้นรืออคไัน้ำง?
35. จงอริ นำยรวำมเธัญญูัู้รุณของท่ำนเองเเี่ยวเันเำัที่ท่ำนได้ชื่อว่ำเป็ นผูช้ อนรััม

6.
36. รัคเจ้ำทังมีรัคปัคสงร์อคไัเเี่ยวเันรวำมแน่ใจของรัิ สเธียน?
37. จงนอเรวำมสำรัญเเี่ยวเันรวำมแน่ใจในรวำมัอดมำอย่ำงน้อยสำมปัคเำั
38. อคไัน้ำงที่เป็ นเหธุทำให้ขำดรวำมแน่ใจ?
39. อภิปัำยเเี่ยวเันัำเฐำนของรวำมแน่ใจทั้งด้ำนที่ถูเแลคด้ำนที่ผดิ
40. ท่ำนมีรวำมชื่นชมยินดีในรวำมแน่ใจของท่ำนเรียงใด
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7.
41. ท่ำนัันัองหลัเเำัสอนของผูส้ อนศำสนำรนไหน เรัำคเหธุใด?
42. อคไัเป็ นหลัเปัคเันข้อเดียวของรำสอนเเี่ยวเันเัื่ องเำัธั้งยัง่ ยืนเด็ดขำด
43. จงอ้ำงข้อรัครัมภีั์แสดงให้เห็นว่ำรำสอนเัื่ องนี้ สอดรล้องเันจุดปัคสงร์แลครัคสัญญำ
ของรัคเจ้ำ
44. จงนอเถึงข้อแย้งของรำสอนนี้ ธำมที่อำ้ งไว้ในในหนังสื อมำข้อหนึ่ งแล้วธอนแเ้ไขข้อแย้ง
นั้นด้วย
45. จงอภิปัำยแธ่เรียงย่อ ๆ เัื่ องรวำมจัิ งที่มีแฝงอยูใ่ นรำสอนเทียมเท็จ
46. รำสอนนี้มีรวำมหมำยสำหัันธัวของท่ำนเองแร่ไหน

8.
47. จงอภิปัำยว่ำเหธุใดจึงเเิดเำัไม่รอใจเเี่ยวเันหลัเรำสอนเัื่ องเำัชำัคให้นัิ สุทริ์
48. จงอริ นำยรวำมเห็นผิด ๆ เเี่ยวเันเำัชำัคให้นัิ สุทริ์ มำสองข้อโดยย่อ
49. จงอริ นำยถึงนััไดสำมรัน่ เเี่ยวเันทัศนคเัื่ องนี้ธำมที่ปัำเฏในรัครัมภีั์
50. ใรัเป็ นธัวแทนของเำัชำัคให้นัิ สุทริ์
51. จงอริ นำยย่อ ๆ เเี่ยวเันอุปเัณ์ของเำัชำัคให้นัิ สุทริ์
52. ท่ำนธ้องเำัแลคร้นรว้ำจัิ ง ๆ ในเัื่ องเำัที่จคชำัคให้นัิ สุทริ์ หัื อเปล่ำ?

9.
53. จงอริ นำยเเี่ยวเันรวำมหมำยเัื่ องชีวธิ ในโลเหน้ำธำมที่ปัำเฏในรัครัมภีั์
54. สถำนที่อยูส่ ำหัันชีวธิ ในโลเหน้ำมีอยูส่ องแห่งรืออคไัน้ำง?
55. รำอริ นำยเัื่ องนี้เป็ นสถำนที่จัิ ง ๆ หัื อเป็ นเรียงรำเปัี ยนเทียนเท่ำนั้น?
56. ทำไมแลคเมื่อไัจึงใช้อรินำยเป็ นเรียงรำเปัี ยนเทียน? รำอริ นำยที่เป็ นรำเปัี ยนเทียนนั้นมี
รวำมจัิ งน้อยเว่ำรำที่อริ นำยธัง ๆ ธำมธัวอัเษัหัื อเปล่ำ?
57. จงอริ นำยด้วยรำรูดของท่ำนเองว่ำอคไัเป็ นเรัื่ องธัดสิ นชี้ ขำดเเี่ ยวเันชคธำเััมของ
มนุษย์
58. จงอริ น ำยถึ ง ข้อแธเธ่ำ งัคหว่ำ งเำัลงโทษแลคัำงวัลว่ำ มี ม ำเแลคน้อยหัื อยิ่ง หย่อน
ธ่ำงเันอย่ำงไั?
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59. รวำมหวังเัื่ องสวััร์น้ นั มีรวำมหมำยอคไัเันชีวธิ ของท่ำน?

คำถำมทัว่ ๆ ไป
60. เมื่อท่ำนอ่ำนหนังสื อเล่มนี้ แล้ว ท่ำนมีรวำมริดอันใดที่แธเธ่ำงจำเข้อรวำมในหนังสื อเรื่อ
ช่วยท่ำนให้เป็ นรัิ สเธียนดียงิ่ ขึ้นน้ำงหัื อเปล่ำ?
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