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“หลกัข้อคดิทีถ่่ายทอดต่อไปได้” คอือะไร? 
เม่ือพระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คนของพระองค ์ ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ใหเ้ป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขา
มาแลว้1 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิจากขา้พเจา้.....ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย”2 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิ
บาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่สมาชิกในคริสจกัรมากมาย 
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 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า

                                                        
 
 
 
1 มทัธิว 28:18-20 
2 2ทิโมธี2:2 
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ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิทีจ่ะรู้ซ้ึงถงึความรักและการอภยัโทษของ
พระเจ้า 

 

โดย ดร. บลิล์ ไบร้ท์ 

 

หลกัข้อคดิที่ถ่ายทอดต่อไปได้ 
เล่มที ่2 

 
 
 
 
 
 

องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษาและมวลชนทัว่โลก 
ตู ้ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 

 
 

จดัพิมพแ์ละจ าหน่ายโดย 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
ตู ้ป.ณ. 4-32 กรุงเทพฯ 
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วธีิทีจ่ะรู้ซ้ึงถึงความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า 

การรับเอาพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นสิทธิพิเศษและ
เป็นประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในชีวติของมนุษย ์

พระเยซูคริสต ์ เป็นบุคคลท่ีมหศัจรรยม์ากท่ีสุด มีอ านาจมากท่ีสุด และมีบุคลิกลกัษณะท่ี
ประทบัใจคนทุกยคุทุกสมยั ไม่มีชีวติของใครในประวติัศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลในทางดีแก่ประชากรของ
โลก ยิง่ไปกวา่พระชนมชีพขององคพ์ระเยซูคริสต ์

ศาสดาพยากรณ์ของพระเจา้ หลายคนไดท้ านาย การเสด็จมาประสูติของพระองคห์ลายร้อยปี
ล่วงหนา้ ค าพยากรณ์ทั้งหมดส าเร็จครบถว้นทุกประการ เช่น ค าพยากรณ์เก่ียวกบัการประสูติท่ี
มหศัจรรย ์ 1 พระชนมชีพของพระองค ์ การเทศนาสั่งสอน ความมหศัจรรยท่ี์พระองคท์รงกระท า การ
ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของมนุษย์2และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค์3 

พระองคท์รงอา้งวา่พระองคท์รงเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ สานุศิษยข์องพระองคท่ี์อยูใ่กลชิ้ด
พระองค ์ยอมเสียชีวติเพื่อประกาศความรักและการอภยัโทษบาปของพระองคแ์ก่มวลมนุษยโลก 

1. “ชีวติทีน่่าตื่นเต้นทีสุ่ดคอืชีวติแบบใด?” 

เผชิญชีวติทีน่่าตื่นเต้นทีสุ่ด 

พระเยซูคริสตท์รงมีพระประสงคท่ี์จะใหค้ริสเตียน มีชีวติท่ีครบบริบูรณ์ เตม็ไปดว้ยความ
ต่ืนเตน้ยนิดี พระองคต์รัสวา่ “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์”4 เม่ือเรา
ด าเนินชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และอยูใ่ตก้ารครอบครองของพระองค ์
ชีวติประจ าวนัของเราก็จะเต็มไปดว้ยส่ิงมหศัจรรย ์
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มีความหมาย และจุดมุ่งหมาย ซ่ึงจะเกิดผลเป็นอนัมากเพื่อพระองค ์ มรดกของคริสเตียน คือ
ชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความสุข และความพอใจ เพราะ “.... ผลของพระวญิญาณนั้น คือความรัก ความปลาบ
ปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความสุภาพอ่อนนอ้ม การรู้จกั
บงัคบัตน5 

แต่เป็นท่ีน่าเสียใจท่ีคริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่เคยมีประสบการณ์ในชีวิตดงักล่าวนั้น ซ่ึงเป็นชีวติ
ท่ีมีชยัชนะ เตม็ไปดว้ยความยนิดี และความสุข ซ่ึงท าใหเ้กิดผลเพื่อองคพ์ระผูช่้วยให้รอด ตรงกนัขา้ม 
คริสเตียนเหล่านั้นกลบัมีชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยภาระ เตม็ไปดว้ยความเศร้าเสียใจ เขาคิดวา่คริสเตียนจะตอ้ง
แบกภาระ แบกความทุกข ์จะตอ้งถ่อมใจ ทนต่อความทรมาน เช่นเดียวกบัพระเยซู ผูท้รงยอมตายบนไม้
กางเขน เพื่อไถ่ความผดิบาปของมนุษยชาติหรือเช่นเดียวกบัคริสเตียนเป็นจ านวนมากท่ีทนทุกข ์ และ
ตอ้งตายเพราะความเช่ือตลอดทุกศตวรรษท่ีผา่นมา 

ชีวติทีค่รบบริบูรณ์ 

คริสเตียนเป็นจ านวนมากเขา้ใจผดิคิดวา่ ในโลกน้ีเขาจะตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งเหลือหลาย 
เพื่อแลกกบัสวรรคอ์นัแสนสุข ความคิดเช่นน้ีไม่ไดม้าจากพระเยซูคริสตแ์น่ขา้พเจา้อยากจะเตือนใหเ้รา
ทั้งหลายทราบวา่ พระเยซูทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ราด าเนินชีวิตดว้ยความรัก สันติสุขความช่ืนชม
ยนิดี และชยัชนะ ทั้งน้ีเพราะในวาระสุดทา้ยก่อนท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน พระองคไ์ด้
ทรงสอนย  ้าถึงเร่ืองน้ี มากยิง่กวา่สอนถึงเร่ืองอ่ืนใดเสียอีก 

อาจารยเ์ปาโล ผูเ้คยฝ่าฟันการทนทุกขท์รมานมาอยา่งโชกโชน ไม่วา่จะเป็นการถูกโบยตีหรือ
ถูกจ าคุก แมก้ระทัง่ถูกฆ่าตายในท่ีสุด ท่านไดก้ล่าวหนุนใจเราวา่ “ใหเ้ราช่ืนชมยนิดีในความทุกขย์าก
ของเราดว้ย” “จงช่ืนชมยนิดีทุกเวลา”7 “จงขอบคุณพระเจา้ในทุกกรณี”8 ไม่วา่เราจะอยูใ่นสภาพเช่นไร 
จะทุกขห์รือสุข จะมัง่มีหรือยากจน 
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จะสบายหรือเจบ็ป่วย จะเป็นอิสระหรือถูกบีบคั้น พระเยซูทรงสัญญาวา่ “เรามอบสันติสุข
ใหแ้ก่ท่าน....”9 “จงช่ืนใจเถิด เพราะวา่เราไดช้นะโลกแลว้”10 “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย”11 
“เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไป12 “ส่ิงใดท่ีท่านขอในนามของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น”13 

ยิง่กวา่นั้นองคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดท้รงเรียกเรา ใหมี้ชีวติท่ีเกิดผล คือน าคนอ่ืนมาหาพระองค ์ ใน
พระธรรมมทัธิว 4:19 พระองคต์รัสวา่ “จงตามเรามาเถิด และเราจะใหท้่านเป็นผูห้าคน ดงัหาปลา” และ
ในพระธรรมยอห์น 15:8 พระองคต์รัสไวว้า่ “พระบิดาของเราทรงไดรั้บเกียรติเพราะเหตุน้ี คือ เม่ือท่าน
ทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา” 

ข้อพสูิจน์ว่าเป็นสาวกแท้ 

คริสเตียนโดยทัว่ไปไม่เกิดผลเพื่อพระเยซูเลย ไม่มีอะไรท่ีจะพิสูจน์ถึงการเป็นสาวกท่ีแทจ้ริง
ของพระเยซูไดย้ิง่กวา่ การมีชีวติท่ีเกิดผลเพื่อพระองค ์ คนเป็นจ านวนมากเช่ือถือลทัธิต่าง ๆ ซ่ึงปฏิเสธ
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสตแ์ต่ยงัมีชีวิตอยูอ่ยา่งรอบคอบชอบดว้ยศีลธรรม แมแ้ต่คนท่ีไม่เช่ือวา่
มีพระเจา้ ยงัสามารถท่องค าอธิษฐาน และท าตวัเป็นเสมือนคริสเตียนได ้ ในประเทศท่ีหา้มการประกาศ
เผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ คนประเภทน้ีสามารถด าเนินชีวติเลียนแบบคริสเตียนไดอ้ยา่ง
แนบเนียน เพื่อจะมาเป็นผูน้ าของคริสตจกัร และมีทางท่ีจะสอดแนมความผิดของคริสเตียน 

การมีชีวติท่ีเกิดผลและไม่เกิดผลน้ีเอง ท่ีเป็นขอ้พิสูจน์ความแตกต่างระหวา่งคริสตจกัรใน
ปัจจุบนั กบัคริสตจกัรในสมยัศตวรรษแรก พระธรรมกจิการของอคัรสาวก ไดบ้นัทึกเร่ืองราวอนัน่า
ต่ืนเตน้และมหศัจรรย ์ในการท่ีพระเจา้ทรงร่วมมือกบัคริสเตียนรุ่นแรกนั้น คริสเตียนเหล่านั้นไดอ้อกไป
เป็นพยานเพื่อพระคริสตต์ามบา้น เขารับใชพ้ระเจา้ดว้ยความรักของพระองค ์ ซ่ึงครอบครองจิตใจของ
เขา พวกเขาเผชิญกบัความตาย และบางคนก็ตอ้งตายเพื่อพระองค ์ แต่สมาชิกคริสตจกัรปัจจุบนัไม่ค่อย
ประสบกบัปัญหาน้ีเลย 

เจ.บี. ฟิลิป ไดเ้ขียนค าน าในหนงัสือ “การปฏิบัติการของคริสตจักรยคุแรก” ซ่ึงเป็นพระธรรม
กิจการท่ีท่านเป็นผูแ้ปล ไวว้า่ “ทุกคนท่ีอ่านพระธรรมเล่มน้ี ยอ่มจะตระหนกัวา่ พระเจา้ไดก้ระท าพระ
ราชกิจของพระองค ์ เคียงบ่าเคียงไหล่ กบัเหล่าสาวกอยูต่ลอดเวลา บางทีอาจจะเป็นเพราะวา่ สาวก
เหล่าน้ี แมว้า่เขาจะเป็นเพียงคนธรรมดาสามญั แต่ทวา่เขามีจิตใจเตรียมพร้อม ท่ีจะวางใจ เช่ือฟัง
เสียสละ ทนทุกข ์แมก้ระทัง่ยอมตายเพื่อพระองค ์เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งทรงใชพ้วกเขาได ้แน่ละ พระ
วญิญาณของพระเจา้ทรงเสาะหา และไดพ้บบุคคลท่ีมีลกัษณะดงักล่าวเพื่อกระท าพระราชกิจของ
พระองค ์ คือบรรดาหญิงชายท่ีมีความรักอนัมัน่คง และมีความเช่ืออนัเด็ดเด่ียวท่ีพระองคจ์ะทรงกระท า
การร่วมกบัเขาได ้ ผลท่ีเห็นไดช้ดัก็คือความจริงท่ีประวติัศาสตร์บนัทึกวา่ ชนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหน่ึงซ่ึง
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เป็นผูด้อ้ยการศึกษา แต่ไดเ้ปล่ียนเขม็ทิศของโลก แมแ้ต่ศตัรูของเขา ก็ไดแ้ต่เช็ดน ้าตา พร้อมกบักล่าว
อยา่งเคียดแคน้ใจวา่ คนเหล่านั้นท่ีเป็นพวกคว  ่าโลกมนุษย”์14 

คริสเตียนสมยัศตวรรษแรก เป็นผูท่ี้มีชีวิตจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
และความรักของพระเจา้ครอบครองชีวิตจิตใจของเขา คริสเตียนเหล่าน้ีแหละไดน้ าเอาข่าวประเสริฐ
แห่งความรักและการอภยัโทษบาปของพระเจา้ ออกไปประกาศแก่มนุษยทุ์กคนทัว่โลกในยคุนั้น 

อทิธิพลของคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ 

เพราะเหตุใดคริสเตียนในศตวรรษแรก จึงสามารถเขยา่จกัรภพโรมนัอนัชัว่ร้าย ใหส้ั่นสะเทือน
ได ้ ค าตอบท่ีมีเหตุผลก็คือ คริสตจกัรในยคุนั้นประกอบไปดว้ยคริสเตียนท่ีอยูฝ่่ายวญิญาณ ชีวิตของเขา
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คริสเตียนรุ่นแรกรู้ดีกวา่ ก่อนท่ีพวกเขาจะมีสามคัคีธรรม
กบัพระเจา้ และช่วยใหพ้ระประสงคข์องพระองค ์ คือการสร้างพระราชอาณาจกัรของพระองคใ์นโลกน้ี
ส าเร็จ เขาจะตอ้งด าเนินชีวิตท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และก่อนท่ีเขาจะไดรั้บ
ประสบการณ์เช่นนั้น เขาจะตอ้งเตม็ใจใหพ้ระเจา้ยกโทษและลบลา้งความผดิบาปของเขาเสียก่อน 

“ผงซักฟอกศีลธรรม” 

มนุษยใ์นโลกน้ี เสาะแสวงหา “ผงซกัฟอกศีลธรรม” นานาชนิด แต่เขาหารู้ไม่วา่ความผดิบาปท่ี
เป็นจุดด่างพร้อยนั้น เป็นธรรมชาติในชีวติของเขา การปฏิรูปศีลธรรม การปรับปรุงสังคม การรักษาทาง
จิตวทิยา และการสัมมนาต่าง ๆ นานาเก่ียวกบัชีวติมนุษย ์ ไม่สามารถผลิตมนุษยท่ี์บงัเกิดใหม่ฝ่าย
วญิญาณได ้ ความหวงัของคนบาป ก็คือการรับการช าระลา้งท่ีเหนือธรรมชาติ โดยองคพ์ระเยซูคริสตผ์ู ้
ทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผดิบาปของเราฤทธ์ิเดชของพระเจา้เท่านั้น สามารถช าระ
ลา้งความผดิบาปของเราได ้ไม่ใช่กระท าโดยอ านาจจิตของตวัเอง 

กษตัริยด์าวดิ แห่งแผน่ดินอิสราเอล ในสมยักลางเขา้ใจดีถึงวธีิท่ีจะไดรั้บการช าระลา้งความผดิ
บาปของท่าน ขอใหเ้ราพิจารณาดูค าอธิษฐานของกษตัริยด์าวดิ “ขอทรงลา้งขา้พระองคจ์ากความบาปผดิ
ใหห้มดส้ิน และทรงช าระขา้พระองคจ์ากบาปของขา้พระองค ์ เพราะขา้พระองคท์ราบถึงการละเมิดของ
ขา้พระองคแ์ลว้ และบาปของขา้พเจา้อยูต่่อหนา้ขา้พระองคเ์สมอ.... ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงสร้างใจสะอาด
ภายในขา้พระองค ์ และฟ้ืนน ้าใจท่ีหนกัแน่นข้ึนใหม่ภายในขา้พระองค.์... ขอทรงคืนความช่ืนบานใน
ความรอดแก่ขา้พระองค ์ และชูขา้พระองคไ์วด้ว้ยเตม็พระทยั แลว้ขา้พระองคจ์ะสอนผูล้ะเมิดทั้งหลาย 
ถึงบรรดาพระมรรคาของพระองค ์และคนบาปทั้งหลาย จะกลบัสู่พระองค์15 

การช าระใหเ้ราพน้จากความผดิบาปของเรา เป็นส่ิงท่ีเราจะตอ้งรับ ก่อนท่ีเราจะไดรั้บชีวติท่ี
ครบบริบูรณ์และเกิดผลมาก ตามท่ีองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงเรียกเราให้รับเช่นนั้น 
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2.โอกาสคร้ังใหญ่ทีเ่รามอียู่ในปัจจุบันคอือะไร? 

โอกาสคร้ังใหญ่ 

ปัจจุบนัน้ีเรามีชีวติอยูใ่นยคุท่ีร้ายกาจมาก ในประวติัศาสตร์ของโลก โลกทั้งโลกก าลงัเผชิญกบั
ความหายนะและความป่ันป่วน ไม่มีค  าใดท่ีจะเรียกยคุน้ีไดเ้หมาะสมยิง่ไปกวา่ค าวา่ “ยคุปฏิวติั” 
ประชาชนทุกประเทศทัว่โลก ก าลงัปฏิวติัไม่วา่จะเป็นทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ แมก้ระทัง่
ศาสนา ลว้นอยูภ่ายในการปฏิวติัทั้งนั้น โลกทั้งโลกเตม็ไปดว้ยความกงัวล ความกลวั และความทอ้แทใ้จ  

มนุษยแ์สวงหาวถีิทางท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์แห่งความหายนะน้ี แต่ทวา่สถานการณ์นั้นยิง่ทรุด
ลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากมนุษยห์าค าตอบในทางอ่ืนไม่ได ้ฉะนั้นมนุษยจึ์งหนัเขา้มาหาพระเจา้ 

โอกาสท่ีจะเสนอข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ ในสมยัปัจจุบนัน้ี มียิง่กวา่ทุกยคุทุกสมยัท่ี
ล่วงแลว้มาในประวติัศาสตร์ พระวญิญาณของพระเจา้ไดส้ร้างความหิวกระหายข้ึนในจิตใจของมวล
มนุษย ์ ช่างเป็นวาระท่ีน่าต่ืนเตน้เสียจริงท่ีเรามีชีวติอยูเ่พื่อรับใชก้ษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลาย และ
เจา้นายเหนือเจา้นายทั้งหลาย นกัศึกษาและประชาชนก าลงัหนัเขา้มาเช่ือพึ่งพระเจา้เป็นจ านวนทวข้ึีนทุก
วนั แต่อนิจจาการเก็บเก่ียวผลทางวญิญาณท่ียิง่ใหญ่น้ี ก าลงักระท าอยูโ่ดยคริสเตียนจ านวนนอ้ยเท่านั้น 

คริสเตียนจ านวนมากยงัคงด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละไร้ผล คริสเตียนทัว่ไป หรือศิษยาภิ
บาลบางคน แทบจะไม่เคยน าใครมาหาพระเยซูคริสตเ์ลย 

3.ปัญหาอนัใหญ่ยิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการประกาศเผยแพร่คอือะไร? 

ปัญหาอันใหญ่ยิง่ 

พระกิตติคุณขององคพ์ระเยซูคริสต ์ไดเ้ขา้มาในประเทศไทย มากกวา่ 150 ปีแลว้ แต่จ านวน 
คริสเตียนในประเทศไทยมีเพียง .01 เปอร์เซ็นต ์ ของพลเมืองทั้งหมด ซ่ึงมี 40 ลา้นคน ประชาชนชาว
ไทยก าลงัระส ่าระสาย เบ่ือหน่ายชีวติ ถึงกระนั้นแทนท่ีเขาจะสนใจทางวญิญาณเขากลบัสนใจในดา้น
วตัถุส่ิงของ ความเช่ือและการปฏิบติัทางศีลธรรมก าลงัเส่ือมถอยลง คริสเตียนทั้งหลาย แทนท่ีจะเป็น
เกลือแห่งแผน่ดินโลก ซ่ึงน าค าตอบแกไ้ขความหายนะของประเทศชาติ กลบัปล่อยตวัใหจ้มอยูใ่น
ปัญหาเหล่านั้นเช่นเดียวกนั คริสเตียนคนหน่ึง ไดพู้ดกบัขา้พเจา้วา่ “ผมชวนเพื่อนบา้นคนหน่ึงไป
คริสตจกัรกบัผม เขาปฏิเสธเสมอ แต่ผมก็เชิญเขาอยูเ่ร่ือย ๆ วนัหน่ึงเพื่อนบา้นคนนั้นตอบผมวา่ คุณครับ 
อยา่ชวนผมไปคริสตจกัรของคุณใหเ้สียเวลาเลย ผมไม่เห็นวา่ชีวติของคุณดีกวา่ชีวติของผมเท่าไรนกั 
ชีวติของผมกบัชีวิตของคุณก็เหมือน ๆ กนันัน่แหละ ผมไม่ตอ้งการศาสนาของคุณหรอก อยา่เอ่ยใหผ้ม
ไดย้นิอีกเลย” ขา้พเจา้คิดวา่คนอ่ืนจะไม่ยอมเช่ือพระเยซู ถา้ชีวติของเราไม่แตกต่างไปจากชีวติของเขา 
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เยาวชนหลายคนไดเ้ลิกไปโบสถ ์ เพราะเขาเห็นวา่ บิดามารดาท่ีอา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน เป็นคนหนา้ซ่ือ
ใจคด ปากพดูอยา่งหน่ึง แต่การปฏิบติักลบัเป็นไปอีกอยา่งหน่ึง 

ทางผดิ  

จากประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้เคยพดูกบัคริสเตียน เป็นจ านวนร้อย ๆ คน ในการเดินทางไปใน
ประเทศต่าง ๆ ขา้พเจา้พบวา่ คริสเตียนโดยทัว่ไป ท่ีด าเนินชีวติอยา่งพา่ยแพท้อ้แทใ้จ และไร้ผลนั้น ไม่
พอใจในสภาพชีวติฝ่ายวิญญาณของเขาเลย เขาตอ้งการจะเปล่ียน แต่ไม่ทราบวา่ จะท าอยา่งไร เราไม่
ควรติเตียนและปรับโทษคริสเตียนเหล่าน้ี แต่เราควรจะแสดงความรัก และยืน่มือเขา้ไปช่วยเขา 

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ก าลงัขบัรถอยูใ่นเมืองแห่งหน่ึง ในประเทศเมก็ซิโก ขา้พเจา้เล้ียวผดิ และรู้ตวั
วา่ขา้พเจา้ก าลงัขบัรถยอ้นลูกศร ซ่ึงเป็นถนนจราจรทางเดียว คนเดินถนนร้องบอกขา้พเจา้วา่ “คุณขบัรถ
ผดิทาง” ขา้พเจา้รู้ตั้งแต่ตอนเล้ียวแลว้วา่ ขา้พเจา้ขบัรถผิดทาง ดงันั้นปัญหาของขา้พเจา้จึงไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่ 
ขา้พเจา้ไม่รู้ แต่อยูท่ี่วา่ จะท าอยา่งไรจึงจะเล้ียวกลบัได ้ เน่ืองจากการช่วยเหลือของจราจรผูอ้ารี ในท่ีสุด
ขา้พเจา้จึงเล้ียวกลบัไดอ้ยา่งปลอดภยั ขา้พเจา้ขบัรถต่อไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี 

ชีวติคริสเตียนก็เหมือนกนั เราไม่จ  าเป็นตอ้งช้ีหนา้คนท่ีหลงไป วา่เขาด าเนินชีวิตอยา่งหนา้ซ่ือ
ใจคด และไม่ไดถ้วายเกียรติแด่พระเจา้ หรือประณามเขาวา่ เป็นคริสเตียนท่ีเหลวไหล เขารู้ตวัดี เขา
ตอ้งการให้เราช่วยเขาใหเ้ขา้ใจปัญหาของเขา และวธีิแกปั้ญหานั้น พระวจนะของพระเจา้ช่วยเราในทาง
น้ีแหละ 

มนุษย์สามประเภท 

อาจารยเ์ปาโล ไดรั้บการดลใจจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหอ้ธิบายใหเ้ราทราบ ถึงมนุษยส์าม
ประเภทในโลกน้ีอยา่งถูกตอ้ง ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 2 และ 3 ท่านแบ่งมนุษยอ์อกเป็นสาม
ประเภท คือ มนุษยธ์รรมดา มนุษยฝ่์ายจิตวญิญาณ และมนุษยฝ่์ายเน้ือหนงั 

ถา้ท่านเป็นคริสเตียนท่ีทอ้ถอ้ย พา่ยแพ ้ ไร้ผล และขาดฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ขา้พเจา้มีข่าวดีจะ
บอกใหแ้ก่ทา่นจงพิจารณาดูวา่ อาจารยเ์ปาโลอธิบายวา่อยา่งไร ทุกคนในโลกน้ีอยูใ่นประเภทหน่ึง
ประเภทใด ดงัต่อไปน้ี 

มนุษย์ธรรมดา 

มนุษยธ์รรมดา คือผูท่ี้ยงัไม่เป็นคริสเตียน เขาพึ่งอาศยัก าลงั
ความสามารถของตนเอง เขาไม่สามารถเขา้ใจ 
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หรือรับเอาความจริงพระวจนะของพระเจา้ได ้ความสนใจของเขา ความนึกคิดของเขา มุ่งอยูแ่ต่
ส่ิงของของโลกน้ีและความปรารถนาของเน้ือหนงั ถา้จะพดูกนัตามความจริงแลว้ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเขาไดต้ายเสียแลว้ และไดถู้กตดัขาดจากพระเจา้ จิตวิญญาณของเขาไดต้ายเสียแลว้ในความผิดบาป 

มนุษย์ฝ่ายจิตวญิญาณ 

มนุษยฝ่์ายจิตวญิญาณ คือผูท่ี้เป็นคริสเตียนแลว้ ชีวิตของเขา
ด าเนินโดยฤทธ์ิเดช และการครอบครองของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขา

รับเอาสายธารแห่งชีวติท่ีไม่รู้เหือดแหง้คือความรักและฤทธ์ิเดชของ
พระเจา้ มาหล่อเล้ียงชีวติของเขาเขาด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยพลงัขององค์
พระเยซูคริสต ์ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ เขาเขา้ใจ และเช่ือพระวจนะของพระ
เจา้ ความสนใจใฝ่ฝันของเขา มุ่งอยูก่บัการท่ีจะกระท าตามประสงคอ์นั

ครบบริบูรณ์ของพระเจา้ ถา้จะพดูตามความจริงแลว้ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาสดช่ืน เขามีความยนิดี
ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเกิดผลเพื่อองคพ์ระผูช่้วยใหร้อด เพราะวา่เขายอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ครอบครองบงัคบับญัชาในชีวติจิตใจของเขา โดยไม่มีส่ิงใดกีดกั้น 

มนุษย์ฝ่ายเนือ้หนัง 

อาจารยเ์ปาโลอธิบายถึงมนุษยฝ่์ายเน้ือหนงั ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 3 วา่ เป็นคริสเตียนท่ี
พา่ยแพ ้ และด าเนินชีวติท่ีไร้ผล เขามีชีวติอยูด่ว้ยการอาศยัพลงัจากความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงั แทนท่ี
จะรับเอาสายธารแห่งชีวติจากองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขาอาจจะเป็นครูสอนรววีารศึกษาเป็นนกัธุรกิจ 
เป็นนกัศึกษา หรือแมแ้ต่เป็นนกัเทศน์มิชชนันารี แต่แมก้ระนั้น ชีวติของเขาก็อยูใ่นความครอบครอง
บงัคบับญัชาของตวัเอง เขาตอ้งการเป็นนายตวัเอง และขณะเดียวกนัก็หวงัท่ีจะกระท าตามน ้าพระทยั
ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เขาปรารถนาและพยายามท่ีจะตั้งความสนใจในส่ิงซ่ึงเป็นของพระเจา้ แต่
ขณะเดียวกนัก็ยงัยดึเอาส่ิงของของโลกอยู ่ เขาอาจจะคะเนถึงส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการให้เขากระท าฉะนั้น
เขาจะพยายามตั้งมาตรฐานของตวัเองข้ึน แลว้เขาก็ประสบความลม้เหลวในการท่ีจะกระท าตาม
มาตรฐานนั้น เน่ืองจากวา่ เขามีความด้ือดา้นในจิตใจ ขาดความเขา้ใจ และความเช่ือ คริสเตียนประเภทน้ี
ไมย่อมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิบงัคบับญัชา และป้ันตวัเขา ตามแบบอยา่งท่ีพระเจา้ทรงมีพระประสงค ์
เพราะฉะนั้นเขาจึงด ารงชีวติอยูอ่ยา่งทอ้แทอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะเขาไม่ยอมกระท าตามน ้าพระทยั
ของพระเจา้ 
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“ช้ีนิว้” 

ถึงแมว้า่คริสเตียนจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม พวกเขาส่วนมากด าเนินชีวิตอยูใ่นประเภทมนุษยฝ่์าย
เน้ือหนงั คริสเตียนคนหน่ึงพดูกบัขา้พเจา้วา่ “ผมไม่รู้ตวัเลยวา่ ผมเป็นคริสเตียนประเภทฝ่ายเน้ือหนงั 
ผมไดย้นิศิษยาภิบาลของผมพดูถึงคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงับ่อย ๆ แต่ผมคิดวา่ ท่านพดูถึงคนอ่ืน ๆ 
ต่างหาก ผมไม่เคยคิดวา่ ค  าเทศนาของศิษยาภิบาลหมายถึงผมเลย บดัน้ีหลงัจากท่ีไดย้นิค าสอนของท่าน 
ผมเขา้ใจแลว้วา่ ผมเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัคนหน่ึง” 

วนัหน่ึง นกัธุรกิจคริสเตียนคนหน่ึง มาหาขา้พเจา้ดว้ยสีหนา้
อนัเศร้าสร้อย บอกกบัขา้พเจา้วา่ คริสตจกัรของเขามีการแตกแยกกนั 
เขากล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “สมาชิกคร่ึงหน่ึงจะแยกออกไปตั้งคริสตจกัร
ใหม่” เม่ือขา้พเจา้ไดย้นิเช่นน้ี ก็ท  าใหข้า้พเจา้เสียใจดว้ยเช่นเดียวกนั 
เพราะไม่มีส่ิงใดท่ีน่าเศร้าใจยิง่กวา่ การแตกแยกกนัในคริสตจกัรของ
พระเจา้ 

ขณะท่ีเราก าลงัสนทนากนัอยูน่ั้น เขาก็ยอมรับวา่เขาเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงั ขา้พเจา้อธิบาย
ใหเ้ขาฟังวา่พระเจา้มีวธีิท่ีจะกระท าใหเ้ขาเป็นคริสเตียนฝ่ายวญิญาณได ้ เขาไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนิน
ชีวติเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัต่อไปในท่ีสุดเราไดคุ้กเข่าลงอธิษฐานดว้ยกนั เขาขอใหพ้ระเจา้ทรงยก
ความผดิบาปของเขา และขอใหพ้ระองคท์รงกระท าใหชี้วติของเขา ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิหลงัจากนั้นเราทั้งสองก็มีความยนิดีในส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าในชีวติของเขา เขา
กล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “ท่านครับ ทา่นทราบไหมวา่ต่อไปน้ี จะไม่มีเหตุการณ์ยุง่ยากเกิดข้ึน ในคริสตจกัร
อีกแลว้ เพราะวา่ ผมน่ีแหละเป็นตวัการท่ีก่อใหเ้กิดการแตกแยกกนั” 

ข้าพเจ้ากระท าส่ิงที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะกระท า 

อาจารยเ์ปาโลบอกเราถึงลกัษณะของคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัวา่ “เราทั้งหลายรู้แลว้วา่ พระ
บญัญติันั้นเหมาะกบัวญิญาณจิต แต่วา่ขา้พเจา้เป็นแต่เน้ือหนงั ถูกขายไวแ้ลว้ใตค้วามผดิ ดว้ยวา่ส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ท าไปนั้น ขา้พเจา้หาเจา้ใจไม่เพราะวา่ส่ิงท่ีขา้พเจา้ปรารถนาท านั้น ขา้พเจา้หาท าไม่แต่ส่ิงท่ี
ขา้พเจา้เกลียดชงันั้น ขา้พเจา้ก็ยงัท าอยู ่ เหตุฉะนั้นถา้ขา้พเจา้ท าส่ิงท่ีขา้พเจา้ไม่ปรารถนาท า ขา้พเจา้ก็
ยอมเห็นดว้ยแลว้วา่ พระบญัญติันั้นเป็นส่ิงท่ีดี 

“ดงันั้นแหละ มิใช่ขา้พเจา้ผูก้ระท า แต่วา่เป็นความผดิซ่ึงมีอยูใ่นตวัขา้พเจา้ ดว้ยวา่ในตวัขา้พเจา้
คือในเน้ือหนงัของขา้พเจา้ ไม่มีความดีประการใดเลย เพราะวา่เจตนาดีของขา้พเจา้ก็มีอยู ่ แต่ซ่ึงจะ
กระท าการดีนั้น ขา้พเจา้หาไดก้ระท าไม่ ดว้ยวา่การดีนั้นซ่ึงขา้พเจา้ปรารถนาท าขา้พเจา้ไม่ไดก้ระท า แต่
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การชัว่ซ่ึงขา้พเจา้มิไดป้รารถนาท าขา้พเจา้ยงัท าอยู”่16พระคมัภีร์ตอนน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงสภาพ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัพระเจา้บา้งหรือไม่? 

นกัการศึกษาหนุ่มผูส้ าเร็จปริญญาเอก และมีแวววา่อนาคตจะแจ่มใส ไดม้าปรึกษากบัขา้พเจา้
วา่ “ผมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่ยงัเป็นเด็กอยู ่แต่ตลอดเวลาท่ีผา่นมาน้ี ผมไดบ้งการชีวติของตวัเอง ผมยงั
ไปคริสตจกัรและช่วยเหลือคริสตจกัรอยูเ่สมอ อนัท่ีจริงแลว้ผมไปคริสตจกัรท่ีใหญ่ท่ีสุดในละแวกท่ีผม
อาศยัอยู ่ ผมละอายใจท่ีจะพดูวา่ ผมมีความสนใจในการหาเกียรติยศมาสู่ตวัเองเพื่อผลประโยชน์ในการ
งานและต าแหน่งของผม ยิง่กวา่การรับใชพ้ระเจา้ และเขา้สนิทในพระองค ์ ผมไม่สัตยซ่ื์อ และไม่ได้
ประพฤติตนในจริยธรรมของคริสเตียนในการติดต่อกบัคนอ่ืน 

“พระเจา้ไดท้รงช้ีใหผ้มเห็นวา่ ผมเป็นคริสเตียนประเภทฝ่ายเน้ือหนงั และผมไดใ้ชชี้วติโดย
เปล่าประโยชน์มาหลายปีเพื่อตวัเอง ฉะนั้นผมจึงอยากจะอธิษฐาน สารภาพความผิดบาปต่อพระเจา้และ
มอบถวายชีวติจิตใจ ให้แก่องคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่งส้ินเชิง ขอช่วยอธิฐานเผือ่ผมดว้ยเพื่อผมจะไดเ้ป็นคน
ท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ด ้ และเป็นคริสเตียนฝ่ายจิตวิญญาณ ต่อไปน้ีผมอยากจะอาสาสมคัรเขา้ประจ าการใน
กองทพัแห่งพระมหาบญัชาขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระองคอ์อกไปทัว่
โลก” 

ด าเนินชีวติตามกฎเกณฑ์ 

เพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึง ด าเนินชีวิตอยูใ่นระเบียบวนิยัอยา่งเคร่งครัดทีเดียว เขาบนัทึกกิจวตัร
ประจ าวนัของเขาอยา่งละเอียดในหนงัสือปกสีด าเล่มหน่ึง ไม่วา่จะเป็นกิจวตัรในอดีต ปัจจุบนั หรือใน
อนาคต เขาก าหนดเวลาท่ีเขาจะตอ้งต่ืนนอนตอนเชา้ เวลาอธิษฐานเขา้เฝ้าพระเจา้ท่องจ าพระคมัภีร์ และ
จ านวนคนท่ีเขาจะตอ้งเป็นพยานดว้ยในแต่ละวนั ขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจในชีวติของเขาแต่ละวนัมาก 
เพราะขา้พเจา้อยากท าไดอ้ยา่งเขาเหลือเกิน แต่วนัหน่ึงเพื่อนคนน้ีกลายเป็นโรคประสาท หลงัจากท่ีเขา
กลบัมาจากโรงพยาบาลแลว้ เขาเอ่ยกบัขา้พเจา้วา่ “ผมไม่สามารถด าเนินชีวิตคริสเตียนได ้ ผมมานะ
พยายามกระท าตวัใหเ้ป็นคนของพระเจา้ โดยตั้งกฎระเบียบบงัคบัตวัเองข้ึนก่อนท่ีเขาจะพาผมไปรักษา
ตวัท่ีโรงพยาบาล ผมจ าไดว้า่ผมอยากปาหนงัสือปกสีด าเล่มนั้น เพราะมนักลายเป็นพระเจา้ของผมไป
เสียแลว้ ผมไม่อยากเปิดดูมนัอีกเลย” เพื่อนของขา้พเจา้คนน้ีพยายามด าเนินชีวติเพื่อพระเจา้ โดยอาศยั
พลงัอ านาจของเน้ือหนงั 

ทศันคติทีเ่ปลี่ยนแล้ว 

คร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีขา้พเจา้บรรยายเร่ือง “วธีิท่ีจะรู้ซ้ึงถึงความรัก และการอภยัโทษของพระ
เจา้” ในการอบรมคนเพื่อให้มีส่วนในการประกาศ มีศิษยาภิบาลคนหน่ึงมาหาขา้พเจา้ เขาเป็นศิษยาบาล
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ของคริสตจกัรท่ีใหญ่มากแห่งหน่ึง เขาระบายความในใจกบัขา้พเจา้อยา่งขุ่นเคืองวา่ เขาเกลียดหนา้พวก
ธรรมกิจ ของคริสตจกัรท่ีเขาเคยเป็นศิษยาภิบาลมาก่อนเสียจริง ๆ เขากล่าววา่ “พวกน้ีท าตวัต่อสู้
ขดัขวางผมชดั ๆ เลย เขาจะท าลายผมใหไ้ด ้ ผมเจ็บใจมาก ผมหาทางแกเ้ผด็จนไดแ้ต่แลว้ ผมมาส านึก
เอาภายหลงัวา่ ผมเป็นนกัเทศน์เจา้โทโสและเป็นคริสเตียนประเภทฝ่ายเน้ือหนงัไปเสียแลว้ ถา้ผมไม่
สารภาพคืนดีกบัพระเจา้ ผมก็จะตอ้งลาออกจากการเป็นศิษยาภิบาล เพราะทุกคร้ังท่ีผมเทศนาพระวจนะ
ของพระเจา้ถอ้ยค าเหล่านั้น มกักลบัมาปรับโทษตวัของผมเอง ขอช่วยอธิษฐานใหพ้ระเจา้ปลดปล่อยผม
ออกมาจากความคิดท่ีเกลียดชงัน้ีเถอะ เพราะมนัก าลงัท าลายชีวติของผม และหนา้ท่ีศิษยาภิบาลของผม” 

ขณะท่ีเราอธิษฐานอยูน่ั้น น ้าตาของเขาก็ไดห้ลัง่ไหลออกมา ตอนแรกเพราะความเสียใจใน
ความผดิ และต่อมาเพราะความปีติยนิดี เพราะเขารู้วา่ พระเจา้ไดท้รงอภยัโทษแก่เขา และประทานความ
รักเขา้มาแทนท่ีแลว้ เขากลายเป็นคนละคนไปทีเดียว สองสามวนัต่อมา เขาเดินทางกลบัไปหาคณะ
ธรรมกิจท่ีเขาเกลียดชงัเพื่อขอโทษ เขาบอกคณะธรรมกิจเหล่านั้นวา่ เขามีความรักเป่ียมลน้อยูใ่นจิตใจ
เพื่อพวกเขา คณะธรรมกิจเหล่านั้นไดส้นองตอบ ดว้ยความรักและการอภยัโทษต่อศิษยาภิบาลคนน้ี
เช่นเดียวกนั ทั้งสองฝ่ายต่างสวมกอดกนัดว้ยความรักของพระเจา้ ศิษยาภิบาลคนน้ี กลบัไปยงัคริสตจกัร
ของเขา ดว้ยจิตใจท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยความปิติยนิดี และความร้อนรนท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ ต่อมากิจการต่าง 
ๆ ท่ีเขากระท าเพื่อพระเจา้ เกิดผลมากมายเหมือนกบัการปฏิวติัทีเดียว 

สงครามภายใน 

อาจารยเ์ปาโลกล่าวถึงลกัษณะของคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัต่อไปอีกวา่ “ถา้แมข้า้พเจา้ยงัท าส่ิงซ่ึง
ขา้พเจา้ไม่ปรารถนาท าก็มิใช่ขา้พเจา้เป็นผูก้ระท า แต่ความคิดซ่ึงอยูใ่นตวัขา้พเจา้เป็นผูก้ระท า เหตุ
ฉะนั้นขา้พเจา้เห็นวา่เป็นกฎธรรมดา คือเม่ือขา้พเจา้จะกระท าการดี การชัว่ก็ยงัติดอยูใ่นตวัขา้พเจา้
เพราะวา่ฝ่ายจิตใจของขา้พเจา้ก็มีความเห็นชอบในพระบญัญติัของพระเจา้ แต่ขา้พเจา้เห็นมีกฎธรรมดา
อีกอยา่งหน่ึง อยูใ่นอวยัวะของขา้พเจา้ ซ่ึงสู้รบกนักบักฎธรรมดาซ่ึงอยูใ่นใจขา้พเจา้ และชกัน าขา้พเจา้
ใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบักฎธรรมดาความผดิซ่ึงอยูใ่นอวยัวะของขา้พเจา้ โอ ขา้พเจา้เป็นคนเข็ญใจจริง ใครหนอ
จะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากกายแห่งความตายน้ี17 หลงัจากท่ีเพื่อนขา้พเจา้คนหน่ึงอ่านพระธรรมเล่มน้ี เขา
อุทานวา่ “เอะ๊ น่ีมนัตรงกบัชีวติของผมจริง ๆ” 

ท่านเคยตั้งค  าถามน้ีไหมวา่ “ใครจะช่วยขา้พเจา้ให้พน้จากร่างกายซ่ึงเป็นของความตายน้ี?” 
โปรดพิจารณาดูค าตอบของอาจารยเ์ปาโล ซ่ึงเป็นข่าวดีส าหรับเรา “ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้โดยทาง
พระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา พระองคไ์ดท้รงปลดปล่อยขา้พเจา้ใหเ้ป็นอิสระอยูแ่ลว้”18 
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4. ค าตอบทีย่ิง่ใหญ่ของพระเจ้าคอือะไร? 

ค าตอบทีย่ิง่ใหญ่ 

คริสเตียนทุกคนยอ่มประสบปัญหาเช่นเดียวกนัน้ี ก่อนท่ีเขาคน้พบค าตอบเหมือนอาจารยเ์ปา
โล ผูก้ล่าววา่ พระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ไดก้ระท าใหเ้ราเป็นอิสระ “เหตุฉะนั้นการลงโทษ
จึงไมมี่แก่คนทั้งหลาย ท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต ์เพราะวา่กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต ์ได้
ท าใหข้า้พเจา้พน้จากกฎแห่งบาป และความตาย เพราะวา่ส่ิงซ่ึงธรรมบญัญติัท าไม่ได ้เพราะเน้ือหนงั ท า
ใหอ่้อนก าลงัไปนั้น พระเจา้ไดท้รงกระท าแลว้โดยพระองคท์รงใชพ้ระบุตรของพระองคม์า ในสภาพ
เสมือนเน้ือหนงัท่ีบาป และเพื่อไถ่บาป พระองคใ์นเน้ือหนงัจึงไดท้รงปรับโทษบาป19 

ขา้พเจา้จ าไดอ้ยา่งแม่นย  าทีเดียว เม่ือหลายปีมาแลว้ขา้พเจา้ไดพ้ยายามตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนหลาย
ประการ เพื่อขา้พเจา้จะไดป้ฏิบติัตาม ในการท่ีจะทูลขอฤทธ์ิอ านาจจากพระเจา้แต่ขา้พเจา้ยิง่พยายาม
มากเท่าใด ขา้พเจา้ยิง่ไดรั้บความลม้เหลวและทอ้แทใ้จมากเท่านั้น และวนัหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัอ่าน
พระธรรมโรม 8:7 จิตใจของขา้พเจา้ก็ไดรั้บความสวา่ง “เหตุวา่ใจซ่ึงปักอยูก่บัเน้ือหนงันั้น ก็เป็นศตัรูต่อ
พระเจา้หาไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบัธรรมบญัญติัของพระเจา้ไม่ และท่ีจริงจะอยูใ่ตบ้งัคบัธรรมบญัญติันั้นไม่ได”้ 

ขา้พเจา้รู้สึกโล่งอกอยา่งมากมายทีเดียว เม่ือขา้พเจา้
ไดค้น้พบวา่ การท่ีจะด าเนินชีวติคริสเตียนดว้ยอาศยัก าลงั
ตวัเองนั้น ยอ่มเป็นไปไม่ได ้ แต่ขา้พเจา้สามารถท่ีจะวางใจ
ในฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนม์
และสถิตอยูใ่นชีวติจิตใจของขา้พเจา้ พระองคเ์ท่านั้นท่ี
สามารถกระท าใหข้า้พเจา้ด าเนินชีวติคริสเตียนได้20 เพราะวา่

การด าเนินชีวติคริสเตียน ตอ้งด าเนินโดยความเช่ือ ไม่ใช่โดยความพยายาม ถา้ปราศจากความเช่ือแลว้ 
จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็หามิได้21 

รากฐานแห่งความเช่ือ 

ความเช่ือคืออะไร ความเช่ือ คือความไวว้างใจความเช่ือตอ้งมีรากฐาน รากฐานความเช่ือ
ของคริสเตียน คือพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์พระวจนะของพระเจา้บอกเราวา่ เราไม่จ  าเป็นตอ้ง
ด าเนินชีวติตริสเตียนอยา่งพา่ยแพท้อ้แทใ้จ ขาดฤทธ์ิอ านาจ เป็นทาสแห่งความปรารถนาของเน้ือหนงั 
และไร้ผล เราสามารถท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งเกิดผล22 ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงเรียกเรามาใหท้ า
เช่นนั้นพระเยซูคริสตท์รงมีพระบญัชาใหเ้รากระท าส่ิงซ่ึงยากมาก แต่วา่ถา้เราเช่ือวางใจในพระสัญญา
ของพระองค ์ เราก็สามารถกระท าได ้ คือวา่ เราจะสามารถกระท าการใหญ่ยิง่กวา่พระองคเ์สียอีก23 
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พระองคใ์หค้วามมัน่ใจแก่เราวา่ ถา้เราจะขอส่ิงใดในพระนามของพระองค ์พระองคจ์ะประทานส่ิงนั้น24 

โดยเหตุน้ีคริสเตียนไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทาสความปรารถนาของเน้ือหนงัต่อไป 
ใหเ้ราจ าไวว้า่ องคพ์ระเยซูคริสต ์ พระผูช่้วยใหร้อดของเรา เป็นเป้าหมายแห่งความเช่ือของเรา 

พระองคท์รงมีฤทธ์ิอ านาจและทรงเตม็พระทยั ท่ีจะช่วยใหเ้ราหลุดพน้จากการเป็นทาส ความปรารถนา
ของเน้ือหนงั 

ความเช่ือของเรา ไม่ใช่ความเช่ือแบบลม ๆ แลง้ ๆ แต่เป็นความเช่ือแบบท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานอนั
มัน่คง ยกตวัอยา่งเช่น นาย ก. ก าลงัเดินบนสะพานไมข้า้มคลอง เขามีความเช่ือวา่ไมก้ระดานจะรับ
น ้าหนกัของเขาได ้ แต่พอเขาเดินไปถึงกลางสะพาน ไมก้ระดานก็หกั ท าใหเ้ขาตกลงไปในคลองส่วน
นาย ข. ก าลงัจะขา้มสะพานอีกแห่งหน่ึง สะพานน้ีไมก้ระดานแขง็แรง ไวใ้จได ้ แต่นาย ข. ไม่ค่อยเช่ือ
เท่าไรเพราะไม่เคยขา้มมาก่อน ฉะนั้นเขาจึงค่อย ๆ ยอ่งขา้มสะพานนั้นไป พอเขาเดินไปหลายกา้ว และ
รู้สึกวา่สะพานแขง็แรงดีเขาจึงมีความเช่ือข้ึน และเขาก็สามารถเดินเป็นปกติจนขา้มสะพานไดอ้ยา่ง
เรียบร้อย  

การด าเนินชีวติคริสเตียนก็เช่นเดียวกนั ความเช่ือของเรา ตั้งอยูบ่น
รากฐานอนัมัน่คง คือพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ แมว้า่ความเช่ือ
ของเราจะมีไม่มาก แต่รากฐานแห่งความเช่ือของเรามัน่คงอยูแ่ลว้ เม่ือเรา
สนิทสนมกบัพระเจา้มากยิง่ข้ึน เราก็ยิง่วางใจในพระองคม์ากยิง่ข้ึน และ
เม่ือเราไวว้างใจในพระองคม์ากยิง่ข้ึน เราก็จะรู้ซ้ึงถึงความรักพระคุณและ
ฤทธ์ิอ านาจของพระองคม์ากยิง่ข้ึน ความเช่ือเปรียบเสมือนกลา้มเน้ือ ยิง่
ออกก าลงัก็ยิง่แขง็แรงข้ึน 

เช่ือแต่ปาก 

ชายคนหน่ึงโดยสารเรือเดินสมุทร พอซ้ือตัว๋โดยสารแลว้ เงินเขาก็หมดพอดี ก่อนลงเรือ เขาก็
น าเอาอาหารของเขาตามท่ีจะหาได ้ เช่น ขา้ว กะปิ น ้ าปลา ติดตวัไปดว้ย สองสามวนัแรก เขาก็
รับประทานอาหารท่ีเขาน าติดตวัมาน้ีอยา่งเอร็ดอร่อย พอหลายวนัผา่นไป เขาก็เร่ิมเบ่ืออาหารเหล่าน้ี ทุก 
ๆ วนัเขาสังเกตเห็นวา่คนโดยสารคนอ่ืน ๆ เขา้ไปรับประทานอาหารในหอ้งอาหาร ซ่ึงเตม็ไปดว้ย เน้ือ
ปลา และไก่ ส่งกล่ินหอมอยา่งน่ารับประทาน วนัหน่ึงเขาพดูกบัผูจ้ดัการหอ้งอาหารวา่ “คุณครับ ผม
อยากทานอาหารในห้องอาหารจริง ๆ ผมไม่มีเงินนะ แต่ผมยนิดีท่ีจะลา้งชามท าความสะอาดเรือใหทุ้ก
อยา่ง” ผูจ้ดัการห้องอาหารยิม้ และตอบวา่ “คุณซ้ือตัว๋เรือมิใช่หรือ ถา้คุณมีตัว๋เรือ คุณรับประทานไดทุ้ก
อยา่งในหอ้งอาหารน้ี” คริสเตียนจ านวนมากด าเนินชีวิตอยูใ่นสภาพท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาเป็นคริสเตียน
ประเภท กินขา้วแหง้กบักะปิ ไม่รู้เลยวา่ พระเจา้ทรงจดัสรรอาหารอนัโอชารสไวส้ าหรับเขาตลอดเวลา 
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เป็นท่ีน่าเศร้าใจจริง ๆ ท่ีคริสเตียนส่วนมากเช่ือพระเจา้แต่ปาก เขาอา้งวา่เขาเช่ือพระเจา้ แต่การ
กระท าของเขาเปรียบประดุจวา่ พระเจา้ไม่มี หรือพระเจา้ไม่สามารถช่วยเขาได ้จะท าอยา่งไร คริสเตียน
ฝ่ายเน้ือหนงั จึงจะหยดุด าเนินชีวติท่ีอาศยัประสบการณ์ชนิดท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ น้ี 

5.เราจะรับเอาค าตอบของพระเจ้าเป็นส่วนตัวได้อย่างไร? 

รับเอาส่วนตัว 

“การหายใจทางวญิญาณ” เป็นหลกัอยา่งหน่ึง ท่ีจะกระท าใหเ้ราด าเนินชีวติคริสเตียนไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ เราสามารถหายใจเขา้ออก ทางร่างกายไดฉ้นัใด เราก็สามารถหายใจเขา้ออกทางวญิญาณได้
ฉนันั้น 

หายใจออก และหายใจเข้า 

การหายใจออก คือ การสารภาพความผดิบาปของเราและการหายใจเขา้ คือการยอมรับเอาความ
ครบบริบูรณ์ของพระเจา้ และยอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิซาบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่นชีวติจิตใจของเราโดย
ความเช่ือ พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 สัญญาวา่ “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน”* 

ค าวา่ สารภาพในภาษากรีกมี
ความหมายวา่ เรายอมเห็นพอ้งตอ้งกนักบั
พระเจา้ เก่ียวกบัความผดิบาปของเรา ใน
สามประการดว้ยกนั  คือ ประการแรก 
ยอมรับวา่ ขา้พเจา้ไดท้  าบาปต่อสายพระ
เนตรของพระเจา้ และการกระท าบาปนั้น

ไดท้  าใหพ้ระเจา้เศร้าพระทยั (ควรจะสารภาพบาปอยา่งเจาะจง) ประการท่ีสอง ขา้พเจา้ยอมรับวา่ พระ
เจา้ไดท้รงยกโทษบาปของขา้พเจา้แลว้ ไม่วา่บาปนั้น เป็นบาปในอดีต ปัจจุบนัหรือในอนาคต เพราะ
พระเยซูคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมบ์นไมก้ารเขนแทนขา้พเจา้ ขา้พเจา้จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่ 

                                                        
 
 
 
* หนงัสือเล่มน้ีสอนถึงการหายใจออก และหนังสือ เล่มท่ีมีช่ือวา่วิธีท่ีจะมีชีวิตท่ีซาบซ่านเป่ียมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ สอนถึงการหายใจเขา้ หลกัการเก่ียวกบั
การหายใจออก และหายใจเขา้ฝ่ายจิตวญิญาณ มีสอนไวใ้นหนงัสือ หลักข้อคิดฯ ช่ือวา่ วิธีท่ีจะด าเนินชีวิตด้วยกันกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะกระท าส่ิงใด ๆ เพิ่มเติมได ้ประการท่ีสาม ขา้พเจา้กลบัใจใหม่ คือเปล่ียนทศันคติ
ของขา้พเจา้เก่ียวกบัความบาปนั้น ดว้ยฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขา้พเจา้จึงรับนิสัยใหม่ 
แทนท่ีขา้พเจา้จะคลอ้ยตามสันดานเดิม ซ่ึงเป็นการท าตามความปรารถนาของเน้ือหนงั แต่โดยการ
ช่วยเหลือของพระวญิญาณบริสุทธ์ิขา้พเจา้จึงสามารถกระท าส่ิงท่ีพอพระทยัพระเจา้ได ้

พระเจา้ทรงรักเรา โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่วา่เราเป็นคนดีหรือคนชัว่ พระเยซูได้
ยกตวัอยา่งใหเ้ราเห็นในเร่ืองของบุตรนอ้ย ท่ีไดห้นีออกจากบา้นของบิดาไป พระองคก์ล่าววา่บิดารัก
บุตรนอ้ยมาก บิดาไดแ้บ่งทรัพยม์รดกใหแ้ก่บุตรนอ้ยผูน้ี้ เม่ือไดม้รดกส่วนแบ่งแลว้ เขาก็ออกจากบา้น
ไปเท่ียวเมืองไกล เขาไดผ้ลาญทรัพยส์มบติัท่ีมีอยู ่ จนหมดส้ินดว้ย สุรา นารี เม่ือบุตรนอ้ยส านึกผดิ เขา
จึงกลบับา้นสารภาพความเลวร้ายต่อบิดา บิดาไดย้กโทษใหเ้ขาและโอบกอดเขา สวมแหวนอนัสวยงาม
ใหแ้ก่เขา สั่งคนใชเ้อาเส้ือผา้รองเทา้ดี ๆ มาสวมให้เขา ยิง่กวา่นั้น บิดายงัไดจ้ดัการเล้ียงฉลองเป็นเกียรติ
แก่เขาอยา่งครึกคร้ืนทีเดียว 

ความรักทีป่ราศจากเงื่อนไข 

พระเจา้ทรงรักเรา ดว้ยความรักท่ีปราศจากเง่ือนไข พระองคท์รงรักเรา ไม่ใช่ดว้ยค าวา่ “เม่ือ” 
หรือ “ถา้” แต่พระองคท์รงรักเราทุกขณะ ไม่วา่เวลาท่ีเราท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์ หรือเวลาท่ีเรา
ขดัขืนน ้าพระทยัของพระองคเ์ม่ือขา้พเจา้ศึกษาค าอธิษฐานของพระเยซูคริสต ์ ในพระธรรม ยอห์น 
17:23 ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงถึงความรักของพระเยซูมากเม่ือพระองคอ์ธิษฐานต่อพระบิดาวา่ “....เพื่อโลก
จะไดรู้้วา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า และพระองคท์รงรักเขาเหมือนดงัท่ีพระองคท์รงรักขา้พระองค”์ 

จงพิจารณาดูซิวา่ พระเจา้ทรงรักท่านและขา้พเจา้เท่า ๆ กบัท่ีพระองคท์รงรักองคพ์ระเยซูคริสต ์
พระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ จะเป็นไปไดห้รือ แต่ก็เป็นความจริงเพราะมีบนัทึกไวใ้นพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ ถึงแมว้า่พระเจา้ทรงเกลียดชงัความบาป และเฆ่ียนตีสั่งสอนบุตรของพระองคผ์ูซ่ึ้งฝ่าฝืนน ้า
พระทยัของพระองค ์ แต่พระองคไ์ม่เคยท่ีจะปฏิเสธความรักของพระองคท่ี์มีต่อเราเลย “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ตีสอนผูท่ี้พระองคท์รงรัก และเม่ือพระองคท์รงรับผูเ้ป็นบุตร พระองคก์็ทรงตีสอนผูน้ั้น”25 อนัท่ีจริง
แลว้ การตีสอนต่าง ๆ ท่ีเรารับในชีวติคริสเตียนของเรา ก็เป็นเพราะวา่พระเจา้ทรงรักเรา มิใช่เพราะ
พระองคท์รงเกลียดชงัเรา พระองคท์รงเกลียดชงัความบาปของเราเท่านั้น 

เม่ือขา้พเจา้สารภาพความผิดบาปของขา้พเจา้ ส่ิงแรกท่ีขา้พเจา้ตอ้งกระท า คือจะตอ้งยอมรับวา่ 
ขา้พเจา้ไดฝ่้าฝืนน ้าพระทยัของพระองค ์ ไม่วา่จะเป็นดว้ยท่าที กิริยา หรือการกระท า ซ่ึงเป็นการขดัต่อ
พระวจนะของพระองค ์ โดยการอา้งพระสัญญาของพระองค ์ เป็นหลกั26 ขา้พเจา้รับเอาการอภยัโทษ 
และการช าระลา้งความผดิบาปของขา้พเจา้โดยความเช่ือ 
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น่ีแหละคือการส านึกในความผดิบาปและกลบัใจใหม่ คือกระท าทุกส่ิงท่ีพระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคใ์หเ้รากระท า หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึง การสารภาพความผดิบาปของเรา ไม่ใช่เพียงการสารภาพ
แต่ปาก แต่เรามีจิตใจพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระองคจ์ริง ๆ ก่อนท่ีเราจะไดรั้บการอภยั
โทษและการช าระความผิดบาปจากพระองค ์ เราจะตอ้งมีความประสงคท่ี์จะหลีกเล่ียงการกระท าผดิต่อ
น ้าพระทยัของพระเจา้และยอมใหพ้ระวญิญาณของพระองค ์ครอบครองในชีวติจิตใจของเรา 

เคร่ืองบูชาทีส่มบูรณ์ 

การท่ีพระเจา้ทรงยกบาปโทษของเรานั้น ข้ึนอยูก่บัอะไรผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดต้อบค าถามขอ้
น้ีอยา่งชดัแจง้ทีเดียวในพระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 วา่ “เหตุท่ีธรรมบญัญติัเป็นแต่เพียงเงา ของส่ิงประเสริฐ
ท่ีจะมาในภายหลงั มิใช่ตวัจริงเคร่ืองบูชาท่ีเขาถวายทุกปีเสมอตามธรรมบญัญติันั้น จึงไม่สามารถท าให้
ผูท่ี้เขา้เฝ้านั้นไร้ขอ้ต าหนิได.้.. ดงันั้นเม่ือพระคริสตเ์สด็จเขา้มาในโลกแลว้ พระองคไ์ดต้รัสวา่ เคร่ือง
สัตวบูชา เคร่ืองบูชาอ่ืน ๆ พระองคไ์ม่ทรงประสงค ์แต่พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมกายส าหรับขา้พระองค์
.... แลว้ขา้พระองคท์ูลวา่ “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พระองคม์าแลว้พระเจา้ขา้จะกระท าตามน ้าพระทยัของ
พระองค ์ ตามท่ีมีเร่ืองขา้พระองคเ์ขียนไวใ้นหนงัสือมว้น....” ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยนืปฏิบติักิจทุกวนั 
โดยการน าเคร่ืองบูชาอยา่งเดียวกนัมาถวายเนือง ๆ เคร่ืองบูชานั้นจะลบลา้งบาปไม่ไดเ้ลย แต่เม่ือพระ
คริสตท์รงถวายพระองคเ์อง เป็นเคร่ืองสัตวบูชาเพราะบาปเพียงคร้ังเดียว เป็นเคร่ืองบูชาลบบาปได้
ตลอดไป พระองคก์็เสด็จประทบัเบ้ืองขวาของพระเจา้....โดยการถวายบูชาเพียงคร้ังเดียว พระองคก์็ได้
ทรงกระท าใหค้นทั้งหลายท่ีไดรั้บการทรงช าระใหบ้ริสุทธ์ิแลว้นั้น ถึงความสมบูรณ์เป็นนิตย.์..เม่ือมีการ
ลบบาปแลว้ ก็ไม่มีการถวายเคร่ืองบูชาลบบาปอีกต่อไป”27 

การสารภาพและการอภัยโทษ 

ถา้ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ ความผดิบาปของท่าน ในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคตไดรั้บการอภยั
เสียแลว้ การคร ่ าครวญร้องไหห้รือการปฏิบติัตนในพิธีรีตองต่าง ๆ ไม่สามารถท่ีจะกระท าใหเ้ราคืนดีกบั
พระเจา้ได ้ เพราะวา่เราไม่จ  าเป็นตอ้งท าส่ิงเหล่านั้น เราเพียงแต่เช่ือเท่านั้น คือเช่ือวา่พระเยซูคริสตไ์ด้
ทรงกระท าทุกส่ิงส าเร็จเพื่อเรา เม่ือพระองคท์รงตายบนไมก้างเขนแทนเรา ความเช่ือท าใหเ้ราสามารถ
มองชีวติของเรา ในทศันะเดียวกบัท่ีพระเจา้ทรงมองเราในฐานะท่ีเราเป็นบุตรท่ีรักของพระองค ์ ซ่ึง
ไดรั้บการอภยัโทษและช าระลา้งแลว้ ความเช่ือเป็นแรงกระตุน้ให้เราสารภาพความผดิต่อพระเจา้ ค  าวา่ 
การกลบัใจเสียใหม่ ในภาษากรีก ภาษาท่ีใชใ้นการบนัทึกพระคริสตธรรมใหม่ หมายถึง การเปล่ียน
ทศันะหรือความคิด ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงช่วยใหห้นักลบัจากส่ิงท่ีไม่พอพระทยั
พระองค ์ ไปท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์ จากพระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 เรารู้วา่ มนุษยพ์ยายามท่ีจะ
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กระท าอะไรเพื่อลบลา้งความผดิบาปของตน แต่วา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงลบลา้งความผิดบาปของเราแลว้
บนไมก้างเขน โดยพระโลหิตของพระองคไ์ดห้ลัง่ไหลเพื่อเรา เราไม่สามารถท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด
เพิ่มเติมในการไถ่โทษความผิดบาปของเรา เราเพียงแต่ยอมรับเอาการช าระลา้งของพระเจา้โดยความเช่ือ
เท่านั้น 

สารภาพท าไม? 

ท่านอาจจะถามวา่ ถา้พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตายไถ่ความผดิบาปของท่านแลว้ เหตุไฉนท่านจึง
สารภาพความผดิบาปอยูเ่ร่ือย ๆ ท่านควรจะรู้วา่ การสารภาพความผดิอยูเ่ร่ือย ๆ นั้นมิไดห้มายความวา่ 
ท่านไดรั้บการอภยัโทษบาปอีก เพราะพระเยซูคริสตไ์ดท้รงยกโทษความผิดบาปทั้งส้ินของท่านแลว้ 
ตามพระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 แต่วา่การสารภาพก็ยงัเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะวา่เป็นการแสดงออกถึงความ
เช่ือของท่านวา่ ท่านเช่ือฟังพระเจา้และพระสัญญาของพระองค ์

เม่ือท่านสารภาพความผดิบาปของท่าน การสารภาพจะท าใหท้่านมีประสบการณ์อนัแทจ้ริง 
เก่ียวกบัการท่ีพระเยซูคริสต ์ไดท้รงตายไถ่โทษความผิดบาปของท่าน ผลท่ีไดรั้บจากสารภาพ ไม่ใช่เป็น
ผลทางจิตใจเท่านั้น แต่เป็นความจริงท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจา้ ถา้หากท่านปฏิเสธ
ไม่ยอมสารภาพต่อพระเจา้ดว้ยความจริงใจ ท่านก็จะเป็นคนท่ีด าเนินชีวิตอยูฝ่่ายเน้ือหนงั แทนท่ีจะ
ด าเนินชีวติอยูใ่นความสวา่งของพระเจา้ 

พระคมัภีร์กล่าววา่ “ถา้เราด าเนินอยูใ่นความสวา่งเหมือนอยา่งท่ีพระองคส์ถิตอยูใ่นความสวา่ง 
เราก็ร่วมสามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั และพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระองค ์ก็ช าระเรา
ทั้งหลาย ใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน”28 

บางทีท่านไดก้ระท าความผดิบาป และยงัไม่ไดมี้ประสบการณ์ในการท่ีพระเจา้ไดอ้ภยัโทษให้
ท่าน ท่านอาจจะรู้สึกขุ่นเคือง มิตรสหาย หรือคนในครอบครัวของท่าน ท่านอาจจะสูญเสียความยนิดีใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัองคพ์ระคริสตท์่านอธิฐาน แต่ไม่ไดรั้บค าตอบ ท่านอ่านพระคมัภีร์แต่ไม่
มีความยนิดีของพระเจา้ในจิตใจ ท่านเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์แต่ไม่มีใครรับค าพยานของท่าน 

ฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้าถูกตัดขาด 

วนัหน่ึงในฤดูร้อน อากาศร้อนจดั ขา้พเจา้จึงเปิดพดัลม เพื่อจะให้
คลายความร้อน ขา้พเจา้เสียบปลัก๊ และเปิดสวติซ์ แต่วา่พดัลมนั้นไม่หมุน
เลย ขา้พเจา้คิดวา่ปลัก๊เสียจึงเอาไปเสียบปลัก๊อ่ืน แต่พดัลมก็ยงัไม่หมุนอยู่
นัน่เอง ขา้พเจา้จึงเปิดขั้วสายไฟพดัลมออกดูและพบวา่ สายไฟเส้นหน่ึง
ขาด ขา้พเจา้จึงไดต่้อสายไฟใหม่ พดัลมจึงใชก้ารได ้ ในท านองเดียวกนั 
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ความบาปไดท้  าใหส้ายไฟแห่งฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ขาด พระเจา้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ และพระองคไ์ม่
มีส่วนกบัความผดิบาปเลย แต่ถึงแมว้า่เรายงัไม่สารภาพความผดิบาปในชีวติของเราต่อพระเจา้ พระองค์
ก็ยงัทรงรักเราและไดท้รงยกโทษใหเ้ราแลว้ ส่ิงท่ีเราจ าเป็นจะตอ้งท า เพื่อท่ีจะไดรั้บความยนิดี และ
ความรักของพระองคอ์ยา่งเต็มเป่ียม คือสารภาพบาปของเราโดยหายใจออกทางวิญญาณ แลว้เราก็มัน่ใจ
ไดว้า่เรามีชีวติท่ีสะอาดหมดจดแลว้ 

จงสารภาพบาปทั้งหมด 

ขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงใหท้่านเห็นวา่ทา่นมีความผดิบาปใด ๆ ท่ีตกคา้งอยูใ่น
ชีวติของท่าน เม่ือพระองคท์รงเปิดเผยใหท้่านรู้แลว้ จงจดความผดิบาปของท่านทุกประการ ลงให้
แผน่กระดาษ ความผดิบาปเหล่าน้ีอาจจะเป็นความผดิบาปท่ีเก่ียวกบัความหยิง่จองหอง ความอิจฉา
ความเห็นแก่ตวั ราคะตณัหา ความไม่เช่ือ การขดัขืนค าสั่งของพระเจา้ การสูญเสียความรักท่ีมีต่อพระเจา้
เม่ือแรกกลบัใจบงัเกิดใหม่ การกระท าผดิต่อคนอ่ืน ๆ และอีกหลายอยา่งเม่ือท่านจดความผดิบาปเหล่าน้ี
เสร็จแลว้ ท่านจงเขียนพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 ทาบทบัรายการทั้งหมด คือถอ้ยค าท่ีวา่ “ถา้เราสารภาพ
บาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อ และเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรงช าระเรา
ใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” 

ท่านควรทราบวา่ รายการความผดิบาปท่ีท่านจดัไวน้ี้เป็นความลบัระหวา่งท่านกบัพระเจา้ จง
บอกพระเจา้ดว้ยความซ่ือสัตยว์า่ท่านไดก้ระท าอะไรลงไปบา้ง ซ่ึงผดิต่อน ้าพระทยัของพระองค ์ เม่ือ
ท่านอธิษฐานสารภาพเสร็จแลว้ ท่านจงท าลายรายการแผน่นั้นเสีย และก่อนท่ีท่านจะกระท าอยา่งนั้น
ท่านจงขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีองคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดท้รงโปรดยกโทษใหท้่านแลว้โดยการตายบนไม้
กางเขน เม่ือสองพนัปีมาแลว้ 

จงจ าไวเ้สมอวา่ เราไม่ไดรั้บการช าระใหพ้น้จากความผดิบาปของเราดว้ยการร้องไห ้คร ่ าครวญ 
แต่ดว้ยการปฏิบติัตามพระสัญญาของพระเจา้ เม่ือท่านสารภาพความผดิบาปของท่าน พระเจา้มิไดท้รง
ยกโทษท่านคร้ังท่ีสอง ท่านกระท าเพียงเพื่อท่ีจะไดชี้วติใกลชิ้ดกบัพระเจา้และมีความยนิดีในพระองค์
ต่อไป 

การสารภาพกบัการคืนดี 

การสารภาพบางคร้ังจ าเป็นตอ้งเก่ียวกบัการคืนดีดว้ย เช่น เราหยบิเอาส่ิงของ ของใครมา เรา
จ าเป็นจะตอ้งคืนส่ิงนั้นใหแ้ก่เจา้ของ เราไม่สามรถด าเนินชีวติโดยปราศจากความผิดในจิตใจได ้ ถา้เรา
ไม่ยอมคืนดีกบัคนท่ีเราไดก้ระท าผดิต่อเขา 
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มีนายแพทยค์นหน่ึง ท่ีมาอบรมเพื่อมีส่วนในการประกาศ เม่ือไดฟั้งขา้พเจา้กล่าวเก่ียวกบัการ
สารภาพเสร็จแลว้ เขาไดก้ลบัไปเขียนรายการความผดิบาปของเขา เขามีความต่ืนเตน้มาก เม่ือเขาพบกบั
ขา้พเจา้ในวนัรุ่งข้ึน เขาพดูวา่ “เม่ือคืนน้ี เวลาประมาณเท่ียงคืน มีเพื่อนของผมคนหน่ึงมาหาผมท่ี
หอ้งนอนและบอกผมวา่ เขาเกลียดผมมาหลายปีแต่วา่แกลง้ท าเป็นเพื่อนท่ีดีของผม เม่ือเขาฟังค าเทศนา
ของท่านเก่ียวกบัการสารภาพและการเขียนรายการความบาปท่ีไดก้ระท าลงบนกระดาษ เขาบอกกบั
ขา้พเจา้วา่ พระวิญญาณไดเ้ตือนให้เขาทราบวา่ เขาเกลียดชงัผม และเขาจึงมาขอให้ผมอภยัโทษใหแ้ก่
เขา และเม่ือคืนน้ี เราไดอ้ธิษฐานดว้ยกนั และไดรั้บพระพรจากพระเจา้มาก ท่ีผมไดบ้อกเร่ืองน้ีใหท้่าน
ทราบก็ประสงคจ์ะใหท้่าน หนุนใจใหค้ริสเตียนคนอ่ืน ๆ สารภาพความบาปของตนต่อพระเจา้ และต่อ
เพื่อนของเขา เพื่อเขาจะไดรั้บการยกโทษอยา่งแทจ้ริง เพื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไดท้  างานในชีวติของ
เขา” 

เผชิญปัญหา 

พระเจา้ทรงมีแผนการอนัมหศัจรรย ์ เพื่อท่ีจะใหชี้วติของเราครบบริบูรณ์ และเกิดผลอยา่ง
มากมาย แต่พระองคจ์ะไม่ทรงอวยพรเรา และพระองคจ์ะไม่ทรงใชเ้รา จนกวา่เราจะยอมจดัการเก่ียวกบั
ความบาปในชีวติของเรา พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิ และความชอบธรรม พระองคท์รงรอบคอบทุก
ประการ และพระองคไ์ดท้รงสร้างเราข้ึนมาเพื่อท่ีจะใหเ้ราเป็นภาชนะของพระองค ์ และรับ
ประสบการณ์ทุกประการตามพระประสงคข์องพระองค ์ แผนการของพระองคใ์นชีวิตของเราก็คือ ให้
เป็นเหมือนพระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระองค ์ เราจะเป็นเหมือนองคพ์ระเยซูคริสตไ์ม่ได ้ ถา้เราไม่
ยอมสารภาพความผดิบาปทั้งหมดของเรา 

คร้ังหน่ึงเม่ือขา้พเจา้ไดส้อนเร่ืองการสารภาพความผิดบาปน้ีเสร็จแลว้ มีชายหนุ่มคนหน่ึงไดม้า
พดูกบัขา้พเจา้วา่ “ผมไม่เช่ือวา่ผมจ าเป็นจะตอ้งเขียนรายการความผดิบาปน้ีเลยผมไม่คิดวา่ผมไดก้ระท า
บาปท่ีร้ายแรงในชีวติของผม แต่เม่ือผมเห็นคนอ่ืน ก าลงัเขียนรายการความผิดบาปของเขา พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไดต้รัสในจิตใจของผมวา่ “จงกระท าเหมือนกนั” จริงอยู ่ ผมไม่ไดก้ระท าบาปใหญ่ ๆ แต่ผมได้
กระท าบาปเล็กนอ้ยเยอะแยะทีเดียว ซ่ึงท าใหชี้วติคริสเตียนของผมขาดฤทธ์ิอ านาจในการเป็นพยานเพื่อ
พระคริสต ์ท่ีผมบอกท่านเช่นน้ี ก็เพื่อท่ีจะใหท้่านหนุนใจใหค้นอ่ืน ๆ เขียนรายการความผดิบาปของตน 
แมว้า่คนเหล่าน้ีจะไม่เคยท าความผดิท่ีร้ายแรง ถา้หากเขาไม่เขียน เขาก็คงขาดพระพรของพระเจา้” 

ท่านสามารถจะรับการช าระได้เดี๋ยวนี้ 

ท่านอาจจะไม่เคยกระท าความผดิบาปท่ีร้ายแรงก็จริงแต่ถา้หากจิตใจของท่านยงัมีความเยน็ชา
ต่อพระเจา้ ถา้ท่านยงัขาดความเช่ือ และยงัไม่เกิดผลในชีวติคริสเตียน หรือหากท่านยงัเป็นเหมือน
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สมาชิกในคริสตจกัรเอเฟซสั และคริสตจกัร ละโอดีเซีย (ซ่ึงกล่าวไวใ้นพระธรรมววิรณ์ บทท่ี 3) คือ
ท่านไดสู้ญเสียความรักเดิมต่อพระเจา้ หรือเป็นคนไม่ร้อนไม่เยน็ ถา้เป็นเช่นนั้น มีบางส่ิงบางอยา่งท่ี
ผดิปกติในชีวิตคริสเตียนของท่านอยา่งแน่นอน ท่านจ าเป็นจะตอ้งสารภาพต่อพระเจา้ 

ขา้พเจา้อยากจะแนะน าใหท้่านหยดุสักครู่หน่ึง จบัดินสอและกระดาษ และเร่ิมเขียนรายการ
บาปต่าง ๆ ในชีวิตของท่านตามท่ีพระวญิญาบริสุทธ์ิจะช้ีใหท้่านทราบวา่ มีอะไรบา้งท่ีท่านไดก้ระท าไป 
จงใชเ้วลามาก ๆ และจงถ่อมใจลงเฉพาะพระเจา้ เพื่อพระองคจ์ะสามรถตรวจดูวา่ ท่านมีอะไรในชีวิต
จิตใจท่ีจ าตอ้งรับการแกไ้ข 

เม่ือท่านไดเ้ขียนจบแลว้ จงเขียนพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 ทาบรายการความบาปนั้นวา่ “ถา้เรา
สารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะทรง
ช าระเรา ใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” เม่ือท่านเขียนเสร็จแลว้ จงขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการยกบาป
โทษ และการช าระลา้งความผดิบาปในชีวติของท่าน เพราะวา่องคพ์ระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระเจา้ 
ไดท้รงตายบนไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผดิบาปของท่าน 

พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษเสียแล้ว 

เม่ือท่านไดส้ารภาพความผิดบาปทั้งหมด ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิช้ีใหท้่านเห็นดว้ยความจริงใจ 
ถา้หากท่านยงัรู้สึกวา่มีความผดิตกคา้งอยูใ่นชีวิตของท่าน ความคิดเช่นนั้นมาจากพญามาร ไม่ไดม้าจาก
พระเจา้แน่ เพราะพระเจา้ไดท้รงโปรดยกโทษใหท้่านแลว้ในการท่ีท่านไดพ้ึ่งการตายบนไมก้างเขนของ
องคพ์ระเยซูคริสตเ์พื่อไถ่บาปของท่าน (พระธรรมฮีบรู 10:1-17) ท่านจงขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองค์
ทรงสัญญาวา่ จะรับเอาความผดิบาปของท่านไปใหไ้กลจากท่าน เปรียบเสมือนทิศตะวนัออกห่างจาก
ทิศตะวนัตก พระองคไ์ดท้รงรับเอาความผดิบาปของท่านไปฝังไวเ้สียท่ีทะเลลึก และพระองคจ์ะไม่ทรง
จดจ าความผิดบาปนั้นต่อไป จงคิดดูซิวา่ พระเจา้ไดท้รงยกโทษท่านแลว้! พระเจา้ทรงรักท่าน! 

รายการความผดิบาปท่ีท่านเขียนนั้น เป็นความลบัระหวา่งท่านกบัพระเจา้ ฉะนั้นเม่ือท่านได้
สารภาพแลว้ ท่านจงท าลายแผน่กระดาษนั้นเสีย 

ท่านมัน่ใจไดว้า่ พระเจา้ไดท้รงโปรดยกโทษบาปของท่านแลว้ ท่านไดรั้บการช าระลา้งโดย
พระโลหิตของพระเยซูคริสตแ์ลว้ โดยการหายใจทางวิญญาณ ท่านก็จะสามารถด าเนินชีวติคริสเตียนได้
อยา่งราบร่ืน โดยไม่ตอ้งมีชีวิตข้ึน ๆ ลง ๆ อีกต่อไป  

องคพ์ระเยคูริสตไ์ดเ้สด็จมาเพื่อช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด พระองคไ์ดท้รงบญัชาใหเ้ราออกไป
เกิดผลเพื่อพระองคห์ากวา่เราไม่สารภาพความผดิบาปในชีวติของเราเสียก่อน พระองคจ์ะไม่ทรงอวย
พรชีวติของเราในการน าคนอ่ืนมาหาพระองค ์ ฉะนั้น จงวางใจในพระเยซูเด๋ียวน้ี เพื่อท่านจะไดรั้บการ
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ยกโทษบาปอนัมหศัจรรย ์ และชีวติของท่านจะกา้วเขา้สู่การเผชิญชีวติท่ีต่ืนเตน้ ดงัท่ีพระองคท์รงมีพระ
ประสงคใ์นการสร้างท่านมา 
1. อิสยาห์ 7:14,มทัธิว 1:18-25 16. โรม 7:14-19 

2. อิสยาห์ 53:4-6,2 โครินธ์ 5:21 17. โรม 7:20-42 
3. สดุดี 16:9,10,ลูกา 24:46 18. โรม 7:25 
4. ยอห์น 10:10 19. โรม 8:1-3 
5. กาลาเทีย 5:22,23 20. โคโลสี 3:10 
6. โรม 5:3 21. 1 เปโตร 1:7, ฮีบรู 11:6 
7. 1 เธสะโลนิกา 5:16 22. ยอห์น 15:16 
8. 1 เธสะโลนิกา 5:18 23. ยอห์น 14:12 
9. ยอห์น 14:27 24. ยอหน์ 14:14 
10. ยอห์น 16:33 25. ฮีบรู 12:6 
11. ฮีบรู 13:5 26.  ยอห์น 1:9 
12. มทัธิว 28:20 27. ฮีบรู 10:1,5,7,11,12,14,18 
13. ยอห์น 14:14 28. 1 ยอห์น 1:7 
14. กิจการ 17:6 29. สดุดี 103:12 
15 สดุดี 51:2,3,10,12,13 30.  
 

ค าถามทบทวน 

1. ท าไมคริสเตียนโดยทัว่ไป จึงด าเนินชีวติอยา่งขาดฤทธ์ิเดชและไม่เกิดผล? 
2. จงอธิบายถึงความแตกต่าง ระหวา่งมนุษยส์ามจ าพวก คือ มนุษยธ์รรมดา มนุษยฝ่์ายจิต

วญิญาณ และฝ่ายเน้ือหนงั 
3. ตามพระธรรมโรม 7:14-25 คนท่ีด าเนินชีวติโดยพึ่งตนเองนั้นจะมีผลอยา่งไร มีวธีิแกไ้ข

สภาพชีวติท่ีปรากฏในพระธรรมโรมบทท่ี 7 น้ี อยา่งไรบา้ง? 
4. ตามพระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 พระเจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งความบริสุทธ์ิและชอบธรรม จะทรงโปรดยก

บาปโทษของมนุษยไ์ดโ้ดยวิธีใด ? เหตุใดเราจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ในใจเร่ืองน้ี? 
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5.ค าวา่สารภาพ หมายความวา่อยา่งไร? และการสารภาพความผดิบาปนั้นเก่ียวขอ้งกบั
อะไรบา้ง? 

6. ถา้หากพระเจา้ทรงโปรดอภยับาปของเรา เป็นความผิดบาปของเราทั้งอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต ในตอนท่ีเราตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งสารภาพ
ความผดิบาปอีกในเม่ือเราท าผดิลงไป? 

7. ถา้หากเราไม่ยอมสารภาพความผดิบาปของเรา เม่ือเรากระท าผดิ จะมีอะไรเกิดข้ึนในชีวติ
ของเรา? (จงอ่านพระธรรมสดุดี 32:1-5) จงยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ในชีวติของท่าน 

8. ท าไมคริสเตียนผูซ่ึ้งด าเนินชีวติอยา่งพา่ยแพ ้ จึงตอ้งเขียนรายงานความผดิบาปของตนลงไป
ในแผน่กระดาษและสารภาพต่อพระเจา้ การกระท าเช่นน้ี ไดน้ าประโยชน์มาใหแ้ก่ท่านอยา่งไรบา้ง? 

9. ท าไมการชดเชย หรือการคืนดีกบัคนอ่ืน จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการสารภาพบาป? 
10. ท าไมจึงจ าเป็นตอ้งยอมใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงช้ีใหเ้ราเห็นความผิดบาปต่าง ๆ ท่ีเรา

ไดก้ระท า? ท าไมการคน้หาความผดิบาปต่าง ๆ ในชีวิตของเราเร่ือย ๆ จึงเป็นส่ิงไม่ดีส าหรับเรา? 
11. ท่านควรสารภาพความผิดบาปของท่านบ่อยคร้ังเพียงใด? 
12. ถา้คนหน่ึงคนใด ไดส้ารภาพความผดิบาปของเขาและไดรั้บการอภยัโทษของพระเจา้แลว้ 

แต่วา่ในจิตใจของเขารู้สึกวา่มีความผดิตกคา้งอยู ่เขาควรจะกระท าอยา่งไร? 

แนะแนวทางในการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ีวนัละหน่ึงจบติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนัรวมเป็นหกจบ นกัวิจยัทางดา้น
การศึกษาคน้พบวา่การท่ีจะเขา้ใจหลกัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยแจ่มแจง้นั้นจ าเป็นจะตอ้งอ่านหลกัการ
นั้น ๆ ติดต่อกนัไป หกถึงสิบจบเป็นอยา่งนอ้ย เม่ือท่านน าเอาหลกัขอ้คิดในหนงัสือเล่มน้ีไปใช ้ ความ
ปลาบปล้ืมยนิดีในประสบการณ์ท่ีรู้วา่ จิตใจของท่านไดรั้บการช าระลา้งแลว้ จะเป็นวถีิชีวติของท่าน
ต่อไป ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในหนงัสือเล่มน้ี จะช่วยใหท้่านสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย 

2. จงท่องจ าขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
ยอห์น 10:10 “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติและจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์” 
1 ยอห์น 1:9 “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็ทรงโปรดยก

บาปโทษของเรา และจะทรงช าระเรา ใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” 
ท่านสามารถจะท่องจ าขอ้พระธรรมเหล่าน้ีไดง่้าย ถา้ท่านจะทบทวนทุกวนัตลอดสัปดาห์ 

แทนท่ีท่านจะพยายามท่องในวนัเดียว จงทบทวนขอ้พระธรรมท่ีท่านไดท้่องจ าแลว้จากหลกัขอ้คิดฯ เล่ม
อ่ืน ๆ ดว้ย 
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3. จงตอบค าถาม ทบทวน 
4. จงหาโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปรายเพื่อตอบค าถามทบทวนน้ีถา้หากยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบักลุ่ม

ศึกษาพระคมัภีร์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่านอาจจะจดัตั้งกลุ่มของท่านข้ึนเองก็ได ้ โดยเชิญชวนใหค้นอ่ืน ๆ 
มาร่วมกบัทา่น ตามรายการศึกษาท่ีท่านไดก้ าหนดไว ้ เม่ือท่านอภิปรายค าถามทบทวนจงเป็นพยานแบ่ง
พระพรใหค้นอ่ืน ๆ ในกลุ่มรู้ดว้ยวา่พระเจา้ทรงสอนท่านอยา่งไร เก่ียวกบัความรักและการอภยัโทษ
บาปของพระองคใ์นชีวติของท่าน และท่านตั้งใจจะน าไปสอนคนอ่ืนอยา่งไรบา้ง? 

5. จงใชห้นงัสือ “วธีิทีจ่ะรู้ซ้ึงถึงความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า” เล่มน้ี เป็นคู่มือน าวถีิ
ชีวติ โดยปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ก. จงตั้งเวลาไวส้ัก 20-30 นาที เพื่อเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวั อธิษฐานขอใหพ้ระองคท์รง
ส าแดงความผดิบาปทุกประการในชีวติของท่าน แลว้ท่านจงเขียนรายการความผดิบาปนั้นลงใน
กระดาษแผน่หน่ึงแลว้ท่านจงสารภาพความผดิบาปนั้น ตามขอ้พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 จงเขียนขอ้พระ
ธรรมขอ้นั้นทาบลงไปแลว้ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงช าระและทรงโปรดอภยัความผดิบาป
ของท่าน ตามพระสัญญาของพระองค ์หลงัจากนั้นจงท าลายกระดาษแผน่นั้นเสีย 

ข. ในชีวติประจ าวนัของท่าน จงขอใหพ้ระเจา้ส าแดงใหท้่านรู้ถึงส่ิงท่ีไม่พอพระทยัพระองค ์
หากพระองคท์รงส าแดงใหท้่านรู้ถึงส่ิงใดท่ีท่านไดก้ระท า ซ่ึงไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์ จะเป็นโดย
เจตนาหรือไม่ก็ตาม ท่านจงอธิษฐานทนัที ขอใหพ้ระองคท์รงอภยัโทษตามพระสัญญาของพระองคใ์น
พระธรรม ยอห์น 1:9 

ค. จงใชบ้ทสังเขปของหนงัสือน้ี เป็นอุปกรณ์ในการเป็นพยานถึงความจริงน้ีให้แก่ผูอ่ื้น จงเป็น
พยานใหค้นอ่ืนบ่อย ๆ เท่าท่ีท่านจะท าได ้ จงมอบหนงัสือเล่มน้ีใหเ้ขาเล่มหน่ึง เพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้และ
สอนคนอ่ืนต่อไปอีกดว้ย 

บทสังเขป 

1. การรู้จกัพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนตวั เป็นการเผชิญชีวติท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด และต่ืนเตน้ท่ีสุดในชีวติ
ของมนุษย ์

ก. องคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นบุคคลท่ีส าคญั มีอ านาจ และมีพระลกัษณะท่ีคนนิยมชมชอบและ
สรรเสริญมากท่ีสุดตลอดทุกยคุทุกสมยั (อิสยาห์ 7:14, 53:4-6) 

ข. พระเยซูคริสต ์ มีพระประสงคท่ี์จะใหชี้วติคริสเตียนเป็นชีวติท่ีต่ืนเตน้และเป็นชีวิตท่ีครบ
บริบูรณ์ (ยอห์น 10:10, กาลาเทีย 5:22,23) 
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ค. เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีคริสเตียนส่วนมาก ไม่เคยมีประสบการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความช่ืนชมยนิดี 
และเตม็ไปดว้ยชยัชนะเหมือนกบัท่ีพระคมัภีร์ ไดส้อนเอาไวด้งัท่ีอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไว ้ในพระธรรม
โรม 5:3, 1 เธสะโลนิกา 5:18, ยอห์น 15:8 

1. คริสเตียนโดยทัว่ไปแลว้ ไม่เกิดผลเลย 
2. ประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนในยคุพระคริสตธรรมใหม่แตกต่างกบัประสบการณ์

ชีวติคริสเตียนสมยัปัจจุบนัน้ีมาก 
ง. ผลงานการรับใชพ้ระเจา้ของคริสตจกัรในยคุแรก ไดส้ร้างความประทบัใจให้แก่โลกอยา่งไม่

มีวนัลืมเลือน (กิจการ 17:6) 
1. คริสเตียนในยคุแรกรู้ถึงความจริง ในการท่ีจะมีชีวิตซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ 
2. คริสเตียนในยคุแรกไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของพระเจา้ในการท่ีพวกเขารับการช าระ

ความผดิบาปของตน (สดุดี 51:2,3,10,12,13) 
2. ปัจจุบนัน้ี เราไดรั้บการเร้าใจอยา่งมาก ในการท่ีจะเผชิญกบัวกิฤตการณ์ท่ียิง่ใหญ่ใน

ประวติัศาสตร์มนุษย ์
ก. ประชากรทุกประเทศทัว่โลก ก าลงัเผชิญกบัความกงัวลใจ ความกลวั และความทอ้แทใ้จ 
ข. ไม่เคยมีประวติัศาสตร์ในยคุใดท่ีจะเสมอเหมือนกบัยคุน้ี ท่ีพระเจา้ไดป้ระทานโอกาสอนัเลิศ 

ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์
ค. ในโลกน้ีเตม็ไปดว้ยปัญหาและโอกาสอนัดีเลิศน้ี แทนท่ีคริสเตียนจะเป็นผูแ้กปั้ญหา คริส

เตียนส่วนมากกลบักลายเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา 
1. คริสเตียนเหล่าน้ีมิไดด้ าเนินชีวติ ท่ีส าแดงใหค้นอ่ืนรู้จกัองคพ์ระเยซูคริสตเ์ลย 
2. เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะรับเอาฤทธ์ิเดชและพลงัของพระเจา้ เพื่อน าชาวโลกใหม้ารู้จกั

พระองค ์
3. ความจริงท่ีวา่ คริสเตียนส่วนมากเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา แทนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ

ค าตอบแกปั้ญหานั้นเราจะเขา้ใจและเห็นไดช้ดัเจนจากการจ าแนกมนุษยใ์นโลกน้ีออกเป็นสามประเภท
ตามพระธรรม 1 โครินธ์ 2:14-3:3 

ก. มนุษย์ธรรมดา คือผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน 
1. มนุษยป์ระเภทน้ี อาศยัความสามารถของตนเอง  
2. ชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไดต้ายเสียแลว้ เขาไดถู้กตดัขาดออกจากพระเจา้ เขาด าเนินชีวติ

อยูใ่นความผดิ ความบาป เท่านั้น 
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ข. มนุษย์ฝ่ายจิตวญิญาณ คือผูท่ี้เป็นคริสเตียนแลว้ชีวิตของเขาไดรั้บการครอบครอง บงัคบั
บญัชาโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1.มนุษยป์ระเภทน้ี รับเอาพลงัแห่งชีวติ คือความรัก และฤทธ์ิเดชของพระเจา้มาหล่อ
เล้ียงชีวติของตนเองตลอดเวลา 

2.จิตวิญญาณของเขามีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ พระองคป์ระทบัอยูใ่นชีวติของเขา
และด ารงพระชนมโ์ดยผา่นชีวติของเขา 

3.เขาน าพระเกียรติมาสู่พระเจา้ เพราะเขามีชีวติท่ีเกิดผล 
ค. มนุษย์ฝ่ายเนือ้หนัง คือผูท่ี้เป็นคริสเตียนแลว้ แต่พยายามด าเนินชีวติโดยอาศยัก าลงั

ความสามารถของตนเอง (1 โครินธ์ บทท่ี 3) 
1. เขาเป็นคริสเตียนท่ีพา่ยแพ ้และไม่เกิดผล 
2.เขาไม่ยอมใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิสร้างสรรคชี์วิตของเขาใหเ้ป็นไปตาม             

พระประสงคข์องพระเจา้ 
3. เขาด าเนินชีวิตดว้ยความทอ้แท ้ไม่มีท่ีส้ินสุด 
4. ท่ีน่าเศร้าใจท่ีสุดก็คือวา่ คริสเตียนประเภทน้ีไม่ตระหนกัวา่ ตนเองก าลงัด าเนินชีวติ

อยูฝ่่ายเน้ือหนงั (โรม 7:14-19) 
5.เขาด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นทาสของความผดิบาป (โรม 7:20-25) 

4. พระเจา้ประทานค าตอบแก่คริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงั โดยฤทธ์ิเดชขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ผูซ่ึ้งสามารถช่วยเขาใหพ้น้จากการเป็นทาสความบาป และความตาย (โรม 7:25-8:3) 

ก. การบงัคบัตนให้อยูใ่นกฎเกณฑท์างศาสนาจะน าไปสู่ความพา่ยแพแ้ละความทอ้แทใ้จเท่านั้น 
ข. โดยความเช่ือ เราสามารถจะมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งการฟ้ืนคืน

พระชนมข์ององคพ์ระเยซูคริสต ์(โคโลสี 3:10, 1 เปโตร 1:7 , ฮีบรู 11:6) 
1. ความเช่ือ คือการไวว้างใจ แต่การไวว้างใจของเราตอ้งมีรากฐาน 
2. รากฐานแห่งความเช่ือของคริสเตียนคือ พระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ (ยอห์น 

14:14) 
3. น่าเศร้าใจท่ีคริสเตียนส่วนมากเช่ือแต่ปากเขาอา้งวา่เขาเช่ือพระเจา้ ส่วนการปฏิบติั

ของเขานั้น ดูประหน่ึงเขาไม่เช่ือวา่มีพระเจา้จริง หรือมิฉะนั้นพระเจา้ไม่พร้อมท่ีจะช่วยเหลือ
เขาเลย 
5. คริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงั สามารถเลิกการมีชีวติท่ีข้ึน ๆ ลงและเป็นคริสเตียนฝ่ายจิตวิญญาณได้

โดยการ “หายใจทางวญิญาณ” 
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ก. เราหายใจออกเม่ือเราสารภาพความผดิบาปของเราคือ ยอมรับกบัพระเจา้ถึงความผดิบาป
ของเรา ตามพระสัญญาของพระองคใ์นพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 

1. ยอมรับวา่ส่ิงท่ีเรากระท านั้นเป็นความผิดบาปและไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ 
2. ยอมรับวา่ พระเจา้ไดท้รงอภยัความผดิบาปของเราแลว้ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ

อนาคต โดยการตายของพระเยซูบนไมก้างเขนแทนเรา 
3. กลบัใจเสียใหม่ คือรู้ส านึกในความผดิบาปและพึ่งอาศยัพระวญิญาณบริสุทธ์ิวา่ 

พระองคจ์ะทรงเปล่ียนนิสัยและการประพฤติของเราเสียใหม่ 
ข. การหายใจออก คือการสารภาพความบาปของเรานั้น ตอ้งกระท าก่อนท่ีจะหายใจเขา้ คือรับ

เอาฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ 
ค.การส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนของพระเยซูแทนเราเป็นหลกัฐานในการรับการอภยับาป 

(ฮีบรู 10:1-7,11,12,14) 
1. ถา้ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ ความผดิบาปของท่าน ไม่วา่จะเป็นความผิดบาปในอดีต 

ปัจจุบนั และอนาคต ไดท้รงโปรดยกโทษแลว้ ท่านไดรั้บการอภยัความผดิบาปของท่านแลว้ 
2. ท่านไม่สามารถกระท าอะไรเพิ่มเติมได ้ การท่ีพระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมบ์นไม้

กางเขนไดท้  าใหท้่านไดรั้บอภยัครบถว้นบริบูรณ์แลว้ 
3. ท่านตอ้งยอมรับเอาการอภยัโทษของพระเจา้และการช าระลา้งความผดิบาปของ

ท่าน โดยความเช่ือเท่านั้น (1 ยอห์น 1:9) 
ง. ท าไมเราจ าเป็นตอ้งสารภาพความผดิบาป 

1. การสารภาพจะไม่ท าให้ท่านไดรั้บการอภยับาปมากยิ่งข้ึน พระเจา้ทรงโปรดยก
ความผดิบาปของท่านคร้ังเดียวก็พอ ตามพระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 

2. ถึงอยา่งไรก็ตาม การสารภาพคือการแสดงออกถึงความเช่ือ และเป็นการกระท าท่ี
แสดงออกถึงการเช่ือฟัง ซ่ึงเป็นผลท่ีจะท าใหเ้กิดความซาบซ้ึงยิง่ข้ึนในชีวติของเราในการท่ีองค์
พระเยซูคริสต ์ไดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา 

3. ถา้หากเราไม่ยอมสารภาพความผดิบาปของเราชีวิตของเราก็จะด าเนินตามเน้ือหนงั
และในเงามืดแทนท่ีจะด าเนินในความสวา่งแห่งความรักและการอภยัโทษของพระองค(์1 
ยอห์น 1:7) 
จ จงเขียนรายการความผิดบาปของท่าน 

1. จงอ่อนนอ้มต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขอใหพ้ระองคท์รงส าแดงใหท้่านรู้วา่ ท่านมี
ความผดิบาปใด ๆ ท่ียงัตกคา้งอยูใ่นชีวติของท่าน 



 32 

2. จงจดความบาปทุกประการอยา่งเจาะจงลงบนแผน่กระดาษ 
3. จงเขียนขอ้พระธรรมทาบรายการความผดิบาปของท่าน (1 ยอห์น 1:9) 
4. จงท าลายแผน่กระดาษท่ีท่านจดรายการลงนั้นและขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองค์

ทรงโปรดอภยัความผดิบาปของท่านทุกประการ 
5. หากท่านไดท้  าผดิต่อคนหน่ึงคนใด จงไปคืนดีกบัคนนั้น หรือหากท่านท าของของ

คนอ่ืนเสียหาย ก็จงชดใชคื้นแก่เจา้ของดว้ย 
6. จงระลึกเสมอวา่ถึงแมว้า่พระเจา้มีแผนการอนัประเสริฐและมีพระประสงคท่ี์จะให้

ชีวติของเราเกิดผลอนัสมบูรณ์เพื่อพระองคแ์ต่พระองคจ์ะไม่ทรงอวยพรเราเลย จนกวา่เราจะ
จดัการกบัความผิดบาปต่าง ๆ ในชีวติของเราเสียก่อน 

7. ท่านสามารถไดรั้บการช าระลา้งเด๋ียวน้ี 
8. หลงัจากท่ีท่านไดส้ารภาพความผดิบาปต่าง ๆ ในชีวติของท่าน ท่ีพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิไดส้ าแดงใหท้่านรู้ ถา้หากวา่ท่านยงัมีความรู้สึกผิดใด ๆ คา้งอยูใ่นชีวติของท่านก็แสดง
วา่ความรู้สึกไม่ไดม้าจากพระเจา้แต่มาจากพญามาร เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงอภยัโทษใหท้่านทั้ง
หมดแลว้ (ฮีบรู 10:1-17, สดุดี 10:12) 
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 องค์การเผยแพร่พระกติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่โลก 
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


