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“หลกัข้อคิดทีถ่่ายทอดต่อไปได้” คอือะไร? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค ์ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ใหเ้ป็นเป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขา
มาแลว้ 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิดีจากขา้พเจา้....ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิ
บาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่สมาชิกในคริสตจกัรมากมาย 
รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ยความสัตย์
ซ่ือ ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละ
ทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานน าคนมาเช่ือในพระเยซู 

ในโครงการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ี องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา
และมวลชนทัว่โลก ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ข้ึน ซ่ึงเราไดอ้ภิปรายถึง
หลกัความจริง ท่ีพระเยซูไดส้อนแก่อคัรสาวกของพระองค ์

ค าวา่ “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ นั้นหมายถึงแนวความคิด หรือหลกัแห่งความจริง ซ่ึง
สามารถท่ีจะสอนกนัเป็นทอด ๆ ไปได ้ คือจากคริสเตียนรุ่นน้ี ต่อไปยงัคริสเตียนรุ่นหลงั โดยไม่
ผดิเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย 

“หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ น้ี ไดเ้ก็บรวบรวมไวโ้ดยการพิมพเ์ป็นหนงัสือ ท าเป็นฟิลม์ 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทบธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า
ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิทีจ่ะแน่ใจว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว 

จากประสบการณ์ของขา้พเจา้ ซ่ึงเคยเป็นท่ีปรึกษาของนกัศึกษา และคนทัว่ไปจ านวนพนั ๆ 
เป็นเวลาหลายปี ตั้งแต่ขา้พเจา้ไดพ้บกบัองคพ์ระเยซูคริสตม์า ท าใหข้า้พเจา้แน่ใจวา่ มีคนนบัหม่ืนนบั
แสน ซ่ึงไดรั้บเช่ือพระเยซูคริสต ์ และไปนมสัการท่ีคริสตจกัรอยา่งสม ่าเสมอ ไม่มัน่ใจวา่ตนเองไดรั้บ
ความรอดพน้บาปหรือไม่ ถึงแมว้า่คนเหล่าน้ีจะพยายามทุกวถีิทาง ท่ีจะปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีพอพระทยั
พระเจา้ แต่เขาก็ยงัไม่แน่ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระองคอ์ยูน่ัน่เอง 

นกัธุรกิจหนุ่มผูฉ้ลาดปราดเปร่ือง มาพบขา้พเจา้ท่ีส านกังาน ในสายตาของคนทัว่ไปแลว้ ชาย
คนน้ีเป็นผูป้ระสบความส าเร็จทั้งในดา้นธุรกิจ และในดา้นศีลธรรม เขามีช่ือเสียงโด่งดงัทัว่โลกใน
วงการธุรกิจของเขา เขาเป็นคนมีศีลธรรมปฏิบติัพระเจา้อยา่งเคร่งครัดในคริสตจกัร ถึงกระนั้นเขาก็ยงั
ไม่มีความแน่ใจวา่ ตนเองเป็นคริสเตียนหรือไม่ เขาปรารถนาจะมีความแน่ใจในความเป็นคริสเตียนของ
ตน ยิง่กวา่ส่ิงอ่ืนใดในโลก แต่ก็ไม่รูวา่จะไดรั้บความแน่ใจนั้นมาไดอ้ยา่งไร 

ความสงสัยในความรอด 

ขา้พเจา้คน้พบวา่ ยงัมีศิษยาภิบาลและคริสเตียนชั้นผูน้ าหลายท่าน ท่ีมีความสงสัยในการรับ
ความรอดของตวัเองศิษยภิบาลคนหน่ึง ซ่ึงประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตม์าแลว้เป็นเวลาถึง 
40 ปี ไดป้รับทุกขก์บัขา้พเจา้วา่ เขาเองยงัไม่แน่ใจในความรอดของตวัเอง ภรรยาของนกัเทศน์คนหน่ึงก็
ไดเ้ปิดใจกบัขา้พเจา้เช่นเดียวกนัวา่ “ตลอดเวลาสามสิบปีท่ีผา่นมาน้ี ดิฉนัและสามีของดิฉนัไดน้ าคนนบั
พนั ๆ คนมาหาพระเยซูคริสต ์ แต่ดิฉนัเองยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง ดินฉนัยงัไม่เคย
เปิดเผยเร่ืองน้ีกบัใครมาก่อนเลย แต่เวลาน้ีดิฉนัมีความกลดักลุม้เหลือทน ดงันั้นดิฉนัจึงไดม้าขอความ
ช่วยเหลือจากท่าน” 

 
 
หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดเ้ทศนาเร่ือง “ความเป็นเอกของพระเยซูคริสต”์ จบลงแลว้ มีนิสิตคนหน่ึง

ไดอ้ธิษฐานรับเช่ือพระเยซูคริสต ์ แต่เม่ืออธิษฐานเสร็จแลว้ สีหนา้ของเขาก็มีความฉงนสนเท่ห์ เขาพดู
กบัขา้พเจา้วา่เขาไม่มีความรู้สึกอะไร 
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ชีวติภายใต้การบังคับบัญชาของตนเอง ชีวติภายใต้การบังคับบัญชาของพระคริสต์ 

ตน ตนเองอยูบ่นบลัลงักชี์วติ ตน ตนเองบนบลัลงัก ์
† พระคริสตอ์ยูภ่ายนอกชีวิต  

† 
พระคริสตป์ระทบับนบลัลงักชี์วติ 

 ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของตนเอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ขดัแยง้และความไม่สมหวงัอยูเ่สมอ 

 ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของพระเจา้ ผูท้รงมีความสามารถอนั
ไม่มีขอบเขตจ ากดั ซ่ึงส่งผลใหเ้ราสามารถ
ด าเนินชีวติไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัแผนการ
อนัประเสริฐของพระองค์ 

 
 
 
 
 
 
 

แตกต่างกวา่แต่ก่อนเลย “ผมคิดวา่พระเจา้คงไม่ฟังค าอธิฐานของผมหรอก ผมจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ 
พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัในใจของผมแลว้” 

ท าไมนะ ความไม่แน่ใจอนัน่าเศร้าสลดเช่นน้ี จึงเกิดแก่นกัศึกษาและคนทัว่ไปเป็นอนัมาก ซ่ึง
คนเหล่าน้ี มีความปรารถนาอยา่งแทจ้ริงท่ีจะรู้จกักบัพระเจา้ และแสวงหาพระองคม์าเป็นเวลานานแลว้ 
และส าหรับขา้พเจา้เอง คิดวา่การขาดความแน่ใจในความรอดนั้น เป็นผลเน่ืองมาจากความเขา้ใจผิด 
หรือยงัไม่เขา้ใจดีพอวา่ พระเจา้คือผูใ้ด หรือไม่เขา้ใจถึงความหมายอนัแทจ้ริง ของการถูกตรึงบนไม้
กางเขนของพระเยซูคริสต ์ การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ และยงัไม่รู้วา่ การตอ้นรับเอาพระเยซู
คริสตน์ั้นตอ้งท าอะไรบา้ง 
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เขาไม่รู้วธีิ 

นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 เม่ือองคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณแก่นกัศึกษา ไดต้ั้งข้ึนในมหาวทิยาลยั
แคลิฟอร์เนียท่ีลอสแอนเจลิส ไดมี้การส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาจ านวนแสน ๆ ตามมหาวทิยาลยั
ต่าง ๆ ทัว่โลกตลอดมา ในการส ารวจมีค าถามขอ้หน่ึงถามวา่ “ตามความคิดเห็นของท่าน การเป็นคริส
เตียนนั้น จะตอ้งท าอยา่งไร” ค  าตอบท่ีไดม้า ช้ีใหเ้ห็นวา่จ านวนนกัศึกษาถึง 89 เปอร์เซ็นต ์ ท่ีรับการ
ส ารวจไม่รู้วธีิการรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

ความหิวกระหายทีจ่ะรู้จักพระเจ้า 

การท่ีประชาชนชายหญิงก าลงัหิวกระหาย อยากรู้จกัพระเจา้ จะเห็นไดจ้ากผลงานขององคก์าร
เผยแพร่พระกิตติคุณแก่นกัศึกษา ซ่ึงแจง้วา่ นกัศึกษาและคนทัว่ไป ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตเ์ขา้มาสู่
ชีวติของตนแลว้เป็นจ านวนพนั ๆ คนเหล่าน้ีไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่ก็ตาม ไดแ้สดงความจ านงท่ีจะ
รู้จกัพระเจา้ แต่ทวา่พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงทราบวา่ ใครบา้งไดรั้บประสบการณ์ในการบงัเกิดใหม่ และ
ติดตามพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 

ประชาชนทัว่โลกก าลงัหิวกระหาย ท่ีจะรู้จกัพระเจา้เม่ือไม่นานมาน้ี ขณะท่ีขา้พเจา้พกัอยูท่ี่กรุง
ปารีส มีคนมาบอกขา้พเจา้วา่ ไดมี้การส ารวจทศันคตินกัศึกษาจ านวน 4 แสนคนเก่ียวกบัความเช่ือใน
ศาสนาต่าง ๆ ท่ีประเทศฝร่ังเศล ถึงแมผ้ลการส ารวจแจง้วา่ ผูมี้แสดงตวัเป็นคริสเตียนนั้น มีจ  านวนเพียง
ไม่ก่ีร้อยคน แต่มีจ านวนนกัศึกษามากกวา่ 90 เปอร์เซ็นตแ์สดงความจ านงท่ีจะรู้จกัพระเจา้เป็นส่วนตวั 
เม่ือเร็ว ๆ น้ีท่ีประเทศเกาหลี มีนกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิบาลจ านวนประมาณหน่ึงหม่ืนคน ซ่ึงเขา้
ร่วมในการประชุมอบรมผูน้ าขององคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณแก่นกัศึกษา ไดอ้อกไป สัมภาษณ์
ประชาชนจ านวนมากกวา่ 42,000 คน โดยอธิบายพระกิตติคุณให้แก่ประชาชนเหล่านั้นฟัง ดว้ยการใช้
หนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตส่ีประการ ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีช่วยใหค้นทัว่ไปเขา้ใจไดง่้าย ถึงความรักของ
พระเจา้ และการยกโทษความผดิบาปโดยองคพ์ระเยซูคริสต ์ ผลของการสัมภาษณ์ประชาชนคร้ังน้ี 
ปรากฏวา่ มีคนเป็นจ านวน 16,352 คน ไดอ้ธิษฐานตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์ และอีก 3,800 คน ได้
แสดงความจ านง ท่ีจะใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิซาบซ่านเป่ียมลน้ในชีวติจิตใจโดยความเช่ือ ท่ีประเทศ 
ไฮเอติ ศิษยาภิบาลและผูน้ าคริสเตียนจ านวน 500 คน ไดน้ านกัศึกษามากกวา่ 1000 คน มาเช่ือพระเยซู
โดยการใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตส่ีประการ ท่ีเขตต าบท วตัต ์ ในนครลอสแอนเจลิสซ่ึงเป็นยา่นท่ี
คนผวิด าอาศยัอยู ่ มีคนจ านวน 3000 คนไดแ้สดงความจ านงท่ีจะจะรู้จกัพระผูช่้วยให้รอด ซ่ึงเป็นผล
เน่ืองมาจากการประกาศของเจา้หนา้ท่ีองคก์ารประกาศพระกิตติคุณแก่นกัศึกษา ร่วมกบันกัศึกษาคริส
เตียน จ านวน 1,600 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว 
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การขาดความรู้ความเข้าใจ 

โดยทัว่ไปแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ คนจ านวนนบัลา้นไม่แน่ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระ
เจา้ เพราะขาดความรู้ความเขา้ใจ คนเหล่าน้ีจ  าเป็นจะตอ้งรู้วา่ เร่ืองราวของการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่
หลกัปรัชญา ไม่ใช่หลกัจริยธรรมไม่ใช่มาตรฐานในการปฏิบติั แต่เป็นความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลระหวา่ง
มนุษยก์บัพระเจา้องคเ์ท่ียงแทผู้ท้รงพระชนมอ์ยู ่ โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงพระองคเ์องแก่มนุษย ์ทาง
องคพ์ระเยซูคริสต ์ พระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพราะเหตุน้ีเองความจริงทางประวติัศาสตร์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประสูติ พระชนมชีพ การส้ินพระชนม ์และการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตจึ์ง
นบัวา่ เป็นเร่ืองราวท่ีส าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากวา่เราจะตดัศาสดาออกจากศาสนาต่าง ๆ ในโลกน้ีเสีย ก็จะ
ไม่ค่อยมีอะไรเปล่ียนแปลง แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากจะตดัเอาพระเยซูคริสตอ์อกจากเร่ืองราว
ของคริสเตียน ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยูเ่ลย ค าสอนของคริสเตียน ไม่ใช่เป็นเพียงค าสอนเหมือนศาสนา
ต่าง ๆ แต่เป็นความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลระหวา่งคริสเตียนกบัพระเยซูคริสต ์ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

จะเป็นไปไดไ้หมวา่ ท่านผูเ้ติบโตข้ึนมาในครอบครัวคริสเตียน ไดเ้ช่ือพระเจา้ และพระบุตร
ของพระองคม์าเป็นเวลาหลายปี แต่ยงัไม่รู้วา่ทา่นมีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งไร สมมุติวา่ท่านตาย
ลงในประเด๋ียวน้ี ท่านรู้ไหมวา่วญิญาณของท่านจะไปอยูท่ี่ไหนตลอดไปเป็นนิตย ์ ขณะน้ีท่านมีความ
มัน่ใจหรือไม่วา่ องคพ์ระเยซูคริสตส์ถิตอยูใ่นชีวิตจิตใจของท่านและท่านเองเป็นบุตรของพระองค ์หรือ
บางทีท่านเพิ่งจะรับเช่ือพระเยซูคริสตใ์นเร็ว ๆ น้ี แต่วา่ท่านยงัไม่มีความแน่ใจในการรับความรอด และ
มีความหนกัใจ เพราะไม่แน่ใจวา่จะไปท่ีไหนเม่ือตายแลว้ 

นกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิบาลเป็นจ านวนหม่ืน ๆ ท่ีเขา้ร่วมการประชุมอบรมผูน้ า ตามท่ี
ต่าง ๆ ในจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ปรากฏวา่เฉล่ียแลว้ 10-25 % ไดช้ี้แจงในระหวา่งการเขา้
อบรมน้ี วา่เขาไม่มีความแน่ใจวา่ เขามีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยา่งไร ถึงแมว้า่คนเหล่าน้ีเคยอธิษฐาน
ตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตม์าแลว้ แต่เขาก็ยงัไม่แน่ใจวา่เขาไดรั้บความรอดแลว้หรือยงั 

การมอบถวายชีวติในสามด้าน 

ถา้หากท่านเป็นคนหน่ึง ในจ านวนคนอนันบัไม่ถว้น ซ่ึงก าลงัแสวงหาพระเจา้ วินาทีขา้งหนา้น้ี
อาจเป็นโอกาสท่ีมีค่ามากท่ีสุด และส าคญัท่ีสุดในชีวติของท่านก็ได ้

การเป็นคริสเตียน รวมไปถึง การตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งเป็นของพระราชทาน แห่ง
ความรักของพระเจา้และการยกโทษความผดิบาปโดยความเช่ือ ในการตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตน์ั้น เรา 
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ตอ้งมอบถวายชีวติจิตใจของเราแก่พระองคค์รบทั้งสามดา้น คือในดา้นความรู้ความเขา้ใจ ใน
ดา้นอารมณ์ และในดา้นความตั้งใจ 

ความสัมพนัธ์ ระหวา่งเรากบัพระคริสต ์ ก็เปรียบไดก้บัความสัมพนัธ์ในชีวติสมรส ซ่ึงตอ้งมี
องคป์ระกอบทั้งสามส่วนเช่นเดียวกนั คือความรู้ความเขา้ใจ อารมณ์และความตั้งใจ ยกตวัอยา่งง่าย ๆ 
เช่นกบัชายผูห้น่ึง อาจจะมีความมัน่ใจในดา้นความรู้ความเขา้ใจวา่ หญิงคนท่ีจะมาเป็นเจา้สาวของเขา
นั้น เป็นผูท่ี้คู่ควรกบัเขา เขาอาจจะมีอารมณ์สมคัรรักใคร่เธอดว้ยสุดจิตสุดใจของเขา แต่การเขา้สู่พิธี
สมรส ดว้ยความรู้ความเขา้ใจ และอารมณ์เท่านั้น ก็ยงัไม่พอ แต่ตอ้งมีความตั้งใจรวมอยูด่ว้ย ก่อนท่ีเขา
ทั้งสองจะมายนืต่อหนา้ศิษยาภิบาลและปฏิญาณตนเป็นสามีภรรยากนั ทั้งชายและหญิงจะตอ้งมีเจตนา
ตรงกนัวา่ จะอยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา อุปมาเร่ืองชีวติการสมรสน้ีเป็นฉนัใด เร่ืองความสัมพนัธ์
ระหวา่งเรากบัพระคริสตเ์ป็นฉนันั้น การเช่ือพระเยซูคริสตน์ั้น เพียงแต่ตอ้งมีในดา้นความรู้ความเขา้ใจ
และอารมณ์เท่านั้นยงัไม่พอ แต่จะตอ้งมีความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ ท่ีจะรับเอาพระองคเ์ขา้มาในชีวติของ
ตนเป็นพระผูช่้วยให้รอด และเป็นเจา้ชีวิต 

การมอบถวายชีวติจิตใจในด้านความรู้ความเข้าใจ 

ขอใหเ้ราพิจารณา ถึงองคป์ระกอบทั้งสามประการอีกทีอยา่งละเอียด การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะมา
เป็นคริสเตียน หรือมีความแน่ใจวา่ ตนเองเป็นคริสเตียนแลว้นั้น ผูน้ั้นจะตอ้งเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ในดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ ไม่ใช่กระโดดเขา้มาเช่ืออยา่งไม่มีเหตุผล ความเช่ือของคริสเตียน ตั้งอยูบ่นรากฐาน
แห่งความจริงทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงไดรั้บการคน้ควา้ศึกษาหาเหตุผล มาแลว้เป็นเวลาหลายศตวรรษ 
นกัปราชญเ์รืองนามหลายท่าน ไดทุ้่มเทชีวิตของตนในการสืบสาวเร่ืองราว หาความจริงเก่ียวกบัพระ
ประวติั ค าสอน การส้ินพระชนม ์ การคืนพระชนม ์ และอิทธิพลของพระเยซูคริสต ์ และผลจากการ
คน้ควา้ของนกัปราชญเ์หล่านั้น ยิง่ท  าใหเ้ราไดห้ลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ท่ีสามารถพิสูจน์ถึงการคืน
พระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ แน่นอนยิง่กวา่หลกัฐานท่ีแสดงวา่ นโปเลียนประสบความปราชยัในการ
สงครามท่ี วอเตอร์ลู 
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ศาสตราจารย ์ เอด็วนิ เซลวนิ ไดบ้นัทึกไวใ้นหนงัสือท่ีท่านแต่งข้ึนช่ือ ทาบทามดูคริสตศาสนา 
วา่ความจริงท่ีวา่ พระคริสตไ์ดฟ้ื้นคืนพระชนมใ์นวนัท่ีสามโดยทั้งร่างกายและจิตวิญญาณยงัคงเดิมอยู ่
และไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอีกกบัคนเหล่านั้นท่ีรู้จกัพระองคม์าก่อน เป็นความจริงท่ีมีหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์สนบัสนุน อยา่งมัน่คงท่ีสุด 

ข่าวประเสริฐเร่ืองการคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน้ี์แหละ คือค าสอนซ่ึงคริสตจกัรยคุพระ
คริสตธรรมใหม่ไดป้ระกาศ ข่าวประเสริฐน้ี ยงัเป็นข่าวท่ีสามารถปฏิรูปโลกเราในสมยัปัจจุบนั
เช่นเดียวกนั เพราะเป็นความจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีไม่มีใครคดัคา้นได ้

มหาบุรุษที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

ตลอดเวลาหลายปี ท่ีขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ขา้พเจา้ไดถ้ามคนนบัเป็น
พนั ๆ คน ทั้งคนท่ีนบัถือศาสนา คนท่ีไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ แมแ้ต่ผูท่ี้นิยมลทัธิคอมมิวนิสต ์วา่ใครเป็นมหา
บุรุษผูมี้ช่ือเสียงท่ีสุดในโลก ใครเป็นผูท่ี้ไดท้  าคุณประโยชน์ให้แก่โลกมากท่ีสุด ทุกคนท่ีมีโอกาสได้
คน้ควา้ดูหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “พระเยซูคริสต”์ แต่ถึงกระนั้น คน
เหล่าน้ีส่วนมากกไ็ม่ยอมรับเอาพระองคเ์ป็นผูช่้วยให้รอด เน่ืองจากเขาขาดความตั้งใจท่ีจะตอ้นรับ
พระองค ์ ทั้ง ๆ ท่ีเขามีความรู้ความเขา้ใจในพระองคอ์ยา่งชดัแจง้ วา่พระองคเ์ป็นผูใ้ดและไดก้ระท า
อะไรใหแ้ก่มนุษยโ์ลกบา้ง คร้ังหน่ึง เม่ือขา้พเจา้ไปเยีย่มมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงใน
สหรัฐอเมริกา ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหไ้ปสัมภาษณ์ ผูท่ี้นิยมลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัผูห้น่ึงท่ีไม่
ยอมเช่ือวา่มีพระเจา้ ขา้พเจา้ถามเขาวา่ ตามความคิดเห็นของท่าน ใครเป็นมหาบุรุษผูใ้หญ่ยิง่ท่ีสุดใน
โลก ใครเป็นผูท่ี้ไดก้ระท าคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของโลก จากสีหนา้
ของเขาท่ีแสดงออก ช้ีให้เห็นวา่เขาไม่เคยเผชิญกบัปัญหาเช่นน้ีมาก่อน เม่ือไดคิ้ดอยูส่ักครู่หน่ึงเขาจึง
ตอบอยา่งลงัเลใจวา่ “ขา้พเจา้คิดวา่ คงจะเป็นพระเยซูคริสต”์ 

แผนการของพระเจ้า 

อาจารยเ์ปาโลบนัทึกไวว้า่ “จงถวายสรรเสริญแก่พระเจา้ผูเ้ป็นพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต
เจา้ของเรา ผูไ้ดท้รงโปรดประทานพรฝ่ายวญิญาณแก่เราทั้งหลายทุกประการ อยา่งในสวรรคส์ถานโดย
พระคริสต ์ ในพระเยซูคริสตน์ั้น พระองคไ์ดท้รงเลือกเราไว ้ ตั้งแต่ก่อนทรงวางรากสร้างโลก เพื่อเรา
ทั้งหลายจะเป็นผูถู้กยกถวายไว ้ และปราศจากต าหนิในความรักจ าเพาะพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงแต่งตั้ง
เราไวก่้อนตามท่ีชอบพระทยัของพระองค ์ ใหเ้ป็นบุตรโดยพระเยซูคริสตเ์พื่อจะใหเ้ป็นท่ีสรรเสริญสง่า
ราศี แห่งพระคุณของพระองคซ่ึ์งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูผูเ้ป็นท่ีรักใคร่ (ของพระเจา้) ใน
พระองคน์ั้นเราไดรั้บการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค ์ และไดรั้บอภยัโทษในความผิดของเรา โดย
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พระกรุณาอนัอุดมของพระองค ์ซ่ึงไดป้ระทานแก่เราอยา่งเหลือลน้ใหมี้ปัญญาสุขมุและความรู้รอบคอบ 
พระองคไ์ดท้รงโปรดให้เรารู้ความลบัลึกในพระทยัของพระองค ์ ตามซ่ึงชอบอารมณ์ของพระองค ์ ท่ี
พระองคท์รงด าริไว ้ประสงคเ์ม่ือเวลาก าหนดครบบริบูรณ์แลว้ พระองคจ์ะทรงรวบรวมส่ิงสารพดั ซ่ึงมี
อยูใ่นสวรรคก์็ดี และท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ไวใ้นพระคริสตเ์ป็นประมุข ในพระองคน์ั้น เราซ่ึงพระองคไ์ด้
ทรงเลือกไว ้จึงไดเ้ป็นผูรั้บมรดกตามพระด าริของพระองค ์ผูท้รงกระท าส่ิงสารพดัตามท่ีไดท้รงตริตรอง
ไว ้สมกบัน ้าพระทยัของพระองค”์ 

มหาบัญชา 

ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จข้ึนสู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงมอบมหาบญัชาแก่บรรดาสาวกของ
พระองคว์า่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวก” คริสเตียนยคุแรกไดน้ าพระกิตติคุณของ
พระองคอ์อกไปประกาศ โดยเร่ิมตน้จากรุงเยรูซาเล็ม เร่ือยไปจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลกในสมยันั้น
เพียงเวลาไม่ก่ีปี พระกิตติคุณก็ไดแ้พร่หลายไปทัว่โลก แมแ้ต่ผูท่ี้เป็นปฏิปักษต่์อพวกคริสเตียนในยคุนั้น 
ก็ตอ้งยอมรับวา่ พวกคริสเตียนเหล่านั้นไดค้ว  ่าโลกมนุษยแ์ลว้ 

อทิธิพลที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

ดบับลิว. เอช. เกรฟฟิท โทมาส ปราชญช์าวองักฤษกล่าววา่ “ค าพยานท่ีประจกัษแ์จง้ถึงพระราช
กิจของพระเยซูในสมยัปัจจุบนั ก็เป็นความจริงเด่นชดัทดัเทียมกบัสมยัอดีตอยูเ่สมอมา แต่กรณีของ
บุคคลส าคญัอ่ืน ๆ ในประวติัศาสตร์โลก หาไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ คร้ังแรกเขาก็มีอ านาจสูงส่ง ต่อมาก็มีแต่
ช่ือ และสุดทา้ย ก็เหลือแต่เพียงความทรงจ าเท่านั้นส่วนองคพ์ระเยซูคริสตน์ั้นกลบัตรงกนัขา้ม พระองค์
ทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนอยา่งน่าอดสู และภายหลงัพระนามของพระองคก์ลบัมีอ านาจเล่ืองลือ
ยิง่ข้ึนเป็นล าดบั ปัจจุบนัน้ีพระองคท์รงมีอิทธิพลเหนือจิตใจมนุษย ์มากท่ีสุดในโลก” 

ยอรจ ์ โรเมนส์ นกัฟิสิคซ์ชาวองักฤษ กล่าวอยา่งเห็นพอ้งกบัขอ้ความขา้งบนนั้นวา่ “เม่ือเรา
พิจารณากนัอยา่งถ่ีถว้นแลว้จะเห็นวา่ (ยกเวน้ ความโง่เขลาเบาปัญญาของคนไร้การศึกษา) การปฏิรูปใน
ชีวติของมนุษย ์ เน่ืองมาจากค าสอนของคริสเตียนนั้น ไม่มีผลงานของกระบวนการใด ๆ ใน
ประวติัศาสตร์ของโลกจะทดัเทียมได”้ 

เคนเนท สก๊อต ลาโทเรธ ผูอ้  านวยการแผนกวชิาศาสนศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเยล เป็นนกั
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงไดแ้ต่งหนงัสือไวห้ลายเล่ม และเป็นท่ีรู้จกักนัดีของคนทัว่ไปท่านผูน้ี้ ไดต้ั้งขอ้สังเกต
ไดว้า่ “ถา้จะวดัผลท่ีเกิดแก่มนุษยชาติแลว้ ถึงแมว้า่พระเยซูทรงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ีไม่ก่ีปี แต่วา่พระ
ชนมชี์พของพระองค ์ มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติมากท่ีสุดในโลก ตลอดเวลาหลายศตวรรษ ท่ีผา่นมา 
จนกระทัง่ปัจจุบนัความประทบัใจของคนทั้งหลาย ท่ีมีต่อพระชนมชีพของพระองคห์าไดล้ดนอ้ยลงไม่ 
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แต่กลบัฝังแน่นอยูใ่นจิตใจของเขามากยิง่ข้ึน คนจ านวนนบัลา้นไดรั้บชีวิตใหม่ในพระองค ์ และมีชีวติ
อยูต่ามแบบอยา่งท่ีพระองคไ์ดท้รงแสดงให้เห็น หากเราจะวดัตามล าดบัเหตุการณ์ในพระชนมชีพของ
พระองค ์ ตั้งแต่การประสูติ การทรงพระชนม ์ การส้ินพระชนม ์ และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู
คริสต ์ จะเห็นวา่เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ หรือหากจะวดัดว้ย
อิทธิพลของพระองค ์พระเยซูคริสต ์ก็ยงัเป็นศูนยก์ลางแห่งประวติัศาสตร์ของมนุษชาติอยูน่ัน่เอง 

พระองค์คือผู้ใด 

บดัน้ีก็มาถึงปัญหาท่ีวา่ พระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งมหาชนชาวโลกยอมรับวา่ มีอิทธิพลมากท่ีสุดนั้น 
คือผูใ้ด ให้เราทบทวนดูสักเล็กนอ้ย พระเยซูคริสตท์รงปฏิสนธิในครรภข์องหญิงสาวพรหมจารีช่ือมา
เรีย  

 
 
 
 
 
 

 
 
โดยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และประสูติเม่ือประมาณสองพนัปีมาแลว้ ก่อนท่ี

พระองคจ์ะประสูติเป็นเวลาหลายร้อยปี ศาสดาพยากรณ์ผูย้ิง่ใหญ่ของอิสราเอล ไดพ้ยากรณ์ถึงการเสด็จ
มาของพระองคแ์ละในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงผูเ้ขียนหลายท่านไดบ้นัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาหน่ึง
พนัหา้ร้อยปี ก็ปรากฏวา่มีขอ้ความอา้งถึงการเสด็จมาของพระองค ์ มากกวา่สามร้อยคร้ัง พระชนมชีพ
ของพระเยซูคริสต ์ การอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระองคท์รงกระท า ค  าสั่งสอนของพระองค ์ การส้ินพระชนม์
ของพระองคบ์นไมก้างเขน และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคพ์ร้อมกบัการเสด็จกลบัสู่สวรรคข์อง
พระองค ์ เหตุการณ์ทั้งหมดเหล่าน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงวา่ พระองคมิ์ใช่เป็นเพียงมนุษยธ์รรมดา
สามญัเท่านั้น แต่จะตอ้งเป็นยิง่กวา่มนุษยธ์รรมดา ผูน้ าศาสนาทัว่ไปในโลก บา้งก็อา้งตนวา่เป็นศาสดา
พยากรณ์ บา้งก็อา้งวา่ เป็นผูรู้้แจง้ทางปัญญา บา้งก็อา้งวา่เป็นบรมครูทางจริยธรรม แต่องคพ์ระเยซู
คริสตน์ั้นทรงอา้งวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ โดยไดต้รัสวา่ “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” 
“...ผูใ้ดไดเ้ห็นเรา ผูน้ั้นก็ไดเ้ห็นพระบิดา” 
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อ านาจมหัศจรรย์ 

หลงัจากท่ีท่านอคัรสาวกยอห์น ไดบ้นัทึกถึงเร่ืองการเปล่ียนน ้าใหก้ลายเป็นน ้าองุ่น การรักษา
คนใชข้องนายร้อยและเร่ืองการรักษาชายซ่ึงป่วยเป็นง่อยมาเป็นเวลา 38 ปี ให้หายเร่ืองการรักษาคนตา
บอดมาแต่ก าเนิด ใหส้ามารถมองเห็นไดแ้ละเร่ืองการกระท าใหล้าซะรัสฟ้ืนข้ึนจากความตายแลว้ ท่าน
อคัรสาวกยอห์นไดบ้นัทึกต่อไปวา่ “ขอ้ความเหล่าน้ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนถึงท่านทั้งหลาย ท่ีเช่ือในนามของ
พระบุตรของพระเจา้เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ ท่านมีชีวิตนิรันดร์” ความมหศัจรรยข์องพระเยซูคริสต ์
หาใช่การส าแดงเพื่อโออ้วดใหป้ระชาชนเห็นพลงัอ านาจของพระองค ์ แต่เป็นพระราชกิจของพระเจา้ ผู ้
ทรงเป็นความรัก ผูซ่ึ้งมีพระประสงคท่ี์จะเปิดเผยใหม้นุษยทุ์กคน ไดรู้้ถึงความรัก และพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค ์

มีใครบา้งท่ีสามารถท านายถึงการตาย และการฟ้ืนข้ึนมาจากความตายของตวัเอง ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง พระเยซูคริสตเ์พียงผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีสามารถกระท าเช่นน้ี พระองคไ์ดท้รงท านายไวว้า่ “บุตร
มนุษยจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานหลายประการพวกผูใ้หญ่ พวกมหาปุโรหิต และพวกธรรมจารยจ์ะไม่
ยอมรับพระองค ์ ในท่ีสุดพระองคจ์ะตอ้งถูกประหารชีวิต แต่ในวนัท่ีสามพระองคจ์ะทรงเป็นข้ึนมา
ใหม”่ 

พวกปุโรหิตรู้เร่ืองค าพยากรณ์ดงักล่าวน้ี และพยายามขดัขวาง มิใหค้  าพยากรณ์ส าเร็จ เขาไดส้ั่ง
ทหารยามเป็นจ านวนมากไปเฝ้าหลุมฝังศพของพระองค ์ แต่ความพยายามของมนุษยไ์ม่สามารถจะมา
ขดัขวางแผนการของพระเจา้ได ้

พระองค์เสด็จมาท าไม 

ท่านอาจจะถามวา่ ถา้พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้จริง เหตุใดพระองคจึ์งตอ้งเสด็จ
เขา้มาในโลก ท าไมพระเจา้จึงไม่ทรงใชผู้อ่ื้นแทน 

ในสมยัพระคมัภีร์เดิม ชนชาติอิสราเอลไดน้ าสัตวม์าในมหาปุโรหิต เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาไถ่โทษ
บาป ปุโรหิตก็ฆ่าสัตว ์และประพรมเลือดบนแท่นบูชา ซ่ึงเป็นการปกปิดบาปของผูท่ี้ถวายเคร่ืองบูชานั้น 
ๆ สัตวเ์หล่าน้ีจะตอ้งเป็นสัตวท่ี์สมบูรณ์ ปราศจากด่างพร้อย ทั้งน้ีเพื่อวา่ความผดิบาปของผูท่ี้ถวายเคร่ือง
บูชา จะตกอยูก่บัเคร่ืองบูชาท่ีปราศจากราคีนั้น 

การถวายเคร่ืองบูชาในสมยัพระคมัภีร์เดิมนั้น เป็นภาพเล็งถึงการเสด็จมาของพระเมฆโปดก 
(ลูกแกะ) ของพระเจา้ซ่ึงพระโลหิตของพระองค ์ หาไดล้บลา้งความผดิบาปของมนุษยแ์ต่เพียงชัว่คร้ัง
ชัว่คราวเท่านั้นไม่ หากแต่ไดช้ าระลา้งตลอดไปเป็นนิตย ์ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้า่ “หากไม่มี
โลหิตไหลออกแลว้ก็จะไม่มีการอภยับาปเลย” เพราะเหตุน้ีเองพระเจา้จึงไดส่้งพระบุตรองคเ์ดียวของ
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พระองค ์ คือพระเยซูคริสต ์ ผูป้ราศจากบาป และปราศจากมลทินทั้งปวงใหเ้สด็จเขา้มาในโลก เพื่อสละ
พระโลหิตของพระองคบ์นไมก้างเขนเป็นการไถ่โทษบาปของเรา 

หากเราจะศึกษาหลกัของศาสนาต่าง ๆ ในโลกน้ี เราก็จะรู้วา่ ไม่มีศาสนาใดเลยท่ีเตรียมทางแห่ง
การอภยัโทษบาปไวใ้หแ้ก่เรา นอกจากทางแห่งไมก้างเขนของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่มีความจริงอนัใดในพระวจนะของพระเจา้ ท่ีประเสริฐยิง่ไปกวา่น้ี คือวา่พระคริสตไ์ด้
ส้ินพระชนมเ์พื่อเราทั้งหลาย 

เกดิเพือ่ตาย 

การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน์ั้น เป็นท่ีน่าสนใจยิง่ แต่วา่พระ
ประสงคข์องพระเจา้ท่ีทรงโปรดใหเ้หตุการณ์เหล่าน้ีบงัเกิดข้ึน ก็เป็นท่ีน่าสนใจยิง่กวา่นั้นอีก คือวา่ องค์
พระเยซูคริสตไ์ดป้ระสูติมาเพื่อส้ินพระชนม ์พระองคท์รงเตม็พระทยัจะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อ
ไถ่บาปของเราทั้งหลาย ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมควรจะตอ้งไดรั้บโทษถึงตาย 

คร้ังหน่ึง เม่ือขา้พเจา้ไดป้ราศรัยในหวัขอ้เร่ือง “ความเป็นเอกของพระเยซูคริสต”์ จบลงแลว้ มี
ศาสตราจารยห์นุ่มชาวอินเดียผูห้น่ึง ซ่ึงนบัถือศาสนาฮินดู เขา้มาหาขา้พเจา้ดว้ยท่าทางท่ีไม่พอใจกล่าว
วา่ “พวกคริสเตียน ถือดีอยา่งไร จึงอา้งวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นทางเดียวเท่านั้น ผมคิดวา่ ทางของคริส
เตียนเป็นแต่เพียงทางหน่ึงเท่านั้น ศาสนาทุกศาสนาต่างก็เป็นวถีิทาง ท่ีจะน ามนุษยไ์ปถึงพระเจา้ได้
เช่นเดียวกนั” 

ชายหนุ่มผูน้ี้ เป็นผูท่ี้มีความเฉลียวฉลาดปราดเปร่ืองอยา่งยิง่ เขาส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญา
เอกถึงสองแขนงในเวลาเดียวกนั คือปริญญาเอก ในสาขาฟิสิกส์ และปริญญาเอกในสาขาเคมี ภายหลงัท่ี
เราไดส้นทนาปรับความเขา้ใจกนัแลว้ เขาก็เร่ิมเขา้ใจวา่ การท่ีมีความเช่ือในพระคริสตน์ั้นมีความ
แตกต่างจากความเช่ือของเขาอยา่งมาก เร่ืองราวของพระเยซูคริสต ์ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงหลกัปรัชญา หรือ



 16 

หลกัค าสอนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเอง หากแต่เป็นทางท่ีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมไว ้ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
ของมนุษย ์ คือการอภยัโทษบาปใหแ้ก่มนุษย ์ เขายอมรับวา่ ถึงแมเ้ขาเองเป็นผูอุ้ทิศตวัใหก้บัศาสนาของ
เขา ถึงแมว้า่เขาอ่านคมัภีร์ของศาสนาฮินดู ดว้ยใจร้อนรนอยา่งสม ่าเสมอ และปฏิบติัตามพิธีรีตรองต่าง 
ๆ ทางศาสนาอยา่งเคร่งครัด แต่เขาก็ยงัไม่เคยพบพระเจา้ ในท่ีสุด เราทั้งสองไดคุ้กเข่าลง และชายหนุ่มท่ี
นบัถือศาสนาฮินดูผูน้ี้ ไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเยซูคริสต ์ ทรงโปรดยกบาปโทษของเขา และไดอ้ญัเชิญ
พระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา 

ในการเช่ือเป็นคริสเตียนนั้น ท่านจะตอ้งยอมรับขอ้เรียกร้องของพระเยซูคริสตด์ว้ยใจจริง และ
เช่ือดว้ยความรู้ความเขา้ใจของท่านวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่โทษ
บาปของท่าน และพระองคท์รงถูกฝังไวใ้นอุโมงค ์ พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมาอีก และพระองค์
ทรงมีพระประสงค ์ ท่ีจะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่าน เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเจา้นาย
เหนือชีวติของท่าน 

การมอบถวายชีวติจิตใจในด้านอารมณ์ 

ความมัน่ใจในการเป็นคริสเตียนของท่านนั้น เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์เช่นกนั ค าวา่ อารมณ์นั้น 
หมายถึงความรู้สึกท่ีสนองต่อการกระท า เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ คน
ทัว่ไปไม่ค่อยเอาใจใส่ในเร่ืองความแตกต่างทางดา้นอารมณ์ ฉะนั้นเขาจึงฉงนงงงวย เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระเจา้ ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะเนน้ถึงความส าคญัในดา้นอารมณ์มากเกินไป 
เป็นเหตุใหค้นอีกเป็นจ านวนมากขาดความมัน่ใจ ในความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระเจา้ โดยผา่นทาง
พระเยซูคริสต ์

พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์หมี้อารมณ์ นบัตั้งแต่ต่ืนนอนเชา้ตรู่ จนกระทัง่เขา้นอนกลางคืน ชีวติ
ของมนุษยล์ว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ทั้งส้ิน กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกต่อเพื่อนฝงูในส านกังาน หรือ
ในสถาบนัการศึกษา และแมแ้ต่การเลือกเนคไทท่ีจะผกู และการเลือกอาหารท่ีจะรับประทานก็ลว้น
แลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์เช่นกนั 

ความแตกต่างในด้านอารมณ์ 

คนเรามีอารมณ์แตกต่างกนั คนหน่ึงอาจเป็นคนโผงผาง และมีอารมณ์รุนแรง และอีกคนหน่ึง
เป็นคนเก็บตวัมีอารมณ์เยอืกเยน็ คนทั้งสองประเภทน้ี จะมีปฏิกิริยาหรือการแสดงออกต่อเหตุการณ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่เหมือนกนั แมว้า่จะเป็นการกระท าหรือเหตุการณ์อยา่งเดียวกนั และเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกนั กล่าวคือคนหน่ึงอาจจะมีความช่ืนชมยนิดีเป็นอนัมาก และอีกคนหน่ึงอาจจะไม่แสดงความรู้สึก
อนัใดเลย 
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การไม่เขา้ใจถึงความแตกต่างในบุคลิกภาพของแต่ละคน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการมาเป็นคริสเตียน
นั้น เป็นเหตุใหค้นเป็นอนัมากเขา้ใจผดิ เม่ือเราพิจารณาถึงการมาเป็นคริสเตียนของอาจารยเ์ปาโล เราจะ
เห็นวา่ ท่านเป็นผูห้น่ึงท่ีมีประสบการณ์กบัพระเจา้อยา่งกระทนัหนั ซ่ึงแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ เม่ือก่อน
นั้นอาจารยเ์ปาโล ไดอุ้ทิศชีวิตของท่าน ในการลา้งผลาญผูท่ี้เป็นสาวกของพระเยซู ท่านขะมกัเขมน้ใน
การท่ีจะท าใหเ้ป้าหมายของท่านส าเร็จ แต่วนัหน่ึง ขณะท่ีท่านก าลงัเดินทางไปยงัเมืองดามสักสั ท่านได้
พบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในระหวา่งทาง ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งสายฟ้าแลบน้ี ไดเ้ปล่ียนเขม็ทิศชีวติ
ของท่านอยา่งส้ินเชิง คือท่านไดก้ลายเป็นอคัรสาวกคนส าคญัยิง่ท่ีพระเจา้ทรงใช ้ เช่นเดียวกบัท่ีพระองค์
ทรงใชค้นอ่ืน ๆ เพื่อให้น าข่าวประเสริฐแห่งความรักและการยกบาปโทษมนุษย ์ไปประกาศแก่ชาวโลก 

ในทางตรงกนัขา้ม การมาเป็นคริสเตียนของทิโมธีลูกชายในความเช่ือของอาจารยเ์ปาโล หาได้
เป็นเช่นนั้นไม่ ทิโมธีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระเจา้ จากคุณแม่และคุณยายของเขา เม่ือเขาเติบโตข้ึนจึงไดเ้ช่ือ
วา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ และรู้วา่ พระองคป์ระทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเขาเช่นเดียวกนั 

การเผชิญกบัพระเจ้า 

เราไดย้นิคริสเตียนบางคน อา้งค าพยานดว้ยใจร้อนรนบ่อย ๆ ถึงการท่ีเขาไดเ้ขา้มาเช่ือพระเยซู 
และพระองคไ์ดท้รงปลดปล่อยเขาใหห้ลุดพน้ จากการเป็นทาสยาเสพติด และปัญหาร้อยแปด อยา่ง
มหศัจรรย ์ การท่ีชีวติของคนเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงอยา่งแทจ้ริงนั้น ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ ค  ากล่าวอา้งของเขา
เป็นความจริง แต่ในทางตรงกนัขา้ม ยงัมีคริสเตียนอีกมากมายรวมทั้งตวัขา้พเจา้ดว้ย เขา้มาเช่ือพระเยซู 
เพียงแต่คุกเขา่ลงอธิษฐานดว้ยการส ารวมใจในห้องส่วนตวั ในค่ายประชุมฟ้ืนฟู หรือในคริสตจกัร เพื่อ
อญัเชิญพระเยซูเขา้มาในชีวติจิตใจ ซ่ึงปราศจากประสบการณ์ทางอารมณ์ อนัน่าต่ืนเตน้ใด ๆ ทั้งนั้น 

ขา้พเจา้ยงัจ  าคืนนั้นไดดี้ เม่ือขา้พเจา้คุกเข่าลงขา้งเตียงนอน อธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้วา่ “ขา้แต่
พระเจา้ พระองคมี์พระประสงคท่ี์จะใหข้า้พเจา้กระท าส่ิงใด” เป็นค าอธิษฐานท่ีง่าย ๆ ไม่ไดอ้า้งหลกัศา
สนศาสตร์ใด ๆ และก็ไม่มีประสบการณ์ทางอารมณ์แต่อยา่งใด แต่ขา้พเจา้ก็ไดอ้ธิษฐานดว้ยความจริงใจ 
และพระเจา้ทรงสดบัฟังขา้พเจา้ 

ขณะท่ีขา้พเจา้ ไดศึ้กษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ และไดพ้บปะสามคัคีธรรม กบัคริสเตียนคนอ่ืน 
ๆ ในคริสตจกัรชีวิตของขา้พเจา้ก็เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ ขา้พเจา้เร่ิมมีความมัน่ใจในความรัก และการ
อภยัโทษของพระเยซูคริสตเจา้เกลียวสัมพนัธ์ระหวา่งขา้พเจา้กบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดก้ระชบัมัน่ยิง่ข้ึน 
ซ่ึงเป็นเสมือนพลงัในการด ารงชีวติของขา้พเจา้ขา้พเจา้สนิทสนมกบัพระองคม์ากข้ึนเท่าใด ขา้พเจา้ก็ยิง่
รักพระองคม์ากข้ึนเท่านั้น และยิง่มีความกระตือรือร้น ท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระองคใ์ห้คนอ่ืน 
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ความรู้สึกหลอกลวงเราได้ 

ความรู้สึกของเราเปล่ียนแปลงได ้ มนัเกิดข้ึนแลว้มนัก็หายไป ตวัขา้พเจา้เอง บางคร้ังก็มีความ
ช่ืนชมยนิดีเป็นอนัมากบางคร้ังก็มีความร้อนรนเป็นอยา่งยิง่ และมีความเขา้ใจฝ่ายจิตวญิญาณอยา่ง
ชดัเจน และบางคร้ังขา้พเจา้ก็โศกเศร้าเสียใจและมีความผดิหวงั แต่ถึงกระนั้นขา้พเจา้หาไดไ้วว้างใจใน
ความรู้สึกอยา่งนั้นไม่ เพราะความรู้สึกของขา้พเจา้หลอกลวงได ้

เราจะตอ้งยดึพระสัญญาของพระเจา้เป็นหลกั แทนท่ีจะพึ่งความรู้สึกของเราเอง คริสเตียน
ด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือ คือเช่ือพระเจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งความสัตยซ่ื์อ และเท่ียงธรรม และ เช่ือในพระ
วจนะท่ีแน่นอนของพระองค ์ แผนภาพรถไฟรูปน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความจริง 
(พระเจา้และพระวจนะของพระองค)์ ความเช่ือ (การท่ีเราเช่ือและไวว้างใจในพระเจา้ และพระวจนะ
ของพระองค)์ ความรู้สึก (ผลของความเช่ือ และการเช่ือฟังของเรา) (ยอห์น 14:21) 

 
 

 

ไม่วา่จะมีตูพ้ว่งหรือไม่ก็ตาม หวัจกัรรถไฟ ก็ยอ่มแล่นไปไดเ้สมอเพราะตูพ้ว่งนั้นมิไดมี้ส่วน
ช่วยในการฉุดลากรถไฟใหเ้คล่ือนท่ีแต่อยา่งใดชีวติคริสเตียนก็เปรียบไดเ้ช่นกนั คือเราไม่จ  าเป็นตอ้ง
พึ่งพาอาศยัความรู้สึก หรืออารมณ์ แต่อยา่งใด หากแต่ตอ้งเช่ือไวว้างใจ พระเจา้และพระสัญญาของ
พระองค ์

พระคมัภีร์กล่าววา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” “และถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ 
จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ และ การกระท าใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความเช่ือ ก็เป็นความบาป
ทั้งส้ิน” 

การเสาะแสวงหาประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์ และความรู้สึกนั้น เป็นการกระท าท่ีพระเจา้ไม่
ทรงพอพระทยั ความเช่ือคือความไวว้างใจ เราตอ้งมอบความเช่ือของเราไวก้บัพระเจา้ และพระวจนะ
อนับริสุทธ์ิของพระองค ์แทนท่ีจะไวว้างใจในความรู้สึกของตวัเราเอง 

ผูท่ี้รู้จกัคุน้เคยกบัขา้พเจา้คนหน่ึง น าเพื่อนของเขามาหาขา้พเจา้ โดยหวงัวา่เพื่อนคนนั้นจะเช่ือ
พระเจา้ เช่นเดียวกบัตวัเขา แต่ในระหวา่งท่ีเราก าลงัสนทนากนัอยูน่ั้น ปรากฏวา่เพื่อนของขา้พเจา้ 
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ถึงแมว้า่เขาจะเป็นห่วงสหายท่ีเขาน ามาหาขา้พเจา้นั้น แต่แทจ้ริงตวัเขาเองก็ยงัไม่เป็นคริสเตียน ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไดถ้ามเขาวา่  

“คุณเช่ือเป็นคริสเตียนเม่ือไรครับ” 
“ผมยงัไม่แน่ใจวา่ ผมเป็นคริสเตียนหรือยงั” 
“คุณเช่ือวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้หรือไม่” 
“แน่ซิครับ ผมเช่ือ” 
“คุณเช่ือวา่ พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่โทษบาปของคุณหรือไม่” 
“ครับ ผมเช่ืออยา่งนั้น” 
“คุณเช่ือวา่ ถา้คุณจะรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ พระองคจ์ะเสด็จเขา้มา

ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของคุณ และจะทรงโปรดใหคุ้ณเป็นบุตรของพระองคห์รือไม่” 
“เช่ือซิครับ” 
“ถา้เช่นนั้น คุณอยากจะรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของคุณ ใช่ไหมครับ” 
“ครับ ผมอยากจะตอ้นรับพระองคเ์ด๋ียวน้ีแหละ แต่วา่ผลก าลงัรอคอยความรู้สึกอยูค่รับ เม่ือคร้ัง

ท่ีคุณแม่ของผมรับเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านไดรั้บประสบการณ์ทางดา้นความรู้สึกท่ีน่าประทบัใจจริง ๆ 
และผมไดร้อคอยมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ ท่ีจะใหพ้ระเจา้ประทานประสบการณ์ให้แก่ผมบา้ง” 

ถึงแมว้า่เพื่อนของขา้พเจา้คนน้ีจะอา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน และเคยปฏิบติัภารกิจของคริสตจกัร
อยา่งเขม้แขง็มาแลว้ก็ตามแต่ส่ิงท่ีท าใหเ้ขาขาดความมัน่ใจในความรอดก็คือ การเนน้หนกัในความรู้สึก
หรืออารมณ์อยา่งผิด ๆ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายใหเ้ขาฟังวา่ เขาสามารถท่ีจะเช่ือพระวจนะของพระเจา้ โดยไม่
ตอ้งรอคอยท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ ทางความรู้สึกแต่อยา่งใดในท่ีสุด เราไดก้ม้ศีรษะอธิษฐานร่วมกนั 
โดยค าอธิษฐานง่าย ๆ ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือ เพื่อนคนนั้นก็ไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด 
และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา เขามีความปล้ืมปิติยนิดีเป็นอยา่งยิง่ เพราะเขามีความมัน่ใจวา่ พระเยซู
คริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเขาแลว้ 

ความแน่ใจสามประการ 

ถา้เช่นนั้นแลว้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เราเป็นคริสเตียน พระเจา้จะไม่ประทานส่ิงใดเป็น
เคร่ืองหมายท่ีจะใหค้วามแน่ใจแก่บุคคลท่ีไดต้อ้นรับพระคริสตบ์า้งหรือ ขา้พเจา้เช่ือวา่ พระเจา้ทรง
โปรดประทานเคร่ืองหมายยืนยนัวา่ พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัอยูใ่นชีวิตจิตใจของเราแลว้
สามประการ คือพระวจนะท่ีไม่เปล่ียนแปลง ค ายนืยนัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและชีวติท่ีเปล่ียนใหม่
แลว้ 

พระวจนะท่ีไม่เปล่ียนแปลง 
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ค ายนืยนัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ = ความมัน่ใจ 
ชีวติท่ีเปล่ียนใหม่ 

พระวจนะทีไ่ม่เปลีย่นแปลง 

ประการแรก ไม่มีพยานหลกัฐานภายนอก คือพระวจนะของพระเจา้ ความแน่ใจในความรอด
นั้น ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งอ านาจสิทธิขาดแห่งพระวจนะของพระเจา้ เม่ือท่านเขา้มาหาพระเจา้ ตาม
เง่ือนไขดงัท่ีบนัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ ท่านจงมีความมัน่ใจเถิดวา่ ท่านเป็นบุตรของพระเจา้
แลว้ 

“ถา้เรายงัรับพยานของมนุษย ์พยานของพระเจา้ก็ยอ่มเป็นใหญ่กวา่ เพราะวา่พยานของพระเจา้ก็
อยา่งน้ีแหละ คือ พระองคไ์ดท้รงเป็นพยานอา้งถึงพระบุตรของพระองคผ์ูท่ี้เช่ือในพระบุตรของพระเจา้ 
มีพยานอยูใ่นตวัเอง ผูท่ี้ไม่เช่ือพระเจา้ ก็เท่ากบักระท าใหพ้ระองคเ์ป็นผูต้รัสมุสาเพราะเขาไม่ไดเ้ช่ือค า
พยาน ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเป็นพยานอา้งถึงพระบุตรของพระองค ์ และน่ีแหละเป็นค าพยาน คือวา่พระเจา้
ไดท้รงโปรดประทาน ใหเ้ราทั้งหลายมีชีวตินิรันดร์และชีวติน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค ์ ผูท่ี้มีพระ
บุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ ขอ้ความเหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ขียนฝากมายงัท่าน
ท่านหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ ท่านมีชีวิตนิรันดร์ คือมายงัท่านทั้งหลายท่ีไดเ้ช่ือพระนามพระ
บุตรของพระเจา้ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ประการท่ีสอง เรามีพยานหลกัฐานภายใน คือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียน
จดหมายฝากไปยงัคริสเตียนท่ีกรุงโรม ท่านกล่าววา่ “พระวญิญาณของพระเจา้น าผูใ้ด ผูน้ั้นก็เป็นบุตร
ของพระเจา้” อีกคร้ังหน่ึงอาจารยเ์ปาโลไดย้  ้าถึงความแน่ใจท่ีมาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิเม่ือท่านเขียน
จดหมายฝาก ไปใหค้ริสเตียนท่ีเมืองเธสะโลนิกาท่านกล่าววา่ “ข่าวประเสริฐของเราท่ีมาถึงท่าน มิใช่มา
ดว้ยถอ้ยค าเท่านั้น แต่ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิและดว้ยความไวใ้จอนัเตม็เป่ียม ท่าน
ทั้งหลายรู้อยูแ่ลว้วา่ เราเป็นคนอยา่งไรในหมู่พวกท่าน” 

ชีวติทีเ่ปลีย่นใหม่ 

ชีวติของเราท่ีไดรั้บการเปล่ียนใหม่ เป็นพยานหลกัฐานประการท่ีสาม ท่ียนืยนัถึงควาามจริง
ท่ีวา่ เราเป็นคริสเตียนพระเยซูไดท้รงอธิบายใหนิ้โกเดมสั ผูน้ าทางศาสนายดูาท่ีเคร่งครัดฟังวา่ “ถา้ผูใ้ด
มิไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ อาจารยเ์ปาโลก็ไดอ้ธิบายถึงประสบการณ์ใน
ชีวติของคริสเตียนท่ีเมืองโคโลสีวา่ “ข่าวประเสริฐซ่ึงแพร่มาถึงท่าน ก าลงัเกิดผลและทวข้ึีนทัว่โลก 
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เช่นเดียวกบัท่ีก าลงัเป็นอยูใ่นตวัท่านทั้งหลายดว้ย ตั้งแต่วนัท่ีท่านไดย้นิ และเขา้ใจในพระคุณของพระ
เจา้ตามความจริง” 

ท่านอคัรสาวกยอห์นก็ไดพ้ดูไวเ้หมือนกนัวา่ ส่ิงท่ีพิสูจน์วา่ เราไดบ้งัเกิดใหม่ และเป็นบุตรของ
พระเจา้แลว้ ก็คือชีวติท่ีเปล่ียนใหม่ 

“ถา้เราประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ เราคงทราบวา่เรารู้จกัพระองค ์ คนใด ๆ ท่ีวา่ 
“ขา้พเจา้รู้จกัพระองค์” แต่มิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัของพระองคค์นนั้นเป็นคนพูดมุสา และความ
จริงไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ท่ีประพฤติตามพระโอวาทของพระองค ์ ความรักของพระเจา้ก็
ส าเร็จในคนนั้นแลว้อยา่งแน่แท ้ดว้ยอาการอยา่งน้ีแหละ เราทั้งหลายจึงรู้วา่ เราอยูใ่นพระองคคื์อผูใ้ดวา่
ตนอยูใ่นพระองค ์ผูน้ั้นก็ควรประพฤติตามท่ีพระองคท์รงประพฤตินั้น” 

ถา้คนใดไม่มีเจตน์จ านงท่ีจะเช่ือฟัง และปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่ง
จริงใจ เราก็ควรตั้งขอ้สงสัยวา่ คนนั้นเป็นบุตรของพระเจา้จริงหรือไม่ 

พระเยซูตรัสวา่ “ผูใ้ดท่ีมีบญัญติัของเรา และประพฤติตามบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละ เป็นผูท่ี้รักเรา
และผูท่ี้รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะส าแดงตวัใหป้รากฏแก่เขา” พระ
เยซูก าลงัตรัสในท่ีน้ีวา่ พระองคจ์ะส าแดงพระองคเ์องให้ประจกัษแ์ก่ทุกคนท่ีเช่ือฟัง โดยใหรู้้อยา่งแน่
ชดัวา่ พระองคส์ถิตอยูใ่นชีวิตของเขา ถึงอยา่งไรก็ตาม ประสบการณ์ยอ่มแตกต่างกนั ซ่ึงแลว้แต่บุคคล
และสถานการณ์ 

จริงอยูค่ริสเตียนควรจะมีประสบการณ์ในดา้นความรู้สึก แต่วา่เราไม่ควรแสวงหาความรู้สึก
ใหม่ ๆ หรือพยายามท่ีจะเก็บความรู้สึกเก่า ๆ เอาไว ้

ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ เราควรจะมองขา้มความรู้สึกไปเสียทั้งหมด แต่วา่ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ เรา
จ าตอ้งด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือ คือความเช่ือในพระเจา้และพระสัญญาของพระองค ์ ไม่ใช่เสาะ
แสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์เฉย ๆ 

การมอบถวายชีวติจิตใจในด้านความตั้งใจ 

การเป็นคริสเตียนนั้น นอกจากจะมีความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกแลว้ ก็ยงัเก่ียวขอ้งกบัความ
ตั้งใจอยูด่ว้ย 

พระเยซูคริสตท์รงเนน้ ถึงความส าคญัแห่งเจตนารมณ์ของมนุษย ์ เก่ียวกบัความแน่ใจในการรับ
ความรอด พระองคต์รัสวา่ “ถา้ผูใ้ดตั้งใจประพฤติตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูน้ั้นก็จะรู้วา่ ค  าสอน
นั้นมาแต่พระเจา้ หรือวา่เราพูดตามใจชอบของเราเอง” 

ตามค าตรัสของพระองคด์งักล่าวน้ี ยอ่มแสดงวา่ ถา้หากท่านไม่เช่ือฟังความจริง ท่านก็จะไม่
รู้จกัความจริง ถา้หากท่านไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะเดินในความสวา่ง ท่านก็จะไม่พบความสวา่ง 
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พระองค์ทรงรักเราอย่างเหลือล้น 

หลายคร้ังขา้พเจา้ไดใ้หค้  าปรึกษาแก่บางคน ซ่ึงลงัเลใจในการท่ีจะตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ และ
มอบถวายชีวติจิตใจใหแ้ก่พระองค ์ เพราะเกรงวา่พระองคจ์ะเปล่ียนแปลงแผนการชีวิตของตน และท า
ใหชี้วติของตนขาดความสุขสนุกสนาน 

แต่ขา้พเจา้ขอบอกวา่ เม่ือท่านมอบถวายชีวติแด่องคพ์ระเยซูคริสต ์ท่านจงมัน่ใจเถิดวา่ พระองค์
จะประทานส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ท่านอยา่งลน้เหลือ เพราะพระองคท์รงรักท่านพระองคท์รงสนพระทยัใน
ชีวติของท่าน มากกวา่ท่ีท่านสนใจในชีวติของตวัเอง พระวจนะของพระเจา้ยนืยนัในเร่ืองน้ีวา่ “ในความ
รักนั้นไม่มีความกลวั แต่ความรักท่ีสมบูรณ์นั้นก็ขจดัความกลวัเสีย เพราะความกลวัเท่ากบัการลงโทษ
และผูท่ี้มีความกลวั ก็เป็นผูท่ี้ไม่มีความสมบูรณ์” 

เร่ืองของเจตนารมณ์ 

เหตุผลอีกประการหน่ึง ท่ีท าใหค้นลงัเลใจ ในการตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์ ก็คือ ความหยิง่
จองหอง หรือการเอาใจตนเอง เป็นท่ีตั้ง 

ตลอดเวลามากกวา่ 20 ปี ท่ีขา้พเจา้ไดท้  างานคลุกคลีอยูก่บับรรดาผูท่ี้เรียกตนเองวา่ ปัญญาชน 
แต่ขา้พเจา้ยงัไม่เคยพบใครท่ีกล่าววา่ “ขา้พเจา้ไดค้น้ควา้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทั้งมวล และขอ้อา้ง
ของพระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่ขา้พเจา้ไม่อาจเช่ือไดว้า่ พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้” การท่ีคน
ปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริสตน์ั้น เป็นเร่ืองของจิตใจไม่ใช่เป็นเร่ืองของมนัสมอง เป็นเร่ืองของ
เจตนารมณ์ไม่ใช่เป็นเร่ืองความรู้ความเขา้ใจ เม่ือเขาอา้งเอาความรู้ความเขา้ใจมาเป็นขอ้ถกเถียงนั้น เป็น
เพียงแต่ม่านควนัท่ีปิดบงัส่ิงท่ีออกมาจากจิตใจของเขาเท่านั้น 

คนดี  

ศาสตราจารยท่ี์มีช่ือเสียงโด่งดงัคนหน่ึง ซ่ึงสอนอยูใ่นมหาวทิยาลยัศาสนศาตร์ชั้นน าแห่งหน่ึง 
ของสหรัฐอเมริกาศาตราจารยค์นน้ีไม่เช่ือวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้แต่ถึงกระนั้น ก็ยงัสอน
นกัศึกษาเป็นจ านวนพนั ๆ ใหเ้ป็นผูส้อนศาสนา วนัหน่ึงเพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึงซ่ึงก าลงัท า
วทิยานิพนธ์ปริญญาเอก ไดเ้ชิญขา้พเจา้ไปเยีย่มผูร้อบรู้คนน้ี ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของเขา
ดว้ย เพื่อนของขา้พเจา้ไดก้ระซิบบอกวา่ “ท่านศาสตราจารยค์นน้ี ไม่เช่ือวา่พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็น
พระวจนะของพระเจา้ แต่วา่ท่านเป็นคนดี ผมรักท่านท่านเป็นคนไม่ถือตวั เป็นคนใจดี และผมคิดวา่ 
คุณอาจจะสนทนาปราศรัยกบัท่านไดอ้ยา่งดี” 

หลงัจากท่ีเราไดแ้นะน าตวัแลว้ ศาสตราจารยผ์ูน้ั้นก็ไดถ้ามข้ึนเป็นประโยคแรกวา่ “คุณไบร้ท์
ครับ เม่ือคุณบอกกบันกัศึกษาถึงเร่ืองการเป็นคริสเตียนนั้น คุณบอกอะไรแก่เขาบา้ง” เน่ืองจากวา่ท่านผู ้
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น้ีมีช่ือเสียงมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงตอ้งระมดัระวงัค าพดูของขา้พเจา้เป็นพิเศษ แต่ก่อนท่ีขา้พเจา้จะตอบ 
ท่านก็เอ่ยถามข้ึนเป็นประโยคท่ีสองวา่ “ยิง่ไปกวา่นั้นคุณมีอะไรท่ีจะแนะน าใหผ้มทราบบา้ง ผม
อยากจะเป็นคริสเตียน” 

ผู้ครอบครองบัลลังก์จิตใจ 

ขา้พเจา้เช่ือวา่ท่านคงจะพดูความจริง ดงันั้นขา้พเจา้จึงเขียนวงกลมลงบนแผน่กระดาษ และ
อธิบายวา่ วงกลมน้ีแสดงถึงสภาพชีวติจิตใจของท่าน และขา้พเจา้เขียนรูปบลัลงัก ์ (เกา้อ้ี) ลงในวงกลม
นั้น บนบลัลงักน์ั้นขา้พเจา้ไดเ้ขียนค าวา่ “ตน” และอธิบายวา่ “การท่ีจะเป็นคริสเตียนนั้น ท่านจะตอ้งรับ
เอาพระเยซูคริสตเ์ขา้สู่ชีวิตจิตใจของท่าน ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นของประทานจากพระเจา้ และเม่ือ
พระองคเ์สด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่านแลว้ ท่านจะตอ้งยนิยอมใหพ้ระองคเ์ป็นเจา้นายเหนือ
ชีวติของท่าน และจะตอ้งยอมใหพ้ระองคค์รอบครองบลัลงักชี์วติของท่านดว้ย เพราะพระองคมี์พระ
ประสงคเ์ช่นนั้น” 

 
 

 
 
 
 
“นัน่แหละครับ ท่ีเป็นปัญหาของผม” เขาตอบ “ความภาคภูมิใจในสติปัญญา และความรู้ความ

เขา้ใจ ท าใหผ้มไม่อาจท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้ ผมไดรั้บเกียรติยศ ช่ือเสียง เป็นอนัมากในดา้นวชิาการ 
และผมไม่อาจท่ีจะถ่อมใจถ่อมกายลงเฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ได ้ เป็นเวลาหลายปีท่ีผมปฏิเสธเร่ือง
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์ ยิง่กวา่นั้นผมไดส้อนนกัศึกษาจ านวนพนั ๆ ใหเ้ช่ือตามผมดว้ย แต่
เม่ือไม่นานมาน้ีผมไดอ่้านพระวจะของพระเจา้ ดว้ยท่าทีท่ีไม่เหมือนเม่ือก่อนทั้งไดอ่้านขอ้เขียน
ของคริสเตียนสมยัเร่ิมแรกของคริสตจกัร และชีวประวติัของคริสเตียนคนส าคญัเช่น จอห์น เวสเล่ย ์
และเซนต ์ออกสัติน เป็นตน้ และบดัน้ีผมเห็นชดัแลว้วา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่
ผมยงัไม่ไดรู้้จกัพระองค ์ในฐานะเป็นพระผูช่้วยให้รอดส่วนตวัของผม” 

จิตใจทีพ่ร้อมแล้ว 

กร่ิงโทรศพัทด์งัข้ึน ขดัจงัหวะการสนทนาของเรา และเน่ืองจากขา้พเจา้มีนดัอยูแ่ลว้ ดงันั้นเรา
จึงไม่สามารถท่ีจะสนทนาต่อไปใหจ้บได ้ ท่านจึงขอใหเ้ราทั้งสองกลบัมาพบท่านอีกคร้ังหน่ึง ภายใน
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สองวนั และเม่ือเรากลบัมาหาท่านอีกเป็นคร้ังท่ีสอง ท่านไดน้ าเราเขา้ไปในห้องท างานท่ีไม่มีโทรศพัท์
เม่ือไดปิ้ดหอ้งเรียบร้อยแลว้ ท่านก็เอ่ยข้ึนวา่ “ผมอยากจะบอกใหคุ้ณทราบวา่ เม่ือเชา้น้ีผมไดไ้ป
คริสตจกัรแห่งหน่ึงในละแวกน้ี ไดรั้บศีลมหาสนิทท่ีนัน่ และไดเ้ตรียมจิตใจไวค้อยท่าการกลบัมาของ
ท่าน ผมไดคิ้ดร าพึงในพระธรรมยอห์นบทท่ีสามอยูเ่สมอ และบดัน้ีผมตอ้งการใหท้่านอธิฐานต่อพระ
เจา้ ขอใหพ้ระองคท์รงโปรดใหผ้มไดรู้้จกัพระเยซูคริสตใ์นฐานะเป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของผม
ดว้ย” 

ขา้พเจา้อธิษฐานเป็นคนแรก ท่านไดอ้ธิษฐานเป็นคนท่ีสอง และเพื่อนของขา้พเจา้อธิษฐานเป็น
คนท่ีสาม และในวนันั้นศาสตราจารยผ์ูมี้ช่ือเสียงเล่ืองลือไปทัว่โลกผูน้ี้ ไดรั้บเอาพระเยซูคริสตโ์ดย
ความเช่ือ และชีวิตจิตใจทั้งหมดของท่านก็ไดรั้บการเปล่ียนแปลง และค าสอนของท่านก็เปล่ียนใหม่ 
ปรัชญาชีวิตของท่านก็เปล่ียนใหม่ และท่านก็เป็นผูท่ี้บงัเกิดใหม่ในพระคริสต ์ ปัญหาของท่านมิไดเ้ป็น
เร่ืองการขาดความรู้ความเขา้ใจ แต่เป็นปัญหาเร่ืองการหยิง่ ภาคภูมิใจในตนเอง และการเอาใจตนเอง
เป็นท่ีตั้ง 

ความกลวัผลทีจ่ะติดตามมา 

นกัศึกษาจ านวนมากมาย ซ่ึงตระหนกัดว้ยความรู้ความเขา้ใจ และความรู้สึกวา่ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่ยงัไม่กลา้รับเอาพระองคไ์วเ้ป็นพระผูช่้วยให้รอดส่วนตวั เพราะเขาคิด
วา่ หากรับเอาพระองค ์ชีวติของเขาตอ้งหมดความสุขลงเม่ือนั้น 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาผูห้น่ึง ซ่ึงลงัเลใจท่ีจะตอ้งรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดของเขาเพราะเหตุวา่นกัศึกษาผูน้ี้ใชชี้วติสนุกสนานอยูก่บัสุรานารี และกิจกรรมท่ีปราศจาก
จุดมุ่งหมายในมหาวทิยาลยั เขาต่อตา้นพระเจา้ ต าหนิพวกคริสเตียน และเป็นท่ีรู้จกักนัดี ในหมู่นกัศึกษา
วา่ เขาเป็นผูท่ี้ไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ แต่แลว้วนัหน่ึงซ่ึงเป็นผลจากการอธิษฐานของเพื่อนสนิทของเขา และ
ของมิชชนันารีคนหน่ึง ขา้พเจา้ก็ไดมี้โอกาสน าเขาให้ตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเขา หลงัจากนั้นไม่นานเขาก็ไดก้ลายเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็และกระตือรืนร้น คนหน่ึงใน
มหาวทิยาลยัเด๋ียวน้ีเขาเป็นนกัศาสนาศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากคนหน่ึงของสหรัฐอเมริกา เขารู้วา่พระเยซู
คริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่ไดต่้อตา้นพระองค ์ และต่อตา้นพระประสงคข์องพระองคใ์น
ชีวติของเขา จนกระทัง่พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รงให้เขาส านึกในความจริงของพระเจา้ท่ีวา่ “ถา้ผูใ้ดจะ
ไดส่ิ้งของส้ินทั้งโลก แต่ตอ้งเสียชีวติของตนผูน้ั้นจะไดป้ระโยชน์อะไร หรือผูน้ั้นจะน าเอาอะไรไปแลก
กบัชีวติของตนกลบัคืนมา” และพระสัญญาของพระเยซูคริสตท่ี์วา่ “เราไดม้าเม่ือเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ 
และจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์ และในไม่ชา้ เขาก็พบวา่ ส่ิงท่ีเขาคิดวา่เป็นชีวติท่ีน่าต่ืนเตน้สนุกสนานนั้น 
ไม่สามารถท่ีจะเอามาเปรียบกบัชีวติท่ีครบบริบูรณ์ ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานใหน้ั้นเลย 
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ขายทรัพย์สมบัติของท่าน 

ผูน้ าในวงการธุรกิจและอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงหลายคน ปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริสต์
เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา เพราะเขาคิดวา่ เขาจะตอ้งขายทรัพยส์มบติัทั้งส้ินท่ีเขามีอยูแ่ละแจกจ่าย
ใหแ้ก่คนอนาถา เหมือนดงัท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงแนะน าเศรษฐีหนุ่มคนหน่ึง ท่ีรักษาพระบญัญติัให้
กระท า จริงอยูถึ่งแมว้า่ปัจจุบนัน้ี พระเจา้จะทรงน าใหบ้างคนกระท าเช่นนั้น แต่ก็มีอีกหลายคนท่ี
พระองคท์รงน าใหใ้ชอิ้ทธิพลและทรัพยส์มบติัของเขาเพื่อพระองค์ในวถีิทางอยา่งอ่ืน 

ไม่ยอมไว้วางใจ 

มีบางคนไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตแ์ลว้ แต่ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตน เพราะเหตุวา่
เขาไม่ยอมท่ีจะไวว้างใจพระเจา้อยา่งสุดจิตสุดใจของเขา ผูฝึ้กสอนนกักีฬาชั้นแนวหนา้คนหน่ึง ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีมีบุคลิกลกัษณะดีเยีย่ม มีความสามารถเป็นเลิศ และเป็นท่ีนบัหนา้ถือตาของคนเป็นจ านวนนบัลา้น ๆ 
ไดร้ะบายความรู้สึกกบัขา้พเจา้วา่ เขาลงัเลใจท่ีจะถวายชีวิตแก่พระเยซูคริสต ์ เพราะกลวัวา่ พระองคจ์ะ
เรียกร้องใหเ้ขาเป็นศิษยาภิบาล ซ่ึงจะท าใหเ้ขาตอ้งเลิกอาชีพการเป็นครูฝึกสอนนกักีฬา ซ่ึงเป็นอาชีพท่ี
เขารักอยา่งฝังจิตฝังใจ 

เม่ือเราเช่ือฟังพระเจา้ และยอมใหพ้ระองคเ์ปล่ียนแปลงชีวติของเรา เราก็มีความมัน่ใจในความ
รอดของเรามากยิง่ข้ึน เพราะเราจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ พระเจา้ทรงท างานในชีวิตของเรา และช่วยให้
เราสามารถกระท าส่ิงใด ๆ ท่ีเราเองไม่สามารถกระท าได ้ หากเรามีท่าทีในทางเป็นปฏิปักษต่์อพระ
ประสงคข์องพระเจา้ท่ีมีต่อชีวติของเรา เราก็จะมีความสงสัยในความรอดของเราอยูเ่สมอ 

เจตนาท าบาป 

อีกประการหน่ึง ถา้เรายอมใหเ้จตนาท าบาปยงัคงอยูใ่นชีวติของเราต่อไป เราจะเร่ิมสงสัยใน
ความรอด ท่ีเราไดรั้บโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ อยา่งไรก็ตามความสงสัยน้ีมกัจะเกิดจาก
เจตนารมณ์ ยิง่กวา่เกิดจากความรู้ความเขา้ใจเพราะความรู้ความเขา้ใจนั้น แทจ้ริงเป็นเพียงการพยายาม
หาเหตุผลมาคดัคา้นเพื่อท่ีจะไม่เช่ือ หรือปิดบงัการไม่เช่ือฟังของเรา 

บางคร้ังเม่ือขา้พเจา้สนทนากบัคนทัว่ ๆ ไป ถึงเร่ืองพระเยซูคริสต ์ ความรัก และแผนการอนั
ประเสริฐของพระเจา้ ท่ีมีต่อชีวติของทุกคนท่ีตอ้นรับพระองค ์ คนเหล่านั้นหาไดมี้ปฏิกิริยาต่อค ากล่าว
ของขา้พเจา้ไม่ เม่ือเป็นเช่นน้ีขา้พเจา้รู้ดีวา่ การท่ีเขาไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริสตน์ั้น มกัจะเน่ืองจาก
เหตุผลสองประการคือ ประการแรก เขาอาจไม่รู้ดีพอวา่พระเยซูคริสตคื์อผูใ้ด ท าไมพระองคจึ์งเสด็จเขา้
มาในโลกและการท่ีเป็นบุตรของพระเจา้นั้นจะมีผลมีอะไร และประการท่ีสอง เขาอาจจะถูกพญามาร
ซาตาน ซ่ึงเป็นศตัรูแห่งจิตวิญญาณของเขาล่อลวงเขา 
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เม่ือไม่นานมาน้ี ท่ีประเทศองักฤษ ขา้พเจา้ไดใ้หค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาคนหน่ึง ซ่ึงประสงคท่ี์จะ
รับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา แต่วา่เขาไม่สามารถรับเอาพระองคไ์ด ้ ดว้ยเหตุผล
บางประการ เท่าท่ีทราบนกัศึกษาผูน้ี้ใชชี้วติอยา่งชัว่ชา้มาก เขามีชีวติอยูโ่ดยปราศจากศีลธรรมใด ๆ 
ทั้งส้ิน ชีวติของเขาเป็นชีวติท่ีเห็นแก่ตวัท่ีสุด ถึงกระนั้นก็ตามในส่วนลึกของจิตใจของเขา นกัศึกษาผูน้ี้
ยงัปรารถนาท่ีจะรู้จกัพระเจา้ 

ถูกพญามารล่อลวง 

เม่ือเราคุกเข่าลงอธิษฐาน เขาพดูไม่ออกแมแ้ต่ค าเดียวในท่ีสุดก็มีเสียงพึงพ  าออกมาวา่ “ผม
อธิษฐานไม่ไดห้รอกครับผมอยากอธิษฐาน แต่ผมไม่สามารถท่ีจะอธิษฐานได”้ “ถา้เช่นนั้น อธิษฐาน
ตามผมซิ” ขา้พเจา้แนะและเร่ิมตน้อธิษฐานแต่นกัศึกษาผูน้ั้นก็ยงัไม่สามารถท่ีจะอธิษฐาน อยูน่ัน่เอง 

คร้ันแลว้ขา้พเจา้จึงเร่ิมอธิษฐานเผือ่เขา ขา้พเจา้อธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงปลดปล่อยเขา จาก
อ านาจของความมืด และน าเขาออกจากอาณาจกัรของพญามารซาตาน ไปสู่ราชอาณาจกัรอนัมหศัจรรย์
ของพระเจา้ เหมือนดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลไดอ้ธิบายไวใ้นพระธรรมโคโลสี 1:13,14 

ขา้พเจา้ไดข้อร้องใหน้กัศึกษาผูน้ั้นอธิษฐานอีกคร้ังหน่ึง คราวน้ีเขารีบอธิษฐานดว้ยความปิติ
ยนิดี และทูลเชิญพระเยซูคริสตใ์หเ้สด็จเขา้มาครอบครองในชีวติจิตใจของเขา เม่ือเขาไดทู้ลเชิญ
พระองคเ์ช่นนั้น เขาก็มีความมัน่ใจและช่ืนชมยนิดีในความรอดของเขา 

หากท่านประสงคท่ี์จะรับเอาพระเยซูคริสต ์ แต่ท่ีบางส่ิงบางอยา่งฉุดท่านไม่ให้รับ อาจเป็น
เพราะตวัท่านเองยงัเป็นทาสบาป ถา้เป็นเช่นนั้น ก็จงรู้เถิดวา่ บดัน้ีพระเยซูคริสตก์ าลงัรอคอยท่ีจะ
ปลดปล่อยท่านอยูแ่ลว้ 

ทีม่าแห่งความแน่ใจ 

ขา้พเจา้ไดพ้ดูถึงส่ิงท่ีจะกระท าใหท้่านผูอ่้านมีความแน่ใจวา่ ท่านเป็นคริสเตียนโดยแทจ้ริง โดย
กล่าวถึงความรู้ความเขา้ใจ อารมณ์ และเจตนารมณ์ หรือความตั้งใจ 

จากนั้นขา้พเจา้ไดเ้ปรียบเทียบการเช่ือเป็นคริสเตียนกบัชีวิตสมรส อยา่งไรก็ดี ประสบการณ์ทั้ง
สองน้ี มีความแตกต่างกนัอยู ่ในดา้นล าดบัเหตุการณ์ดงัน้ีคือ  

ในชีวติสมรสนั้น การมอบกายมอบใจของคู่สมรส เร่ิมดว้ยความรู้ความเขา้ใจ ต่อมาก็
ประกอบดว้ยอารมณ์และสุดทา้ยคือความตั้งใจ แต่ในการมอบกายถวายชีวติใหแ้ก่พระเยซูคริสตน์ั้น 
เร่ิมตน้ดว้ยความรู้ความเขา้ใจ แลว้ความตั้งใจตามมาเป็นท่ีสอง และสุดทา้ยคืออารมณ์หรือความรู้สึก 
ซ่ึงเป็นผลพลอยติดตามมาภายหลงั 
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ความจริงเบือ้งต้น 

การท่ีท่านจะแน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียนนั้น ท่านจะตอ้งรับทราบ โดยความรู้ความเขา้ใจ ถึง
ความจริงเบ้ืองตน้บางประการคือ 

ประการแรก พระเจา้ทรงรักท่าน และทรงมีแผนการอนัประเสริฐส าหรับชีวิตของท่าน 
ประการท่ีสอง โดยเหตุท่ีมนุษยทุ์กคนเป็นคนบาปและถูกตดัขาดจากพระเจา้ ดงันั้นมนุษยไ์ม่

อาจรู้ซ้ึงถึงความรักของพระเจา้ และแผนการท่ีพระองคท์รงเตรียมไวส้ าหรับชีวติของเขาได ้
ประการท่ีสาม พระเจา้ทรงช าระลา้งความผดิบาปของมนุษยไ์ด ้ โดยทางพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 

และโดยพระองคท์่านจะรู้จกัความรักของพระเจา้ และรับเอาความรักนั้น ตลอดจนแผนการของ
พระองคส์ าหรับชีวติของท่าน 

ประการท่ีส่ี เราจ าตอ้งรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเราส่วนบุคคลแลว้เราจึงจะรู้และรับเอาความรัก และแผนการของพระเจา้ส าหรับชีวติของเราได ้

พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “น่ีแน่ะเรายนืเคาะอยูท่ี่ริมประตูถา้ผูใ้ดไดย้นิเสียงของเราและเปิดประตู 
เราจะเขา้ไปหาผูน้ั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกบัเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกบัเรา” 

พระธรรมยอห์น ไดบ้อกให้เราทราบเหมือนกนัวา่ “บรรดาผูท่ี้ตอ้งรับพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือในพระ
นามของพระองคพ์ระองคป์ระทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจา้” 

รอดโดยความเช่ือ 

เพียงแต่อธิษฐานทูลเชิญใหพ้ระเยซูคริสต ์ เสด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่านเท่านั้นยงั
ไม่พอ ท่านจะตอ้งมีความเช่ือ ท่านจะตอ้งเช่ือวา่ พระองคจ์ะเสด็จเขา้มาตามท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญาไว ้
เราอ่านในพระธรรมเอเฟซสัวา่ “ซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และไม่ใช่ตวั
เราทั้งหลายกระท าเอง แต่พระเจา้ประทานให ้ ความรอดนั้นจะเน่ืองดว้ยการกระท าก็หามิได ้ เพื่อมิให้
คนหน่ึงคนใดอวดได”้ 

คนเป็นอนัมากไดอ้ธิษฐาน ทูลเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาในชีวิตจิตใจของตนคร้ังแลว้
คร้ังเล่า ในเวลาท่ีเขามีอารมณ์หวัน่ไหว หรือในท่ีประชุมประกาศข่าวประเสริฐเม่ือนกัเทศน์ประกาศ
เชิญชวนใหค้นรับเช่ือ แต่กระนั้นก็ดูเหมือนวา่ ไม่มีอะไรเกิดข้ึนในชีวติจิตใจของเขา ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้นเล่า มีเหตุผลอยูส่องประการคือ 

พระองค์มิใช่เป็นเพยีงมนุษย์ 

ประการแรก บางคนอาจทูลเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติของเขา โดยท่ีมิไดส้ านึกวา่
พระองคห์าใช่มนุษยธ์รรมดาท่ีช่ือวา่ “เยซู ชาวนาซาเร็ธ” ตามท่ีเราอ่านพบในประวติัศาสตร์เท่านั้น แต่
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พระองคท์รงเป็นพระเจา้และทรงเป็นมนุษยใ์นเวลาเดียวกนั พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดเป็นพระเมซี
ยา ท่ีพระเจา้ไดท้รงสัญญาไวว้า่จะเสด็จมา ส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่ความผดิบาปของเรา แลว้ไดท้รงถูกฝังไว ้
และในวนัท่ีสามไดท้รงฟ้ืนข้ึนจากความตาย พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ทรงเป็นพระ
เจา้แห่งประวติัศาสตร์ทั้งทรงมีฤทธ์ิอ านาจ ท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวติของทุกคนท่ีตอ้นรับพระองค ์หากผูใ้ด 
“ตอ้นรับ” พระองคอ์ยา่งผวิเผนิ คือเห็นคนอ่ืนตอ้นรับพระองค ์ ก็ท  าตามบา้ง โดยปราศจากความเขา้ใจ
วา่ พระองคคื์อผูใ้ด ถา้เป็นเช่นนั้น ก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึนในชีวติของเขาเลย 

ยกตวัอยา่ง นกัเลงสุราคนหน่ึง ไดอ้ธิษฐานทูลเชิญใหพ้ระเยซูคริสต ์ เขา้มาในชีวติจิตใจของเขา
เป็นเวลาหลายปีแลว้ แต่ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงในชีวิตของเขา วนัหน่ึงมีคนถามเขาวา่ “คุณก าลงั
อธิษฐานทูลขอใหพ้ระเยซูท่ีเป็นมนุษย ์ หรือพระเยซูผูท้รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ
ทั้งส้ิน เขา้มาในชีวติของคุณ” เขาตอบวา่ “พระเยซูท่ีเป็นมนุษย”์ หลงัจากท่ีไดฟั้งค าอธิบายจนเขา้ใจ
อยา่งแจ่มแจง้วา่พระเยซูคริสตคื์อผูใ้ด และเหตุใดพระองคจึ์งเสด็จเขา้มาในโลกน้ี เขาจึงตอ้นรับพระเยซู
คริสตอี์กดว้ยใจจริง คราวน้ีชีวติของเขาเปล่ียนใหม่ทั้งส้ิน และเขาไม่เคยกินเหลา้ตั้งแต่นั้นมา 

เพยีงคร้ังเดียวกพ็อ 

ประการท่ีสอง บางคนไม่ไดอ้ธิษฐานทูลเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติ โดยการกระท าอนั
เป็นการแสดงออกซ่ึงความเช่ือ เขาหลู่พระเกียรติพระองค ์ โดยอธิษฐานทูลเชิญพระองคซ์ ้ า ๆ ซาก ๆ 
ท่านจงอธิษฐานทูลขอพระองคใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่านเพียงคร้ังเดียว และหลงัจากนั้นจง
ขอบพระคุณพระองคทุ์กวนั ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือวา่ พระองคไ์ดป้ระทบัในชีวติจิตใจของ
ท่านแลว้พระองคไ์ดท้รงสัญญาไวว้า่ จะไม่ละทิ้งท่านเลย 

เท่าท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวมาในหนงัสือเล่มน้ี มีเหตุมีผลส าหรับท่านบา้งไหม ท่านเคยตอ้นรับเอา
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของท่านแลว้หรือยงั หากท่านเคยตอ้นรับพระองคแ์ลว้ ท่าน
มีความแน่ใจในความรอดของท่านแลว้หรือยงั ท่านแน่ใจหรือไม่วา่ หากท่านตายลงเด๋ียวน้ี ท่านจะได้
ไปอยูก่บัพระเจา้ในเมืองบรมสุขเกษมตลอดชัว่นิรันดร 

ถา้หากท่านไม่สามารถท่ีจะตอบค าถามเหล่าน้ีได ้ ขา้พเจา้ก็ใคร่ท่ีจะเสนอแนะท่านวา่ ท่านควร
หาท่ีสงบสักแห่งหน่ึงซ่ึงท่านสามารถอยูค่นเดียว หรืออยูก่บัเพื่อน ซ่ึงเป็นพยานถึงเร่ืองพระเยซูคริสต์
แก่ท่าน และอธิษฐานตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน 

หากท่านไม่เคยรับเอาพระเยซูคริสต ์ โดยการตดัสินใจอยา่งแน่วแน่ ในดา้นเจตนารมณ์ ท่านก็
สามารถท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้ เดี๋ยวนี ้ โดยการอธิษฐาน หรือถา้หากท่านยงัไม่แน่ใจวา่ ท่านเป็นคริส
เตียนแลว้หรือยงั ท่านสามารถจะมีความแน่ใจไดเ้ด๋ียวน้ี ขา้พเจา้ขอแนะน าใหท้่านอธิษฐานตามแบบ
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ขา้งล่างน้ี หรือท านองน้ี ซ่ึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความเช่ือของท่าน จงระบายความรู้สึกของท่านออกมา
เป็นค าอธิษฐานดงัน้ีวา่ 

“ขา้แต่พระเยซูคริสตเจา้ ขา้พเจา้ปรารถนาพระองคเ์ป็นท่ีสุด ขา้พเจา้ขอบพระคุณท่ีพระองค์
ทรงส้ินพระชนมเ์พื่อความผิดบาปของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอเปิดประตูจิตใจตอ้นรับเอาพระองคเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ ขอบพระคุณพระองคเ์ป็นอยา่งยิง่ ท่ีพระองคท์รง
โปรดอภยัโทษความผดิบาปใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงโปรดครอบครองบลัลงักชี์วติของขา้พเจา้ 
และช่วยใหข้า้พเจา้ด าเนินชีวิตตามพระประสงคข์องพระองคด์ว้ยเถิด อาเมน” 

บัดนีพ้ระองค์ประทบัอยู่ทีไ่หน 

ท่านไดอ้ธิษฐานขอใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จ เขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่านแลว้หรือยงั เอา
ละ ท่านทราบไหมวา่บดัน้ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหน หากท่านไดอ้ธิษฐานตามค าอธิษฐานขา้งตน้นั้น 
หรือในท านองนั้น ท่านก็จงแน่ใจเถิดวา่ พระเยซูคริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของ
ท่าน และท่านมีชีวตินิรันดร์แลว้ เพราะพระองคไ์ดท้รงสัญญาไวเ้ช่นนั้น และพระองคจ์ะไม่ทรง
หลอกลวงท่านเลย 

แต่ท่านอาจจะถามวา่ “แลว้ท าไมผมจึงไม่มีความรู้สึกอะไรเปล่ียนแปลงละ” อยา่พึ่งพิง
ความรู้สึก แต่จงไวว้างใจพระเจา้ และยดึมัน่ในพระสัญญาของพระองค ์มิใช่ถือเอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์ 

ท่อนไมท่ี้สุมไฟรวมกนัยอ่มใหค้วามร้อนและแสงสวา่งมาก แต่ถา้แยกเอาไมแ้ต่ละท่อนออก
จากกองไฟ ในไม่ชา้ไฟก็จะดบัลง ความจริงน้ีเป็นฉนัใด ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่าน และคริสเตียน
ทั้งหลาย ก็เป็นฉนันั้น 

ถา้ท่านยงัมิไดเ้ป็นสมาชิกคริสตจกัรหน่ึงคริสตจกัรใด ก็อยา่ไดค้อยท่าจนกวา่จะไดรั้บค าเชิญ
เลย แต่จงรีบไปหาศิษยาภิบาล หรือผูป้กครองของคริสตจกัรในละแวกบา้นของท่าน ซ่ึงถวายพระเกียรติ
แด่พระคริสต ์ และประกาศพระกิตติคุณของพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อ แจง้ความจ านงขอเป็นสมาชิก แลว้
เร่ิมไปนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัรแห่งนั้นในสัปดาห์ท่ีจะถึงและในสัปดาห์ต่อ ๆ ไปอยา่งสม ่าเสมอ 

การตดัสินใจตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
ท่าน เป็นการกระท าท่ีส าคญัยิง่ในชีวติของท่าน บดัน้ีท่านแน่ใจแลว้วา่ ท่านเป็นคริสเตียน ดงันั้นท่านจง
ประกาศความเช่ือและความแน่ใจของท่าน ให้ผูอ่ื้นทราบ อยา่งเป็นกิจวตัรในชีวติของท่าน 
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1. ยอห์น 1:12, เอเฟซสั 2:8-9 15. โรม 8:16 
2.  เอเฟซสั 1:3-11 16. 1 เธสะโลนิกา 1:5 
3. มทัธิว 28:19 17. โคโลสี 1:6 
4. กิจการ 17:6 18. 1 ยอห์น 2:3-6 
5. ยอห์น 10:30 19. ยอห์น 14:12 
6. ยอห์น 14:9 20. ยอห์น 7:17 
7. 1 ยอห์น 5:13 21. 1 ยอห์น 4:18 
8. มทัธิว 8:31 22. มทัธิว 16:26 
9. ฮีบรู 9:22 23. ยอห์น 10:10 
10. 1 โครินธ์ 5:13 24. มาระโก 10:21 
11. โรม 1:17 25. ววิรณ์ 3:20 
12.  ฮีบรู 11:6 26. ยอห์น 1:12 
13. โรม 14:23 27. เอเฟซสั 2:8-9 
14. 1 ยอห์น 5:9-13   
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แนะแนวทางในการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ีวนัละหน่ึงจบ ติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนั (รวมเป็นหกจบ) นกัวจิยั
ทางการศึกษาคน้พบวา่การท่ีจะเขา้ใจหลกัความเช่ือหรือทฤษฎีใด ๆ นั้น จ  าเป็นตอ้งอ่านหรือฟังดู
หลกัการนั้น ติดต่อกนัหกถึงสิบคร้ัง จึงจะเขา้ใจอยา่งละเอียดแจ่มแจง้ ฉะนั้นถา้ท่านปฏิบติัตามการ
คน้พบของนกัวิจยัทางการศึกษาน้ี ก็จะช่วยใหท้่านมีความเช่ือในพระเยซูคริสตว์า่ พระองคท์รงเป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของท่านมัน่คงมากยิง่ข้ึน และจะช่วยใหท้่านเกิดมีความแน่ใจในความรอดของท่าน ถา้หาก
ท่านยงัไม่มีความแน่ใจเช่นนั้นมาก่อน 

2. จงท่องขอ้พระคริสตธรรมคมัภีร์ต่อไปน้ี 
ววิรณ์ 3: 20 “น่ีแน่ะ เรายนืริมประตูเคาะอยู ่ถา้ผูใ้ดจะฟังเสียงเรา และเปิดประตู เราจะเขา้ไปหา

ผูน้ั้น และจะรับประทานอาหารกบัเขา และเขาจะรับประทานอาหารกบัเรา” 
1 ยอห์น 5: 11-13 “น่ีแหละเป็นค าพยาน คือวา่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทาน ให้เราทั้งหลายมี

ชีวตินิรันดร์และชีวติน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค ์ ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของ
พระเจา้ก็ไม่มีชีวติ ขอ้ความเหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ขียนฝากมายงัท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ 
ท่านมีชีวตินิรันดร์ คือมายงัท่านทั้งหลายท่ีไดเ้ช่ือในพระนามพระบุตรของพระเจา้” 

ท่านสามารถจะท่องจ าขอ้พระธรรมเหล่าน้ีไดอ้ยา่งง่ายดาย ถา้หากท่านจะทบทวนทุก ๆ วนั
ตลอดสัปดาห์ แทนท่ีจะพยายามท่องจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว เม่ือท่านศึกษาหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ และ
ท่องจ าพระธรรมอีกหลายขอ้เพิ่มข้ึน ขอท่านอยา่ไดล้ะเลยขอ้พระธรรมเหล่าน้ี แต่จงทบทวนต่อไป 

3. จงท าแบบฝึกหดั “ศึกษาพระคมัภีร์” โดยการอ่านค าถาม และตรวจดูขอ้พระธรรมท่ีอา้งไว ้
แลว้เติมค าตอบของท่านลงในช่องวา่ง 

4. จงหาโอกาสเขา้ร่วมกบักลุ่มนกัศึกษาหรือเพื่อน ๆ ท่ีมาร่วมกนัเพื่ออภิปรายปัญหาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ หรือไม่เช่นนั้น ท่านจะตั้งกลุ่มของท่านข้ึนเองก็ได ้ โดยเชิญชวนคนอ่ืนมาร่วมกบัท่านตาม
วนัเวลา และตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ เม่ือท่านอภิปรายค าตอบในแบบฝึกหดั “ศึกษาพระ
คมัภีร์” แก่คนอ่ืน ๆ ท่านควรเล่าถึงประสบการณ์ ท่ีท่านไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนตวัของท่านแลว้ 
หากท่านเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ ก็บอกใหค้ริสเตียนคนอ่ืน ๆ ทราบดว้ย และเล่าถึงประสบการณ์ ท่ีท าให้
ท่านมีความแน่ใจความรอดของท่าน หรือถา้หากท่านก าลงัศึกษาเพื่อท่ีจะรู้จกั พระเจา้ ก็จงบอกใหเ้ขารู้
ดว้ย 

5. ท่านจงใชห้นงัสือเล่มน้ี ซ่ึงสอนใหท้่านทราบวา่ “ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ท่านเป็นคริส
เตียน” เป็นเสมือนคู่มือในชีวิตของท่าน 



 32 

ก. จงมีความแน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียน ถา้หากท่านยงัสงสัยวา่ พระเยซูยงัมิไดเ้สด็จเขา้มาใน
ชีวติจิตใจของท่านขอใหท้่านจงตั้งใจใหแ้น่วแน่ แลว้อธิษฐานอญัเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาใน
ชีวติจิตใจของท่าน เป็นพระผูช่้วยใหร้อดและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน อ่านดูค าอธิษฐานตวัอยา่ง
ในเล่มน้ี และดดัแปลงใหเ้ป็นค าอธิษฐานของท่านเอง เม่ือท่านไดต้อ้นรับเอาพระองคแ์ลว้ จงเร่ิม
ขอบพระคุณทุกวนั ท่ีพระองคท์รงประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน หากท่านยงัมีปัญหาเก่ียวกบัความ
แน่ใจในความรอดของท่าน จงติดต่อกบัคริสเตียนท่ีมีความเช่ือเขม้แขง็อยูแ่ลว้ ขอใหเ้ขาช่วยท่าน 

ข. เม่ือท่านแน่ใจวา่ พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวิตแลว้ จงบอกความจริงนั้นให้แก่คนอ่ืน
ทราบ โดยบอกให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ ท่ีท่านเขา้ร่วมอยูด่ว้ยนั้นทราบ จากนั้นจงบอกให้
เพื่อนคนอ่ืน ๆ ทราบดว้ย การบอกใหผู้อ่ื้นทราบถึงความเช่ือของท่านนั้น จะเป็นเหตุใหค้วามเช่ือใน
พระเยซูคริสตข์องท่านเจริญวฒันาข้ึน 

ค. จงเร่ิมตน้ใชเ้วลาพอสมควรแต่ละวนั ศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐาน เป็นการสมควรอยา่งยิง่ 
ท่ีจะแบ่งเวลาไวโ้ดยเฉพาะแต่ละวนั ท่ีจะกระท าดงันั้น และกระท าอยูเ่ป็นประจ า บางทีท่านอาจจะ
เร่ิมตน้ศึกษาหนงัสือชุด หลกัข้อคิดทีส่ามารถถ่ายทอดต่อไปได้ ซ่ึงเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 1 ก็ได ้

จ. จงใชห้วัขอ้สั้น ๆ ในตอนตน้ของหนงัสือเล่มน้ีหรือบทสังเขปในตอนทา้ยของหนงัสือเล่มน้ี 
ในการบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงความจริงอนัประเสริฐในชีวิต ท่านจงกระท าเช่นนั้นอยา่งสม ่าเสมอ เท่าท่ี
ท่านจะสามารถกระท าได ้ ตลอดสัปดาห์ท่านอาจมอบหนงัสือเล่มน้ีใหแ้ก่คนท่ีท่านเป็นพยานใหท้ราบ
ถึงความจริงดงักล่าวน้ี เพื่อเขาจะสามารถศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ี จงเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง และแลว้เขา
ก็จะสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นทราบต่อไปไดอี้กดว้ย 

ง. จงติดต่อกบัคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ จงเขา้ร่วมในกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์กลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงท่าน
สามารถสนทนาออกความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์และซ่ึงท่านสามารถเรียนรู้
จากคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ดว้ย ยิง่กวา่นั้นท่านควรจะไปร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ณ คริสตจกัรซ่ึงถวาย
พระเกียรติแด่พระคริสต ์และประกาศพระกิตติคุณของพระองคใ์นละแวกบา้นของท่าน และถา้หากท่าน
ยงัไม่ไดรั้บศีลบพัติศมา ก็จงตดัสินใจรับเสียแต่บดัน้ี การรับศีลบพัติศมา เป็นการส าแดงตนต่อ
สาธารณชนวา่ ท่านไดรั้บเอาพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่านแลว้ 
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ศึกษาพระคมัภีร์ 

1. ตามขอ้ความในพระคมัภีร์ต่อไปน้ี พระเยซูคริสต ์คือผูใ้ด? 
มาระโก 1 : 1 ________________________________________________ 
ยอห์น 1: 1, 14 _______________________________________________ 
ยอห์น 10: 30 ________________________________________________ 
ยอห์น 14: 6 _________________________________________________ 
2. พระองคไ์ดท้รงกระท าอะไรเพื่อช่วยใหเ้ราพน้จากความผดิบาปของเรา ซ่ึงไม่มีผูอ่ื้นสามารถ

กระท าได?้ 
( 1 โครินธ์ 15: 3, 1 เปโตร 2:24) ___________________________________ 
3. การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์มีความหมายอะไรส าหรับเรา? 
โรม 1: 4 _____________________________________________________ 
1 โครินธ์ 15: 17 _______________________________________________ 
1 เปโตร 1: 3 __________________________________________________ 
4. ความแน่ใจในความจริงของขอ้อา้งในพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัพระเยซูคริสตน์ั้น 

เก่ียวขอ้งกบัเจตนารมณ์ของมนุษยอ์ยา่งไร? (ยอห์น 7: 16, 17) ______________________ 
____________________________________________________________ 
5. การท่ีท่านจะตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของท่านนั้น นอกจาก

ท่านจะมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระองคแ์ลว้ ท่านยงัจะตอ้งมีอะไรอีก ? 
โรม 10: 9, 10 __________________________________________________ 
6. ความรอดพน้บาป เป็นผลเน่ืองมาจากการกระท าความดีของมนุษย ์ใช่หรือไม่ ? 
เอเฟซสั 2: 8, 9 __________________________________________________ 
ถา้เช่นนั้นเราจะรับความรอดไดอ้ยา่งไร ? ______________________________ 
7. ตามขอ้ความในพระธรรมยอห์น 1: 12, 13 มนุษยจ์ะบงัเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณไดอ้ยา่งไร? 
_____________________________________________________________ 
ในขอ้ 12 ค าวา่ “ตอ้นรับ” กบัค าวา่ “เช่ือ” นั้น มีความสัมพนัธ์อยา่งไร? 
_____________________________________________________________ 
8. ผลท่ีเกิดจากการเช่ือไวว้างใจในพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงนั้น คืออะไร? (ยอห์น 20: 30, 31) 
_____________________________________________________________ 
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9. ตามขอ้ความในพระธรรมววิรณ์ 3: 20 หากท่านเปิดประตูใจของท่าน แลว้เชิญพระเยซูคริสต์
เขา้มาประทบัในชีวิตจิตใจเป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านโดยความเช่ือแลว้ 
พระองคจ์ะเสด็จเขา้มาประทบัในจิตใจของท่านหรือไม่? _________________________ 

ท่านไดต้อ้นรับเอาพระเยซู เขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่าน โดยการเช้ือเชิญพระองคแ์ลว้
หรือยงั ?_______________________________________________________________ 

ถา้ท่านไดเ้ชิญพระองคแ์ลว้ ขณะน้ีพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูท่ี่ไหน ? __________ 
โดยยดึเอาพระธรรมขอ้น้ีเป็นหลกั ท่านทราบไดอ้ยา่งไรวา่เป็นเช่นนั้น ? 
________________________________________________________________ 
10. จงอ่าน 1 ยอห์น 5:9 -13 จากขอ้ความตอนน้ีเรารับชีวิตนิรันดร์ไดจ้ากท่ีไหน ? 
________________________________________________________________ 
ถา้ผูใ้ดมีพระเยซูคริสตอ์ยูใ่นชีวติของเขาแลว้ ผูน้ั้นจะมีอะไรอีก ? 
________________________________________________________________ 
เรารู้ไดอ้ยา่งไรวา่ เรามีชีวตินิรันดร์แลว้ ?________________________________ 
ท่านทราบหรือยงัวา่ ท่านมีชีวตินิรันดร์แลว้ ?_____________________________ 
โดยเหตุผลอะไร ?__________________________________________________ 



 35 

บทสังเขป 

1. มีคนเป็นอนัมาก ทีไ่ด้อธิษฐานต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ และไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์
อย่างสม ่าเสมอแต่เพราะเหตุทีเ่ขาขาดความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกบัพระองค์ ฉะน้ันเขาจึงขาดความแน่ใจ
ในการเป็นคริสเตียน 

2. ความแน่ใจในการเป็นคริสเตียนน้ัน ก็เปรียบเสมือนประสบการณ์ในชีวติสมรส ซ่ึงมี
องค์ประกอบที่เกีย่วข้องกนัอยู่สามประการ คือ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ และความตั้งใจ 

ก. ความแน่ใจในการเป็นคริสเตียนนั้น เก่ียวขอ้งกบัความรู้ ความเขา้ใจ 
1. การเช่ือในพระเยซูคริสต ์ไม่ใช่ “การกระโดดเขา้มาเช่ืออยา่งงมงาย” 
2. การเช่ือในพระเยซูคริสต ์ ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความจริงทางประวติัศาสตร์ อนัเป็นผลของ

การศึกษาคน้ควา้หลายศตวรรษ 
3. พระเยซูคริสต ์เป็นมหาบุรุษท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก 
4. พระชนมชี์พของพระเยซู การมหศัจรรยท่ี์พระองคไ์ดท้รงกระท า ค าสอนของพระองค ์ การ

ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนของพระองค ์ การฟ้ืนคืนพระชนม ์ และการเสด็จกลบัไปสวรรคข์องพระองค ์
ทั้งหมดน้ี ช้ีใหเ้ห็นถึงความจริงวา่ พระองคมิ์ใช่เป็นแต่เพียงมนุษย ์ธรรมดาเท่านั้นแต่ทรงเป็นพระเจา้ 

5. พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาในโลก เพื่อส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน ไถ่ความผิดบาปทั้งส้ิน
ของเรา การถวายเคร่ืองบูชาในพระคมัภีร์เดิม (ฮีบรู 9:9) เป็นแบบอยา่งท่ีเล็งถึงความเสียสละของ
พระองค ์ซ่ึงปรากฏอยูแ่ลว้เป็นเวลาหลายศตวรรษ ก่อนหนา้นั้น 

ข. ความแน่ใจในการเป็นคริสเตียนนั้น เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ดว้ย 
1. อารมณ์ คือปฏิกิริยา หรือความรู้สึก ท่ีสนองตอบต่อการกระท า เหตุการณ์ หรือประสบการณ์

โดยเฉพาะ 
2. การเนน้หนกัทางอารมณ์ ในการด าเนินชีวิตคริสเตียนนั้น เป็นเหตุใหค้นเป็นอนัมาก ขาด

ความแน่ใจในความสัมพนัธ์ อนัแน่นแฟ้นระหวา่งเขากบัพระเจา้ 
3. พระเจา้ประทานอารมณ์ใหแ้ก่มนุษย ์ และทุกส่ิงทุกอยา่งในชีวติมนุษย ์ เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์

ทั้งนั้น 
4. เน่ืองจากวา่เราทั้งหลาย มีบุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูท่ี้ตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตจึ์ง

หาไดมี้ประสบการณ์ในดา้นอารมณ์ เหมือนกนัไปหมดไม่ 
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ก. บางคนอาจจะเหมือนกบัอาจารยเ์ปาโล เม่ือเขาตอ้นรับเอาพระเยซู เขามีประสบการณ์ท่ีน่า
ต่ืนเตน้โลดโผนเป็นอนัมาก 

ข. บางคนอาจจะเป็นเหมือนทิโมธี คือตอ้นรับพระองคใ์นลกัษณะเงียบ ๆ คือไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลงทางอารมณ์แต่อยา่งใด 

5. การด ารงชีวติคริสเตียนนั้น ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความเช่ือ หาใช่อารมณ์ไม่ 
6. ความแน่ใจในความรอดนั้น ข้ึนอยูก่บั 
ก. ประการแรก พยานหลกัฐานภายนอก คือ พระสัญญาในพระคริสตธรรมคมัภีร์ (ยอห์น 5: 9-

13) 
ข. ประการท่ีสอง พยานหลกัฐานภายใน คือค ายืนยนัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (โรม 8: 16) 
ค. ประการท่ีสาม ชีวติท่ีเปล่ียนใหม่ ของบุคคลท่ีตอ้นรับเอาพระเยซูคริสต ์(1 ยอห์น 2: 3-6) 
7. ในการด าเนินชีวติคริสเตียนนั้น อาจมีความรู้สึกบางอยา่งเกิดข้ึน แต่เราไม่ควรมีจะแสวงหา

ความรู้สึก หรือพยายามท่ีจะก่อใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีตซ ้ าและซ ้ าอีก 
ค. ความแน่ใจในการเป็นคริสเตียนนั้น เก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจ 
1. ถา้หากท่านไม่เตม็ใจเช่ือฟังความจริง ท่านก็จะไม่รู้จกัความจริงเลย หากท่านไม่เตม็ใจท่ีจะ

เดินในความสวา่ง ท่านก็จะไม่พบความสวา่งเลย (ยอห์น 7: 17) 
2. การท่ีบางคนลงัเลใจท่ีจะถวายชีวติใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์มีเหตุผลหลายประการดว้ยกนั 
ก. บางคนกลวัวา่ พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแผนการ ท่ีเขาไดว้างไว ้ และจะท าใหเ้ขาขาดความ

สนุกสนานในชีวติ โดยหาไดส้ านึกวา่พระองคท์รงรักเขาอยา่งเหลือลน้ และทรงประสงคท่ี์จะประทาน
ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ในชีวติใหแ้ก่เขา 

ข. บางคนภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเอง หรือสนใจในตวัเองเท่านั้น 
ค. บางคนกลวัวา่ เขาอาจจะตอ้งสละทรัพยส์มบติัของเขา ถวายพระองคจ์นหมดส้ิน 
ง. บางคนไม่กลา้ท่ีจะไวว้างใจพระเจา้ โดยการยอมจ านนชีวติของตนต่อพระองค ์
3. การท่ีบางคนเจตนาท าบาป เป็นเหตุใหเ้ขาไม่มีความแน่ใจในความรอดของตน 
4. พญามารซาตานสามารถหลอกลวงบางคน และสามารถผกูมดัความตั้งใจของเขาเอาไว ้

3. ท่านจะต้องรับพระเยซูคริสต์ และมีความมั่นใจว่า พระเยซูคริสต์ทรงประทบัในชีวติจิตใจ
ของท่าน ได้ดังต่อไปนี้ 

ก. ท่านจะตอ้งเขา้ใจถึงความจริงเบ้ืองตน้วา่ 
1. พระเจา้ทรงรักท่าน และทรงมีแผนการอนัประเสริฐยิ่งส าหรับชีวติของท่าน (ยอห์น 3:16, 

10:10) 
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2. โดยเหตุท่ีมนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป และถูกตดัขาดจากพระเจา้ ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่อาจรู้ซ้ึงถึง
ความรักของพระองค ์และแผนการท่ีพระองคท์รงเตรียมไวเ้พื่อชีวิตของเขาได ้(โรม 3:23,6:23) 

3. พระเจา้ทรงช าระลา้งความผดิบาปของมนุษยไ์ดโ้ดยทางพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น และโดย
พระองค ์

ท่านจะรู้ซ้ึงถึงความรักของพระเจา้ และสามารถรับเอาแผนการของพระองค ์ ส าหรับชีวติของ
ท่านได ้(โรม 5: 8, 1 โครินธ์ 15:3-6 ยอห์น 14:6) 

4. เราจ าเป็นตอ้งรับเอาพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นพระเจา้ของ
เราเป็นส่วนตวัแลว้เราจะรู้ซ้ึงถึงความรัก และแผนการของพระเจา้ส าหรับชีวติของเราได ้ (ยอห์น 1: 12, 
เอเฟซสั 2:8, 9, ววิรณ์ 3:20) 

ข. เพียงแต่อธิษฐานทูลขอให้พระเยซูคริสต ์ เสด็จเขา้มาประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่านเท่านั้น 
ยงัไม่พอท่านจะตอ้งมีความเช่ืออยา่งแน่นอนวา่ พระองคจ์ะเสด็จเขา้มาสู่ชีวิตจิตใจของท่าน ตามท่ี
พระองคไ์ดท้รงสัญญาไว ้(เอเฟซสั 2:8,9) 

1. จงจ าไวว้า่ ผูท่ี้ท่านเช้ือเชิญ เขา้มาประทบัในชีวิตจิตใจของท่านนั้น หาใช่เป็นเพียงมนุษย์
ธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นพระเจา้ผูสู้งสุด 

2. เม่ือท่านไดอ้ธิษฐานทูลเชิญใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่านแลว้ อยา่ได้
อธิษฐานอยา่งนั้นซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก เพราะการกระท าเช่นนั้นเป็นการหลู่พระเกียรติพระองค ์ และเป็นการ
แสดงถึงความไม่เช่ือ 

ค. ทา้ยท่ีสุด จงอยา่พึ่งพิงความรู้สึกในการด ารงชีวติคริสเตียน แต่จงยดึมัน่ในพระสัญญาของ
พระเจา้เป็นหลกั 
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องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษาและมวลชนทัว่โลก 
ตู ้ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


