แบ่ งปันพระคริสต์ แก่ ชาวมุสลิม
ศจ.ดุสิต ลาวพันธ์
คริสตจักรแบ๊ บติสต์ กระบี่
ข้าพเจ้าเคยมีอคติ ไม่อยากเข้าใกล้มุสลิมเป็ นเรื่ องยากมากที่จะไปเป็ นพยานให้เขาฟังไม่เคยมี
เป้ าหมายที่จะนามุสลิมสักคนหนึ่งมาถึงความรอด
สิ่ งนี้คงเป็ นจริ งสาหรับหลาย ๆ คนด้วย มุสลิมเป็ นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่คริ สเตียนเราเข้าไม่ถึง

เริ่มทีน่ ี่ก่อน
1. พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ทัว่ โลก (อิสยาห์ 45:12,
กิจการ 17:26-27)
2. พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน (ยอห์น 3:16)
3. มนุษย์ทุกคนทาบาปและค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 3:23,6:23)
4. ธรรมบัญญัติช่วยให้รอดไม่ได้ ตรงข้ามกลับนาไปถึงการพิพากษาและความตาย (โรม 7:1011)
5. พระเยซูคริ สต์เสด็จมาสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทุกคน (1 ทิโมธี 2:36,2:11,4:14)
6. พระเจ้าไม่ประสงค์ให้มนุ ษย์คนใดพินาศเลย (2 เปโตร 3:9)
7. พระเยซูสงั่ ให้คริ สเตียนทุกคนออกไปสัง่ สอนชนทุกชาติ (หมายถึงทุกศาสนาด้วย) ให้เป็ น
สาวกของพระองค์ (มัทธิว 28:19)
จากสิ่ งเหล่านี้ทาให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างทุกคนที่นบั ถือศานาอิสลามด้วย พระเจ้ารักมุสลิม
ทุกคนด้วย มุสลิมก็เป็ นคนบาปเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและท่าน จึงจาเป็ นต้องได้รับการช่วยให้รอดด้วย
มุสลิมมีธรรมบัญญัติแต่ธรรมบัญญัติช่วยให้รอดไม่ได้ พระเยซูคริ สต์เสด็จมาสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บาป
ของมุสลิมด้วย พระเจ้าไม่ประสงค์ให้มุสลิมสักคนหนึ่งพินาศเลย พระเยซูสงั่ ให้คริ สเตียนทุกคน
ออกไปหามุสลิมด้วย การละเลยเท่ากับการไม่เชื่อฟัง และการไม่เชื่อฟังก็คือบาปมิใช่หรื อ?
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อย่ าฟังเสี ยมาร
ในอดีตมารซาตานเคยพยายามทาให้เราคิดว่า “ชาวมุสลิมเป็ นพวกที่เข้าไม่ถึง น่ากลัว ข้าพเจ้า
เริ่ มต้นที่จะศึกษาหาวิธีที่จะนาข่าวประเสริ ฐแห่งองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าไปสู่ คนเหล่านั้น เหมือนกับที่ได้
ศึกษาวิธีนาวิญญาณผูห้ ลงหายทัว่ ไป (ข้าพเจ้าศึกษาหนังสื อหลายเล่มด้วยความสนใจที่จะนาคนมารู้จกั
พระเยซูคริ สต์แต่ไม่เคยสนใจวิธีนามุสลิมมาก่อน)”

ยากแค่ ไหนก็ต้องทา
อิสลามเป็ นมากกว่าศาสนาเพราะเป็ นกฎหมายด้วย กฎบัญญัติในศาสนาอิสลามจะควบคุมชีวติ
ทุกด้านของมุสลิม นี่เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การเปลี่ ยนจากมุสลิมมาเป็ นคริ สเตียนค่อนข้างยาก ตามกฎ
ของศาสนาอิสลามโทษของการผิดเพี้ยนไปจากความศรัทธาแห่งศาสนาคือความตาย
แต่นนั่ ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการนาความรอดไปสู่ คนเหล่านั้น สมัยหนึ่งชาวยิว
และชาวโรมันก็เคยทาเช่นนี้กบั ผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์ จักรพรรดิ์เนโรเคยห้ามคนเป็ นคริ สเตียน และถ้า
ไม่ปฏิเสธพระนามของพระเยซูจะถูกโยนให้สิงโตหรื อราดน้ ามันจุดเป็ นคบเพลิง แต่จานวนคริ สเตียน
กลับทวีข้ ึนอย่างมากมายมิใช่หรื อ?
เราหลายคนรู ้สึกว่ามุสลิมเป็ นพวกที่เคร่ งศาสนามาก แต่คุณต้องไม่ลืม
1. ไม่มีใครชอบธรรมได้ดว้ ยการประพฤติตาม ธรรมบัญญัติ
2. ทุกคนที่ไม่มีพระเยซูคริ สต์แม้วา่ เขาจะเคร่ งศาสนาแค่ไหนก็ตาม เขาคือผูห้ ลงหาย
3. อาจารย์เปาโลแม้จะเคร่ งในศาสนายิว (ไม่นอ้ ยกว่ามุสลิมที่เรารู้จกั หรื ออาจจะเคร่ งกว่าเสี ย
ด้วยซ้ า) ก็ยงั สามารถมารู ้จกั และรับใช้พระเยซูคริ สต์ได้

มุสลิมเป็ นคนดี
เหตุการณ์ในตะวันออกกลางทาให้คริ สเตียนหลายคนคิดว่า พวกมุสลิมก็คือคนที่มีแววตาแห่ง
ความเกลียดชัง ดุร้าย หามิได้ แต่ตรงกันข้ามมุสลิมที่แท้จริ งเขาเป็ นคนดีมากทีเดียว แต่ก็เช่นเดียวกับคน
ดีท้ งั หลายคือ ไม่มีใครดีพอที่จะไปสวรรค์ได้ตามมาตรฐานของพระเจ้า ทุกคนต้องพึ่งพระกรุ ณาของ
พระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ อย่างไรก็ตามถ้าท่านเจอมุสลิมบางคนที่ไม่ดี (คนไม่ดีมีอยูใ่ น
ทุกสังคม) ท่านก็ตอ้ งยิง่ ขวนขวายที่จะเป็ นพยานกับเขา เพราะพระเยซูกล่าวไว้มิใช่หรื อว่า “คนป่ วย
ต้องการหมอ พระเยซูมาเรี ยกคนบาปให้กลับใจเสี ยใหม่”
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ชาวมุสลิมเป็ นผู้ทแี่ สวงหาพระเจ้ า
ถ้าท่านเข้าไปที่มสั ยิดในวันศุกร์ ท่านจะพบชาวมุสลิมจานวนมากอธิ ษฐานต่อพระเจ้าด้วยใจ
ร้อนรนแต่พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้นเป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาได้
นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) ท่านน่าจะเริ่ มอธิ ษฐานว่า “ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า จาเป็ นไหมที่ขา้
พระองค์จะต้องนาพระกิตติคุณของพระองค์มาสู่ คนเหล่านี้ที่กาลังแสวงหาพระองค์อย่างกระตือรื อร้น”
ถ้าท่านได้อธิ ษฐานอย่างจริ งใจเช่นนี้ แล้ว ขอให้ท่านเปิ ดอ่านมาระโก 16:15 และใคร่ ครวญคาว่า “แก่ทุก
คน” พระเจ้าจะประทานคาตอบแก่ท่าน
เราต้องรักและอธิ ษฐานเผื่อชาวมุสลิมให้มากยิง่ ขึ้น
เขาเหล่านั้นเป็ นมนุษย์เช่นเดียวกับคน
ทั้งหลายเขามีอารมณ์ทุกอย่างเหมือนที่คน ทัว่ ไปมีมีความกลัวมีความรักและต้องการสันติสุข เราต้อง
เอาใจใส่ คนเหล่านี้ขา้ พเจ้าเสนอว่า เราควรจะพูดเน้นย้ากับตัวเองบ่อย ๆ “เรารักมุสลิม เรารักมุสลิม เรา
รัก มุสลิม”
จงเริ่ มต้นใหม่และศึกษาต่อไปในเรื่ องนี้ ชาวมุสลิมมีมากถึงเก้าร้อยล้านคน เราจะละเลยคน
เหล่านี้ต่อไปอีกไม่ได้

ที่มา : เพื่อนผูน้ า, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 33 มีนาคม-เมษายน 1998, หน้า 47-48.
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