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คํานํา
ทานจะผิดหวัง ถาทานอานหนังสือเลมนี้เพียงเพื่อรูทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งในการเปนพยานตัวตอ
ตัว เพราะเราไมมีจุดประสงคที่จะใหเปนเชนนั้นเลย แตหนังสือเลมนีไ้ ดจงใจเขียนขึ้น เพื่อนําไปปฏิบตั ิ
ไดอยางแทจริงในชีวิตการเปนพยานของคริสเตียน
ถาทานอานหนังสือเลมนี้ ทานจะพบวาการเปนพยานเพื่อพระคริสตไมไดมีความสลับซับซอน
หรือยากเย็นเหมือนที่หลายคนคิดแตวิธีการเกือบทุกอยางเปนผลมาจากการใชชีวิตอยางธรรมชาติที่สุด
ของคริสเตียนในสังคมที่ตนสังกัดอยู หลักการขอนี้ไมไดเปนของใหมอะไรเลย เพราะเปนหลักการที่
คริสเตียนสมัยเริ่มแรกใชไดผลมากอนแลว
ดังปรากฏตามคําบันทึกในหนังสือกิจการวาคริสเตียน
ธรรมดาไดเทีย่ วประกาศพระวจนะในทุกหนทุกแหงที่เขาไดกระจัดกระจายไป (กิจการ 8,1,4 คําวา
“ประกาศ” ณ ที่นี้ภาษาเดิมมีความหมายในทํานอง “ซุบซิบ” คือไมวา เขาไปถึงที่ไหนเขาจะซุบซิบเรื่อง
พระคริสต)
เชนเดียวกันเราจึงมีความมั่นใจวา เมื่อคริสเตียนไทยทุกคนตระหนักถึงความจริงขอนีเ้ ทานั้น จึง
จะทําใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเผยแพรไปสูคนไทยจํานวนมากที่สุดในระยะเวลารวดเร็วที่สุด
แมวาเรามุงเขียนหนังสือเลมนี้ เพื่อแนะแนวการเปนพยานของนักเรียน และนักศึกษาคริสเตียน
โดยเฉพาะ แตหลักการทั่วไปยอมใชไดผลสําหรับคริสเตียนทุกคน
ขอพระเจาอวยพระพร
แผนกวรรณกรรม สมาคม น.ค.ท.
วันที่ 10 มิถุนายน 77
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1. กอนสิ่งอื่นใด
ก. คํานิยาม

กอนอื่นขอใหเรามาทําความเขาใจเกีย่ วกับความหมายคําวา “การเปนพยานตัวตอตัว” เสียกอน
วากินความกวางแคไหน คําจํากัดความที่เราจะใหคือ
การเปนพยานเรื่องพระเยซูคริสต (โดยวิธตี ัวตอตัว) ภายใตฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
โดยมีจุดประสงคที่ชัดเจนคือเพื่อจะนําคนที่เราเปนพยานดวยมาเชื่อวางใจและตอนรับพระเยซูคริสต ใน
ฐานะพระผูชวยใหรอด และองคพระผูเปนเจาในชีวิตของตนรวมถึงการสอนเขาใหเปนสาวก และนําเขา
เขามาสูความสามัคคีธรรมรวมกับคริสตจักรของพระเจา
เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึน้ ใหเรามาวิเคราะหความหมายของคําจํากัดความนี้ วลีตอ วลี
1. คือการเปนพยานเรื่องพระเยซูคริสต (วิธีตัวตอตัว)
เราไมใชประกาศตัวเราเอง แตพระคริสตตางหากที่เรามุงแนะนําใหคนอืน่ รูจัก อ.เปาโล กลาว
เตือนวาพระองคนั้นแหละเราประกาศอยูโดยเตือนสติทกุ คนและสั่งสอนทุกคนใหมสี ติปญญาทุกอยาง
เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” (โคโลสี 1:28)
ยิ่งกวานั้นการเปนพยานเรื่องพระเยซูคริสต เราตองทําทั้งสองทางควบคูกันไป คือ ดวยชีวิตและ
คําพูด ถาขาดฝายหนึ่งฝายใดไปก็จะทําใหน้ําหนักแหงการเปนพยานลดนอยลง
2. ภายใตฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
ผูที่จะเปนพยานทุกคนตองมีความมั่นใจวา พระคริสตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยูกับ
เรา ในขณะที่เราเปนพยานเพื่อพระองค “เหตุฉะนัน้ เจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปน
สาวกของเรา... นี่แหละเราจะอยูก ับเจาทั้งหลายเสมอไปจนกวาจะสิน้ ยุค” (มัทธิว 28:19-20)
เพราะฉะนั้นผลแหงการกลับใจใหม จึงเปนผลโดยตรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หนาที่ของเราจึงเปน
เพียงภาชนะหรือกระบอกเสียงที่พระองคจะใชเทานั้น
3. มีจุดประสงคชัดเจน
การเปนพยานโดยผานชีวิตคริสเตียนของเราก็ดีหรือโดยการสนทนาเรื่องพระคริสตก็ดี จะตอง
มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ไมใชพูดมาก แตหาสาระมิได หรือการพูดวกไปเวียนมาโดยไรจดุ หมาย
ปลายทาง บางครั้งคริสเตียนบางทานเปนพยานเปนชัว่ โมง ๆ โดยที่คูสนทนาของเราแทบจะจับประเด็น
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ไมไดวาเราไดพูดอะไรไปบางและเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นการทราบจุดประสงคของเราที่ชัดเจนจะชวย
ไมใหเราออกนอกลูนอกทางจากเปาที่เราตองการ
ในที่นี้จุดประสงคหลักของเรามีอยู 3 ประการ คือ
ก. เพื่อใหเขาตอนรับพระเยซูคริสต
การตอนรับพระเยซูคริสตไมเพียงในฐานะพระผูชวยใหรอดเทานั้น แตรวมถึงการรับพระองค
เปนพระผูเปนเจาในชีวิตของเขาดวย “คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระ
ผูเปนเจาและเชื่อในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตายทานจะรอด” (โรม
10:9) ปจจุบันนี้เราตองเนนจุดนี้ใหมาก มิฉะนั้นแลวเราจะไดผูเชื่อใหมที่ผิวเผินและในที่สุดจะหาย
สาปสูญอยางชนิดที่ไมใหเราไดเห็นหนาอีกเลย
ข. สอนเขาใหเปนสาวก
การนําคนอื่นมารับใชพระเยซูคริสตไมใชสิ้นสุดลงที่การตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอดเทานั้น
แตเรามีหนาที่รับผิดชอบที่จะสอนเขาและเลี้ยงดูเขาใหเจริญเติบโตฝายจิต
วิญญาณเพื่อเขาจะเปนสาวก (ผูติดตาม) ทีด่ ขี องพระคริสตตอไป
ค. นําสูความสามัคคีธรรมรวมคริสตจักร
คริสตจักรเปนพระกายของพระคริสต ผูรับเชื่อใหมทุกคนเปนสวนหนึง่ ของพระกายอันนั้น จึง
จําเปนที่เราจะตองนําเขาใหเขามามีสวนสามัคคีธรรมรวมกับพระกายสวนอื่น ๆ การประกาศเผยแพรใด
ๆ ที่ไมไดมุงนําคนสูคริสตจักรของพระเจา จะถือวาไมถกู ตองตามพระประสงคของพระเจา

ข. คุณประโยชนเดน
การเปนพยานตัวตอตัวมีคณ
ุ ประโยชนเดนหลายประการที่วิธีการประกาศอื่น ๆ ไมมี ดังที่เรา
จะพิจารณาตอไปนี้คือ
1. ทุกคนสามารถกระทําได
ทานอาจไมมีของประทานดานการเทศนาบนธรรมมาสน หรือนําเพลงในที่ประชุม แตทานไม
สามารถบอกวา “ฉันไมสามารถเปนพยานตัวตอตัว” เพราะการเปนพยานตัวตอตัวไมใชเปนของ
ประทาน แตเปนความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคนที่จะตองทํา ตัวอยางที่ดใี นเรือ่ งนี้ ไดแก อันดะเร
อา หลังจากที่เขาไดพบและรูจักกับพระเยซูคริสตแลว เขากลาวกับพี่ชายชื่อ ซีโมนเปโตรวา “เราพบพระ
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เมสสิยาหแลว” (ยอหน 1:42) เชนเดียวกันคริสเตียนทุกคนก็สามารถบอกกลาวกับคนอื่นวาเราไดพบ
พระคริสตอยางไร วิธีไหนและเปนผลอยางไร
2. กระทําไดทุกเวลาและสถานที่
การเผยแพรแบบตัวตอตัวไมคอยมีปญหาเรื่องเวลาและสถานที่ สังเกตไดวาวิธีการเผยแพรอื่น
ๆ ตองคํานึงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มิฉะนั้นแลวจะไมเปนผลเทาที่ควร แตการเปนพยานตัวตอตัว
เราสามารถกระทําไดทกุ เวลา ไมวาจะเปนเวลาเชา สาย บายหรือค่ํา และทุกสถานที่ เชน ในรานอาหาร
สํานักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน บนรถไฟ บนเครื่องบิน ขณะคอยรถเมล ฯลฯ
3. กระทําไดโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
การประกาศเผยแพรวิธีอื่น ๆ คาใชจายเปนสิ่งที่จําเปน ยิง่ ถาเราจัดประชุมใหญ ๆ หรือจัดคาย
ประกาศดวยแลว คาใชจายเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตการเปนพยานตัวตอตัว ทานแทบจะไมตอ งเสีย
อะไรเลยแตกลับไดรับพระพรที่เปยมลนเสียอีก
4. สามารถเขาถึงชนทุกชั้นและคนทุกประเภท
คริสเตียนไมเห็นดวยกับการแบงชั้นวรรณะ
แตใครจะไปปฏิเสธวาเมืองไทยไมมีชนชัน้
สังคมไทย
ประกอบดวยคนมีฐานะ ไมมีฐานะ มีตาํ แหนง ไมมตี ําแหนง มีการศึกษาและไมมีการศึกษา
เพราะฉะนั้นหลายครั้ง การที่คิดจะเชิญคนตาง ๆ เหลานี้มาถึงที่ประชุมของเรานั้นจึงเปนสิ่งที่ยาก แต
การเผยแพรแบบตัวตอตัวนําเราสูชนทุกชัน้ และทุกประเภท โดยไมมอี ุปสรรคเหมือนวิธีอื่น ๆ
5. สามารถเขาถึงแกนแทของปญหา
บุคคลบางคนอาจจะเคยฟงคําเทศนามานับสิบ ๆ ครั้ง แตคําเทศนาเหลานั้นอาจไมเคยแกปญหา
ที่แทจริงของเขาที่เก็บไวนานป เพราะหลายครั้งสิ่งที่เขาฟงไมตรงกับจุดปญหาของเขาจริง ๆ แตการเปน
พยานตัวตอตัวชวยขจัดปญหานี้ไดดี
เพราะจะทําใหเราสามารถคนพบปญหาและความตองการอัน
แทจริงของเขา ซึ่งจะสงผลสูการประกาศกิตติคุณแกเขาอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
6. เปนวิธีการที่ใชไดผลดีเยีย่ ม
ทานลองพิจารณาขอเท็จจริงตอไปนี้ดูซิวา ทานจะเลือกเอาอยางไหน สมมุติวามีศิษยาภิบาล
ทานหนึ่ง รับผิดชอบสมาชิก 80 คน ศิษยาภิบาลผูนี้มีความขยันขันแข็งในการประกาศพระกิตติคุณ
ตลอดทั้งป จะโดยการเทศนาหรือเยี่ยมเยียนก็ตาม ไดคนเชื่อใหมเพิม่ ขึ้นปละ 20-30 คน ซึ่งเฉลี่ยแลวเขา
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สามารถนําคนกลับใจ 2 คนตอเดือน ขณะเดียวกันถาศิลยาภิบาลคนเดียวกันนี้ ใชเวลาฝกฝนสมาชิก
เพียงจํานวนครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด โดยสมาชิกแตละคนในจํานวนเพียงครึ่งหนึ่งคือ 40 คน
สามารถนําคนกลับใจโดยเฉลี่ย 2 เดือนตอหนึ่งคน (ซึ่งเพียงความสามารถครึ่งเดียวของศิษยาภิบาลที่ทํา)
ผลจะปรากฏวาปนั้นสมาชิกใหมจะเพิ่มขึน้ เปน 240 คน แทนที่จะเปน 20-30 คน ฉะนั้นถาเราทุกคนเอา
จริงเอาจัง อาณาจักรของพระเจาจะขยายมากขึ้นกวาที่เปนอยูทุกวันนี้
7. ชีวิตที่เปยมลนดวยพระพรพิเศษ
คริสเตียนที่บอกกลาวถึงพระคุณของพระเจาตอคนอื่นเสมอ
ไมวา จะโดยชีวิตสวนตัวหรือ
คําพูดก็ตามยอมทําใหเรานับพระพรหรือระลึกถึงพระพรอันยิ่งใหญของพระองคอยูอยางไมหยุดหยอน
ยิ่งกวานั้นการเปนพยานตัวตอตัว ทําใหเราตองอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจาอยูเนือง ๆ จึงเปนการเพิ่มพูน
ความเชื่อ ความรัก ความยินดีในชีวิตคริสเตียนของเรา
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2. ทานตองพูดอะไร
คริสเตียนจํานวนไมนอยมีความกระหายอยากจะเปนพยาน แตบอยครั้งเปนพยานอยางไมมี
หลักเกณฑ ผูเขียนเองยังคิดถึงวิธีเปนพยานตัวตอตัวกับเพื่อนขณะเมื่อมาเปนคริสเตียนใหม ๆ จําไดวา
ตนเองเคยชักแมน้ําทั้งหา คุยโขมงโฉมเฉง พยายามยกเรือ่ งโนนเรื่องนีข้ ึ้นพูดอยางไมมีจุดหมาย พอพูด
จบปรากฏวาคูส นทนายังจับตนชนปลายไมไดวา
แทจริงแลวแกนแทของขาวประเสริฐคืออะไร
เพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะเนน “สาระสําคัญแหงขาวประเสริฐ” ที่เราจะประกาศ เพื่อเมื่อคูสนทนาของ
เราไดฟงแลวจะเกิดความเขาใจที่ดใี นขาวประเสริฐที่เราประกาศ อันจะเปนพื้นฐานที่เขาจะตอนรับหรือ
ปฏิเสธพระเยซูคริสตตอไป
แตกอนอื่นอยากฝากขอคิดทีเ่ ปนประโยชนไวสัก 2 ประการ คือ
1. พยายามหลีกเลี่ยงขาวประเสริฐชนิดที่ยึดมนุษยเปนศูนยกลางมากเกินไป คือขาวประเสริฐที่
เนนแตความตองการของมนุษย และสิ่งทีม่ นุษยจะไดรบั จากพระเจามากเกินไป ยกตัวอยางเชน เรา
มักจะประกาศวา “พระเจารักมนุษย เพราะมนุษยทําบาป จึงขาดพระพรพระเยซูคริสตคือพระเจาที่
เตรียมความรอดใหกับมนุษยถาเราเชื่อพระองค เราจะไดรับความสันติสุข ความชื่นชมยินดี...” ฟงดูเผิน
ๆ จะเห็นวาเปนขาวประเสริฐที่ไมนาจะผิดตรงไหน แตถาสังเกตใหถถี่ วนแลวจะพบวา ใจความของขาว
ประเสริฐชนิดนี้จะเนนวา “คุณจะไดรับสิ่งโนนหรือสิ่งนีม้ ากเกินไป” ขาวประเสริฐถูก ๆ เชนนี้ใคร ๆ ก็
อยากได เพราะไมเพียงแตเราจะไดตั๋วฟรีไปสวรรคแลว เรายังไดอะไร ๆ อีกเยอะแยะในโลกนี้ แตผลจะ
ยั่งยืนแคไหนนั่นซิเปนปญหา เพราะเรากําลังผลิตคริสเตียนชนิดแบมือขออยูร่ําไป และเมื่อเขาไมไดรับ
สิ่งที่เขาตองการจะได อีกไมนานเขาก็จะหายสาบสูญไปและจะไมโผลหนามาอีกเลย จึงกลายเปนเรื่อง
เศราที่เราจะตองรับผิดชอบตอพระเจาในสิ่งที่เราประกาศ
ในทางตรงกันขาม เราควรเนนขาวประเสริฐที่เอาพระเจาเปนศูนยกลางมากขึ้น คือเนนความ
เปนพระเจาของพระองค
คุณลักษณะของพระองคที่เปนทัง้ ความรักควบคูกับความบริสุทธิ์และ
ความชอบธรรม สวนฐานะของมนุษยนั้นเปนเพียงคนผิดที่ลวงละเมิดตอพระเจาองคบริสุทธ โทษฐาน
ของเขาก็คืออาชญากรที่รอคอยการพิพากษา แตเพราะพระเจาทรงพระเมตตา มิประสงคใหมนุษยตอง
พินาศไปเปนนิตย จึงไดสงพระเยซูคริสตมาตายไถบาปของมนุษยบนไมกางเขน เพื่อนํามนุษยให
กลับคืนดีกับพระเจาอีกครั้งหนึ่ง แตหนาทีข่ องเรานั้นคือการละทิ้งความบาปอยางสิ้นเชิงพรอมกับมอบ
กายถวายจิตใหพระองคทรงควบคุมคือการตอนรับพระเยซูคริสตเขามาเปนทั้งพระผูช วยใหรอด และ
กษัตริยใ นชีวติ สืบไป
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2. อยาใชแบบตายตัว คือใจความของขาวประเสริฐที่เราจะศึกษาในหัวขอตอจากนี้ ผูเขียนไม
ประสงคจะใหทานเอาไปใชแบบตาย ๆ ในลักษณะปลากระปองที่เปดปุบก็กนิ ไดปบ แตไดใหไวเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการเปนพยานอยางมีแบบแผน และถูกตองตามเนื้อหาสาระจริง ๆ เทานั้น
เพราะฉะนั้นขณะเมื่อทานเปนพยานจริง ๆ ขอแนะนําวาใหทานใชภายใตการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เพื่อจะรูวาควรอธิบายสั้นยาว ขนาดไหน หรือจะยกตัวอยางอุทาหรณเพิ่มเติมอยางไรก็แลวแต
โอกาสจะอํานวยให สําหรับคูสนทนาบางคนที่มีพื้นฐานมาบางแลว เราอาจจะใชเวลาสั้น ๆ เพียง 10
นาที เขาก็คงเขาใจ แตบางคนอาจจะตองใชเวลามากกวานี้ จึงขอใหผูอานใชวจิ ารณาญาณของตนทีพ่ ระ
เจาทรงประทานใหขณะเปนพยาน
เมื่อชัดเจนในขอคิด 2 ประการที่ฝากไวแลวเราก็พรอมที่จะศึกษาถึงใจความของขาวประเสริฐ
ตอไปนี้
ก. พระเจา
1. มีพระเจาองคหนึ่งซึ่งทรงพระชนมอยู “สภาพไมปรากฏของพระเจาคือฤทธานุภาพอันถาวร
และเทวสภาพของพระองคกไ็ ดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง” (โรม 1:20)
ความกวางใหญไพศาลและความมีระเบียบแบบแผนของธรรมชาติกับสรรพสิ่งที่เราพบเห็น สอ
ถึงสติปญญาและผูวางแผนแบบอยูเบื้องหลังมากกวาเกิดขึน้ โดยความบังเอิญ เพราะโดยทั่วไปคงไมมี
ใครยอมเชื่อวานาฬิกาทีเ่ ราใชอยูทุกวันนี้เกิดขึ้นเองอยางบังเอิญโดยปราศจากวิศวกรผูเชีย่ วชาญฉันใด
โลกและจักรวาลที่มีระบบซับซอนกวานาฬิกาหลายเทาตัวยอมตองมีนักวิศวกรผูยิ่งใหญอยูเบื้องหลังฉัน
นั้น
2. พระลักษณะของพระเจา
มีคนจํานวนมากอาจมีความเชื่อในสิ่งศักดิส์ ิทธิ์หรือแมกระทั่งเชื่อวามีพระเจาองคหนึ่ง
แต
หลายครั้งพระเจาในความนึกคิดของเขา คงไมใชพระเจาในทรรศนะของพระคัมภีร จึงจําเปนที่เราตอง
ชี้ใหเห็นวาพระเจาองคเทีย่ งแทจริง ๆ นั้นมีพระลักษณะอยางไร
2.1 พระเจาเปนพระวิญญาณ (ยอหน 4:24)
2.2 พระเจาทรงเปนความรัก (1 ยอหน 4:8)
2.3 พระเจาทรงเปนองคสัพพัญู (สดุดี 139:1-4)
2.4 พระเจาทรงเปนฤทธานุภาพสูงสุด (วิวรณ 19:6 เอเฟซัส 1:19-20)
2.5 พระเจาทรงเปนอยูนิรนั ดร (อพยพ 3:14)
2.6 พระองคทรงมีบุคคลภาพที่สามารถมีสวนสัมพันธกบั ชีวิตของเราทุกขณะ (กิจการ 17:28)
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ข. พระเจาทรงมีความสัมพันธกับมนุษย
1. พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายาของพระองค (พระฉายา ณ ที่นี้หมายถึงความ
บริสุทธิ์ ความรัก สติปญญา เสรีภาพ ความยุติธรรม ฯลฯ) มนุษยทกุ คนจึงมีคุณคาในสายพระเนตรของ
พระเจา
2. พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนชีวิตทีม่ ีจิตวิญญาณ (ปฐมกาล 2:7) ดวยเหตุนี้มนุษยจึงมี
สัญชาติญาณทางศาสนาซึ่งสัตวไมมี
3. พระเจาทรงสรางมนุษยโดยมีพระประสงคอยางนอย 3 ประการคือ
3.1 ใหมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับพระองค
3.2 แสวงหาและถวายพระเกียรติแกพระองค
3.3 ใหเปนผูครอบครองดูแลสรรพสิ่งที่พระองคทรงสราง
แตทําไมมนุษยปจจุบนั จึงไมไดอยูใ นฐานะดังกลาวทําไมมนุษยจึงไมรูจักพระองคเปนการ
สวนตัว เหตุผลเพราะ
ค. ความบาปเปนเนื้อรายที่ทาํ ลายความสัมพันธเดิมระหวางมนุษยกับพระองค
1. ความหมายของความบาป “บาป” มาจากรากศัพทภาษากรีก “HAMATIA” ซึ่งแปลตรง ๆ วา
พลาดจากเปาหมายหรือไมถูกเปาในลักษณะยิงลูกศรผิดจากเปาหรือหัวรถจักรวิ่งออกนอกราง
ความหมายของบาปจึงรวมถึง
1.1 การกระทําใด ๆ ที่ไมถึงมาตรฐานอันบริสุทธิ์รอยเปอรเซ็นตของพระเจา บาปในทัศนะของ
พระคัมภีรไมใชวัดจากมาตรฐานความดีความชั่วของมนุษยแตวดั โดยเอาความบริสุทธิ์ของพระเจาเปน
บรรทัดฐานโดยเหตุนี้มนุษยทุกคนจึงเปนคนบาป และขาดการถวายเกียรติแกพระเจา (ตัวอยางการสอบ
ไลไดตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 50 % ถามีนักเรียน คนหนึ่งสอบได 49% อีกคนหนึ่ง
สอบได 30% ถึงแมวาคนแรกจะสอบไดดกี วาคนที่ 2 แตก็ยังคงมีเทากันคือตกเหมือนกันเพราะยังไมถึง
มาตรฐาน)
1.2 บาปคือการดื้อดึงเปนกบฏตอพระเจา คือ ปฏิเสธไมใหพระองคมีสทิ ธิในชีวิตของเรา แตได
เลือกแนวทางของตัวเองแทน จึงทําใหมนุษยตกเปนทาสของสิ่งของความชั่วและซาตาน
1.3 บาปคือการลวงละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจา (ยากอบ 2:10 1 ยอหน 3:4)
1.4 บาปคือการกระทําความชั่วทุกอยางไมวาในที่ลับหรือที่แจง (มาระโก 7:20-23)
1.5 บาปคือการไมไดกระทําสิ่งดีงามที่ควรกระทํา
บาปในความหมายของพระคัมภีร มิไดหมายถึงเพียงการกระทําสิ่งที่ชั่วเทานัน้ แตรวมถึงการ
ไมไดกระทําในสิ่งที่ควรกระทําดวย
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2. การแสดงออกของความบาปในสังคมมนุษย “พวกเขาเต็มไปดวยสรรพการอธรรม ความชั่ว
รายความโลภ ความมุงราย ความอิจฉาริษยา การฆาฟน การวิวาท การลอลวง การคิดราย พูดนินทา
สอเสียดเกลียดชังพระเจา เยอหยิ่ง จองหอง อวดตัว ริทําชั่วแปลก ๆ ไมเชื่อฟงบิดามารดา โงเขลา กลับ
สัตย ไมมีความรักกัน ไรความปรานี แมเขาจะรูพ ระบัญญัตขิ องพระเจาทีว่ าคนทั้งปวงที่ประพฤติ
เชนนั้นสมควรจะตายเขาก็ไมเพียงประพฤติเทานั้น แตยงั เห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเชนนั้นดวย” (โรม
1:29-32)
3. ผลของความบาป
3.1 ผลในปจจุบัน เราถูกตัดขาดจากพระเจา คือแยกจากพระเจา ไมมีการติดตอกับบอเกิดแหง
ชีวิตและตนตอแหงสันติสุขแท เพราะฉะนั้นถึงแมมนุษยในปจจุบันจะพยายามแสวงหาสันติสุขอยางไร
เปนตนวาแสวงหาเงินทอง ชือ่ เสียง อํานาจ วัตถุ กามกิเลส ฯลฯ มนุษยก็ตองผิดหวัง เพราะเขายังไมได
กลับมาสูตนตอแหงสันติสุขแทคือ พระเจา
3.2 ผลในอนาคต เราเปนอาชญากรที่รอคอยการพิพากษา
“คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ความตายตามคําสอนของพระคริสตธรรม
คัมภีรเปนผลมาจากความบาปของมนุษย ความตายทีว่ านี้ไมเพียงแตเปนความตายฝายรางกาย แตรวมถึง
การตายฝายจิตวิญญาณคือการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย
“มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไวแลววาจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษา (ฮีบรู
9:27) เพราะฉะนั้นเราจะทําอยางไร? เพราะเราไมมที างชวยตนเองได แมคุณความดีเราทําก็ไมดีพอ
(เอเฟซัส 2:8-9) ขาวดีที่เราตองการบอกคือ
ง. พระเยซูคริสตเปนทางแกไขของพระเจา (ยอหน 14:6)
พระเยซูคริสตเปนพระเจาทีม่ าจุติเปนมนุษยเพื่อสําแดงพระลักษณะของพระเจา และนํามนุษย
ใหคืนดีกับพระองคโดยการมอบชีวิตของตัวเองบนไมกางเขน เพื่อเปนคาไถของมนุษยทกุ คน การวาย
พระชนมของพระเยซูเปนการรับโทษแทนมนุษยทุกคน ซึ่งมนุษยเองควรจะเปนผูรับ แตเมื่อพระองค
เปนผูรับแทนเราแลว เราจึงไมตองถูกพระเจาลงโทษอีกตอไป (1 เปโตร 2:24) พระองคจึงเปนผูที่
ปลดปลอยเราออกจากอํานาจของความบาปซาตาน และความตาย
(ตัวอยาง ถาเราจํานํานาฬิกาของเราไวโรงจํานําวิธีเดียวเทานั้นที่จะไดคืนคือ นําเงินไปชําระเพื่อ
ไถคืนมนุษยเราปจจุบันตกอยูในความผิดบาป และอยูภ ายใตอํานาจของซาตาน พระเจาทรงไถคนื ดวย
ชีวิตของพระเยซูคริสต)
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ยิ่งกวานั้นพระเยซูคริสตทรงพิสูจนความเปนพระเจาของพระองค โดยการฟนขึน้ มาจากความ
ตายซึ่งแสดงถึงความเปนพระเจาที่ทรงพระชนมอยูเ ปนนิตย ที่สามารถชวยเหลือทานและประทานฤทธิ์
อํานาจที่จะชนะความบาปในชีวิตของทานได และพระองคทรงสัญญาวาจะเสด็จกลับมาอีกเพื่อการ
พิพากษาคนเปนและคนตายและเปนจอมกษัตริยแหงจักรวาล
จ. หนาที่ของทาน
1. เชื่อวางใจในพระองคคือ
1.1 การยอมรับวาพระองคเปนองคพระผูเปนเจา
1.2 เชื่อฟงวาพระองคไดทรงเปนหนทางเดียวสูพระเจา
1.3 มอบชีวิตภายใตการควบคุมของพระองค
2. การกลับใจใหม คือการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเราใหม หรือเปนการหันกลับจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง เกีย่ วกับความบาปสูแนวความคิดตามพระเจา ความหมายของการกลับใจ
จึงรวมถึง
2.1 การรูและยอมรับวาตนเองเปนคนบาป
2.2 ความรูสึกเสียใจตอความบาปของตน
2.3 การสารภาพบาปนั้นตรงไปตรงมาตอพระเจา
2.4 การละทิ้งและหันหลังใหกับบาปนัน้ ๆ โดยสิ้นเชิง
3. อธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตเขาสูชีวิต โดยการที่ทานสามารถกลาวกับพระองคสนั้ ๆ วา
“ขาแตองคพระเยซูคริสตเจา ขาพเจาเชื่อวาพระองคเปนพระเจา และทรงมาบังเกิดเปนมนุษย
เพื่อตายไถบาปของขาพเจา ขอบพระคุณสําหรับความรักที่ยิ่งใหญของพระองคขาพเจาเชื่อวาพระองค
เทานั้นที่สามารถชวยขาพเจาได ขาพเจายินดีสารภาพความบาปและละทิ้งความบาปทั้งปวง ขอพระองค
ทรงชวยชําระความบาปของขาพเจา และขอตอนรับพระองคเขามาในจิตใจเพื่อเปนพระผูชวยใหรอด
และเปนผูควบคุมชีวิตของขาพเจาสืบ ๆ ไป อาเมน”
ถาทานไดพูดกับพระองคอยางนี้ดว ยความจริงใจพระองคจะเสด็จเขามาสถิตในจิตใจ
และ
ประทานชีวิตตามพระสัญญาของพระองค (วิวรณ 3:20 1 ยอหน 5:12) ยิ่งกวานั้นพระองคจะทรงอภัย
โทษความผิดบาปของเรา และประทานวิญญาณบริสุทธิ์ใหอยูกับเราตลอดไปเปนนิตย (กิจการ 2:38)
และแลวทานจะเปนสมาชิกใหมในครอบครัวของพระเจา พรอมดวยชีวิตใหมในครอบครัวของพระเจา
พรอมดวยชีวติ ใหมที่จะกาวตอไปขางหนาดวยความชวยเหลือของพระองค (ยอหน 1:12,2 โครินธ
5:17)
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3. วิธีการเปนพยานตัวตอตัว

บทนี้เราจะกลาวถึงวิธีการเปนพยานตัวตอตัว แตกอนอืน่ ขอฝากขอคิดที่สําคัญ 3 ประการ เพื่อ
ปองกันความเขาใจผิดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดภายหลัง ขอคิดที่วานี้คือ
หนึ่ง - วิธีการของมนุษยไมวาจะเลอเลิศหรือชาญฉลาดแคไหนยอมไมสามารถนําคนใหกลับใจ
มาเชื่อพึ่งในองคพระเยซูคริสตได การกลับใจใหมเปนงานที่พระเจาเทานั้นที่ทรงกระทํา “พระองคทรง
พระกรุณาชําระใหเรามีใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ทิตัส 3:5)
สอง – ไมมีวิธกี ารอะไรที่สามารถเรียกวาเปนวิธีการที่ดีที่สุด ไมวาจะเปนวิธีการขององคการใด
คณะใดกลุมใดหรือนิกายใด เพราะวิธีการจะดีหรือไมนั้นขึ้นอยูก ับองคประกอบหลายประการเปนตน
วา ผูใช (วิธีนนั้ ๆ) โอกาสที่ใช สถานที่ใช และบุคคลที่เราจะเปนพยานดวย เพราะฉะนัน้ วิธีอันหนึ่ง
อาจจะดีหรือใชไดผลในสถานที่หนึ่ง แตอาจจะใชไมไดผลในอีกสถานที่หนึ่ง หรือใชไดดีสําหรับคน
ประเภทหนึ่งแตอาจไมดีสําหรับคนอีกประเภทหนึ่ง สังเกตวาพระเยซูคริสตทรงใชวิธีการตาง ๆ ที่ไม
เหมือนกันกับบุคคลที่แตกตางกันเชน
- พระองคกับหญิงสะมาเรีย
พระเยซูคริสตตรัสวา “ขอน้ําใหเราดื่มบาง...” ยอหน 4:5-42
- พระองคกับนิโคเดโม
พระเยซูคริสตตรัสวา “ทานตองบังเกิดใหม...” ยอหน 3:1-15
- พระองคกับฟลิป
พระเยซูคริสตตรัสวา “จงตามเรามา...” ยอหน 1:43
- พระองคกับศักเคียส
พระเยซูคริสตตรัสวา “ศักเคียสเอย จงรีบลงมา เพราะเราจะตองพักอยูในตึกของทานวันนี้...”
ลูกา 19:5-10
สาม – วิธีการเปนพยานไมใชเพียงอาศัยคําพูดอยางเดียว แตชีวิตของเราตองสําแดงออกซึ่งขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตดวย มิฉะนั้นแลวจะเปนผูเปนพยานที่ไดผลนอยมาก เพราะฉะนัน้ จุดเริ่มที่ดี
ที่สุดสําหรับวิธีของการเปนพยานคือตัวเราเอง ดังที่เราจะแยกแยะขั้นตอนของวิธีการเปนพยานตัวตอตัว
ดังตอไปนี้
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ก. จากชีวิตสูช ีวิต
1. ทาทีสวนตัว
ผูที่จะเปนพยานตัวตอตัวควรสํานึกอยูเสมอวาตนเองเปนเพียงคนบาปที่กลับใจ ไมควรแสดงวา
ตัวเราวิเศษกวาดีกวาหรือบริสุทธิ์กวาคนทีย่ ังไมเปนคริสเตียนสิ่งที่ควรจําไวคือ
อยาเพิ่งยัดเยียด
มาตรฐานการดําเนินชีวิตคริสเตียนใหแกเขาเพราะเขายังไมไดเปนคริสเตียนถาเขาบังเอิญสูบบุหรี่ ดื่ม
เหลา ฯลฯ ตอหนาเรา ไมควรตั้งขอรังเกียจหรือแสดงทาทางนาเกลียดวา เราไมชอบเอามาก ๆ เพราะ
การแสดงออกเชนนี้ไมเพียงแตไมชวยการเปนพยาน แตอาจจะปดประตูทองแหงการเปนพยานไปเลย
ทีเดียว ขอใหเราเรียนรูที่จะยอมรับบุคคลในฐานะที่เขาเปนกอน แลวประเด็นยอยอืน่ ๆ คอยวากันทีหลัง
ทานดี.ที.ไนล ผูเชี่ยวชาญทางดานการประกาศพระกิตติคุณชาวลังกา ไดใหขอคิดเกีย่ วกับทาที
ของเราอยางนาฟงวา “เราไปหาคนอื่นโดยรูวาตนเองเหมือนคนขอทาน ซึ่งไปบอกขาวดีแกคนขอทาน
ดวยกันใหรูจกั วาขออาหารทีไ่ หน” คือพูดงาย ๆ เราเองเปนเพียงผูแนะนําใหคนอื่นพบอาหารแหงชีวิต
ในพระเยซูคริสตจึงไมควรแสดงตนเหมือนเปนเจาของอาหารแหงชีวติ เสียเอง “เราไมไดประกาศตัวเรา
เอง แตไดประกาศพระเยซูคริสตวาทรงเปนองคพระผูเปนเจา” (2 โครินธ 4:5)
2. การคบคาสมาคม
ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตทีแ่ ยกออกจากโลกแตไมใชตัดขาดจากโลก สองอยางนี้ไมเหมือนกัน
เราควรทําความเขาใจใหถูกตอง คริสเตียนบางทานเขาใจผิดคิดวาเมือ่ มาเปนคริสเตียนแลว เราตองตัด
ขาดจากเพื่อน ๆ ที่ไมใชคริสเตียนเสียโดยสิ้นเชิง ซึ่งบางครั้งเลยเถิดไปสูการอวดความเปนผูท ี่มีจิต
วิญญาณสูงดวยการกลาวอยางภาคภูมใิ จวา “ฉันไมมีเพื่อนที่ไมเปนคริสเตียน” โดยหารูไมวาการ
ปราศจากเพื่อนที่ไมใชคริสเตียนนัน้ ทําใหเราพลาดโอกาสที่จะทําใหตวั เราเองเปนความสวาง และเปน
เกลือที่ไดผล ทั้งยังทําใหเราขาดโอกาสแสดงความรัก ความเขาใจตอเขา อันจะเปนพื้นฐานทีจ่ ะนําสูการ
เปนพยานตัวตอตัวอยางมีประสิทธิภาพ ความจริงขอนีไ้ ดรับการยืนยันจากประสบการณของชีวิตคริส
เตียนหลายคน สังเกตวาเมื่อบุคคลคนหนึ่งมาเปนคริสเตียนใหม ๆ เขาอาจจะเปนทอพระพรในการนํา
คนอื่นมาเชื่อพระเยซูคริสตดวยอีกหลายคนแตพอถึงปตอ ๆ ไป จํานวนคนที่เขานํามาเปนคริสเตียนจะ
คอย ๆ ลดนอยลงและนอยลงเรื่อย ๆ เหตุผลที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุหลายประการ แตสาเหตุเดนชัด
ประการหนึ่งคือ ปแรก ๆ คริสเตียนยังมีโอกาสคบคาสมาคมกับเพื่อนเกา ๆ ที่ไมเปนคริสเตียนอยูมาก
เหตุฉะนั้นอิทธิพลแหงชีวิตใหมของเขาตอคนอื่น ๆ จึงมีมากกวา แตเมื่อเขาเริ่มมีเพือ่ นคริสเตียนมากขึ้น
ๆ
ทําใหเขาตัดขาดจากเพื่อนที่ไมใชคริสเตียนโดยสิน้ เชิงจนในที่สดุ เหลือแตเพื่อนที่เปนคริสเตียน
โอกาสและอิทธิพลของการเปนพยานเพื่อพระคริสตอยางธรรมชาติจึงลดนอยลงดวย
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แตเพื่อไมใหเปนที่เขาใจผิด การคบคาสมาคมกับเพื่อนที่ไมใชคริสเตียนมิไดหมายความวาเรา
ตองกระทําทุกอยางตามเพื่อนของเรา พระเยซูคริสตเองไดใหตัวอยางที่ดีแกเราในเรื่องนี้ สังเกตวา
พระองคทรงคบคนบาปและคบคนที่สังคมรังเกียจ โดยไมจําเปนทีพ่ ระองคตองกระทําความผิดบาป
เชนเดียวกับคนเหลานั้นแตความเปนมิตร ความหวงใย และความรักที่พระองคแสดงออกดวยความ
จริงใจตางหากที่ทําใหพระองคชนะใจคนเหลานั้น ฉะนั้นขอใหเราเริ่มตนเลียนแบบชีวิตของพระเยซู
คริสตในการเปนพยานของเรา แตเราจะแสดงออกจริง ๆ ทางดานปฏิบัติอยางไรขอเสนอขอคิดตอไปนี้
ก) ฉวยโอกาสทุกเมื่อเพื่อการชวยเหลือคนอื่น เชนดูแลเพื่อนยามเจ็บปวย อาสาคนปวยเขียน
จดหมายในโรงพยาบาล ใหยืมสมุดจดการบานชวยติววิชาที่คนอื่นยังออนอยู เปนมิตรที่ดีกับคนทีข่ าด
เพื่อน เอื้อเฟอที่นั่งแกคนอื่น สอนกีตารใหแกคนอื่นที่สนใจ ฯลฯ สิ่งเล็กสิ่งนอยที่กลาวมานี้จะนําสูก าร
เปนมิตรที่ดีทงั้ สิ้น และจะชวยเปดประตูใหเราสนทนาเรื่องราวของพระเยซูคริสตอยางนาอัศจรรย
(หมายเหตุ-ทางกลุมหรือคณะของทานอาจจะเสนอขอ คิดเห็นเพิ่มเติมมากกวาที่ไดเสนอมาแลว)
ข) เปดโอกาสใหคนอื่นชวยเหลือเราบาง ในบางกรณี เรื่องนี้พูดไปแลวแปลกแตจริง การที่เปด
โอกาสใหคนอื่นไดชว ยเหลือเราบางขณะนั้น
หลายครั้งเปนวิธีสรางไมตรีจิตที่ดีเยีย่ มซึ่งแมพระเยซู
คริสตเองก็เคยใชวิธีนี้ เชนการขอน้ําดื่มจากหญิงชาวสะมาเรีย (ยอหน 4:7) และการเชือ้ เชิญพระองคเอง
ไปรับประทานอาหารที่บานของศักเคียส (ลูกา 29) ลองนําวิธีการนีไ้ ปใชดู แตอยาใหถึงกับเปนภาระที่
หนักแกคนอืน่
ค) สรางจุดสนใจรวม หลักจิตวิทยาที่สําคัญอันหนึ่ง ที่เราไมควรมองขามคือ “ถาเราใหความ
สนใจในสิ่งที่คนอื่นสนใจ คนอื่นก็จะใหความสนใจในสิง่ ที่เราสนใจ”
1) การรวมกิจการ ถาเพื่อนของทานเชิญทานไปรวมกิจการบางอยางที่ไมผิดหลักการของคริส
เตียนจงไปรวมใหไดในนามของพระเยซูคริสต การแสดงความจริงใจตอเขา โดยการเปนเพื่อนที่ดีชวย
ไดมากในการเปนพยานบางครั้งเมื่อถึงเวลาที่ทานชวนใหเขามารวมกิจกรรมของคริสเตียนบาง เขาจะ
ปฏิเสธทานไดยาก
2) การรวมสนทนา เริ่มใชสมองคิดวาคนทั่วไปเขาสนใจอะไรบางเปนตนวา การเรียน กีฬา
อาชีพ ดนตรี การเมือง สังคม อนาคต บุตรหลานของเขา ฯลฯ ถาทานเริ่มการสนทนาจากจุดที่เขาสนใจ
กอน ทานจะไมผิดหวัง คูส นทนาของทานไมเพียงแตจะรูสึกวาทานเปนนักสนทนาที่ดี บอยครั้งเขาจะ
เปดโอกาสใหทานพูดในสิ่งที่ทานสนใจดวย นัน่ คือเรื่องพระเยซูคริสต

ข การวิเคราะหที่เราจะเปนพยานดวย (ณ ที่นี้เราจะใชคําแทนวา “คูสนทนา” ของเรา)
ทานเคยคิดไหมวา มนุษยทกุ คนมาจากเบือ้ งหลังที่แตกตางกัน เหตุฉะนั้นอาการความเจ็บปวย
ทางจิตวิญญาณก็แตกตางไปดวย หนาที่ของเราในขัน้ แรกคงไมตางจากนายแพทยที่ตองทําการวินิจฉัย
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อาการของคนไขกอนใหการรักษา โดยทัว่ ไปคงไมมีนายแพยทคนไหนใชวิธีการเดียวหรือยาเพียงขนาน
เดียว เพื่อรักษาโรคทุกชนิดของคนไขทกุ คน (ยกเวนหมอเถื่อนที่เรียกวา Quack Doctor) ในการเปน
พยานตัวตอตัวก็เชนเดียวกัน วิธกี ารที่เราจะเขาไปสูค ูสนทนาของเราขึ้นอยูกับความตองการ และ
ระดับทงจิตวิญญาณของคูสนทนานั้น ๆ อยางมาก
1. วิธีวิเคราะหและการตอบโต
เราสามารถแบงคูสนทนาของเราออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ผูที่บังเกิดใหมเปนคริสเตียน
แลวและผูทยี่ ังไมไดบังเกิดใหม แตเราจะรูไดอยางไรวาคนไหนเปนคริสเตียนแลวและคนไหนยังไมได
เปนคริสเตียนขอใหเราเริ่มตนการวิเคราะหจากผูที่อางวาเปนคริสเตียนกอนแลว ตอไปคอยมาพูดถึงผูที่
เราแนใจวายังไมเปนคริสเตียน
ก) ผูที่อางเปนคริสเตียนแลว
โดยทั่วไปเรายังสามารถจําแนกบุคคลที่อางตนเปนคริสเตียนไดอีก 4 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 บุคคลที่มีความรูเรื่องพระเจาและมีประสบการณบังเกิดใหมกับพระเจา
ประเภทที่ 2 บุคคลที่มีความรูเรื่องพระเจา แตไรประสบการณบังเกิดใหม
ประเภทที่ 3 บุคคลที่มีประสบการณบังเกิดใหมแตไมมีความรูและความแนใจ
ประเภทที่ 4 บุคคลที่ไมมีทั้งความรูเรื่องพระเจาและประสบการณบังเกิดใหม
จากประเภทตาง ๆ ที่กลาวมานี้ นอกจากประเภททีห่ นึ่งแลว อีก 3 ประเภทหลังเปนบุคคลที่เรา
ตองเปนพยานตอเขาทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนหนาทีข่ องเราที่จะพูดถึงใจความของขาวประเสริฐ ที่
ชัดเจนและนําเขาสูการตอนรับพระเยซูคริสต และความแนใจในความรอด
แนวทางงาย ๆ ที่จะทําใหรูวาเขาเปนคริสเตียนหรือไม ก็โดยการปอนคําถามที่ถูกตองใหเขา
ตอบดังนี้
ตัวอยางคําถาม
1. “ขอโทษ... คุณมาเปนคริสเตียนอยางไรครับ” ถาเขาตอบออมแอมบอกวา ตั้งแตเด็กเขาไดมี
โอกาสมารวมรวีวารศึกษา เพราะพอแมเปนคริสเตียนหรือเคยรวมคณะอนุชนมานาน เราพึงสงสัยกอน
วาเขาอาจจะยังไมไดตอนรับพระเยซูคริสตเขามาสูชีวิตของเขา
2. “ถามีใครถามคุณวา จะมาเปนคริสเตียนอยางไร คุณจะตอบเขาวาอยางไร?” คําถามนี้จะทํา
ใหเรารูวา ตัวเขาเองเคยกลับใจตอนรับพระเยซูคริสตเจาหรือยัง
3. “คุณเคยอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตเขาสูชีวิตของคุณไหม?”
18

4. “ตั้งแตเปนคริสเตียนมา พระเจาไดชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอะไรบาง ก็เปนอีกคําถาม
หนึ่งที่จะชวยสํารวจตนเองไดเปนอยางดี
ที่กลาวมานี้เปนตัวอยางคําถามที่จะชวยใหเราทราบวา คูส นทนาของเรายืนอยูบนจุดใดในเรื่อง
ของความรอด เพื่อเราจะรูว าจะชวยเหลือเขาอยางไรตอไป
ข) ผูที่ยงั ไมเปนคริสเตียน
บุคคลที่ยังไมเปนคริสเตียนมีหลายประเภทดวยกัน ตั้งแตคนที่เคยรูเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
บางจนกระทั่งคนที่ไมเคยไดยินไดฟงเรื่องราวเกีย่ วกับพระองคมากอนเลย และตั้งแตบุคคลที่พอสนใจ
ในขาวประเสริฐที่เราจะประกาศบาง จนถึงประเภทที่ไมสนใจเอาเลยขณะนีใ้ หสมมุติวาคูสนทนาของ
เรายินดีจะรวมวงสนทนาดวย ตัวอยางคําถามที่จะใชไดมดี ังตอไปนี้
1) “คุณเคยไดยินเรื่องราวเกีย่ วกับคริสเตียนมาบางไหม?” หรือ “คุณเคยไดยินเรื่องเกีย่ วกับพระ
เยซูคริสตบางไหม? แนวทางที่คูสนทนาของเราจะตอบมีอยูเพียง 2 ทางคือเคยรูเรื่องบาง และไมเคยรู
เรื่องมากอน
1.1 ถาเขาตอบวาเคยรูเรื่องมาบาง คําถามที่จะถามตอไปคือ “ไมทราบวาคุณมีความคิดเห็น
อยางไรเกีย่ วกับสิ่งที่เคยไดยนิ มา?” สวนมากคําตอบของเขาจะแสดงถึงความไมเขาใจถึงแกนแทแหง
ขาวประเสริฐที่เราประกาศ ก็จะเปนโอกาสที่เราจะชี้แจงใหเขาทราบโดยกลาววา “ถาคุณไมรังเกียจ ผม
ขอถือโอกาสนี้แบงปนบางอยางที่ผมเขาใจเกี่ยวกับพระเยซูคริสตใหคุณฟง”
แลวทานก็เริ่มพูดถึง
ใจความของขาวประเสริฐที่เราไดศึกษามาแลว หรือทานอาจจะเริ่มโดยการเลาถึงคําพยานสวนตัวของ
ทานเองวามาพบพระเยซูคริสตอยางไรกอนก็จะเปนบทนําที่ไมเลว
1.2 ถาเขาตอบวาไมเคยรูเรื่องเกี่ยวกับพระองคมากอน ก็ยิ่งทําใหการเปนพยานงายขึน้ เพราะ
สามารถเสนอตัวเขาสูการสนทนาเรื่องพระเยซูคริสตไดทันที
2) “ในทรรศนะของคุณ คุณคิดวาเยซูคือใคร”?
เปนอีกคําถามหนึ่งที่ใชไดผล เขาจะบอกทรรศนะตามความเขาใจของเขาซึ่งอาจจะถูกบางผิด
บาง บอยครั้งจะเปนการเขาใจผิดหรือเปนการเขาใจอยางผิวเผินมากกวา ถึงอยางไรขอใหฟงเขาพูดดวย
ความสนใจและเขาใจจนกระทั่งเขาพูดจบ เราก็กลาวเสริมวา “ผมเคยเขาใจในทํานองเดียวกันนี้มากอน
จนกระทั่งผมไดมารูจักกับพระองคจริง ๆ” ตอจากนี้ทานสามารถเลาคําพยานสวนตัวของทานเอง แลว
ตอเติมดวยใจความของขาวประเสริฐที่ชัดเจน
3) “ในความคิดเห็นของคุณ คุณคิดวาคริสเตียนคือใคร?”
ทานจะแปลกใจวา หลายคนไมเคยเขาใจวาคริสเตียนคือใครกันแน คําตอบของคนสวนมากจะ
ออกมาในรูปที่วา “เปนพวกเขารีต” “นับถือศาสนาคริสต” “เปนคนไปโบสถวันอาทิตย “เปนคนธรรมะ
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ธรรมโม” “เปนคนเครงศาสนา” ฯลฯ นอยคนจะเขาใจวา คริสเตียนคือบุคคลที่มีพระเยซูคริสตอยูใน
ของชีวิตของเขาคือเปนความสัมพันธระหวางชีวิตของคน ๆ นั้นกับพระเยซูคริสต ถึงตอนนี้ทาน
สามารถกลาวกับเขาอยางสุภาพวา “ผมก็เคยเขาใจแบบคุณมากอน จนกระทั่งผมมาพบกับพระเยซูคริสต
จริง ๆ ในชีวติ ของผม” และแลวทานก็เลาลําดับชีวิตของทานเล็กนอย ตั้งแตกอนมาเปนคริสเตียน มา
เปนคริสเตียนอยางไร และปจจุบันชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ถาทานสนใจในสิ่งที่ทานเลาก็จะเปน
โอกาสที่ทานจะพูดถึงใจความของขาวประเสริฐตอไป

ค. วิธีเขาสูคสู นทนาของเรา
คริสเตียนสวนใหญมีปญหาเรื่องนี้ เพราะหลายครั้งเราตองการเปนพยาน แตไมรวู าจะเขาไปสู
คนอื่นดวยวิธีไหนและอยางไรโดยไมเคอะเขิน ภายใตหัวขอนี้ เราขอแบงวิธีเขาสูคูสนทนาของเรา
ออกเปน 2 วิธใี หญ ๆ คือ วิธีจูโจม และวิธมี ิตรภาพ
1. วิธีจูโจม คือการเปนพยานตัวตอตัวกับบุคคลที่เราไมเคยรูจักมักคุน มากอน เราอาจจะพบคู
สนทนาของเราครั้งแรก ณ ที่แหงหนึ่งแหงใดเชน นั่งอยูร ิมสระน้ํา ลานสนามหญาโรงอาหาร ขางสนาม
ฟุตบอล โรงยิมเนเซียม ปายรถเมล บนรถไฟ ในเครื่องบิน ฯลฯ
การจูโจมเราทําได 2 วิธี คือ โดยการเขาไปสนทนากับเขาตรง ๆ กับการใชใบปลิวเบิกทางเพื่อ
นําไปสูการสนทนา
1.1 การจูโจมโดยการเขาสูการสนทนาโดยตรง วิธีนี้อาจจะยากในตอนตน ๆ แตเมื่อทําไปสอง
สามครั้งจะรูสึกงายขึ้น กอนเปนพยานขอใหคริสเตียนทุกคนอธิษฐานตอพระเจาเพื่อขอกําลังใจ ความ
กลาหาญและฤทธิ์เดช เพื่อเราจะกาวไปสูทุกคนดวยความมั่นใจวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเราและคอย
ชวยเหลือ เราอยู
เราอาจจะเริ่มการสนทนาโดยการเขาไปทักทายปราศรัยและแนะนําตัวเองกอน ถาเปนนักศึกษา
และนักเรียนก็ควรแนะนําคณะหรือชั้นที่ตนเองสังกัดอยูด วยตอจากนัน้ ทานสามารถเลือกปฏิบัติไดอีก 2
วิธีคือ
1.1.1 บอกเขาตรง ๆ วาผมตองการมาสนทนากับคุณเรื่องพระเยซูคริสต ถาเขาไมรังเกียจทานก็
สามารถถามคําถามเขาอยางสุภาพ ในแบบคําถามตามหัวขอ “การวิเคราะหผูที่เราจะเปนพยานดวย”
แลวเริ่มเปนพยาน
1.1.2 บอกเขาวาทานตองการรวมวงสนทนาดวยคน ตอจากนั้นทานก็หาเรื่องสนทนาตั้งแตเรื่อง
การเรียน ขาวใหญในหนาหนังสือพิมพ ปญหานักศึกษาการเมือง สังคม อาชีพ ฯลฯ แตตองไมลมื วา
เปาหมายของเราคือการเปนพยานเพื่อพระคริสต เพราะฉะนัน้ ทานควรอธิษฐานในใจใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงนําเพื่อหาชองทางแทรกพระกิตติคุณเขาไปสูก ารสนทนาของทาน คริสเตียนหลายคนรูสึก
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ลําบากใจในขอนี้ เพราะไมรูวาจะเปลี่ยนการสนทนาจากเรื่องทั่ว ๆ ไปสูเรื่องจิตวิญญาณอยางไร แทจริง
แลวมันไมใชเรื่องยากเย็นอะไรเลย ถาเราตั้งใจเปนพยานกับคนอื่น ๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะคอยชวย
ชี้แนะใหเราเห็นวา ควรแนะนําเรื่องจิตวิญญาณเขาสูการสนทนาของเราชวงไหน อยางไรแตสําหรับผูที่
มีปญหาเรื่องนี้ ขอแนะนําวาคําถามที่เราเคยใชในหัวขอวาดวย “การวิเคราะหคูสนทนาของเรา” สามารถ
ดัดแปลงนํามาใชไดอยางดี เชนขณะที่ทานสนทนาเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู ทานอาจจะกลาวแทรกวา “ผม
ลืมบอกคุณไปวาผมเปนคริสเตียน ไมทราบวาคุณเคยไดยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสตมาบางไหม
ครับ?” และคําถามอื่นก็เหมือนกับที่ไดศกึ ษามาแลว (ดูหนา การวิเคราะหผูที่ยังไมเปนคริสเตียน)
อีกประการหนึ่งที่เราสามารถนําการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปสูเรื่องของจิตวิญญาณก็โดยการ
แสดงความคิดเห็นของทานในฐานะของคริสเตียนคนหนึง่ (ทรรศนะของคริสเตียน) วาดวยเรื่องที่เรา
สนทนาอยู ตัวอยางสมมุตวิ าเรากําลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคูสนทนาของเราถึงเรื่องความเละเทะ
ของสังคมในปจจุบัน ทางฝายเขาอาจจะแสดงทรรศนะในแงมุมตาง ๆ วา ทําไมสังคมทุกวันนี้จึงอยูใน
สภาพที่เสื่อมโทรมเชนนี้ เมือ่ ถึงโอกาสที่เราจะแสดงความคิดเห็น เราสามารถกลาววา “ในฐานะที่ผม
เปนคริสเตียน (เนนทรรศนะของคริสเตียน) พระเยซูคริสตไดวิเคราะหถึงรากปญหาของสังคมมนุษยวา
มาจากสันดานบาปภายในจิตใจ” (มาระโก 7:20-23) หลังจากอธิบาย คําถามที่ควรปอนสูเขาทันทีคือ
“ขอโทษ ไมทราบวาคุณเคยไดยินเรื่องราวเกีย่ วกับพระเยซูคริสตมาบางไหมครับ?” และแลวโอกาสที่
เราจะพูดถึงเรื่องขาวประเสริฐก็เปดอยูต อหนาเรา
ข. วิธีจูโจมโดยใชใบปลิวเบิกทาง ใบปลิวที่เหมาะสมถาใชอยางถูกตอง จะชวยในการเปนพยาน
ของเราอยางมาก โปรดอานใบปลิวกอนแจก และเลือกเฉพาะใบปลิวที่เหมาะสมกับคนแตละประเภทที่
เราจะเปนพยานดวย ขณะที่ทานแจกใหแจกดวยทาทีที่สุภาพและใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส ถาบางคน
ปฏิเสธไมยอมรับใบปลิวของทาน ก็โปรดอยาแสดงกิริยาที่ไมพอใจแตจงแผเมตตาแกเขา บางทีเขา
อาจจะเกิดความประทับใจในทาทีที่ดีของเราบางก็ได และประการสําคัญที่สุดก็คือจงแจกใบปลิวดวย
ทาทีแหงการอธิษฐาน จงเชื่อวาพระเจาจะทําการของพระองคเองผานใบปลิวที่แจกไป
สวนมากบุคคลที่ไดรับใบปลิวมักจะถามวา สิ่งที่ทานกําลังแจกอยูน ั้นคืออะไร จึงเปนโอกาส
อันดีที่เราจะเปนพยานตัวตอตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่นั่งอยูที่ไหนคนเดียวโดยไมรีบรอนไปไหน
เมื่อเขาถามวา “ทานกําลังแจกอะไร” ก็ตอบวา “เปนเรื่องขาวดีแหงความรอดโดยพระเยซูคริสต ถาคุณ
สนใจผมจะใชเวลาสั้น ๆ อธิบายขาวดีนี้ใหคุณฟง” พูดแลวทานจงรีบนั่งลงกับเขาพรอมกับอธิบาย
เรื่องราวที่แจกไป ขยายความสูใจความของขาวประเสริฐ และคําพยานจากชีวิตของทานเอง
ขอคิด ขอฝากขอคิดสงทาย 2 ประการเกี่ยวกับวิธีเปนพยานตัวตอตัวโดยการจูโจมคือ
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1) จงเปนผูควบคุมการสนทนาใหอยูภ ายในประเด็นที่เราตองการพูด ระมัดระวังอยาใหคู
สนทนาของเราดึงเราออกนอกลูนอกทางหางไกลจากเปาหมายที่เราตองการ
2) ไมวาคูสนทนาของเราจะตอนรับพระเยซูคริสตหรือไมก็ตาม ควรบอกวิธีตอนรับพระเยซู
คริสตใหเขา บางทีขณะที่พดู อยูเขาอาจจะไมตองการพระองคแตบางโอกาสในอนาคต เขาอาจจะเกิด
ความตองการพระองคขึ้นมาได ยิ่งกวานั้นควรบอกสถานที่ที่เขาสามารถติดตอ ถาเผื่อเขาตองการศึกษา
เรื่องพระเยซูคริสตเพิ่มเติม
3) ถาเขาสนใจจริง จงนัดเวลาและสถานที่ที่ทานจะมาเยีย่ มและแบงปนเรื่องพระเจากับเขา
ตอไป
2. วิธีมิตรภาพ หมายถึงการเปนพยานตัวตอตัวกับบุคคลที่เราเคยรูจักมากอน นับตัง้ แตเพื่อนที่
เราเคยมีสวนรวมในกิจกรรมบางเปนครั้งคราว จนกระทัง่ เพื่อนที่ใกลชิดที่สุด การเปนพยานลักษณะนี้
สําคัญมากและจะไดผลที่มนั่ คงถาวรกวาแบบจูโจม แตอาจจะยากกวาและจะตองใชเวลายาวนานกวา
เพราะทนจะตองใชชีวิตจริง ๆ รวมกับเขา เริ่มตั้งแตการพยายามรูจกั เขา สนใจเขา เปนหวงเขา ชวยเหลือ
เขาตลอดจนทราบถึงความนึกคิดและปญหาของเขา เราไดกลาวถึงเรื่องนี้มาบางแลวในหัวขอ “จากชีวิต
สูชีวิต” อยากเนนอีกครั้งหนึง่ วา “ถาทานสนใจในสิ่งที่คนอื่นสนใจ คนอื่นก็จะสนใจในสิ่งที่ทานสนใจ”
เพราะมนุษยโดยทัว่ ไปตองการใหคนอืน่ มาสนใจตนเองกอน แตคริสเตียนควรเดินสวนทางกับมนุษย
โดยทั่วไป ในเรื่องนี้คือใหความสนใจคนอืน่ แทนทีจ่ ะรอผูอื่นมาสนใจเรา
ทานเดล คารเนกี้ นักจิตวิทยาที่ลือชื่อชาวอเมริกันเคยยกตัวอยางที่นาสนใจ เกีย่ วกับเรื่องนี้วา
“สุนัขเปนยอดตัวอยางเรื่องเทคนิคการชนะมิตรเพราะทุกครั้งที่มันเห็นหนาทานมาแตไกล มัน
จะรีบกระดิกหางเขาหาทาน เมื่อทานหยุดและลูบศรีษะมัน มันจะกระโดดเขาหาทานดวยความดีใจ เพื่อ
ตองการแสดงวามันชอบทานเสียเหลือเกิน สุนัขสรางมิตรดวยการใหความสนใจตอคนอื่นกอนอยาง
แทจริง แทนทีจ่ ะใหคนอื่นมาสนใจตนเองกอน”
เพราะฉะนั้นความรักและความสนใจที่ทานแสดงออกดวยความรักอันบริสุทธิ์ของพระเจาจะ
เปนบันไดนําสูการเปนพยานตัวตอตัวที่ไดผลอยางเกินความคาดหมาย
ขอแนะนําสําหรับนําไปปฏิบัติ
1. อธิษฐานเฉพาะเจาะจงเผื่อเพื่อนของทานประมาณ 3-5 คน ทุก ๆ วัน
2. ใหความสนใจพิเศษเผื่อเพื่อนที่ทานอธิษฐานเปนประจําเหลานี้ โดยการแสดงความรักตอเขา
และพรอมที่จะรับใชเขาเมื่อมีโอกาส
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3. พยายามฟงเขาพูดดวยความตั้งใจและเขาใจเพราะทานจะทราบความตองการและปญหาจริง
ๆ ของเขาจากคําพูดที่เขาพูดออกมา ควรระลึกอยูเสมอวาการเปนพยานตัวตอตัวที่ไดผลนั้นไมใชอาศัย
การพูด ๆ ๆ ๆ ๆ อยางเดียว แตรวมถึงการฟงดวย
4. หาหนังสือคริสเตียนที่คิดวาเขาจะสนใจ แลวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขาหลังจากที่เขา
อานหนังสือนัน้ แลว
5. ชวนเขารวมการประชุมพิเศษ เชน พิธีแตงงานของคริสเตียน ประชุมสังสรรคคริสเตียน
รายการดนตรีพิเศษ ประชุมประกาศฟนฟู กลุมเซลเพื่อการประกาศ ฯลฯ แตควรจําไววา ถาเขาชวนทาน
ไปรวมกิจการอื่น ๆ ที่ไมผิดหลักการของคริสเตียน ทานตองไปรวมดวยเพื่อเห็นแกเขา และเห็นแกขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา
6. หาโอกาสพูดกับเขาตรงไปตรงมาเรื่องใจความของขาวประเสริฐที่ชัดเจน เพื่อวาถาเขา
ปฏิเสธเขาก็จะปฏิเสธดวยความเขาใจและถาเขาตอนรับเขาก็จะตอนรับดวยความเขาใจเชนกัน
7. ใชชีวิตที่เปนความสวางและเปนเกลือบนหลักการของพระเจาใหถึงที่สุด คือพูดงาย ๆ ทานมี
ปรัชญาชีวิตคริสเตียนที่แนนอนมั่นคง คนสวนมากจะนับถือทาน ถาทานมีจดุ ยืนของชีวิตที่ดีและมี
เหตุผล แตขณะเดียวกันขอเตือนวา
อยาพยายามเสแสรงแกลงทําตัวเองใหเปนคนแปลกประหลาด เนื่องดวยทานเปนคริสเตียน
โปรดใชชีวิตอยางธรรมดาที่สุด บางครั้งเราอาจทําผิดได เมื่อทําผิดจึงเปนคนแรกทีย่ อมรับอยาง
ตรงไปตรงมาในฐานะบุตรของพระเจาวา “ขาพเจาทําผิด” หลายครั้งเพื่อนของทานจะนับถือทาน
มากกวา ถาทานยอมรับความออนแอของทานดวยหนาชื่นตาบาน ขณะเดียวกันจึงถือโอกาสนี้อธิบาย
กับเพื่อนของทานวา “ปจจุบันนี้ขาพเจาเองก็ยังตองการพระคุณของพระองคทุก ๆ วัน ขอบพระคุณพระ
เจาที่พระองคสามารถชวยเหลือขาพเจา” ในทางตรงกันขาม ถาเราสรางภาพพจนคริสเตียนแกคนอืน่ ๆ
ผิด ๆ โดยพยายามแสดงตนวาทานบริสทุ ธิ์กวาเขาเหลือเกิน หรือโดยสรางความประทับใจวาทานไม
กระทําผิดเลย คนอื่นก็อาจตอบสนองทานดวยความ “หมั่นไส” และการเปนพยานของทานก็ยุติลงอยาง
นาเสียดายฉะนั้นจงมอบชีวติ ของทานโดยสิ้นเชิงแกพระคริสต และใหพระคริสตใชชีวิตของทาน แลว
ทานจะเปนพยานเพื่อพระองคอยางธรรมชาติที่สุด

ง. การนําคูสนทนาใหตอนรับพระเยซูคริสต
สิ่งหนึ่งที่ผูเปนพยานตัวตอตัวทุกคนตองจําไวใหมนั่ คือ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทํางานอยู
ภายในจิตใจของคูสนทนาของเราทุกครั้งที่เราเปนพยาน และหวานเมล็ดพระคําของพระเจาใหแกเขา
หลายครั้งคูสนทนาของเราไดรับการเตรียมใจมาแลวเปนอยางดี
และพรอมจะรับการเก็บเกีย่ ว
เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราไดอธิบายถึงขาวประเสริฐที่ชัดเจนแกเขาแลว คําถามที่ควรถามเขาคือ
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ทานยินดีตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูช วยใหรอดไหม? หรือ “มีเหตุผลอะไรไหมที่ทานไม
ตองการตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชว ยใหรอด?”
1. การอธิษฐานตอนรับพระคริสต
ถาคูสนทนาของเราแสดงความประสงคที่จะตอนรับพระเยซูคริสต หนาที่ของเราคือนําเขาให
อธิษฐานตอนรับพระองค แตกอนอืน่ ควรใหกําลังใจเขากอนวาแทจริงการอธิษฐานก็คือการสนทนากับ
พระเจาผูทรงรักและเขาใจเราเหมือน ๆ กับการที่เราบอกเลาเกาสิบตอพอแมขณะที่เราตองการความ
ชวยเหลือจากทาน เพราะฉะนัน้ คําพูดที่สละสลวยเพราะพริ้งจึงไมสําคัญเทากับทาทีของจิตใจที่ถอม
และบริสุทธิ์ของเรา พยายามหนุนใจใหเขาอธิษฐานดวยตนเองตามใจความตอไปนี้
“ขาแตพระเจาผูสูงสุด ขาพเจาขอยอมรับวาขาพเจาเปนคนบาป ขอบพระคุณพระองคที่ทรงรัก
ขาพเจา และไดประทานพระเยซูคริสตเพือ่ ไถความผิดบาปของขาพเจา ขณะนี้ขาพเจายินดีสารภาพบาป
และละทิ้งความบาปของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับพระองคใหเขามาเปนพระผูชว ยใหรอด และเปน
องคพระผูเปนเจาของขาพเจา และขอทรงโปรดนําขาพเจาใหเดินอยูในมรรคาของพระองคตลอดไป อา
เมน”
ในกรณีที่คูสนทนาของเราไมกลาอธิษฐานหรือไมรูวาจะอธิษฐานอยางไรจริง ๆ เราควรนําเขา
อธิษฐานตามเราคําตอคํากอน
แลวจะใหเขาอธิษฐานเองอีกครั้งหนึ่งก็ได
(บางครั้งก็ไมจาํ เปน)
ตอจากนัน้ เราควรอธิษฐานปดโดยการขอบพระคุณพระเจาสําหรับชีวติ ของเขา และฝากการตัดสินใจ
ของเขาครั้งนี้ไวภายใตการคุมครองของพระองค
2. ความแนใจในความรอด
หลังจากคูสนทนาของเราไดอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตแลว หนาที่ของเราขั้นตอไปคือชวย
เนนใหเขาเขาใจในสิ่งที่ซึ่งเขาเพิ่งไดตัดสินใจไปเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขณะนีเ้ ขาเปนบุตรของพระเจา
แลว คําถามงาย ๆ ที่เราสามารถใชคือ “เมื่อคุณอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตแลว ขณะนี้พระองคอยูที่
ไหน?” แนนอนคําตอบที่ถูกตองคือพระองคไดเสด็จเขามาในจิตใจ หรือ ชีวิตของเขาแลว ตามคําสัญญา
ในวิวรณ 3:20 “นี่แนะเรายืนเคาะอยูท ี่ประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปหาผู
นั้น” ขอพระคัมภีรอีกขอหนึง่ ที่ควรเปดใหเขาอานคือ ยอหน 5:24 “เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา
ถาผูใดฟงคําของเราและวางใจในพระองคผูทรงใชเรามา ผูนั้นก็มีชวี ิตนิรันดรและไมถูกพิพากษา แตได
ไดผานพนความตายไปสูชีวติ แลว” และขอพระคัมภีรทคี่ วรฝากไวแกเขาคือ 1 ยอหน 5:13, 1 ยอหน 19
ยอหน 1:12 และ 2 โครินธ 5:17
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ความจริงอีกประการหนึ่งทีเ่ ราตองเนนใหเขาเขาใจ คือ ความสัมพันธของเขาตอพระเจานั้น
ไมไดวางอยูบนรากฐานของความรูสึกเปนอันดับแรก แตเขาควรยึดพระคําสัญญาของพระเจากอนสิ่ง
อื่นใด รองลงมาคือความเชือ่ และความรูส ึกคอยตามมาทีหลัง เหตุที่ตอ งเนนเชนนี้ เพราะความเชือ่ ของ
เราตองตั้งอยูบนความจริงแหงพระสัญญาของพระเจาที่ไมเปลี่ยนแปลง แทนที่จะเปนความรูสึกของ
มนุษยซึ่งเปลี่ยนแปลงไดงาย
สังเกตดวยวาขณะที่ตอนรับพระเยซูคริสต บางทานอาจมีความรูสึกรุนแรงถึงกับรองหมรองไห
แตบางคนอาจจะมีความรูสึกนอยหนอย แตขอเท็จจริงอยูที่วาตางคนตางไดตอนรับพระเยซูคริสตแลว
และพระองคไดเขามาสูชีวิตของเขาตามคําสัญญาที่ไมเปลี่ยนแปลงของพระองค
3. อะไรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลคนหนึ่งไดตอนรับพระเยซูคริสต
ก. พระเยซูคริสตไดเสด็จมาประทับอยูในชีวิตของเขา (วิวรณ 3:20)
ข. เขาไดบังเกิดเขาสูครอบครัวของพระเจาและไดรับสิทธิเปนบุตรของพระเจา (ยอหน 1:12)
ค. พระเจาทรงยกโทษความผิดบาปของเขา และทรงประทานพระวิญญาณสถิตอยูกับเขา
(กิจการ 2:38)
ง. เขาเริ่มประสบการณชีวิตใหมในพระคริสต (2 โครินธ 5:17 ยอหน 10:10)
4. ขอควรจํา
ก. ใหการตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปนไปอยางธรรมชาติที่สุด
พยายามหลีกเลี่ยงการใชเทคนิคทางจิตวิทยาเพียงเพื่อใหเขาอธิษฐานตอนรับพระองค
ข.ถาคูสนทนาของเรายังไมพรอมที่จะตอนรับพระเยซูคริสต อยาไดแสดงความรูสึกผิดหวังจน
ออกนอกหนาในลักษณะ “ทําไมถึงทํากับฉันได” แตควรแสดงความรักที่ไมเปลี่ยนแปลงตอตัวเขา และ
ใหความมัน่ ใจแกเขาวาทานพรอมที่จะอธิบายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องพระคริสตทุกเมื่อถาเขา
ตองการ พรอมกันนั้นถาทานสามารถขอที่อยูของเขาไวเพื่อสงหนังสือที่นาสนใจแกเขาหรือฝากที่อยู
ของทานไวกบั เขา เพื่อการติดตอครั้งตอ ๆ ไปก็จะเปนการดี
ค. ถาคูสนทนาของทานตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสต จงจับมือแสดงความยินดีกับเขาดวย
ความจริงใจเพือ่ ตอนรับเขาเขาสูการเปนสมาชิกใหมในครอบครัวของพระเจา

25

จ. การติดตามผล
ทารกทั่วไปตองการอาหาร ความรัก ความอบอุน การคุมครองรักษา และการฝกฝนในแนวทาง
ที่ถูกตองทารกในพระคริสตก็ไมแตกตางจากนี้
เพราะฉะนัน้ การติดตามผลเพื่อเลี้ยงดูผูเชื่อใหมให
เจริญเติบโตขึ้นทางฝายจิตวิญญาณจึงเปนความรับผิดชอบของเราที่ขาดเสียมิได
1. วิธีติดตามผล พระคัมภีรไดใหตวั อยางบางประการเกีย่ วกับวิธีติดตามผลไวดังนี้
ก. การใชชีวิตรวมกับผูที่เชื่อใหม พระเยซูคริสตมีผูที่ติดตามพระองคเปนจํานวนมากแตมีสาวก
จริง ๆ เพียง 12 คนที่พระองคใชเวลาอยางใกลชิด เหลาสาวกเหลานี้เรียนรูจากชีวิตของพระเยซูคริสต
หลายสิ่งหลายประการทางดานพระองคเองก็ไดถายทอดความรูฝายจิตวิญญาณใหแกเขาและใหความรัก
ความสนใจเปนพิเศษในตัวสาวกเหลานี้ จึงไมนาแปลกใจเลยวาพระเยซูคริสตทรงสามารถคว่ําโลกดวย
ขาวประเสริฐของพระองคโดยสาวก 12 คนที่พระองคไดติดตามผลอยางใกลชิด
ข. การอธิษฐานเผื่อ การอธิษฐานเผื่อเปนวิธีการติดตามผลอีกวิธีหนึง่ ซึ่งปรากฏในพระคัมภีร
พระเยซูคริสตทรงใชเวลาอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค อาจารยเปาโลขึ้นตนจดหมายฝากหลายฉบับ
ของทานดวยการกลาวถึงกิจวัตรประจําวันของทาน ในการอธิษฐานเผื่อผูที่ทานไดชวยนํามาเปนคริส
เตียน
ค. จดหมายฝาก ในสมัยเริ่มแรกของคริสตจักรจดหมายฝากเปนวิธีการติดตามที่ใชกนั มาก และ
ไดผลอัครทูตตาง ๆ มักใชจดหมายฝากติดตามผลคริสเตียนใหมตามคริสตจักรตาง ๆ เราจึงมีจดหมาย
ฝากของอาจารยเปาโล อาจารยเปโตร และอาจารยยอหน ฯลฯ สมัยนี้เราก็ไมควรมองขามวิธีนี้ การเขียน
จดหมายเพื่อหนุนใจผูเชื่อใหมนับวาสําคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีที่เรากับผูเชื่อใหมอยูหางไกลกัน
ง. การสงตัวแทน อาจารยเปาโลใชวิธีนี้บอยครั้งคือ สงตัวแทนของทานไปเยีย่ มเยียนคริสเตียน
ตามที่ตาง ๆ เชนกรณีที่สงทิโมธี ทิตัส ไปทําหนาที่แทนแตสิ่งที่นาสังเกตคือ กอนทีจ่ ะสงตัวแทนได เรา
ตองฝกฝนตัวแทนของเราเสียกอน ในลักษณะเดียวกับที่อาจารยเปาโลฝกฝนทิโมธีและทิตัส
2. เมื่อทานติดตามผล ผูเชื่อใหมตองการใหทานชวยเหลือเขาในดานตาง ๆ ดังนี้
ก. ชวยเขาใหรจู ักพระคํา ทานสามารถชวยเขาไดโดย
1) ศึกษาพระคัมภีรรวมกับเขา
ภายใน 2-3 เดือนแรกหลังจากที่เขาตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตแลว เราควรใชเวลาศึกษา
พระคัมภีรสวนตัวรวมกับเขาอยางนอยอาทิตยละ 1-2 ครั้งแตละครั้งอาจจะใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
หรือมากกวานัน้ แลวแตโอกาสจะอํานวย แตอยาใชเวลานานเกินไปจนคริสเตียนใหมรับไมไหว
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สําหรับสิ่งที่ใชในการศึกษา ทานอาจจะเลือกพระคัมภีรบางตอนที่เหมาะสม หรือจะใชคูมือ
การศึกษาพระคัมภีรอยางเชนเริ่มใหถูก เรียนเพื่อรัก คูม ือเฝาเดียว ฯลฯ จุดประสงคที่ใหทําเชนนี้ ไม
เพียงแตวาเขาจะไดรับการหนุนใจทางดานจิตวิญญาณเพียงอยางเดียวเทานั้น แตในขณะเดียวกันเขาก็
เรียนรูวิธีการศึกษาพระคัมภีรไปในตัวดวย
หลังจากศึกษาพระคัมภีรดว ยกันเสร็จเรียบรอยแลว ทานควรใชเวลาที่เหลือตอบปญหาที่เขามี
แบงปนพระพรที่ไดรับแลวยุติดวยการอธิษฐานและการขอบพระคุณ
2) ศึกษาพระคัมภีรภายในกลุมเล็ก เราควรเชิญคริสเตียนใหมรว มกลุม เซลที่อยูแลว แดทางที่
ดีกวานี้คือรวบรวมคริสเตียนใหม 3-4 คน เขาดวยกันสักระยะหนึ่งตามเวลาและสถานที่ที่สะดวก
สําหรับทุกคน เพราะถาทุกคนอยูในระดับเดียวกันก็จะงายตอการติดตามผลมากขึ้น
ข. ชวยเขาใหรจู ักการอธิษฐาน
สอนเขาใหรูถึงความหมาย ความสําคัญและความจําเปนที่คริสเตียนตองอธิษฐาน ประเด็นตาง
ๆ ที่ตองเนนคือ
1) องคประกอบของการอธิษฐานซึ่งประกอบดวย การสรรเสริญ การขอบพระคุณ การสารภาพ
บาป การอธิษฐานเผื่อคนอื่น การทูลขอและการฝากฝงเรือ่ งสวนตัวไวในออมพระหัตถของพระเจา (ดู
ตัวอยางที่พระเยซูทรงสอนสาวกใหอธิษฐานใน มัทธิว 6:9-13)
2) อธิษฐานทุกขณะสอนเขาใหรูวาเราสามารถติดตอสนทนากับพระเจาไดทุกขณะ และในทุก
สถานที่ไมวาจะโดยการอธิษฐานจากใจเงียบ ๆ หรือโดยคําพูดเหตุผลเพราะพระเจาเปนพระวิญญาณจึง
ไมถูกจํากัดโดยเวลาและสถานที่
ยิ่งกวานัน้ พระองคทรงฤทธานุภาพสุงสุดจึงทรงสามารถตอบคํา
อธิษฐานของเราได
3) อธิษฐานโดยจิตวิญญาณและความจริง สอนเขาใหอธิษฐานอยางตรงไปตรงมากับพระเจา
เปดเผยความในใจทุกอยางโดยไมปด ปง และเรื่องอธิษฐานควรใหเฉพาะเจาะจงที่สุด แทนที่จะเปน
ลักษณะน้ําทวมทุงผักบุงโหลงเหลง
4) หนุนใจใหเขารวมประชุมอธิษฐานของคริสตจักร หรือบอกเขาใหหาคูอธิษฐานหนุนใจซึ่ง
กันและกันกับคริสเตียนรุนพีค่ นหนึ่งคนใดก็จะเปนความคิดที่ดีมาก
5) หนุนใจใหเขาใชสมุดบันทึกสําหรับอธิษฐาน โดยแบงหนากระดาษออกเปนชวง ๆ เชน ชื่อ
คนที่เราจะอธิษฐานเผื่อ หัวขอเรื่องที่อธิษฐานเผื่อ คําตอบที่ไดรับและวันที่ (วันที่ที่เราเริ่มอธิษฐาน และ
วันที่ที่พระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐาน)
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ชื่อบุคคล หัวขออธิษฐาน

พระเจาตอบคําอธิษฐาน

วันที่
เริ่ม ตอบ

สมุดบันทึกสําหรับการอธิษฐานชวยเราไดมาก เพราะจะชวยการสํารวจชีวิตสวนตัวของเราวา
การที่พระเจาทรงตอบและไมตอบคําอธิษฐานนั้นเพราะเหตุไรสวนทีพ่ ระองคไมทรงตอบอาจเนื่องจาก
ความบกพรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชีวิตของเรา ถาพระองคทรงตอบก็จะชวยหนุนใจความเชื่อของเราให
เขมแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น
ค. ชวยเขาใหมีความสัมพันธกับคริสเตียนคนอื่น ๆ ภายในคริสตจักร
สอนเขาใหรูวา ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตแหงความสัมพันธ
ประการแรกกลับมาคืนดีมี
ความสัมพันธกับพระเจา ประการที่ 2 เราสัมพันธกับบุตรของพระเจาดวยกัน เพราะฉะนัน้ จึงมี
ความสําคัญที่เขาจะรวมกลุมในการนมัสการพระเจา พรอมกับคริสเตียนคนอื่นในรูปของคริสตจักร
ทองถิ่น ควรเนนใหเขารูวาคริสจักรก็คือ “การชุมนุมกันของคนที่ถูกเรียกออกมาจากโลกและความบาป
เพื่อเปนขององคพระผูเปนเจา” ซึ่งพระคัมภีรเปรียบเทียบเปนพระกายของพระคริสต และเขาเองก็เปน
สวนหนึ่งของพระกายนั้น
ง. ชวยเขาใหเปนพยานเพื่อพระคริสต
ทันทีที่เขามาเปนคริสเตียนใหม ๆ เขาควรไดรับการหนุนใจใหบอกกลาวแกคนหนึ่งคนใดถึง
การตัดสินใจของเขาอยางไมรอชา
และสอนเขาใหรูวาการเปนพยานเรื่องพระคริสตเปนหนาที่
รับผิดชอบที่สําคัญมากของคริสเตียนทุกคน
วิธีนี้ไดผลที่สุดในการสอนเขาเรื่องนี้ก็คือ จากตัวอยางของตัวทานเอง
ทานอาจจะนัดเวลาใดเวลาหนึ่งในการนําเขาออกไปดวยกันกับทาน เพื่อทานจะแสดงวิธีการ
เปนพยานทางภาคปฏิบัติใหเขาไดเห็น ในบางโอกาสใหเขามีโอกาสแบงปนคําพยานจากชีวิตของเขา
สั้น ๆ หลังจากหลาย ๆ ครั้งผานไป ทานอาจตองการใหเขาเปนพยานโดยตรงใหทานชม แลวตัวทานจะ
ชวยแนะจุดบกพรองจากการปฏิบัติงานของเขา ลักษณะเชนนี้ทานจะชวยเขาใหมีความมั่นใจเพิ่มมาก
ขึ้นทีละขั้น จนเขาเองสามารถชวยนําคนอืน่ และสอนคนอื่นเหมือนที่ทา นไดชว ยเขามาแลว (ดู 2 ทิโมธี
2:2)
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หลังจากศึกษาถึงวิธีติดตามผลอยางงาย ๆ ที่กลาวมาแลวขอใหทานคิดถึงคริสเตียนใหมคนหนึ่ง
คนใดที่ทานจะใชชวี ิตกับเขาเปนพิเศษ และจงเริ่มทํา
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4. ตอบคําถามที่พบบอย

พระเยซูคริสตเองไมเคยปฏิเสธคําถามหรือขอกังขาของบุคคลที่แสวงหาคําตอบดวยความสุจริต
ใจ ใน 1 เปโตร 3:5 ก็กลาวย้ําวา “จงเตรียมตัวไวใหพรอมเสมอเพื่อทานจะสามารถตอบทุกคนที่ถาม
ทานวา ทานมีความหวังใจเชนนี้ดว ยเหตุผลประการใด แตจงตอบดวยใจสุภาพและดวยความนับถือ” แต
ขณะเดียวกันใหเราหัดเปนคนมีไหวพริบ เพราะหลายครัง้ บุคคลที่ถามคําถามจะไมถามเพราะความอยาก
รูจริง แตอยากลองดีมากกวา ลองถามกลับไปดูซิวา “ถาเผื่อผมสามารถตอบคําถามที่คุณสงสัยจนเปนที่
พอใจ คุณยินดีจะมาเชื่อพระเยซูคริสตไหม?”
ขอควรจําอีกประการหนึ่งในเรื่องการตอบคําถาม ถาสมมุติวาบางครัง้ เราเจอคําถามที่เราตอบ
ไมได หรือไมแนใจในคําตอบ เราควรมีความเปนคริสเตียนพอทีจ่ ะบอกกับผูถามวา “ขอโทษ ผมไม
ทราบ” แตควรสัญญาวาจะพยายามคนหาคําตอบมาใหภายหลัง
คําถามและคําตอบสั้นที่ไดคดั เลือกมาตอไปนี้ ผูเขียนไดรับความรวมมืออยางดีจากที่ปรึกษา
กลุม น.ค.ท. ทุกทาน ซึ่งแตละทานตางก็มีประสบการณอยางกวางขวางในเรื่องการประกาศขาว
ประเสริฐกับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ผูเขียนจึงขอถือโอกาสขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดว ย
1. พระเจามีจริงหรือ? เราพิสูจนไดอยางไรวา มีพระเจา
ตอบ- คงไมมีใครสามารถพิสูจนไดวามีพระเจาตามหลักวิทยาศาสตรไดเทา ๆ กับ ไมมีใคร
สามารถพิสูจนวาพระเจาไมมี แตถาเราสามารถพิสูจนวา มีพระเจาไดจริง พระเจาก็คงสิ้นสุดความเปน
พระเจา เพราะเทากับวามนุษยอยูเ หนือพระเจา และจะนําพระเจามาพิสูจนที่ไหนเมื่อไรก็ได เชือ่ แนวา
คงไมมีใครตองการพระเจาแบบที่วานีแ้ น ๆ
เหตุผลที่เราเชื่อวามีพระเจา
ก. กฎของเหตุและผล จักรวาลที่กวางใหญและสรรพสิ่งรอบตัวเรา รวมทั้งความนาอัศจรรยของ
รางกายมนุษยเปน ผลที่ปรากฏแกสายตาของเรา เมื่อมีผลยอมตองมีเหตุ และเหตุนั้นตองเปนผูยิ่งใหญที่
ริเริ่มสรรพสิ่งดังกลาว “สภาพที่ไมปรากฏของพระเจานั้นคือ ฤทธานุภาพอันถาวร และเทวสภาพของ
พระองคก็ไดปรากฏชัด ในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง” (โรม 1:20)
ข. แผนแบบและผูออกแผนแบบ สรรพสิ่งที่เรามองเห็นแสดงถึงความมีแบบแผนจุดประสงค
และสติปญญา เชนถาเราเห็นนาฬิกา เราตองคิดทันทีวา มีผูออกแบบ เราเห็นตัวอาคาร บาน เรารูวา
ผูออกแบบบาน เชน เดียวกัน เมื่อเราสังเกตสิ่งที่มีแบบแผนรอบตัวเรา ไมวาจะเปนกลางวัน กลางคืน
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ฤดูกาลการหมุนเวียนของดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลทําใหเราคิดเปนอื่นไปไมได นอกจากจะบอกวา
มีบุคคลที่เปยมดวยสติปญญา เปนผูวางแผนแบบอยูเบือ้ งหลัง
ค. พระเยซูคริสตเปนผูสําแดงพระลักษณะของพระเจาในประวัติศาสตรของมนุษย และ
พระองคทรงอางพระองคเปนพระเจา และชีวิตของพระองคไดยืนยันถึงคําอางของพระองค (ขอแนะนํา
ใหอานหนังสือ) เยซูคือใครจัดพิมพโดย น.ค.ท. เชนเดียวกัน)
ง. ประสบการณของคริสเตียนทุกยุคสมัย ตางยืนยันวา พระเจาเปนจริงในชีวิตของเรา และ
พระองคยังทรงพระชนมอยูใ นชีวิตประจําวันทุก ๆ วัน
2. ใครสรางพระเจา?
ตอบ –ในเชิงปรัชญา คําถามนี้ถือวา “หาซึ่งความหมายมิได (Meaningless Question) เพราะถา
เราพูดถึง “การสราง” เรากําลังพูดถึงบางสิ่งบางอยางภายในขอบเขตของเวลา และสถานที่ แตพระเจาใน
ทรรศนะของคริสตชนอยูนอกเหนือเวลาและสถานที่ พระองคเปนจุดริเริ่มของสรรพสิ่ง ทรงเปนอยูชั่ว
นิรันดรดังคําตอบของพระองคจากพระคัมภีรวา “เราเปนผูซึ่งเราเปน” (อพยพ 3:14) อีกประการหนึ่ง ถา
พระเจามีโครงสรางก็แสดงวาพระองคไมใชพระเจา เพราะผูสรางจะตองยิ่งใหญกวาผูถูกสรางอยาง
แนนอน แลวเราจะเรียกผูนนั้ วาอยางไรดี?”
3. รูไดอยางไรวาพระคัมภีรเปนคําของพระเจา?
ตอบ-ก. พระคัมภีรอางเองวา ใจความทุกอยางที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้ เปนพระคําที่พระ
เจาทรงดลใจใหเขียนขึน้ หมายความวา พระเจาเปนผูถายทอดใจความทุกอยาง โดยวิธีการตาง ๆ ผานตัว
มนุษยทพี่ ระองคทรงเลือกสรรใหเขียนและพระองคเปนผูชวยควบคุมถอยคําและใจความนั้น ๆ ไมให
ผิดเพี้ยนจากพระประสงคของพระองค
ลองพิจารณาจากคําอางของพระคัมภีรเองวาใครบางที่สามารถเขียนใจความแบบพระคัมภีร
เปนตนวา คนดี คนเลว ทูตสวรรคดี, ทูตสวรรคเลว ซาตานหรือพระเจา
1. คนดีและทูตสวรรคดียอมไมใชผูเขียน เพราะถาคนดีหรือทูตสวรรคดีเปนผูเขียนเขาจะตอง
บอกตรง ๆ วาตนเองเปนผูเขียน แทนที่จะไปอางอยางหลอกลวงวาพระเจาเปนผูตรัสคําเหลานั้น
2. คนเลว ทูตสวรรคเลว และซาตาน ก็เปนผูเขียนไมได เพราะถาเขาเหลานี้เปนผูเขียนยอม
ไมใชวิสยั ของผูเขียนเองที่เทีย่ วแฉความผิดบาปของตนเองใหใครตอใครทราบ แถมยังบอกดวยวา ใน
วาระสุดทายพระเจาจะพิพากษาเขาใหรับโทษในบึงไฟนรกชั่วนิรันดรหรือ
3. พระเจาทรงดลใจใหมนุษยเขียน ความเปนไปไดเพียงอยางเดียว คือพระเจาเปนผูดลใจให
มนุษยเขียน ตามคําอางของพระคัมภีรเอง
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ข. คําพยากรณที่สําเร็จอยางถูกตองรอยเปอรเซ็นตยอมยืนยันถึงความจริงแหงพระวจนะของ
พระเจา คําพยากรณของพระคัมภีรมีลักษณะพิเศษคือ มีความเฉพาะเจาะจง และทิง้ ชวงเปนเวลานาน
นับเปนรอยหรือพันปกอนเหตุการณนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (สิ่งนี้ชวยขจัดปญหาเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ
ลวงหนาออกไปอยางไมตองสงสัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งคําพยากรณเกีย่ วกับ อาณาจักรใหญของโลกที่
เกี่ยวของกับประเทศอิสราเอล และชีวิตของพระเยซูคริสต ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร
สากลอยางถูกตอง ตามการบันทึกของพระคัมภีร แมสถานการณของโลกในปจจุบนั ก็เกีย่ วโยงโดยตรง
กับคําพยากรณลวงหนาของพระคัมภีรอยางไมตองสงสัย โดยเฉพาะเรื่องราวของประเทศอิสราเอลยุค
ปจจุบัน ทีเ่ กีย่ วของกับประเทศอาหรับ รัสเซีย อเมริกนั ฯลฯ เปนสิ่งที่ทุกคนควรใหความสนใจเปน
พิเศษ
ค. อิทธิพลของพระคัมภีรทมี่ ีตอคนทั่วโลกทุกยุคสมัยอยางไมเปลี่ยนแปลงและลาสมัยยอมเปน
ความจริงที่มีนา้ํ หนักอีกประการหนึ่ง ที่เราตองพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคริสเตียนทั่วโลกได
ยืนยันเปนเสียงเดียวกันวา พระคําของพระเจาไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา และพระสัญญาของพระองค
เกิดผลจริงในประสบการณของชีวิตแตละวัน
4. ทําไมจึงกลาววา พระเยซูคริสตเปนทางเดียวสูพระเจา และชีวิตนิรันดร
ตอบ- กอนอื่นเราควรทําความเขาใจใหชัดเจนวา เมื่อเรากลาววา “พระเยซูคริสต เปนทางเดียวสู
พระเจานั้น” เราคริสเตียนไมไดเปนผูอางหรือเปนผูตั้งกฎเกณฑนี้ขึ้นมาเอง แตเราพูดตามที่พระเจาได
ตรัสไวในพระคัมภีร “ในผูอนื่ ความรอดไมมีเลย ดวยวานามอื่นซึ่งใหเราทั้งหลายรอดได ไมทรงโปรด
ใหมีทามกลางมนุษยทวั่ ใตฟา ” (กิจการ 4:12) พระเยซูคริสตเองตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง
และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” (ยอหน 14:16)
เพราะฉะนั้นการกลาววา พระเยซูคริสตเปนทางเดียวนัน้ จึงเปนขอกําหนด หรือเงือ่ นไขที่พระ
เจาทรงตั้งไวสาํ หรับทุกคน ที่จะเขาไปสูเมืองบรมสุขเกษมของพระองค ซึ่งพระองคเปนเจาของ เหมือน
ๆ กับในปจจุบัน ประเทศตาง ๆ ยอมมีขอกําหนดสําหรับประเทศของตนวา บุคคลใดที่ตองการเดินทาง
ไปสูประเทศของเขานั้นตองกระทําสิ่งใดบางเปนตนวา ตองมีพาสปอรต และวีซา ตามที่เขากําหนดไว
5. ทําไมพระเจาจึงสรางโลกมนุษยที่ไมสมบูรณแบบเชนโรคภัยไขเจ็บ การสงคราม ความเจ็บปวด
ความโหดเหี้ยมทารุณ ความเกลียดชัง ฯลฯ
ตอบ – เริ่มแรกพระเจาทรงสรางมนุษย และสรรพสิ่งบริสุทธิ์และสมบูรณแบบที่สดุ แตเพราะ
ความบาป ของมนุษยเองที่ ทําใหมนุษยตกจากสภาพเดิมที่สมบูรณแบบและบริสุทธิ์สูสภาพเชนทุกวันนี้
ความบาปที่วานี้ เริ่มตนจากมนุษยคแู รกไดเลือกตัดสินขัดขืนคําสั่งของพระเจา ซึ่งเปนผลใหเชื้อรายแหง
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ความบาปไดถา ยทอดมาสูมวลมนุษย จากนั้นมนุษยตอ ๆ มาก็ไดเลือกแนวทางที่ไมแตกตางกัน คือ
ปฏิเสธพระเจา และตั้งตัวเองเปนใหญโดยปราศจากพระเจา ผลลัพธคือ ความชัว่ ราย ความเกลียดชัง ภัย
สงคราม ความเจ็บปวด ฯลฯ เพราะฉะนั้น มนุษยตอ งโทษตัวมนุษยเองที่ไดทําใหสิ่งเหลานีเ้ กิดขึ้น
แทนที่จะไปโทษพระเจาเพราะพระเจาไมเคยสรางโลกที่ไมสมบูรณที่วา นี้เลย
ยกตัวอยาง – ถาจะเปรียบพระเจาเปนนักสถาปตยที่ยิ่งใหญ ผูไดทรงวาดแบบแปลนที่สมบูรณ
แบบสําหรับการกอสรางคือโลก มนุษยคือ ชางกอสราง แตมีความทะนงตน และหัวดื้อรั้นไมยอมปฏิบัติ
ตามแบบแปลนที่นักสถาปตยไดวาดไวโดยเครงครัด
เมื่อภายหลังเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง
เพราะกระทําผิดจากแผนแบบ ทานคิดวาควรโทษใครดี? นักสถาปตยหรือคนกอสราง? พระเจาหรือ
มนุษยเอง?
6. ทําไมมนุษยทุกคนเกิดมาตองเปนคนบาป? เราเปนคนผิดบาปเพราะสิ่งแวดลอมไมดี มิใชหรือ?
ตอบ – ถึงแมสิ่งแวดลอมไมดีมีสวนกระทบกระเทือนตอความประพฤติของมนุษยโดยทัว่ ไป
แตนั่นคือ ผลที่แสดงออกมามากกวารากปญหาแทจริง
ขอเท็จจริงที่เราตองยอมรับคือ เราเปนคนบาปไมใชเพราะเราทําบาป แตเราทําบาปเพราะเรา
เปนคนบาป หมายความวาลําดับแรกสุดนั้น เพราะเราเปนคนบาปกอน สันดานบาปในตัวเรานีผ้ ลักดัน
เราใหกระทําบาป และสรางสิ่งแวดลอมที่ไมดีขึ้น
สันดานบาปในตัวเราเกิดขึ้นเพราะมนุษยคแู รกไดทําผิดสัญญา ตอพระเจา โดยการขัดขืนคําสั่ง
ของพระองค (ดูคําตอบขอ 5) การกระทําผิดสัญญาครั้งนั้น สงผลสูมวลมนุษยชาติที่ไมมีสวนในการ
ตัดสินใจครั้งนั้น
ยกตัวอยาง ปจจุบันถานายกรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดของเราไดลงนามในสนธิสัญญาฉบับหนึ่ง
ฉบับใดตอประเทศอื่น สนธิสัญญาในนั้นยอมมีผลกระทบกระเทือนตอคนทั้งประเทศ รวมทั้งคนรุน
หลังที่จะเกิดตามมาดวย ทั้ง ๆ ที่เขาเหลานี้ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจอะไรเลย
ตัวอยางที่ 2 การสืบทอดทางกามพันธุเปนความจริงที่เราทราบกันดี อุปนิสัยใจคอ หรืออารมณ
ของพอแม สามารถสืบทอดตอไปสูลูกหลานได ถาตนมะมวงใหผลิตผลเปนผลมะมวงฉันใด คนบาป
เกิดมาก็ตองเปนคนบาปฉันนั้นสังเกตดวยวาเด็กเล็ก ๆ ที่เกิดมารูจกั เห็นแกตัว อิจฉาริษยา หรือโมโห
โกรธเคือง โดยที่เราไมตองสอนอะไรเลย
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7. ความยุติธรรมของพระเจาอยูที่ไหน ถาพระองคทรงอนุญาตใหมีคนรวยคนจน และความไมเปน
ธรรมในสังคมทุกชนิด?
ตอบ – ก. คานิยมของพระเจาไมใชเปนแบบที่มนุษยคดิ ในสายพระเนตรของพระเจา มนุษยทุก
คน มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยเทาเทียมกันหมด คนที่รวยในสายพระเนตรของพระองคไมไดวิเศษวิ
โสกวาคนจน จะสังเกตเห็นวาความรอดของพระองคไปสูทุกคนโดยไมเลือกหนาอินทรหนาพรหม แม
พระเยซูคริสตเอง ก็บังเกิดในตระกูลที่ยากจนต่ําตอย
ข. หลายครั้งมนุษยเปนตัวการแหงสารพัดปญหาที่เกิดขึ้น เปนตนวา ถาพอแมที่ไมรับผิดชอบ
ประพฤติตนไมดี ไมขยันขันแข็งก็ยอมสงผลสะทอนไปสูฐานะของลูกหลานอยางหนีไมพน หรือใน
กรณีที่มนุษยดว ยกันคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก็เกิดจากการชิงดีชิงเดนแยงชิงผลประโยชนแลวสราง
ความไมเปนธรรมเกิดขึ้นในสังคม
8. ความตายของพระเยซูคริสตไถบาปของมนุษยไดอยางไร?
ตอบ – เราคงไดยินคําวา “แพะรับบาป” เมื่อสมัยกอนคือสมัยของพระคัมภีรเดิม เมือ่ บุคคลหนึ่ง
ทําบาป เขาจะชําระลางบาปของเขาโดยเอาแพะหรือแกะที่บริสุทธิ์ปราศจากดางพรอยมาฆา เพื่อทดแทน
ความบาปของตน ซึ่งถือวาแกะหรือแพะตัวนั้นไดรับโทษแหงบาปของตนเองไปแลว
ความตายของพระเยซูคริสตก็เปนลักษณะเดียวกันมนุษยทุกคนเปนคนบาป และสมควรที่จะ
ไดรับโทษแหงความบาปของตน
แตพระเจาทรงรักมนุษยโดยสงพระเยซูคริสตในฐานะผูบริสุทธิ์
ปราศจากความบาปมารับโทษแทนความบาปของเรา
ตัวอยาง สมมุติวาทานติดหนี้นายทุนคนหนึ่งเปนจํานวนมาก ไมมีปญญาจะจายคืน แตมีเศรษฐี
ใจดีคนหนึ่ง เพราะรักคุณและยินดีจะชวยจายหนี้จํานวนนั้นแทนคุณ โดยที่เขาไมคดิ อะไรจากคุณเลย
คุณจะรูสึกอยางไร? พระเยซูคริสตทรงไถบาปของเรา ก็อยูในลักษณะของเศรษฐีใจดีผูนั้น
9. ศาสนาคริสตชวยแกปญหาสังคมอยางไร? (ปญหานี้เกิดขึ้น เพราะนักศึกษาภายนอกหลายคนไม
เขาใจวา การประกาศขาวประเสริฐของคริสเตียนจะชวยแกปญหาสังคมอยางไร?)
ตอบ – ก. คริสเตียนเชื่อวา รากปญหา มนุษยอยูที่ตัวมนุษยเองเปนอันดับแรก พระเยซูคริสต
กลาวถึงเรื่องนีว้ า “เพราะวาจากภายในมนุษยคือจากใจมนุษย มีความคิดชั่วราย การลวงประเวณี การลัก
ขโมย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย การโลภ.... สารพัดชัว่ นี้เกิดจากภายในและทําใหมนุษยเปนมลทิน”
(มาระโก 7:21-23) เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาตองแกที่ตนเหตุไมใชปลายเหตุ ตนเหตุคือ การกําจัดตัว
เชื้อรายของบาปที่มีอยูในตัวมนุษย เราเชือ่ วาพระเยซูคริสตโดยการสิ้นพระชนม และการคืนพระชนม
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ของพระองคไดทําลายตัวเชือ้ รายดังกลาวใหหมดสิ้นไป และโดยพระเยซูคริสตนี้เองที่บุคคลที่ตอนรับ
พระองค จะไดรับการสรางใหมเปนคนใหมในพระคริสต
ข. สังคมจะเปลี่ยนไดตองขึ้นอยูกับกลุมบุคคลตาง ๆ ที่ประกอบขึน้ เปนสังคมนัน้ ๆ เปลี่ยน
กอน คริสเตียนเชื่อวา เมื่อบุคคลหลายคนไดรับการสรางใหม มีชีวิตใหมจริง ๆ ก็จะประกอบขึน้ เปน
สังคมใหมที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
มันก็แกอะไรไมได
“ผมบอกไดเพียงวาถึงจะฆาลางผลาญกันเปนคอมมิวนิสตกันใหหมด
เพราะเรื่องมันอยูที่คน ไมไดอยูที่ลัทธิ” (คําเขียนของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) หนังสือพิมพสยามรัฐ
คอลัมน “ขาวไกลนา” หนา 3 ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2519
10. ศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันหมดมิใชหรือ?
ตอบ – ศาสนาเหมือนแสงไฟที่มีคุณประโยชนที่มีคุณประโยชน แตกตางกันออกไป เปรียบได
เปนแสงเทียน ตะเกียงน้ํามันกาซ ตะเกียงเจาพายุ แสงไฟนีออน ฯลฯ แตแสงเหลานี้ถงึ เปนประโยชนแต
ก็ไมไดเปนบอเกิดแหงชีวิต โลกเรามีแสงอาทิตยอยางเดียวเทานั้นที่ทําใหเกิดชีวติ และผดุงชีวิตพระเยซู
คริสตเปรียบเหมือนแสงอาทิตย เพราะพระองคไมไดอางคําสอนเปนหลักใหญ แตกลับอางการนมัสการ
พระองค และการมีความสัมพันธสวนบุคคลกับพระองคเปนที่ตั้ง เพื่อบุคคลนั้นจะไดรับชีวิตของ
พระองคดังคําตรัสที่วา “เราไดมาเพื่อเขาทัง้ หลายจะไดชวี ิต และไดชวี ติ ที่ครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10)
อีกประการหนึ่ง ถึงแมวามีคําสอนบางอยางในศาสนาตาง ๆ เหมือนกัน (เพราะความจริงทุก
อยางยอมเปนความจริงของพระเจา) แตถาเราพิจารณาหรือเปรียบเทียบหลักสําคัญ ๆ ของศาสนาตาง ๆ
โดยละเอียดแลวจะเห็นไดวา แตกตางกันมากเปนตนวา
ก. เปาหมายสูงสุดของแตละศาสนา (ยกตัวอยางศาสนาใหญ ๆ )
1. ศาสนาพุทธ เปาสูงสุดคือ นิพพาน หรือการดับซึ่งกิเลสตัณหา
2. ศาสนาฮินดู เปาสูงสุดคือนิพพานเหมือนกัน แตมีความหมายที่แตกตางจากของพุทธ เพราะ
ศาสนาฮินดูเชือ่ วาทุกสิ่งทุกอยางเปนสวนหนึ่งของพระเจา (Pantheism) เพราะฉะนั้นจุดหมายของ
มนุษยในที่สุดคือการรวมตัวกับพระของตน ในลักษณะหยดน้ําที่รวมตัวกับมหาสมุทร
3. อิสลาม ความนึกคิดเรื่องสวรรคของอิสลามเปนภาพพจนของอิรสตรี เหลาองุนและ
เสียงเพลง ซึ่งถือเปนรางวัลที่พระเจาทรงประทานใหทกุ คนที่ประพฤติตนเปนอิสลามที่ดี ความคิดเรื่อง
พระเจาของอิสลามก็แตกตางจากของคริสเตียน เชนชาวอิสลามไมเชื่อวา พระเจาทีบ่ ริสุทธิ์จะมาบังเกิด
เปนมนุษยในลักษณะเนื้อหนัง เชน พระเยซูคริสต เพราะฉะนัน้ อิสลามจึงไมเชื่อวาพระเยซู คือพระบุตร
ของพระเจา
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4. ศาสนาคริสต เปาสูงสุดคือชีวิตนิรันดรแตขณะที่อยูใ นโลกนี้ เรามีชีวิตอยูเพื่อถวายเกียรติแด
พระเจาโดยเลียนแบบชีวิตของพระองค
คริสเตียนรับชีวิตใหมจากพระเจาทันทีที่เขากลับใจใหม
ตอนรับพระเยซูคริสต หลังความตายสวนที่เปนจิตวิญญาณจะไปอยูก บั พระเจา สวนที่เปนรางกายก็จะ
เนาเปอยผุพังเหมือนคนทุกคน แตเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง รางกายของเราจะไดรบั
การเปลี่ยนเปนกายแหงสงาราศี เหมือนรางกายของพระคริสตหลังฟนคืนพระชนมชาวคริสตไมเชื่อ
เรื่องการเวียนวายตายเกิดแตเชื่อวาผูมีจิตศรัทธาในพระเยซูคริสตจะอยูก ับพระเจาองคบริสุทธิ์ตลอดไป
เปนนิตยอยางมีความสุข ภาพพจนของสวรรคไมมีเรื่องฝายเนื้อหนังมาเกี่ยวของ แตเปนภาพพจนที่
บริสุทธิ์ พรอมดวยเสียงเพลงแหงทูตสวรรคลอมพระที่นั่งอันแจมจรัสของพระองค ณ ที่นนั่ จะไมมี
น้ําตา ไมมีความเจ็บปวด ไมมีความมืด และไมมีความตายอีกตอไป (วิวรณ 21:4)
ข. วิถีแหงความรอด ทุกศาสนายกเวนความเชื่อของคริสตชนเนน “การชวยตัวเอง” “จงปฏิบัติ”
คือ “จงกระทํา” เพื่อใหถึงจุดเปาหมายที่เขาตองการ แตคริสตศาสนาเนน “พระคริสตทรงไดกระทําให
สําเร็จแลว โดยการสิ้นพระชนมของพระองคบนไมกางเขน” “ดวยวาซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดย
พระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดยตัวเราทั้งหลายกระทําเอง แตพระเจาทรงประทานให ความรอดนั้น
จะเนื่องดวยการกระทําก็หามิได เพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได” (เอเฟซัส 2:8-9)
จุดนี้เองที่ทําใหคริสเตียนมีความมั่นใจในความรอดหลังความตาย ซึ่งคนอื่นไมมี เพราะเรารู
เรื่องความรอดนั้นไมมีมนุษยคนใดสามารถพึ่งตนเองจนถึงจุดที่เขามั่นใจได นอกจากอาศัยพระคุณของ
พระเจาเทานั้น
ค. ศาสนาอืน่ เนนสอน แตศาสนาคริสตเนนฤทธิ์เดชแหงชีวิตของพระคริสตที่เขาไปมีสวน
สัมพันธในชีวติ ของเขาโดยตรง เราทราบดีวาปจจุบันนี้ ปญหาทั่วไปของมนุษยไมใชอยูที่ความรูวา
“อะไรดี” “อะไรชั่ว” แตอยูท ี่วาเรารูแลวแตไมมีกําลังที่จะเอาชนะสิ่งไมดีในชีวิต พระคริสตผูทรงพระ
ชนมอยูจึงสามารถประทานพลังใหแกทกุ คนที่วางใจในพระองค
ง. ศาสนาทุกศาสนาเริ่มจากการขวนขวายของมนุษยเพื่อเขาไปสูความจริงแหงชีวิต แตความ
จริงของคริสตศาสนาคือความจริงที่พระเจาทรงสําแดง หรือ เปดเผยใหมนุษยทราบ กลาวอีกนัยหนึ่ง
ศาสนาอื่นวางอยูบนพื้นฐานของมนุษยที่พยายามแสวงหาพระเจา แตดา นคริสตศาสนา พระเจาเปนฝาย
แสวงหา และเปดเผยใหมนุษยทราบถึง แผนการของพระองคดังกลาว
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การเปนพยานตัวตอตัวทีไ่ ดผลไมไดมีความสลัลซับซอนหรือยากเย็นอะไรเลย เพราะวิธีการ
เกือบทุกอยางเปนผลมาจากการใชชีวิตอยางธรรมชาติที่สุดของคริสเตียนในสังคมที่ตนสังกัดอยู
อานหนังสือเลมนี้ แลวทานจะพบวาคํากลาวนี้เปนความจริง....
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