
 

 



 2 

ค ำน ำ 
หนงัสือเล่มน้ีเดิมเขียนไวส้ ำหัันนเัเัียนรัครัิสธรััมใช้เป็นรู่มือเน้ืองธน้ อย่ำงไัเ็ธำม

ขำ้รเจำ้เช่ือวำ่หนงัสือเล่มน้ีรงจคมีรุณร่ำยิง่แเ่นััดำรัิสธศ์ำสนิเชนทัว่ ๆ ไปท่ีรยำยำม ปัคเำศ รัค
เิธธิรุณของรัคเยซูรัิสธ ์ในปัคเทศท่ีมีรนจ ำนวนนอ้ยไดย้นิเั่ืองรัคเิธธิรุณแห่งรวำมัอดน้ี 

ขำ้รเจำ้ขอขอนรัครุณนััดำท่ำนท่ีไดเ้ัุณำช่วยเหลือในเำัแปลแเไ้ขแลคริมรห์นงัสือน้ี
โดยเฉรำคอำจำัยสุ์ข รงศน์อ้ย ผูแ้ปลจำเธน้ฉนนัภำษำองัเฤษ แลคอำจำัยเ์จ.รลำด์ เทอเนอั์ ผูเ้ขียน
ธน้ฉนนัแลคส ำนเังำนโังริมร์ั อดมนัเรัส ท่ีไดอ้นุญำธใหเ้ัำแปลหนงัสือเล่มน้ี 

หลุยส์ อ.ี แมคคอลล์ 
American outhern Baptist Mission 
Publication Department 
7 Soi Wattanai 
Bangkok, Thailan 



 3 

สำรบัญ 
หนำ้ 

นทท่ี 1 เำัใชห้น้ีนำป ............................................................................................................................. 4 

นทท่ี 2 เำันงัเเิดใหม่ .......................................................................................................................... 16 

นทท่ี 3 “เำัเลนัใจใหม่” ..................................................................................................................... 28 

นทท่ี 4 รวำมศััทรำ (รวำมเช่ือ) ............................................................................................................ 39 

นทท่ี 5 รวำมชอนรััม ......................................................................................................................... 52 

นทท่ี 6 รวำมแน่ใจ ................................................................................................................................ 64 

นทท่ี 7 เำัธั้งย ัง่ยนืเด็ดขำด .................................................................................................................. 76 

นทท่ี 8 เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ .................................................................................................................. 87 

นทท่ี 9 ชีวธิในโลเหนำ้ ........................................................................................................................ 97 

ร ำถำมท่ีจคช่วยใหเ้ัำศึเษำดีข้ึน .......................................................................................................... 106 



 4 

บทที ่1 กำรใช้หนีบ้ำป 

ค ำจ ำกดัควำม 

1. ร  ำสัญญำเั่ืองเำัใชห้น้ีนำป 
2. นุรรลท่ีจคช ำัคหน้ีนำป 

เ. นุรรลผูน้ั้นจคธอ้งเป็นผูท่ี้ปัำศจำเนำป 
ข. ผูน้ั้นธอ้งสนิทสนมเนัมนุษย ์
ร. ผูน้ั้นธอ้งเป็นรัคเจำ้ 

3. โรังเำัของเำัเปล้ืองนำป 
เ. เป็นโรังเำัของรัคเจำ้ธั้งแธ่เดิมมำ 
ข. เป็นผู ้ั ันทนทุเขท์ัมำนแทนเัำ 
ร. รวำมัอดมีฤทร์ิอ ำนำจธลอดนิัันดั์ 
ง. เป็นเำััอดรน้นำปทัว่โลเ 
จ. รวำมัอดเป็นเั่ืองเฉรำคธวั 

4. จุดปัคสงรข์องเำัไถ่นำป 
เ. เจธนำเูร้นใหร้น้จำเนำปของธนเอง 
ข. เจธนำท ำรนใหเ้ป็นผูน้ัิสุทร์ิ 

5. ฤทร์ิอ ำนำจของเำัช ำัคหน้ีนำป 
6. ภำัคของผู ้ั ันเำัเปล้ืองแลว้ 

เ. เัำธอ้งเเลียดนำป 
ข. เัำรวัััเรัคเยซูรัิสธ ์
ร. เัำรวัใหใ้รั ๆ ทัำนข่ำวดีน้ี 



 5 

บทที ่1 กำรใช้หนีบ้ำป 
ให้เัำศึเษำนทเัียนท่ีส ำรญัท่ีสุดในรัครมัภีั์ รือ เั่ืองเำัใช้หน้ีนำป ร ำ ๆ น้ีปัำเฏหลำย

รั้ังในรัครัิสธรััมเดิม แธ่มีปัำเฏรั้ังเดียวในรัครัิสธรััมใหม่ ซ่ึงเป็นศูนย์ั วมของร ำสอน
ของรัิสธศ์ำสนำ ปัควธิัของรัคเยซูรัิสธธ์ำมท่ีปัำเฏในหนงัสือรัคเิธธิรุณทั้งส่ีเล่มเ็ลงทำ้ยดว้ย
เั่ือง เำัใช้หน้ีนำปให้แเ่ปวงมนุษยจ์ดหมำยหัือนทรวำมของเปำโล เปโธั แลคยอห์น เ็รูดอยู่ใน
ััศมีของเั่ืองเำัใชห้น้ีนำปของรัคเยซูทั้งส้ิน 

เำัใชห้น้ีนำปนั้นหมำยรวำมวำ่อคไั? เัำจคธอนร ำถำมน้ีสั้น ๆ แธ่เรียงปัคโยรเดียวรงไม่ได ้
แธ่เัำสำมำัถรูดไดย้อ่ ๆ ดงัน้ี “เำัใช้หน้ีนำปเป็นผลงำนปัคนอมหน้ีของรัคเยซู โดยรัคเยซูยอม
รลีรัคองรเ์องเป็นเรั่ืองสัเเำัคไถ่นำปแทนปวงมนุษยท่ี์เป็นรนนำป รัคเยซูทังท ำให้หน้ีนำปของ
มนุษยช์ำธิหมดส้ินเนัเสียที แลคยิ่งเวำ่นั้นรัคเยซูยงัทังสำมำัถดึงมนุษยเ์นัรัคเจำ้ให้ปัคสำนเป็น
ไมธัีเนั” 

เั่ืองน้ีเป็นเั่ืองใหญ่ ไม่สำมำัถรดูใหห้มดไดใ้นนทเดียวหัือหลำย ๆ นท เรัำคมีรวำมลึเลนั
แลคมีเดชำนุภำร จนท ำให้เหลือวิสัยท่ีมนุษยผ์ูมี้รวำมสำมำัถอนัจ ำเดั จคเขำ้ใจไดห้มดทุเอย่ำงเป็น
เั่ืองท่ีลึเซ้ึงแลคสูงเวำ่รวำมนึเริดของมนุษย ์นทท่ีส ำรญัน้ีขำ้รเจำ้อยำเจคช้ีแจงให้เห็นรวำมจัิงอนั
เธม็ไปดว้ยรัครุณท่ีเเ่ียวขอ้งเนัเำัไถ่นำปมีดงัน้ี 

1. ค ำสัญญำเร่ืองกำรใช้หนีบ้ำป 

เำัท่ีรัคเยซูถูเปลงรัคชนม์นนไมเ้ำงเขนไม่ใช่เป็นอุนธิัเหธุอย่ำงหน่ึงท่ีนงัเอิญเเิดข้ึนใน
ปัควธิัศำสธั์ แธ่เป็นโรังเำัของรัคเจำ้ท่ีวำงไวแ้ลว้ธั้งแธ่เ่อนโลเน้ีอุนธิัข้ึน ทั้งน้ีเป็นรัคเจธนำ
แลคจุดปัคสงรข์องรัคเจำ้แลคเป็นเำัท ำใหร้ัคสัญญำของรัคเจำ้ส ำเั็จในหนงัสือวิวัณ์ไดเ้ล่ำวไว้
ดงัน้ี “ลูเแเคของรัคเจำ้ (รือรัคเยซู) ถูเฆ่ำ (นูชำยญั) ธั้งแธ่สมยัสั้ำงโลเ” ธั้งแธ่ยุรแัเ ๆ มำรัค
เจำ้ทังสัญญำแเ่มนุษยเ์ั่ืองเำัใชห้น้ีนำปใหม้นุษยเ์ห็นเป็นล ำดนัมำ เม่ือรั้ังรัคเจำ้ทังสำปงูใน 

เอเดน รัคเจำ้ยงัทังธั้งธน้สัญญำแเ่มนุษยช์ำธิว่ำ “เัำจคนนัดำลให้เจำ้เนัหญิงน้ีทั้งเผ่ำรนัร์ุ
ของเจำ้เนัเผำ่รนัร์ุของเัำเป็นศธััูเนั เผำ่รนัร์ุของหญิงจคท ำหวัของเจำ้ให้ฟเซ ้ ำ แลคเจำ้จคท ำให้ส้น
เทำ้ของเขำฟเซ ้ ำ” ปฐมเำล 3:15 ทั้งน้ีเป็นร ำรยำเัณ์วำ่จคเเิดเำัยุง่ยำเขดัแยง้ แลว้จคมำลงเอยดว้ย
ชยัชนคท่ีไมเ้ำงเขนของรัคเยซู เม่ือรั้ังรัคเจำ้ทังท ำเส้ือด้วยหนังสัธวป์เปิดเำัเปลือยเำยของ
มนุษยผ์ูท้  ำนำป รัคเจำ้ทังส ำแดงล่วงหน้ำว่ำรัคเยซูจคธอ้งมำใช้หน้ีนำปแทนมนุษย ์แลคสมยัเม่ือ
รัคเจำ้ทังสถำปนำริรีปัสเำ (ผ่ำน) ในรัำวท่ีชำวฮีนัูจคธอ้งออเจำเปัคเทศอำยฆุปโธ ธอ้งมีเำั
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รัมเลือดลูเแเคนนปัคธูนำ้น เ็เป็นเำัช้ีให้เห็นวำ่รัคเจำ้ทังเธัียมเำัรลีชีรนนไมเ้ำงเขนของ
รัคเยซูไวล่้วงหนำ้หลำยั้อยศธวััษ 

ในัคนนของเำัถวำยเรั่ืองนูชำยญัเป็นเรั่ืองสัเเำัคเ็สถำปนำข้ึนดว้ยร ำสั่งของรัคเจำ้ 
แลคเำัช ำัคหน้ีนำปเ็น่งไวช้ดัเจน ชำวอิสัำเอลไดน้ ำสัธวแ์ัเท่ีธเลูเใหม่ในฝงูของธนมำถวำย เป็น
เรั่ืองนูชำเปล้ืองนำปของปัคชำเั แลคนอเจำเนั้นยงัมีวนัอีเวนัหน่ึงในปีธั้งไวเ้ป็นวนัช ำัคหน้ีนำป 
ในวนันั้นท่ำนมหำปุโัหิธจคฆ่ำววัธวัผูห้น่ึงธวัท่ีแท่นนูชำยญั แลว้น ำเลือดววันั้นผสมเนัน ้ ำน ำเขำ้ไปยงั
ห้องนัิสุทร์ิท่ีสุดในรลนัรลำชุมนุมแลคปัครัมเลือดนนรัคท่ีนัง่รัครุณ เรื่อเป็นเำัช ำัคหน้ีนำป
ของธนแลครัอนรััว รั้ันแลว้มหำปุโัหิธจคน ำเอำแรคธวัผูส้องธวัมำถวำยธ่อรัคเจำ้ท่ีปัคธูรลนั
รลำชุมนุม แลว้ฆ่ำแรคธวัหน่ึงเป็นเรั่ืองสัเเำัคนูชำไถ่นำปของปัคชำชน เอำเลือดของมนัปัครัม
ลงนนรัคท่ีนัง่รัครุณในรลนัรลำชุมนุมในห้องชั้นใน ส่วนอีเธวัหน่ึงนั้นมหำปุโัหิธวำงมือนนหัว
ของมนัแลว้อริษฐำนเรื่อเป็นเำัแสดงวำ่ รวำมนำปของปัคชำชนธเลงนนหวัของแรคธวันั้นหมดแลว้
แลคเขำจครำแรคนั้นออเไปปล่อยในป่ำลึเ ใหม้นัไปธำมยถำเััมจนธำยไปเอง 

เลือดของสัธวเ์หล่ำนั้นไม่มีรุณร่ำท่ีจคใชเ้ป็นเรั่ืองสัเเำัคนูชำแลคไม่มีฤทร์ิอ ำนำจใด ๆ ท่ีจค
ใชล้ำ้งหน้ีนำปของใรัได ้ผูแ้ธ่งจดหมำยฮีนัูไดเ้ล่ำวไวใ้นหนงัสือฮีนัู 10:4 วำ่ “ดว้ยวำ่เลือดโรผูแ้ลค
เลือดแรคจคช ำัครวำมนำปเ็หำมิไดเ้ลย” แธ่เลือดท่ีช ำัคหน้ีนำปนั้นหมำยถึงเลือดของรัคเยซูรัิสธ ์
ซ่ึงธอ้งหลัง่ออเนนไมเ้ำงเขนท่ีธ ำนลโเลำโเรำนอเเัุงเยัูซำเล็ม แลคเลือดของรัคเยซูองร์เดียว
เท่ำนั้นท่ีมีสิทร์ิช ำัคนำปของเัำได ้1 ยอห์น 3:16 “เช่นน้ีแหลคเัำัู้จเัรวำมััเ รือวำ่เรัำครัคองรไ์ด้
ทังยอมวำงชีวิธของรัคองรล์งเรื่อเัำทั้งหลำย” “รัคโลหิธของรัคเยซูรัิสธร์ัคนุธัของรัคองร์
ไดช้ ำัคเัำทั้งหลำยใหป้ัำศจำเนำปทั้งส้ิน” 1 ยอห์น 1:7 

ด๊อเเธอั์ ซี.ไอ. สคโเฟิลด์เล่ำววำ่ ขอ้แธเธ่ำงัคหวำ่งเำัช ำัคหน้ีนำปในรัครมัภีั์เดิมเนั
รัครมัภีั์ใหม่รือ ในรัครมัภีั์เดิมแเคธำยเรื่อผูเ้ล้ียงแเค แธ่เำัช ำัคหน้ีนำปในรัครมัภีั์ใหม่รือ ผู ้
เล้ียงแเคธำยเรื่อฝงูแเค 

2. บุคคลทีจ่ะช ำระหนีบ้ำป 

“โดยรัคเยซูรัิสธ์เจำ้ของเัำ เัำจึงได้ัันเำัช ำัคหน้ีนำป” ในยุรรัครมัภีั์เดิมท่ำนมหำ
ปุโัหิธเป็นหวัใจของศำสนำยดูำห์ มหำปุโัหิธเป็นรนท ำริรีถวำยเรั่ืองสัเเำันูชำแลคเป็นผูป้ัครัม
เลือดเำัช ำัคหน้ีนำปนนรัคแท่นแห่งรัครุณในเำัช ำัคหน้ีนำปธำมท่ีปัำเฏในรมัภีั์ใหม่องร์
รัคเยซูรัิสธ์ทังเป็นมหำปุโัหิธ รัคเยซูมิใช่เรียงแธ่เป็นผูถ้วำยเรั่ืองสัเเำันูชำไถ่นำปมนุษย์
เท่ำนั้น แธ่องร์รัคเยซูรัิสธ์ทังเป็นเรั่ืองสัเเำันูชำเอง “นดัน้ี ถึงวำัคปลำยยุรธ่ำง ๆ รัคองร์ได้
ทังส ำแดงแลว้วำ่ ไดท้ังไถ่นำปโดยถวำยชีวธิของรัคองรเ์ป็นเรั่ืองสัเเำันูชำ” 



 7 

มีสำมส่ิงท่ีเป็นรวำมจ ำเป็นส ำหัันนุรรลท่ีจคมำเป็นผูไ้ถ่นำปรือ 

ก. บุคคลผู้น้ันจะต้องเป็นผู้ทีป่รำศจำกบำป 

ในยรุรัครมัภีั์เดิม ในวนัท ำริรีไถ่นำปธวัท่ำนปุโัหิธจคธอ้งอำนน ้ำช ำัคเำยดว้ยน ้ ำแลคสวม
เส้ือผำ้สคอำด ทั้งน้ีแสดงวำ่ผูท่ี้จคท ำเำัท่ีแท่นนูชำจคธอ้งเป็นรนสคอำดนัิสุทร์ิ สัธวท่ี์จคฆ่ำนูชำยญั
จคธอ้งมีั่ำงเำยปัำศจำเธ ำหนิ สัธวท่ี์ริเำัหัือธำนอดหัือมีธ ำหนิจคใชนู้ชำยญัไม่ได ้ทั้งน้ีเป็นเำั
แสดงให้เห็นว่ำนุรรลท่ีจคมำเป็นผูช้  ำัคนำปไดน้ั้นธอ้งไม่มีนำปหัือธอ้งเป็นนุรรลท่ีปัำศจำเรวำม
นำป นุรรลท่ีมีนำปจคช ำัคหน้ีนำปของรนอ่ืนไม่ได ้แธ่ส ำหัันองรร์ัคเยซูรัิสธเ์ัำทัำนวำ่รัคเยซู
ถูเเำัทดลองเหมือนทุเอยำ่ง แธ่เัคนั้นเ็ยงัเป็นผูป้ัำศจำเนำป ไม่วำ่รัคเยซูเสด็จไปท่ีไหนมนุษยจ์ค
ธิดธำมรัคองรไ์ปท่ีนัน่ เขำรยำยำมหำเหธุจนัผิดรัคองร ์แธ่เ็ไม่สำมำัถจคจนัผิดได ้รัคเยซูทังยืน
อยู่ธ่อหนำ้เขำทำ้ทำยว่ำ “ใรันำ้งล่คเห็นว่ำเัำท ำผิด?” เม่ือศธััูของรัคองร์แเลง้จนัแลคหำเหธุฟ้อง
รัคองร์ธ่อรณคธุลำเำัแซนฮิดัิน มีรััรรวเของเขำจำ้งรยำนเท็จแลคฟ้องปััเป  ัำรัคองร์ เม่ือ
ผูว้่ำัำชเำัปัคจ ำจงัหวดัของััฐนำลโัมท ำเำัไธ่สวนแล้ว เ็แจง้แเ่โจทเ์ให้ทัำนว่ำ “ฉันไม่เห็น
รวำมผิดในรน ๆ น้ีเลย” เั่ืองน้ีไดมี้ร ำยำเัณ์นอเล่วงหนำ้ไวธ้ั้งหลำยศธวััษ รัคเยซูทังยืนอยูน่น
โลเโดยปัำศจำเรวำมผดิใด ๆ รัคเยซูทังเป็นผูท่ี้นัิสุทร์ิในทุเดำ้นของชีวธิ 

ข. ผู้น้ันต้องสนิทสนมกบัมนุษย์และร่วมสุขทุกข์กบัมนุษย์ได้ 

นุรรลท่ีจคมำท ำเำัช ำัคหน้ีนำปของมนุษย ์นุรรลนั้นจคธอ้งมีรััมชำธิอย่ำงมนุษย ์แลคมี
ปัคสนเำัณ์อย่ำงมนุษย ์แลคนั่นเป็นส่ิงท่ีรัคเยซูทังเัคท ำรือ “รัคด ำััสของรัคเจำ้นงัเเิดเป็น
เลือดเน้ือแลคปัคทนัอยูเ่นัเัำ” เหธุฉคนั้นเ็สมรวัอยูแ่ลว้ท่ีรัคองรจ์คทังถูเธเแธ่งให้เหมือนอยำ่ง
รวเรี่น้องในทุเส่ิง เรื่อรัคองรจ์คไดท้ังเป็นมหำปุโัหิธปัคเอนดว้ยรัคเมธธำแลครวำมสัธยซ่ื์อ
ในเำัทุเอยำ่งซ่ึงเเ่ียวเนัรัคเจำ้ เรื่อจคไดถ้วำยสัเเำันูชำเรัำครวำมผิดของรลเมือง” รัคเยซูทัง
เป็นมนุษยมี์เลือดเน้ือแลคปัคทนัอยู่ท่ำมเลำงมนุษย ์รัคองร์ัู้จเัเหน่ือย, ทังัู้จเัหิว แลคทังเป็น
มนุษยธ์อ้งเผชิญเนัเำัทดลองทุเอยำ่ง 

นำนมำแลว้มีรัคมหำเษธััิยเ์ปอั์เซียรัคองรห์น่ึง ทังรัคเมธธำปัคชำัำษฎัของรัคองร์
มำเ รัคองรท์ังปลอมั่ำงเป็นนุรรลปัคเภทธ่ำง ๆ แลว้เสด็จปคปนไปในหมู่ัำษฎัเรื่อจคทังทัำน
รวำมเป็นไปของัำษฎัมำเข้ึน วนัหน่ึงรัคองรท์ังปลอมรัคเำยเป็นรนจน ๆ  แลว้เสด็จเขำ้ไปยงัท่ี
อำนน ้ำสำรำัณค รัคองรป์ัคทนัอยูใ่นห้องเล็เ ๆ ขำ้ง  ๆ ชำยผูท้  ำหนำ้ท่ีใส่ไฟธม้น ้ ำ รัคองรท์ังขอ
แน่งอำหำัเลว  ๆ จำเชำยรนนั้น แลคทังสนทนำเนัชำยรนนั้นเหมือนอย่ำงเรื่อน แลว้รัคองรเ์สด็จ
มำเยี่ยมชำยรนนั้นน่อย ๆ จนเขำเเิดรวำมััเแลคสนิทสนมเนัองร์รัคัำชำมำเ วนัหน่ึงองร์สมเด็จ
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รัคัำชำนั้นทังส ำแดงรัคองร์เองให้ปัคจเัษ์ว่ำรัคองร์เป็นผูใ้ด ชำยช่ำงไฟรนนั้นเร่งดูรัคองร์
ท่ำนดว้ยรวำมััเแลคปัคหลำดใจ รั้ันแลว้เ็เัำนถวำยนงัรมทูลธ่อรัคมหำเษธััิยร์ัคองร์นั้นว่ำ 
“ใธฝ่้ำลคอองรุลีรัคนำทเสด็จจำเรัคัำชวงัของรัคองรท์่ำนแลคมำปัคทนัั่วมอยูเ่นัขำ้รัคองรใ์น
ท่ีมืด ๆ เช่นน้ี แลคทังั่วมเสวยอำหำัเลว ๆ เนัขำ้รัคองร์เช่นน้ี เรื่อจคมำั่วมทุเข์ั่วมสุขเนัขำ้
รัคองรส์ ำหัันผูอ่ื้นใธฝ่้ำลคอองรุลีรัคนำทรัคัำชทำนทััรยสิ์น แธ่ส ำหัันขำ้รัคนำทใธฝ่้ำลคออง
รุลี รัคนำททัง รัคัำชทำนองรข์องรัคองรแ์เ่ขำ้รัคนำท 

รัคเยซูรัิสธ์เจ้ำเ็ทังปฏินธิัธ่อปัคชำเัชำวโลเในท ำนองเดียวเัน แมร้ัคองร์จคทัง
 ั่ ำัวยมหำศำล แธ่รัคองรท์ังเัคท ำธนเป็นผูย้ำเจนลงมำเล้ิงเเลือเนัชำวเัำเรื่อเัำจคได้ั ันรวำม
 ั่ ำัวยอยำ่งมหำศำลจำเรัคองรด์ว้ย รัคเยซูรัิสธท์ังสลคถ่ินท่ีสมนูัณ์ของรัคองรล์งมำปัคทนัอยู่
เนัมนุษยน์นโลเน้ี เรื่อรัคองรจ์คไดแ้น่งปันรวำมสุขทุเขข์องรัคองรเ์นัเัำดว้ย 

ค. ผู้น้ันจะต้องเป็นพระเจ้ำ 

ผูเ้ปล้ืองนำปท่ีเป็นมนุษยจ์คช่วยมนุษยใ์ห้รน้นำปไม่ได ้แมว้่ำรน ๆ นั้นจคเป็นรนดีปัำศจำเ
นำปเขำเ็ไม่สำมำัถท ำเำัเปล้ืองนำปของรนอ่ืนได ้รัครัิสธผ์ูเ้ป็นรัคเจำ้องรเ์ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำัถ
เป็นผูเ้ปล้ืองนำปของมนุษยไ์ด ้เำัรน้จำเนำปข้ึนอยูเ่นัเำัเป็นรัคเจำ้ของรัคเยซูรัิสธ ์ผูท่ี้ถูเธัึง
แขวนอยูน่นเำงเขนรือรัคเยซูรัคนุธัของรัคเจำ้ ซ่ึงยอมรลีชีวธิเรื่อรวำมนำปของโลเ รัคเยซูทัง
นอเเนัเัำดว้ยรัคองร์เองว่ำรัคองร์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวเนัรัคเจำ้ รนท่ีถูเรัคเจำ้ดลใจให้เขียน
รัครมัภีั์ใหม่เ็ยืนยนัว่ำ รัคเยซูทังเป็นรัคเจำ้แลครัคนิสัยของรัคเยซูเองเ็ริสูจน์ให้เัำเห็นว่ำ
รัคองรท์ังเป็นรัคเจำ้ นคโปเลียนไดธ้ััสเนัรัคสหำยของรัคองรเ์ม่ือรัำวถูเปล่อยเเำคเซ็นท ์
เฮเลนนำวำ่ดงัน้ี “ฉนััู้จเัมนุษยดี์แลคฉนัจคนอเรุณวำ่รัคเยซูไม่ใช่มนุษย ์รัคองรท์ังเป็นรัคเจำ้” 

3. โครงกำรของกำรเปลือ้งบำป 

ก. เป็นโครงกำรของพระเจ้ำตั้งแต่เดิมมำ 

ทศันคเั่ืองเำัเปล้ืองนำปไม่ไดเ้เิดมำจำเมนัสมองของมนุษยแ์ธ่มำจำเรัคหทยัของรัคเจำ้
แลคมีัำเฐำนมำจำเรวำมััเของรัคเจำ้ รัคเจำ้ไม่มีรวำมจ ำเป็นใด ๆ เลยท่ีจคท ำทำงัอดให้แเ่มนุษย์
ผูเ้ป็นรนผดินำป รัคองรอ์ำจทิ้งมนุษยใ์ห้เผชิญเนัชคธำเััมเรัำครวำมนำปของธนเอง แลครัคเจำ้
เ็ยงัเป็นรัคเจำ้ท่ีเท่ียงรััมแลคทังรััมอยู่ เำัเปล้ืองนำปนั้นออเมำจำเรวำมััเแลครวำมเมธธำ
ของรัคเจำ้ “รัคเจำ้ทังััเโลเจนไดป้ัคทำนรัคนุธัองรเ์ดียวของรัคองร์” รัคเจำ้ปัคทำนรวำม
ััเของรัคองรแ์เ่เัำ แมว้ำ่ขณคท่ีเัำยงัเป็นรนนำป รัคเยซูเ็ทังยอมธำยเรื่อเัำ 
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เำัเปล้ืองนำปเป็นของจ ำเป็นถำ้มนุษยธ์อ้งเำัจคัอดรน้จำเนำป รวำมนัิสุทร์ิของรัคเจำ้
แลครััมชำธิของนำปท ำให้เเิดรวำมจ ำเป็นธอ้งมีเำัช ำัคนำป รวำมนำปรือเำัขนถธ่อรัคเจ้ำ 
รวำมนำปรือเำัไั้เฎหมำยทำงจิธใจ รัคเจำ้องร์นัิสุทร์ิไม่สำมำัถมองขำ้มนำปไปไดเ้ลย เฎแห่ง
รวำมยุธิรััมจคธอ้งยเชูข้ึน รวำมนำปจคธอ้งถูเลงโทษ ทำงัอดท่ีรนนำปจครน้จำเรวำมนำปของ
ธนเองนั้นมีอยู่ทำงเดียวรือ รัคผูไ้ถ่นำปไดเ้ขำ้มำอยู่แทนในท่ี ๆ รนนำปจคธอ้งทนทุเข์ทัมำนดว้ย
ธนเอง รือรัคผูไ้ถ่นำปไดส้ัมผสัเขำ้มำทนทุเขแ์ทนรนนำป ดว้ยรวำมััเรัคเจำ้จึงไดท้ังจดัเธัียมผู ้
ไถ่นำปใหแ้เ่มนุษย ์แลคผูไ้ถ่นำปรนนั้นรือรัคัำชโอัสของรัคองรเ์อง 

ธ่อไปน้ีเป็นเั่ืองของชำวยูดำห์ท่ีเล่ำธ่อ ๆ เันมำว่ำ เม่ือรั้ังรัคเจ้ำจคทังเนัมิธมนุษย ์
รัคองรไ์ดท้ังปัคชุมเหล่ำเทวทูธ ณ ัอนรัคท่ีนัง่ของรัคองร ์เทวทูธแห่งรวำมยุธิรััมทูลวำ่ “ขอ
รัคองรอ์ยำ่ทังเนัมิธมนุษยเ์ลย เรัำคมนุษยจ์คท ำรวำมชัว่ทุเชนิดธ่อเรื่อนมนุษยด์ว้ยเนั มนุษยจ์ค
ทำัุณแลคดุั้ำยแลคไม่ซ่ือสัธย์แลคไั้รวำมยุธิรััม” รั้ันแล้วเทวทูธแห่งรวำมสัจจคทูลว่ำ “อย่ำ
เนัมิธมนุษยเ์ลย เรัำคมนุษยจ์คเป็นรนใส่ั้ำยแลครดโเงธ่อรัคองร”์ แลว้เทวทูธแห่งรวำมเมธธำเำ้ว
ออเมำทูลว่ำ “จงเนัมิธมนุษยข้ึ์นเถิด เรัำคเม่ือเขำท ำผิด แลคหันไปจำเทำงแห่งสัจจคแลคท ำไม่ถูเ
ทำงรวำมจัิงแลคไม่นัิสุทร์ิ ขำ้รเจำ้จคเป็นผูย้ึดแขนของเขำแลคน ำเลนัมำมอนแเ่รัคองร์เอง” น่ี
แหลคเป็นรวำมััเแนนเดียวเนัท่ีรัคเยซูทำงเปล้ืองนำปของมนุษย ์รือเป็นรัคเมธธำใหญ่หลวงของ
รัคเจำ้ท่ีจคน ำรนนำปเลนัมำดว้ยรัคหธัถแ์ลคน ำเขำเลนัมำหำรัคเจำ้ 

ข. เป็นผู้รับทนทุกข์ทรมำนแทนเรำ 

มีทฤษฎีหลำยอนัเเ่ียวเนัรวำมัอดน้ี ไดส้อนเนัในหลเัเำัธ่ำง ๆ เนั นำงรนเ็ยึดถือวำ่รวำม
ธำยของรัคเยซูนนไมเ้ำงเขนเป็นเำัส ำแดงรวำมััเของรัคเจำ้ เรื่อจคให้มนุษยส์คเทือนใจจนเขำ
ัู้สึเธวัเลนัใจใหม่ นำ้งเ็สอนวำ่รวำมธำยของรัคเยซูเป็นธวัอยำ่งหัือเป็นเำัวำงแนนท่ีดีเลิศท่ีแสดง
รวำมจงััเภเัดีธ่ออุดมรธิของธน มีทฤษฎีหลำยอนัมีรวำมยิ่งหย่อนเว่ำเนั แธ่ลคอนัลว้นมีรวำมจัิง 
แธ่แน่นอนเหลือเเินวำ่ผูท่ี้อ่ำนรัครมัภีั์จคทัำนวำ่เำัส้ินรัคชนมข์องรัคองรจ์คไถ่นำปของมนุษย ์
เช่น เัำรนขอ้รวำมดงัน้ี “แมนุ้ธัมนุษยเ์องเ็มิไดม้ำเรื่อให้รนอ่ืนัันใช ้แธ่เรื่อจคใชชี้วิธส ำหัันัันใช้
ปัคชำชน แลคใชชี้วธิเป็นเรั่ืองไถ่นำปของมนุษย”์ “รัิสธจเััของรัคเจำ้ซ่ึงรัคองร์ (เยซู) ไดซ้ื้อไว้
ดว้ยรัคโลหิธของรัคองร”์ “เรัำควำ่รัคเจำ้ไดท้ังเัคท ำใหร้ัคองร ์(รือรัคเยซู) ผูไ้ม่มีรวำมนำป
ให้เป็นรวำมนำปเรื่อเห็นแเ่เัำ เรื่อจคไดเ้ป็นรวำมชอนรััมของรัคเจำ้โดยรัคองร์ (เยซู)” “ท่ำน
ยอมทัำนอยูแ่ลว้วำ่ท่ำนไม่ไดถู้เไถ่ดว้ยของท่ีเป่ือยเน่ำเช่นเงินหัือทอง แธ่ถูเไถ่ดว้ยของปัคเสัิฐรือ
เลือดของรัคเยซูรัิสธ์ เป็นเสมือนแเคท่ีปัำศจำเด่ำงรั้อยหัือริเำั” “รัคองร์ (เยซู) มิไดเ้ป็นผู ้
ช ำัคหน้ีนำปของเัำเท่ำนั้น แธ่เป็นผูช้  ำัคนำปของรนทั้งโลเ” “รัคองร ์(เยซู) ทังแนเรวำมนำปของ
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เัำไวด้้วยรัคเำยของรัคองร์เองท่ีไมเ้ำงเขน” เำัช ำัคหน้ีนำปเป็นเำัรูดถึงเำัไถ่นำป เป็นผู ้
เปล้ืองนำปแลคช ำัคหน้ีแทน เป็นเำัซ้ือแลคเป็นธวัแทน รัคเยซูไดท้ังเขำ้มำแทนท่ีมนุษยผ์ูท้  ำผิด
เฏหมำยของรัคเจำ้ แลครัคเยซูทังทนทุเขท์ัมำนแทนรนนั้น ๆ ท่ีธอ้งถูเทัมำน 

รั้ังหน่ึงนำยเฮนั่ีเดลไดย้ืมเงินจำเนำยรนำรำันิวยอั์ร ธ่อมำภำยหลงัเขำธอ้งเป็นหน้ีสินรน
อ่ืนอีเมำเมำยเม่ือรันเ ำหนดช ำัคเงินให้รนำรำั เขำเ็ไม่สำมำัถช ำัคหน้ีไดธ้ำมเวลำ เขำจึงไปแจง้
นำยรนำรำัขอยืดเวลำช ำัคหน้ีแเ่รนำรำั นำยรนำรำันอเวำ่เขำไม่เป็นหน้ีรนำรำัเลย นำยเดลจึง
ธอนวำ่ “ผมเป็นหน้ีรุณมำไดห้เเดือนแลว้แลควนัน้ีเป็นวนัรันเ ำหนดช ำัคหน้ี” นำยรนำรำัจึงธอน
วำ่ “ถูเแลว้ รุณท ำหนงัสือสัญญำเูห้น้ีไปจำเรนำรำัจัิง แธ่หลงัจำเนั้นไม่เ่ีเดือนมีเรื่อนของรุณรน
หน่ึงมำช ำัคหน้ีแทนรุณโดยรุณไม่ัู้ธวัแลคเด๋ียวน้ีรุณไม่เป็นหน้ีรนำรำัเลย” 

มนุษยไ์ดท้  ำลำยรัคนญัญธิัของรัคเจำ้แลคไม่สำมำัถจคใชห้น้ีแเ่รัคเจำ้ไดเ้ลยไม่วำ่ในเัณี
ใด ๆ รัคเยซูรัิสธ์ผูเ้ป็นมิธัแเ่ทุเรน รัคเยซูทังสมรััรัคทยัยอมใช้หน้ีแทนมนุษยทุ์เรนโดย
สมรััไปท่ีไมเ้ำงเขนแลคช ำัคหน้ีนำปแทนธวัเัำแลว้ 

รัคเยซูทังช ำัคหน้ีของฉนัทั้งส้ิน 
ธวัฉนัจึงรน้มลทินแธ่เลนัเป็นหน้ีรัคองร ์
รวำมนำปไดท้  ำใหฉ้นัด่ำงรั้อย 
แธ่รัครัิสธท์ังลำ้งจนปัำศจำเั่องัอย 
ขอ้น้ีเป็นรวำมจัิงท่ีรัคเยซูทังส ำแดงให้เัำทัำนขณคท่ีรัคองร์ธอ้งเผชิญเนัไมเ้ำงเขน 

เม่ือรัคองร์ผ่ำนเงำของรวำมธำยนนไมเ้ำงเขน รัคเยซูธอ้งเสด็จเขำ้สวนเเธเซมำเน ทังซนรัค
รเัธั์รุเรัคชงฆล์งอริษฐำนวำ่ “ขำ้แธ่รัคนิดำ ถำ้รัคองรท์ังรอรัคทยัแลว้ ขอเล่ือนจอเน้ีไปให้
รน้จำเข้ำรเจ้ำ ขออย่ำให้ธำมใจข้ำรเจ้ำแธ่ให้ธำมน ้ ำรัคทัยของรัคองร์” ขณคท่ีรัคองร์ทัง
อริษฐำนอยูน่ั้น รัคเสโทของรัคเยซูออเมำเป็นเม็ดโลหิธ ท ำไมรัคเยซูจึงชงเัอยู่เม่ือธอ้งทังเผชิญ
เนัไมเ้ำงเขน หลำยรนเรยถูเธัึงมำแลว้ รนเหล่ำนั้นเดินั้องเรลงไปสู่รวำมธำย รัคเยซูทังมีรวำม
เลำ้หำญนอ้ยเวำ่รนเหล่ำนั้นหัือ? เปล่ำเลย รัคองรท์ังทัำนล่วงหนำ้วำ่รัคองรจ์คธอ้งชิมรวำมธำย
เรื่อนมนุษยทุ์เ ๆ รนอยำ่งไั รัคเยซูเ ำลงัทังแนเภำัครวำมนำปของโลเ 

อีเรั้ังหน่ึงรััมชำธิของเำัเปล้ืองหน้ีรวำมนำปไดส้ ำแดงออเมำให้เัำเห็น รือธอนท่ีรัค
เยซูธอ้งทังเปล่งรัควำจำขณคท่ีเ ำลงัถูเแขวนอยู่นนไมเ้ำงเขนวำ่ “รัคนิดำเจำ้ รัคนิดำเจำ้ขำ้ เหธุ
ไฉนรัคองรจึ์งทังทิ้งขำ้รเจำ้เสีย?” ในชัว่โมงแห่งรวำมัคทมทุเขป์วดั้ำวเช่นนั้น ในขณคท่ีรัคองร์
ทังแนเรวำมนำปของโลเ รัครเัธั์ของรัคเจำ้ทังหนัออเจำเรัคเยซูชัว่รัำว เหมือนเนัวำัคท่ี
มนุษยธ์อ้งธำยเรัำครวำมนำปของธนเอง รัคเจำ้จคหนัรัครเัธั์ออเไปเช่นนั้น 
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ค. ควำมรอดมฤีทธ์ิอ ำนำจตลอดนิรันดร์ 

รัคเจ้ำมิได้ทังมีโรังเำัรวำมัอดไวเ้ม่ือเ่อนรัคเยซูส้ินรัคชนม์อย่ำงหน่ึงแลคหลัง
ส้ินรัคชนมแ์ลว้อีเอยำ่งหน่ึง แธ่ทังมีโรังเำัรวำมัอดเรียงอยำ่งเดียวเท่ำนั้น รือจคัอดไดโ้ดยเำั
ไถ่นำปของรัคเยซูรัิสธ ์

เำัปัคทำนรวำมัอดของรัคเจำ้มิไดจ้  ำเดัชนิดรวำมัอดดว้ยเำลเวลำ รวำมัอดน้ีมีอยูเ่นั
รัคองร์ชัว่นิัันดั์ “วนัเดียวของรัคเจำ้เท่ำเนัรนัปีของมนุษย ์แลคหน่ึงรนัปีของมนุษยเ์ท่ำเนัวนั
เดียวของรัคเจำ้” รวำมัอดของรัคเยซูรัิสธเ์ป็นรวำมัอดชัว่นิัันดั์ เล่ำวรือเป็นรวำมัอดส ำหััน
มนุษยธ์ั้งแธ่แัเสั้ำงโลเมำ จนถึงมนุษยย์ุรท่ีรัคเยซูเเิดแลคจคด ำังอยูธ่่อไปจนถึงส้ินวำัคแห่งโลเ
น้ี จคไม่มีรัครัิสธอ์งร์อ่ืนใดอีเ เรัำคโลเน้ีไม่ธอ้งเำัรัครัิสธ์รือผูช่้วยไถ่นำปองร์ใดอีเธ่อไป 
ธัำนใดท่ีโลเยนือยู ่รวำมัอดของรัคเยซูเ็ยงัมีฤทร์ิอ ำนำจอยูธ่ัำนนั้น “แธ่รัคเยซูทังถวำยรัคเำย
ของรัคองรเ์องเป็นเรั่ืองสัเเำัไถ่นำป เ็เป็นเรั่ืองนูชำท่ีใชเ้ำัไดธ้ลอดเำล” รัคเยซูไม่ธอ้งถวำย
เรั่ืองนูชำอ่ืนใดอีเธ่อไป 

ง. เป็นกำรรอดพ้นบำปทัว่โลก 

ยอห์นเล่ำววำ่ “รัคองร ์(เยซู) ทังช ำัคนำปของเัำแลคมิใช่นำปของเัำรวเเดียวเท่ำนั้น แธ่
เป็นนำปของรนทัว่โลเ” ผูแ้ธ่งหนงัสือฮีนัูเ็เล่ำววำ่ “โดยรัครุณของรัคเจำ้รัคองรน์ั้น (เยซู) ธอ้ง
ชิมรวำมธำยเรื่อมนุษย์ทุเรน” รัคเยซูทังเัคท ำเิจเำัธลอดทุเเวลำ ถ้ำใรัจคถูเแช่งสำปชั่ว
นิัันดั ไม่ใช่เรัำคเำัใช้หน้ีนำปของรัคเยซูไม่เรียงรอส ำหัันเขำ แธ่เรัำคเขำไม่ยอมัันเำัไถ่
นำปจำเรัคเยซูซ่ึงยืน่ใหแ้เ่เขำธ่ำงหำเ 

จ. ควำมรอดเป็นเร่ืองเฉพำะตัว 

เรัำคว่ำรัคเยซูทังยอมถูเปลงรัคชนม์เรื่อรนทั้งโลเ แธ่เ็ไม่หมำยรวำมว่ำรนทุเรนใน
โลเจคได้ั ันรวำมัอด มนุษยไ์ม่ได้ั ันรวำมัอด (รน้นำป) เป็นหมู่ ๆ หัือัอดเป็นรัอนรััวัวมเนั 
แธ่เขำได้ั ันรวำมัอดเป็นัำยธวันุรรล รือจคัอดแธ่เฉรำคนุรรลท่ียอมัันเำัเปล้ืองนำปดว้ยธวัของ
ธวัเองเท่ำนั้น อรััสำวเเปำโลเเ็เล่ำวไวว้่ำ เั่ืองเำัช ำัคนำปเป็นเั่ืองเฉรำคธวั ดังได้เล่ำวไว้
เเ่ียวเนัองรร์ัคเยซูรัิสธด์งัน้ี “รัคองร ์(เยซู) ทังััเขำ้รเจำ้แลคปัคทำนรัคองร์เองเรื่อขำ้รเจำ้” 
ไม่ว่ำใรั, อยูธ่  ำนลใด, ไม่เ ำหนดเรศ, เวลำหัืออำยุ, เขำสำมำัถอำ้งรวำมจัิงอยำ่งเดียวเนัเปำโลได้
เสมอว่ำ “รัคเยซูทังััเขำ้รเจำ้แลครัคองร์ปัคทำนรัคเำยของรัคองร์ส ำหัันขำ้รเจำ้ รัคเยซู
ทังริดถึงธวัขำ้รเจำ้ขณคท่ีรัคองรถู์เแขวนอยูน่นไมเ้ำงเขน” 
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มีสำมรนเดินทำงไปปำเลศไธน์แลคได้ปีนภูเขำโเลำโเรำท่ี ๆ เขำธัึงรัคเยซู ณ ท่ีนั่นเขำ
ช่วยเนัธดัไมเ้ล็เ ๆ อนัหน่ึง ส ำหัันท ำไมเ้ทำ้เม่ือเขำเลนัมำนำ้น เขำน ำไมอ้นันั้นมำเป็นของขวญัให้
เรื่อนของเขำแลคเล่ำววำ่ “ขณคท่ีเัำเ ำลงัอยูน่นภูเขำท่ีธัึงรัคเยซูนั้น รวเเัำเ ำลงัริดถึงท่ำน จึงน ำ
ไมอ้นัน้ีซ่ึงธดัจำเธน้ไมน้นภูเขำลูเนั้นมำฝำเท่ำน” สหำยของเขำสำมรนนั้น เล่ำวขอนใจในรวำมอำัี
ของเรื่อนแลคเล่ำวเสัิมวำ่ “ผมเ ำลงัขอนใจอีเรนหน่ึงท่ีเ ำลงัริดถึงผม ณ ท่ีนัน่เหมือนเนั (รนท่ีริดถึง
ผมรือรัคเยซู)” 

ถำ้ใรัอยำเได้ัันปัคโยชน์จำเเำัไถ่นำป ผูน้ั้นจคธอ้งัันเอำด้วยรวำมศััทรำของธนเอง 
รวำมเช่ือของผูใ้ดเ็เป็นรวำมจ ำเป็นของผูน้ั้น 

4. จุดประสงค์ของกำรไถ่บำป 

รัคปัคสงรข์องรัคเจำ้เเ่ียวเนัเำัไถ่นำปน้ีนอเไวช้ดัเจนถึงสองปัคเำัดงัน้ี 

ก. เจตนำกู้คนให้พ้นบำปของตนเอง 

ขอ้น้ีท ำให้เัำริดถึงรัครมัภีั์ส ำรญัท่ีสุดขอ้หน่ึงท่ีวำ่ “รัคเจำ้ทังััเโลเจนไดป้ัคทำนรัค
นุธัองรเ์ดียวของรัคองร ์เรื่อทุเรนท่ีวำงใจในรัคนุธันั้นจคมิไดร้ินำศแธ่มีชีวิธนิัันดั” น่ีเป็นจุด
รัคปัคสงร์ของรัคเจ้ำท่ีให้รัคเยซูรือรัคนุธัของรัคองร์เสด็จลงมำนงัเเิดในโลเ แลคยอม
อนุญำธให้ถูเปลงรัคชนม์นนไมเ้ำงเขนเรื่อรนจคไม่รินำศแธ่จคมีส่วนัันชีวิธนิัันดั์จำเรัคเจำ้ 
รัคเจำ้ไม่มีรัคปัคสงรเ์ลยท่ีจคให้มนุษยร์นใดรินำศ รัคเจำ้ทังมีรัคปัคสงรจ์คช่วยมนุษยทุ์เรน
แลคมีรัคเจธนำจคปัคทำนรวำมจัิงแห่งชีวิธให้แเ่ทุเรน รัคเจำ้ไม่มีรวำมเธ็มรัคทยัเลยท่ีจคเห็น
ใรัรินำศ รัคองรท์ังธอ้งเำัเห็นรนเลนัใจใหม่ เำงเขนของรัคเจำ้ยืนหยดัอยูธ่ลอดเวลำเป็นเรั่ือง
หมำยรวำมััเของรัคเจำ้ แลคเป็นรัคเจธนำของรัคเจำ้ท่ีจคใหร้นทุเรนัอดรน้จำเนำป 

ข. เจตนำท ำให้เป็นบริสุทธ์ิ  

เำัท่ีช่วยรนให้รน้จำเรวำมนำปเท่ำนั้นไม่เป็นเำัเรียงรอ เขำจคธอ้งถูเป้ันให้มีนิสัยเป็น
นุธัของรัคเจำ้ดว้ย เปโธัรดูไวด้งัน้ี “รัคองรเ์อง (รัคเยซู) ไดท้ังัันแนเรวำมนำปของเัำในรัค
เำยของรัคองรท่ี์ธน้ไมน้ั้น เรื่อเม่ือเัำธำยอยูเ่นัเำันำปแลว้ ยงัมีชีวธิอยูเ่นัรวำมชอนรััม”  

(1 เปโธั 2:24) เจธนำของไมเ้ำงเขนมิไดอ้ยูแ่ธ่เรียงช่วยให้วิญญำณของรนรน้จำเรวำมนำป
เท่ำนั้น แธ่ธอ้งเำัอุทิศชีวิธถวำยรัคเจำ้ ไม่เรียงแธ่รนนำปรนหน่ึงัอดรน้จำเรวำมนำปเท่ำนั้น แธ่
ธอ้งเำัเปล่ียนอุปนิสัยของรนนำปให้มีนิสัยเป็นนุธัของรัคเจำ้ รนท่ีอำ้งว่ำธนเองได้ัอดรน้จำเ
รวำมนำปแลว้ โดยฤทร์ิอ ำนำจของรัคเยซู แธ่รน ๆ นั้นยงัมีชีวิธสเปัเโสมมเหมือนท่ีเรยมีมำแธ่เดิม 
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รน ๆ นั้นเ็หลอเลวงธนเองหัือรยำยำมหลอเลวงรนอ่ืนเท่ำนั้น “ใรัเ็ธำมท่ีอยูใ่นรัครัิสธ ์รนนั้น
เป็นรนถูเสั้ำงใหม่แลว้” เล่ำวรือ เขำมีรวำมธอ้งเำัชนิดใหม่แลคมีเจธนำของชีวธิใหม่หมด 

5. ฤทธ์ิอ ำนำจของกำรช ำระหนีบ้ำป 

มีฤทร์ิอ ำนำจชนิดหน่ึงอยู่ในเำัช ำัคหน้ีนำป เรื่อให้รนนำปนััลุถึงส่ิงท่ีเัำได้เล่ำวแล้ว 
ฤทร์ิอ ำนำจของเำัช ำัคหน้ีนำปท ำลำยจิธใจเลวั้ำยให้รนส ำนึเธนวำ่ไดท้  ำผิด เม่ือเปโธัไดเ้ทศนำใน
วนัเรน็เทรศเธ ปัคชำชนลม้ลงด้ินแลว้ั้องวำ่ “รี่น้องทั้งหลำยเัำจคท ำปัคเำัใดดี” มีฤทร์ิอ ำนำจใน
เำัช ำัคลำ้งนำป เรื่อให้รนเเิดรวำมสคอำดปัำศจำเนำปของธน “รัคโลหิธของรัคเยซูรัคนุธั
ของรัคเจ้ำได้ช ำัคเัำให้สคอำดปัำศจำเนำปทั้งส้ิน” มีฤทร์ิอ ำนำจอยู่ในเำัช ำัคหน้ีนำปโดย
สำมำัถเปล่ียนแปลงชีวธิจิธใจของรนนำป 

มีรนหน่ึงช่ือ ยอห์น ัิชำด เัีน ไดไ้ปเปิดห้องสมุดปัคชำชนใน “แหล่งเุ๊ย” แห่งหน่ึงอยู่ทำง
ทิศธควนัออเของเัุงลอนดอนซ่ึงมีทั้งหญิงแลคชำยเป็นรนข้ีเหลำ้, เล่นเำัรนนัแลคท ำชัว่ชำ้เลวทัำม
ชำยรนน้ีเปิดเำัสอนปัคชำชนโดยช่วยท ำรวำมสคอำดถนนหนทำง แลคนูัณคนำ้นช่องให้ดีข้ึน แลค
ช่วยเล้ียงอำหำัแเ่ผูหิ้วโหย หลงัจำเนั้นสินปีชำยรนน้ีัู้สึเเน่ือแลคทอ้ถอยแลคนอเวำ่ “ไั้ปัคโยชน์” 
เขำนึเว่ำรนรวเน้ีจคเมำเหล้ำแลคเล่นเำัรนันธ่อไปธำมเดิมธลอดอำยุ เขำจึงเลนัไปน้ำนเลิเล้ม
เิจเำัท่ีจคท ำธ่อไป ในธ ำนลท่ีใเล้ ๆ เนันั้น วิลเลียมนู๊ท แลคภััยำช่ือแรทเรอัินไดไ้ปเทศนำสั่ง
สอนปัคชำชนเั่ืองไมเ้ำงเขนของรัคเยซูให้รนข้ีเมำเหล่ำน้ีฟัง ทั้งสำมีภััยำไดเ้สียสลคอย่ำงใหญ่
หลวงเรื่อช่วยรนรวเน้ี มีหลำยรนท่ีรัคเจำ้ช่วยไถ่ออเจำเรวำมนำป รนธิดสุัำเั่ิมทิ้งแลคเน่ือเำัด่ืม
สุัำ นัเเำัรนันเลนัใจเป็นรนซ่ือธัง แลคนำ้นท่ีทัุดโทัมได้ัันเำัซ่อมแซม ทั้งน้ีเรัำคมีฤทร์ิ
อ ำนำจของรัคเจำ้ในเำัช ำัคหน้ีนำป 

ถำ้รนเัำยอมอยู่ใธ้อ  ำนำจของฤทร์ิเดชไมเ้ำงเขนของรัคเยซู เขำจคซ้ือขำยแลคปัคเอน
รุัคเิจดว้ยรวำมซ่ือธังแลคยุธิรััม ชีวิธเัำจคเป็นชีวิธใหม่ เำัรำ้ขำยจคเป็นเำัรำ้ขำยแนนใหม่, 
นำ้นจคเป็นนำ้นใหม่ ชีวธิสังรมจคเป็นชีวิธใหม่ ถำ้เัำจคยอมอยูใ่นั่มเงำของเำงเขนของรัคเยซู นำ้น
ท่ีไั้รวำมสุขแลคนำ้นชนิดท่ีเัียเวำ่ นำ้นแธเสำแหัเขำดจคเลนัรืนสู่สภำรปเธิสุข รวำมใจแรนใจ
ด ำ, รวำมโลภ แลครวำมอยธิุรััมจคสลำยสูญหำยไป เม่ือเัำยอมอยูใ่ธร้ัครุณของไมเ้ำงเขน เำัธ่อสู้
เนัเองภำยในใจ, เำัส ำมคเลเทเมำ, แลครวำมนำปทุเชนิดจคอยูใ่นั่มไมเ้ำงเขนไม่ไดอี้เธ่อไป 

6. ภำระของผู้รับกำรเปลือ้งแล้ว 

หลงัจำเท่ีเัำได้ั ันเำัช ำัคหน้ีนำปของเัำแลว้ เัำมีหนำ้ท่ีหลำยปัคเำัท่ีจคธอ้งปฏินธิัเช่น 
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ก. เรำต้องเกลยีดควำมบำป 

เรัำครวำมนำปของท่ำน แลคของขำ้รเจำ้ซ่ึงเป็นเหธุให้รัคเยซูธอ้งถูเธัึงจนปลงรัคชนม์
นนไม้เำงเขน เรัำครวำมนำปของมนุษย์รัคเยซูจึงถูเมงเุฎหนำมเัคแทเลงนนรัคเศียัของ
รัคองร ์เรัำครวำมนำปของเัำรัคเยซูจึงถูเธคปูธัึงท่ีรัคหธัถ์แลคท่ีรัคนำทเรัำครวำมนำปของ
เัำรัคเยซูจึงธอ้งแขวนหอ้ยอยู่ั คหวำ่งรื้นดินเนัทอ้งฟ้ำ แลคถูเแขวนทัมำนจนถึงแเ่รวำมธำย ถำ้เัำ
ริดวำ่ส่ิงท่ีเหล่ำน้ีเป็นรวำมนำปแลว้ เัำเ็รงรั้อมท่ีจครูดว่ำ ถำ้ส่ิงท่ีเัำเัียเวำ่รวำมนำปน้ีเป็นเหธุให้
รัคนุธัของรัคเจำ้ถูเทัมำนเช่นน้ีแลว้ไซั้ เัำจคหนัหลงัใหร้วำมนำปแลคจคไม่ท ำผดิอีเเลย 

ข. เรำควรรักพระเยซูคริสต์ 

ถำ้รัคเยซูทังััเเัำจนสลคสวััร์ลงมำสู่มนุษยโ์ลเ เธ็มรัคทยัเสด็จไปสู่ไมเ้ำงเขน ทัง
ยอมทนทุเขท์ัมำนจนส้ินรัคชนมเ์รื่อเัำจคได้ั ันชีวิธนิัันดั์ เม่ือรัคเยซูทังััเเัำถึงขนำดน้ีแลว้ 
เัำเ็รวัััเรัคเจำ้แลคเทอดไวเ้หนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 

มีเั่ืองเเ่ำแเ่เล่ำวำ่มีเจำ้ชำยแลครัคชำยำถูเเนิเธวัมำธ่อหนำ้รัคท่ีนัง่ของรัคเจำ้ไซััสมหำ
ัำชำแห่งเปอั์เซียในฐำนคเชลย รัคเจำ้ไซั้ธััสถำมเจำ้ชำยองร์นั้นว่ำ “ถ้ำฉันจคปล่อยท่ำนให้เป็น
อิสัคท่ำนจคให้อคไัแเ่ฉัน” เจำ้ชำยองร์นั้นจึงทูลว่ำ “หม่อมฉันจคถวำยทััรยส์มนธิัของหม่อมฉัน
ทั้งหมดแเ่รัคองร์” แลว้มหำัำชำไซััสธััสธ่อไปว่ำ “ถำ้ฉันจคปล่อยภััยำของท่ำนให้เป็นอิสัค 
ท่ำนจคให้อคไัแเ่ฉัน?” เจำ้ชำยองร์นั้นจึงทูลว่ำ “หม่อมฉันจคยอมสลคชีวิธของหม่อมฉันเอง” รัค
มหำัำชำไซััสทังทัำนซ้ึงในรวำมเสียสลคอย่ำงเด็ดเด่ียวของเจำ้ชำยองรน์ั้นมำเ จึงทังรัคเัุณำ
ปัคทำนอภยัปล่อยให้เจำ้ชำยแลครัคชำยำทั้งสองรัคองร์เป็นอิสัคในทนัทีโดยปัำศจำเส่ิงธอน
แทนใด ๆ เลย รืนวนันั้นเจำ้ชำยแลครัคชำยำธ่ำงมีรวำมปิธิยนิดีในอิสัคภำรท่ีได้ั ัน ในัคหวำ่งท่ีทัง
สนทนำเนัอยู่เจำ้ชำยธััสถำมรัคชำยำว่ำ “เรอริดว่ำรัคมหำัำชำไซััสทังโฉมน่ำััเมิใช่หัือ? 
“หม่อมฉนัมิไดท้นัสังเเธเรรค” รัคชำยำทูลธอนรัคสวำมี แลว้เจำ้ชำยธััสธ่อไปว่ำ “เรอมวัไปมอง
อคไัอยูเ่ล่ำจึงมิไดท้นัสังเเธ” “หม่อมฉนัมวัแธ่จอ้งดูแธ่ชำยท่ียอมรลีชีรเรื่อหม่อมฉนัองรเ์ดียวเรรค” 

มีท่ำนผูห้น่ึงมิใช่เรียงแธ่เธม็ใจยอมรลีชีรเรื่อเัำเท่ำนั้น แธ่ไดย้อมรลีชีรเรื่อเัำเสั็จเัียนั้อย
แลว้ ท่ำนผูน้ั้นรือองรร์ัคเยซูรัิสธซ่ึ์งเัำจคเทอดไวเ้หนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 

ค. เรำควรให้ใคร ๆ ทรำบข่ำวดีนี้ 

ข่ำวดีท่ีรัคเยซูทังยอมธำยแทนรนนำปน้ีจ ำเป็นธอ้งนอเให้ทัำนทัว่เนัยิ่งเว่ำข่ำวอ่ืนใด
ทั้งส้ินในโลเ มนุษยทุ์เวนัน้ีธ่ำงเ็ัันทดทอ้ใจถูเทัมำน หมดหวงั แลคเ ำลงัจคส้ินใจธำย แลคถำมเนั
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แลคเนัวำ่ “เัำจคท ำปัคเำัใดดีท่ีจคเ่อสันธิภำรแลครวำมหวงัดีธ่อมนุษยไ์ดส้มปัคสงร”์ ขอธอนวำ่ 
“ส่ิงแัเแลคส่ิงใหญ่ยิง่ส ำรญัท่ีสุดรือใหเ้ัำเทศนำเั่ืองรัครัิสธ ์แลคเำัท่ีรัครัิสธท์ังยอมธำยเรื่อ
เัำ” “เขำเทศนำเั่ืองวิทยำศำสธั์เป็นเั่ืองท่ีน่ำฟัง มธิมหำชนเ็ยอมยินดีัันฟัง สังรมเ ำลงัธอ้งเำั รน
นนัรนัธอ้งน้อมศีัษคลงััน เขำเทศนำเั่ืองไมเ้ำงเขน เ็ไดเ้  ำชยัชนคเหนือหัวใจมนุษย ์รือให้มนุษย์
หลุดรน้รวำมนำป” 
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บทที ่2 กำรบงัเกดิใหม่ 

1. ควำมหมำยของกำรเกดิใหม่ 

(1) ปัคสนเำัณ์โดยเฉรำคของแธ่ลครน 
(2) เป็นปัคสนเำัณ์เเิดข้ึนในปัจจุนนัทนัใด 
(3) เำัเเิดใหม่เป็นปัคสนเำัณ์ทำงจิธวญิญำณ 

เ. เป็นผลเำัท ำงำนภำยในดวงจิธของรน ๆ นั้น 
ข. เป็นผลเำัท ำงำนของรัควญิญำณนัิสุทร์ิ 

(4) เป็นปัคสนเำัณ์ท่ีอยูถ่ำวั 

2. จ ำเป็นจริง ๆ ทีต้่องเกดิใหม่ 

(1) ทัว่โลเเเิดรวำมเส่ือมทัำม 
(2) เป็นขอ้เทศนำปัคจ ำของอำจำัย ์“ไวท้ฟิ์ลด”์ 
(4) อุทำหัณ์ท่ีสเปอั์เยยีนชอนใช ้

3. ควำมมหัศจรรย์ของกำรเกดิใหม่ 

(1) รัคเยซูทังัู้รวำมมหศัจััยน้ี์ 
(2) เป็นปัคสนเำัณ์ของรนธำนอด 
(3) อุทำหัณ์ของโยเวท้ 

4. อ ำนำจของกำรเกดิใหม่ 

(1) ปัคสนเำัณ์ของมนุษยเ์ป็นรยำน 
(2) อุทำหัณ์นำงปัคเำั 
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บทที ่2 กำรบังเกดิใหม่ 
ในเำัท่ีรัคเจำ้ทังท ำเำัเเ่ียวขอ้งเนัมนุษยจ์  ำเป็นจคธอ้งมีงำนดำ้นหน่ึงท่ีเป็นของรัคเจำ้

แลคอีเดำ้นหน่ึงเป็นของมนุษย ์เำัเขียนรัครมัภีั์มีทั้งงำนของรัคเจำ้แลคงำนของมนุษย ์รัครมัภีั์
นั้นรัคเจ้ำดลใจให้เขียน แธ่มนุษย์เป็นผูน้นัทึเไว ้2 เปโธั 1:21 มีว่ำดังน้ี “ด้วยว่ำร ำรยำเัณ์นั้น
เม่ือเ่อนไม่ได้เป็นมำธำมน ้ ำใจมนุษย์ แธ่ว่ำมนุษย์ได้เล่ำวร ำซ่ึงมำจำเรัคเจำ้ธำมท่ีรัควิญญำณ
นัิสุทร์ิไดท้ังดลใจใหเ้ล่ำวนั้น” “แธ่เป็นมนุษยน์ัิสุทร์ิของรัคเจำ้เป็นผูเ้ล่ำวถึงถอ้ยร ำเหล่ำนั้น” นัน่
เป็นงำนของมนุษยท่ี์รัคเจำ้ทังเผยให้ัู้จเั แลคในเวลำเดียวเนั “ธำมท่ีรนเหล่ำนั้นถูเรัควิญญำณ
นัิสุทร์ิทังดลใจ แลคนัน่เป็นงำนของรัคเจำ้” องรร์ัคเยซูทังเป็นทั้งมนุษยแ์ลคทังเป็นรัคเจำ้ใน
เวลำเดียวเนั “เม่ือเดิมนั้นรัควำทคเป็นอยูแ่ลว้แลครัควำทคนั้นไดอ้ยูเ่นัรัคเจำ้แลครัควำทคนั้นเป็น
รัคเจำ้” นัน่เป็นเั่ืองฝ่ำยรัคเจำ้ “แลครัคด ำััสนั้นถูเเนัมิธให้เป็นเลือดแลคเน้ือแลคทังปัคทนัอยู่
เนัเัำ” น่ีเป็นเั่ืองฝ่ำยมนุษย ์ท ำนองเดียวเนั เำัเเิดใหม่เป็นเั่ืองฝ่ำยรัคเจำ้แลคเป็นเั่ืองฝ่ำยมนุษย์
ทั้งสองฝ่ำยัวมเนั งำนฝ่ำยมนุษยเ์ัำเัียเวำ่เำัเลนัใจใหม่หัือเปล่ียนรวำมเจธนำใหม่ งำนฝ่ำยรัค
เจ้ำรือ รัคเจ้ำทังดลใจให้มนุษย์เลันใจใหม่ “แธ่ว่ำรนทั้งหลำยท่ีได้ธ้อนัันรัคองร์ (รัคเยซู) 
รัคองร ์(รือรัคนิดำเจำ้) ทังโปัดให้มีอ ำนำจท่ีจคเป็นนุธัของรัคเจำ้ได้ รือรนทั้งหลำยท่ีไดว้ำงใจ
ในรัคนำมของรัคองร์ (เยซู)” ฉคนั้นเำัเช่ือเป็นงำนของมนุษย ์“ผูท่ี้มิไดน้งัเเิดจำเเลือดหัือจำเ
รวำมปัคสงร์ของเน้ือหนงัหัือจำเรวำมปัคสงร์ของมนุษย ์แธ่เเิดจำเรัคเจำ้” งำนน้ีเป็นงำนฝ่ำย
รัคเจำ้ 

เัำเ ำลงัศึเษำนทน้ีซ่ึงเป็นเิจเำัในดำ้นท่ีเป็นของรัคเจำ้ท่ีทังใหน้งัเเิดรวำมัอด เิจเำันั้น
รือ เำันงัเเิดใหม่ (รือรัคเจำ้เป็นผูด้ลนนัดำลให้มนุษยมี์จิธใจใหม่) นำงทีเัำไดท้อดทิ้งเำัศึเษำ
ชนิดน้ีเนัมำหลำยปีแลว้ เ่อนท่ีรำล์วินรูลิชจคถึงแเ่เััมเล็เนอ้ย มีชำยหนุ่มรนหน่ึงไปสัมภำษณ์แลค
ท่ำนไดใ้หร้วำมเห็นไวด้งัน้ี “ขำ้รเจำ้ริดวำ่นเัเทศน์สมยัน้ีเทศนำเั่ืองสังรมวิทยำมำเเเินไป” แลว้ท่ำน
เล่ำวเสัิมธ่อไปว่ำ “ขำ้รเจำ้ริดว่ำรัิสธจเััรวัเทศนำเั่ืองเำัเเิดใหม่, เั่ืองเำัเปล่ียนแปลงจิธใจ, 
แลคเั่ืองเำัเปล่ียนชีวธิ” เัำจงริจำัณำรวำมจัิงหลำยปัคเำัท่ีเเ่ียวเนัหลเัรััมอนัส ำรญัน้ีดูนำ้ง 

1. ควำมหมำยของกำรเกดิใหม่ 

ธำมธวัอเัษัเ็หมำยรวำมวำ่ธอ้งเเิดอีเหนหน่ึง (แธ่ไม่หมำยรวำมวำ่ธอ้งธำยแลว้ไปเเิดใหม่
อีเชำธิหน่ึง) รนท่ีรัคเจำ้ให้เเิดใหม่หมำยรวำมว่ำรัคเจำ้ทังดลนนัดำลให้มีจิธใจใหม่ เป็นเำัเเิด
แห่งจิธใจจำเรัคเจำ้ทำงสวััร ์แลคมีหลำยส่ิงท่ีเัำรวัสังเเธดูปัคสนเำัณ์เหล่ำน้ี 
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(1) ประสบกำรณ์โดยเฉพำะของแต่ละคน 

เำัเเิดใหม่ของจิธใจเป็นเำัเเิดอย่ำงแทจ้ัิงเหมือนเนัเำัเเิดของั่ำงเำยรั้ังแัเของเัำ
จำเรััภม์ำัดำ มีรนหน่ึงถำมด๊อเเธอั์ซมัเมอั์ฟิลด์ิซ่ึงเป็นนเัเทศน์ชำวองัเฤษผูมี้ช่ือเสียงรนหน่ึงวำ่ 
“รุณเเิดท่ีไหน?” ท่ำนผูน้ั้นธอนว่ำ “ผมเเิดท่ีเมืองดนัลินแลคเเิดท่ีเมืองลิเวอั์รูล์” นัน่หมำยรวำมว่ำ 
ั่ำงเำยเเิดท่ีเมืองดนัลินแลคจิธใจเเิดท่ีเมืองลิเวอั์รูล์ มีรนหน่ึงขอั้องให้อำจำัย ์ดี. แอล. มูด้ี เขียน
ชีวคปัควธิัสั้ น ๆ ท่ำนเ็เขียนให้ดงัน้ี “ขำ้รเจำ้เเิดทำงั่ำงเำยเม่ือ ร.ศ. 1837 เเิดทำงจิธใจเม่ือ 1856 
ขำ้รเจำ้ไม่ทัำนวำ่ั่ำงเำยจคธำยเม่ือไั แธ่ัู้แน่วำ่จิธใจของขำ้รเจำ้ไม่ธำยอีเเลยเป็นนิจนิัันดั์” 

(2) เป็นประสบกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบันทนัใด 

ปัคสนเำัณ์เั่ืองเำัเเิดใหม่ไม่ใช่เป็นเั่ืองท่ีธอ้งใช้เวลำนำนแธ่เป็นเำัเเิดข้ึนทนัทีทนัใด
รือในรัินธำเดียวเท่ำนั้น แธ่อำจมีเหธุเำัณ์หลำยปัคเำัท่ีเน่ินนำนเวำ่จคชเัน ำไปสู่เำัเเิดใหม่ โดย
ท่ีเจำ้ธวัไม่ไดส้ังเเธ แธ่เำัเเิดใหม่นั้นจ ำเป็นจคธอ้งเเิดข้ึนในปัจจุนนัทนัทีรือในขณคท่ีรัควิญญำณ
นัิสุทร์ิเสด็จเขำ้มำในใจ ในขณคนั้นนุรรลนั้นไดมี้เำัเเิดใหม่แลว้ทำงจิธวญิญำณ 

(3) กำรเกดิใหม่เป็นประสบกำรณ์ทำงจิตวญิญำณ 

ก. เป็นผลของกำรท ำงำนภำยในดวงจิตของบุคคลส้ัน ๆ เอง 

ทั้งน้ีเป็นเั่ืองของจิธวิญญำณเรัำคปัคสนเำัณ์นั้นเเิดข้ึนในจิธใจของนุรรลนั้น ๆ เอง เำั
เเิดใหม่เป็นเั่ืองภำยในใจ ไม่ใช่เั่ืองเำยภำยนอเ แลคเป็นเำัแธเธ่ำงเนัเำัปฎิัูป ในเำัปฎิัูปนั้น
เป็นเั่ืองของนุรรลท่ีรยำยำยำมช ำัคลำ้งรวำมนำปนำนำชนิดจำเภำยนอเ โดยงดเวน้ไม่ท ำนำปนำง
ชนิดแลคเริ่มเธิมรุณสมนธิันำงปัคเำั แธ่เำัเเิดใหม่นั้นนุรรลท่ีเเิดใหม่ได้ั ันรััมชำธิใหม่ แลค
ได้ั ันเช้ือชีวธิจำเรัคเจำ้ เม่ือผูไ้ด้ั ันเำันงัเเิดใหม่ใหม่นั้นนุรรลท่ีเเิดใหม่ได้ั ันรััมชำธิใหม่ แลค
ได้ั ันเช้ือชีวิธใหม่จำเรัคเจำ้ เม่ือผูใ้ดได้ั ันเำันงัเเิดใหม่ทำงจิธแลว้ ผูน้ั้นจคไม่มีเำัเปล่ียนแปลง
ทำงเำยภำยนอเเลย แธ่จคมีเำัเปล่ียนแปลงมำเมำยภำยในซ่ึงจคปัำเฏให้เห็นไดท่ี้ในหนำ้ของผูน้ั้น 
แธ่ั่ำงเำยของผูน้ั้นเ็เป็นั่ำงเดิม ไม่วำ่เ่อนหัือภำยหลงัเำัเเิดใหม่ทำงจิธลเัษณคัูปั่ำงหนำ้ธำของ
เขำไม่เปล่ียนแปลงเลย เวน้แธ่ภำยในจิธใจเปล่ียนแปลงอย่ำงมำเมำย รือชีวิธภำยในของผู ้นั้ น
เปล่ียนแปลงจำเเดิม ไม่ใช่เำัเปล่ียนแปลงทำงั่ำงเำยแธ่เป็นเำัเปล่ียนแปลงทำงจิธ 

ด๊อเเธอั์ เยมส์สมิท ไดเ้ล่ำเั่ืองนเปัคหลำดชนิดหน่ึงท่ีอเมัิเำใธใ้ห้เัำฟังว่ำ ธำมปเธินเ
จ ำรวเน้ีขนสีเหลือง แธ่ชำวอินเดียมีศิลปในเำัเปล่ียนสีนเ ชำวอินเดียจคถอนขนนเออเ แลว้ฉีดน ้ ำยำ
ท่ีท ำจำเผิวหนังรำงรเเขำ้ไปท่ีัูขนของนเรวเนั้น รอขนนเข้ึนใหม่จคเลำยเป็นอีเสีหน่ึง แธ่ว่ำ
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รััมชำธิหัือนิสัยเดิมของนเนั้นไม่เปล่ียนแปลง แมช้ำวอินเดียจคเปล่ียนสีของขนภำยนอเของมนัเ็
ธำม มนัยงัรงเป็นนเชนิดเดิมท่ีเปล่ียนสีขนใหม่เท่ำนั้น ในท ำนองเดียวเนัชีวิธภำยนอเของรนอำจ
เปล่ียนแปลงมำเมำย แธ่ชีวิธภำยในจิธใจของรนนั้นยงัรงเดิมไม่เปล่ียนแปลงเลย เขำอำจได้ั ันเำั
ปฏิัูป แธ่เขำไม่ได้ั ันเำันงัเเิดใหม่เลย ทั้งน้ีธอ้งเำัเำัเปล่ียนแปลงภำยในจิธของรน ๆ นั้น 

ข. เป็นผลงำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ปัคสนเำัณ์ของจิธเป็นผลงำนของรัควญิญำณนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ องรร์ัควิญญำณนัิสุทร์ิ
เป็นธวัแทนของรัคเจำ้ “ถำ้ผูใ้ดไม่ไดเ้เิดใหม่แลว้จคเห็นแผน่ดินของรัคเจำ้ไม่ได”้ รัควิญญำณของ
รัคเจำ้เขำ้มำสู่ดวงจิธแลคท ำเำัช ำัคดวงจิธใหส้คอำดแลว้สั้ำงรนนั้นใหเ้ป็นรน ๆ ใหม่ 

เรั่ืองมือท่ีรัควญิญำณใชส้ ำหัันงำนเปล่ียนจิธใจของมนุษยเ์็รือ รัคด ำััสของรัคเจำ้ ในยำ
เอน 1:18 เล่ำววำ่ “รัคองรเ์็ไดท้ังนนัดำลให้เัำทั้งหลำยนงัเเิดโดยร ำธััสอนัสัธยจ์ัิง...” แลคใน 1 
เปโธั 1:23 “ด้วยว่ำท่ำนทั้งหลำยไดน้งัเเิดใหม่ ไม่ใช่จำเรืชท่ีจคเป่ือยเน่ำเสีย แธ่จำเรืชอนัไม่ัู้จเั
เป่ือยเน่ำ รือดว้ยรัคร ำของรัคเจำ้ผูท้ังรัคชนมอ์ยู่แลคทังธั้งด ำังอยู่เป็นนิธย”์ องร์รัควิญญำณ
นัิสุทร์ิอำจใช้ส่ิงอ่ืนเรั่ืองมือในเำัท ำเำัเปล่ียนแปลงชีวิธของมนุษย ์แธ่เรั่ืองมือท่ีส ำรญัท่ีสุดรือ
รัคด ำััสของรัคเจำ้ รัคด ำััสของรัคเจำ้เป็นดำนของรัควิญญำณท่ีแทงทคลุจิธวิญญำณ แลครัค
ด ำััสของรัคเจำ้น้ีเ็วอ่งไวแลคมีฤทร์ิอ ำนำจรมเวำ่ดำนสองรมท่ิมแทงทคลุเัคทัง่จิธแลควิญญำณ ทั้ง
ขอ้เัคดูเแลคไขในเัคดูเแลคอำจวนิิจฉยัรวำมริดแลครวำมมุ่งหมำยในใจ 

ปัคสนเำัณ์เช่นน้ีมิไดแ้ยเออเจำเรัครัิสธแ์ลคแยเจำเเำัไถ่นำปของรัครัิสธ ์แธ่เป็น
เำัเัคท ำของรัคเจำ้ท่ีท ำเำัไถ่นำปในดวงใจของมนุษย ์ทั้งน้ีเป็นเำัเัคท ำท่ีเัำไดป้ัคสำนดวงจิธ
ของมนุษยเ์ขำ้สนิทเนัองรร์ัครัิสธ ์รัครมัภีั์ไดน้อเไวใ้ห้เัำทัำนดงัน้ี “เรัำคว่ำเัำทั้งหลำยเป็น
เิจเำัของรัคองรท่ี์ทังสั้ำงข้ึนใหม่ในรัคเยซูรัิสธ ์เรื่อจคให้เัคท ำเำัดีซ่ึงรัคเจำ้ไดท้ังด ำัิไว้
เ่อนใหเ้ัำปัครฤธิธำม” “รนใดท่ีอยูใ่นรัครัิสธร์นนั้นเป็นรนถูเเนัมิธใหม่” 

(4) เป็นประสบกำรณ์ทีอ่ยู่ถำวร 

ปัคสนเำัณ์แห่งเำัเเิดใหม่น้ีไม่ใช่ธอ้งท ำซ ้ ำไปซ ้ ำมำ รนจคเเิดใหม่ไดเ้็เเิดใหม่เรียงหน
เดียว เขำอำจสูญเสียฤทร์ิอ ำนำจแลคสูญรวำมปิธิยนิดีของชีวิธใหม่ โดยเำัลคเลยเำัปันนินธิัรัคเจำ้
โดยเำัท ำนำป แธ่เขำจคไม่สูญปัคสนเำัณ์แห่งชีวิธเเิดใหม่ของเขำเลย เม่ือใรัได้ั ันปัคสนเำัณ์
เเิดใหม่เลำยเป็นนุธัของรัคเจ้ำโดยผ่ำนเำัเเิดใหม่แล้ว เขำผูน้ั้นเ็จคเป็นนุธัของรัคเจ้ำชั่ว
นิัันดั เขำอำจเป็นเด็เหลงทำง เเเัเหลวไหล แธ่อยำ่งไั ๆ เขำเ็ยงัเป็นนุธัของรัคเจำ้ เม่ือรนเเิด
ใหมห่นหน่ึงแลว้เขำจคเเิดซ ้ ำอีเไม่ได ้
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ปัคสนเำัณ์ของรนเเิดใหม่เ็อุปมำรล้ำย ๆ ธวัดเัแด้ท่ีเลำยเป็นผีเส้ือ รัน่แัเเขำจคเป็น
เหมือนธวัหนอนมีขนน่ำเเลียด แลคไธ่ไปธำมรื้นดิน แธ่ไม่ชำ้เจำ้ธวัหนอนน้ีเ็เขำ้ซ่อนธวัอยูใ่นเเัำค
เป็นธวัดเัแด้แลคเม่ือเขำ้อยู่ในเเัำคอีเไม่นำนรอได้ัันรวำมอนอุ่นรอสมรวั เจำ้ธวัดเัแดเ้็จคเดั
เเัำคออเมำเป็นธวัผีเส้ือนินไปเลำยเป็นสัธวท่ี์ไม่ธอ้งเล้ือยรลำนอีเธ่อไป แธ่นินไปนินมำในอำเำศ
แลว้เท่ียวชมดอเไมเ้จำ้ผเีส้ือธวันั้นอำจถูเธีธเลงดิน แธ่วำ่เจำ้ผเีส้ือธวันั้นจคเลำยเป็นธวัหนอนธำมเดิม
อีเไม่ได้ เรัำคมนัรน้ภำวคท่ีจคเป็นหนอนแล้ว ฉันใดเ็ดีเำัเเิดใหม่ทำงจิธวิญญำณเ็เป็นเช่นนั้น 
มนุษยเ่์อนท่ีจคเเิดใหม่ทำงจิธ เขำเ็เป็นเหมือนธวัหนอนท่ีรลำนอยูเ่นัรื้นดิน แธ่เม่ือรัควิญญำณของ
รัคเจำ้ไดถู้เธอ้งจิธใจของผูน้ั้น เ็มีเำัอศัจััยเ์เิดข้ึนเล่ำวรือ มีเำัเปล่ียนแปลงอยำ่งใหญ่หลวงใน
ดวงจิธของผูน้ั้น เขำเลำยเป็นนุธัของรัคเจำ้ มีสิทร์ิเขำ้นัง่ในสวััรเ์นัองรร์ัคเยซูรัิสธร์นนั้นอำจ
ล่ืนแลคลม้ลง แลคนอเรลุเฝุ่ นอีเวำัคหน่ึงแธ่ถึงเัคนั้นจคไม่มีฤทร์ิอ ำนำจใดในโลเหัือในนัเจค
เปล่ียนรนนั้นใหเ้ลนัไป อยูใ่นภำวคเดิมซ่ึงเขำเรยเป็นมำแลว้รั้ังหน่ึงไดเ้ลย 

2. จ ำเป็นจริง ๆ ทีต้่องเกดิใหม่ 

“ท่ำนจ ำเป็นจัิง ๆ ท่ีจคธอ้งเเิดใหม่” น่ีเป็นรัคด ำััสของรัคเยซูรัิสธแ์เ่นิโเเดโม รือไม่มี
ทำงอ่ืนใดท่ีจคเขำ้ไปในรัคัำชอำณำจเััของรัคเจำ้ได้นอเจำเเำัเเิดใหม่เท่ำนั้น ถ้ำผูใ้ดไม่ได้
นงัเเิดใหม่แลว้จคเห็นแผน่ดินของรัคเจำ้ไม่ได ้มนัเป็นปัคสนเำัณ์ท่ีจ ำเป็นจัิง ๆ เรัำค 

(1) ทัว่โลกเกดิควำมเส่ือมทรำม 

รวำมจ ำเป็นท่ีธอ้งมีเำัเเิดใหม่เ็เรัำคมนุษยท์ัว่โลเเเิดรวำมเส่ือมทัำมในรััมชำธิมนุษย ์
เัำทั้งหมด...โดยรััมชำธิแลว้เัำเป็นลูเของรวำมริโัร แธ่นัน่ไม่หมำยรวำมวำ่เัำจคเป็นรนชัว่ชำ้เลว
ทัำมเหมือนเนัหมด นำงรนอำจยิ่งแลคหย่อนเว่ำเนั แธ่ัวมรวำมแลว้เัำทุเรนเป็นรนนำปเฉรำค
รัครเัธั์รัคเจำ้ แลคไม่มีมนุษยห์นำ้ไหนจคเขำ้เฝ้ำรัคเจำ้จนเวำ่เขำจคไดน้งัเเิดใหม่แลว้ 

มีผูห้น่ึงสนทนำเั่ืองรวำมัอดเนัหญิงผูห้น่ึงท่ีมีศีลรััมดี เขำแนคน ำให้หญิงนั้นัู้ถึงรวำม
จ ำเป็นท่ีจคธอ้งมีรวำมัอด หญิงนั้นจึงธอนวำ่ “ไม่เห็นมีรวำมจ ำเป็นอคไัส ำหัันผูท่ี้รยำยำมปัครฤธิ
ดีอยูแ่ลว้ แลคมีโอเำสจคเขำ้สวััร์ไดดี้เวำ่แลคมำเเว่ำรนท่ีรัครฤธิชัว่ชำ้เลวทัำม” ชำยรนนั้นจึง
ธอนหญิงนั้นวำ่ “สมมุธิวำ่รุณเนัผมธอ้งเำัเขำ้ชมสถำนท่ีสัเแห่งหน่ึง แลคจ ำเป็นธอ้งเสียร่ำผำ่นปัคธู
เขำ้ชมหน่ึงนำท ถำ้รุณมีห้ำสินสธำงรผ์มมีอยูส่ลึงเดียว ทั้งรุณแลคผมเ็เขำ้ชมสถำนท่ีนัน่ไม่ไดท้ั้งสอง
รน ท ำนองเดียวเนัผูท่ี้จคเขำ้แผน่ดินสวััรข์องรัคเจำ้ ถำ้ล่วงลคเมิดรัคนญัญธิัมำเหัือนอ้ยเ็ธำม เ็
เขำ้ในแผน่ดินสวััรข์องรัคเจำ้ไม่ได ้แมว้ำ่ผูห้น่ึงผูใ้ดจคมีนิสัยดีเด่นเวำ่รนอ่ืน ๆ เ็ธำม รุณรััมของ
มนุษยจ์คดีเด่นสัเเท่ำใดเ็ไม่เรียงรอเนัรวำมนัิสุทร์ิท่ีรัคเจำ้ทังธอ้งเำั ถำ้เัำไม่มีร่ำผำ่นปัคธูแลค
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มีใรัสัเรนหน่ึงท่ีใจนุญยื่นร่ำผ่ำนปัคธูให้เัำ ๆ ทั้งสองรนเ็รงผ่ำนเขำ้ปัคธูไปไดโ้ดยสคดวเทั้งรู่ 
ในท ำนองเดียวเนัรนนำปทุเรนจคเขำ้ในัำชอำณำจเััของรัคเจำ้ เัำทุเรนเป็นรนนำปไม่มีรุณรััม
หัือมีรวำมดีรอจคไปเฝ้ำในท่ีนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ไดโ้ดยล ำรงั รัคเยซูทังทอดรัคเนธัเห็นรวำม
เป็นอยูท่ี่น่ำเวทนำของเัำ รัคองรจึ์งทังช ำัคหน้ี (นำป) แทนเัำ เัำจึงเขำ้ในแผน่ดินสวััรข์องรัค
เจำ้ไดโ้ดยรุณงำมรวำมดีของเัำ ๆ เขำ้ไม่ได ้แธ่เม่ือเัำยอมัันส่ิงท่ีรัคองรไ์ดท้ังเัคท ำเรื่อเัำแลว้ 
รัควญิญำณนัิสุทร์ิเ็เขำ้มำในใจของเัำ เัคท ำเิจเำัของรัครุณซ่ึงเัำเัียเวำ่ เำันงัเเิดใหม่” 

(2) เป็นข้อเทศนำประจ ำของอำจำรย์ไว้ท์ฟิลด์ 

ไวท้์ฟิลด์นเัเทศน์ผูมี้ช่ือเสียงเทศนำ (จำเขอ้รัครมัภีั์) เั่ืองเำันงัเเิดใหม่มำเเวำ่สำมรนั
รั้ัง วนัหน่ึงเรื่อรนหน่ึงถำมเขำว่ำ “ท ำไมรุณจึงชอนเทศนำเั่ืองเำัเเิดใหม่น่อยนเั?” ไวท้์ฟิลด์จึง
ธอนวำ่ “เรัำคท่ำนจ ำเป็นจคธอ้งเเิดใหม่นคซี” แธ่มีเหธุผลอีเขอ้หน่ึงท่ีท ำใหเ้ขำธอ้งเทศนำเั่ืองน้ีน่อย 
ๆ เ็รือเป็นเรัำครมัภีั์ขอ้น้ีมีอิทรรลเหนือชีวิธของไวท้ฟิ์ลด์เองดว้ย สมยัเม่ือไวท้ฟิ์ลด์ยงัหนุ่มเขำได้
รนเรื่อนแลคไดท้ ำนำปไวม้ำเมำย แลคแลว้ในวนัหน่ึงเขำเ็เเิดส ำนึเธนข้ึนไดเ้ขำเห็นรวำมมืดมนใน
ชีวธิของธนเอง แธ่เขำไม่ัู้วำ่จคท ำอยำ่งไัจึงจคัอดรน้จำเรวำมนำปได ้เขำรยำยำมด ำเนินชีวิธโดยไม่
ธำมใจธนเอง ไม่ยอมใช้จ่ำยเรื่อน ำัุงรวำมสุขอย่ำงสุัุ่ยสุั่ำยเขำสวมเส้ือผำ้เเ่ำ ๆ ขำด ๆ แลค
ัันปัคทำนแธ่อำหำัอย่ำงเลว ๆ เขำอดอำหำัสัปดำห์ลคสองรั้ัง เขำให้เงินแเ่รนยำเรนจน เขำ
อริษฐำนสวดมนธภ์ำวนำธลอดรืน แธ่เ็ไั้ผล เขำัู้สึเวำ่ยงัมีรวำมนำปในจิธใจของเขำอยู ่ซ่ึงแมว้ำ่เขำ
จครยำยำมสัเเรียงใดเ็ไม่สำมำัถจคขจดัให้หำยไปได ้วนัหน่ึงไวท้์ฟิลด์เ็ไดร้นเนัชำลส์เวสเลย ์เวส
เลยไ์ดใ้ห้หนงัสือเขำอ่ำนเล่มหน่ึงช่ือว่ำ “ชีวิธท่ีมีรัคเจำ้ในดวงจิธ” เม่ือเขำอ่ำนจนแลว้เ็ส ำนึเธนข้ึน
ไดว้ำ่เขำธอ้งเเิดใหม่ในรัครัิสธห์นงัสือเล่มนั้นไดน้ ำเขำมำเผชิญเนัร ำของรัคเยซูรัิสธท่ี์วำ่ “ท่ำน
ธอ้งเเิดใหม่” วนัหน่ึงมหำวิทยำลยัอ๊อเสฟอั์ดอนัเป็นสถำนศึเษำของเขำ ไวท้์ฟิลด์เ็ไดถ้วำยชีวิธแด่
รัคเยซูรัิสธด์ว้ยรวำมเช่ืออนัมัน่รง แลครัควญิญำณนัิสุทร์ิเ็ไดเ้ขำ้สู่จิธใจแลคดลนนัดำลให้เเิดเำั
เปล่ียนแปลงอยำ่งใหญ่หลวงในชีวธิของเขำ ไวท้ฟิ์ลด์เขียนจดหมำยถึงญำธิเล่ำวำ่ ในท่ีสุดเขำเ็ไดท้ัำน
จำเปัคสนเำัณ์ในชีวิธของเขำว่ำเขำได้ั ันเำัเเิดใหม่แลว้ ดงันั้นไม่ว่ำเขำจคไปท่ีไหน เขำจคธอ้ง
ปัคเำศรวำมจัิงท่ีเขำได้รนใหม่ในชีวิธของเขำ ไม่ว่ำเขำจคเทศนำให้ชำวอินเดียแดงในป่ำทวีป
อเมัิเำฟังเ็ดี หัือจคเทศนำให้ชำวนิโเัฟังเ็ดี หัือจคเทศนำให้เััมเัขุดถ่ำนหินในเหมืองฟังเ็ดี 
หัือจคเทศนำในรณคเล็เ ๆ ธำมเัุงใหญ่ ๆ ไวท้ฟิ์ลดเ์็เทศนำอยูอ่ยำ่งเดียวรือ “ท่ำนธอ้งเเิดใหม่” 

(3) อทุำหรณ์ทีส่เปอร์เยีย่มชอบใช้ 
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ไม่ว่ำท่ำนจคอยู่ในจคอยู่ในฐำนคเช่นไัแลคจคมีภูมิัู้ขนำดไหนเ็ธำม รนนั้นจคเข้ำใน
ัำชอำณำจเััของรัคเจำ้ไม่ได ้ถำ้รน ๆ นั้นไม่ได้ั ันเำัเเิดใหม่ แมนิ้โเเดโมนเัสอนศำสนำซ่ึงเป็นผู ้
รัอนรัองนรัมีอ ำนำจเหนือชำวยดูำห์เ็ธำม รัคเยซูเ็ธััสวำ่ “ท่ำนธอ้งเเิดใหม่” สเปอั์เยียนไดย้เ
อุทำหัณ์ดงัน้ี สมมุธิวำ่มีเฎหมำยฉนนัหน่ึงนญัญธิัไวว้ำ่ “ใรัจคเขำ้รนปคปัครำนำรินดีอเมัิเนัไม่ได ้
เวน้แธ่รนท่ีเเิดในสหััฐอเมัิเำ” สมมุธิวำ่มีชำวจีนจำเปัคเทศจีนรนหน่ึง เขำ้มำในปัคเทศน้ีแลคขอ
เขำ้รนปัครำนำรินดี แธ่เฏหมำยมีไวว้่ำ รนท่ีเเิดในสหััฐอเมัิเำเท่ำนั้นจึงจคยอมให้เขำ้รนได ้ชำว
จีนรนนั้นเ็นอเวำ่ผมเ็เป็นรนส ำรญัของปัคเทศจีนรนหน่ึง ผมเป็นรนท ำมำหำเินสุจัิธแลคเป็นรนมี
เเียัธิแธ่เจำ้หนำ้ท่ีธอนวำ่ “รุณจคเป็นใรัแลคมีธ ำแหน่งอคไัไม่ส ำรญั ส ำรญัอยูท่ี่วำ่เฎหมำยนญัญธิั
ไวว้่ำรนท่ีเเิดในสหััฐอเมัิเำจึงจครนธวัปัครำนำรินดีได้” ชำวจีนรนนั้นนอเเนัธวัเองว่ำ “ธอ้ง
เปล่ียนช่ือแลคนำมสเุลใหม่” เขำไปนอเเจำ้หน้ำท่ีว่ำ “ผมเปล่ียนช่ือจำเ “ซูจำง” เป็น “ยอห์น สมิท” 
แลว้ ผมขอรนปัครำนำรินดีไดไ้หม?” เจำ้หนำ้ท่ียงัยืนยนัธำมเดิมวำ่ “รุณไม่ไดเ้เิดในสหััฐรนไม่ได”้ 
ชำวจีนรนนั้นไม่ลคเวน้รวำมรยำยำม จึงเปล่ียนเรั่ืองแธ่งธวัใหม่จำเเรั่ืองแธ่งธวัแนนจีนแนน
อเมัิเนัทั้งหมด แลคขออนุญำธเจำ้หน้ำท่ีขอรนธวัปัครำนำรินดีแธ่เจำ้หน้ำท่ีเ็ยงัยืนยนัธำมเดิมว่ำ 
“รุณไม่ไดเ้เิดในสหััฐอเมัิเำรนธวัปัครำนำรินดีไม่ได”้ 

อนัท่ีจัิงถำ้มีเฏหมำยชนิดนั้นธัำออเมำจัิง ๆ เ็ธอ้งเฏหมำยท่ีไั้เหธุผล เป็นเฏหมำยท่ีธัำ
ออเมำดว้ยอำัมณ์ของผูธ้ัำเอง แธ่รัคนญัญธิัของรัคเจำ้เป็นรัคนญัญธิัท่ีทังรััมซ่ึงวำงัำเฐำน
อยู่นนรวำมสัจจค รัคนญัญธิัท่ีรัคเจำ้ทังธัำไวว้่ำ “ถำ้ผูใ้ดไม่ไดน้งัเเิดใหม่แลว้จคเห็นอำณำจเัั
ของรัคเจำ้ไม่ได”้ ถำ้ใรัสัเรนหน่ึงมำขออนุญำธเขำ้ในรัคัำชอำณำจเััของรัคเจำ้ นำยปัคธูจค
ธอนแเ่ผูน้ั้นวำ่ “ท่ำนธอ้งเเิดใหม่เสียเ่อน” แธ่ชำยรนนั้นธอนวำ่ “ขำ้รเจำ้เป็นรนส ำรญัแลคมีอิทริรล” 
นำยปัคธูเ็ยงัยืนร ำธำมเดิมว่ำ “ท่ำนจคเป็นรนส ำรญัอยำ่งไั มีรวำมส ำรญัอยำ่งไม่เป็นปัญหำ แธ่ใจ
ท่ำนธอ้งนงัเเิดใหม่เสียเ่อนจึงจคเขำ้ไปในรัคัำชอำณำจเััของเัำได”้ ชำยรนนั้นเ็รูดแเ่ธวัเองว่ำ 
“ฉันธอ้งเปล่ียนช่ือใหม่ ฉันจคเัียเธวัเองว่ำเป็นรัิสเธียนแลครูดภำษำชำวสวััร์ แลว้ฉันจคไปขอ
อนุญำธเขำ้อำณำจเััของรัคเจำ้ใหม่” แธ่ร ำธอนเ็มีธำมเดิมว่ำ “ท่ำนเขำ้มำไม่ได”้ เรัำครัครมัภีั์
ของรัคเจำ้นอเไวว้ำ่ “เวน้แธ่รน ๆ นั้นนงัเเิดใหม่จึงจคเขำ้ในรัคัำชอำณำจเััของรัคเจำ้ได”้ แลว้
รนนั้นเ็ไปแลครูดแเ่ธนเองวำ่ฉนัธอ้งเปล่ียนเรั่ืองแธ่งเำยใหม่ เขำถอดเรั่ืองแธ่งเำยแห่งรวำมนำป
เเ่ำ ๆ แเ่ ๆ ทิ้งหมดส้ินแลคสวมเส้ือแห่งรััมแทน ฉันจคลคทิ้งนิสัยนำปเดิม ๆ เสียแลคจคมีชีวิธอยู่
โดยสุจัิธ จคมีชีวิธท่ีสูงแลคสคอำดเวำ่เดิม ฉนัจคช่วยรนยำเจนแลครนเรัำคห์ั้ำย” รั้ันแลว้ชำยรน
นั้นเ็มำขออนุญำธเขำ้อำณำจเััของรัคเจำ้ใหม่ แลคนอเแเ่นำยปัคธูวำ่ “ฉนัเปล่ียนเรั่ืองแธ่งธวัใหม่
แลว้ เรั่ืองแธ่งเำยแห่งรวำมนำปแลคสเปัเโสมม ฉนัโยนทิ้งหมดแลว้ ฉนัแธ่งธวัใหม่ดว้ยเุศลทำน
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แลคศีลรััม ขอฉันเขำ้ปัคธูสวััร์ดว้ยรนเถอค” แธ่ร ำธอนเ็ยืนยนัธำมเดิมว่ำ “รุณจคแธ่งเำยดว้ย
อำภัณ์อคไัไม่ส ำรญัแธ่รุณธอ้งเเิดใหม่ดว้ยรัควิญญำณของรัคเจำ้มิฉคนั้นแลว้รุณจคเขำ้มำภำยใน
ไม่ได”้ 

ขอ้น้ีหมำยรวำมวำ่รนนั้น “ธอ้งนงัเเิดใหม่” นำงรนรูดวำ่อยำ่งน้ี “เำัเเิดเป็นรวำมทุเขซ่ึ์งไม่
มีท่ีส้ินสุดเวน้แธ่ผูน้ั้นจคนงัเเิดใหม่ทำงใจอีเหนหน่ึง” 

3. ควำมมหัศจรรย์ของกำรเกดิใหม่ 

นิโเเดโมมีรวำมวุ่นวำยใจธ่อร ำท่ีรัคเยซูรัิสธ์ธััสว่ำธอ้งนงัเเิดใหม่ เม่ือรัคเยซูธััสถึง
รวำมจ ำเป็นจคธอ้งมีเำัเเิดใหม่ทำงจิธวิญญำณ นิโเเดโมทูลถำมวำ่ “เหธุเำัณ์เช่นนั้นจคเป็นอยำ่งไั
ได?้” หลำยรนเ็ถำมปัญหำเดียวเนัน้ีเหมือนเนั รัควิญญำณของรัคเจำ้จคเขำ้มำปัคทนัในใจของรน
แลคจคเปล่ียนแปลงจิธใจรนไดอ้ยำ่งไั รวำมลึเลนัเช่นน้ีมนัสมองปเธิยอ่มจคเขำ้ใจไม่ไดเ้ลย มีหลำย
ส่ิงท่ีเัำจคธอ้งัันไวด้้วยรวำมศััทรำแมว้่ำเำัเเิดของชีวิธั่ำงเำยเ็ไม่มีใรัเขำ้ใจไดอ้ย่ำงถ่องแท้
ธลอด เำัเเิดเำัมีชีวธิของมนุษยน้ี์ยงัเป็นส่ิงลึเลนัอยู ่ไม่มีผูใ้ดสำมำัถอรินำยได ้เำันงัเเิดใหม่เป็น
ส่ิงลึเซ้ึงยิง่เวำ่ ฉคนั้นจึงเเินปัญญำของมนุษยท่ี์จคหย ัง่ัู้ได ้

(1) พระเยซูทรงรับรู้ควำมมหัศจรรย์นี้ 

รัคเยซูธััสแเ่เัำวำ่เำัเเิดใหม่เป็นส่ิงลึเลนั รัคองรธ์ััสแเ่นิโเเดโมวำ่ “ฝ่ำยลมนั้นจคใรั่
รดัไปขำ้งไหนเ็รดัไปขำ้งนั้นแลคลมนั้นท่ำนไดย้ินเสียง (แธ่ไม่ัู้ว่ำมำจำเไหนแลคไปท่ีไหน) รนท่ี
นงัเเิดจำเรัควิญญำณเ็เป็นอย่ำงนั้นทุเรน” ท่ำนทัำนว่ำลมรดัเ็เรัำคท่ำนัู้สึเไดท้ำงผิวหนงั แธ่
ท่ำนไม่ทัำนวำ่ลมรดัไดอ้ยำ่งไั แลคอคไัท ำให้ลมรดั น่ีเป็นรวำมลึเลนัขอ้หน่ึงของรััมชำธิฉนัใด 
เำันงัเเิดใหม่เ็เป็นส่ิงท่ีลึเลนัฉนันั้น ท่ำนจคัู้ไดด้ว้ยใจของท่ำนเองเม่ือท่ำนไดน้งัเเิดใหม่แลว้ ท่ำน
เห็นผลของเำัเเิดใหม่ใดชีวธิของรนอ่ืน ๆ หลำย ๆ รน แธ่ท่ำนเ็ไม่สำมำัถอรินำยได ้

(2) ประสบกำรณ์ของคนตำบอด 

รัคเยซูทังท ำให้รนธำนอดเห็นได ้ชำวฟำัิสีมำหำรนธำนอดแลคถำมวำ่ ธำของเขำหำยนอด
ไดอ้ยำ่งไั รนธำนอดนั้นจึงธอนวำ่ มีรนหน่ึงช่ือรัคเยซู เอำน ้ำลำยผสมดินทำท่ีธำแลว้นอเให้ไปลำ้งท่ี
สัคซีโลอำม รนธำนอดเช่ือรัคเยซูแลว้ธำเ็หำยนอด รนธำนอดรูดเนัชำวฟำัิสีวำ่ “ผมไม่ทัำนวำ่มี
อคไัผสมอยู่ในน ้ ำลำยแลคโรลนท่ีทำธำผมจึงท ำให้ธำผมหำยนอด แธ่ผมทัำนได้อย่ำงเดียวว่ำ 
เม่ือเ่อนธำของผมนอดแลคเด๋ียวน้ีเลนัเห็นไดอี้เแลว้ ผมนอเไดเ้ท่ำนั้น ผมไม่ทัำนวำ่เขำท ำอยำ่งไัจึง
ท ำใหธ้ำผมหำยนอด แธ่ผมัู้อยำ่งเดียววำ่ เด๋ียวน้ีธำของผมหำยนอดแลว้” 
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ในท ำนองเดียวเนั รนท่ีได้ั ันเำัเเิดใหม่แลว้เ็รูดไดอ้ยำ่งน้ีวำ่ “ผมไม่ทัำนวำ่รัคเจำ้ทังท ำ
ใหผ้มเเิดใหม่อยำ่งไั ผมอรินำยไม่ไดว้ำ่รัควญิญำณนัิสุทร์ิเสด็จเขำ้มำในชีวธิของผมอยำ่งไั แลคท ำ
ใหผ้มเป็นรนใหม่อยำ่งไั ผมอรินำยไม่ไดแ้ธ่มีส่ิงหน่ึงท่ีผมทัำน เม่ือเ่อนผมเป็นรนนำปท่ีอยูใ่นรวำม
มืดอนัหมดหวงั นดัน้ีผมเป็นนุธัของรัคเจำ้ รัควิญญำณของรัคเจำ้ทังเปล่ียนแปลงชีวิธของผม
อยำ่งใหญ่หลวง แธ่จคเปล่ียนดว้ยวรีิใดหัืออยำ่งไัผมอรินำยไม่ได ้แลคไม่มีนเัศำสนำรนใดอรินำยได ้
แธ่ัู้อยำ่งเดียววำ่เด๋ียวน้ีรัคเจำ้ไดเ้ปล่ียนจิธใจของผมใหม่แลว้ แลคเป็นส่ิงท่ีรัิสเธียนทุเรนทัำนอยำ่ง
ดี” 

ยอชไวท้์ฟิลด์เล่ำวว่ำ “ขำ้รเจำ้อรินำยถึงเำัท่ีรัคเจำ้เนัมิธโลเอย่ำงไันั้นขำ้รเจำ้อรินำย
ไม่ได้ แธ่รูดได้อย่ำงเดียวว่ำเด๋ียวน้ีโลเจัเัวำลเ็อยู่ธังหน้ำของเัำแล้ว ข้ำรเจ้ำอรินำยถึงรวำม
มหัศจััยท่ี์ั่ำงเำยเเิดมำอย่ำงไัไม่ได ้แธ่มนัเ็ไม่แปลเไม่ใช่หัือ? นดัน้ีทำัเเ็รลอดออเมำดูโลเ
แลว้ ขำ้รเจำ้อรินำยรวำมจัิงในขอ้ปลีเยอ่ยของเั่ืองน้ีไม่ได ้ว่ำแสงสว่ำงของรัคเจำ้ไดแ้ล่นเขำ้มำสู่
ดวงจิธของขำ้รเจำ้ไดอ้ยำ่งไั แลคไดเ้ปล่ียนชีวิธทั้งชีวิธของขำ้รเจำ้อยำ่งไั จคอรินำยหัือไม่อรินำยเ็
ธำม มิสเธอั์ ไวท้ฟิ์ลดอ์ยูท่ี่น่ีแลว้” 

มนุษยไ์ม่ไดเ้ลิเใชล้มหัือปฏิเสรไม่ยอมหำยใจเรัำคเขำไม่เขำ้ใจเั่ืองลมเรียงรอ แลคเัำไม่
เลิเหำยใจแม้ว่ำเัำไม่เข้ำใจว่ำปอดท ำงำนอย่ำงไั แลคเัำถือว่ำรนท่ีไม่ยอมหำยใจนั้นเป็นรนโง่ 
ท ำนองเดียวเนัถำ้ใรัจคหนัหลงัปฏิเสรไม่ยอมัันรัควิญญำณนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ แลคปิดธวัเองจำเ
ชีวิธท่ีรัคเจำ้จคปัคทำนให้ใหม่ เน่ืองจำเเขำไม่เขำ้ใจวำ่รัควิญญำณของรัคเจำ้เขำ้มำท ำงำนในใจ
ของเขำอยำ่งไั เขำผูน้ั้นเ็เป็นรนโง่เช่นเดียวเนั 

(3) อทุำหรณ์ของโยเว้ทท์ 

รั้ังหน่ึงด๊อเเธอั์ เย. เอส. โยเวท้ท ์เ ำลงัเธัียมขอ้เทศนำเั่ืองเำันงัเเิดใหม่อยู ่ท่ำนเดินทำง
ไปในทคเลแลคมีโอเำสนัง่ใเลเ้ลำสีเัือท่ีช ำนำญเำัเดินเัือทคเลมำแลว้หลำยปี โยเวท้ทถ์ำมเลำสีเัือ
วำ่ “รุณัู้เั่ืองลมนำ้งไหม?” เลำสีรนนั้นจึงธอนวำ่ “รััน ผมรอัู้เั่ืองลมอยูน่ำ้ง” นเัเทศน์เ็รูดธ่อไป
วำ่ “งั้นรุณลองอรินำยเั่ืองลมใหผ้มฟังหน่อยไดไ้หมวำ่ รุณัู้เั่ืองของลมนั้นอยำ่งไันำ้ง?” เลำสีแเ่รน
นั้นเ็ธอนวำ่ “เปล่ำรััน ผมไม่ทัำนอคไัเลยเเ่ียวเนัเั่ืองลม แธ่ผมัู้จเัวำ่อคไัเป็นลม ผมชเัในข้ึนใน
เัือเ็ธิดลมแลว้เัือเ็แล่น” เลำสีแเ่อรินำยเั่ืองลมไดแ้ธ่เรียงเท่ำนั้น เล่ำวรือเขำัู้จเัลม ปัคโยชน์ของ
ลมแลคเขำไดย้ินเสียงของลม แลคัู้จเัผลของลม แธ่เขำอรินำยไม่ไดว้ำ่ลมมำจำเไหนแลคไปไหน มำ
เม่ือไัแลคลมจครดัไปถึงไหนเขำไม่ทัำน แธ่เขำัู้จเัลมแลคใชป้ัคโยชน์ของลมท่ีท ำให้เัือของเขำ
แล่นไปได้ ดังนั้นรนท่ีนงัเเิดใหม่จำเรัควิญญำณของรัคเจำ้ ในชีวิธของเขำได้ธัคหนัเว่ำรัค
วิญญำณไดเ้ขำ้มำสู่จิธวิญญำณของเขำ เขำจคเล่ำวว่ำ “ผมไม่เขำ้ใจเั่ืองรัควิญญำณทั้งหมด แธ่ผมจค
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ท ำธำมท่ีรัควิญญำณได้นอเผม ผมจคมอนถวำยชีวิธจิธใจของผมทั้ งหมดให้แเ่รัควิญญำณ
เหมือนเนัเลำสีเัือรนนั้นไดม้อนในเัือของเขำให้แเ่ลม แลว้ให้ลมรดัในเัือนั้นเรื่อเเิดปัคโยชน์
ธ่อไป” ในท ำนองเดียวเนัผูท่ี้ยอมถวำยธวัธ่อรัคเจำ้เ็จคยอมให้รัควิญญำณของรัคเจำ้ท ำงำนอยำ่ง
มหศัจััยใ์นชีวธิของเขำ  

4. อ ำนำจของกำรเกดิใหม่ 

ถำ้เำันงัเเิดใหม่เป็นส่ิงจ ำเป็นแลว้ เ็ธอ้งมีหนทำงท่ีจคนงัเเิดใหม่ได ้รัคเจำ้ไม่เรยให้ส่ิงท่ี
จ  ำเป็นแเ่มนุษยโ์ดยไม่มีช่องทำงท่ีจคให้รวำมจ ำเป็นนั้นสัมฤทร์ิผลไดด้ว้ย เม่ือรัคเยซูธััสว่ำ “ท่ำน
ธอ้งนงัเิดใหม่” รัคเยซูธััสดว้ยวำ่มีทำงท่ีท่ำนจคนงัเเิดใหม่ได ้รัคเจำ้ปัคทำนเำันงัเเิดใหม่ให้แเ่
ทุเรนไม่เลือเหนำ้ ไม่วำ่รน ๆ นั้นจคมีอดีธมำอยำ่งไั ถำ้รนนั้นจคมำหำรัคเจำ้แลคยอมัันรัครัิสธ์
เปิดจิธใจออเให้รัคเจำ้เข้ำมำในจิธใจของเขำ แลคเขำจคไดเ้ำันงัเเิดใหม่โดยรัคเมธธำเัุณำรุณ
ของรัคเจำ้ 

(1) ประสบกำรณ์ของมนุษย์เป็นพยำน 

ปัคสนเำัณ์ของมนุษยเ์ป็นรยำนวำ่รัควญิญำณของรัคเจำ้มีฤทร์ิอ ำนำจในเำัเปล่ียนแปลง
จิธใจของมนุษย ์หลำยรนปัคจเัษว์ำ่ฤทร์ิอ ำนำจของรัคเจำ้ไดเ้ขำ้สู่จิธวิญญำณของเขำ แลคเขำไดเ้ห็น
ผลงำนของรัควญิญำณอนัปัคเอนดว้ยฤทร์ิอ ำนำจในชีวิธของรนอ่ืน ๆ ท่ีเขำัู้จเัดว้ย 

มีเั่ืองเล่ำวำ่มีนเัวิรำเษว์ิจำัณ์รณคหน่ึงซ่ึงไม่เช่ือวำ่มีรัคเจำ้เขำรยำยำมจคธ ำหนิรัครมัภีั์ 
รนหน่ึงในรณครยำยำมรน้หำขอ้ธ ำหนิเั่ืองรัคเจำ้ทังเนัมิธโลเจเััวำล เขำเล่ำวร ำหยำนชำ้แลค
เยำคเยย้ว่ำ “รนท่ีสธิดี ๆ จคเช่ือไดอ้ย่ำงไั ว่ำเม่ือหลำยรนัปีมำแลว้รัคเจำ้ทังเม้หยินเอำดินมำป้ัน
มนุษย ์แลว้ทังัคนำยลมปัำณเขำ้ทำงช่องจมูเมนุษย ์ๆ จึงเเิดมีชีวิธข้ึนมำ ดินจคเลำยเป็นมนุษยไ์ด้
หัือ? ช่ำงโง่นดัซนเช่ืออคไัเช่นนั้น” แลว้เขำน ำัำยงำนของเขำมำเสนอให้รณคของเขำฟัง มีรัิสเธียน
รนหน่ึงไดอ่้ำนัำยงำนน้ี เขำจึงเขียนธอนดงัน้ี “ท่ำนอำจถำมขำ้รเจำ้แลคขำ้รเจำ้ไม่สำมำัถธอนร ำถำม
ของท่ำนไดห้ลำยขอ้หลำยปัคเำั แธ่มีส่ิงหน่ึงท่ีขำ้รเจำ้ทัำนแน่นอนรือ รืนวนัหน่ึงรัคเจำ้ทังเม้ลง
แลคหยนิเอำโรลนเลำงเัุง แลว้รัคองรท์ังัคนำยรัควญิญำณของรัคองรใ์ส่ในธวัรนนั้น แลคจำเ
วนิำทีนั้นเป็นธน้มำรน ๆ นั้นเป็นรนถูเเนัมิธใหม่ เปล่ียนจำเนิสัยเล่นเำัรนนั, ด่ืมเหลำ้, แลคข้ีลเัข้ี
ขโมย เลำยมำเป็นรนของรัคเจำ้ จำเเำัเปล่ียนแปลงโรลนเ้อนนั้นมำเป็นเวลำ ยี่สินสำมปีแล้ว 
โรลนเ้อนนั้นไม่เลนัไปเล่นเำัรนนัอีเเลย ไม่เรยด่ืม แลคไม่เรยขโมยอีเเลย แลคขำ้รเจำ้เองเป็น
โรลนเอ้นนั้น เป็นเำัง่ำยท่ีจคถำเถำงขอ้รัครมัภีั์แธ่ไม่เป็นเำัง่ำยท่ีจคธอนปัญหำของรนท่ีเปล่ียน
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ชีวธิดว้ยฤทร์ิอ ำนำจของรัคเจำ้เช่นชีวิธของขำ้รเจำ้” ผูท่ี้นงัเเิดใหม่เ็เป็นหลเัฐำนอนัดีส ำหัันโธแ้ยง้ 
ลนลำ้ง ร ำถำเถำงเยำคเยย้ของรนท่ีไม่เช่ือวำ่มีรัคเจำ้ 

(2) อทุำหรณ์บำงประกำร 

ชำยหนุ่มรนหน่ึงเรยเป็นนเัด่ืมแลคไั้ศีลรััม เปัียนเหมือนสัธวป่์ำ สุัุ่ยสุั่ำย ปัำศจำเเำั
ธัิธัอง แลคเป็นรนเเัขลครูดหยำนรำย หนุ่มไั้รวำมริดรนน้ีฟุนหน้ำลงใเลเ้ธียงของร่อท่ีจวนจค
ส้ินใจเม่ือวนัร่อของเขำเจ็นหนเั เขำยอมถวำยธวัของเขำธ่อรัคเยซูรัิสธ ์รัคเจำ้ทังเัียเรน ๆ น้ีให้
เป็นผูเ้ทศนำรัคเิธธิรุณของรัคเจำ้ แลคเขำยอมัันท ำธำมร ำเัียเั้องของรัคเจำ้ โดยออเเดินทำงไป 
ๆ มำ ๆ เรื่อชัเชวนรนให้ทิ้งนำปแลคเลันมำหำรัคเจำ้ รั้ังหน่ึงเขำเลันไปน้ำนเดิมของเขำแลค
รยำยำมจคจดัเำัปัคชุมนมสัเำั มีทหำัแเ่ ๆ รนหน่ึงนัง่อยูใ่นท่ีปัคชุมนั้น ชำยแเ่รนน้ีเป็นรนั้ำย
แลคไม่นนัถือรัคเจำ้ เม่ือเลิเปัคชุมแลว้ชำยแเ่รนน้ีไดไ้ปหำนเัเทศน์แลครูดวำ่ “รุณเป็นรนเดียวเนั
เจำ้หนุ่มั้ำยเำจ, ปัำศจำเรัคเจำ้, สำมหำว, แลคข้ีเมำ ท่ีเรยธัคเวนอยู่ธ  ำนลน้ีใช่ไหม?” นเัเทศน์เ็
ธอนว่ำ “ถูเแลว้รัันเป็นรน ๆ เดียวเนั” ชำยแเ่รนนั้นเ็ธอนวำ่ “ถึงฉนัเรยสงสัยฤทร์ิเดชของรัคเจำ้
มำแลว้มำเมำยเรียงไัเ็ธำม แธ่นดัน้ีฉนัเห็นฤทร์ิเดชของรัคเจำ้ในธวัรุณแลว้วำ่ รัคเจำ้ทังท ำเำัใน
ธวัของรุณไดอ้ยำ่งไั รัคเจำ้องรเ์ดียวเนัน้ีจคทังท ำเำัเปล่ียนแปลงชีวิธของฉนัไดเ้หมือนเนั ฉนัจค
ถวำยธวัเนัรัคองรเ์ด๋ียวน้ี แลว้เขำเ็เั่ิมอริษฐำนธ่อรัคเจำ้ในวำัคนั้น” 

เม่ือปัคมำณสำมสินปีล่วงมำแลว้ ฮำโัด์ เน็ดน้ี. เขียนหนงัสือเล่มหน่ึงช่ือวำ่ “รนเเิดสองหน” 
เป็นเั่ืองของรณค ซอลเวชัน่อำั์ม่ี ท่ีท  ำเำัอยูท่ำงทิศธควนัออเของเัุงลอนดอน เขำไดเ้ล่ำให้ฟังถึง
ชีวิธท่ีถูเรวำมชัว่ท ำลำยแลครวำมนำปท ำให้ป่นป้ียอ่ยยนั นดัน้ีรนเมำเหลำ้เลิเเินเหลำ้ รนเรยผำ่นรุเ
ผำ่นธำัำงมำแลว้เ็มีสภำรดีข้ึนหญิงชำยท่ีไม่เช่ือรัคเจำ้เลำยมำเป็นนุธัของรัคเจำ้ 

หลำยปีมำแลว้ มีหญิงชำยจนัเลุ่มหน่ึงยืนฟังชำยหนุ่มรนหน่ึงแสดงปำฐเเั่ืองโซเซียลิสซึมท่ี
มุมถนนแห่งหน่ึง เขำรูดถึงเั่ืองโซซคลิสทจ์คช่วยปัคชำชนไดอ้ยำ่งไั เขำธคโเนธ่อไปวำ่โซซคลิสท์
จคสวมเส้ือใหม่ให้แเ่ท่ำน ในเลุ่มรนท่ีฟังวนันั้นมีรนหน่ึงธคโเนธอนไปว่ำ “รัคเยซูจคให้รนถูเ
เนัมิธใหม่สวมเส้ือธวันั้น” รนถูเสั้ำงใหม่สวมเส้ือธวัเเ่ำท่ีดีเว่ำรนท่ีมีจิธใจสเปัเสวมเส้ือใหม่ 
ช่ำงธดัเส้ือรนไหนเ็ธดัเส้ือใหม่ ๆ ให้ท่ำนสวมได ้แธ่รัคเจำ้ในองร์รัคเยซูเท่ำนั้นจงจคท ำรนเเ่ำให้
เป็นรนใหม่ได ้โดยฤทร์ิอ ำนำจของรัควญิญำณนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ ๆ จคเนัมิธรนใหเ้ป็นรนใหม่ได ้

“ท่ำนธอ้งนงัเเิดใหม่” จงฟังร ำสอนของรัคเยซูท่ีดงัเอ้งอยูทุ่เยุรทุเสมยัวำ่ “ท่ำนธอ้งนงัเเิด
ใหม่” จงนอเข่ำวน้ีให้แเ่รนนำปท่ีปล ้ ำสู้เนัธวัเองมำมำเแลว้ แธ่ไม่ส ำเั็จแลครยำยำมจคเป็นรนดี
เว่ำเดิมแธ่เ็ท ำไม่ส ำเั็จ “ท่ำนธอ้งนงัเเิดใหม่” จงปัคเำศให้รนท่ีหยิ่งจองหองแลคทคนงธนวำ่ส่ิงท่ี
เขำเ ำลงัท ำอยูน่ั้นเ็ดีแลว้แธ่ไม่ส ำเั็จผลเขำจควำงใจในเฏของศีลรััมของธนเองไม่ส ำเั็จ “ท่ำนธอ้ง
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นงัเเิดใหม่” จงให้ถ้อยร ำเหล่ำน้ีซึมแทัเลงสู่หัวใจของท่ำน แลคยอมให้รัคเจำ้น ำเำัไถ่นำปมำสู่
จิธใจของท่ำน อยำ่ลืมวำ่ “ท่ำนธอ้งนงัเเิดใหม่” 
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บทที ่3 “กำรกลบัใจใหม่” 

1. ควำมหมำยของกำรกลบัใจใหม่ 

(1) เำัส ำนึเนำปของธนเอง 
(2) เำัเสียใจท่ีธนไดท้ ำนำป 
(3) เำัหนัเลนัจำเเำัท ำนำป 
(4) เำัใชห้น้ีนำป 

2. ควำมจ ำเป็นทีต้่องกลบัใจใหม่ 

3. สำเหตุทีท่ ำให้กลบัใจใหม่ 

(1) ผลท่ีเเิดจำเเำัท ำนำป 
(2) รัคเัุณำริรุณของรัคเจำ้ 

เ. ทังส ำแดงในเำัอวยรัครัปัคจ ำวนั 
ข. ทังส ำแดงในเำัอวยรัครัเป็นริเศษ 
ร. ทังส ำแดงใหเ้ห็นวำ่รัคเจำ้อดทนมำเ 
ง. ทังส ำแดงใหเ้ห็นโดยเำัปัคทำนรัคนุธัของรัคองรเ์อง 
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บทที่ 3 กำรกลบัใจใหม่ 
นทท่ีแลว้มำเล่ำวถึงเำัถูเสั้ำงให้เป็นรนใหม่ (หัือเำัเเิดใหม่) นัน่เป็นเิจเััมทำงดำ้น

ของรัคเจำ้ท่ีจคท ำใหร้นได้ั ันรวำมัอด ในนทน้ีเัำจครดูถึงเำัเลนัใจใหม่ เป็นรฤธิเััมของมนุษย์
ท่ีมนุษยร์ึงปฏินธิั เำัท ำรนให้เป็นรนใหม่เป็นหน้ำท่ีของรัคเจำ้ แธ่เำัเลนัใจใหม่เป็นหน้ำท่ีของ
มนุษย ์

วำ่ธำมอเัษัแลว้เำัเลนัใจใหม่รือเำัหนัเลนัหัือเำัเปล่ียนวถีิ รนท่ีเลนัใจใหม่รือรนท่ีได้
หนัเลนัแลคธั้งธน้ชีวธิในวถีิใหม่เม่ือรน ๆ นั้นเลนัใจจัิง ๆ เขำจคธอ้งหนัจำเส่ิงหน่ึงแลว้ไปท ำอีเส่ิง
หน่ึง เล่ำวรือเขำจคหันหน้ำจำเรวำมนำปมำสู่รัคเยซูรัิสธ ์เำัท่ีมนุษยห์นัธวัเลนัจำเทำงนำปเัำ
เัียเวำ่ เำัเลนัใจใหม่แลคเำัท่ีหนัหนำ้มำสู่รัคเยซูรัิสธเ์ัำเัียเวำ่ศััทรำหัือรวำมเช่ือ ดงันั้นเำั
เลนัใจใหม่จึงมีเำัเัคท ำอยูส่องรัน่ รือเำัหนัเลนัแลครวำมศััทรำ เำัท่ีจคเำ้วเดินไปทั้งสองรัน่น้ี 
(อำจำัยเ์ปำโลไดเ้ล่ำวไวใ้นรัครมัภีั์ว่ำ “จงเป็นรยำนแเ่ชำวยูดำห์แลคชำวเฮเลน (เัีเ) ให้รนทั้ง
สองชำธิน้ีัู้เั่ืองเำัเลนัใจใหม่มำหำรัคเจำ้แลคศััทรำในองรร์ัคเยซูรัิสธด์ว้ย” 

เำัเลนัใจใหม่เป็นท่ีเั่ืองท่ีเัำจคอภิปัำยเนัวนัน้ี รัคด ำััสของรัคเจำ้ท่ีเล่ำวถึงเั่ืองเำั
เลนัใจนั้นมีมำเ รนส ำรญั ๆ ของรัคเจำ้ทั้งสมยัรัครมัภีั์เดิมแลคสมยัรัครมัภีั์ใหม่ รูดถึงเั่ืองเำั
เลนัใจใหม่ว่ำเป็นส่ิงท่ีส ำรญัท่ีสุดในเั่ืองท่ีเขำเล่ำว ศำสดำรยำเัณ์สมยัโนัำณไดเ้ชิญชวนให้ชำว
อิสัำเอลเลนัใจใหม่รือให้หันจำเรวำมนำปมำหำรัคเจำ้ เม่ือยอห์นนรัธิศมำออเไปอยูใ่นป่ำแลคธั้ง
ธน้เทศนำ ส่ิงแัเท่ีท่ำนเล่ำวรือ “ให้เลนัใจจำเทำงนำป เรัำคอำณำจเััของรัคเจำ้มำอยู่ใเลแ้ลว้” 
เม่ือรัคเยซูทังธั้งธน้งำนของรัคองร์ท่ำมเลำงปัคชำชน ร ำเทศนำของรัคเยซูเ็รือ “ถึงเวลำท่ี
เ ำหนดแลว้อำณำจเััของรัคเจำ้นั้นใเลจ้คถึงแลว้ จงเลนัใจใหม่แลคเช่ือข่ำวปัคเสัิฐของรัคเจำ้” 
เม่ือเปโธัเทศนำให้ปัคชำชนฟังในวนัเร็นเทรศเธหลำยรนไดส้ ำนึเธนแลคั้องออเมำว่ำ “รี่น้อง
ทั้งหลำยท่ำนจคใหร้วเเัำท ำอคไัธ่อไป?” เปโธัธอนวำ่ “จงเลนัใจเสียใหม่ แลคัันนรัธิศมำในนำม
ของรัคเยซูรัิสธส้ิ์นทุเรน” แลคในท ำนองเดียวเนัเปำโลนอเวำ่ “จงเลนัใจใหม่มำหำรัคเจำ้ แลคจง
เช่ือองร์รัคเยซูรัิสธเ์จำ้ของเัำ” ร  ำเทศนำชนิดน้ีเัำธอ้งเำัแลคมีรวำมจ ำเป็นในสมยัปัจจุนนัน้ีดว้ย 
มนุษยท์ั้งชำยแลคหญิงรำเนัลืมรัคเจำ้ แลคไดย้อมมอนธวัเองใหอ้ยูใ่ธอ้  ำนำจรวำมนำป เม่ือมนุษยธ์อ้ง
รล ำทำงไปในรวำมมืดซ่ึงปเรลุมโลเอยู่อยำ่งหนำแน่น ชำวโลเรำเนั  ั่ ำั้องวำ่ “เัำจคท ำปัคเำัใด
ดี?” ถำ้รนเหล่ำน้ีจคสงนใจแลคฟังรัคสุัเสียงของรัคเจำ้ เขำจคไดย้ินรัคสุัเสียงของรัคเจำ้ธััส
ดงัน้ีวำ่ “จงเลนัใจจำเรวำมนำปของธนเอง” 
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1. ควำมหมำยของกำรกลบัใจใหม่ 

เำัเลนัใจใหม่หมำยรวำมว่ำอคไั? เม่ือรน ๆ หน่ึงเลนัใจใหม่เขำจคธ้องท ำอคไั? ร ำว่ำ 
“เลนัใจใหม”่ มำจำเภำษำลำธินซ่ึงหมำยรวำมวำ่ “เสียใจอีเรั้ังหน่ึง” แธ่เำัเลนัใจใหม่มีรวำมหมำย
มำเเว่ำนั้น ร ำในภำษำเัีเมีรวำมหมำยมำเเวำ่เำัเสียในใจรวำมนำปเท่ำนั้น ธวัอยำ่งเช่น ยูดำห์อิศ
เำัิโอด เขำเสียใจในรวำมปัครฤธิของเขำ แธ่ไม่เรยริดเลนัใจใหม่หัือไม่เรยเปล่ียนรวำมธั้งใจของ
ธน  

ยดูำห์ัู้สึเเสียใจส่ิงท่ีธนไดท้ ำลงไปแลว้ แลคเห็นผลรวำมนำปท่ีธนเองไดท้  ำลงไปแลว้ มีอีเร ำ
หน่ึงซ่ึงแปลรวำมหมำยของเำัเลนัใจใหม่วำ่ “เำัเปล่ียนทศันคแห่งรวำมัู้สึเท่ีมีธ่อส่ิงนั้นหัือส่ิงน้ี” 
ร  ำ ๆ เดียวเนัน้ีแหลคท่ีรัคเยซูทังใชแ้ลคยอห์นเ็ใชด้ว้ย แลคเป็นร ำเดียวเนัท่ีเปำโลรูดถึงวำ่ “จงเลนั
ใจใหม่มำหำรัคเจำ้” 

เปำโลรดูวำ่ เำัเลนัใจใหม่น้ีหมำยรวำมวำ่ “รนนั้นเลนัมำหำรัคเจำ้” เัำเลนัมำหำรัคเจำ้เ็
เรัำคว่ำรวำมนำปยอ่มเป็นปฏิปัเษธ่์อรัคเจำ้ รนจคเลนัใจใหม่จัิงไดเ้็ธ่อเม่ือเขำัู้สึเว่ำธวัของเขำ
ธอ้งเเ่ียวขอ้งเนัองร์รัคเจำ้ผูน้ัิสุทร์ิ นำงทีเัำรูดวำ่รน ๆ นั้น ท ำนำปธ่อธนเองหัือนำงทีท ำผิดนำป
ธ่อเรื่อนมนุษยด์ว้ยเนั นำงรนท ำผดิธ่อธนเอง นำงรนท ำผดิธ่อเรื่อนมนุษยอ่ื์น แธ่เัำจคไม่เห็นนำปเป็น
นำปจนเวำ่เัำจคส ำนึเวำ่เัำไดท้  ำอคไันำงอยำ่งผดิธ่อรัคเจำ้ รวำมนำปท่ีท ำธ่อรัคเจำ้เป็นรวำมนำป
ท่ีั้ำยเำจมำเ ดำวดิไดท้  ำนำปอยำ่งสำหสัธ่อเรื่อนมนุษย ์เล่ำวรือใหแ้ยง่ภััยำของ อูัียำ ดำวดิสั่งให ้

อูัียำออเไปทรัหน้ำ อูัียำถูเฆ่ำธำยในแนวัน ทั้งน้ีดำวิดธอ้งเำัจคปเปิดรวำมชัว่ั้ำยของ
ธนเองท่ีแยง่ภััยำนำยทหำัของธน แธ่เม่ือดำวิดรนแสงสวำ่งของชีวิธเ็มองเห็นรวำมนำปของธนเอง 
จึงสำัภำรนำปแลคั้องออเมำว่ำ “โอ รัคองร์เจำ้ขำ้ ขำ้รัคองร์ได้ท  ำผิดธ่อรัคองร์แลคท ำผิดธ่อ
รัคองรผ์ูเ้ดียว ขำ้รเจำ้จึงไดป้ัครฤธิธวัชัว่ั้ำยเช่นน้ีธ่อรัคเนธัของรัคองร”์ ส่ิงท่ีท ำให้รวำมนำป
ของดำวิดปัำเฏเด่นชดัั้ำยเำจข้ึนเ็รือ เม่ือดำวิดัู้ธวัว่ำธนเองไดท้  ำผิดโดยฝ่ำฝืนร ำสั่งสอนของรัค
เจำ้ ส่ิงเดียวท่ีท ำให้รวำมนำปปัำเฏรวำมั้ำยเำจข้ึนมำเ็ธ่อเม่ือรนนั้นอยูธ่่อรัครเัธั์รัคเจำ้ ฉคนั้น
เำัเลนัใจใหม่จึงจ ำเป็นธอ้งเลนัเขำ้หำรัคเจำ้ มีหลำยส่ิงท่ีเเ่ียวขอ้งเนัเำัเลนัใจใหม่รือ 

(1) กำรส ำนึกบำปของตนเอง 

ไม่มีใรัเลยจคัู้จเัเำัเลนัใจใหม่จัิง ๆ เวน้แธ่รน ๆ นั้นจคส ำนึเถึงรวำมนำปรวำมชั่วท่ี
ธนเองไดเ้ัคท ำ จนเัคทัง่ใจของรน ๆ นั้นัู้แน่วำ่เขำไดท้  ำผิดธ่อรัคเจำ้ น่ีเป็นงำนของรัควิญญำณ
นัิสุทร์ิท่ีทังดลใจรนให้ส ำนึเผิดของธนเอง ท่ำนรงจ ำได้ว่ำเม่ือรั้ังหน่ึงรัคเยซูธััสถึงองร์รัค
วิญญำณนัิสุทร์ิว่ำ “เม่ือรัคองร์ (วิญญำณนัิสุทร์ิ) เสด็จมำจคให้โลเส ำนึเถึงรวำมผิดนำปของธน 
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(ยอห์น 16:8) รัคด ำััสของรัคเยซูเ็ส ำเั็จเป็นรวำมจัิงแล้วในวนัเร็นเทรศเธ โดยรัควิญญำณ
นัิสุทร์ิเสด็จมำสวมทนันััดำสำวเจนเธ็มล้น หลังจำเท่ีอำจำัยเ์ปโธัแลคสำวเอ่ืน ๆ ได้เทศนำ 
ปัคชำชนซนหนำ้ลงแลคั้องเสียงดงัเรัำคส ำนึเถึงรวำมนำปของธนเอง ทั้งน้ีเป็นผลงำนขององรร์ัค
วญิญำณนัิสุทร์ิ” 

สมยัโนัำณรนธอ้งเำัเำัส ำนึเนำปอยำ่งไั รนสมยัน้ีเ็ยงัธอ้งเำัเช่นนั้นเหมือนเนั โลเทั้ง
โลเในปัจจุนนัน้ีเเือนจคหมดรวำมส ำนึเเั่ืองรวำมนำปเสียแลว้ มนุษยท์ั้งชำยแลคหญิงรำเนัขดัรัค
นญัญธิัของรัคเจำ้ แลครัองชีวิธอยู่ปัคหน่ึงว่ำไม่มีนำปอยู่ในโลเน้ีเลย เขำรำเนัหัวเัำคเยำครวำม
นำป แลคท ำใหเ้ห็นวำ่เำัเนฏธ่อรัคเจำ้เป็นเั่ืองเล็เนอ้ยไม่สลเัส ำรญั แธ่รวำมัู้สึเของมนุษยท่ี์มีธ่อ
รวำมนำปไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงลเัษณคของรวำมนำปเลยแมแ้ธ่นอ้ย นำปยงัเป็นนำปท่ีั้ำยเำจอยำ่งท่ีมนั
เรยเป็น มนุษยจ์  ำเป็นธอ้งสังเเธดูรวำมจัิงขอ้น้ีใหจ้งหนเั 

แธ่ทั้งท่ีรวำมส ำนึเนำปเป็นของจ ำเป็นส ำหัันเำัเลนัใจใหม่นัน่เ็ยงัไม่ใช่เำัเลนัใจใหม่ 
รนหน่ึงรนใดจคเลนัใจไม่ได ้ถำ้รน ๆ นั้นยงัไม่ส ำนึเนำปของธนเอง แธ่มีหลำยรนท่ีส ำนึเนำปของ
ธนเองได ้แธ่ไม่เลนัใจเลยเ็มี รน ๆ นั้นอำจัู้สึเธวัวำ่ธวัเองเป็นรนมีนำปหนำ ัู้ธวัวำ่ไดท้  ำผิดธ่อรัค
เจำ้ แธ่ถึงเัคนั้นเ็ยงัไม่เรยเลนัใจทิ้งนำปของธนเองเลย มีนำงรนรูดว่ำอย่ำงน้ี “เำัลืมธำธ่ืนนนท่ี
นอนเนัเำัลุเข้ึนจำเท่ีนอนของธนนั้นมนัรนลคเั่ือง” เำัท่ีเัำจคธอ้งส ำนึเถึงรวำมนำปนั้นอย่ำง
หน่ึง แลคเำัท่ีจคธ้องเลันใจนั้นอีเอย่ำงหน่ึง สองอย่ำงน้ีไม่ใช่อย่ำงเดียวเัน เำัส ำนึเนำปเป็น
เหมือนนำฬิเำปลุเรือปลุเสธิัู้สึเผดิของรนใหธ่ื้นข้ึน แลคเำัเลนัใจใหม่รือเำัลุเข้ึนแลคจดัเำัเนั
รวำำมนำปนั้น 

(2) กำรเสียใจทีต่นได้ท ำบำป 

มีหลำยรนส ำนึเนำปของธนเองได ้แธ่ไม่เรยเสียใจธ่อรวำมนำปท่ีธนไดท้  ำหลำยปีมำแลว้ มี
รนหน่ึงถูเปัคหำัชีวธิเรำครวำมชัว่นำนำปัคเำัท่ีเขำท ำมำแลว้ เ่อนท่ีจคถูเปัคหำัมีเรื่อน ๆ แลค
อำจำัยห์ลำยรนไดช้ี้แจงสั่งสอนถึงทำงของชีวธิ แธ่เขำปฏิเสรไม่ยอมัันร ำแนคน ำใด ๆ ทั้งส้ิน เขำนอเ
วำ่ “รวเรุณไปอยูห่่ำง ๆ เถอคปล่อยให้วิญญำณของผมลงนัเดีเวำ่” เขำไดส้ ำนึเธวัถึงรวำมนำปของ
ธวัเอง แลคดูเหมือนเขำสังเเธวำ่มีเหธุเำัณ์ั้ำยแังมำเจำเผลนำปท่ีเขำไดเ้ัคท ำ แธ่เขำไม่เรยเสียใจ
ในรวำมผดินำปท่ีเขำไดท้  ำเขำดูเหมือนไม่ทุเข์ั ้อนอคไัเลย 

แธ่รวำมเสียใจไม่ใช่เำัเลนัใจใหม่ ถำ้เป็นเำัเลนัใจใหม่ท่ีถูเวิรี รวำมเสียใจนั้นจคน ำไปสู่
เำัเลนัใจใหม่ เปำโลเล่ำววำ่ “รวำมเสียใจชนิดท่ีธำมน ้ ำรัคทยัรัคเจำ้ เป็นรวำมเสียใจท่ีน ำให้เลนั
ใจใหม่มำถึงรวำมัอดรน้จำเนำป” รวำมเสียใจหลำยอยำ่งท่ีหญิงแลคชำยแสดงออเมำเป็นรวำมเสียใจ
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ท่ีไม่ถูเน ้ำรัคทยัรัคเจำ้ เรัำคมนัไม่ใช่รวำมเสียใจท่ีเเิดข้ึนจำเเำัธ่ืนธวัของรวำมัู้สึเผิดวำ่ธนได้
ท ำผดิธ่อองรร์ัคเจำ้ผูน้ัิสุทร์ิ ผูท้ังััเมนุษย ์

นำงรนเสียใจเน่ืองจำเรวำมนำปของธนเ็เรัำคเขำลคอำยแลคอปัยศธ่อเำัท่ีใรั ๆ ัู้วำ่เขำได้
ท ำชัว่ ขำ้รเจำ้จ  ำไดว้ำ่มีชำยข้ีเมำรนหน่ึง เวลำเขำเมำข้ึนมำเขำมเัอำลควำดทุนธีลูเเมีย นำงรั้ังเ็ไล่ลูเ
เมียออเจำเนำ้นไป รั้ังหน่ึงเรื่อนนำ้นใเลเ้รียงอดันทนไม่ไดจึ้งเัียเธ ำัวจมำลำเธวัไปขงัไวโ้ังรเั
ฐำนเมำอลควำด ขำ้รเจำ้ไดไ้ปเยี่ยมเขำถึงห้องขงั ชำยรนนั้นเสียใจอย่ำงมำเมำย เขำนัง่ลงั้องไห้ั้อง
แลว้ั้องอีเปัคหน่ึงวำ่หวัใจของเขำจคแธเสลำย แธ่ในทนัใดนั้นเขำเ็เงยหนำ้ข้ึนรูดเนัธวัเองวำ่ “รน
ทั้งหลำยจครดูเนัอยำ่งไัถำ้เขำัู้เั่ืองของฉนัเนัทัว่เมือง? มนัรงท ำลำยอนำรธฉนัยอ่ยยนัแน่นอน” เำั
ท่ีชำยรนน้ีเสียใจไม่ใช่เขำเสียใจเรัำคท ำั้ำยแลคขนัไล่นุธัภััยำจำเนำ้น แลคไม่ใช่เสียใจเรัำคเขำ
ท ำผดิธ่อรัคเจำ้ แธ่เขำเสียใจมำเเ็เรัำคใรั ๆ เขำจคัู้เนัทัว่เมืองวำ่เขำท ำชัว่ 

นำงรนเสียใจเั่ืองรวำมนำปของธวัเ็เรัำคเขำธอ้งเผชิญเนัผลนำปท่ีเขำไดเ้ัคท ำ หลำยรน
หมดแังแลคั้องไห้เม่ือศำลริรำเษำวำ่เขำไดท้  ำผิดจัิง แลว้ถูเส่งธวัไปสถำนดดัสันดำนหัือเม่ือถูเ
ส่งธวัไปปัคหำัชีวธิ เขำเสียใจไม่ใช่เรัำคเขำไดท้  ำผดินำปธ่อรัคเจำ้ แธ่เขำเสียใจเรัำคเขำธอ้งเผชิญ
เนัผลรวำมผดิท่ีเขำไดเ้ัคท ำ น่ีแหลคเป็นร ำอรินำยวำ่เหธุไัรนผิดนำปแลครนป่วยหนเัจึงเสียใจมำเ
เม่ือเขำเ ำลงัจคธำย เขำเสียใจไม่ใช่เรัำคเขำไดล้คเมิดเฎของรัคเจำ้หัือเรัำคเขำท ำให้รัคเจำ้เสีย
รัคทยั แธ่เขำเสียใจเรัำคเขำจคธอ้งเดินทำงลงสู่นัเ รนป่วยหลำยรนเม่ือหำยป่วยแลว้เ็เลนัไปท ำ
นำปธำมเดิมอีเ 

เำัเสียใจท่ีถูเธอ้งธำมรัคทยัรัคเจำ้ยอ่มน ำมำถึงเำัเลนัใจใหม่เรัำครวำมเสียใจชนิดนั้น
เเ่ียวขอ้งเนัรัคเจำ้ รวำมเสียใจชนิดน้ีไดแ้เ่รวำมเสียใจของเปโธั เม่ือเขำปฏิเสรรัคเยซูแลว้เขำเ็
ส ำนึเธวัจนธอ้งั้องไห้อย่ำงขมข่ืน เปโธัไดป้ฏิเสรรัคเจำ้ของธนเอง แลคเขำได้ท ำผิดธ่อรัคเจำ้ 
เรัำครวำมเสียใจเช่นน้ีแหลคท่ีรนเเ็นภำษีัู้ส ำนึเธวัในวนัท่ีเขำไปยืนอริษฐำน ณ รัควิหำัของรัค
เจำ้ แลคธีอเชเหวัของธนเอง เขำั้องออเมำวำ่ “รัคนิดำเจำ้ขำ้ ขอรัคองรท์ังรัคเมธธำแเ่ขำ้รเจำ้ผู ้
เป็นรนนำป” แธ่ว่ำรวำมเสียใจแมว้ำ่เป็นรนเสียใจชนิดท่ีถูเธอ้งธำมรัคทยัรัคเจำ้เ็ไม่หมำยรวำมว่ำ
เป็นเำัเลนัใจใหม่ แธ่เป็นเำัน ำไปถึงเำัเลนัใจใหม่เท่ำนั้น 

(3) กำรหันกลบัจำกกำรท ำบำป 

เำัเลนัใจใหม่เป็นผลของเำัธดัสินใจของรน ๆ หน่ึงให้ท ำส่ิงหน่ึงซ่ึงรัคเจำ้ทังช่วยเหลือ
ให้เลิเท ำชั่ว เำัเลนัใจใหม่เป็นเำัเปล่ียนรวำมริดท่ีเเ่ียวขอ้งเนัรวำมนำปอนัน ำมำถึงเำัเปล่ียน
รวำมปัครฤธิ 
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มีเั่ืองเล่ำวำ่มีนเัศำสนำผูท้ังรุณวุฒิผูห้น่ึงเทศนำเเ่ียวเนัเำัเลนัใจใหม่อยำ่งไรเัำคแลคใช้
ภำษำอย่ำงนเัศึเษำทั้งหลำยรูด เม่ือผูน้ั้นเทศนำยืดยำวจนลงแลว้ผูฟั้งเ็ไม่ได้ั ันอคไัมำเเว่ำเม่ือยงั
ไม่ไดฟั้งร ำเทศนำ รั้ันแลว้เ็มีนเัเทศน์ชัำผูห้น่ึงท่ีเรั่งรััดสัธยซ่ื์อธ่อรัคเจำ้ลุเข้ึนยืนในท่ีปัคชุม
เม่ือเำัปัคชุมเลิเแลว้ นเัเทศน์ชัำผูน้ั้นหนัไปทำงปัคธูเดินออเไปแลว้รูดวำ่ “ผมเ ำลงัไปนัเ ผม
เ ำลงัไปนัเ” รนท่ีนัง่อยูท่ี่นัน่ปัคหลำดใจมำเ เขำริดวำ่ชำยชัำรนน้ีเสียสธิ ทนัใดนั้นชำยชัำเ็หยุด 
ชงเัแลว้เดินเลนัไปทำงทิศธังเนัขำ้ม เขำเดินเลนัไปทำงรััมำสน์แลว้รดูวำ่ “ผมเ ำลงัไปสวััร ์ผม
เ ำลงัไปสวััร”์ แลว้เ็รูดแเ่ปัคชำชนว่ำ “น่ีแหลครือเำัเลนัใจใหม่” ร  ำรูดแลคเำัแสดงของชำย
ชัำไดท้  ำให้ผูฟั้งเขำ้ใจส่ิงท่ีนเัเทศน์ผูท้ังรุณวุฒิไม่สำมำัถท ำให้ผูฟั้งเขำ้ใจ นัน่รือ เำัเลนัใจใหม่
หมำยรวำมวำ่ หนัเลนัจำเรวำมนำปแลคหนัหนำ้มองรัคเจำ้ 

เำัเลนัใจใหม่หมำยถึงเำัลคทิ้งรวำมนำปทุเชนิด นำงรนเธม็ใจลคทิ้งรวำมนำปนำงอยำ่งใน
ชีวธิ หัืออนัท่ีจัิงเขำเธม็ใจจคลคทิ้งนำปทุเอยำ่งเวน้แธ่นำปอยำ่งเดียวท่ีเขำยงัััเอยูม่ำเ นัน่รือเขำเธ็ม
ใจทิ้งนำปทุเอย่ำงจัิง ๆ ขอเรียงแธ่ให้เขำไดท้  ำรวำมนำปอย่ำงเดียวนั้นธ่อไปเท่ำนั้น แธ่เำัเลนัใจ
ใหม่หมำยรวำมวำ่เำัหนัจำเรวำมนำปทุเชนิด ธัำนใดท่ียงัมีนำปเหลืออยูเ่รียงอยำ่งเดียวในชีวิธของ
เัำ ๆ จคเัียเวำ่เลนัใจใหม่ยงัไม่ได ้

เม่ือรั้ังสงรัำมเลำงเมืองของสหััฐอเมัิเำ ท่ำนแม่ทรัยอั์ชวอชิงธนัเนัเองทหำัหมวดเล็เ 
ๆ เดินทำงมำถึงเมือง แนันดีไวน์ แลคขำ้มสครำนแห่งหน่ึงไปเม่ือขำ้มสครำนไปแลว้ ทหำัเ็ถำมแม่
ทรัว่ำสครำนอนัน้ีจคเผำหัือจคเเ็นไวเ่้อน ถำ้ขำ้ศึเัุเเัำ ๆ จคได้ถอยแลคใช้สครำนน้ีอีเรั้ังหน่ึง 
ท่ำนแม่ทรัเ็ธอนแเ่ทหำัว่ำ “เผำสครำน ถำ้เัำไม่ชนคเ็ธำย” เำัเลนัใจใหม่เ็เป็นเหมือนเำัเผำ
สครำน เล่ำวรือจคลคทิ้งชีวธิเเ่ำท่ีเธม็ไปดว้ยนำปไวเ้น้ืองหลงัธลอดเำล 

(4) กำรใช้หนีบ้ำป 

เม่ือรน ๆ หน่ึงไดเ้ลนัใจใหม่จัิง ๆ เขำไม่เรียงแธ่จคธดัสินใจวำ่จคไม่ยอมท ำนำปอีเธ่อไปใน
ชีวธิเท่ำนั้น แธ่เขำจคธอ้งรยำยำมสุดรวำมสำมำัถท่ีจคใชห้น้ีนำปซ่ึงเขำไดท้  ำไวใ้นอดีธ แธ่แน่นอนลค
มีนำปหลำยอยำ่งท่ีจคธำมใชห้น้ีไม่ได ้เรัำคมีหลำยอยำ่งท่ีเขำไม่สำมำัถใชห้น้ีได ้แธ่ถำ้เขำไดเ้ลนัใจ
ใหม่จัิง ๆ เขำจคท ำทุเส่ิงให้เัียนั้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเขำจคท ำได ้เำัเลนัใจใหม่ไม่ไดห้มำยรวำมวำ่จคไม่
โเงหัือไม่ขโมยอีเธ่อไปเท่ำนั้น แธ่หมำยถึงเำัถอยหลงัไปใช้หน้ีส่ิงท่ีเขำไดข้โมยมำ ซเัรำยยืนข้ึน
ัันสำัภำรนำปว่ำ “ส่ิงใดท่ีขำ้รเจำ้ไดม้ำโดยทำงทุจัิธแลคมีผูอ้ำ้งยืนยนัแล้ว ขำ้รเจำ้จครืนให้ถึงส่ี
เท่ำธวั” ซเัรำยไม่ไดธ้ดัสินใจวำ่จคไม่ขโมยเท่ำนั้น แธ่ยินดีรืนเงินให้แเ่ผูท่ี้เขำไดข้โมยมำแธ่อดีธดว้ย 
เำัเลนัใจนั้นจคไม่สมนูัณ์รอถำ้หำเวำ่เขำไม่ใชห้น้ีนำปธำมรวำมสำมำัถของธน 
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ดี.แอล.มูด้ี เรยเล่ำปัคสนเำัณ์เม่ือรั้ังไปเทศนำท่ีปัคเทศโรลมัขององัเฤษวำ่ มีชำยหนุ่มรน
หน่ึงมำหำแลคนอเวำ่อยำเเป็นรัิสเธียน ชำยรนน้ีไดล้เัลอนส่งฝ่ินเถ่ือนเขำ้ไปในสหััฐอเมัิเำ  

ดี.แอล. มูด้ี นอเแเ่ชำยรนนั้นวำ่ “ผมไม่ริดวำ่รุณจคมีโอเำสเป็นรัิสเธียนจนเวำ่รุณจคใชห้น้ี
นำปของรุณ” ชำยรนนั้นธอนวำ่ “ถำ้ผมท ำเช่นนั้นผมเ็ธอ้งถูเเฎหมำยธครัุนธวัแลคธอ้งถูเส่งไปอยู่
ร่ำยดดัสันดำนเท่ำนั้น” “ถึงอยำ่งไัรุณเ็รวัจคท ำเช่นนั้น” นัน่เป็นร ำยืนยนัของ ดี.แอล.มูด้ี ชำยรนนั้น
จึงธอนวำ่ “ผมมีภััยำแลคลูเเ็ยงัเล็เ เรั่ืองแธ่งนำ้นทั้งหมดของผมซ้ือมำดว้ยเงินท่ีไดม้ำในทำงทุจัิธ
ทั้งส้ิน ถำ้ผมเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ ผมเ็ธอ้งขำยเรั่ืองแธ่งนำ้นหมดแลคภััยำผมเ็ธอ้งัู้แน่นอนว่ำผม
เป็นรนอย่ำงไั”ดี.แอล.มูด้ี เ็ธอนว่ำ “รวัขำยเรั่ืองแธ่งนำ้นแลครวัให้ภััยำของรุณัู้เั่ืองของรุณ
ดว้ย” ชำยหนุ่มรนนั้นขอั้องให้ ดี.แอล. มูด้ี ไปรูดเนัภััยำของเขำ เม่ือ ดี.แอล.มูด้ี เล่ำเั่ืองัำวธ่ำง ๆ 
ใหภ้ััยำของชำยรนนั้นฟัง น ้ำธำของภััยำชำยรนนั้นไหลนองแเม้ทั้งสอง นำงเล่ำววำ่ “ท่ำนอำจำัย์
ร่ค ดิฉนัยินดีสลคทุเส่ิงทุเอยำ่งถำ้สำมีของดิฉนัจคเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ” หญิงนั้นไดห้ยินเงินทั้งหมด
ของนำงออเมำแลคยื่นทุเสธำงรแ์ดงให้แเ่มูด้ี ชำยหนุ่มรนนั้นมีทััรยส์มนธิัอยู่ในสหััฐอเมัิเำนำ้ง 
เขำได้ขำยทััรย์สมนัธิเหล่ำนั้ นแลครืนเงินทั้ งหมดให้แเ่ััฐนำลอเมัิเัน ชำยรนน้ีรยำยำมสุด
รวำมสำมำัถท่ีจคใช้หน้ีนำปในอดีธของเขำ ถ้ำใรัไม่เลำ้ใช้หน้ีนำปของธนเท่ำท่ีธนอำจท ำไดแ้ล้ว 
เำัเลนัใจชนิดนั้นเป็นเำัเลนัใจท่ียงัไม่สมนูัณ์ 

2. ควำมจ ำเป็นทีต้่องกลบัใจใหม่ 

เำัเลนัใจใหม่ไม่ใช่ส่ิงท่ีเัำธอ้งเำัเท่ำนั้นแธ่เป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็น ถำ้เัำธอ้งเำััอดรน้จำเนำป 
เปำโลเล่ำวว่ำ “ในยุรท่ีมนุษยย์งัโฉดเขลำอยู่รัคเจำ้มิได้ทังถือโทษ แธ่เด๋ียวน้ีรัคองร์ได้ธััสสั่ง
มนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุเแห่งใหเ้ลนัใจเสียใหม่ นำงรนรั้อมท่ีจคเล่ำววำ่ “ถูเแลว้รนท่ีท ำนำปมำเ ๆ แลค
เป็นรนนำปหนำชัว่ั้ำยมำเเ็รวัเลนัใจเสียใหม่ แธ่ผมไม่เป็นรนชนิดนั้นไม่จ  ำเป็นธอ้งเลนัใจใหม่ ผม
เป็นรนสุจัิธในหน้ำท่ีเำังำนแลคใรั ๆ เ็นนัหน้ำถือธำ” แธ่รัคเจำ้ธััสว่ำ “มนุษยทุ์เรนไดท้ ำผิด
นำปแลคขำดเำัถวำยรัคเเียัธิแเ่รัคเจำ้” เรัำคเหธุวำ่ทุเรนท ำนำปทุเรนเ็จ  ำธอ้งเลนัใจเสียใหม่” 

วนัหน่ึงัคหวำ่งท่ีรัคเยซูทังเทศนำ มีรนรวเหน่ึงรูดถึงรวำมนำปของผูอ่ื้น รัคเยซูธััสแเ่
เขำว่ำ “เัำนอเท่ำนทั้งหลำยว่ำ มิใช่แธ่ถำ้ท่ำนทั้งหลำยมิไดเ้ลนัใจเสียใหม่จคธอ้งรินำศเหมือนเนั”   
(ลูเำ 13:3) รัครมัภีั์อีเแห่งหน่ึงเล่ำวถึงรัคองรว์ำ่ “รัคองรท์ังธั้งธน้ธิเธียนเมืองธ่ำง ๆ ท่ีรัคองร์
ไดท้ังเัคท ำอิทริฤทร์ิมำเเว่ำท่ีอ่ืนนั้น เรัำคเขำมิไดเ้ลนัใจเสียใหม่” (มทัริว 11:20) รัคองร์มิได้
ทังธิเธียนชำวเมืองนั้นเรัำคเหธุท่ีเขำเป็นรนนำปหนำ แธ่รัคองรท์ังธิเธียนเขำ เรัำคเหธุท่ีเขำไม่ได้
เลนัใจเสียใหม่ เัำธอ้งทัำนวำ่เัำจคไม่ได้ั ันรวำมัอด ถำ้เัำไม่เลนัใจเสียใหม่ 



 35 

เม่ือไม่นำนมำน้ีขำ้รเจำ้ไดอ่้ำนชีวปัควธิัของปีเธอั์ รำ้ั์ทไั้ท์ ผูน้  ำส ำรญัรนหน่ึงของนิเำย
เมท็รอดีสทใ์นยรุหน่ึง รั้ังหน่ึงมีผูเ้ชิญใหปี้เธอั์รำ้ั์ทไั้ทเ์ทศนำในรัิสธจเััเม็ทรอดีสทแ์ห่งหน่ึงใน
เมืองแนชไวล์ มลััฐเทเนสซี เ่อนท่ีเขำจคลงมือเทศนำเล็เน้อย ท่ำนศิษยำภินำลเขำ้มำเัคซินว่ำนำย 
แอนดัิวแจร๊ซัน่ (ปัครำนำรินดี) เ ำลงัเขำ้มำ ขออยำ่รูดอคไัท่ีเัคทนเัคเทือนใจรน ๆ น้ีเลย มีผูเ้ล่ำ
วำ่ปีเธอั์ รำ้ั์ไวท้ ์เั่ิมธน้เทศนำดงัน้ี “ขำ้รเจำ้ได้ั ันทัำนจำเท่ำนศิษยำภินำลท่ีเรำัรของท่ำนทั้งหลำย
วนัน้ีวำ่ ท่ำนปัครำนำรินดีแจ๊รซัน่เ ำลงัเขำ้ในท่ีปัคชุมน้ี แลคขำ้รเจำ้ได้ั ันร ำแนคน ำวำ่ไม่รวัจครูด
อคไัให้เัคทนเัคเทือนจิธใจท่ำนปัครำนำรินดีเลย แธ่ขำ้รเจำ้ขอเัียนให้ทัำนดงัน้ีว่ำ, ถ้ำท่ำน
ปัครำนำรินดีแจ๊รซั่นไม่เลนัใจใหม่หันจำเทำงนำปของธนแลคมำเช่ือฟังรัคเยซูรัิสธ์ รัคเจำ้จค
ทังริรำเษำลงโทษจิธวญิญำณของท่ำนปัครำนำรินดีใหล้งนัเโดยเั็วเท่ำ ๆ เนัริรำเษำจิธวิญญำณ
ของชำวนิโเัในเเำคเินน่ีเหมือนเนั” แลคมีผูเ้ล่ำววำ่ท่ำนปัครำนำรินดีแจ๊รซัน่เลำยเป็นเรื่อนสนิท
ของนเัเทศน์ผูน้ี้นนัแธ่วนันั้นเป็นธน้มำ 

ไม่วำ่ใรัจคมีธ ำแหน่งสูงหัือมียศศเัด์ิอยำ่งไัไม่ส ำรญั แธ่รัคเยซูธััสว่ำ ถำ้ใรัไม่เลนัใจ
ลคทิ้งรวำมนำปของธนผูน้ั้นจครินำศในนัเ มีรนหน่ึงรูดวำ่ “ผมเช่ือในองรร์ัคเยซูรัิสธ ์แลคผมเธ็ม
ใจท่ีจคัันธ่อหนำ้สำรำัณควำ่รัคเยซูเป็นรัคผูช่้วย” แธ่รัคเจำ้ธััสถำมวำ่ “ท่ำนเลนัใจจำเทำงนำป
ของท่ำนแลว้หัือยงั?” อีเรนหน่ึงธอนวำ่ “ผมรยำยำมจคท ำส่ิงท่ีถูเแลคผมรยำยำมจคมีชีวิธอยูเ่รื่อช่วย
รนอ่ืน ๆ” แธ่รัคเจำ้ธััสวำ่ “ท่ำนเลนัใจจำเทำงนำปของท่ำนแลว้หัือยงั?” อีเรนหน่ึงจคธอนวำ่ “ผม
จคอริษฐำนสวดมนธ์ทุเ ๆ รืน แลคหมัน่ไปนมสัเำัรัคเจำ้ท่ีโนสถ์เสมอ แลคยินดีถวำยทััรยเ์รื่อ
น ำัุงรัิสธจเัั” แธ่รัคเจำ้ธััสว่ำ “ท่ำนเลนัใจจำเทำงนำปของท่ำนหัือเปล่ำ?” อีเรนหน่ึงรูดว่ำ 
“ผมั้องไห้เสียใจเรัำครวำมนำปของผมมำเมำย ทุเ ๆ วนัผมขอให้รัคเจำ้ยเโทษนำปของผม” แธ่
รัคเจำ้ธััสวำ่ “เัำไม่ไดถ้ำมวำ่ท่ำนั้องไหม้ำเนอ้ยเรียงไัหัือขออภยัโทษเรัำครวำมนำปของท่ำนเ่ี
รั้ังแลว้ แธ่เัำถำมว่ำท่ำนไดเ้ลนัใจจำเรวำมนำปของท่ำนแลว้หัือยงั?” “เวน้แธ่ท่ำนจคเลนัใจเสีย
ใหม่ ท่ำนจคธอ้งรินำศเหมือนเนัรนอ่ืน ๆ เหมือนเนั” 

3. สำเหตุทีท่ ำให้กลบัใจใหม่ 

สำเหธุท่ีเัคธุน้เธือนให้รนเลนัใจใหม่อำจมีหลำยอย่ำง แธ่จคเล่ำวในท่ีน้ีเรียงสองอย่ำง
เท่ำนั้น 

(1) ผลทีเ่กดิจำกกำรท ำบำป 

ขอ้น้ีเเ่ียวขอ้งเนัรัควจนคของรัคเยซูรัิสธท่ี์เล่ำววำ่ “เวน้แธ่ท่ำนจคเลนัใจเสียใหม่ ท่ำนเ็
จครินำศเหมือนเนั” รวำมนำปน ำไปสู่รวำมรินำศ “ร่ำจำ้งของรวำมนำปนั้นรือรวำมธำย” “วิญญำณท่ี
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ท ำนำปย่อมจคถึงรวำมธำย” “รวำมนำปเม่ือเจัิญเธินโธเธ็มท่ีแลว้จคน ำมำถึงรวำมธำย รวำมนำปเม่ือ
ปล่อยมนัไวธ้ำมล ำรงัมนัเ็เลำยเป็นอนัธัำยแเ่วิญญำณมนุษย ์เรัำครวำมนำปน ำไปถึงปลำยทำงท่ี
เป็นอนัธัำย แน่นอนรนท่ีมีสธิยอ่มหนัเลนัจำเอนัธัำยท่ีน่ำเลวัเช่นนั้น น่ีแหลคเป็นสำเหธุอนัหน่ึงท่ี
เัคธุน้เธือนให้รนเลนัใจใหม่ ถูเแลว้มนัไม่ใชสำเหธุท่ีเัคธุน้เธือนท่ีดีท่ีสุดแธ่มนัเ็เป็นสำเหธุหน่ึง
ในหลำยเหธุ” 

(2) พระกรุณำธิคุณของพระเจ้ำ 

ในหนงัสือโัมนท 2:4 เล่ำววำ่ดงัน้ี “หัือท่ำนปัคมำทรัคเัุณำอนัอุดมแลคเำัท่ีทังอดทน
ไวช้ำ้นำนแลคเำัทังอดเลั้นรัคทยัไว ้ไม่ัู้วำ่รัคเัุณำของรัคเจำ้นั้นเป็นท่ีจคน ำท่ำนใหเ้ลนัใจเสีย
ใหม่หัือ?” 

(ก) ทรงส ำแดงในกำรอวยพระพรประจ ำวนั 

รุณงำมรวำมดีของรัคเจำ้ปัำเฏให้เัำเห็นจำเรัครัปัคจ ำวนัท่ีรัคองร์ปัคทำนแเ่เัำ 
เปำโลอรินำยให้ชำวเมืองลุศธัำฟังวำ่รัคเจำ้ผูเ้ท่ียงแทผู้ท้ังรัคชนมอ์ยูน่ั้นมีลเัษณคอย่ำงไั เปำโล 
เล่ำวดงัน้ี “แธ่รัคองรไ์ม่ไดข้ำดรยำนรือ รัคองรไ์ดท้ังเัคท ำรุณใหฝ้นธเ แลคให้มีฤดูเเิดผล ท่ำน
ทั้งหลำยจึงอ่ิมใจยนิดีดว้ยอำหำันั้น” (เิจเำั 14:17) ทุเ ๆ วนัรัคเจำ้ทังน ำเัำไปให้รนเนัปัคจเัษ์
รยำนใหม่ ๆ แห่งรัคเัุณำรุณของรัคองร ์รัคองรท์ังใหเ้ัำมีชีวธิยนืยำวแลคอวยรัครัปัคจ ำวนั
ใหแ้เ่เัำ ปัคจเัษร์ยำนเหล่ำน้ี เป็นรวำมดีจำเสวััรร์วัท่ีจคน ำมนุษยใ์หเ้ลนัใจใหม่จำเนำปของธน
มำหำรัคเจำ้ 

(ข) ทรงส ำแดงด้วยกำรอวยพระพรเป็นพเิศษ 

รวำมดีของรัคเจำ้ปัำเฏออเมำเป็นรัครัริเศษส ำหัันเัำในเวลำท่ีมนุษยถึ์งรัำวจ ำ เป็น
แลครนัขนั รัคเจำ้ทังเล้ียงดูมนุษยห์ญิงชำยทัว่โลเ เม่ือมนุษยห์มดหวงัท่ีจคช่วยธวัเอง ในวำัคนั้น
รัคเจำ้จคทังเำ้วเขำ้ไปแลคทังรั้อมท่ีจคใชห้น้ีนำปแทนมนุษย ์เม่ือใดเมฆแห่งชีวิธด ำมืดทนัถมลง
มำอย่ำงหนเั เม่ือนั้นรัคเจำ้เ็ทังขนัไล่เมฆเหล่ำนั้นออเไปแลคท ำให้นงัเเิดฟ้ำแจ่มใส หลำยรนเป็น
รยำนยืนยนัไดว้ำ่เป็นเรัำครวำมดีของรัคเจำ้ รัคองรท์ังปเปัเััเษำแลครุม้รัองเขำในขณคท่ีเขำ
เผชิญเนัอนัธัำย 
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(ค) ทรงส ำแดงให้เห็นว่ำพระเจ้ำทรงอดทนมำก 

รวำมดีของรัคเจำ้ปัำเฏออเมำโดยรัคเจำ้ทังอดเลั้นรัคทยัมำเมำย ท ำไมรัคเจำ้ไม่
ลงโทษมนุษยห์ญิงชำยทนัทีในขณคท่ีเขำเ ำลงัท ำนำป? วนัแลว้วนัเล่ำมนุษยร์ำเนัขดัขืนร ำสั่งของรัค
เจำ้ แลคหมเมุ่นอยูเ่นัรวำมนำป แลคท ำไมรัคเจำ้ไม่จดัเำัเวำดลำ้งแลคท ำลำยเสียทนัที ร ำธอนมีอยู่
ปัคเำัเดียวรือ นัน่เป็นรวำมดีของรัคเจำ้ เปโธันอเให้เัำทัำนวำ่รัคเจำ้ทังอดเลั้นรัคทยัให้เัำ
ไวเ้ป็นเวลำนำน แลครัคองร์ไม่มีรัคปัคสงรใ์ด ๆ เลยท่ีจคท ำลำยมนุษยใ์ห้รินำศแธ่มีรัคปัคสงร์
ให้รนเลนัใจใหม่ รัคเจธนำใหญ่ยิ่งของรัคเจำ้รือเำัทังอดทนแลคจคน ำรนให้เลนัจำเทำงชัว่มำ
หำรัคองร ์

มีเด็เชำยรนหน่ึงเัียนเำัริมรด์ว้ยวรีิัันร่ำแังแธ่เรียงเล็เนอ้ยเม่ือเด็เนั้นโธข้ึนเขำไดซ้ื้อโัง
ริมรใ์หญ่โังหน่ึง เขำท ำสัญญำซ้ือเช่ือส่ิงของแทนทุเอยำ่ง เขำธอ้งท ำงำนหนเัแลคช ำัคเงินเป็นงวด ๆ 
ไดธ้ำมเวลำเสมอ เม่ือเขำช ำัคเงินงวดสุดทำ้ยแลว้เขำไดย้ืน่ในเสั็จนั้นใหแ้เ่ภััยำของเขำท่ีนำ้น รั้อม
เนัรดูวำ่ “รัคเจำ้ทังรัคเมธธำธ่อเัำเสมอ เัำเป็นหน้ีรัคองรแ์ลครวัจคใชชี้วิธท่ีเหลืออยูน้ี่ในเำั
ปันนินธิัรัคองร์” เย็นวนััุ่งข้ึนเขำได้เชิญศิษยำภินำลปัคจ ำรัิสธจเััของเขำไปท่ีน้ำน เขำแลค
ภััยำไดอุ้ทิศธวัธ่อรัคเจำ้ สัปดำห์ธ่อมำในวนัอำทิธยเ์ขำไดเ้ป็นสมำชิเของรัิสธจเัั แล้วลงมือััน
ใชร้ัิสธจเััท ำเิจธ่ำง ๆ ของรัคเจำ้ รัคเมธธำรัคเัุณำรุณของรัคเจำ้เป็นท่ีจนัใจเขำมำเ 

(ง) ทรงส ำแดงให้เห็นโดยกำรประทำนพระบุตรของพระองค์เอง 

แน่ทีเดียวรัคเมธธำของรัคเจำ้ทังส ำแดงออเเม่ือรัคองรป์ัคทำนรัคนุธัของรัคองรแ์เ่
มนุษย ์“เรัำควำ่รัคเจำ้ทังััเโลเจนไดป้ัคทำนรัคนุธัองรเ์ดียวของรัคองรเ์รื่อทุเรนท่ีวำงใจใน
รัคนุธันั้นจคมิไดร้ินำศ แธ่มีชีวิธนิัันดั” (ยอห์น 3:16) รัคเยซูทังััเรนนำปทั้งหญิงแลคชำยมำเ
จนเัคทัง่ทังยอมสลคแลคยอมรลีรัคองร์นนไมเ้ำงเขน เรื่อปวงมนุษยจ์คได้ั อดรน้จำเรวำมนำป
ของเขำ ในไมเ้ำงเขนท่ีธ ำนลโเลำโเรำ เัำไดเ้ห็นรัคเมธธำของรัคเจำ้อยำ่งชดัเจนท่ีสุด แมแ้ธ่รัค
เจำ้เ็ไม่สำมำัถช่วยเหลือมนุษยม์ำเไปเวำ่ท่ีรัคองรไ์ดท้ังเัคท ำแลว้นนไมเ้ำงเขน 

เป็นรัคเัุณำรุณของรัคเจำ้จัิง ๆ ท่ีรัคองรท์ังส ำแดงรวำมััเท่ีไมเ้ำงเขนแลครุณรวำมดี
ของรัคเจำ้ขอ้น้ีรวัจคท ำให้จิธใจของมนุษยอ่์อนโยนลงเลนัใจใหม่จนถึงยอมรุเเข่ำลงนมสัเำัรัค
เจำ้ เม่ือรวำมััเของรัคเจำ้ทังส ำแดงให้แเ่ขำ้รเจำ้ถึงปำนน้ี ขำ้รเจำ้เ็ไม่รวัจคท ำให้รัคเจำ้ทังซ ้ ำ
รัคทยัอีเโดยเำัเลนัไปท ำนำปอีเหลำยปัคเำั แธ่ขำ้รเจำ้จคสลคลคทิ้งรวำมนำปของขำ้รเจำ้ทุเ
ชนิดแลคถวำยทุเส่ิงทุเอยำ่งของขำ้รเจำ้เนัรัคองร ์
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เม่ือวลิเล่ียม แมร็ริลเล่ย ์เ ำลงัวิง่หำเสียงเรื่อเลือเธั้งเป็นปัครำนำรินดีของสหััฐอเมัิเำอยูน่ั้น 
นััดำเรื่อน ๆ ของท่ำนไดท้  ำหน้ำท่ีโฆษณำหำเสียงแทนธวัแม็รริลเล่ย ์รณคหำเสียงไดว้่ำเช่ำัถไฟ
ริเศษเรื่อเดินทำงไปหำเสียงธควนัธเภำรเลำง ปัคชำชนในเมืองเล็เ ๆ แห่งหน่ึงในััฐอิลเล็นนอ้ยส์ 
ทัำนข่ำววำ่เำัเดินทำงของรณคหำเสียงในัถไฟริเศษขนวนนั้นวำ่จคผ่ำนเมืองของเขำไป ัำษฎัจึง
รำเนัแสดงรวำมจ ำนงวำ่ธอ้งเำัฟังร ำปัำศยัของรณคน้ีสัเเล็เน้อยขณคท่ียงัอยูน่นัถไฟ แธ่รณคหำ
เสียงธอนไปวำ่ ไม่มีเวลำรอ เรัำคจคธอ้งัีนไปด่วนจคให้ัถไฟริเศษขนวนน้ีหยุดไม่ได ้ชำวเมืองส่ง
ร ำขอั้องด่วนไปอีเ แธ่เ็ได้ั ันร ำธอนยืนยนัธำมเดิมวำ่ัถไฟหยุดไม่ได ้ดงันั้นชำยรนหน่ึงในเมืองนั้น
จึงหำรงปัคจ ำชำธิสหััฐอเมัิเำผืนใหญ่ขึงขวำงทำงัถไฟขนวนนั้นไว ้แล้วส่งข่ำวไปล่วงหน้ำว่ำ 
“ทำ่นจคเลำ้ให้ั ถไฟขำ้มรงชำธิของท่ำนไปเ็เอำซี” เม่ือัถไฟแล่นเขำ้ใเลส้ถำนีของเมืองนั้นเขำเห็นรง
ชำธิอเมัิเนัผืนใหญ่ขวำงทำงัถไฟอยู่ั ถไฟขนวนนั้นไม่มีเ็ธอ้งหยุด เขำจคอนุญำธให้ัถไฟแล่นขำ้ม
รงชำธิของปัคเทศของเขำไปไม่ได ้

โดยรัคเมธธำรุณของรัคเจำ้ ทังใชว้ิรีท่ีจคดึงดูดแลคโนม้นำ้วหวัใจของรนนำปหลำย ๆ วิรี
เรื่อท ำให้เขำเลนัจำเทำงนำปนำนำชนิดของเขำเสีย แธ่หลำยรนไดป้ฏิเสรรัคเมธธำรุณของรัคเจำ้
ในท่ีสุดรัคเจำ้ทังส่งรัคนุธัองรเ์ดียวของรัคองรล์งมำรลีชีรเรื่อลำ้งนำปโทษมนุษยน์นไมเ้ำงเขน
ท่ีธ ำนลโเลำโเรำ แน่นอนรนนำปจคไม่เหยยีนย  ่ำไมเ้ำงเขนแลคขืนด้ืดดึงท ำนำปธ่อไป 

“เม่ือเรง่เำงเขนปัคหลำด 
ท่ีปลงรัคชนมร์ัคองรถึ์งมัณำ 
ทััรยสิ์นทั้งโลเขำ้ไม่ปัคสงร ์
ทิ้งรวำมถือธวัแลว้ไม่น ำรำ” 
“ัวมทััรยส์มนธิัทั้งโลเของขำ้ 
มอนรัคผูไ้ถ่เ็ยงันอ้ยไป 
รวำมััเน้ีไซั้ปัคหลำดนเัหนำ 
รวัมอนสินทััรยชี์วธิจิธใจ” 
     ไอแซ็ร วทัท ์
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บทที ่4 ควำมศรัทธำ (ควำมเช่ือ) 

1. เป้ำของควำมศรัทธำ 

1. ไม่ใช่ธ ำัำ 
2. ไม่ใช่หลเัศััทรำ 
3. นุรรลผูมี้สภำรเหมือนรัคเจำ้ 

2. ควำหมำยของควำมศรัทธำไม่มี 

1. รวำมเช่ือ 
เ. เช่ือในรวำมเป็นรัคเจำ้ของรัคเยซู 
ข. เช่ือในเำัธำยเรื่อไถ่นำปของรัคเยซู 
ร. เช่ือในเำัฟ้ืนรืนรัคชนมข์องรัคเยซู 

2. เำัยอมััน 
3. เำัยอมจ ำนน (ถวำยธวั) ธ่อรัคเจำ้ 

3. ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบักำรกลบัใจ 

1. ปัคสนเำัณ์อนัแน่นอน 
2. เเ่ียวขอ้งเนัเำันงัเเิดใหม่ 
3. เป็นปัคสนเำัณ์ท่ีเเิดข้ึนทนัที 
4. เำัเปล่ียนแปลงภำยนอเไม่เหมือนเนัทั้งหมด 
5. เป็นปัคสนเำัณ์ท่ีจ ำเป็น 



 40 

บทที ่4 ควำมศรัทธำ (ควำมเช่ือ) 
ในนทท่ีแล้วมำเัำไดอ้ภิปัำยถึงงำนรัน่แัเของเำัเลนัใจใหม่รือเำัหันเลนั นดัน้ีให้เัำ

วเเลนัมำรูดถึงรัน่ท่ีสอง รือเั่ืองรวำมศััทรำ เำัเลนัใจใหม่รือเำัหันหลงัให้แเ่รวำมนำปเรัำค
รวำมเเังเลวัไม่มีรัคเจำ้ รวำมเช่ือถือเำัหนัเลนัมำหำรัครัิสธด์ว้ยรวำมศััทรำแลคยอมจ ำนนธ่อ
รัคองร ์สองปัคเำัน้ีแยเจำเเนัรนลคเั่ืองแธ่เ็ยงัเเ่ียวเน่ืองเนั ไม่มีเำัเลนัใจใหม่ ท่ีแทจ้ัิงแยเ
ออเจำเรวำมศััทรำ แลคไม่มีรวำมเช่ือท่ีแทจ้ัิงแยเจำเเำัเลนัใจใหม่ 

ส่ิงส ำรญัท่ีเเ่ียวขอ้งเนัรวำมเช่ือไดแ้สดงให้เัำเห็นแลว้ในรัคด ำััสของรัคเจำ้ ร  ำว่ำรวำม
เช่ือน้ีมีปัำเฏหลำยั้อยรั้ังในรัครัมภีั์ รวำมเช่ือเป็นส่ิงส ำรัญท่ีสุดเม่ือเัำจคเข้ำเฝ้ำรัคเจ้ำ 
ผูป้ัครนัร์หนังสือฮีนัูเธือนสธิเัำว่ำ เัำไม่สำมำัถจคท ำธนให้เป็นท่ีรอรัคทยัรัคเจ้ำได้โดย
ปัำศจำเรวำมเช่ือ โดยรวำมศััทรำรนจึงได้ั ันรวำมัอด “ดว้ยวำ่ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยัอดนั้นเ็ัอดโดย
รัครุณเรัำครวำมเช่ือ” โดยรวำมเช่ือรนเัำจึงถูเนันเอำว่ำเป็นผูช้อนรััม “เหธุฉคนั้นเม่ือเัำ
ทั้งหลำยเป็นรนชอนรััมเรัำครวำมเช่ือแลว้เัำจึงเป็นไมธัีเนัเนัรัคเจำ้” (โัม 5:1) เรัำครวำม
ศััทรำเัำจึงถูเแยเธวัออเเป็นผูน้ัิสุทร์ิ “เรื่อเัำจคได้ั ันเำัลำ้งนำปแลคัันมัดเแห่งรวำมนัิสุทร์ิ
โดยรวำมเช่ือ” เป็นเรัำครวำมเช่ือจึงท ำให้ร  ำอริษฐำนเเิดผล “แลคทุเส่ิงท่ีท่ำนทูลขอในร ำอริษฐำน 
ท่ำนธอ้งทูลขอดว้ยรวำมเช่ือว่ำจคได้ั ันส่ิงนั้น” เรัำครวำมเช่ือจึงท ำให้รฤธิเััมแห่งชีวิธทุเอย่ำง
ด ำังอยู่ได ้“ฤทริอ ำนำจของรัคเจำ้จครุม้รัองผูท่ี้มีรวำมเช่ือ เรัำครวำมเช่ือจึงท ำให้ชีวิธของเัำ
ได้ั ันชยัชนคน่ีแหลครือชยัชนครือเัำมีชยัธ่อโลเแลว้โดยรวำมเช่ือ” 

วนัน้ีเัำจคริจำัณำเป็นริเศษเเ่ียวเนัรวำมเช่ือท่ีท ำใหเ้ัำได้ั ันรวำมัอดธำมถอ้ยร ำของเปำโล
วำ่ดงัน้ี “จงมีรวำมเช่ือธ่อองรร์ัคเยซูรัิสธเ์จำ้ของเัำ” 

1. เป้ำของควำมศรัทธำ 

“จงมีรวำมเช่ือธ่อองร์รัครัิสธ์เจำ้ของเัำ” เำัเลนัใจใหม่เป็นเำัมุ่งหน้ำหำรัคเจำ้ แธ่
รวำมเช่ือเป็นรวำมศััทรำท่ีเัำมุ่งเขำ้หำรัครัิสธ ์มีนำงรนเล่ำววำ่ ถำ้ใรัมีรวำมเช่ือดว้ยรวำมจัิงใจ
เขำเ็นนัวำ่เป็นรนดีรั้อมแลว้ 

(1) ไม่ใช่ต ำรำ 

เำัท่ีเัำเช่ือจนได้ั ันรวำมัอดไม่ใช่เั่ืองธำมธ ำัำ แมว้ำ่ธ ำัำนั้นจคเป็นรัครมัภีั์เ็ธำม เัำ
จคไม่อำจเอ้ือมท ำให้ัำรำของรัครมัภีั์ธ ่ำลงเลย เรัำควำ่รัครมัภีั์เป็นรัคด ำััสของรัคเจำ้ เัำจค
ไม่รดูเป็นเชิงท่ีท ำใหเ้ัำรลำยรวำมศััทรำในรัคด ำััสของรัคเจำ้ลงไปเลย เัำจคท ำให้รัครมัภีั์เป็น
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โรมส่องเทำ้ของเัำแลคให้รัครมัภีั์เป็นแสงปัคจ ำวนัชีวิธของเัำ รัคด ำััสของรัคเจ้ำเป็นเฎ
ส ำหัันรวำมเช่ือแลครวำมปัครฤธิของเัำ แธ่รวำมเช่ือในรัครมัภีั์เท่ำนั้นไม่ไดท้  ำให้รนัอดรน้จำเ
นำป แมว้ำ่รน ๆ นั้นจคเช่ือทุเขอ้ท่ีเขียนไวใ้นรัครมัภีั์เขำเ็ยงัไม่ัอดรน้นำป 

(2) ไม่ใช่หลกัศรัทธำ 

เำัท่ีมีรวำมเช่ือจนัอดรน้จำเนำปนั้นไม่ใช่รวำมเช่ือหลเัศััทรำเท่ำนั้น หลเัศััทรำเ็มีรวำม
จ ำเป็นแลคส ำรญัในธวัของมนัเอง รวำมส ำรญัของมนัเ็รือ เป็นหลเัอำ้งถึงร ำสอนใหญ่ยิ่งท่ีเัำเช่ือถือ
นำงทีเัำอำจไม่เัียเหลเัศััทรำนั้นวำ่เป็นหลเัศััทรำเ็ได ้เัำอำจเัียเวำ่เป็นร ำัันสำัภำรธำมรวำม
เช่ือของเัำเ็ได ้มนัเป็นหลเัรวำมจัิงท่ีเัำได้ั ันจำเรัคด ำััสของรัคเจำ้ แธ่รวำมเช่ือในหลเัศััทรำ
เท่ำนั้นไม่สำมำัถช่วยรนให้ั อดรน้จำเนำปได ้

(3) บุคคลผู้มสีภำพเหมอืนพระเจ้ำ 

รวำมศััทรำท่ีท ำใหร้นัอดรน้จำเนำปเป็นรวำมเช่ือในนุรรล แลคนุรรลผูน้ั้นรือองรร์ัคเยซู
รัิสธ์ ไม่ใช่หนงัสือเล่มใดท่ีจคท ำหน้ำท่ีัันแนเรวำมนำปโดยยอมธำยไถ่นำปของเัำได ้หัือไม่ใช่
หนงัสือเล่มใดท่ีจคเจน็เป็นนำดแผลเรัำคเำัล่วงลคเมิดของรวเเัำ แลคถูเฟเซ ้ ำเ็จคเจน็เป็นนำดแผล
เรัำครวำมอสัธยอ์รััมของรวเเัำ (อิสยำห์ 53:5) ไม่ใช่หลเัศััทรำหลเัใดท่ีจคช ำัคนำปของเัำให้
สคอำดได ้แธ่เัำจคสคอำดไดเ้็เรัำครัคเยซูรัิสธ์ไดท้ังทนทุเข์ทัมำนแลคถูเปลงรัคชนมแ์ทน
นำปของเัำเท่ำนั้น แลครวำมเช่ือท่ีเช่ือในเำัไถ่นำปนั้นแหลครือรวำมเช่ือในองรร์ัคเยซูรัิสธ ์ท่ำน
จคสังเเธวำ่ เปำโลเล่ำววำ่ “รัคเยซูรัิสธอ์งรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้ของเัำ” ไม่ใช่รวำมเช่ือไม่มีมนุษยร์นใด
จคชวย่รนใหร้น้นำปได ้ถึงแมว้ำ่รน ๆ นั้นจคเป็นรนดีท่ีสุดในนััดำมนุษยท์ั้งหลำยท่ีเเิดมำเ็ธำม รน 
ๆ นั้นเ็จคช่วยท่ำนให้รน้นำปไม่ได ้ถึงแมว้ำ่รน ๆ นั้นอำจจคมีชีวิธอยูใ่นโลเโดยปัำศจำเนำปได ้แธ่
รน ๆ นั้นเ็จคช่วยใรัให้รน้นำปไม่ไดเ้ลย มีแธ่รัคเจำ้องร์เดียวเท่ำนั้นท่ีช่วยรนให้รน้นำปได ้รวำม
เช่ือท่ีจคท ำใหร้นัอดนำปธอ้งเป็นรวำมเช่ือในองรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้เท่ำนั้น 

มีขอ้รัครมัภีั์ หลำยขอ้หลำยธอนท่ีเัำสำมำัถยเข้ึนมำอำ้งได้ว่ำ เำัเช่ือองร์รัคเยซูเป็น
รวำมเช่ือท่ีท ำให้รนัอดรน้นำปได้ เช่น “ทุเรนท่ีได้วำงใจในรัคนุธันั้นจคมิได้รินำศแธ่มีชีวิธ
นิัันดั” (ยอห์น 3:16) “ผูท่ี้วำงใจในรัคนุธัมีชีวิธนิัันดั” (ยอห์น 3:36) “จงเช่ือวำงใจในรัคเยซู
รัิสธเ์จำ้แลคท่ำนจคัอดได”้ (เิจเำั 16:31) 

เนง็เอลน์เัศึเษำนิเำยลูเธอแันแลคเป็นนเัเทศน์ท่ีสำมำัถผูห้น่ึงได้ั ันช่ือเสียงดีเด่นเน่ืองจำเ
ผลงำนท่ีไดศึ้เษำรัครัิสธรััมใหม่เป็นภำษำเัีเ เม่ือใเลจ้คธำยผูน้ี้ไดเ้ล่ำวร ำของเปำโลว่ำดงัน้ี 
“ขำ้รเจำ้ัู้จเัองร์รัคผูเ้ป็นเจำ้ท่ีขำ้รเจำ้ศััทรำ แลคขำ้รเจำ้เช่ืออย่ำงมัน่รงว่ำรัคองร์ทังฤทร์ิอำจ
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ริทเัษส่ิ์งซ่ึงขำ้รเจำ้ไดม้อนไวเ้นัรัคองร์จนจคถึงวำัควนันั้น” น่ีแสดงวำ่ แมว้ำ่ชำยรนน้ีจคเผชิญเนั
รวำมธำยเขำเ็ยงัมีรวำมเช่ือมัน่รง 

เอส.ดี.เอั์ดอนเรยเล่ำใหเ้ัำฟังเั่ืองหญิงรัิสเธียนแเ่รนหน่ึงซ่ึงด ำเนินชีวิธอยำ่งถูเธอ้ง หญิง
รนน้ีเป็นนเัศึเษำรัครมัภีั์ธลอดชีวิธของเรอ แลคเรอไดจ้ดจ ำขอ้รัครมัภีั์ไวใ้นใจมำเมำย เม่ือเรอ
สูงอำยข้ึุน รวำมจดจ ำของเรอเ็เส่ือมลง เรอหมดรวำมสำมำัถท่ีจคเัียเรวำมจ ำธ่ำง ๆ ท่ีเรยจดจ ำไวไ้ด้
อีเธ่อไป แธ่มีขอ้รมัภีั์อยู่ขอ้เดียวท่ียงัจ  ำได้ธลอดเวลำรือ “ขำ้รเจำ้ัู้จเัองร์รัคผูเ้ป็นเจำ้ผูท่ี้ขำ้รเจำ้
ศััทรำ แลคขำ้รเจำ้เช่ืออย่ำงมัน่รงว่ำรัคองร์ทังฤทร์ิอำจริทเัษ์ ส่ิงซ่ึงขำ้รเจำ้มอนไวเ้นัรัคองร์
จนถึงวำัควนันั้น” ธ่อมำอีเไม่นำนนเัรวำมจ ำท่ีเรยจ ำไดเ้็ฟ่ันเฟือน ขอ้รัครมัภีั์ท่ีเรยท ำไดเ้็เหลือ
เรียงธอนทำ้ยวำ่ “ส่ิงซ่ึงขำ้รเจำ้มอนไวเ้นัรัคองรจ์นถึงวำัควนันั้น” แลคในนั้นปลำยแห่งชีวิธของเรอ 
ๆ อ่อนเ ำลงัลงมำเ ผูท่ี้ััเใรั่เฝ้ำดูเรอเห็นปำเเรอขมุนขมินนึเวำ่เรอรงเัียเั้ององรร์ัคผูเ้ลำ้โลมผูท่ี้
ทังเนัมิธธวัเรอมำ รนเหล่ำนั้นโน้มธวัลงเอำหูฟังท่ีปำเของเรอ แธ่ทุเรั้ังไดย้ินแธ่เสียงท่ีเรอเล่ำว
ทนทวนถอ้ยร ำนั้นแเ่ธวัเรอเองวำ่ “รัคองรเ์จำ้ รัคองรเ์จำ้” ดอเเธอั์ เอั์ดอน เล่ำวว่ำหญิงรนนั้น
อำจลืมขอ้รัครมัภีั์อ่ืน ๆ ทั้งหมด แธ่เหลืออยูร่  ำเดียวท่ีส ำรญัท่ีสุด แลคร ำนั้นเป็นร ำท่ีเินรวำมถึงรัค
รมัภีั์ทั้งเล่ม 

2. ควำมหมำยของควำมศรัทธำ 

เำัท่ีเัำจคมีรวำมเช่ือนั้นหมำยรวำมวำ่อคไั? นำงรนมองดูรวำมศััทรำเหมือนเนัมองส่ิงของ
ท่ีไม่เป็นรวำมจัิงจงัอคไัเลย แลคเลนัเห็นวำ่รวำมศััทรำเป็นเำัขดัแยง้เนัเหธุผล มีรนหน่ึงถำมว่ำ 
“รวำมเช่ือรืออคไั?” อีเรนหน่ึงธอนว่ำ “รวำมเช่ือรือเช่ือในส่ิงท่ีธนเองยงัไม่ัู้จเั” หลำยท่ำนอำจมี
รวำมเช่ือเช่นนั้นจัิง ๆ  

มีศิษยำภินำลของรัิสธจเััหน่ึงเวลำเทศนำรัำวไัเ็มเัจคมีนำยรนำรำัรนหน่ึงซ่ึงนำน ๆ จค
มำโนสถ์สัเรั้ัง เผอิญมำฟังทุเรัำวแลคขอ้เทศนำของท่ำนศิษยำภินำลผูน้ั้นเ็มเันงัเอิญรูดแธ่เั่ือง
รวำมเช่ือทุเที วนัหน่ึงนำยรนำรำัรนนั้นอดันทนไม่ไดจึ้งถำมท่ำนศิษยำภินำลผูน้ั้นวำ่ “อำจำัยร์ััน 
ท ำไมอำจำัยไ์ม่เทศนำเั่ืองอ่ืนนอเจำเเั่ืองรวำมเช่ือนำ้ง? ท ำไมท่ำนอำจำัยไ์ม่เทศนำเั่ืองท่ีจคเป็น
ปัคโยชน์แเ่ผูฟั้ง?” ธ่อมำอีเไม่เ่ีวนัรนำรำันั้นเเิดเำัป่ันป่วน ผูร้นในเมืองนั้นรำเนัไหลหลัง่มำ
จำเทิศธ่ำง ๆ ธ่ำงรนธ่ำงมำดว้ยรวำมสงสัยวำ่รนำรำัำจคล่มจม ท่ำนศิษยำภินำลผูน้ั้นเ็ไปเนัเขำดว้ย 
หลำยรนรยำยำมจคถอนเงินจำเรนำรำันั้น นำยรนำรำัผูน้ั้นธอ้งวิ่งข้ึน ๆ ลง ๆ ไป ๆ มำ ๆ ท ำหนำ้ท่ี
ช้ีแจงแเ่ปัคชำชนให้เเิดรวำมแน่ใจว่ำ “ทุเ ๆ อย่ำงในรนำรำัอยู่ในสภำรเัียนั้อยไม่มีอคไัริัุร
ผิดปเธิเลย” ท่ำนศิษยำภินำลเอำมือธนไหล่นำยรนำรำัแลคถำมว่ำ “มีเั่ืองอคไัเเิดข้ึนหัือ?” นำย
รนำรำัรนนั้นเ็ธอนว่ำ “ท ำไม เ็ไม่ทัำนผมไม่เห็นมีอคไัผิดปเธิ ธัวรนำรำัเ็ยงัอยู่ในสภำร



 43 

เัียนั้อยแลคมัน่รงแธ่รงจคมีเหธุผลอคไันำงอยำ่งท่ีผมไม่ทัำนท่ีท ำให้ปัคชำชนขำดรวำมเช่ือถือใน
รนำรำั แลคท ำให้รวำมไวว้ำงใจของเขำสั่นสคเทือน ถำ้ท่ำนอำจำัยจ์คเัุณำรูดแเ่ปัคชำชนให้เขำ
เขำ้ใจไดจ้คเป็นรัครุณยิ่ง” ท่ำนอำจำัยผ์ูน้ั้นรยำยำมช่วยจนสุดเ ำลงั ผูร้นจึงร่อยรลำยรวำมขอ้งใจ
แล้วรำเันเลนัไป ธ่อมำไม่นำนศิษยำภินำลผูน้ั้นจึงรูดแเ่นำยรนำรำัว่ำ “เั่ืองรวำมเช่ือนั้นจคว่ำ
อย่ำงไั? รุณนอเให้ผมเทศนำส่ิงท่ีจคเป็นปัคโยชน์แเ่ผูฟั้งมิใช่หัือ?” นำยรนำรำัเ็ธอนทนัทีว่ำ 
“รััน-รััน ผมเห็นชัดเจนทีเดียวว่ำรวำมเช่ือนั้นส ำรญัมำเ ในรุัคเิจเำัรำ้แล้วไม่มีอคไัท่ีส ำรญั
เท่ำเนัรวำมเช่ือแลครวำมไวว้ำงใจ” 

แธ่รวำมศััทรำนั้นรืออคไั? มีหลำยส่ิงท่ีเเ่ียวขอ้งเนัรวำมศััทรำดงัน้ี 

(1) ควำมเช่ือ 

ผูท่ี้มีรวำมเช่ือจคธอ้งมีอคไัยดึถืออยู ่แลคเม่ือรัคเยซูเป็นเป้ำหมำยของรวำมเช่ือท่ีจคท ำให้รน
ัอดรน้จำเนำป รวำมเช่ือนั้นเ็จคธอ้งเเ่ียวขอ้งเนัองรร์ัคเยซู แธ่รน ๆ นั้นจคธอ้งเช่ือรัคเยซูในเั่ือง
อคไั เรื่อจคได้ั ันรวำมัอด? รน ๆ นั้นจคเช่ือแธ่เรียงเล็เนอ้ยแลว้จคัอดรน้นำปไดอ้ยำ่งไั? รัคเจำ้
เท่ำนั้นท่ีจคธอนปัญหำน้ีได ้มีเรื่อนเเ่ำแเ่ของขำ้รเจำ้รนหน่ึง เขำเป็นศิษยำภินำลของรัิสธจเัันิเำย  
ลูเธอแัน ในเมืองท่ีขำ้รเจำ้อยู ่เขำเรยรูดเสมอวำ่ “เำัท่ีจคเช่ือมำเ ๆ เ็ดีเวำ่ท่ีจคเช่ือนอ้ย ๆ” ส ำหััน
ขำ้รเจำ้มีรวำมจัิงนำงปัคเำัเเ่ียวเนัองรร์ัคเยซูรัิสธ ์ซ่ึงรนนั้นจคธอ้งเช่ือถำ้เขำอยำเจคัันรวำม
ัอดรือ 

(ก) เช่ือในควำมเป็นพระเจ้ำของพระเยซู 

รวำมเช่ือท่ีท ำให้รนได้ัันรวำมัอดรน้จำเนำปนั้นมีอย่ำงเดียวเท่ำนั้นรือ รวำมเช่ือท่ีเช่ือว่ำ 
รัคเยซูทังเป็นรัคเจำ้ ไม่เป็นเำัเรียงรอท่ีจคช่วยให้รนัอดนำปถำ้จคเช่ือวำ่รัคเยซูทังเป็นรนดี
รนหน่ึงเท่ำนั้น หัือเช่ือแธ่เรียงว่ำรัคเยซูทังเป็นรนส ำรญัรนหน่ึงของโลเเท่ำนั้น แมจ้คเช่ือวำ่รัค
เยซูเป็นรนดีท่ีสุดของโลเเ็หำเป็นเำัเรียงรอแเ่รวำมธอ้งเำัท่ีจคท ำให้รนรน้นำปไม่ รนดีแลครน
ส ำรญัของโลเไม่มีรวำมสำมำัถท่ีจคช่วยเูใ้รัใหร้น้นำปได ้รวำมเช่ือท่ีจคท ำให้รนัอดรน้นำปไดรื้อ 
รวำมเช่ือในรัคเยซูรัิสธผ์ูเ้ป็นรัคนุธัของรัคเจำ้ 

มีปัญหำอีเอย่ำงหน่ึงเเิดข้ึนท่ีน่ีรือ “ถ้ำใรัรนหน่ึงจคเช่ือว่ำรัคเยซูเป็นรัคเจำ้ แธ่เขำจค
ปฏิเสรเำัเ ำเนิดจำเหญิงรัหมจำัีของรัคเยซูไดห้ัือไม่?” ด๊อเเธอั์ นี. เอช. แรโัล์ธอนปัญหำน้ี
ดว้ยร ำหนัเแน่นว่ำ “ไม่ได”้ ผูน้ี้เล่ำวว่ำ “รวำมเป็นรัคเจำ้ของรัคเยซูแลคเำัจุธิลงมำเ ำเนิดเป็น
มนุษยข์องรัคเยซูเป็นเำัวำงัำเฐำนของเำััอดรน้จำเรวำมนำป เป็นหลเัรวำมจัิงอนัแัเซ่ึง
ส ำรญัท่ีสุดแลคเป็นัำเฐำนของรัิสธศำสนำ ใรัท่ีปฏิเสรรวำมจัิงข้อน้ีแล้วเขำเ็ไม่สำมำัถเป็น   
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รัิสเธียนไดธ่้อไป หัือไม่รวัจคธอ้นัันไวเ้ป็นรัิสเธียนไม่ว่ำในเัณีใด ๆ ใรัเ็ธำมท่ีปฏิเสรเำั
เ ำเนิดของรัคเยซูจำเหญิงสำวรัหมจำัีมำเัีย แลว้ผูน้ั้นเ็ปฏิเสรโรังเำัของรวำมัอดรน้จำเรวำม
นำปดว้ย รัคเยซูรัิสธจ์คเป็นรัคผูช่้วยให้ั อดไม่ไดเ้ลย หำเวำ่รัคองรไ์ม่มีลเัษณคดุจรัคเจำ้ยิ่งเวำ่
ผูห้น่ึงผูใ้ดในโลเ” 

(ข) เช่ือในกำรตำยเพือ่ไถ่บำปของพระเยซู 

เำัท่ีจคเช่ือวำ่รัคเยซูเสด็จไปสู่ไมเ้ำงเขนแลคถูเปลงรัคชนมท่ี์นัน่เท่ำนั้นไม่รอ เรัำคทุเ 
ๆ รนท่ีศึเษำปัควธิัศำสธั์ยอ่มยอมัันขอ้น้ี แธ่วำ่เำัธำยของรัคเยซูมิใช่เป็นเำัธำยอยำ่งสำมญัหัือ
วิสำมญัฆำธเััม แธ่รัคเยซูทังยอมรลีรัคชนมเ์รื่อจคท ำให้เเิดรวำมัอดรน้จำเนำป ส ำหัันปวง
มนุษยท์ัว่โลเ “รัคเยซูทังแนเรวำมนำปของเัำดว้ยรัคเำยของรัคองรเ์องท่ีธน้ไม ้(เำงเขน)” รัค
เยซูทังใชห้น้ีนำปของเัำซ่ึงไม่มีใรัในโลเจคใชห้น้ีได ้

(ค) เช่ือในกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู 

ขอ้น้ีหมำยรวำมวำ่ ธอ้งเช่ือรวำมจัิงอนัปัคเสัิฐเั่ืองเำัฟ้ืนจำเรวำมธำยของรัคเยซูรัิสธ ์
รวำมเช่ือในรัครัิสธท่ี์ธำยแลว้ช่วยใรัให้ัอดรน้นำปไม่ได ้เำัฟ้ืนข้ึนจำเธำยของรัคเยซูธ่ำงหำเ
ท่ีท ำให้รวำมธำยของรัคเยซูนังเเิดผลมีฤทร์ิเดช เั่ืองัำวของรัคเิธธิรุณรงจคหยุดส้ินสุดลง
เหมือนเนัท่ีมนุษยน์ำงจ ำรวเอยำเให้ส้ินสุดลงรั้อมเนัเั่ืองเำัฝังรัคศรของรัคเยซูในอุโมงร ์
สมจัิงดงัท่ีอำจำัยเ์ปำโลเล่ำวว่ำ “รวำมเช่ือของท่ำนเ็ไั้ปัคโยชน์แลคธวัท่ำนเ็ยงัอยู่ในรวำมนำป
ของทำ่นธ่อไป” 

เัำอำจจคธอ้งเช่ือนำงส่ิงนำงอยำ่งในเั่ืองรัคเยซู แธ่รวำมเช่ือนั้นมิใช่รวำมศััทรำ ใรั ๆ อำจ
เช่ือในทุเส่ิงทุเอยำ่งเเ่ียวเนัร ำสั่งสอนขององรร์ัคเยซูรัิสธแ์ลคเช่ือมำเเวำ่นั้นอีเ แธ่เัคนั้นเ็ยงัไม่
ัอดรน้นำป ผีมำัซำธำนมนัเ็เช่ือส่ิงเหล่ำนั้นเหมือนเนั ยำเอนรูดไวด้งัน้ี “ท่ำนเช่ือว่ำมีรัคเจำ้แธ่
องร์เดียวเ็ดีอยูแ่ลว้ เหล่ำรวเปีศำจมนัเ็เช่ือเหมือนเนัแลคเลวัจนธวัสั่น” เำัเช่ืออยำ่งนั้นเ็ดีแลว้แธ่
มนัไปไเลไม่รอ ในสมยัเม่ือรัคเยซูยงัทังรัคชนมอ์ยูใ่นโลเน้ีเหล่ำปีศำจรำเนัั้องอ้ืออึงเม่ือมนัเห็น
รัคเยซู รวเมนัรำเันั้องว่ำ “องร์รัคเยซูรัิสธ์รัคนุธัของรัคเจ้ำสูงสุด เัำเันท่ำนมีอคไั
เเ่ียวขอ้งเนั? เัำัู้จเัวำ่รัคองรท์่ำนเป็นผูใ้ด ท่ำนเ็รือองร์รัคผูเ้ป็นเจำ้องรน์ัิสุทร์ิแธ่องรเ์ดียว” แธ่
เัำธอ้งเำัรวำมเช่ือมำเเวำ่นั้นท่ีจคช่วยใหเ้ัำรน้นำป 
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(2) กำรยอมรับ 

รวำมเช่ือในองรร์ัครัิสธเ์ป็นเำัยอมัันเอำองรร์ัคเยซูรัิสธเ์ป็นรัคเจำ้แลคเป็นรัคผูไ้ถ่
นำปของเัำเป็นเำัเฉรำคธวั เป็นเั่ืองของรัคเยซูรัิสธจ์คจดัท ำแลคท ำเำัไถ่นำป อรััสำวเยอห์น 

เล่ำวไวใ้นยอห์น 1:12 “แธ่วำ่รนทั้งหลำยท่ีไดธ้อ้นัันรัคองร ์รัคองรท์ังโปัดให้มีอ ำนำจ
ท่ีจคเป็นนุธัของรัคเจำ้ได ้รือรนทั้งหลำยท่ีไดว้ำงใจในรัคนำมของรัคองร”์ รวำมศััทรำในรัค
รัิสธรื์อเำัธอ้นัันเอำรัครัิสธไ์วใ้นธวัของเัำ 

ไม่มีปัคโยชน์อคไัส ำหัันรน ๆ นั้นถำ้เขำเรียงแธ่เช่ือวำ่อำหำันั้นมีปัคโยชน์แลคมีรุณภำร
ดีอย่ำงนั้นอย่ำงน้ีส ำหัันั่ำงเำย แธ่เขำไม่ัันปัคทำนอำหำัเหล่ำนั้ น รน ๆ นั้ นจ ำเป็นจคธ้อง
ัันปัคทำนอำหำัท่ีมีรุณภำรดีจึงจคได้ั ันปัคโยชน์จำเอำหำั รนเจน็จคไม่ได้ั ันปัคโยชน์จำเยำท่ีมี
รุณภำรวิเศษ ถำ้เขำไม่ยอมใชย้ำนั้น ๆ แมย้ำนั้นจคมีฤทริััเษำโัรได ้เขำจคธำยเวน้ไวแ้ธ่เขำจคใช้ยำ
นั้น ๆ ธำมสมรวัแเ่รวำมจ ำเป็นแห่งั่ำงเำยของเขำ ธำมท ำนองเดียวเนัใรัจคเช่ือในรวำมเป็นรัค
เจำ้ขององรร์ัคเยซูมำเสัเเท่ำใดเ็ธำม ถึงแมว้ำ่เขำจคเช่ือวำ่รัคเยซูเสด็จไปสู่ไมเ้ำงเขน ทังยอมรลี
รัคชนมเ์รื่อโลเแลคฟ้ืนข้ึนมำจำเธำย แลคยงัมีชีวธิอยูเ่สมอ แธ่เขำไม่ยอมัันเอำรัคเยซูรัิสธไ์วเ้ป็น
รัคผูไ้ถ่นำปในธวัของเขำเอง เขำจคัอดรน้จำเนำปไม่ได ้เรัำคเช่ือเท่ำนั้นไม่รอ รนทุเรนจ ำเป็น
จคธอ้งจดัเำัเนัส่ิงจ ำเป็นส ำหัันจิธวญิญำณของเขำเองธำมซ่ึงรัครัิสธป์ัคทำนใหแ้เ่เขำ 

หลำยปีมำแลว้, ขณคนั้นเเิดสงรัำมัคหวำ่งองัเฤษเนัฝั่ังเศลเัือใหญ่ล ำหน่ึงของฝั่ังเศลธอ้ง
เดินทำงไปเป็นัคยคทำงไเล ขำเลนัเัือล ำนั้นหมดน ้ำจืด รนในเัือเ ำลงัจคอดน ้ ำธำย เขำชเัรงของเัือ
ล ำนั้นข้ึนขอรวำมช่วยเหลือ แลคขณคท่ีผำ่นช่องแรนองัเฤษ รนในท่ำเัือขององัเฤษแห่งหน่ึงเห็นเขำ้ 
เขำจึงส่งสัญญำณวำ่สงรัำมสงนแลว้ แลคเชิญเขำ้มำในอ่ำวแลคัันน ้ำจืดไดเ้ท่ำท่ีธอ้งเำั รนในเัือฝั่ัง
เศลจคเช่ือสัญญำณนั้นวำ่เป็นจัิงอยำ่งเดียวไม่รอ รนในเัือจคธอ้งน ำเัือเขำ้ไปในอ่ำวแลคัันน ้ ำจืดจำเ
ท่ำเัือแห่งนั้นจึงจคได้ั ันปัคโยชน์เธม็ท่ี 

รัคเยซูรงจคทังมีรวำมริดอยำ่งน้ีอยูใ่นรัคทยั จึงธััสสอนวำ่ “เัำเป็นทิรยอ์ำหำัแห่งชีวิธ” 
แลค “เัำเป็นน ้ ำทิรยแ์ห่งชีวิธ” รนจคธอ้งนัิโภรอำหำัแลคน ้ ำเขำ้ไปในั่ำงเำยเสียเ่อนจึงจคได้ั ัน
ปัคโยชน์จำเน ้ำแลคอำหำันั้น ถำ้ปฏิเสรไม่ยอมัันปัคทำนอำหำัแลคไม่ยอมด่ืมน ้ ำจคมีปลำยทำงอยู่
ทำงเดียวเท่ำนั้น ส่ิงนั้นรือ รวำมธำยในท ำนองเดียวเนัเัำจคธอ้งจดัเำัเนัรัครัิสธด์ว้ยรวำมศััทรำ
ของเัำ ถำ้วญิญำณท่ีหิวเัคหำยปัคสงรจ์คได้ั ันรวำมอ่ิมทำงจิธเนัรัครัิสธ ์ผูน้ั้นจคธอ้งัันเอำองร์
รัครัิสธไ์วใ้นธวัของเขำ ๆ จึงจคได้ั ันรวำมอ่ิมนัินูัณ์ ถำ้ปฏิเสรองรร์ัคเยซูรัิสธ ์เ็มีปลำยทำงอยู่
ทำงเดียวเท่ำนั้น ส่ิงนั้นรือรวำมธอ้งเำัทำงจิธวญิญำณ 
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(3) กำรยอมจ ำนน (ถวำยตัว) ต่อพระเจ้ำ 

รวำมศััทรำในองรร์ัคเยซูรัิสธรื์อเำัยอมจ ำนนธวัเอง (ถวำยธวัเอง) แเ่รัครัิสธเ์ป็นเำั
มอนธวัเองไวใ้นรวำมอำััเขำของรัครัิสธ์ เม่ือ จอห์น จี. แร็ทธั้น แปลรัครัิสธรััมใหม่เป็น
ภำษำรื้นเมืองของชำวนำ้นหมู่หน่ึง แรท็ธั้นไม่สำมำัถสััหำร ำวำ่ “รวำมเช่ือ” แลค “ศััทรำ” วนัหน่ึง
ขณคท่ีเขำท ำงำนอยูท่ี่โธค๊หนงัสือของเขำ รัูชำวรื้นเมืองรนหน่ึงเขำ้มำแสดงวำ่ั้อนแลคเหน่ือยจำเเำั
เดินทำงไเล เขำนัง่ทอดธวัลงนนเเ้ำอ้ีแลคใช้ร  ำ ๆ หน่ึงซ่ึงหมำยรวำมว่ำ “ผมทิ้งน ้ ำหนัเธวัของผม
ทั้งหมดลงนนเเำ้อ้ีน้ี” ร  ำนั้นเองเป็นร ำท่ีด๊อเเธอั์ แร็ทธนัธอ้งเำั รวำมเช่ือนั้นจคเป็นรวำมเช่ือของ
ใรัเ็ธำม เป็นเำัเัคท ำชนิดหน่ึง โดยเำัเัคท ำของผูน้ั้นจควำงน ้ำหนเัแห่งรวำมริดแลคจิธใจลงนน
องรร์ัครัิสธท์ั้งหมด 

หลำยรนเรยอ่ำนเั่ืองเำัเลนัใจใหม่ของด๊อเเธอั์ วิลเล่ียมแฮชเช่อั์แลว้ ขณคนั้นรัิสธจเัั
เม้ำท์เฮอั์มนัเ ำลังมีเำัปัคชุมฟ้ืนใจใหม่ ในรัิสธจเััน้ีรัอนรััวของแฮชเช่อั์เรยไปปัคชุม
นมสัเำัเป็นปัคจ ำ เวลำนั้นมีหลำยรนไดเ้ลนัใจใหม่แลว้ แธ่เด็เหนุ่มแฮชเช่อั์รนน้ีเ็ั้อนใจเั่ืองจิธ
วญิญำณของเขำเอง มีเรื่อนรนหน่ึงจูงมือเขำไปขำ้งหนำ้ท่ีปัคชุมเรื่อัันสำัภำรนำป แธ่เด็เหนุ่มรนน้ี
เ็ยงัไม่รนรวำมัอด ธอนเยน็วนััุ่งข้ึนเขำไปปัคชุมธำมล ำรงั ขณคท่ีเขำเดินรัุ่นริดไปธำมทำง มีญำธิ
ของเขำรนหน่ึงท่ีเริ่งเลนัใจใหม่ ๆ เดินมำรนเขำแล้วั่วมเดินทำงไปปัคชุมดว้ย ญำธิของเขำรนนั้น
ถำมเขำว่ำเขำริดถึงธวัเองอย่ำงไั ขณคท่ีเขำเขำ้เฝ้ำอยู่ธังรัครเัธั์รัคเจำ้ เขำจึงธอนว่ำเขำัู้สึเไม่
รอใจธวัเองจนหมดหวงั เรัำคเขำัู้สึเวำ่เขำเป็นรนนำปมำเธ่อรัคเจำ้ แลคไม่ทัำนวำ่จคท ำอย่ำงไั
ธ่อไป เรื่อนของเขำนอเวำ่ จงมีรวำมเช่ือในองรร์ัคเยซูรัิสธ ์เขำรูดธ่อไปวำ่ เขำเรยไดย้ินรนอ่ืนรูด
ถึงเั่ืองรวำมเช่ือ แธ่ธวัของเขำเองยงัไม่เห็นแสงสวำ่งในเั่ืองน้ีเลย  เรื่อนของเขำหยุด แลว้ช้ีให้เห็นง่ำม
ธน้ไมใ้หญ่ง่ำมหน่ึงทอดลงมำสู้ถนน เขำจึงรูดเนัเด็เชำยรนนั้นว่ำ “สมมุธิว่ำธวัท่ำนข้ึนไปนนง่ำม
ธน้ไมน้ั้น ท่ำนเลวัจคธเลงมำจำเธน้ไมน้ั้นใช่ไหม?” เด็เชำยรนนั้นจึงธอนวำ่ “แน่นอนผมเ็ธอ้งเลวั” 
รน ๆ นั้นจึงรูดธ่อไปว่ำ “มองข้ึนไปอีเทีซิ สมมุธิว่ำท่ำนข้ึนไปนนนั้นแล้วแลคฉันเัียเช่ือของท่ำน 
แลคนอเใหท้่ำนเัคโดดลงมำ ฉนัจคัันธวัไวแ้ลว้ท่ำนจคไม่เจ็นธวัเลย ท่ำนจคเัคโดดลงมำหัือไม่?” 
เด็เชำยรนนั้นเ็ธอนวำ่ “ไม่ ไม่เอำลครััน” แลว้เรื่อนของเขำเ็ถำมวำ่ “เ็ฉนันอเท่ำนแลว้วำ่ ฉนัจคััน
ธวัท่ำน แธ่ท ำไมจึงไม่ยอมเัคโดดลงมำ” เด็เรนนั้นเ็ธอนวำ่ “เ็เรัำคฉนัไม่เช่ือวำ่ท่ำนจคมีแังรอจค
ัันธวัฉนัได ้หัือมีแังแลคสำมำัถัันธวัไดเ้็จัิงแธ่ท่ำนอำจไม่เลำ้ัันธวัฉนัเ็ได”้ เรื่อนของเขำจึงรูด
วำ่ “นัน่หมำยรวำมวำ่ ท่ำนไม่เช่ือใช่ใหม?” รนนั้นรูดธ่อไปว่ำ “มองดูง่ำมไมน้ั้นอีเรั้ังหน่ึงสมมุธิว่ำ
ธวัท่ำนยืนอยูน่นง่ำมไมข้ำ้งนน แลคมีองรร์ัคเยซูยืนอยู่ขำ้งล่ำง  รัคเยซูทังเัียเช่ือท่ำนแลคอำ้แขน
ออเัันธวัท่ำนแลว้ท่ำนจคเลำ้เัคโดดลงไปในออ้มแขนของรัคเยซูหัือไม่?” เด็เรนนั้นหยุดริดอยู่
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สัเรัูหน่ึง แลว้ธอนวำ่ “รัันผมยินดีจคท ำ” เรื่อนของเขำเ็ถำมวำ่ท ำไมเขำจึงยินดีท ำเช่นนั้น? เด็เชำย
รนนั้นจึงธอนว่ำ “เรัำควำ่ถำ้รัคเยซูทังสัญญำวำ่จคัันธวัฉนั ฉันเ็เช่ือวำ่รัคองรจ์คทังท ำเช่นนั้น 
แลคถ้ำรัคองร์ทังรยำยำมท่ีจคัันธวัฉัน ฉันเ็เช่ือว่ำรัคองร์สำมำัถท ำได้อย่ำงท่ีรัคองร์ทัง
สัญญำ” เรื่อนของเขำจึงธอนว่ำ “นัน่แหลครือรวำมเช่ือลค” แลว้เขำทั้งสองเ็เดินทำงธ่อไปเรื่อเขำ้ใน
เำัปัคชุม เด็เชำยรนนั้นนัง่ใเลเ้นัเวทีขำ้งหนำ้ ขณคท่ีเำัปัคชุมยงัด ำเนินธ่อไป เด็เหนุ่มรนนั้นรูด
เนัธวัเองวำ่ “รืนวนัน้ีฉนัจคถวำยธวัแเ่รัคเยซู” แลคเขำเ็ท ำธำมท่ีเขำริด เขำัันองรร์ัคเยซูแลครัค
วจนคของรัคองร ์เขำไดถ้วำยธวัแเ่รัคเยซูทั้งหมดแลคถวำยทุเ ๆ ส่ิงทั้งหมดของเขำแเ่รัคเยซู นัน่
แหลครือ รวำมเช่ือ 

3. ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบักำรกลบัใจ 

เม่ือเัำไดอ้ภิปัำยเนัมำอย่ำงย่อ ๆ แลว้ถึงปัคสนเำัณ์สองรัน่เเ่ียวเนัเำัเลนัใจใหม่ รือ 
“เำัเลันใจใหม่เฉรำครัคเจำ้ แลครวำมเช่ือในรัคเยซูรัิสธ์” (เิจเำั 20:21) นดัน้ีให้เัำเสนอ
ขอ้เทจ็จัิงนำงปัคเำัอีเสัเเล็เนอ้ยเเ่ียวขอ้งเนัปัคสนเำัณ์อนัน้ี 

(1) ประสบกำรณ์อนัแน่นอน 

ปัคสนเำัณ์น้ีไม่วำ่จคเเิดข้ึนแเ่ใรัเ็ธำม จคเเิดข้ึนแธ่เรียงรั้ังเดียวเท่ำนั้น เม่ือเำัเลนัใจ
ใหม่ปัคเอนข้ึนดว้ยเำัหันเลนัแลครวำมศััทรำ รือเำัหนัเลนัจำเรวำมนำปมำหำรัคเยซูรัิสธ์
แลว้เำัท่ีรนหน่ึงรนใดเลนัใจใหม่ไดห้ลำย ๆ รั้ังเ็มีรวำมหมำยอยูน่ำ้ง ทุเ ๆ รั้ังท่ีรน ๆ หน่ึงส ำนึเ
ธวัว่ำเขำไดท้  ำนำปธ่อรัคเจำ้ แลว้หันเลนัมำหำรัคเยซูดว้ยรวำมเสียใจแลคมีรวำมเช่ือ รน ๆ นั้นได้
เลนัใจใหม่แลว้ น่ีแหลคเป็นรวำมหมำยท่ีรัคเยซูทังใชร้  ำ ๆ น้ี เม่ือรัคเยซูทังท ำนำยเเ่ียวเนัเำั
ปฏิเสรของเปโธัแลคธััสแเ่เปโธัว่ำ “เม่ือท่ำนไดห้ันเลนัแลว้, จงชูเ ำลงัรี่น้องทั้งหลำยของท่ำน”    
ลูเำ 22:33 เปโธัเรยเลนัใจมำแลว้หนหน่ึง รือหมำยรวำมว่ำเขำไดเ้ลนัใจจำเรวำมนำปในอดีธแห่ง
หน่ึงของเขำ แลคไวว้ำงใจในองรร์ัคเยซูรัิสธ ์แธ่เม่ือเขำไดท้  ำนำปอยำ่งใหญ่หลวงในเำัปฏิเสรรัค
เยซูรัิสธ ์แลว้หนัเลนัมำดว้ยรวำมเสียใจในรวำมนำปแลคมีรวำมเช่ือองรร์ัคเยซูรัิสธ ์เขำจึงไดเ้ลนั
ใจใหม่อีเรั้ังหน่ึง รัิสเธียนทุเ ๆ รนไดเ้ลนัใจใหม่เม่ือเขำส ำนึเธวัวำ่เขำไดท้  ำนำป แลว้หนัเลนัมำ
หำรัคเยซูดว้ยรวำมเสียใจในรวำมนำปแลคมีรวำมเช่ือ โดยวรีิน้ีจึงมีเำัเลนัใจใหม่หลำยรั้ัง ธัำนใด
ท่ีรน ๆ นั้นยงัมีชีวธิอยูใ่นโลเ เขำเ็ยงัเลนัใจใหม่อยูเ่ั่ือย ๆ แลควำงใจในองรร์ัคเยซูรัิสธ ์

แธ่ธำมปเธิรวำมหมำยแห่งเำัเลนัใจเสียใหม่หมำยรวำมวำ่เป็นปัคสนเำัณ์ท่ีเเิดข้ึนจัิง ๆ 
แลคเเิดข้ึนเรียงรั้ังเดียวในชีวิธของรน ๆ นั้น เป็นปัคสนเำัณ์วิสำมญัท่ีท ำให้รน ๆ นั้นได้ั ันรวำม
ัอดเป็นเวลำท่ีใรั ๆ เ็ธำมส ำนึเธนเองอย่ำงลคเอียดสุขุมเเ่ียวเนัรวำมนำปของธน แลคปัคสนเนั
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เำัเปล่ียนแปลงทั้งรวำมริดแลคจิธใจเเ่ียวเนัรวำมนำปของธนเองแลว้มอนธนเองไวใ้นรัครุณของ
รัคเยซูรัิสธเ์รื่อัอดรน้นำป เขำอำจหลงเัคท ำนำปอีเหลงัจำเท่ีได้ั ันปัคสนเำัณ์เช่นนั้นมำแลว้ 
แลคนำงทีธอ้งเำัเำัเลนัใจใหม่หลำยรั้ังแลคหนัเลนัมำหำรัคเยซู แธ่เขำจคไม่ไดร้นปัคสนเำัณ์
เหมือนรั้ังแัเท่ีเขำเรยรนเรยเห็นมำ แลคขอ้น้ีแหลคเป็นเำัเลนัใจใหม่รั้ังแัเท่ีเเิดข้ึนจัิง ๆ จคไม่
มีอีเเช่นนั้นในชีวธิ เรัำควำ่เวลำนั้นมีนำงส่ิงไดเ้เิดข้ึนในใจของเขำซ่ึงจคไม่มีเำัเปล่ียนแปลงอีเเลย 

ขำ้รเจำ้เห็นดว้ยอยำ่งแน่นอนวำ่ ใรั ๆ เ็ธำมท่ีริดวำ่เขำได้ั ันเำัเลนัใจใหม่แลว้ แลคเขำริด
ว่ำนัน่เป็นเำัเลนัใจใหม่ แธ่ปัำเฏภำยหลงัว่ำเขำริดผิด เขำได้ปัคสนเนัรวำมเศั้ำโศเเน่ืองจำเ
รวำมนำปของเขำ แลคเขำไดธ้ดัสินใจว่ำจคเปล่ียนรวำมปัครฤธิในชีวิธของเขำ แธ่เขำไม่เรยเลนัใจ
ใหม่จัิง ๆ เขำเป็นผูท่ี้อยู่ในจ ำรวเท่ีรัคเยซูทังธััสถึงในเั่ือง ร ำอุปมำเั่ืองผูห้ว่ำนรืชท ำเมล็ดรืช
นำงชนิดธเท่ีดินมีหิน แลคเมล็ดรืชเ็งอเข้ึน แธ่ภำยหลงัเ็เห่ียวแห้งธำยไป เหธุว่ำไม่มีัำเลึเในดิน 
มนัเป็นปัคสนเำัณ์ธ่ืนเธน้ทำงอำัมณ์ซ่ึงจคผ่ำนไปเั็ว ๆ เท่ำนั้น แธ่เำัเลนัใจใหม่ท่ีแทจ้ัิงเป็น
ปัคสนเำัณ์ท่ีเเิดข้ึนจัิง ๆ แลคอยูถ่ำวัไม่เปล่ียนแปลง 

(2) เกีย่วข้องกบักำรบังเกดิใหม่ 

ปัคสนเำัณ์เช่นน้ีจ ำเป็นจคธอ้งเเ่ียวขอ้งเนัเำันงัเเิดใหม่ธำมท่ีเัำไดเ้ล่ำวมำแลว้ว่ำเำั
นงัเเิดใหม่เนัเำัเลนัใจใหม่เป็นปัคสนเำัณ์อยำ่งเดียวเนัแธ่เป็นรนลคดำ้น เำันงัเเิดใหม่เป็นงำน
ของรัคเจำ้ เำัเลนัใจใหม่เป็นงำนของมนุษย ์แธ่ทั้งสองอยำ่งเ็ไปดว้ยเนั ท่ำนมีอยำ่งหน่ึงโดยไม่มี
อีเอยำ่งหน่ึงไม่ได ้ไม่มีรนใดท่ีนงัเเิดใหม่โดยปัำศจำเเำัเลนัใจใหม่หัือไม่มีใรัเลนัใจใหม่โดย
ปัำศจำเเำันงัเเิดใหม่ รัควญิญำณนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ทังท ำใหส้ ำนึเธวัในรวำมนำป แธ่เม่ือรนใด
เลนัใจเสียใจใหม่หนัมำหำรัครัิสธร์ัควิญญำณของรัคเจำ้เ็น ำเำันงัเเิดมำสู่จิธใจของเขำ มนุษย์
จคเปล่ียนชีวิธของเขำเองโดยปัำศจำเรัคเจำ้ไม่ได้ แลครัคเจำ้ไม่ท ำงำนในจิธใจของมนุษยโ์ดย
ปัำศจำเเำัั่วมมือของมนุษย ์

ขำ้รเจำ้ขอยเอุทำหัณ์เั่ืองเำัแสดงเำัอศัจััยข์องรัคเยซูสัเเั่ืองหน่ึงท่ีสัคเน็ทซำยคดำ
ในเัุงเยัูซำเล็ม รัคเยซูทังรนชำยรนหน่ึงซ่ึงเดินไม่ได ้เขำไม่ไดเ้ดินแมแ้ธ่เำ้วเดียวเป็นเวลำสำมสิน
แปดปีแลว้ รัคเยซูธััสแเ่เขำว่ำ “จงลุเข้ึน ยเท่ีนอนของท่ำนแลว้เดินไป” ชำยผูน่้ำสงสำัรนนั้นได้
เรยรยำยำมลุเข้ึนเดินหลำยรั้ังหลำยหนแล้วแธ่ไม่ได้ผล เขำช่วยธวัไม่ได้ เขำอำจทูลรัคเยซูดงัน้ี 
“รัคองรเ์จำ้ขำ้, ขำ้รเจำ้ลุเข้ึนไม่ไหว ขำ้รเจำ้ไดล้องหลำยรั้ังแลว้แธ่ท ำไม่ได”้ เขำไม่เรยรยำยำมลุเ
ข้ึนธำมร ำสั่งของรัครัิสธ ์ฉคนั้นนดัน้ีเม่ือเขำฟังร ำสั่งของรัคองร ์เขำเ็รยำยำม แลคดูเถิดนดัน้ีเขำได้
เั่ียวแังใหม่ในขอ้เัคดูเของเขำแลคเขำลุเข้ึนเรัำคเหธุวำ่เขำได้ั ันเั่ียวแังใหม่ 
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เำัเลนัใจใหม่เ็เป็นเช่นเดียวเนั เม่ือรัควิญญำณนัิสุทร์ิเขำ้มำปัคทนัในใจของรน ๆ นั้น 
เขำจคส ำนึเถึงรวำมนำปของเขำ รัคสุัเสียงของรัคเจำ้จคธััสแเ่ผูน้ั้นวำ่ “จงทิ้งนำปของท่ำนแลคหนั
เลนัมำหำรัคเยซู” เขำไดร้ยำยำมจคทิ้งนำปของเขำหลำยรั้ังหลำยหนแลว้แธ่ไม่ส ำเั็จ เขำรยำยำมท่ี
จคลุเข้ึนจำเสภำรท่ีหมดหวงัแธ่ท ำไม่ส ำเั็จ รวำมนำปของเขำยดึธวัเขำไวแ้น่น เม่ือเขำไดย้นิรัค 
สุัเสียงของรัคเจำ้ธััสเัียเวำ่ “จงลคทิ้งนำปของท่ำนแลคหนัมำหำรัคเยซู” เขำอำจทูลธอนวำ่ 
“รัคองรเ์จำ้ขำ้ฯ ขำ้รเจำ้ลองดูหลำยรั้ังแลว้ ท ำไม่ส ำเั็จสัเรั้ังเดียว ขำ้รเจำ้ถูเรวำมนำปััดธวัไว้
แน่นแลว้” แธ่เ่อนน้ีเขำไม่เรยรยำยำมลคทิ้งนำปโดยเช่ือฟังองรร์ัคเยซูรัิสธ ์นดัน้ีเขำเช่ือฟังรัค 
สุัเสียงของรัคเจำ้ เขำลุเข้ึนเดินออเมำจำเนำปของเขำ แลคดูเถิดฤทร์ิเดชของรัคเจำ้เ็เขำ้ไปใน
จิธใจของเขำ ไดท้  ำส่ิงซ่ึงธวัเองไม่สำมำัถท ำได ้

(3) เป็นประสบกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ทนัที 

ในวำัคท่ีรนส ำนึเธวัหนัจำเรวำมนำปของเขำแลควำงใจในองรร์ัคเยซูรัิสธใ์นวำัคนั้น รน
นั้นไดเ้ลนัใจใหม่แลว้ เขำอำจธอ้งเสียเวลำธ่อสู้ในใจของธนเองเป็นเวลำนำนเ่อนท่ีจคมำถึงรัน่เำั
เลนัใจใหม่จัิง ๆ แธ่ถำ้ธดัสินใจไดเ้ม่ือใด เำัเปล่ียนแปลงใหม่เ็จคเเิดข้ึนเม่ือนั้น จัิงอยูเ่ขำอำจไม่
แน่ใจในเำัเลนัใจนั้นในทนัทีทนัใด เขำจคร่อย ๆ เขำ้ใจส่ิงท่ีเเิดข้ึนเเ่ียวเนัเำัเลนัใจใหม่นั้นทีลค
นอ้ย ๆ แธ่เำัเปล่ียนแปลงเเิดข้ึนในวำัคนั้นเอง 

รัิสเธียนนำงรนมีรวำมยุ่งยำเใจเรัำคเขำไม่สำมำัถช้ีถอยหลงัลงไปไดเ้ลยว่ำเลนัใจใหม่
เม่ือใด แลคท่ีไหน เขำไดย้ินรนอ่ืนเล่ำเั่ืองปัคสนเำัณ์แห่งเำัเลนัใจใหม่ แลคนอเไดจ้นเัคทัง่
เวลำแลคสถำนท่ีซ่ึงเขำไดเ้ลนัใจใหม่ แลคเม่ือเขำท ำเช่นนั้นไม่ไดเ้ขำเ็สงสัยในเั่ืองเำัเลนัใจใหม่
ของเขำ มีรัิสเธียนชัำท่ีดีท่ีสุดรนหน่ึงท่ีขำ้รเจำ้ัู้จเัมีรวำมยุ่งยำเในเรัำคเหธุน้ี เำัท่ีท่ำนจคัู้จเั
สถำนท่ีแลคเวลำแน่นอนท่ีท่ำนเลนัใจใหม่หัือไม่นั้นไม่เป็นปัญหำ ปัญหำท่ีส ำรญัท่ีสุดเ็รือ เด๋ียวน้ี
ท่ำนเเลียดชงัรวำมนำปหัือเปล่ำ? แลคหนัธวัของท่ำนเองจำเนำปแลว้เลนัมำหำรัคเจำ้ แลคเด๋ียวน้ี
ท่ำนวำงใจองรร์ัคเยซูรัิสธว์ำ่เป็นรัคผูช่้วยเูน้ำปส ำหัันธวัของท่ำนเองหัือเปล่ำ? 

มีสองรนเดินทำงไปในมลััฐ เวอจินเนียั์ รนหน่ึงัู้จเัเขธแดนท่ีแน่นอนว่ำแดนััฐแน่งแยเ
ธังไหน เม่ือเขำมำถึงเส้นปันเขธเขำเ็เำ้วขำ้มเส้นปันเขธท่ีรำเขำออเรน้เขธมลััฐรำไัไลน่ำเหนือเขำ้
ไปในมลััฐเวอจินเนียั์ ชำยรนน้ีัู้เวลำแลคสถำนท่ี ๆ เขำขำ้มเส้นปันเขธนั้นแธ่ชำยอีเรนหน่ึงไม่ัู้เลย
วำ่เส้นรัมแดนของมลััฐอยูธ่ังไหน แธ่เขำเดินธ่อไปเั่ือย ๆ จนในท่ีสุดเขำเ็ัู้สึเวำ่เขำเขำ้มำอยูใ่นมล
ััฐ เวอั์จินเนียั์แลว้ เขำเห็นนำงส่ิงนำงอย่ำงท่ีเขำัู้แน่นอนวำ่ส่ิงนั้น ๆ อยูใ่นมลััฐเวอจินเนียั์ เขำไม่
ทัำนวำ่เขำขำ้มรัมแดนของััฐท่ีธังไหน หัือไม่ทัำนวำ่เดินขำ้มรัมแดนธั้งแธ่เม่ือไั แธ่ัู้แน่นอน
วำ่เด๋ียวน้ีเขำอยูท่ี่นัน่แลว้ แลคเขำอยูใ่นมลััฐเวอจินเนียั์เท่ำ ๆ เนัชำยอีเรนหน่ึงเหมือนเนั 
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เำัเลนัใจใหม่เ็เช่นเดียวเนั รนหน่ึงอำจัู้จเัเส้นรัมแดนัคหว่ำงอำณำจเััของโลเเัน
อำณำจเััของรัคเจำ้ โดยเำัเลนัใจใหม่แลคโดยรวำมเช่ือเขำเำ้วขำ้มเส้นรัมแดนนั้น เขำทัำนว่ำ
มนัเเิดข้ึนเม่ือไัแลคเเิดข้ึนท่ีใด แธ่อีเรนหน่ึง ภำยใธเ้ำัส ำนึเนำป เขำหันหน้ำไปหำรัคเจำ้ ธ่อมำ
อีเไม่ชำ้เขำเ็ัู้ธวัวำ่เขำอยูใ่นรัคัำชอำณำจเััของรัคเจำ้ มีผลนำงอยำ่งเเิดข้ึนในใจแลคในชีวิธของ
เขำซ่ึงรัควญิญำณของรัคเจำ้เท่ำนั้นเป็นผูผ้ลิธได ้เขำัู้วำ่เขำเเลียดนำปแลคััเรัคเจำ้ เขำัู้วำ่เขำผำ่น
จำเรวำมธำยมำสู่รวำมมีชีวิธแล้ว เขำไม่ทัำนเวลำหัือสถำนท่ี ๆ แน่นอนลงไปว่ำเขำเลนัใจใหม่
เ ม่ือใดแลคธังไหน แธ่เขำัู้แน่นอนว่ำเขำได้เลันใจใหม่แล้วจัิง ๆ แลครนนั้ นเ็อยู่ในรัค
ัำชอำณำจเััของรัคเจำ้เท่ำ ๆ เนัอีเรนหน่ึงท่ีัู้เวลำแลคสถำนท่ีท่ีเขำเเิดใหม่เหมือนเนั 

(4) กำรเปลีย่นแปลงภำยนอกไม่เหมอืนกนัทั้งหมด 

เำัเปล่ียนแปลภำยนอเของปัคสนเำัณ์แห่งเำัเลนัใจใหม่ของนำงรนเ็ปัำเฏให้เห็นได้
เด่นชดัเว่ำของนำงรน ทั้งน้ีย่อมแล้วแธ่เำัด ำเนินชีวิธของแธ่ลครน แลคแลว้แธ่เำัท ำผิดนำปมำเ
นอ้ยเรียงใด ถำ้ผูใ้ดมีชีวธิอยูอ่ยำ่งเสเรลแลคจมด่ิงลึเลงในรวำมนำป เม่ือรนนั้นเลนัใจเปล่ียนชีวิธใหม่
แล้ว เำัเปล่ียนแปลงในเำัด ำเนินชีวิธของรน ๆ นั้นย่อมเห็นได้เด่นชัดมำเเว่ำผูท่ี้มีชีวิธอยู่อย่ำง
ซ่ือสัธย ์แลคเหมำคสม เำัเปล่ียนแปลงในชีวิธของรนท่ีโธเป็นผูใ้หญ่แลว้ย่อมมีมำเเว่ำเด็เ ๆ เำั
เปล่ียนแปลงภำยในใจนั้นเหมือนเัน แธ่เำัเปล่ียนแปลงภำยนอเท่ีปัำเฏออเมำให้เห็นนั้นย่อม
แธเธ่ำงเนัแลว้แธ่ชีวธิในอดีธของรนนั้น ๆ  

นำงรั้ังเัำไดย้นินำงรนเล่ำเั่ืองเำัเลนัใจใหม่ของเขำอยำ่งโลดโผนริศดำัวำ่เขำไดจ้มลึเลง
ไปในรวำมนำปจนด่ำงรั้อยสเปัเโสมม แลคแล้วเขำได้หันเลนัใจใหม่แลคชีวิธของเขำได้มีเำั
เปล่ียนแปลงอยำ่งมหศัจััย ์จนท ำให้นำงรนยุง่ยำเใจเรัำคเขำเองไม่สำมำัถเล่ำเั่ืองเำัเลนัใจใหม่
ของเขำไดอ้ยำ่งนั้นนำ้ง เม่ือเขำอ่ำนเั่ืองเำัเลนัใจใหม่ของเปำโล เ็ท  ำใหเ้ขำสงสัยเำัเลนัใจใหม่ของ
ธนเอง เรัำคเขำไม่มีปัคสนเำัณ์เช่นนั้นเลย แธ่ผูท่ี้จครนปัคสนเำัณ์เำัเลนัใจใหม่อยำ่งเปำโลได ้
ผูน้ั้นจคธอ้งมีชีวิธอย่ำงเปำโลเสียเ่อน เขำจคธอ้งเป็นผูท่ี้ข่มเหงรัิสธจเัั มือของผูน้ั้นจคธอ้งเป้ือน
เลือดของผูไ้ั้รวำมผิด แทนท่ีรน ๆ นั้นจคเศั้ำโศเเสียใจเรัำคไม่สำมำัถเล่ำเั่ืองเำัเลนัใจใหม่
เช่นนั้ นได้ เขำรวัจคขอนรัครุณรัคเจ้ำท่ี เขำไม่จมลึเลงในนำป จนเัคทั่งปัำเฏผลเำั
เปล่ียนแปลงภำยนอเเด่นชดัเช่นนั้น 
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(5) เป็นประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็น 

ในมทัริว 18:3 มีรัคด ำััสของรัคเยซูดงัน้ี “เัำเล่ำวแเ่ท่ำนทั้งหลำยธำมรวำมจัิงวำ่ ถำ้รวเ
ท่ำนไมเ่ลนัใจเป็นเหมือนเด็เเล็เ ๆ ท่ำนจคเขำ้ในแผน่ดินสวััรไ์ม่ไดเ้ลย  ถำ้ปัำศจำเปัคสนเำัณ์
เช่นน้ี เำััอดรน้จำเนำปเป็นส่ิงสุดวสิัย 

รัูสอนศำสนำนำงรนเล่ำววำ่มนุษยทุ์เ ๆ รนมีเช้ือหัือเมล็ดแห่งชีวิธนิัันดัอยูใ่นธวัแลคเขำ
ผูน้ั้นสำมำัถท ำให้มนัเจัิญเธินโธข้ึนเป็นชีวิธรัิสเธียนได ้เมล็ดรืชท่ีปลูเลงในดิน เม่ือมีส่ิงแวดลอ้ม
แลคภำวคเหมำคสม เมล็ดรืชนั้นจคงอเข้ึนเป็นธน้ไมฉ้นัใด รัคเจำ้ไดเ้รำคเมล็ดรืชแห่งชีวิธนิัันดั์ลง
ในจิธใจของทุเรนแล้ว แลคเม่ือได้ัันอิทริรลแลคส่ิงแวดล้อมอนัเหมำคสมแล้ว เมล็ดรืชแห่งชีวิธ
นิัันดัน้ีจคงอเแลคเจัิญเธินโธข้ึนเป็นอุปนิสัยของรัิสเธียนไดฉ้นันั้น รัูสอนศำสนำเหล่ำนั้นนอเวำ่ 
ถำ้เด็เรนใดได้ั ันเำัอนัมอยูใ่นหมู่รัิสเธียนดว้ยเนัแลคัันเำัสั่งสอนอนัมอยำ่งถูเธอ้งดีแลว้ เด็เ
รนนั้นไม่จ  ำเป็นท่ีจคธอ้งรนปัคสนเำัณ์ท่ีเัำเัียเวำ่เำัเลนัใจใหม่เลย แลคทั้งหมดท่ีเขำธอ้งเำัเ็
รือเำัอนัมสั่งสอนอนัถูเธอ้งท่ีจคใหร้งอยูใ่นแผน่ดินของรัคเจำ้ธ่อไป 

ร ำสอนเช่นนั้นเป็นเำัธังเนัขำ้มเนัรัคด ำััสของรัคเจำ้ทำัเมิไดอ้ยูใ่นแผน่ดินของรัค
เจ้ำธั้ งแธ่เเิด เษธััิย์ดำวิดธััสว่ำ “ข้ำรเจ้ำได้เเิดมำในอสัธย์อรััมแลคมำัดำได้ธั้ งรััภ์รลอด
ขำ้รเจำ้ในรวำมนำป” (นทเรลงสััเสัิญ 51:5) เปำโลเ็สอนวำ่ “ธำมสันดำนเัำจึงเป็นลูเแห่งรวำม
ริโัรเหมือนอยำ่งรนอ่ืน” (เอเฟซสั 2:3) 

ร ำสอนของรัูสอนศำสนำดงัเล่ำวแลว้ขำ้งธน้เป็นเำัปฏิเสรรวำมจ ำเป็นเั่ืองเำัใชห้น้ีนำป
ของรัครัิสธ ์ถำ้มนุษยจ์คัอดรน้จำเนำปไดโ้ดยไม่ธอ้งอำศยัเำัใช้หน้ีนำปของรัคเยซูแลว้ รวำม
ธำยของรัคเยซูเ็เป็นส่ิงไม่จ  ำเป็น แลคเำัเทศนำเั่ืองไมเ้ำงเขนเป็นเั่ืองโง่จัิง ๆ  

ร ำสอนเช่นนั้นเป็นเำัท ำให้มนุษยไ์ด้ั ันรวำมัอดรน้นำปไดด้ว้ยรลงัของธนเอง มิใช่ได้ั ัน
รวำมัอดดว้ยรัครุณ เป็นเำัปฏิเสรแผนเำัณ์ของรวำมัอดซ่ึงเปำโลแลครนอ่ืน ๆ เสนอไว ้“ดว้ยวำ่
ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยัอดนั้นเ็ัอดโดยรัครุณเรัำครวำมเช่ือ แลคมิใช่แธ่ธวัท่ำนทั้งหลำยเอง แธ่รัคเจำ้
ทังปัคทำนให ้รวำมัอดนั้นเป็นดว้ยเำัปัครฤธิเ็หำมิได ้เรื่อมิใหร้นหน่ึงรนใดอวดได”้  

(เอเฟซสั 2:8,9) 
มีข่ำวแห่งรัคเิธธิรุณเรียงขอ้เดียวเท่ำนั้นส ำหัันมนุษยท์ัว่โลเข่ำวนั้นรือ “เำัเลนัใจใหม่

เฉรำครัคเจำ้แลครวำมเช่ือในรัคเยซูรัิสธ์” (เิจเำั 20:21) แลคเ็มีร  ำเชิญชวนแห่งรัคเิธธิรุณขอ้
เดียวส ำหัันรนทุเรนรือ “จงหนัเลนัจำเทำงนำปของท่ำนแลคจงวำงใจในองรร์ัคเยซูรัิสธ”์ จงสดนั
รัควจนคอนัส ำรญัของรัคเยซูท่ีธััสว่ำ “ถำ้รวเท่ำนไม่เลนัใจเป็นเหมือนเด็เเล็เ ๆ ท่ำนจคเขำ้ใน
แผน่ดินสวััรไ์ม่ไดเ้ลย” (มทัริว 18:3) 
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บทที ่5 ควำมชอบธรรม 

1. ผู้ประสำทควำมชอบธรรม 

2. ควำมหมำยของควำมชอบธรรม 

เ. เำัอภยันำป 
ข. เำัใชห้น้ีนำป 
ร. เำัเป็นนุธันุญรััม 

3. บ่อเกดิของควำมชอบธรรม 

เ. ไม่ไดเ้เิดจำเเำัปฏินธิั 
ข. เเิดจำเรัครุณของรัคเจำ้ 

4. รำกฐำนของควำมชอบธรรม 

5. วธีิทีจ่ะบรรลจุึงควำมชอบธรรม 

6. ผลของควำมชอบธรรม 

เ. สันธิสุขเนัรัคเจำ้ 
ข. รัคเจำ้ทังรอรัคทยั 
ร. เเิดรวำมยนิดี 
1. ในรวำมหวงัแห่งรัคเเียัธิของรัคเจำ้ 
2. ในรวำมยำเล ำนำเ 
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บทที ่5 ควำมชอบธรรม 
ร ำสอนเั่ืองรวำมชอนรััมน้ีมีอยูท่ ัว่ไป ในรัครมัภีั์ เัำรนรวำมจัิงเั่ืองรวำมชอนรััม 

เม่ือรัคเจ้ำธััสแเ่อนััำฮมัในปฐมเำล 15:6 “อนััำฮมัเ็เช่ือวำงใจในรัคเยโฮวำห์ แลคท่ีเช่ือนั้น
รัคองร์ทังนนัว่ำเป็นรวำมชอนรััมแเ่ท่ำน” รวำมจัิงขอ้น้ีนััดำรัูแลคศำสดำรยำเัณ์ของรัค
รมัภีั์เดิมเ็แถลงไวเ้หมือนเนั แธ่เัำรนวำ่รัครมัภีั์ใหม่มีร  ำสอนเั่ืองน้ีรันนัินูัณ์ เปำโลเป็นผูน้ ำ
รนหน่ึงท่ีอรินำยร ำสอนเั่ืองน้ี ในจดหมำยทุเฉนนัของเปำโลมีร ำสอนเั่ืองน้ี ในหนงัสือโัมดูเหมือน
จคอรินำยรวำมหมำยของรวำมชอนรััมลคเอียดท่ีสุด จุดปัคสงรข์องจดหมำยนั้น (รือหนงัสือโัม) เ็
รือ รนชอนรััมจคมีชีวธิด ำังอยูโ่ดยรวำมเช่ือ (โัม 1:17) ร ำสอนน้ีเป็นหวัใจของรัคเิธธิรุณ 

ในสมยัเลำงร ำสอนเั่ืองน้ีเเือนจคสูญหำยไป มีขอ้รวำมผดิ ๆ รลำด ๆ แลคร ำสอนจอมปลอม
ปคปนอยูม่ำเ จนรัอนรลุมรวำมหมำยท่ีแทจ้ัิงเสียส้ิน ส่ิงท่ีเรยเป็นปัคสนเำัณ์ท่ีส ำรญัท่ีสุดในชีวิธ
ของมนุษยม์ำแลว้รั้ังหน่ึงเ็เลำยเป็นส่ิงท่ีมีรวำมหมำยแธ่เรียงเล็เนอ้ยโดยมำเในวงเำัรัิสธศ์ำสนำ
ทัว่ ๆ ไปในเวลำนั้นไดล้ดรวำมเขม้แข็งเั่ืองน้ีลงไปมำเแลคศำสนำเ็เหลือแธ่ัคเนียนแลคริรีธ่ำง ๆ 
เท่ำนั้น แธ่ในยุรท่ีนิเำยโปัเธสแธนเฟ่ืองฟู ร  ำสอนเั่ืองรวำมชอนรััมโดยรวำมเช่ือได้ถูเั้ือฟ้ืน
ข้ึนมำอีเ ในเวลำเดียวเนันั้น มำธินลูเธอั์ไดข้ึ้นนนัไดศเัด์ิสิทร์ิในเัุงโัมแลคไดอ่้ำนรัครมัภีั์ขอ้ท่ี
เล่ำวว่ำ “รนชอนรััมจคมีชีวิธด ำังอยูโ่ดยรวำมเช่ือ” รมัภีั์ขอ้น้ีมีรวำมหมำยใหม่แเ่ มำธิน ลูเธอั์ 
แลคไดเ้ปล่ียนวถีิชีวธิของเขำทั้งหมด 

1. ผู้ประสำทควำมชอบ 

ใรัจคเป็นผูท้  ำใหม้นุษยเ์ป็นผูช้อนรััม? เปำโลธอนปัญหำขอ้น้ีไวใ้นหนงัสือโัม 8:33 “รัค
เจำ้ไดท้ังโปัดใหร้น้โทษแลว้ใรั่เล่ำจคเป็นผูป้ัันโทษอีเ?” นำงรั้ังมนุษยร์ยำยำมจคท ำธนให้เป็นผู ้
ชอนรััมดว้ยธนเอง แลคขอ้น้ีแหลคท่ีรัคเยซูทังเล่ำวโทษรวเฟำัิสี ดงัรัคเยซูธััสวำ่ “รวเท่ำน
รยำยำมท ำธวัให้เป็นรนชอนรััมธ่อหนำ้มนุษย”์ รัคเยซูธััสร ำเปัียนซ่ึงแทงใจรวเฟำัิสีดงัน้ี “มี
ชำยรนหน่ึงไวใ้จธนเองว่ำเป็นรนดี (รนชอนรััม)” ทุเวนัน้ีเ็เหมือนเนัมีหลำยรนรยำยำมท ำธนเอง
ใหเ้ป็นรนดี (เป็นรนชอนรััม) รือเขำไวใ้จธนเองวำ่เขำจคเป็นรนชอนรััมได ้

นำงรนรยำยำมจคท ำใหร้นอ่ืนเป็นรนดี รอ่แม่รยำยำมท ำใหลู้เเป็นรนดี เรื่อน ๆ เ็รยำยำมท ำ
เรื่อนให้เป็นรนดี แลคมีศำสนำนำงนิเำยรยำยำมจคอำ้งอิงว่ำเขำเป็นผูมี้สิทร์ิท ำให้มนุษยเ์ป็นรนชอน
รััมมีนุรรลเดียวเท่ำนั้นท่ีจคท ำให้เัำเป็นผูช้อนรััมได ้ผูน้ั้นรือรัคเจำ้ “รัคเจำ้เป็นผูท่ี้ท  ำให้เัำ
นัิสุทร์ิไม่มีโทษ” 
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2. ควำมหมำยของควำมชอบธรรม 

หมำยรวำมว่ำอคไัท่ีว่ำ รัคเจำ้ทังเัคท ำให้รนเป็นรนชอนรััม? ร ำในภำษำองัเฤษมี
รวำมหมำยท ำใหเ้ขำ้ใจผดิไดรื้อร ำ ๆ น้ี เอำมำจำเภำษำลำธินสองร ำซ่ึงหมำยรวำมวำ่ “ท ำให้ยุธิรััม” 
หัือชอนรััม แธ่นัน่ไม่ใช่รวำมหมำยอย่ำงเดียวเนัเนัรวำมหมำยท่ีอำจำัยเ์ปำโลใช้ ในรัครมัภีั์
ใหม่ร  ำวำ่ชอนรััม ไม่ไดห้มำยวำ่ท ำใหย้ธิุรััม 

ร ำนั้นธำมรวำมหมำยของเฎหมำย ถำ้แปลธังธำมธวัอเัษัหมำยรวำมวำ่ ยุธิรััมหัือชอน
รััม ร ำน้ีเเ่ียวขอ้งเนัผูท่ี้จคธอ้งเผชิญเนัเฎหมำย ร ำน้ีใช้เป็นร ำธังเนัขำ้มเนัเำัริรำเษำลงโทษ 
เำัท่ีจคริรำเษำลงโทษผูใ้ดนั้นไม่หมำยวำ่จคท ำให้เขำเป็นรนนำป แธ่เป็นเำัปัคเำศให้ทัำนวำ่รน
นั้นเป็นรนนำป เป็นเำัแจง้ใหท้ัำนวำ่ผูน้ั้นมีรวำมผดิธ่อเฎหมำย ในท ำนองเดียวเนัเำัท่ีท ำให้ผูห้น่ึง
ผูใ้ดเป็นผูช้อนรััมนั้น ไม่หมำยรวำมวำ่ท ำให้รนนั้นเป็นรนยุธิรััม แธ่เป็นเำัแจง้ให้ทัำนวำ่ผูน้ั้น
เป็นผูย้ธิุรััมแลว้ 

ด๊อเเธอั์เรนเดลธั้น ยเอุทำหัณ์จำเเั่ืองท่ีเเ่ียวเนัขนนรััมเนียมของรนในสมยัเ่อนเั่ือง
หน่ึงว่ำ เม่ือรน ๆ หน่ึงถูเฟ้องเล่ำวหำวำ่ท ำผิดทำงอำชญำเั่ืองใดเ็ธำมรนนั้นจคถูเน ำธวัมำธีหน้ำผู ้
ริรำเษำ หลงัจำเไดร้ิจำัณำหลเัฐำนแลว้ เ็จคอ่ำนร ำริรำเษำโดยเอำหินเอ้นเล็เ ๆ ใส่ลงในไห ถำ้
เขำริดว่ำจ ำเลยเป็นรนท ำผิดจัิง เขำจคเอำเ้อนหินสีด ำใส่ลงในไหในนั้น แธ่ถ้ำเขำเห็นว่ำจ ำเลย
ปัำศจำเรวำมผิด เขำจคใส่หินสีขำวลงในไห เำัท่ีจคเอำเอ้นหินสีด ำใส่ลงในไหไม่หมำยรวำมวำ่จค
ท ำให้รนนั้นเป็นอำชญำเั แธ่เป็นเรียงวิรีเำัอย่ำงหน่ึงท่ีผูร้ิรำเษำแจง้ให้ทัำนวำ่รนนั้นเป็นรนท ำ
ผิด หัือเำัท่ีจคเอำเ้อนหินสีขำวใส่ลงในไหไม่หมำยรวำมว่ำจคเป็นเำัท ำให้รนนั้นปัำศจำเ
รวำมผิด แธ่เป็นวิรีเำัอยำ่งหน่ึงซ่ึงปัคเำศให้ทัำนวำ่รน ๆ นั้นไม่มีรวำมผิดเลย ในท ำนองเดียวเนั
เำัริรำเษำลงโทษของรัคเจำ้เ็เหมือนเนั ไม่หมำยรวำมวำ่จคเป็นเำัท ำใหร้น ๆ นั้นเป็นรนนำป แธ่
เป็นเำัปัคเำศใหท้ัำนวำ่รนนั้นเป็นรนนำป แลคเำัท่ีรัคเจำ้ทังนนัวำ่ผูน้ั้นเป็นรนชอนรััมเ็ไม่
หมำยรวำมว่ำจคเป็นเำัท ำให้รนนั้นเลำยเป็นรนชอนรััม แธ่เป็นเำัแจง้ให้ทัำนว่ำผูน้ั้นเป็นรน
ชอนรััมแลว้เำัท่ียอมัันว่ำรนนั้นเป็นผูช้อนรััมแลว้ไม่เป็นเำัเเ่ียวขอ้งเนัภำวคของมนุษยเ์ลย 
แธ่เป็นเำัเเ่ียวขอ้งเนัรัคนญัญธิัของรัคเจำ้ รัคเจำ้มิได้ทังลงโทษมนุษยแ์ธ่รัคเจำ้ทังท ำให้
มนุษยส์คอำดนัิสุทร์ิ 

มีอยูส่ำมส่ิงท่ีเเ่ียวขอ้งเนัรวำมชอนรััม 
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ก. กำรอภัยบำป 

ผูท่ี้นนัวำ่เป็นผูช้อนรััมนั้นรือรนท่ีได้ั ันเำัอภยัโทษแลว้ เม่ือรัคเจำ้ทังถือวำ่รนนั้นเป็น
รนชอนรััม รัคองรท์ังอภยัรวำมนำปของเขำแลว้ รัคเจำ้ทังปัคเำศให้ทัำนว่ำเำัปฏินธิัธำม
รัคนญัญธิัของรัคเจำ้นั้นนนัวำ่เป็นเำัเรียงรอแลว้ ทุเอยำ่งท่ีเเ่ียวขอ้งเนัรน ๆ นั้นเ็ยุธิลงแลว้ แลค
เขำรน้จำเผลนำปท่ีเขำท ำแลว้ทั้งส้ิน ในเัณีเช่นนั้นเำัริจำัณำของรัคเจำ้เป็นเำัเรียงรอแลว้ รัค
เจำ้ทังปเำสิธวำ่รวำมผิดนำปท่ีท ำมำนั้นไม่เป็นเำัผิดธ่อรัคองรอี์เธ่อไป เขำได้ั ันเำัยเโทษแลว้ 
รวำมนำปของผูน้ั้นถูเถอนออเไปหมดแลว้ แลคผูน้ั้นไม่ธอ้งอยูภ่ำยใธเ้ำัลงโทษอีเธ่อไป ไม่มีอ ำนำจ
ในโลเหัืออ ำนำจนอเโลเจคน ำเอำผลแห่งรวำมผิดนำปมำใส่ลงในธวัรน ๆ นั้นไดอี้เธ่อไป รัคเจำ้
ทังให้อภยันำปของเขำแลว้ เม่ือเจำ้เมืองแจง้ว่ำผูน้ั้นได้ั ันอภยัโทษแลว้ รน ๆ นั้นเ็ไม่ธอ้งถูเลงโทษ
ธำมร ำริรำเษำเรัำคท่ำนเจำ้เมืองไดป้ล่อยให้เขำเป็นอิสัคธำมเหธุผลท่ีท่ำนเห็นวำ่ถูเธอ้งดีแลว้ ไม่มี
อ ำนำจใดในััฐจคมำลงโทษหัือปััเป  ัำเขำไดอี้เธ่อไป เม่ือรน ๆ นั้นได้ั ันเำัอภยัโทษจำเเจำ้เมือง
แลว้ ในท ำนองเดียวเนัรัคเจำ้ทังให้อภยัแเ่มนุษย ์รัคองรท์ังปัคเำศแจง้ให้ทัำนวำ่รนนั้นได้ั ัน
อภยัโทษแลว้ แลคเม่ือเป็นเช่นนั้นเ็ไม่มีอ ำนำจใดในโลเหัือนอเโลเจคมีสิทร์ินงัรนัให้ผูน้ั้นัันโทษ
ธำมรวำมผดิไดเ้ลย 

ข. กำรใช้หนีบ้ำป 

เำัอภยันำปเท่ำนั้นมิไดท้  ำให้ผูน้ั้นเขำ้สนิทเนัรัคเจำ้หัือเัียเั้องส่ิงท่ีสูญเสียไปเรัำคผล
นำปท่ีเขำท ำรืนมำไดเ้ลย เม่ือเจำ้เมืองปัคเำศอภยัโทษผูใ้ดผูน้ั้นเ็เป็นแธ่ได้ั ันอิสัคภำรจำเเำัถูเ
ลงโทษเท่ำนั้น เขำจคได้ั ันส่ิงท่ีสูญเสียไปในเำัท่ีเขำไดท้  ำผิดนั้นเ็หำไม่รวำมอนัอำยขำยหน้ำยงัอยู่
ดงัเดิม เำัอภยัโทษไม่ไดย้เฐำนคในสังรมของเขำข้ึนธำมัคดนัเดิม ดงันั้นเรียงแธ่เำัอภยันำปของ
รัคเจำ้ท่ีมีธ่อมนุษยไ์ม่เป็นเำัเูม้นุษยใ์หไ้ดรื้นมำในส่ิงท่ีมนุษยสู์ญไป แธ่ในเัณีท่ีรัคเจำ้ทังัันให้
ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูช้อนรััมนั้น รัคเจำ้ไม่เรียงแธ่ปัคเำศว่ำเขำได้ั ันอภยันำปเท่ำนั้น แธ่รัคเจำ้ยงั
ส ำแดงใหท้ัำนวำ่ รัคองรท์ังัันผูน้ั้นเขำ้สนิทเนัรัคองรธ์ำมเดิม เขำจคได้ั ันเำัธอ้นัันเหมือนเนั
รนท่ีไม่เรยไดท้  ำผดินำปมำเลย 

ขอ้น้ีเ็ไดมี้ร ำเปัียนเทียนไวแ้ลว้ในเั่ืองนุธันอ้ยหลงทำง เม่ือนุธันอ้ยลุเข้ึนเลนัไปนำ้นไป
หำนิดำแลคขอัันสำัภำรรวำมผิดนำปธ่อนิดำนั้น นุธัน้อยขอเป็นแธ่เรียงรนใช้ของนิดำเท่ำนั้น เขำ
ไม่เรยหวงัเลยวำ่จคได้ั ันธ ำแหน่งนุธัอย่ำงเดิมอีเ แธ่นิดำของเขำมิใช่เรียงแธ่อภยัโทษเขำเท่ำนั้น แธ่
ได้ั ันเขำไวเ้ป็นนุธัธำมเดิม เล่ำวรือหำเส้ือผำ้ใหม่มำสวมให้ หำั้องเทำ้มำสวมให้ แลคน ำแหวนมำ
สวมให้ท่ีน้ิว แลคไดมี้เำัเล้ียงเป็นเเียัธิธอ้นัันเขำให้ัันธ ำแหน่งนุธัธำมเดิม น่ีเ็เป็นวิรีเดียวเนัท่ี
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รัคเจำ้ทังยอมัันนนัเอำวำ่รนนั้นเป็นรนชอนรััม รัคเจำ้มิเรียงแธ่อภยันำปมนุษยเ์ท่ำนั้น แธ่รัค
เจำ้ทังยอมัันรนนั้นแลคปฏินธิัธ่อรนนั้น เหมือนเนัไม่เรยท ำนำปมำเ่อนเลย 

ค. กำรเป็นบุตรบุญธรรม 

นำงทีขอ้น้ีจคเป็นเั่ืองท่ีเัำรวัอภิปัำยเนัให้ลคเอียดมำเข้ึนจคมีปัคโยชน์มำเเวำ่ท่ีจคเล่ำว
ในท่ีน้ีเรียงยอ่ ๆ มีนเัศำสำนศำสธั์นำงรนถือวำ่เำัยเเป็นนุธันุญรััมเป็นส่วนหน่ึงของเำัเป็นผู ้
ชอนรััมแธ่มีนำงรนอรินำยวำ่เป็นรนลคเั่ือง “เำัยเเป็นนุธันุญรััมเป็นวิรีเำัของรัคเจำ้ท่ีทัง
ช่วยเหลือนััดำนุธัทั้งหลำยเขำ้ในรัอนรััวของรัคองร”์ (มูลิน) 

ไม่ธอ้งสงสัยวำ่เปำโลขอยืมร ำรูดน้ีมำจำเรััมเนียมของชำวโัมนั เำััันเอำเด็เมำเป็นนุธั
นุญรััมเ็มีรััมเนียมเรยท ำเนัทัว่ไปในอำณำจเััโัมนั นุธันุญรััมมีสิทร์ิัันมัดเแลคมีสิทร์ิทุเ
อยำ่งเหมือนนุธัของผูน้ั้นจัิง ๆ ในท ำนองเดียวเนัผูท่ี้รัคเจำ้ทังยเฐำนคข้ึนเป็นนุธันุญรััม รัค
เจำ้ทังไถ่เขำมำเป็นนุธั เขำเ็มีสิทร์ิัันมัดเทุเอยำ่งในฐำนคเป็นนุธัของรัคเจำ้ โัม 8: 15-17 “เหธุ
วำ่ท่ำนทั้งหลำยมิได้ั ันนิสัยอย่ำงทำสถึงรวำมเลวัอีเ แธ่ท่ำนทั้งหลำยได้ั ันนิสัยอย่ำงนุธั ซ่ึงให้เัำ
ทั้งหลำยั้องเัียเรัคเจำ้ว่ำ “อนันำ” รือรัคนิดำ ฝ่ำยรัควิญญำณนั้นเป็นรยำนัวมเนัจิธใจของเัำ
ทั้งหลำยวำ่ เัำทั้งหลำยเป็นนุธัของรัคเจำ้แลคถำ้เัำทั้งหลำยเป็นนุธัแลว้ เัำจึงเป็นทำยำทรือผู ้ั ัน
มัดเของรัคเจำ้ แลคเป็นทำยำทด้วยเนัเนัรัครัิสธ์ หำเเัำทั้งหลำยทนทุเข์ทัมำนด้วยเนัเนั
รัคองร ์เรื่อเัำทั้งหลำยจคไดส้ง่ำัำศีดว้ยเนัเนัรัคองรด์ว้ย” 

ดงันั้นเำัเป็นผูช้อนรััมนั้นเป็นเำัเัคท ำอนัชอนรััมของรัคเจำ้ซ่ึงรัคองรท์ังปัคเำศ
ว่ำมนุษย์เป็นอิสัคร้นจำเนำปท่ีเขำได้เัคท ำ แลคได้รืนดีเันรัคเจ้ำ รัคเจ้ำทังัันผูน้ั้นไวใ้น
รัอนรััวของรัคองร์ ไม่ใช่เรียงััเษำแผลให้หำยเท่ำนั้น แธ่ยงัลนัอยแผลเป็นจำเผูน้ั้นด้วย แลค
สถำปนำรวำมสัมรนัร์อนันัิสุทร์ิชนิดใหม่ใหเ้ขำดว้ย 

3. บ่อเกดิของควำมชอบธรรม 

เปำโลช้ีให้เห็นหวัขอ้น้ีวำ่ “เัำได้ั ันรวำมชอนรััมอย่ำงเสัีโดยอำศยัรัครุณของรัคองร์” 
เำัท่ียอมัันว่ำเป็นผูช้อนรััมนั้นมิใช่เป็นเำัธั้งธน้ในรวำมนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ หัือในรวำมทัง
รััมของรัคเจำ้ แธ่เป็นเรัำครวำมััเของรัคเจำ้ลน้ไหลออเมำสู่มนุษยเ์ัำเัียเวำ่ รัครุณ “เัำถูเ
นนัวำ่เป็นผูช้อนรััมเ็โดยรัครุณ” 
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ก. ไม่ได้เกดิจำกกำรปฏบิัติ 

ในจดหมำยทุเฉนนัของอำจำัยเ์ปำโล ๆ ช้ีรวำมแธเธ่ำงอยำ่งชดัเจนัคหวำ่งรวำมชอนรััมท่ี
เเิดจำเเำัปฏินธิัแลครวำมชอนรััมท่ีเเิดจำเรัครุณของรัคเจำ้ รัคเจำ้มิไดท้ังท ำให้รนหน่ึงรน
ใดเป็นรนชอนรััม เรัำคเหธุท่ีรนนั้นเป็นรนดี หัือเรัำคเหธุท่ีรนนั้นเ ำลงัเัคท ำส่ิงท่ีดี รัครมัภีั์
เล่ำวไวว้่ำ “รนทั้งปวงได้ท ำผิดทุเรน แลคขำดเำัถวำยเเียัธิยศแเ่รัคเจำ้” (โัม 3:23) ถ้ำผูใ้ด
เลำยเป็นรนชอนรััมเรัำคเำัปฏินธิัของเขำ ผูน้ั้นจ ำธอ้งด ำเนินชีวิธโดยปัำศจำเนำป แธ่เม่ือไม่มี
มนุษยร์นใดเรยปัำศจำเนำป เรัำคฉคนั้นไม่มีมนุษยร์นใดเป็นผูช้อนรััมดว้ยเำัปฏินธิัของธนเอง  

อำจำัยเ์ปำโลเล่ำวถึงอนััำฮมัวำ่ “เรัำคเหธุวำ่ถำ้อนััำฮมัเป็นผูช้อนรััมดว้ยเำัปฏินธิัใน
ธนเอง ท่ำนยอ่มมีััศมีภำร แธ่ยอ่มมิใช่ธ่อหนำ้รัครเัธั์ของรัคเจำ้” อำจำัยเ์ปำโลเล่ำวธ่อไปวำ่ 

“ถำ้อนััำฮมัถูเนนัว่ำเป็นผูช้อนรััมดว้ยเำัปัครฤธิแลว้เขำเ็เป็นผูท่ี้เัำรวัจคชมเชย แธ่
ไม่ใช่รัคเจำ้ทังชมเชย” แลคไดเ้ล่ำวธ่อไปวำ่ “ถำ้โดยเำัปัครฤธิธำมรัคนญัญธิัแลว้ไม่มีเน้ือหนงั 
(มนุษย)์ รนใดจคเป็นผูช้อนรััมไดเ้ฉรำครัคเนธัของรัคเจำ้เลย” แลคเปำโลยงัเล่ำวธ่อไปอีเว่ำ 
“แธ่ถำ้เป็นไดโ้ดยรัครุณแลว้ไซั้ เำัท่ีจคท ำเอำโดยเำัปฏินธิัเ็เป็นไปไม่ได”้ 

รัคเจำ้มิไดท้  ำให้มนุษยเ์ป็นรนชอนรััม เรื่อให้เป็นัำงวลัส ำหัันนิสัยดี หัือส ำหัันรวำม
ปัครฤธิท่ีดีของเขำ แธ่รัคองร์ทังท ำให้มนุษยเ์ป็นรนชอนรััมดว้ยรัครุณท่ีปัคทำนให้เปล่ำจำเ
รัคทยัของรัคองร ์

ข. เกดิจำกพระคุณของพระเจ้ำ 

ขอ้น้ีเปำโลย  ้ำโดยเน้นไวใ้นขอ้รัครมัภีั์ท่ีว่ำ “รัคเจำ้ทังรัคเัุณำให้เขำเป็นผูช้อนรััม
โดยไม่ริดร่ำ” (โัม 3:24) น่ีเป็นนำงส่ิงท่ีรัคเจำ้ปัคทำนให้มนุษยเ์ป็นของขวญัเปล่ำ ๆ โดยไม่ริด
มูลร่ำแลคมนุษย์จคไปออเแังแลคท ำเอำเองเ็ไม่ได้ ข้อน้ีเป็นนทเัียนท่ียำเมำเท่ีมนุษย์จคเัียนัู้ 
มนุษยอ์ยำเจคท ำอคไันำงอยำ่งเรื่อจคไดร้่ำจำ้งจำเรัคเจำ้ในเำัเป็นรนดี (รนชอนรััม) มนุษยไ์ม่
เธม็ใจยอมถ่อมธวัธ่อหนำ้รัคท่ีนัง่แห่งรัครุณแลคยอมัันรวำมชอนรััมจำเรัคเจำ้เป็นของขวญัท่ี
ปัคทำนใหโ้ดยไม่ริดมูลร่ำ 

มีผูเ้ล่ำววำ่ขณคท่ีโัแลนดฮี์ล เ ำลงัเทศนำอยูท่ี่งำนออเั้ำนแห่งหน่ึง ใเลใ้เลเ้นันั้นมีรนหน่ึง
เ ำลงัออเั้ำนเลหลงัของ นเัเทศน์รนนั้นเ็นอเวำ่ “ผมจคเลหลงัของ ๆ ผมเหมือนเนั ผมจคขำยเหลำ้
แลคน ้ำนมโดยไม่ธอ้งใชเ้งินแลคไม่ธอ้งช ำัคร่ำ” เรื่อนของขำ้รเจำ้ช้ีมือไปยงัั้ำนเลหลงั “เขำล ำนำเใจ
ท่ีจคธอ้งรยำยำมท ำให้รนข้ึนัำรำของให้สูงธำมท่ีเขำธอ้งเำั ส่วนธวัผมรนรวำมยุง่ยำเใจท่ีจคท ำให้
รนลดัำรำลงมำ” เรัำควำ่รัคเจำ้ทังเสนอให้เัำเปล่ำ ๆ โดยไม่ริดมูลร่ำใด ๆ เลย รนเ็ยงััีัอไม่ซ้ือ 
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สคเปอเยียนเล่ำววำ่ “ถำ้ขำ้รเจำ้จคเทศนำให้ท่ำนฟังว่ำ รวำมชอนรััมของรัคเจำ้น้ีจคซ้ือไดด้ว้ยเงิน
ัำรำหน่ึงั้อยนำท ใรันำ้งในท่ีน้ีจคไม่ออเจำเท่ีน่ีไปโดยไม่เป็นรนชอนรัำม? ถำ้ขำ้รเจำ้จคเทศนำวำ่
ท่ำนจคเป็นรนนัิสุทร์ิไดโ้ดยเดินทำงัคยคไเลหน่ึงั้อยไมล์ ขำ้รเจำ้ริดวำ่รัุ่งน้ีรวเเัำในท่ีน้ีรงจคธั้ง
ธน้เป็นนเัเดินทำงไเลแน่นอนจัิงไหม? ถำ้ขำ้รเจำ้จคเทศนำวำ่เัำจคเป็นผูน้ัิสุทร์ิไดโ้ดยเำัธีธนเอง
หัือเำัทัมำนธวัเอง เัำในท่ีน้ีหลำยรนรงธีธนเองแลครงธีอยำ่งทำัุณเสียดว้ย แธ่เม่ือขำ้รเจำ้นอเวำ่
ท่ำนจคเป็นรนนัิสุทร์ิ (ชอนรััม) ไดเ้ปล่ำ ใหเ้ปล่ำ ๆ จัิง ๆ ท่ำนเ็หนัหนำ้หนี” 

4. รำกฐำนของควำมชอบธรรม 

รัคเจำ้ผูน้ัิสุทร์ิทังเัคท ำให้รนนำปเลนัเป็นรนชอนรััมนั้นทังใช้หลเัเเณฑ์อคไั? 
เปำโลให้ร  ำธอนปัญหำขอ้น้ีว่ำ “แธ่รัคเจำ้ทังรัคเัุณำให้เขำเป็นผูช้อนรััมโดยไม่ริดร่ำ เรัำค
รัคเยซูทังไถ่เขำใหร้น้แลว้” (โัม 3:24) 

มีรวำมชอนรััมอยู่สองชนิด รวำมชอนรััมของเัำเอง แลครวำมชอนรััมท่ีรัคเจ้ำ
ปัคทำนให้ รวำมชอนรััมของเัำเองเป็นรวำมชอนรััมท่ีเป็นของส่วนธวัของมนุษยธ์ำมท่ีเขำ
เป็นอยู ่แลคธำมท่ีเขำปัครฤธิ แลคอีเอยำ่งหน่ึงรือรวำมชอนรััมท่ีรัคเจำ้ปัคทำนให้เป็นรวำมชอน
รััมของรัคเยซูรัิสธ์ท่ีปัคทำนให้แเ่มนุษย ์ซ่ึงเช่ือในเลือดไถ่นำปของรัคองร์ “เรัำคว่ำรัคเจำ้
ได้ทังเัคท ำให้รัคองร์นั้นผูไ้ม่มีรวำมผิดเป็นรวำมผิดเรัำคเห็นแเ่เัำ เรื่อเัำจคได้เป็นรนชอน
รััมของรัคเจ้ำโดยรัคองร์ (2 โรัินร์ 5 :21)” รัคเยซูทังยอมัันนำปแทนเัำ เรื่อรัคองร์จค
ปัคทำนรวำมชอนรััมของรัคองรแ์เ่เัำ 

นนัยนัอรินำยไวใ้นหนงัสือปฤษณำรััมของเขำว่ำ รัิสเธียนแธ่งเำยดว้ยผำ้ข้ีั้ิว แลคแนเ
ภำัคนำปหนเัมำเ ออเเดินทำงจำเเมืองวินำศไปสู่เมืองนัมสุขเเษม ธ่อมำสัเรัู่หน่ึงเขำเดินทำง
มำถึงไมเ้ำงเขนท่ีปัเอยูน่นยอดเขำลูเหน่ึง ขณคท่ีเขำเ ำลงัเดินข้ึนไปสู่ไมเ้ำงเขนอนันั้น นำปของเขำ 
(ภำัคนนน่ำ) เ็หลุดออเจำเไหล่ เล้ิงลงจำเภูเขำแลคหำยไปในอุโมงรฝั์งศรอนัหน่ึงซ่ึงเปิดอยู ่ขณคท่ี
นำยรัิสเธียนเ ำลงัดูอยู่แลคั้องไห้ออเมำดว้ยรวำมปิธิยินดี มีทูธสวััร์สำมองรธ์ังมำยงัเขำ องร์ท่ี
หน่ึงนอเว่ำ “นำปของเจำ้นั้นรัคองร์อภยัให้แล้ว” แลคทูธองร์ท่ีสองไดเ้ปล้ืองเส้ือผำ้ชุดเเ่ำของเขำ
ออเมำแลคสวมชุดใหม่อนัสวยงำมใหแ้ทน ทูธองรท่ี์สำมส่งหนงัสือมว้นหน่ึงใหเ้ขำอ่ำน 

ขอ้น้ีมเัปัำเฏเป็นรวำมจัิงท่ีเำงเขน รือรัคเยซูธอ้งเลำยเป็นรนนำปเรื่อเัำ แลว้เัำจคได้
เลำยเป็นรนนัิสุทร์ิ (ชอนรััม) ของรัคเจำ้โดยองร์รัคเยซู ไม่ใช่แธ่ภำัคนำปหลุดไปจำเน่ำของ
เัำเท่ำนั้น แธ่รัคเจำ้ทังเปล้ืองผำ้ข้ีั้ิวรือรวำมอรััมของเัำออเแลว้ปัคทำนเส้ือผำ้แห่งรวำมชอน
รััมของรัครัิสธ์ให้แทน น่ีแหลคเป็นัำเฐำนแห่งรวำมชอนรััมของเัำ ไม่ใช่ส่ิงท่ีเัำไดท้  ำ แธ่
เป็นส่ิงท่ีรัคเยซูรัิสธท์ังเัคท ำเรื่อเัำ 
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5. วธีิทีจ่ะบรรลถุึงควำมชอบธรรม 

“รัคเจ้ำได้ทังธั้งรัคเยซูนั้นไวใ้ห้ปัำเฏเป็นท่ีัคงันรัคริโัรเรัำครวำมเช่ือโดยรัค
โลหิธของรัคองร”์ (โัม 3:25) 

ในหนงัสือโัม 5:1 เปำโลเล่ำวไวว้ำ่ “เหธุฉคนั้นเม่ือเัำทั้งหลำยเป็นรนชอนรััมเรัำครวำม
เช่ือแล้ว เัำจึงเป็นไมธัีเนัเนัรัคเจำ้โดยรัคเยซูรัิสธ์องร์รัคเป็นเจำ้ของเัำ” ธำมท่ีเัำเห็นขอ้
แธเธ่ำงัคหว่ำงรัครุณแลคเำัเัคท ำเอำด้วยธนเอง เำันันเอำว่ำเป็นผูช้อนรััมไม่ใช่เป็นเำั
เัคท ำเอำดว้ยธนเอง  (รือปัครฤธิธำมรัคนญัญธิั) แธ่ไดม้ำดว้ยรวำมเช่ือในองร์รัคเยซูรัิสธ์ ใน
หนงัสือโัม 3:28 เปำโลเล่ำวไวว้ำ่ “เหธุฉคนั้นเัำทั้งหลำยเห็นวำ่รนหน่ึงรนใดจคเป็นรนชอนรััมได้
เ็โดยอำศยัรวำมเช่ือนอเจำเเำัปัครฤธิธำมรัคนญัญธิั” 

เำัธำยลำ้งนำปของรัคเยซูรัิสธ์นนไมเ้ำงเขนนั้นไม่หมำยว่ำ ทุเ ๆ รนในโลเจคัอดรน้
จำเนำป จัิงอยูร่วำมธำยของรัคเยซูท ำให้ทุเรนในโลเมีโอเำศัอดรน้นำป แธ่ไม่มีใรัสัเรนใน
โลเจคัอดรน้จำเนำปได ้เวน้แธ่ผูน้ั้นจคยอมจดัธวัเองให้เขำ้อยูใ่นรัครุณของรัคเจำ้ในองรร์ัคเยซู
รัิสธ ์โดยรวำมเช่ือมนุษยแ์ธ่ลครนไดมี้ส่วนั่วมัันปัคโยชน์จำเไมเ้ำงเขน ในเำัท่ีศึเษำเั่ืองรวำม
เช่ือเัำรนวำ่รวำมเช่ือนั้นรือเำััันเอำองรร์ัคเยซูรัิสธเ์ป็นรัคผูไ้ถ่นำป โดยรวำมเช่ือ รนแธ่ลครน
ไดมี้รวำมปัคสำนสัมรนัร์เนัองร์รัคเยซูรัิสธ์แลคในเำัท ำเช่นนั้นเ็ท ำให้รนนั้นได้ั ันส่วนแน่ง
ทั้งหมดท่ีรัคเยซูทังเัคท ำเรื่อเัำ รวำมเช่ือรือเำัยอมัันเอำองรร์ัคเยซูรัิสธม์ำเป็นท่ีรึ่ง รวำมเช่ือ
รือเำัยอมัันว่ำส่ิงท่ีรัคเยซูทังเัคท ำนั้นท ำไวส้ ำหัันธวัเัำเอง รวำมเช่ือรือเำัยอมัันเรั่ืองแธ่ง
เำยใหม่ของรัคเยซูรัิสธ ์เป็นเส้ือแห่งรวำมชอนรััมท่ีรัคเยซูทังทอเป็นผืนผำ้ส ำหัันเัำ เม่ือรน
ใดยอมัันรัคเยซูเขำเ็ถูเแธ่งเำยดว้ยเส้ือแห่งรวำมชอนรััมของรัคเยซู แลคเม่ือเขำท ำเช่นนั้นเ็เป็น
เำัท ำใหร้ัคเจำ้ทังรอรัคทยัแลว้ ธำมท่ีเปำโลเล่ำวไวใ้นโัม 8:1 วำ่ “เหธุฉคนั้นเำัปัันโทษไม่มี
แเ่รนทั้งหลำยท่ีอยูใ่นรัคเยซูรัิสธ”์ รน ๆ นั้นไม่ไดย้ืนอยูเ่ฉรำครัครเัธั์รัคเจำ้ในฐำนครนท่ีถูเ
ริรำเษำลงโทษ แธ่อยูใ่นฐำนคผูช้อนรััม 

ใหถ้อยหลงัไปถึงเั่ืองของอนััำฮมัซ่ึงเป็นผูท่ี้เปำโลยเเป็นธวัอยำ่งรั้ังแลว้รั้ังเล่ำ เปำโลนอเ
วำ่ “อนััำฮมัไดเ้ช่ือรัคเจำ้ แลครวำมเช่ือนั้นไดท้ังนนัว่ำเป็นรวำมชอนรััมให้แเ่ท่ำน” (โัม 4:3) 
“ส ำหัันอนััำฮมัรวำมเช่ือของเขำเ็นนัว่ำเป็นรวำมชอนรััม” อนััำฮมัไม่ไดเ้ป็นผูช้อนรััมในธวั
ของธนเองเลย แลครุณงำมรวำมดีของเขำไม่ไดท้  ำให้เขำเลำยเป็นผูน้ัิสุทร์ิชอนรััมไดเ้ลย แธ่รวำม
เช่ือของเขำนันเอำว่ำเป็นรวำมนัิสุทร์ิชอนรััมส ำหัันเขำ แลคเม่ือเป็นเช่นนั้นอนััำฮมัจึงยืนอยู่ธ่อ
รัครเัธั์รัคเจำ้ในฐำนคผูช้อนรััม ในท ำนองเดียวเนั นุรรลแธ่ลครนจคไม่เป็นรนชอนรััมในธวั
ของธวัเองเลย เขำไม่สำมำัถท ำธนเองให้เลำยเป็นผูช้อนรััมโดยปัครฤธิเำัดี แธ่เม่ือเขำวำงรวำม
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เช่ือของเขำในองร์รัคเยซูรัิสธ์ เขำยอมัันส่ิงท่ีรัคเยซูทังเัคท ำเรื่อเัำ แลคแธ่งเำยใหม่ด้วย
อำภัณ์ของรัคเยซูรัิสธ ์แลคเม่ือเป็นเช่นนั้นเขำเ็เลำยเป็นผูช้อนรััมธ่อรัคเจำ้ 

แธ่นำงรนอำจแยง้ว่ำ “ยำเอนน้องชำยของรัคเยซูไม่ได้สอนว่ำจคเป็นผูช้อนรััมดว้ย เำั
ปัครฤธิธำมรัคนญัญธิัโดยยเธวัอยำ่งของอนััำฮมัมิใช่หัือ?” ยำเอนเล่ำววำ่ “เม่ืออนััำฮมันิดำของ
เัำได้รำอิสัำเอลนุธัของท่ำนมำถวำยนนแท่นนูชำ จึงได้รวำมชอนรััมเรัำคเำัปัครฤธิมิใช่
หัือ? ท่ำนทั้งหลำยรงเห็นแล้วว่ำรวำมเช่ือได้ัวมเนัเำัปัครฤธิของท่ำน แลครวำมเช่ือนั้นเ็ถึง
รวำมส ำเั็จโดยเำัปัครฤธิ แลคเ็สมจัิงดงัท่ีรัครมัภีั์นั้นเล่ำววำ่ แลคอนััำฮมันั้นไดเ้ช่ือรัคเจำ้
แลครวำมเช่ือนั้นไดท้ังนนัวำ่เป็นรวำมชอนรััมของท่ำน แลคท่ำนไดเ้ช่ือวำ่เป็นมิธัของรัคเจำ้ ท่ำน
ทั้งหลำยเห็นแลว้วำ่ท่ีรนใด ๆ เป็นรนชอนรััมนั้นเ็เน่ืองดว้ยรวำมปัครฤธิ แลคไม่ใช่โดยรวำมเช่ือ
อยำ่งเดียว (ยำเอน 2:21-25) ร ำสอนเช่นน้ีดูเหมือนสอนวำ่เำัท่ีจคถือวำ่เป็นผูช้อนรััมไดเ้็ธอ้งอำศยั
รวำมเช่ือแลคเำัปัครฤธิ แธ่ยำเอนไดว้ำดภำรให้เัำเห็นขอ้แธเธ่ำงัคหว่ำงรวำมเช่ือสองชนิด รือ
รวำมเช่ือท่ีธำยแลว้เนัรวำมเช่ือท่ีมีชีวิธ ยำเอนสอนวำ่รวำมเช่ือท่ีไม่ส ำแดงออเมำโดยเำัเช่ือฟังรัค
เจำ้เ็เป็นรวำมเช่ือท่ีธำยแลว้ เรัำคฉคนั้นจึงเป็นรวำมเช่ือท่ีไั้ร่ำ เป็นแธ่เรียงรวำมเช่ือดว้ยมนัสมอง
เท่ำนั้น ไม่ใช่รวำมเช่ือด้วยจิธใจ รวำมเช่ือเช่นน้ีไม่สำมำัถช่วยใรัให้รน้นำปได ้รวำมเช่ือท่ีมีชีวิธ
เท่ำนั้นท่ีเดดนัธนเองให้เช่ือฟังรัคเจำ้จึงจคนนัวำ่เป็นรวำมัอด แลคนัน่แหลคเป็นรวำมเช่ือชนิดท่ีอนั
ัำฮมัมีอยู ่ยำเอนสอนอีเว่ำ “ท่ำนเ็เห็นแลว้วำ่รวำมเช่ือนั้นส ำเั็จดว้ยเำัเัคท ำ (เำัปัครฤธิ) แลค
ดว้ยเำัเัคท ำจึงท ำให้รวำมเช่ือส ำเั็จรันนัินูัณ์” หัือจครูดอีเอย่ำงหน่ึงเ็รือ “อนััำฮมัถูเนนัว่ำ
เป็นผูช้อนรััมเ็เรัำครวำมเช่ือ แธ่เป็นรวำมเช่ือชนิดท่ีมีชีวิธ ซ่ึงส ำแดงธนเองมำโดยเำัเช่ือฟังรัค
เจ้ำ” ไม่มีใรัจคถูเนันว่ำเป็นผูช้อนรััมได้ โดยอำศยัรวำมเช่ือชนิดท่ีธำยแล้ว รือรวำมเช่ือจำเ
มนัสมองเท่ำนั้น” 

6. ผลของควำมชอบธรรม 

เปำโลไดเ้ล่ำวไวห้ลำยอยำ่งดงัน้ี 

ก. สันติสุขกบัพระเจ้ำ 

“เหธุฉคนั้นเม่ือเัำทั้งหลำยเป็นรนชอนรััมเรัำครวำมเช่ือแลว้ เัำจึงเป็นไมธัีเนัเนัรัค
เจำ้ โดยรัคเยซูรัิสธอ์งรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้ของเัำ” (โัม 5:1) นำงรนสอนวำ่ “จงให้เัำมีรวำมสันธิสุขเนั
รัคเจำ้” ซ่ึงไม่แธเธ่ำงอคไัเนันเั หัือจครดูอีเนยัหน่ึงสันธิสุขเป็นผลของรวำมชอนรััม ธำมท่ีเัำ
อ่ำนมำแลว้ปัคเำัหน่ึงวำ่ เัำมีสันธิสุขเ็เน่ืองจำเผลแห่งรวำมชอนรััมของเัำ แลคอีเขอ้หน่ึงเัำจค
รนวำ่ เัำจคััเษำสันธิสุขนั้นไดธ่้อไปเ็เน่ืองจำเเัำถูเนนัวำ่เป็นผูช้อนรััม 



 61 

เปำโลไม่เรยสอนว่ำ “เัำมีรวำมสันธิสุขของรัคเจำ้” ถูเแลว้เัำจคมีสันธิสุขไดเ้็ธ่อเม่ือจำเ
เัำััเษำัคดนัเำัธิดธ่อเนัรัคเจำ้ไวเ้สมอ แลคเปำโลสอนว่ำอย่ำงน้ี “สันธิสุขเนัรัคเจำ้” รนท่ีถูเ
รัคเจำ้ริรำเษำลงโทษ รนนั้นจคมีรวำมสันธิสุขอยำ่งไัได ้เรัำคมีรวำมเป็นศธััูัคหวำ่งเขำเนัรัค
เจำ้ จึงมีเำัแธเแยเเนัอยู ่ศำสดำรยำเัณ์สมยัโนัำณไดส้อนชำวอิสัำเอลผูเ้ัคท ำผิดธ่อรัคเจำ้ว่ำ 
“เรัำครวำมผิดของรวเท่ำนทั้งหลำยจึงท ำให้รวเท่ำนแยเธวัเองออเจำเรัคเจำ้” รวำมนำปในสวน
เอเด็นไดท้  ำให้มิธัภำรัคหวำ่งมนุษยเ์นัรัคเจำ้ขำดสคนั้น สันธิสุขเนัรัคเจำ้เ็หนีไปจำเเัำในเม่ือ
เัำนำปไดแ้ทัเเขำ้มำ 

เม่ือสมยัขำ้รเจำ้ (ผูแ้ธ่งหนงัสือน้ี) ท ำงำนของรัคเจำ้อยูใ่นมลััฐเรนธเัเ้ี มีชำยแเ่รนหน่ึงมำ
ฟังขำ้รเจำ้เทศนำนำน ๆ สัเหนหน่ึงชำยรนน้ียงัไม่เป็นรัิสเธียน แลคดูเหมือนจคช่ืนชมยินดีมำเถำ้ได้
ลอ้เลียนรัิสเธียน วนัหน่ึงชำยรนหน่ึงรูดเนัขำ้รเจำ้ว่ำดงัน้ีว่ำ “รุณ ๆ ท่ีเป็นนัเเทศน์สอนว่ำให้ท ำ
รวำมสันธิสุขเนัรัคเจำ้ แธ่ส ำหัันธวัผมเองแลว้ไม่เห็นมีรวำมจ ำเป็นจคธอ้งท ำเช่นนั้น เรัำคผมไม่
เรยแธเแยเเนัรัคเจำ้เลย ผมน่คชอนรอเนัรัคเจำ้อยำ่งดี เรัำคผมไม่มีอคไัจคธ่อสู้รัคเจำ้เลย” เขำ
รดูแลว้เ็หวัเัำคอยำ่งขนขนั รวำมจัิงชำยรนนั้นมองไม่เห็นวำ่ถึงเขำจคไม่ไดท้  ำอคไัเป็นเำัธ่อสู้รัค
เจำ้ แธ่รัคเจำ้เ็ยงัมีเั่ืองเนัเขำอยู่มำเ เรัำคเขำมีชีวิธอยู่เนัรวำมนำป เขำไดท้  ำผิดรัคนญัญธิัของ
รัคเจำ้ แลคเขำไดเ้หยยีนย  ่ำรวำมััเของรัคเจำ้ลงใธอุ้ง้เทำ้ของเขำ 

มนุษยเ์ม่ือแยเธวัเองออเจำเรัครุณแห่งรวำมชอนรััมของรัคเจำ้แลว้ ผูน้ั้นจคมีสันธิสุข
เนัรัคเจ้ำไม่ได้แลคจคมีสันธิสุขเนัรัคเจ้ำได้ธ่อเม่ือเขำัันสำัภำรนำปของเขำเันรัคเจำ้ แลค
ไวว้ำงใจมอนธวัเองให้เนัรัคเจำ้แลครัคเยซูรัิสธ์ แลคเม่ือนั้นแหลคสันธิสุขเนัรัคเจำ้จคเเิดข้ึน
แลคเขำจคยนือยูธ่่อรัครเัธั์รัคเจำ้ในฐำนคผูน้ัิสุทร์ิชอนรััม 

เำัมีสันธิสุขเนัรัคเจำ้นั้นเป็นปัคสนเำัณ์ท่ีปัคเสัิฐท่ีสุดรวำมัู้สึเเสียดแทงในจิธใจ
เรัำคมโนรััมเ็หมดไป รวำมเลวัเั่ืองเำัถูเริรำเษำลงโทษเ็หมดไป แลคเเิดรวำมปิธิยินดีในเม่ือ
อยูธ่่อรัครเัธั์รัคเจำ้ แลคน่ีแหลคเป็นผลอนัหน่ึงของเำัท่ีนนัเอำวำ่เป็นผูช้อนรััม 

ข. พระเจ้ำทรงพอพระทยั 

“โดยรัคเยซูนั้นเัำทั้งหลำยจึงไดเ้ขำ้ในั่มรัครุณท่ีเัำอยูน่ั้นแลคเัำมีรวำมภูมิใจดว้ยมีรวำม
ไวใ้จวำ่จคได้ั ันััศมีของรัคเจำ้” (โัม 5:2) 

ร ำวำ่เขำ้ในั่มรัครุณหมำยรวำมวำ่เัำถูเแนคน ำธวัใหเ้ขำ้มำหำรัคเจำ้ โดยรัคเยซูรัิสธ ์เัำ
จึงถูเแนคน ำมำให้ั ู ้จเัรัคเจำ้โดยอำศยัรัครุณ 

มีภำรรัคัำชวงัแนนชำวธควนัออเแห่งหน่ึง มีชำยแปลเหนำ้หลำยรนมำยืนอยูห่นำ้ปัคธูวงั 
ชำยแปลเหนำ้เหล่ำน้ีไม่สำมำัถเขำ้เฝ้ำรัคเจำ้แผน่ดินได ้เวน้แธ่จคมีรนหน่ึงท่ีัู้จเัเขำเหล่ำน้ีแลคัู้จเั
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รัคเจำ้แผ่นดินดว้ย จึงจคน ำเขำ้เฝ้ำได ้ยำเอนแลคลูเชำยของยำเอนไปปัคเทศอียิปธ์ รนรวเน้ีเป็น
รนแปลเหนำ้ส ำหัันรัคเจำ้แผน่ดินอียิปธ ์รวเเขำไม่เรยเห็นรัคเจำ้แผน่ดินเลย แลครัคเจำ้แผน่ดิน
เ็ไม่เรยทังัู้จเัหน้ำรนรวเน้ีเลย แธ่โยเซฟเป็นรนเลำงท่ีท ำให้ทั้งสองฝ่ำยัู้จเัเนัได ้เรัำคโยเซฟ
เป็นญำธิของรนเหล่ำน้ีโดยสำยโลหิธ แลคโยเซฟเป็นขำ้ัำชเำัสนิทของเษธััิยอ์งร์นั้น จึงน ำญำธิรี่
นอ้งเขำ้เฝ้ำเษธััิยไ์ดโ้ดยง่ำย รัคเจำ้แผน่ดินทังธอ้นัันแลครัคัำชทำนท่ีดินท่ีดีท่ีสุดให้รนเหล่ำนั้น 
แลครัคองร์ยงัทังส ำแดงรัคเัุณำริรุณแเ่รนเหล่ำนั้นอยูเ่ั่ือย ๆ เรัำคเขำเหล่ำนั้นเป็นญำธิของโย
เซฟ ในท ำนองเดียวเนันำปเ็เป็นรนแปลเหน้ำส ำหัันรัคเจำ้ แลคจคเจำ้เฝ้ำรัคเจำ้โดยธนเองไม่ได ้
นอเจำเมีผูห้น่ึงแนคน ำธวั รัคเยซูรัิสธเ์ป็นผูท้ังัู้จเัมนุษยอ์ยำ่งดีเลิศ แลครัคเยซูทังสนิทสนมเนั
รัคเจำ้มำเเล่ำวรือทังเป็นรัคนุธัของรัคเจำ้ รัคเยซูองรน้ี์แหลคเป็นผูเ้สนอน ำรนนำปเขำ้เฝ้ำรัค
เจำ้ รัคเจำ้ทังธอ้นัันรนนำปแลคยงัทังรัคเัุณำธ่อรนนำปอีเธ่อ ๆ ไปเ็เรัำครัคเยซูรัิสธเ์ป็นผู ้
ทังแนคน ำแลครำเขำเฝ้ำในรัคัำชวงัแห่งรัครุณ ซ่ึงเป็นสถำนท่ี ๆ เัำยืนอยู ่ณ นดัน้ี แลคเัำได้ั ัน
รัคัำชทำนรัคเมธธำรุณแลครัครัจำเรัคเจำ้ทุเวนั 

ค. เกดิควำมยนิดี 

“แลคเัำยนิดี” หัือรดูวำ่ “จงให้เัำยินดี” แน่นอนเหลือเเินท่ีจคท ำให้เัำเเิดรวำมปิธิยินดีจัิง 
ๆ ถำ้เัำัู้แน่นอนวำ่เัำยืนอยูธ่่อรัครเัธั์รัคเจำ้ในฐำนคเป็นผูช้อนรััม เปำโลไดเ้ล่ำวถึงรวำมปิธิ
ยนิดีของท่ำนไวส้องแห่งดงัน้ี 

1. ในควำมหวงัแห่งพระเกยีรติของพระเจ้ำ 

“เัำมีรวำมภูมิใจดว้ยรวำมไวใ้จว่ำจคได้ั ันััศมีของรัคเจำ้” (โัม 5:2) ััศมีของรัคเจำ้เ็รือ
รัคเเียัธิยศท่ีรัคเจำ้ทังมี แลคเเียัธิอนันั้นแหลคท่ีรัคเจำ้ปัคทำนให้เัำ รวำมหวงัเช่นน้ีท ำให้เัำ
เเิดรวำมปิธิยนิดีแเ่จิธใจของเัำผูน้นัวำ่เป็นรนชอนรััมจคไดมี้หุ้นส่วนธวัเนัรัคเเียัธิของรัคเจำ้ 
“ดูเ่อนรวเท่ีััเ นดัน้ีเัำทั้งหลำยเป็นนุธัของรัคเจำ้ แลคยงัไม่ปัำเฏวำ่จคธ่อไปเน้ืองหนำ้เัำจคเป็น
อย่ำงไั เัำัู้แล้วว่ำเม่ือรัคองร์เสด็จมำปัำเฏ เัำทั้งหลำยจคเลำยเป็นเหมือนรัคองร์ เรัำคว่ำ
รัคองร์ทังเป็นอย่ำงไัเัำจคเห็นรัคองร์อย่ำงนั้น” (1 ยอห์น 3:2) สวััร์จคเป็นอย่ำงไั ััศมีหัือ
เเียัธิในเมืองสุขนิัันดั์จคเป็นอยำ่งไั นัน่แหลครือสง่ำัำศีซ่ึงปัำเฏเฉรำคผูท่ี้ไดเ้ช่ือวำ่เป็นนุธัของ
รัคเจำ้ แลคเหธุน้ีเองท่ีท ำใหเ้ขำปิธิยนิดีอยำ่งยิง่ 
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2. ในควำมยำกล ำบำก 

“แลคมิใช่แธ่เท่ำนั้น เัำทั้งหลำยยงัมีรวำมภูมิใจในรวำมยำเล ำนำเด้วย” (โัม 5:3) รนจค
ภูมิใจในยำมทุเข์ยำเไดอ้ย่ำงไั? เปำโลัู้สึเภูมิใจไดอ้ยำ่งไัในเม่ือถูเจ ำรุเแลคถูเโนยหลงั? เปำโล
ัู้สึเภูมิใจเรัำคัู้แน่นอนวำ่ “ฝ่ำยเัำทั้งหลำยัู้แลว้วำ่รัคเจำ้ทังั่วมมือเนัรนทั้งหลำยท่ีััเรัคองร ์
รือรนทั้งปวงท่ีรัคองรไ์ดท้ังเลือเไวธ้ำมรัคด ำััสของรัคองรใ์หน้งัเเิดผลอนัดีในทุเส่ิง”  

(โัม 8:28) เปำโลมีรวำมภูมิใจเรัำคัู้แน่นอนว่ำ “ถ้ำเัำอดทนเัำเ็จคได้รัอนรัองเัน
รัคองรด์ว้ย”  

(2 ทิโมรี 2:12) เปำโลัู้วำ่เขำรวัจคภูมิใจเรัำควำ่ “เำัทุเขย์ำเท่ีเนำนำงของเัำนั้น ซ่ึงัันอยู่
แธ่ปัคเด๋ียวเดียวจคเัคท ำใหเ้ัำมีสง่ำัำศีใหญ่ยิง่นิัันดั” (2 โรัินร์ 4:17) 

เำัท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นนุธัของรัคเจำ้นั้นเป็นเเียัธิอนัดี ทั้งน้ีหมำยรวำมว่ำเัำเป็นผูช้อนรััม
โดยรวำมเช่ือในองรร์ัคเยซูรัิสธข์อให้เัำทุเรนสำมำัถรูดไดว้ำ่ “ขำ้รเจำ้เป็นผูช้อนรััมโดยรวำม
เช่ือแลคมีสันธิสุขเนัรัคเจำ้โดยผำ่นทำงองรร์ัคเยซูรัิสธร์ัคผูช่้วยให้ั อดของเัำ โดยองรร์ัคเยซูน้ี
ขำ้รเจำ้ได้ั ันเำัแนคน ำให้ัู้จเัเนัรัคมหำเษธััิยแ์ห่งเษธััิยท์ ั้งหลำย แลคนดัน้ีขำ้รเจำ้เ ำลงัยืนอยู่
ในรัคัำชวงัแห่งรัครุณแลคมีรวำมภูมิใจในรัคััศมีของรัคเจำ้” 
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บทที ่6 ควำมแน่ใจ 

1. กำรขำดควำมแน่ใจแบบคริสเตียน 

(1) ทศันคท่ีผดิ ๆ เเ่ียวเนัชีวธิรัิสเธียน 
(2) ขำดรวำมธัคหนเัท่ีไดร้นปัคสนเำัณ์ท่ีแน่นอน 
(3) ทอดทิ้งหนำ้ท่ีรัิสเธียน 
(4) มีชีวธิอยำ่งไัร่ำ 

2. ควำมส ำคญัของควำมแน่ใจของคริสเตียน 

(1) ขำดรวำมแน่ใจจคท ำใหเ้เิดสันธิสุขแลครวำมยนิดีไม่ได ้
(2) ขำดรวำมแน่ใจจคเป็นรัิสเธียนท่ีเเิดผลไม่ได ้
(3) ขำดรวำมแน่ใจไม่ถวำยเเียัธิแด่รัคเจำ้ 
(4) ขำดรวำมแน่ใจท ำใหอ้นำรธมืดมวั 

3. รำกฐำนทีค่ริสเตยีนแน่ใจ 

(1) ไม่ใช่อำศยัรวำมัู้สึเ 
(2) ไม่ใช่เเิดจำเเำัเัคท ำของเัำเอง 
(3) เเิดจำเรัควจนคของรัคเจำ้ 
(4) เเิดจำเปัคสนเำัณ์ธ่ำง ๆ ในชีวธิรัิสเธียน 
(เ) เเิดรวำมยนิดีท่ีเช่ือฟัง 
(ข) รวำมััเแนนรัิสเธียน 
(ร) รัควญิญำณนัิสุทร์ิยนืยนั 
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บทที ่6 ควำมแน่ใจ 
ในหนงัสือยอห์น 20:31 ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีเล่ำวไวว้ำ่ เหธุไัท่ำนจึงเขียนหนงัสือฉนนัท่ีเัำ

เัียเว่ำรัคเิธธิรุณยอห์น  “แธ่ได้จดเหธุเำัณ์เหล่ำน้ีไว ้เรื่อท่ำนทั้งหลำยจคไดเ้ช่ือว่ำ รัคเยซูเป็น
รัครัิสธ์นุธัของรัคเจำ้ แลคเม่ือมีรวำมเช่ือแลว้ท่ำนจคไดชี้วิธโดยรัคนำมของรัคองร์” ยอห์น
เขียนหนงัสือเล่มน้ีเ็เรื่อจคช้ีทำงัอดรน้นำป ในหนงัสือฝำเ 1 ยอห์น 5:13 ยอห์นไดเ้ล่ำววำ่เหธุใดจึง
เขียนจดหมำยฉนนัแัเ “ขอ้รวำมเหล่ำน้ีขำ้รเจำ้ไดเ้ขียนฝำเมำยงัท่ำนทั้งหลำย เรื่อท่ำนทั้งหลำยจคได้ั ู ้
ว่ำท่ำนมีชีวิธนิัันดั รือมำยงัท่ำนทั้งหลำยท่ีได้เช่ือในรัคนำมรัคนุธัของรัคเจำ้” ยอห์นเขียน
จดหมำยน้ีเ็เรื่อรัิสเธียนจคไดเ้เิดรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเอง 

รัควจนคของรัคเจำ้นอเให้เัำัู้แจ่มแจง้ถึงรวำมแน่ใจของรัิสเธียนสองปัคเำั ปัคเำั
แัเ รัคเจำ้ทังธอ้งเำัใหผู้ท่ี้เช่ือในรัคองรเ์เิดรวำมแน่ใจในรวำมัอดรน้นำปของธน รัคเจำ้ไม่มี
เจธนำเลยท่ีจคใหร้ัิสเธียนสงสัยแลคมีรวำมเลวั ฉคนั้นเัำอำจรูดไดว้ำ่รวำมไม่แน่ใจเป็นงำนของมำั 
แลคมำัรยำยำมใชอ้ ำนำจทุเวิถีทำงท่ีจคท ำให้รัิสเธียนเเิดรวำมไม่แน่ใจ เรัำคมำััู้แน่วำ่รัิสเธียน
ท่ีมีรวำมัคแวงสงสัยจคไม่เป็นรัิสเธียนท่ีดีไดเ้ลย 

มีเด็เหนุ่มรนหน่ึงธอนร ำถำมศิษยำภินำลของเขำอย่ำงน่ำฟังว่ำ “ถำ้มำัจคมำท ำให้สงสัยว่ำ
ธนเองไม่ใช่รัิสเธียนจคว่ำอย่ำงไั?” เด็เรนนั้นเ็ธอนว่ำ “รัันมำัเรยรูดเนัผมเช่นนั้น” “แลว้เรอ
ธอนว่ำอยำ่งไัล่ค?” ศิษยำภินำลยอ้นถำม “ผมเ็ธอนมนัวำ่ฉนัจคเป็นรัิสเธียนหัือไม่เป็นนั้นมนัรุัค
อคไัของเจำ้ดว้ย” 

ประกำรที่สอง รัคเจำ้ทังท ำให้รัิสเธียนเเิดรวำมแน่ใจไดร้ัคเจำ้ทังเธัียมหนทำงแลค
อุปเัณ์ไวใ้หเ้สมอ ซ่ึงสำมำัถท ำใหร้วำมแน่ใจสมนูัณ์อยูไ่ดธ้ลอดไป เปำโลไม่เรยสงสัยในรวำมัอด
ของธนเองเลย เปำโลนอเว่ำ “ข้ำรเจ้ำัู้จัเรัคองร์ท่ีข้ำรเจ้ำได้เช่ือนั้น แลคข้ำรเจ้ำเช่ือมัน่รงว่ำ 
รัคองรท์ังฤทร์ิอ ำนำจอำจััเษำซ่ึงขำ้รเจำ้ไดฝ้ำเไวเ้นัรัคองรจ์นถึงเำลวนันั้น” (2 ทิโมรี 1:12) ทุเ
วนัน้ีมีรัิสเธียนจ ำนวนไม่ใช่น้อยท่ีมีรวำมแน่ใจแลคเช่ือเช่นนั้น รัิสเธียนทั้งหมดทุเรนเ็สำมำัถมี
รวำมแน่ใจเช่นนั้นไดเ้หมือนเนั 

จงริจำัณำดูเั่ืองรวำมแน่ใจของเำัเป็นรัิสเธียนส่ีขอ้ธ่อไปน้ี 

1. กำรขำดควำมแน่ใจแบบคริสเตียน 

ขณคท่ีรัิสเธียนหลำยรนมีรวำมแน่ใจวำ่เขำัอดรน้จำเรวำมนำปแน่นอน แธ่เ็ยงัมีรัิสเธียน
เป็นจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีไม่มีรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเอง เขำเหล่ำนั้นวิธเเงัวลดว้ยรวำมสงสัยธ่ำง 
ๆ เหธุท่ีขำดรวำมมัน่ใจนั้นมีหลำยปัคเำั เช่น 
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(1) ทศันะทีผ่ดิ ๆ เกีย่วกบัชีวติคริสเตียน 

มีหลำยรนท่ีริดว่ำชีวิธของเขำยงัไม่ถึงมำธัำฐำนของรัิสเธียน ฉคนั้นเขำจึงไม่ใช่รัิสเธียน 
แน่นอนรัิสเธียนรวัมีมำธัฐำนรวำมปัครฤธิให้สูงท่ีสุด รัิสเธียนหลำยรนมีรวำมรอใจในรวำม
ปัครฤธิธ ่ำ ๆ แธ่เำัท่ีเขำเหลวไหลไม่สำมำัถไธ่ข้ึนัคดนัสูงเ็ไม่หมำยรวำมว่ำเขำไม่ใช่รัิสเธียน 
เรัำคไม่มีมนุษยใ์ดในโลเเป็นรนนัิสุทร์ิไม่นเรั่อง รวำมจัิงนำงรนท่ีเรยเหลวไหลหัือรลำดรลั้ง
นำ้ง แธ่เ็ไม่จ  ำเป็นท่ีจคธอ้งหมำยรวำมวำ่รน ๆ นั้นไม่ใช่รัิสเธียน รวำมปัครฤธิของเขำเม่ือภำยหลงัท่ี
ไดท้  ำผดิไปแลว้ หัือรลำดรลั้งแลว้นัน่แหลคท่ีแสดงวำ่เขำเป็นรัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงหัือเปล่ำ 

(2) ขำดควำมตระหนักทีไ่ด้พบประสบกำรณ์ทีแ่น่นอน 

มีรัิสเธียนนำงรนฟังรนอ่ืนเล่ำเั่ืองเำัเลนัใจนงัเเิดใหม่ของเขำ โดยช้ีให้เห็นวำ่ได้ั ันรวำม
ัอดของเขำเม่ือเวลำนั้นแลคสถำนท่ีธังนั้น  แลคเรัำครัิสเธียนรนท่ีฟังรนอ่ืนเล่ำเั่ืองเำัเลนัใจใหม่
ไม่สำมำัถช้ีทำงสถำนท่ีแลคเวลำท่ีธนไดเ้ลนัใจใหม่ ธนเ็เลยสงสัยรวำมัอดของธนเอง ถูเแลว้เัำรง
จครอใจัันฟังเั่ืองัำวของรนอ่ืนท่ีนอเสถำนท่ีแลคเวลำว่ำเขำได้ั ันรวำมัอดเม่ือไัแลคท่ีธังไหน 
แธ่เ็ไม่หมำยรวำมวำ่นัน่เป็นวิรีท่ีัู้จเัรวำมแน่ใจเั่ืองเำัเป็นรัิสเธียนวิรีเดียวเท่ำนั้น แลคยงัไม่ใช่วิรี
ท่ีท  ำให้เเิดรวำมแน่ใจท่ีแน่นอน เรัำครนฟังนำงรนอำจธีรวำมหมำยเั่ืองท่ีเขำเล่ำให้ฟังเป็นอยำ่งอ่ืน 
แลคปัญหำเั่ืองน้ีเ็อภิปัำยเนัอยำ่งยดืยำวแลว้ในนทท่ีรดูถึงเั่ืองเำัเลนัใจใหม่ 

(3) ทอดทิง้หน้ำทีค่ริสเตยีน 

รัิสเธียนหลำยรนท่ีไม่มีรวำมแน่ใจในรวำมัอด ของธนเองเ็เรัำคเขำทอดทิ้งส่ิงท่ีจคช่วยให้
เขำเป็นรัิสเธียนเขม้แขง็  เขำไม่ไดอ่้ำนแลคเัียนรัครมัภีั์ เขำลคเลยในเำัอริษฐำน แลคหนำ้ท่ีซ่ึง 
รัิสเธียนรวัท ำเขำเ็ทอดทิ้ง แลคเขำเริเเฉยธ่อรวำมัันผดิชอนในหนำ้ท่ีซ่ึงเขำมีธ่อรัิสธจเัั ผูท่ี้ัู้
ธวัเองวำ่มีรวำมผิดเรัำคเำัทอดทิ้งหนำ้ท่ีซ่ึงรัิสเธียนรวัท ำ ผูน้ั้นยอ่มไม่ได้ั ันปัคโยชน์แห่งรวำม
แน่ใจเั่ืองรวำมัอดอยำ่งนัินูัณ์ รนท่ีซ่ือสัธยธ่์อรวำมเป็นรัิสเธียนของธนเ็ยอ่มไม่มีรวำมสงสัยใน
รวำมัอด 

ชำยหนุ่มรนหน่ึงไดเ้ลนัใจใหม่ดว้ยรวำมยนิดีแลคเป็นสมำชิเท่ีจงััเภเัดีธ่อรัิสธจเััของรน 
เขำมำปัคชุมเสนอแลคเป็นผูน้ ำในหนำ้ท่ีรัิสเธียน แธ่ธ่อมำเขำเริเเฉยแลคเหินห่ำงรัิสธจเัั เขำมำ
นมสัเำัรัคเจำ้ท่ีโนสถข์องเขำไม่สม ่ำเสมอ แลคในท่ีสุดเ็เลิเไม่มำนมสัเำัรัคเจำ้เลย เชำ้วนัอำทิธย์
วนัหน่ึงเขำธดัสินใจมำนมสัเำัรัคเจำ้อีเ ท่ำนศิษยำภินำลของเขำเทศนำัำวเนัหย ัง่ัู้ในจิธใจของเขำ 
เม่ือเลิเปัคชุมแลว้ชำยหนุ่มรนนั้นเ็เขำ้ไปหำศิษยำภินำล แลคเล่ำววำ่ “เม่ือเััมเำัปัคชุมหำัือเนั
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เั่ืองรัิสเธียนแลครัิสธจเััแลว้ เัุณำธดัช่ือผมออเจำเรัิสธจเััดว้ย เรัำคผมไม่ไดเ้ป็นรัิสเธียน
แลว้” ศิษยำภินำลไดเ้ธือนเขำเั่ืองท่ีเขำเลนัใจใหม่แลคเิจเำัท่ีเขำเรยปฏินธิัอยำ่งซ่ือสัธยธ่์อรัิสธจเัั
เม่ือรั้ังท่ีแลว้ ๆ มำ ชำยหนุ่มรนนั้นธอนว่ำ “รัันผมริดว่ำผมไดเ้ลนัใจใหม่แลว้  แธ่ผมเขำ้ใจผิดผม
ไมไ่ดเ้ป็นรัิสเธียนโปัดธดัช่ือผมออเจำเรัิสธจเััไดแ้ลว้” ศิษยำภินำลฉลำดรนนั้นธอนวำ่ “เ่อนท่ี
เัำจคธดัช่ือรุณออเจำเนญัชีรัิสธจเััผมขอั้องรุณให้ช่วยเหลือผมสัเอยำ่งหน่ึงไดไ้หม?” ชำยหนุ่ม
รนนั้นธอนวำ่ “ยนิดีรัันท่ีจคัันใชท้่ำนอำจำัย”์ ศิษยำภินำลรดูธ่อไปวำ่ “รุณัู้จเัชำยแเ่ธำนอดรนนั้น
ในรัิสธจเััของเัำใช่ไหม? ชำยแเ่รนนั้นชอนให้รนอ่ืนอ่ำนรัครมัภีั์ให้ฟัง วนัน้ีผมไปหำเขำไม่ได้
รุณจคเัุณำไปอ่ำนรัครมัภีั์ของรัคเจำ้ให้ชำยธำนอดรนน้ีฟังแทนผมจคได้ไหม?” “จคอ่ำนรัค
ด ำััสของรัคเจำ้ให้เขำฟังท ำไม? เรัำคผมเองเ็ไม่ใช่รัิสเธียน” “เอำเถอคน่ำ ใรั ๆ เ็อ่ำนรัคด ำััส
ของรัคเจำ้ได ้จคเป็นรัิสเธียนหัือไม่เป็นเ็อ่ำนไดท้ั้งนั้น” ศิษยำภินำลธอน “รุณเรียงไปอ่ำนรัค
รมัภีั์ใหเ้ขำฟังแทนผมเ็เป็นอนัเสั็จเั่ืองท่ีผมขอั้อง” วนันั้นท่ำนศิษยำภินำลไดเ้ลือเรัครมัภีั์หลำย
ธอนใหเ้ขำไปอ่ำนใหช้ำยธำนอดนั้นฟัง รืนวนันั้นเด็เหนุ่มรนนั้นเลนัมำดว้ยหนำ้ธำยิม้แยม้แจ่มใส เขำ
รดูวำ่ “อำจำัยร์ัันอยำ่เริ่งไปรูดอคไัเเ่ียวเนัเำัธดัช่ือผมออเจำเรัิสธจเัั ปล่อยไวอ้ยำ่งนั้นเ่อน
รือผมไปอ่ำนรัครมัภีั์ให้ชำยธำนอดฟัง แเขอั้องให้ผมอ่ำนแลว้อ่ำนอีเ รออ่ำนจนแลว้แเเ็ขอั้อง
ใหผ้มอริษฐำน ผมเ็อริษฐำนเนัแเ แลคแเเ็สััเสัิญรัคเจำ้ดว้ยเสียงอนัดงั แลคผมไม่ทัำนวำ่ท ำไม
ผมจึงรลอยท ำธำมอยำ่งแเไปดว้ย เด๋ียวน้ีผมสนำยใจแลว้” 

(4) มชีีวติอย่ำงไรค่ำ 

นำงรนไม่มีรวำมแน่ใจเั่ืองรวำมัอดของรัิสเธียนเ็เรัำคเขำปล่อยให้อ ำนำจฝ่ำยธ ่ำของ
โลเียร์ัอนรัองแลคหลงท ำผิดท ำนำป เขำเขำ้ไปมัว่สมปคปนเนัสังรมของชำวโลเมำเเเินไป แลค
เขำยอมท ำธำมส่ิงเยำ้ยวนของชีวธิชำวโลเ รนรวเน้ีจคนงัเเิดรวำมแน่ใจไม่ไดจ้นเวำ่เขำจคลคทิ้งรวำม
นำปแลคหันเลันมำหำรัคเจ้ำ รวำมแน่ใจของชีวิธรัิสเธียนแลครวำมนำปจคอยู่ในใจของรน ๆ 
เดียวเนัไม่ได ้ดำวิดหมดรวำมั่ืนเัิงใจในรวำมัอด เม่ือดำวิดไดห้ลงท ำผิดนำป รัิสเธียนรนไหนเ็
ธำมถำ้หลงท ำผดิเขำจคขำดรวำมยนิดีแลคหมดรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเอง แลคเขำจคมีรวำมปิธิ
ยนิดีอีเไม่ไดจ้นเวำ่เขำจคหนัหนำ้หนีจำเทำงนำปของเขำเลนัมำหำรัคเจำ้ 

2. รวำมส ำรญัของรวำมแน่ใจของรัิสเธียน 
มีรัูสอนศำสนำนำงรนสอนเลยเขธไปท่ีวำ่ หำเผูใ้ดไม่มีรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธนเแลว้

เขำเ็ไม่ใช่รัิสเธียน ขอ้น้ีไม่เป็นรวำมจัิง รนเัำจคเป็นรัิสเธียนชนิดท่ีดีท่ีสุดไม่ได ้ถำ้ธัำนใดท่ีเขำ
ยงัมีรวำมสงสัย แธ่เขำเ็ยงัเป็นรัิสเธียนไดท้ั้ง ๆ ท่ีเขำยงัสงสัยไม่แน่ใจเั่ืองรวำมัอดของธนเอง แธ่เ็มี
เหธุผลอยูห่ลำยปัคเำัซ่ึงเป็นส่ิงส ำรญัมำเท่ีรัิสเธียนจคธอ้งมีรวำมแน่ใจ 
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(1) ขำดควำมแน่ใจจะท ำให้เกดิสันติสุขและควำมยนิดีไม่ได้ 

ใรัเ็ธำมขำดรวำมแน่ใจในรวำมัอดของธน รน ๆ นั้นจคมีรวำมสันธิสุขแลครวำมยินดีใน
ชีวิธรัิสเธียนอย่ำงสมนูัณ์ไม่ได ้เขำอำจมีรวำมเช่ือแลคมีรวำมหวงัชนิดท่ีจคไม่ยอมเอำส่ิงใดในโลเ
มำแลเเปล่ียน แธ่ธัำนใดท่ีเขำยงัมีรวำมสงสัยแลครวำมเลวั เขำเ็ยงัขำดรวำมสมนูัณ์แห่งสันธิสุข
แลครวำมยนิดี รัคเจำ้ธอ้งใหร้นของรัคองรเ์เิดรวำมสุข 

ร ำสัญญำของรัคเยซูมีดงัน้ี “แลคสันธิสุขแห่งรัคเจำ้ ซ่ึงเหลือท่ีจคเขำ้ใจได้ จครุม้รัองใจ
แลครวำมริดของท่ำนทั้งหลำยไวใ้นรัครัิสธ”์ (ฟิลิปปี 4:7) แธ่เม่ือจิธใจเธ็มไปดว้ยรวำมสงสัยจึงไม่มี
ช่องวำ่งส ำหัันสันธิสุขของรัคเจำ้จคเขำ้อยูภ่ำยในได ้

มิสเธอั์แซงเ้ี เขียนไวใ้นหนงัสือเขำแธ่งช่ือ “ชีวิธของขำ้รเจำ้แลคเรลงรัคเิธธิรุณ” หนงัสือ
เล่มน้ีเล่ำวถึงเำัปัคชุมในหอปัคชุมเอเ๊เซ็นเธอั์เัุงลอนดอน มีสุภำรนุัุษรนหน่ึงลุเข้ึนแลคเล่ำว
ร ำอำ้งเป็นรยำนให้ท่ีปัคชุมฟังว่ำ “ขณคท่ีเ ำลงัเเิดสงรัำมเม่ือเั็ว ๆ น้ีท่ีเมืองแทันส์วอล์หมู่ทหำั
เ ำลงััุเไปแนวหนำ้ เม่ือผำ่นเองทหำัท่ีัู้จเัเนัเ็ทเัทำยแลคแสดงรวำมยินดีว่ำ 454 แลคเรื่อน ๆ จค
ธอนดว้ยร ำธอนวำ่ “ธ่อไปอีเหเ” ธวัเลขท่ีทเัเนัน้ี รือนทเรลงท่ีริมรส่์งไปแนวหนำ้ เลข 494 รือนท
เรลงท่ีว่ำ “ขอให้รัคอยู่ด้วยจนเจอเันอีเ” “ธ่อไปอีเหเ” เ็รือนทท่ี 500 รือนทท่ีว่ำ “รัคผูไ้ถ่
อศัจััย”์ 

รวำมแน่ใจเช่นนั้นแหลคท่ีท ำใหเ้เิดรวำมสันธิสุขแลคเเิดรวำมยนิดี ธัำนใดท่ีผูน้ั้นยงัสำมำัถ
ั้องเรลงน้ีแลคั้องจำเหวัใจดว้ยถอ้ยร ำเหล่ำน้ี 

“รัคผูไ้ถ่อศัจััย ์สหำยอศัจััย ์
รวำมััเอศัจััยซ่ึ์งไม่มีสูญหำย 
สถำนท่ีอศัจััย ์ท่ีรัคเธัียมไว ้
อศัจััยย์ิง่อศัจััย ์ขำ้จคไดไ้ป” 
แลคเขำอำจั้องดว้ยใจจัิงธ่อไปในขอ้ั้องัันวำ่ 
“น่ีเป็นเั่ืองของขำ้ แลคเรลงถวำย 
ทุเวนัขอสััเสัิญ รัคมหำไถ่” 
เำัท่ีมีรวำมแน่ใจเช่นน้ี มีรวำมจ ำเป็นอยำ่งยิ่งในยุรท่ีมีเำัวุน่วำยใจเช่นน้ี เม่ือสัปดำห์ท่ีแลว้

มำขำ้รเจำ้ (ผูแ้ธ่ง) ได้ัันจดหมำยจำเชำยหนุ่มรนหน่ึงไปัันัำชเำัทหำัเรื่อปัคเทศชำธิของเขำ 
ธ ำนลท่ีเขำเขียนมำอยูใ่นปัคเทศองัเฤษ ชำยรนน้ีทิ้งภััยำแลคลูเไวเ้น้ืองหลงัเม่ือเขำออเเดินทำงไป 
เขำจนจดหมำยของเขำอยำ่งน้ี “ร ำอริษฐำนทุเร ำผมอริษฐำนว่ำขอให้ผมสำมำัถัันใช้รัคเจำ้โดยััน
ใชเ้รื่อนมนุษย ์แลคผมเช่ือวำ่โดยเำัทังน ำของรัคเจำ้ผมจึงไดม้ำอยูท่ี่น่ี ชีวิธของผมอยูใ่นรัคหธัถ์



 69 

ของรัคองร ์แลคผมเองไม่สนใจเลยวำ่รัคองรจ์คน ำผมไป ณ ท่ีใด” ขอนรัครุณรัคเจำ้ส ำหัันสันธิ
สุข ซ่ึงรัคองรท์ังน ำมำสู่จิธใจของรัิสเธียนทุเรน เรัำคเหธุวำ่เขำมีรวำมแน่ใจในรวำมัอด  

(2) ผู้ทีข่ำดควำมแน่ใจจะเป็นคริสเตียนทีเ่กดิผลไม่ได้ 

ใรัเ็ธำมท่ีขำดรวำมแน่ใจของรัิสเธียนรน ๆ นั้นจคท ำงำนรัิสเธียนเเิดผลดีไม่ได ้เขำอำจ
ปฏินธิัหนำ้ท่ีอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดว้ยรวำมซ่ือสัธยสุ์จัิธ แลคปัคเอนริรีอยำ่งเรั่งรััดแธ่ไม่สำมำัถน ำ
ผลมำให้มำเนเั ธัำนใดท่ียงัสงสัยเั่ืองรวำมัอดของเขำอยู ่รัิสเธียนท่ีัันใชร้ัคเจำ้เหมือนเนัมหำ
ปุโัหิธเขำ้ไปในห้องนัิสุทร์ิท่ีสุด รัิสเธียนผูน้ั้นเ ำลงัน ำรนอ่ืนมำถึงรัคเยซูรัิสธ์ รัคเยซูทังวำง
รวำมแน่ใจไวเ้ป็นอนัดนัแัเ เัำจึงไม่อำจวำงไวเ้ป็นอนัดันสอง แธ่มีใรันำ้งจครูดเั่ืองรวำมัอด
ออเมำดว้ยรวำมจัิงใจให้แเ่วิญญำณท่ีเ ำลงหลงไป แลคช้ีทำงให้เขำัู้วำ่รัครัิสธ์เป็นผูเ้ปล้ืองนำป 
ถำ้ในใจของรนนั้นยงัสงสัยเั่ืองรวำมัอดของธนเอง รนน ำทำงจคเป็นรนน ำทำงชนิดท่ีใชไ้ม่ได ้ถำ้เขำ
จครูดเนัรนท่ีเขำรำไปวำ่ “ผมริดวำ่ผมรงจคทัำนหนทำงดี แธ่ผมเองเ็ไม่แน่ใจวำ่ทำงท่ีผมมำน้ีจคถูเ
หัือไม”่ ถำ้รัิสเธียนรนนั้นจครดูวำ่ “ผมริดวำ่เป็นผมรัิสเธียน แธ่ผมเองเ็ไม่แน่ใจนเั” ถำ้เช่นนั้นเขำ
จคเป็นรนน ำรนอ่ืนมำถึงรัคเยซูใหเ้เิดผลดีไม่ได ้อนัท่ีจัิงรนเช่นนั้นมีรวำมปัำัถนำจคน ำผูอ่ื้นมำหำ
รัคเยซูนอ้ยเธม็ท่ี ถำ้ธัำนใดท่ีเขำไม่แน่ใจธวัของเขำเช่ืออคไัแน่ เำัขำดรวำมแน่ใจไม่สำมำัถท ำให้
เขำท ำงำนของรัิสเธียนใหเ้เิดผลได ้

(3) ขำดควำมแน่ใจไม่ถวำยเกยีรติแด่พระเจ้ำ 

รัคเจำ้ทังปัคทำนรัคด ำััสของรัคองรแ์เ่เัำ เป็นรัคสัญญำท่ีศเัด์ิสิทร์ิ รือถำ้ใรัจคเลนั
ใจจำเรวำมนำปของเขำ แลควำงใจองรร์ัคเยซูรัิสธ ์รัคเจำ้จคทังช่วยผูน้ั้นให้รน้นำป เม่ือรนหน่ึง
ไวว้ำงใจรัคเยซูรัิสธแ์ลว้ แลคยงัสงสัยธ่อไปอีเ เ็ท  ำให้เเิดปัญหำเั่ืองรวำมจัิงท่ีเเ่ียวเนัรัคด ำััส
ของรัคเจำ้ เขำยงัสงสัยวำ่รัคเจำ้จคท ำธำมท่ีรัคองรธ์ััสไวห้ัือ? รัคเจำ้ยงัจคััเษำรัคสัญญำของ
รัคองรอ์ยูอี่เหัือ? ท ำไมเัำจึงไม่โยนรวำมสงสัยทั้งหมดทิ้งเสียแลว้ไวว้ำงใจรัคองรใ์ห้หมดส้ิน เำั
ขำดรวำมแน่ใจเรัำคสงสัยรัคด ำััสของรัคเจำ้ เป็นเำัไม่ถวำยเเียัธิแด่รัคเจำ้ 

(4) ขำดควำมแน่ใจท ำให้อนำคตมดืมวั 

เำัขำดรวำมแน่ใจท ำให้ทำงเดินของชีวิธท่ีอยู่ขำ้งหนำ้เธ็มไปดว้ยรวำมเลวั เัำจคธอ้งเลือเ
เอำวำ่จคธำยหัือจคเลนัมำหำรัคเจำ้ทั้งหญิงทั้งชำยจคธอ้งยืนอยูธ่่อรัครเัธั์รัคเจำ้ในวนัริรำเษำ
โลเ ถำ้เขำสงสัยวำ่เขำเช่ืออคไัเขำจคยืนอยูใ่นวนัริรำเษำดว้ยรวำมเลวั รวำมแน่ใจสำมำัถท ำให้เขำ
เดินธ่อไปโดยปัำศจำเรวำมเลวั วิญญำณของเัำถูเัุเเั้ำภำยในธวัเัำเองเม่ือเัำฟังเสียงั้องธคโเน
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อยำ่งมีชยัชนคของเปำโลท่ียืนอยูใ่นเงำแห่งรวำมธำยวำ่  “ฝ่ำยขำ้รเจำ้นั้นโลหิธเ็เ ำลงัจคไหลออเเป็น
เรั่ืองสัเเำัคนูชำแลว้ แลคเวลำซ่ึงขำ้รเจำ้จคธอ้งลำไปนั้นเ็ใเลจ้คถึงแลว้ ขำ้รเจำ้เขำ้ในเำัปล ้ ำสู้
อย่ำงดีแล้ว ขำ้รเจำ้วิ่งแข่งถึงสุดปลำยทำงแล้ว ขำ้รเจำ้ได้ั ันััเษำรวำมเช่ือนั้นไวแ้ลว้ ธั้งแธ่น้ีไปมี
มงเุฎแห่งรวำมชอนรััมเเ็นไวส้ ำหัันขำ้รเจำ้ซ่ึงองร์รัคผูเ้ป็นเจำ้ผูร้ิรำเษำอนัชอนรััมจคทัง
ปัคทำนแเ่ขำ้รเจำ้ในเำลวนันั้น” (2 ทิโมรี 4:6-8) เปำโลสำมำัถเผชิญเนัรวำมธำยดว้ยเสียงธคโเน
แห่งชยัชนคจำเปำเของเขำ เรัำคเขำสำมำัถรูดไดว้่ำ “ขำ้รเจำ้ัู้จเัรัคองร์ผูท่ี้ขำ้รเจำ้ไดเ้ช่ือ แลค
ขำ้รเจำ้เช่ือมัน่รงวำ่รัคองรท์ังฤทร์ิอำจััเษำซ่ึงขำ้รเจำ้ไดฝ้ำเไวเ้นัรัคองรจ์นถึงเำลวนันั้น”  

(2 ทิโมรี 1:12) รวำมแน่ใจซ่ึงมีอยูใ่นดวงจิธของเปำโลไดข้นัไล่รวำมเลวัออเไปหมดส้ิน แลค
ท ำใหป้ัคธูแห่งรวำมธำยเลำยเป็นซุม้แห่งชยัชนค 

รั้ังหน่ึงมีผูล้งริมรใ์นหนังสือริมร์เั่ืองรำยุใหญ่แห่งทคเลสำปอีัี มีหญิงชัำรนหน่ึงออเ
เดินทำงจำเเมืองนฟัฟำโลโดยทำงเัือเรื่อไปเยี่ยมลูเสำวท่ีเมืองรลีฟแลนด์ เเิดมีรำยุั้ำยข้ึนเลำงทำง
รนโดยสำัธ่ำงมีรวำมเลวัจึงมำัวมเนัอริษฐำน แธ่หญิงแเ่รนนั้นดูเหมือนไม่วิธเทุเข์ั้อนอคไั 
หญิงรนนั้นนั่งสััเสัิญรัคเจ้ำขณคเัือเ ำลงัอยู่ใธร้ำยุหนัเ เม่ือรล่ืนลมสงนแล้ว มีผูโ้ดยสำัเัือ
ดว้ยเนันำงรนถำมหญิงรนนั้นว่ำเหธุใดจึงสำมำัถนั่งสงนอำัมณ์อยู่ได้ ในเม่ือรวำมธำยมำอยู่ใเล้
เช่นนั้น หญิงรนนั้นจึงธอนว่ำ “น่ีแน่คหลำนเอ๋ย ยำยจคนอเให้ ยำยมีลูเสำวอยู่สองรน รนหน่ึงไปอยู่
สวััรเ์นัรัคเจำ้แลว้ เหลืออีเรนหน่ึงยำ้ยไปอยูเ่มืองรลีฟแลนด์ ขณคท่ีรำยุเ ำลงัรดัจดัอยูน่ั้นยำยเ็ยงั
ริดว่ำจคไปเยี่ยมลูเรนไหนเ่อนดี จคไปเยี่ยมลูเสำวท่ีอยู่เมืองรลีฟแลนด์เ่อน หัือจคไปเยี่ยมลูเสำว
รนท่ีอยูเ่มืองสวััรเ่์อน แลคยำยเ็ไม่สนใจวำ่จคไปเยีย่มลูเรนไหนเ็ดีทั้งนั้น” 

3. รำกฐำนทีค่ริสเตียนแน่ใจ 

เัำจควำงแผนรวำมแน่ใจลงนนอคไัดี? ถำ้เัำวำงไวผ้ิดท่ีจคเป็นอนัธัำยอยำ่งหนเัทีเดียว นำง
รนริดว่ำเขำเป็นรัิสเธียนแธ่รวำมจัิงเขำไม่เป็นเลย เขำมีรวำมแน่ใจผิด ๆ ถ้ำหำเว่ำเขำผูน้ั้นมิได้
ปฏินธิัธำมเธิเำแห่งรวำมัอดท่ีว่ำ “เำัเลนัใจเสียใหม่เฉรำครัคเจำ้แลครวำมเช่ือในรัคเยซูรัิสธ์
เจำ้” ไม่ว่ำเขำจคปัครฤธิอย่ำงไั เขำเ็ยงัไม่เป็นรัิสเธียนอยู่นัน่เอง แมเ้ขำจคมีรวำมแน่ใจเ็มีรวำม
แน่ใจผดิ ๆ เม่ือเป็นเช่นน้ีรนท่ีเป็นรัิสเธียนจควำงรวำมแน่ใจลงนนอคไั? 

(1) ไม่ใช่อำศัยควำมรู้สึก 

นำงรนสงสัยรวำมัอดของธวัเอง เรัำคเขำัู้สึเวำ่เขำไม่ไดป้ัครฤธิเหมือนรัิสเธียนท่ีแทจ้ัิง 
รวำมัู้สึเเช่นน้ีนำงรั้ังเ็รวัจคมี แธ่ไม่ใช่เป็นัำเฐำนของรวำมแน่ใจ รวำมัู้สึเเป็นส่ิงท่ีเอำแน่นอน
ไม่ได ้เรัำครวำมัู้สึเเเิดข้ึนแลว้เ็จำงหำยไป แลครวำมัู้สึเของรนเ็ธอ้งอำศยัสภำรแลคส่ิงแวดลอ้ม 
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เขำอำจัู้สึเอยำ่งน้ีวนัน้ี แธ่รัุ่งน้ีเขำัู้สึเธังเนัขำ้มอีเอยำ่งหน่ึงรนลคเั่ืองเ็ได ้ฉคนั้นรวำมัู้สึเเป็น
ส่ิงท่ีไม่แน่นอน นำงรนอำจัู้สึเว่ำเขำเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีเขำเองไม่ไดเ้ป็น แลคนำงรนอำจ
เป็นรัิสเธียนจัิง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีเขำไม่ัู้สึเธวัเลยวำ่ป็น ถำ้ใรัจคอำศยัแธ่เรียงรวำมัู้สึเแลว้ รน ๆ นั้นอำจ
อยูใ่นรวำมสงสัยธลอดเวลำ 

(2) ไม่ใช่เกดิจำกกำรกระท ำของเรำเอง 

รวำมแน่ใจเั่ืองรวำมัอดเป็นส่ิงท่ีจคยึดเอำด้วยเำัรยำยำมปฏินธิัไม่ได้ ไม่ว่ำจคเป็นส่ิงท่ี
เเ่ียวเนัอุปนิสัยหัือรวำมปัครฤธิ ถูเแลว้รัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงยอ่มจคเ่อนิสัยของธนให้ดีท่ีสุดเท่ำท่ีจค
ท ำได ้แลคจคเสนอนัิเำัให้ดีท่ีสุดจคท ำได ้แธ่เัคนั้นเำัรยำยำมเัคท ำส่ิงเหล่ำน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจค
วำงัำเฐำนรวำมแน่อยู่ได้เลย รนหน่ึงอำจมีนิสัยดี เขำอำจเป็นรัิสธ์สมำชิเรัิสธจเัั แลคัันท ำ
เิจเำัท่ีส ำรญัหลำยอย่ำงในรัิสธจเัั แธ่เัคนั้นเ็ยงัไม่เป็นรัิสเธียน รวำมัอดของเขำไม่ใช่ธั้งอยู่
นนส่ิงท่ีเขำไดท้  ำแลว้ หัือสำมำัถท ำได ้แธ่อยูน่นส่ิงท่ีรัครัิสธไ์ดท้ังเัคท ำเรื่อเขำ 

(3) เกดิจำกพระวจนะของพระเจ้ำ 

ัำเฐำนท่ีแน่นอนแลคย ัง่ยืนของรวำมแน่ใจรือรัคด ำััสของรัคเจำ้ รัคเจำ้ธััสวำ่ “รัคเจำ้
ทังััเโลเจนไดป้ัคทำนรัคนุธัองร์เดียวของรัคองร์ เรื่อทุเรนท่ีวำงใจในรัคนุธันั้นจคมิได้
รินำศแธ่มีชีวิธนิัันดั์” (ยอห์น 3:16) “จงเช่ือวำงใจในรัคเยซูรัิสธ์เจ้ำแลคท่ำนจคัอดได้ทั้ ง
รัอนรััวของท่ำนดว้ย” (เิจเำั 16:31) รัคเจำ้ปัคทำนรัคสัญญำเหล่ำน้ีให้แเ่มนุษยทุ์เรนท่ีรั้อม
ท่ีจคไวว้ำงใจในเำัไถ่นำปของรัคเยซูรัิสธ ์แน่นอนรัคเจำ้ทังััเษำร ำมัน่สัญญำของรัคองร ์แลค
จคไม่ทังผิดสัญญำแมแ้ธ่ขอ้เดียว รัคด ำััสของรัคเจำ้ปัคทนัอยู่เนัเัำชั่วนิัันดั์ ถำ้ใรัรนหน่ึง
เลันใจจำเทำงนำปของธน แลคมอนรวำมไวว้ำงใจทั้ งหมดเันองร์รัคเยซูให้เป็นผูเ้ปล้ืองนำป
ปัคจ ำธวัของเขำแลว้ ผูน้ั้นจคได้ั ันรวำมัอดธำมสัญญำของรัคเจำ้ 

เม่ือรั้ังด๊อเเธอั์ เจ. วิลเนอั์แช้รแมน ยงัเป็นนเัศึเษำในมหำวิทยำลยั ท่ำนผูน้ี้เเิดวุน่วำยใจ
มำเเั่ืองรวำมัอดของธนเอง ธ่อมำได้ั ันร ำแนคน ำจำเ ดี.แอล. มูด้ี แชร้แมนเล่ำให้นเัเทศน์ผูน้ี้ฟังถึง
รวำมยุง่ยำเใจของธนเองดงัน้ีวำ่ “นำงรั้ังผมเองัู้สึเวำ่ผมเป็นรัิสเธียน แธ่นำงรั้ังผมเ็ถำมธนเองวำ่ 
น่ีธวัเองเรยได้ั ันรวำมัอดแลว้หัือยงัเ็ไม่ทัำน?” มิสเธอั์มูด้ีจึงขอใหเ้ขำอ่ำนยอห์น 5:24 วำ่ดงัน้ี “เัำ
นอเท่ำนทั้งหลำยธำมรวำมจัิงว่ำ ถ้ำผูใ้ดฟังร ำของเัำแลคเช่ือรัคองร์ท่ีทังใช้เัำมำ ผูน้ั้นมีชีวิธ
นิัันดั แลคมิไดเ้ขำ้ในเำัริรำเษำแธ่ไดร้น้จำเรวำมธำยเขำ้ในชีวิธแลว้” แลว้มูด้ีจึงถำมวำ่ “รุณเช่ือ
รัครมัภีั์ขอ้น้ีหัือเปล่ำ?” ชำยหนุ่มรนนั้นเ็ธอนเนน้ถอ้ยเนน้รวำมวำ่ เขำเช่ือรัคเจำ้แน่นอน ดงันั้นผู ้
ปัคเำศรัคเิธธิรุณจึงถำมธ่อไปวำ่ “รุณเช่ือองรร์ัคเยซูหัือเปล่ำ?” แช๊รแมนเ็ธอนอยำ่งหนเัแน่น
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วำ่ เขำเช่ือรัคเยซูจัิง ๆ นเัเทศน์จึงถำมธ่อไปว่ำ “ถำ้อยำ่งนั้นรุณเป็นรัิสเธียนแลว้หัือยงั?” รัำวน้ี
ชำยหนุ่มรนน้ีเ็นอเวำ่เขำยงัสงสัยอยูอี่เ มิสเธอั์มูด้ีจึงนอเให้ชำยหนุ่มรนนั้นอ่ำนรมัภีั์ขอ้นั้นซ ้ ำแลว้
ซ ้ ำอีเ แลว้เ็ถำมอีเวำ่ เขำัันรัคเยซูแลคเช่ือถอ้ยร ำของรัคองรห์ัือเปล่ำ? มิสเธอั์แช๊รแมนเ็นอเวำ่
เช่ือแน่นอน รั้ันแลว้มิสเธอั์มูด้ีจึงถำมเขำอีเรั้ังหน่ึงวำ่เขำเป็นรัิสเธียนหัือยงัแลคเขำเ็ยงัท ำใจลงัเล
วำ่ไม่แน่ รั้ันแลว้นเัเทศน์เัืองนำมจึงหนัมำยงัชำยหนุ่มรนนั้นแลครดูวำ่ “เห็นไหมล่ควำ่ ท่ำนยงัสงสัย
ใรัอยูอี่เ?” ในวำัคนั้นเองรวำมจัิงเ็ปัำเฏแเ่ชำยหนุ่มผูวุ้น่วำยใจ เขำเรยยอมัันองรร์ัคเยซูแลค
ยินยอมเช่ือฟังรัคด ำััสของรัคองร์ แลคเ็สงสัยอยู่วำ่รัคเจำ้ยงัรงััเษำรัคสัญญำของรัคองร์อยู่
หัือเปล่ำชำยหนุ่มรนนั้นเ็ธอนวำ่ “รัำวน้ีผมทัำนแลว้รัันวำ่ผมเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ เรัำคร ำสัญญำ
ของรัคองร”์ 

เัำธอ้งยึดร ำสัญญำของรัคเจำ้ไวแ้มว้่ำรวำมัู้สึเของเัำจคจำงไป ร ำเปัียนเั่ืองน้ีไดม้ำจำเ
ปัคเทศไอแลนดน์ำนหลำยปีมำแลว้ นำยรนัธัี วิลเทิ้ล เ ำลงัปัคเำศรัคเิธธิรุณอยูแ่ลคมีเด็เชำยเล็เ 
ๆ รนหน่ึงเลนัใจใหม่ โดยอิทริรลของลูเชำยแม่ของเด็เรนน้ีจึงแสดงธวััันเช่ือรัคองรร์ัคเยซูรัิสธ ์
แธ่เป็นเำัยำเท่ีหญิงนั้นจคเช่ือวำ่เขำจคมีชีวธิชัว่นิัันดั์ไดเ้รัำคเหธุท่ีเช่ือในรัคเยซูรัิสธเ์ท่ำนั้น นเั
สอน รัคเิธธิรุณเ็ช้ีขอ้รมัภีั์ขอ้เดียวเนัท่ีมูด้ีไดช้เัชวนให้แช๊รแมนเลนัใจใหม่ แลคไดช้ี้ให้เห็นร ำ
สัญญำวำ่ “ผูใ้ดฟังร ำของเัำ แลคเช่ือรัคองร์ท่ีใชเ้ัำมำ ผูน้ั้นมีชีวิธนิัันดั” (ยอห์น 5:24) หญิงรนน้ี
ยอมัันรวำมจัิงปัคเสัิฐน้ีแล้วเลนัไปนำ้นด้วยรวำมยินดี แธ่รอธอนเช้ำัุ่งข้ึนรวำมัู้สึเยินดีนั้น
หำยไปหมด เด็เชำยรนน้ีเห็นรวำมโศเเศั้ำของมำัดำจึงถำมวำ่เั่ืองยุง่ยำเใจอคไัอีเ หญิงรนนั้นจึง
ธอนลูเชำยวำ่ “รวำมัู้สึเยนิดีมนัหำยไปหมดแลว้” เด็เชำยรนนั้นจึงวิ่งไปหยินรัครมัภีั์แลคเปิดอ่ำน
ร ำสัญญำขอ้นั้นแลครดูเนัมำัดำวำ่ “รุณแม่รััน รมัภีั์ขอ้นั้นยงัอยูน่ี่รััน” 

เม่ือไม่เ่ีปีมำน้ีหนังสือัำยวนัท่ีมีช่ือเสียงฉนนัหน่ึงในปัคเทศแรนนำดำช่ือ “ดีโเลน” ซ่ึง
ธีริมรใ์นทอัอนโธ ไดเ้ล่ำเั่ืองน่ำฟังเเ่ียวเนัสมเด็จรัคนำงเจำ้วิรธอเัีย รัคองรเ์สด็จไปโนสถ์เซ็นท์
ปอลแ์ลคทังสดนัรัครััมเทศนำหน่ึงเนัฑ ์ซ่ึงรัคองรท์ังรอรัคทยัมำเ ภำยหลงัธ่อมำสมเด็จรัค
นำงเจำ้ทังสนทนำเนัศำสนำจำัยป์ัคจ ำรัคัำชส ำนเั แลคธััสถำมวำ่ เัำแน่ใจวำ่เัำได้ั ันรวำมัอด
แลว้หัือยงั ศำสนำจำัยจึ์งทูลธอนวำ่ไม่มีทำงท่ีจคัู้ไดแ้น่นอนวำ่จคัอดจัิง ๆ จอห์น เทำน์แซ็นท ์นเั
สอนศำสนำผูถ่้อมใจไดย้ินเำัสนทนำรั้ังนั้นธลอดเวลำ จึงเขียนจดหมำยทูลเเลำ้สมเด็จรัคนำงเจำ้ 
รวำมวำ่ดงัน้ี 

ขอเดชค ขำ้รัคองร์ขอรัคัำชทำนรัคัำชวโัเำสปเเเลำ้ปเเัคหม่อนทูลถวำยขอ้รัค
รมัภีั์ซ่ึงขำ้รัคองร์เขียนดว้ยมืออนัสั่นแธ่เขียนดว้ยหวัใจเปียมดว้ยรวำมจงััเภเัดีธ่อสมเด็จรัคนำง
เจำ้เรัำคขำ้รัคองร์ทัำนว่ำแมเ้ัคทัง่นดัน้ีเัำเ็สำมำัถแน่ใจไดอ้ย่ำงเธ็มท่ีวำ่รัคเยซูเสด็จเลนัไป
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สวััร์เรื่อทังเธัียมสถำนท่ีให้ผูเ้ช่ือทุเรนไดร้  ำนเัอยู่ชัว่นิัันดั์ ขำ้รัคองร์ขอทูลเชิญสมเด็จรัค
นำงเจำ้ทังรัครมัภีั์เหล่ำน้ีไดร้ิสูจน์วำ่ รัิสเธียนสำมำัถจคทัำนอยำ่งแน่นอนวำ่เขำมีรวำมัอดแลว้ 
โดยเฉรำครนท่ีเช่ือในรัคเิธธิรุณของรัครัิสธ ์

ดว้ยเเลำ้ดว้ยเัคหม่อมขอเดชค 
จอห์น เทำน์เซ็นด ์
อีเไม่เ่ีวนัธ่อมำนำยจอห์น เทำน์เซ็นด ์ได้ั ันลำยรัคหธัถข์องสมเด็จรัคนำงเจำ้วำ่ดงัน้ี 
ถึงนำยเทำน์เซ็นด ์
จดหมำยของท่ำนท่ีส่งเม่ือเั็ว ๆ น้ีฉนัได้ั ันแลว้ ขอนอเวำ่ฉนัไดอ่้ำนรัครมัภีั์ขอ้ท่ีท่ำนเล่ำว

อยำ่งลคเอียดถ่ีถว้นรั้อมทั้งอริษฐำนไปดว้ยขณคท่ีอ่ำน ฉนัเช่ือวำ่งำนท่ีองรร์ัคเยซูรัิสธท์ังเัคท ำ
เรื่อธัวฉันเองนั้ นเสั็จรันถ้วนแล้ว แลควำงใจในรัคเัุณำริรุณของรัคเจ้ำว่ำจครนท่ำนใน
รัคัำชวงัสถำนท่ีรัคเจำ้ทังเธัียมไวส้ ำหัันปวงมนุษยทุ์เรน สมดงัท่ีรัคเยซูธััสไวว้ำ่ “เรัำคเัำ
ไปจดัแจงท่ีส ำหัันท่ำนทั้งหลำย” (ยอห์น 14:2) 

(รัคปัมำภิชยั) วริโทเัีย เเูอลฟห์ 

(4) เกดิจำกประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวติคริสเตยีน 

ปัคสนเำัณ์ของมนุษยเ์ป็นหลเัฐำนท่ีริสูจน์ให้มนุษย์เห็นว่ำเขำเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ เขำ
ได้ั ันรวำมัอดแลว้ ในจดหมำยของยอห์นซ่ึงเล่ำวไวช้ดัเจนวำ่ “เรื่อท่ำนจคได้ั ู ้วำ่ท่ำนมีชีวิธนิัันดั์” 
ยอห์นช้ีใหเ้ห็นรวำมแน่ใจ ซ่ึงเัำเ็อำจจคหำดูไดใ้นชีวธิของธนเอง 

ก. เกดิควำมยนิดีทีเ่ช่ือฟัง 

“ถ้ำเัำปัครฤธิธำมรัคนัญญัธิของรัคองร์เัำรงทัำนว่ำเัำัู้จัเรัคองร์ รนใด ๆ ว่ำ 
“ขำ้รเจำ้ัู้จเัรัคองร์” แธ่มิไดป้ัครฤธิธำมรัคนญัญธิัของรัคองร ์รนนั้นเป็นรนรูดมุสำแลครวำม
จัิงไม่ไดอ้ยู่ในรนนั้นเลย แธ่รนใด ๆ ท่ีปัครฤธิธำมรัคโอวำทของรัคองร์ รวำมััเของรัคเจำ้เ็
ส ำเั็จในรนนั้นแลว้อยำ่งแน่แท ้ดว้ยอำเำัอยำ่งน้ีแหลค เัำทั้งหลำยจึงัู้วำ่เัำอยูใ่นรัคองร”์  

1 ยอห์น 2:3-5 
ไม่มีใรัธอ้งเำัเช่ือฟังรัคเจำ้แลคปัครฤธิธำมรัคนญัญธิัของรัคองร์ เวน้แธ่รนผูน้ั้นจค

เป็นรัิสเธียน นำงรนอำจเช่ือฟังรัคนญัญธิันำงขอ้ของรัคเจำ้ดว้ยรวำมเลวั แธ่เขำผูน้ั้นไม่มีรวำมเธ็ม
ใจแลคไม่ยนิดีเช่ือฟังเวน้แธ่เขำเป็นสำวเของรัคเยซู 

ในเำัปัคชุมแห่งหน่ึงซ่ึงด๊อเเธอั์เยมส์เอม เเัย ์ผูล่้วงลนัไปแลว้จดัให้มีข้ึน มีเด็เหญิงเล็เ 
ๆ รนหน่ึงอำยุปัคมำณสินสองขวนไดเ้ลนัใจใหม่ในเำัปัคชุมเป็นรยำนแห่งหน่ึง เด็เหญิงรนน้ีได้
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ลุเข้ึนยืนเล่ำวร ำเป็นรยำนยืนยนัถึงองรร์ัคเยซูผูไ้ถ่นำป ด๊อเเธอั์เเัยถ์ำมเด็เหญิงรนนั้นวำ่ “ัอด
รน้นำปธั้งแธ่เม่ือไั?” เด็เนั้นธอนว่ำ “เม่ือวนัอำทิธยท่ี์แลว้มำน้ีเอง แธ่ดิฉนัไม่ทัำนว่ำดิฉันัอดแลว้
จัิง ๆ จนเัคทัง่วนัศุเั์” ด๊อเเธอั์เเัยเ์็ถำมธ่อไปว่ำ “เรอทัำนได้อย่ำงไัว่ำเรอัอดจัิง ๆ” “เ็
เรัำคดิฉันไดน้อเรุณแม่ของดิฉัน” นัน่เป็นร ำธอนของเด็เ รวำมแน่ใจในรวำมัอดเเิดข้ึนแน่นอน
ธ่อเม่ือเด็เหญิงนั้นไดเ้ช่ือฟังรัคเยซูโดยเล่ำวธอ้นัันรัคเยซูอยำ่งเปิดเผย 

ข. ควำมรักแบบคริสเตียน 

“เัำทั้งหลำยัู้ว่ำเัำรน้จำเรวำมธำยไปถึงซ่ึงชีวิธแลว้ เรัำคเัำััเรวเรี่น้อง รนใดท่ีไม่มี
รวำมััเผูน้ั้นเ็ยงัอยูใ่นรวำมธำย ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีเเลียดชงัรี่นอ้งของธนยอ่มเป็นผูฆ่้ำรน แลคท่ำนทั้งหลำย
ัู้แลว้ว่ำ ผูฆ่้ำรนไม่มีชีวิธนิัันดั์อยู่ในธวัเลย” (1 ยอห์น 3:14-15) ลเัษณคอนัยอดเยี่ยมลเัษณคหน่ึง
ของรัิสเธียนรือรวำมััเ แนนรัิสเธียน ถำ้จิธใจเธม็ไปดว้ยรวำมเเลียด รน ๆ นั้นเ็ยอ่มสงสัยธวัเองวำ่
เขำเช่ือรัคเจำ้อยำ่งไั 

รัน่แัเรวำมััเเช่นน้ีเป็นรวำมััเเรื่อนรัิสเธียนดว้ยเนั “เัำทั้งหลำยัู้วำ่เัำรน้จำเรวำมธำย
ไปถึงชีวิธแลว้ เรัำคเัำััเรวเรี่น้อง” (ยอห์น 3:14) รัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงย่อมมีรวำมััเเรื่อน ๆ รัิส
เธียนดว้ยเนั แลคมีรวำมปัคสงร์จคท ำให้รัิสเธียนมีรวำมผำสุขทัว่หน้ำเนั ใรัเ็ธำมอยำเจคสนิท
สนมเนัรนท่ีไม่มีรวำมเช่ือรัคเจำ้ยิ่งเว่ำสนิทสนมเนัเรื่อนรัิสเธียนดว้ยเนัแลว้ รน ๆ นั้นมีรวำม
แน่ใจเั่ืองรัคเจำ้แธ่เรียงเล็เนอ้ยเท่ำนั้น ยำเอนเล่ำววำ่ “ท่ำนไม่ัู้หัือวำ่เำัท่ีเป็นมิธัเนัโลเเ็เป็น
ศธััูธ่อรัคเจ้ำ? เหธุฉคนั้นถ้ำผูใ้ดใรั่เป็นมิธัเันโลเเ็เป็นศัธัูธ่อรัคเจ้ำ” (ยำเอน 4:4) แลค
เปัียนเทียน 1 ยอห์น 2:16 

แธ่รวำมััเอนัแทจ้ัิงของรัิสเธียนน้ีมีััศมีรลุมออเไปนอเหมู่นอเรณครัิสเธียนดว้ยเนั 
เล่ำวรือรวำมััเน้ีรลุมไปถึงมนุษยช์ำธิทัว่โลเ ถูเแลว้รน ๆ นั้นอำจัู้สึเััเเรื่อน ๆ รัิสเธียนด้วย 
รวำมัู้สึเอีเชนิดหน่ึง แธเธ่ำงจำเรวำมััเท่ีมีแเ่รนทัว่ ๆ ไป แธ่ถำ้เขำเป็นนุธัของรัคเจำ้จัิง ๆ 
แลว้ เขำจคััเรนทัว่โลเดว้ย เขำอำจไม่ชอนหน้ำนำงรน แธ่ลึเลงไปในจิธใจของเขำ เขำย่อมมีรวำม
ปัำัถนำใหทุ้เรนมีรวำมสุข แลคมีรวำมั้อนใจอยำเใหเ้ขำเหล่ำนั้นได้ั ันรวำมัอด 

รวำมััเเช่นน้ีจคส ำแดงธวัเองออเมำไม่ใช่ดว้ยร ำรูดเท่ำนั้น แธ่ดว้ยรวำมปัครฤธิดว้ย รวำม
ััเของรนริสูจน์ไดไ้ม่ใช่ดว้ยร ำรดูแธ่ริสูจน์ไดจ้ำเเำัเัคท ำ ในหนงัสือ 1 ยอห์น 3:17-19 อรััสำวเ
เล่ำวไวว้่ำ “รนใดท่ีมีทััรย์สมนัธิในโลเน้ี แลคเห็นรี่น้องของธนขดัสน แล้วแลคเัคท ำใจแข็ง
เัคด้ำงไม่สงสำัสงเรัำคห์เขำ รวำมััเของรัคเจำ้จคอยู่ในรนนั้นอย่ำงไัได้?” ดูเ่อนลูเเล็เ ๆ 
ทั้งหลำยอยำ่ใหเ้ัำััเเรียงแธ่ถอ้ยร ำแลคล้ินเท่ำนั้น แธ่ใหเ้ัำััเดว้ยเำัปัครฤธิแลคดว้ยรวำมจัิง เหธุ
ฉคนั้นเัำจึงัู้ว่ำ เัำอยู่ฝ่ำยรวำมจัิง” รวำมััเของรัิสเธียนเป็นรวำมััเชนิดท่ียินดีจคให้รวำม
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ช่วยเหลือผูอ่ื้น ถำ้ใรัถูเรวำมโลภ เำัเห็นแเ่ธวัเอง แลครวำมธัคหนเัถ่ีเหนียวเขำ้รัอนง ำ เขำเ็รวั
จคธั้งปัญหำถำมไดแ้ลว้วำ่จคเขำธิดธ่อเนัรัคเจำ้ไดอ้ยำ่งไั 

ค. พระวญิญำณบริสุทธ์ิยนืยนั 

“เหธุฉคนั้นเัำจึงัู้ว่ำรัคองร์ด ำังอยู่ในเัำ รือโดยรัควิญญำณซ่ึงรัคองร์ทังโปัด
ปัคทำนแเ่เัำ” (1 ยอห์น 3:24) ในหนงัสือโัม 8:16 เปำโลเล่ำววำ่ “ฝ่ำยวิญญำณนั้นเป็นรยำนั่วมเนั
จิธใจของเัำทั้งหลำยวำ่ เัำทั้งหลำยเป็นนุธัของรัคเจำ้” แลคอรััสำวเยอห์นเ็เล่ำวอีเวำ่ “ผูท่ี้เช่ือใน
รัคนุธัของรัคเจำ้มีรยำนอยู่ในธวัเอง ผูท่ี้ไม่เช่ือรัคเจำ้เ็เท่ำเนัเัคท ำให้รัคองร์เป็นผูธ้ััสมุสำ 
เรัำคเขำไม่ไดเ้ช่ือร ำรยำนซ่ึงรัคเจำ้ไดท้ังเป็นรยำนอำ้งถึงรัคนุธัของรัคองร์” (1 ยอห์น 5:10) 
ถำ้ใรัเป็นรัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงแลคธั้งใจจคท ำธำมรัคเจธนำของรัคองรผ์ูน้ั้นจคมีรวำมแน่ใจในจิธใจ
ของเขำเองวำ่เป็นนุธัของรัคเจำ้ดว้ย รัควญิญำณนัิสุทร์ิทังปลูเรวำมแน่ใจใหร้ัิสเธียนทุเรน 

ด๊อเเธอั์นัู๊สซ์ ดินเน่ย ์เล่ำเั่ืองเำัเลนัใจของหัวหน้ำชำวอินเดียรนหน่ึงช่ือ “ไวท้์อำั์ม” 
ภำยหลงัจำเท่ีเขำแจง้ให้ใรั ๆ ทัำนธ่อท่ีสำรำัณคแลว้วำ่เขำเลนัใจเป็นรัิสเธียน มีรนถำมเขำวำ่เขำ
ัู้ธวัไดอ้ยำ่งไัว่ำเขำเป็นรัิสเธียนแลว้ ชำยรนนั้นธอนว่ำ “ผมเองใรั ๆ เ็ัู้จเัว่ำผมเป็นรนชัว่ชำ้เลว
ทัำม ผมรยำยำมท ำให้ใจของผมสนำยโดยใช้ศำสนำของผมเป็นเรั่ืองมือ แธ่ผมไม่เรยมีรวำมรอใจ
ธวัเองแลคไม่แน่ใจดว้ย เม่ือมีมิชชัน่นำัีมำสอนรัคเิธธิรุณ ผมเ็รยำยำมรน้รวำ้หำหนทำงใหม่ เขำ
สอนผมวำ่ถำ้ผมอริษฐำนถึงรัคเยซูแลคยอมัันเอำรัคองรเ์ป็นผูเ้ปล้ืองนำปปัคจ ำธวัเอง รัคเยซูจค
ทังอภยันำปให้แลคธวัผมจคัู้ธวัเอง ผมอริษฐำนเป็นเวลำนำนไม่มีรวำมสันธิสุขเเิดข้ึนในใจเลย แธ่
ผมเ็ยงัอริษฐำนธ่อไป แมเ้ัคนั้นผมเ็อุปมำเหมือนยงัอยูใ่นหอ้งมืด ปัำศจำเแสงสวำ่งใด ๆ ถึงเัคนั้น
ผมเ็ยงัอริษฐำนเั่ือย ๆ ไป แลคในทนัใดนั้นดูเหมือนผมจคอยู่ในห้องมืดท่ีมีรนขีดไมขี้ดไฟเเิดแสง
สวำ่ง แลคผมเห็นทำงสันธิสุขเขำ้มำสู่จิธใจของผม เรัำคเหธุน้ีผมจึงทัำนแน่นอนวำ่ผมเป็นรัิสเธียน” 
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บทที ่7 กำรตั้งยัง่ยนืเดด็ขำด 

1. รำกฐำนของค ำสอน 

1. สอดรลอ้งเนัรัคเจธนำของรัคเจำ้ 
2. สอดรลอ้งเนัร ำสัญญำของรัคเจำ้ 
3. สอดรลอ้งเนัถอ้ยร ำท่ีใช ้

2. ค ำสอนทีแ่ย้งกนั 

1. รัครมัภีั์นำงธอนเล่ำวถึงอนัธัำยแลคผูส้อนเทจ็ 
2. ธวัอยำ่งผูส้อนเทจ็ในรัครมัภีั์ 
เ. รนเหล่ำนั้นท่ีหลงท ำผดิแลคเลนัใจใหม่ 
ข. รนเหล่ำนั้นท่ีหลงผดิแลคไม่เลนัใจใหม่ 
3. ร  ำสอนท่ีน ำไปสู่รวำมสคเรั่ำแลครัองชีวธิอยำ่งไั้ศีลรััม 

3. ควำมจริงบำงประกำรเกีย่วโยงกบัค ำสอนนี้ 

1. นำงรนอำจถูเล่อลวงเเ่ียวเนัรวำมัอดของเขำเอง 
2. นำงรนอำจหมดรวำมยนิดีแลคหมดอ ำนำจในรวำมัอด 
3. นำงรนอำจปนรวำมัอดเนััำงวลัวำ่เป็นของส่ิงเดียวเนั 
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บทที ่7 กำรตั้งยัง่ยนืเดด็ขำด 
รนท่ีเเิดใหม่แลคัอดแลว้จัิง ๆ รั้ังหน่ึงแลว้จคหลงผิดอีเไดไ้หม? ปัญหำน้ีเเิดข้ึนในสมอง

ของรนหลำยรน ในเำัธอนปัญหำน้ีเัำมำถึงร ำสอนท่ีแธเธ่ำงเนัอยำ่งใหญ่หลวงัคหวำ่งสองลทัริ รือ 
สอนของลทัริ “อำมีเนียม” เนัร ำสอนของลทัร์ิ “แรลวนิ” ลทัริอำมีเนียมมำจำเช่ือของผูน้ ำช่ือ เจมส์ 

อำมีนสั สอนวำ่รนท่ีเรยัอดแลว้รั้ังหน่ึงอำจหลงท ำผิดลงในนัเไดเ้หมือนเนั ปัคสนเำัณ์
เช่นนั้นเขำไดอ้รินำยวำ่ “รน้จำเฝ่ำยรัคเัุณำริรุณ” ส่วนลทัริ “แรลวิน” มำจำเช่ือของผูน้ ำช่ือจอห์น 
แรลวิน สอนวำ่ถำ้รั้ังหน่ึงใรััอดรน้จำเนำปจัิง ๆ แลว้ผูน้ั้นจคไม่มีวนัหลงท ำผิดอีเเลย เั่ืองน้ีรูด
ถึง “เำัธั้งย ัง่ยืนเด็ดขำดของสำวเ” หัือ “เำัริทเัษ์ั ัเษำของรัคเจำ้” รวำมเห็นของมนุษยรื์อมีเำั
ธั้งย ัง่ยนื ถำ้จครดูเเ่ียวเนัรัคเจำ้เัำเัียเวำ่รัคเจำ้ทังริทเัษรุ์ม้รัอง รัิสเธียนเป็นผูธ้ ั้งย ัง่ยืน รัคเจำ้
เป็นผูท้ังรุม้รัองััเษำ 

หลเัร ำสอนอยำ่งน้ีอนัไหนเป็นร ำสอนท่ีถูเธอ้ง? เัำชำวแนน็ธิสยดึหลเัของ “แรลวิน” เัำเช่ือ
วำ่ถำ้รนหน่ึงรนใดไดร้นปัคสนเำัณ์ดว้ยรัครุณอยำ่งจัิง ๆ แลว้รั้ังหน่ึง เขำจคไม่มีวนัหลงเัคท ำ
ผดิจนสูญเสียวญิญำณของเขำอีเเลย ถำ้รั้ังหน่ึงเขำเป็นนุธัของรัคเจำ้แลว้ จคไม่ขำดจำเเำัเป็นนุธั
ของรัคเจำ้อีเเลยแลคเขำยงัจครงด ำังอยูใ่นสง่ำัำศีนั้นโดยรัครุณธลอดไป 

1. รำกฐำนของค ำสอน 

รวำมเช่ือของเัำในเั่ืองเำัธั้งย ัง่ยืนเด็ดขำดของสำวเนั้นธั้งอยู่นนอคไั? นเัศำสนศำสธั์
อรินำยว่ำเำัธั้งย ัง่ยืนนั้น นำงส่วนธั้งอยู่นนเหธุผลท่ีว่ำร ำสอนเั่ืองน้ีเเิดจำเรวำมนึเริดของมนุษย ์
เป็นร ำสอนท่ีจ ำเป็นเรัำคเเิดจำเร ำสอนอ่ืน ๆ เช่นเั่ืองเำัเเิดใหม่ เำัไดช่ื้อวำ่เป็นผูช้อนรััม เำั
เป็นผูป้ัำศจำเนำป เำัสนิทสนมเนัรัครัิสธ ์แลคร ำสอนอ่ืน ๆ เั่ืองรัครุณของรัคเจำ้ ด๊อเเธอั์
สคธัองเล่ำววำ่ “ร ำสอนเหล่ำน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลเัร ำสอนทัว่ ๆ ไป ซ่ึงจคไม่เเิดปัคโยชน์อคไัถำ้
รัคเจำ้จคทังยอมใหร้ัิสเธียนสัเรนหน่ึงหลงไป” 

แธ่เป็นเรัำครัควจนคของรัคเจำ้ท่ีเธัียมหลเัปัคเนัแห่งร ำสอนเั่ืองน้ี เัำเช่ือในเำัธั้ง
ย ัง่ยนืเด็ดขำดของสำวเทั้งหลำย เรัำคเัำเช่ือวำ่รัคด ำััสของรัคเจำ้ ทังสอนไวเ้ช่นนั้น 

1. สอดคล้องกบัพระเจตนำของพระเจ้ำ 

เป็นเำัสอดรลอ้งเนัรัคเจธนำของรัคเจำ้ ซ่ึงมีเล่ำวไวใ้นรัครมัภีั์ ให้เัำฟังร ำสอนของ
เปำโลในหนงัสือเอเฟซัส 1:1 “ในรัคองร์นั้น เัำซ่ึงรัคองรไ์ดท้ังเลือเไว ้จงไดเ้ป็นผู ้ั ันมัดเธำม
รัคด ำัิของรัคองร์ผูท้ังเัคท ำส่ิงสำัรดัธำมท่ีไดท้ังธัิธัองไวส้มเนัน ้ ำรัคทยัของรัคองร์” 
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แลคท่ำนอรััสำวเผูย้ิ่งใหญ่เ็สอนไวอี้เในหนงัสือโัม 8:29-30 “ดว้ยว่ำผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีรัคองร์ไดท้ัง
ทัำนอยู่แลว้ ผูน้ั้นรัคองร์ไดท้ังด ำัิไวใ้ห้เป็นธำมรัคลเัษณคของรัคนุธัของรัคองร์ เรื่อรัค
นุธันั้นจคไดเ้ป็นนุธัหวัปีท่ำมเลำงรวเรี่นอ้งเป็นอนัมำเ แลคผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีจครัคองรไ์ดท้ังด ำัิไว้
นั้น ผูน้ั้นรัคองร์ไดท้ังนนัดำลให้เป็นผูช้อนรััม แลคผูใ้ดท่ีรัคองร์ไดท้ังนนัดำลให้เป็นผูช้อน
รััม ผูเ้หล่ำนั้นรัคองรจึ์งทังโปัดใหมี้สง่ำัำศี” เป็นรัคเจธนำของรัคเจำ้ ส ำแดงให้ปัคจเัษธ์ำม
รัควจนคของรัคเจำ้แลว้ ว่ำรนเหล่ำนั้นท่ีเขำ้มำทำงองร์รัคเยซูรัิสธ์ เขำจคได้ั ันชีวิธนิัันดั์จำเ
รัคองร ์

2. สอดคล้องกบัค ำสัญญำของพระเจ้ำ 

ขอ้น้ีสอดรลอ้งเนัรัคสัญญำของรัคเจำ้ธำมท่ีไดเ้ล่ำวไวใ้นรัครมัภีั์ของรัคเจำ้ รัคเจำ้
ทังสัญญำไวแ้ลว้เด็ดขำดแน่นอนวำ่ใรัท่ีมำหำรัคองร ์เขำจคได้ั ันรวำมัอดในวนัน้ีแลควนัธ่อ ๆ ไป
ชัว่นิัันดั 

เัำได้รนร ำสัญญำน้ีธำมท่ีดำวิดได้ส ำแดงไวใ้นสดุดี 37:24 ในเำัรูดถึงหลเัปัคเันของ
มนุษยท่ี์จคธอ้งวำงใจในองรร์ัคเจำ้ ดำวิดเล่ำวไวว้ำ่ “ส่วนผูน้ั้นแมว้ำ่รลำดลง เ็จคไม่ถึงแเ่ลม้ทีเดียว 
เรัำครัคเยโอวำห์ทังรยงุเขำไวด้ว้ยรัคหธัถข์องรัคองร”์ รัิสเธียนอำจหลงผิดลม้ลงเหมือนเนัเัำ
หลำยรนเรยหลง แธ่รัคเจำ้ทังสัญญำวำ่รัคองรจ์คไม่ทังทอดทิ้งให้เขำธอ้งทนทุเข์ แธ่จคทังช่วย
เขำใหร้น้จำเรวำมทุเขย์ำเนั้น 

เัำได้ั ันรัคสัญญำจำเรัคโอษฐข์องรัคเยซูเองในหนงัสือ ยอห์น 10:27-29 รัคองรธ์ััสวำ่ 
“แเคของเัำยอ่มฟังเสียงของเัำ เัำัู้จเัแเคนั้น แลคแเคนั้นธำมเัำ เัำให้ชีวิธนิัันดั์แเ่แเคนั้น แเค
นั้นจคมิได้รินำศเลยเป็นนิธย์ แลคจคไม่มีผูใ้ดชิงแเคนั้นไปจำเมือของเัำได้ รัคนิดำของเัำท่ี
ปัคทำนแเคนั้นแเ่เัำ ทังเป็นใหญ่เว่ำส่ิงสำัรดัทั้งปวง แลคไม่มีผูใ้ดอำจชิงแเคนั้นจำเรัคหัธถ์
รัคนิดำของเัำได้” รัครมัภีั์ขอ้น้ีเป็นขอ้ปัคเนัชัว่นิัันดั์ส ำหัันผูท่ี้ไดช่ื้อว่ำเป็นนุธัของรัคเจำ้ 
ไม่สำมำัถจคใชภ้ำษำอคไัใหเ้ขม้แขง็เวำ่อีเน้ีอีเ 

ธำมจดหมำยของเปำโล เัำได้รนร ำสัญญำน้ีน่อย ๆ รั้ังแลว้รั้ังเล่ำ ในหนังสือฟิลิปปี 1:6 
“ขำ้รเจำ้ไวใ้จในส่ิงน้ีทีเดียววำ่รัคองรผ์ูท้ังธั้งธน้เำัดีไวใ้นท่ำนทั้งหลำยแลว้ รงจคเัคท ำให้ส ำเั็จ
จนถึงเำลวนัแห่งรัคเยซูรัิสธ”์ ในเำัท่ีแธ่ลครนไดเ้ลนัใจนงัเเิดใหม่ รัคเจำ้ทังธั้งธน้เำัดีในธวั
รน ๆ นั้น แลครัคองรท์ังสัญญำวำ่จคท ำเำัดีเช่นนั้นอยูธ่ลอดเั่ือย ๆ ไปจนรัิสเธียนผูน้ั้นเป็น 

รัิสเธียนท่ีดีรั้อมเฉรำครัครเัธั์รัคเจำ้ 
เัำไดร้นร ำสัญญำเช่นนั้นอีเในหนงัสือ 1 เปโธั 1:3-5 “จงสััเสัิญรัคเจำ้รือรัคนิดำแห่ง

รัคเยซูรัิสธเ์จำ้ของเัำ ผูไ้ดท้ังรัคมหำเัุณำริรุณแเ่เัำโปัดให้เัำนงัเเิดใหม่ ให้มีรวำมหวงัอนัมี
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ชีวิธอยู่ โดยทังนนัดำลให้รัคเยซูรัิสธ์เป็นข้ึนมำจำเธำยแลว้ รือไดโ้ปัดให้ัันมัดเซ่ึงไม่ัู้เป่ือย
เน่ำอนัปัำศจำเมลทิน แลคท่ีจคหำั่วงโัยไปไม่ ซ่ึงทำงเธัียมไวใ้นเมืองสวััรส์ ำหัันท่ำนทั้งหลำย 
ผูท่ี้ฤทริเดชของรัคเจำ้ไดท้ังััเษำไวโ้ดยรวำมเช่ือให้ถึงรวำมัอดซ่ึงทังจดัไวร้ั้อมจคไดป้ัำเฏใน
เวลำท่ีสุด” เปโธัไดป้ัคเำศวำ่ มีมัดเไวส้ ำหัันรัิสเธียนทุเ ๆ รนในสวััร ์แลครัคเจำ้ทังริทเัษ์
ััเษำแลคเเ็นไวโ้ดยฤทร์ิอ ำนำจของรัคองร ์เรื่อเขำเหล่ำนั้นจคได้ั ันมัดเนั้น 

ร ำสัญญำอ่ืน ๆ อีเหลำยขอ้ท่ีอำจยเมำอำ้งไดจ้ำเรัคด ำััสของรัคเจำ้ แธ่เม่ือัวมผลสุดทำ้ย
แลว้จคมำัวมท่ีหนงัสือโัม 8:35-39 วำ่ “ใรัผูใ้ดจคให้เัำทั้งหลำยขำดจำเรวำมััเของรัครัิสธ์เล่ำ?
จคเป็นเำัยำเล ำนำเหัือรวำมทุเขใ์นใจ หัือเำัเร่ียวเขญ็ หัือเำัเนัดำัอำหำั หัือเำัเปล่ียนเำย 
หัือเำัถูเโรยภยั หัือเำัถูเรมดำนหัือ?........แธ่ว่ำในเหธุเำัณ์ทั้งปวงเหล่ำนั้น เัำทั้งหลำยมีชยั
ชนคเหลือล้นโดยรัคองร์ผูไ้ดท้ังััเเัำทั้งหลำย เหธุว่ำขำ้รเจำ้เช่ือมัน่รงว่ำ แมร้วำมธำย หัือชีวิธ 
หัือทูธสวััร์ หัือผูมี้นััดำศเัด์ิ หัือส่ิงซ่ึงมีอยู่เด๋ียวน้ี หัือส่ิงซ่ึงจคเป็นมำภำยหน้ำหัือฤทริเดช
ทั้งหลำย หัือรวำมสูงหัือรวำมลึเ หัือส่ิงใด ๆ อ่ืนท่ีทังสั้ำงแลว้ จคไม่อำจเัคท ำให้เัำทั้งหลำย
ขำดจำเรวำมััเของรัคเจำ้ซ่ึงมีอยูใ่นรัคเยซูรัิสธอ์งรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้ของเัำทั้งหลำย” 

3. สอดคล้องกบัถ้อยค ำทีใ่ช้ 

ร ำสอนน้ีสอดรล้องเนัถ้อยร ำท่ีเัำใช้สอนในรัครมัภีั์ ปัคสนเำัณ์ของรนได้รนเม่ือมี
ฐำนคเป็นนุธัของรัคเจำ้ เัำเัียเวำ่เำัถูเสั้ำงใหม่หัือเำันงัเเิดใหม่ รัิสเธียนเป็นผูท่ี้นงัเเิดใหม่
แลว้ โดยฤทริรัควิญญำณนัิสุทร์ิของรัคเจำ้ เป็นรนท่ีเเิดในแผน่ดินของรัคเจำ้ เขำเลำยเป็นรัค
นุธัของรัคเจำ้เน่ืองจำเเำัท่ีเขำไดน้งัเเิดใหม่ เม่ือทำัเเเิดมำจำเนิดำแลคมำัดำแลว้เขำเ็ไม่รน้
จำเเำัเป็นนุธัของรัอนรััวนั้นได้เลย เขำอำจเป็นเด็เเเคเคเเเัหัือเั่ั่อนไปจำเน้ำน แธ่ถึง
เัคนั้นเขำเ็ยงัเป็นลูเของนำ้นนั้นอยูเ่สมอ แลคเม่ือใรัเเิดจำเรัคเจำ้ รน ๆ นั้นเ็มิไดร้น้จำเเำัเป็น
นุธัของรัคเจำ้ เขำอำจปัครฤธิผดิเลำยเป็นรนเเคเคเเเั แธ่เขำเ็ยงัเป็นนุธัของรัคเจำ้อยูน่ัน่เอง 

เม่ือรนใดมอนรวำมไวว้ำงใจของเขำเนัรัคเยซูรัิสธ์แลว้ ชีวิธของรน ๆ นั้นเลำยเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิธนิัันดั์ธำมซ่ึงอรินำยมำแลว้ “ผูท่ี้วำงใจในรัคนุธัมีชีวิธนิัันดั์ แธ่ผูท่ี้ไม่เช่ือฟังรัค
นุธัจคไม่เห็นชีวธิ.....” ยอห์น 3:36 ร ำสัญญำน้ีไม่ใช่สัญญำวำ่ในอนำรธสัเวนัหน่ึงเัำจคมีชีวิธนิัันดั์ 
ถำ้เัำจคเป็นรนซ่ือสัธยธ่์อรัคเจำ้ แธ่ร ำสัญญำน้ีนอเว่ำเัำจคมีชีวิธนิัันดัเด๋ียวน้ี รือในทนัทีท่ีเัำ
ไวว้ำงใจองร์รัคเยซูรัิสธ์ ถำ้เป็นชีวิธนิัันดั์แลว้จคธอ้งไม่มีวนัส้ินสุด รนท่ีเช่ือจคได้ั ันรวำมัอด
เป็นสิทร์ิของเขำธลอดเป็นนิจนิัันดั์ 

รวำมสัมรนัร์ัคหว่ำงรัครัิสธเ์นัผูเ้ช่ือรัคองร์นั้นอรินำยไวว้ำ่ เป็นรวำมสัมรนัร์ท่ีส ำรญั
แลคย ัง่ยืนธลอดนิัันดั์ รือผูท่ี้เช่ือจคอยูใ่นองร์รัคเยซูรัิสธ ์แลคองรร์ัคเยซูรัิสธจ์คอำศยัอยูใ่นธวั
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ของผู ้เ ช่ือทั้ งอรินำยไว้อีเด้วยว่ำธัวของผูเ้ ช่ือจคเป็นส่วนหน่ึงของรัคเำยของรัคเยซู ฉคนั้ น
รวำมสัมรนัร์น้ีเป็นรวำมสัมรนัร์ชนิดท่ีส ำรญัซ่ึงจคหเัท ำลำยไม่ได ้

ขอ้รัครมัภีั์ดงัท่ีอำ้งมำน้ี หัือขอ้รัครมัภีั์ท่ีจคอำ้งธ่อไปอีเภำยหนำ้เ็ดี เ็ปัคเำศให้ทัำน
อยำ่งชดัเจนวำ่ ถำ้ใรัไดร้นปัคสนเำัณ์แห่งรัครุณ (ปัคสนเำัณ์แห่งรวำมัอด) จัิง ๆ ผูน้ั้นเ็จค
ััเษำมำธัฐำนแห่งฤทร์ิอ ำนำจของรัคเจำ้ไวธ้ลอดเำลเป็นนิจนิัันดัอำจมีนำ้งนำงเวลำท่ีเัำถอยหลงั
เลนัไปแลคสูญเสียรวำมปิธิยนิดีฤทร์ิอ ำนำจแห่งรวำมัอด แธ่เขำจคไม่สูญเสียรวำมัอดเลย 

2. ค ำสอนทีแ่ย้งกนั 

มีอุปสััรหลำยอยำ่งง่ำย ๆ เนัเเ่ียวเนัร ำสอนเั่ืองเำัธั้งย ัง่ยนืเด็ดขำดของสำวเดงัน้ี 

1. พระคมัภีร์บำงตอนกล่ำวถึงอนัตรำยและผู้สอนเทจ็ 

ให้เัำดูขอ้รัครมัภีั์สัเสองสำมแห่งในยอห์นนท 15 รัคเยซูไดท้ังอรินำยถึงเำัเเ่ียวขอ้ง
ัคหว่ำงรัคองร์เนัสำวเของรัคองร์โดยอรินำยร ำเปัียนปัคเอนว่ำ รัคองร์เป็นธน้ (เถำ) เัำผู ้
สำวเเป็นเ่ิงของล ำธน้ “เัำเป็นธน้องุ่น ท่ำนทั้งหลำยเป็นเ่ิง” ในขอ้สองว่ำดงัน้ี “ทุเส่ิงในเัำท่ีมิได้
เเิดผลรัคองรท์ังธดัทิ้งเสีย” แลคในขอ้ 6 เ็เล่ำววำ่ “ถำ้ผูใ้ดมิไดเ้ขำ้สนิทอยูใ่นเัำ ผูน้ั้นธอ้งถูเทิ้งเสีย
เหมือนเ่ิง แลว้เ็เห่ียวแหง้ไป แลคเขำัวนัวมไวทิ้้งในไฟเผำเสีย” 

รัครมัภีั์ธอนน้ีเล่ำวถึงรนท่ีปัคเำศว่ำเขำเป็นรัิสเธียน แธ่ในจิธใจยงัไม่ได้นงัเเิดใหม่ 
รัคเยซูทังสอนวำ่ เัำจคัู้จเัรัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงเรัำคผลของเขำ ถำ้รนท่ีอำ้งธนวำ่เป็นรัิสเธียนแธ่ไม่
มีผลแห่งชีวธิรัิสเธียน รน ๆ นั้นเ็ไม่ใช่สำวเของรัคเยซู แลคไม่มีธ ำแหน่งในรัิสธจเััของรัคเยซู
รัิสธ ์“เหธุฉคนั้นจงปัครฤธิให้ผลสมเนัใจซ่ึงเลนัเสียใหม่” (มทัริว 3:8) น่ีเป็นร ำเัียเั้องของรัค
เจำ้ “ฝ่ำยผลของรัควญิญำณนั้นรือรวำมััเ รวำมยนิดี สันธิสุข รวำมอดเลั้นไวน้ำน รวำมปัำนี รวำม
ดี รวำมสัธยซ่ื์อแลครวำมอ่อนสุภำร แลคเำััู้จเันงัรนัธวั” (เำลำเทีย 5:22-23) ถำ้ไม่มีผลเช่นนั้นเ็
เรัำครัควญิญำณนัิสุทร์ิมิไดอ้ยูภ่ำยในธวัเัำ 

ชคธำสุดทำ้ยของเ่ิงท่ีไม่เเิดผลเ็จคเป็นอย่ำงเดียวเนัขำ้วลคมำนธำมร ำเปัียนของรัคเยซู 
รัคเยซูธััสสอนวำ่ขำ้วลคมำนเป็นลูเของผู ้ั ้ำย จคถูเเเ็นเเ่ียวมดัเป็นฟ่อนแลว้เอำไฟเผำเสีย เขำถูเเผำ
เรัำคเขำเป็นรนชัว่ั้ำย แลคไม่มีอคไัในธวันอเจำเรวำมชัว่ั้ำย 

ใน 2 เปโธั 2:21 เป็นขอ้รัครมัภีั์ท่ีอำ้งแลคริสูจน์ให้เห็นว่ำมีเำัสอนรนให้หลงผิดเเิดข้ึน
แน่แลว้ “เรัำคว่ำถำ้เขำไม่ได้ั ู ้จเัทำงชอนรััมนั้นเสียเลย เ็ยงัจคดีเวำ่ท่ีเขำได้ั ู ้แลว้ ๆ เลนัหันหลงั
ให้รัคนญัญธิัอนันัิสุทร์ิท่ีได้ทังโปัดปัคทำนให้เขำ” เปโธัไม่ได้รูดเลยว่ำรนรวเนั้นได้เดิน
ในทำงสัธยร์ััมแลว้ แธ่รนรวเนั้นเป็นเรียงัู้จเัเท่ำนั้น แธ่เขำหนัหลงัแลคปฏิเสรท่ีจคเดินในทำงสัธย์
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รััม แลคขอ้รัครมัภีั์ถดัธ่อไปนั้นเ็ธีรวำมหมำยไวช้ัดเจนแล้วดงัน้ี “เหธุเ็เเิดข้ึนแเ่เขำธำมร ำ
สุภำษิธอนัจัิงนั้นท่ีวำ่ สุนขัไดเ้ลนัเินซ่ึงมนัไดส้ ำัอเออเมำแลว้ แลคสุเัท่ีช ำัคลำ้งธวัแลว้เ็เลนัลุย
ลงไปนอนในปลเัอีเ” สุนขัท่ีหวนเลนัไปเินส่ิงซ่ึงมนัส ำัอเออเมำเองเ็เรัำคมนัเป็นสุนขั นัน่เป็น
รััมชำธิของสุนขั หมูเลนัไปนอนปลเัอีเเ็เรัำคมนัเป็นหมู เำัฟอเลำ้งช ำัคภำยนอเใด ๆ ในโลเ
ไม่สำมำัถเปล่ียนรััมชำธิของหมูได ้รนท่ีัู้จเัทำงแห่งสัธยร์ััมแลว้แลคหนัหลงัเลนัเ็เป็นอยำ่งนั้น 
เขำหนัเลนัไปเ็เรัำครััมชำธิภำยในของเขำยงัไม่เปล่ียนแปลง เขำยงัััเส่ิงท่ีเขำเรยััเ เขำไม่เรยได้
รนปัคสนเำัณ์แห่งรัครุณท่ีจคเปล่ียนหวัใจของเขำ แลคท ำใหเ้ขำเปล่ียนชีวธิใหม่ 

ขอ้รัครมัภีั์ท่ีส ำรญัท่ีสุด อำจจคเป็นขอ้รัครมัภีั์ท่ีอยูใ่นหนงัสือฮีนัู 6:4-6 “เรัำควำ่เม่ือเัำ
รดูถึงรนเหล่ำนั้นท่ีได้ั ันรวำมสวำ่งมำรั้ังหน่ึงแลว้ แลคไดชิ้มของปัคทำนจำเสวััร ์แลคได้ั ันรัค
วิญญำณนัิสุทร์ิ แลคไดชิ้มถอ้ยร ำอนัดีของรัคเจำ้ แลคฤทริเดชแห่งยุรท่ีจคมำถึงนั้น แลคหลงเัคท ำ
ผิดอยูอ่ย่ำงน้ีเ็เหลือวิสัยท่ีจคให้เขำเลนัใจเสียใหม่อีเได ้เรัำคธวัเขำเองไดธ้ัึงรัคนุธัของรัคเจำ้
เสียอีเแลว้ แลคไดท้  ำใหร้ัคองรข์ำยหนำ้ธ่อท่ำนเ ำนลั” 

ในปัคเำัแัเถำ้รัครมัภีั์ขอ้น้ีสอนเัำวำ่อำจมีเำัหลงผิดจำเรัครุณได ้เ็สอนมำเเเินไป 
ถ้ำเป็นเช่นนั้นจัิงรนท่ีถอยหลงัเ็ไม่หวงัจคเลนัใจใหม่ได้ เรัำคว่ำรัครมัภีั์ขอ้น้ีสอนว่ำ “ถ้ำเขำ
เหล่ำนั้นจคหลงอยูอ่ย่ำงน้ี เหลือวิสัยท่ีจคให้เขำเลนัใจใหม่อีเได”้ แลคเำัท่ีจคเทศนำให้รนหลงทำง
เลนัใจใหม่เ็เป็นเำัไั้ปัคโยชน์ ถำ้จคแปลรวำมธัง ๆ เช่นนั้น  

เำัท่ีผูเ้ขียนใชภ้ำษำัุนแังเล่ำวถึงปัคสนเำัณ์ของรนเหล่ำนั้น ท่ำนรงสังเเธวำ่เำัเัคท ำ
เช่นนั้นขำดรวำมเช่ืออนัแทจ้ัิง ไม่มีธังไหนในขอ้รัครมัภีั์นั้นเลยท่ีนอเวำ่เขำเหล่ำนั้นไดเ้ช่ือในองร์
รัคเยซูแลว้ แธ่ดูเหมือนผูท่ี้เขียนหนงัสือฮีนัู รยำยำมอรินำยใหเ้ห็นภำรของรนเหล่ำนั้น ท่ีเปโธั 

เล่ำวถึงไวใ้นหนงัสือ 2 เปโธั 2:21 แลคเป็นผูท่ี้ถูเน ำมำเเือนเขำ้ปัคธูสวััร ์แธ่รั้ันแลว้เขำ
เ็หนัหลงัเลนั ร ำท่ีอรินำยไวว้ำ่ “หลงเลนัไป” เป็นร ำ ๆ เดียวเนัท่ีรัคเยซูธััสสอนเปัียนเทียนเั่ือง
เมล็ดรืช “แธ่รืชท่ีธเในท่ีมีหินมำเดินน้อยไดแ้เ่นุรรลท่ีไดย้ินรัควจนคของรัคเจำ้ แลคในทนัใดเ็
ัันด้วยรวำมช่ืนชมยินดี แธ่ว่ำไม่มีัำเในธวัจึงได้จ  ำเัิญอยู่ชั่วเวลำหน่ึง รั้ันเเิดโรยภยัแลคเำั
เร่ียวเขญ็เรัำครัควจนคนั้น เขำจึงสดุดเคดำเไป” (มำัคโเ 4:16-17) รนเหล่ำนั้นท่ีหลงไปเ็เรัำคเขำ
ไม่เรยมีัำเลึเในธวัเขำ แลคเขำไม่เรยได้ั ันรวำมัอด 

ขอ้น้ีเป็นเำัธีรวำมหมำยของรัครมัภีั์อย่ำงถูเธ้อง แลคดูเหมือนจคริสูจน์ร ำเล่ำวของ
ผูเ้ขียน ฮีนัู 6:9 “แธ่ดูเ่อนรวเท่ีััเ แมเ้ัำรูดอยำ่งนั้น เัำเ็เช่ือแน่วำ่ท่ำนทั้งหลำยรงจคไดส่ิ้งท่ีดีเว่ำ
นั้น แลคส่ิงซ่ึงเเ่ียวเนัรวำมัอด” เำัท่ีเขียนจดหมำยฉนนัน้ีเ็เขียนไปยงัรนท่ีได้ั ันรวำมัอดแลว้จัิง 
ๆ ไม่ใช่เขียนจดหมำยไปใหร้นชนิดท่ีเ ำลงัรดูถึง 
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2. ตัวอย่ำงผู้สอนเทจ็ในพระคมัภีร์ 

ธวัอยำ่งเหล่ำน้ีแน่งออเเป็นสองจ ำรวเ 

ก. คนเหล่ำน้ันทีห่ลงท ำผดิและกลบัใจใหม่ 

ใหเ้ัำส ำัวจดูสองเั่ืองน้ี เั่ืองหน่ึงในรัครมัภีั์เดิมแลคอีเเั่ืองหน่ึงในรัครมัภีั์ใหม่ 
ในรัครมัภีั์เดิม เป็นเั่ืองของดำวิดท่ีท ำผิดแลคเลนัใจใหม่จนเห็นไดช้ดัเจนภำยหลงัท่ีัันใช้

รัคเจำ้มำหลำยปี ดำวิดได้หลงเัคท ำผิดดำวิดได้ท ำผิดปัคเวณี เป็นรนมุสำ แลคเป็นรนฆ่ำรน ใน
ภำวคเช่นนั้นดำวดิไดแ้ยเธวัออเจำเรัคเจำ้ แลคอยูใ่นสภำรเช่นนั้นปัคมำณหน่ึงปี รั้ันแลว้เ็ัู้สึเธวั
เลนัใจใหม่แลคเสียใจท่ีไดท้  ำนำปแลคมอนถวำยธวัแเ่รัคเจำ้เป็นรั้ังท่ีสอง ในร ำอริษฐำนท่ีดำวิด
อริษฐำนดว้ยรวำมเสียใจมำเปัำเฏในหนงัสือสดุดีนทท่ี 51 ดำวิดเล่ำวว่ำ “ขอรัคองรท์ังรืนรวำม
ยินดีในรวำมัอดของรัคองร์เลนัมำให้ขำ้รเจำ้” ดำวิดยงัมิไดสู้ญเสียรวำมัอด แธ่ดำวิดไดสู้ญเสีย
รวำมยนิดีแลคฤทริอ ำนำจของรวำมัอดไป ดำวิดเป็นนุธัของรัคเจำ้ท่ีหลงทำงไปเท่ำนั้น แธ่ภำยหลงั
เ็เลนัมำหำรัคนิดำเจำ้อีเ ดำวดิเป็นเหมือนนุธันอ้ยในรัครมัภีั์เเ่ำท่ีเลนัมำนำ้นของ “รัคนิดำ”  

ในรัครมัภีั์ใหม่ เปโธัเป็นธวัอยำ่งท่ีดีเลิศส ำหัันรนจ ำรวเน้ี หลงัจำเท่ีไดอ้ยู่ใเลชิ้ดสนิท
เนัรัคเยซูมำเป็นเวลำธั้งสำมปีเศษ เปโธัเ็ปฏิเสรรัคเยซูในชัว่โมงท่ีธอ้งเผชิญอนัธัำย รั้อมเนั
สนถสำนำนว่ำเขำไม่เรยัู้จเัรัคเยซูเ่อนเลย เปโธัไม่เหมือนดำวิดท่ีหลงเัคท ำผิดอยู่หลำยเดือน 
เปโธัหลงท ำผิดเรียงสองสำมชัว่โมงเท่ำนั้น เม่ือเปโธัไดส้นรัคเนธัของรัคเยซูท่ีทังจอ้งดู จิธใจ
ของเปโธัปวดั้ำวดว้ยรวำมเสียใจ รั้ันแลว้เปโธัเ็ออเไปขำ้งนอเั้องไห้ดว้ยรวำมเสียใจอย่ำงยิ่ง 
หลงัจำเท่ีรัคเยซูฟ้ืนรืนรัคชนมแ์ลว้ เปโธัเลนัเขำ้มำสู่ธ ำแหน่งเดิมอีเซ่ึงเป็นธ ำแหน่งท่ีรัคเจำ้ทัง
รอรัคทยั เปโธัไม่ได้สูญเสียรวำมัอดของธัว แธ่เปโธัสดุดแลคล้มลง แล้วเ็ลุเข้ึนปัคสำน
รวำมสัมรนัร์เนัรัคเจำ้อีเ 

ไม่มีมนุษยร์นใดในโลเเป็นนัิสุทร์ิ นำงรนท ำนำปมำเเวำ่รนอ่ืน ๆ แลคนำงรนอยู่ในรวำม
นำปนำนเว่ำรนอ่ืน ๆ ถำ้รัิสเธียนอำจสูญเสียรวำมัอดของเขำ แลครน้จำเเำัเป็นนุธัของรัคเจำ้ 
เัำจคใชอ้คไัเป็นเส้นขีดรัน่? เัำจครูดไดห้ัือวำ่ถำ้มนุษยท์  ำผิดนำปนำงชนิดธ่อรัคเจำ้เขำจครน้จำเ
เำัเป็นนุธัของรัคเจำ้ แธ่ถำ้ท ำผิดนำปอีเชนิดหน่ึงเัำจครูดไดห้ัือวำ่เขำยงัรงเป็นนุธัของรัคเจำ้
อยู่ เัำจครูดไดห้ัือวำ่ถำ้รัิสเธียนท ำผิดนำปชนิดน้ี เขำจคธอ้งเลิเเป็นรัิสเธียน แลคถำ้เขำท ำผิดแธ่
เรียงเล็เนอ้ยชนิดน้ี เขำยงัเป็นรัิสเธียนไดอี้เธ่อไป? เัำจครูดไดห้ัือวำ่ถำ้รัิสเธียนยอมให้ธวัเองอยู่
ในรวำมนำปเป็นเวลำหน่ึงปีแลว้เขำจคธอ้งหมดสิทร์ิเป็นรัิสเธียน แธ่ถำ้เขำท ำผิดแลคอยูเ่นันำปเรียง
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ไม่เ่ีวนัเขำเ็ยงัรงเป็นรัิสเธียนอยู?่ ใรัจคเป็นผูธ้ดัสินในเั่ืองน้ี แลคเัำจคให้หลเัเเณฑ์ในเำัธดัสิน
น้ีอยำ่งไั? 

ข. คนเหล่ำน้ันทีห่ลงผดิและไม่กลบัใจใหม่ 

เัำจคธอ้งเล่ำวในท่ีน้ีดว้ยวำ่ไม่มีใรัทัำนในใจของผูใ้ดเ่อนท่ีเขำจคธำย รนนำปท่ีจมอยูใ่น
ปลเัของรวำมนำปธั้งหลำยปีอำจเลนัใจใหม่ในวำัคท่ีเขำใเลจ้คธำย แลคเลนัมำหำรัคเจำ้ภำยในใจ
ของเขำเ่อนท่ีเขำจคส้ินใจเ็ได ้แธ่ท่ีเัำรูดน้ีเัำเ ำลงัริดถึงรนท่ีเรยเลนัใจแลว้แธ่ภำยหลงัปลีเธวัออเ
จำเรัคเจำ้ ดูเหมือนวำ่เขำส้ินลมหำยใจโดยปัำศจำเเำัส ำนึเนำปหัือไม่มีเำัเลนัใจใหม่ เัำขอ
ยเธวัอยำ่งสัเสองเั่ือง เั่ืองหน่ึงจำเรัครมัภีั์เดิมแลคอีเเั่ืองหน่ึงจำเรัครมัภีั์ใหม่  

ในรัครัมภีั์เดิม ซำอูล เษัธัิย์องร์แัเของชำวอิสัำเอลนั้ นเป็นธัวอย่ำงท่ียเเอำมำ
เปัียนเทียนไดส้ ำหัันรนจ ำรวเน้ี เม่ือซำอูลยงัเป็นรนหนุ่ม ๆ อยูดู่เหมือนซำอูลเป็นผูธิ้ดธำมรัคเจำ้ 
ภำษำท่ีใช้อรินำยเั่ืองของซำอูลไดใ้ช้ถอ้ยร ำหนเัแน่นมำเ ซำอูเอ็ลผูเ้ป็นศำสดำรยำเัณ์ได้ั ันร ำสั่ง
จำเรัคเจ้ำให้เจิมซำอูล เป็นเษธััิย์องร์แัเของปัคเทศอิสัำเอล ในรัครมัภีั์เล่ำวไวว้่ำ รัค
วิญญำณของรัคเจำ้เสเด็จลงมำปัคทนันนซำอูล แลคซำอูลทังรยำเัณ์ไดด้ว้ย แลคยงัเล่ำวธ่อไปว่ำ
รัคเจำ้ทังปัคทำนจิธใจใหม่ให้แเ่ซำอูลดว้ย ซำอูลไดป้ฏินธิัแลคัันผิดชอนธ่อเำัเัียเั้องของรัค
เจำ้อยำ่งดียิ่งในธอนธน้แห่งชีวิธของเขำ แธ่รั้ันธ่อมำซำอูลไดห้นัหลงัให้รัคเจำ้แลว้เลือเท ำอคไั ๆ
ธำมใจธนเอง เม่ือใเลจ้คสวััรธรือวำัคท่ีอนัธัำยจคมำถึงวิญญำณของธนเอง ซำอูลไดทู้ลั้องขอธ่อ
รัคเจำ้ ๆ มิไดท้ังธอนเลย ซำอูลหมดหวงัจึงปลงรัคชนม์ของรัคองร์เองโดยลม้ทนัรัคแสงดำน
ของรัคองรเ์องในขณคท่ีศธััูเขำ้มำใเล ้ซำอูลจดัเขำ้อยูใ่นรนจ ำรวเท่ีอรินำยไวใ้นร ำอุปมำของรัค
เยซูเั่ืองเมล็ดรืช ธเลงในหินมำเดินน้อย หัือธเลงในหนำมแลคจดัเข้ำอยู่ในรนจ ำรวเท่ีอรินำยไว้
ในฮีนัูนทท่ี 6 ซ่ึงเัำไดอ้รินำยมำแล้ว ซำอูลถูเรัควิญญำณของรัคเจำ้ดลใจแลคถูเรัควิญญำณเั่ง
เั้ำในจิธใจ แธ่เัคนั้นซำอูลไม่มอนธวัเองแเ่รัคเจำ้เลย 

ในหนังสือรัครมัภีั์ใหม่ เั่ืองของยูดำห์อิสเำัิโอรเป็นธวัอย่ำงท่ีเห็นได้ชัด รัคเยซูทัง
เลือเ 

ยูดำห์ให้เป็นรนหน่ึงในจ ำรวเอรััสำวเสินสองรน ยูดำห์ถูเส่งธวัออเไปให้ท ำเำัของ
รัคองร์รั้อม ๆ เนัอรััสำวเอ่ืน ๆ เล่ำวรือออเไปเทศนำแลคท ำเำัอิทริฤทริมหัศจััย์แธ่ผล
สุดทำ้ยยูดำห์เลนัเลำยเป็นรนทัยศธ่อรัคเยซูแลคขำยรัคเยซูดว้ยเงินสำมสินแผ่น ดว้ยรวำมหมด
หวงัเขำจึงผเูรอธำย แธ่รัคเยซูมิไดท้ังทอดทิ้งเั่ือยของชำยรนน้ีให้เัำสงสัยธ่อไป รัคเยซูธััสแเ่
สำวเของรัคองร์ว่ำ “เัำไม่ได้เลือเท่ำนทั้งสินสองรนดอเหัือ แธ่รนหน่ึงในรวเท่ำนออเมำจำเ
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มำั” ยูดำห์อิสเำัิโอดไม่เรยเป็นสำวเของรัคเยซูอย่ำงแทจ้ัิงเลย เัำมีโอเำสดีท่ีสุดแธ่เขำเองไม่
ธอ้นัันโอเำสนั้น 

ร ำรดูของยอห์น ในหนงัสือ 1 ยอห์น 2:19 ไดอ้รินำยใหเ้ัำทัำนถึงรนเหล่ำนั้นท่ีดูเหมือนเป็น 
รัิสเธียนแธ่แลว้เ็ถอยหลงัไวว้ำ่ดงัน้ี “เขำเหล่ำนั้นไดอ้อเจำเรวเเัำ แธ่วำ่เขำไม่ไดเ้ป็นฝ่ำย

รวเเัำ เรัำควำ่ถำ้เขำไดเ้ป็นฝ่ำยรวเเัำ เขำจคไดร้งอยูเ่นัเัำธ่อไป แธ่เขำไดอ้อเไปเรื่อจคไดป้ัำเฏ
วำ่ไม่ใช่เป็นรวเเัำทุเรน” 

3. ค ำสอนทีน่ ำไปสู่ควำมสะเพร่ำและครองชีวติอย่ำงไร้ศีลธรรม 

ถำ้ผูใ้ดัู้ธวัวำ่เขำจคไม่ธอ้งหลงทำงอีเเลย เขำจคไม่ัคมดััควงัธวัว่ำเขำรวัปัครฤธิอย่ำงไั 
ถำ้ใรัเขำ้ใจอย่ำงน้ีแลว้รน ๆ นั้นยงัไม่ัู้จเัรวำมหมำยของเำัเป็นรัิสเธียนอย่ำงแทจ้ัิง เม่ือรน ๆ 
หน่ึงไดเ้ลนัใจใหม่ัันรวำมัอดเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ รน ๆ นั้นไม่มีรวำมปัำัถนำอยำเมีชีวิธจมอยูใ่น
รวำมนำปอีเเลย เรัำคเเิดมีรััมชำธิชนิดใหม่ข้ึนในธวัของรน ๆ นั้น ส่ิงท่ีเขำเรยชอนรอััเใรั่นดัน้ี
เขำหมดรวำมสนใจเสียแลว้ เขำนงัเเิดรวำมััเรัคเจำ้แลคมีรวำมปัคสงร์จคท ำธำมรัคเจธนำของ
รัคองร ์เม่ือรนท่ีชอนท ำชัว่แลคไม่เรยเสียใจ ส่ิงท่ีธนเองท ำชัว่เ็เป็นรยำนยืนยนัวำ่รน ๆ นั้นยงัไม่เรย
ได้ั ันรวำมัอดเลย 

3. ควำมจริงบำงประกำรเกีย่วโยงกบัค ำสอนนี้ 

1. บำงคนอำจถูกล่อลวงเกีย่วกบัควำมรอดของเขำเอง 

นำงทีเขำริดว่ำเขำไดป้ัคสนรวำมัอดแลว้ ซ่ึงรวำมจัิงเขำไม่เรยได้ั ันรวำมัอดเลย เขำอำจ
นนัเขำ้อยู่ในจ ำรวเรนท่ีเป็นเมล็ดรืชอย่ำงท่ีรัคเยซูทังอรินำยไวแ้ล้ว ซ่ึงปัคสนรวำมธ่ืนเธน้แธ่
เรียงชัว่รัำวแธ่ไม่ไดเ้ลนัใจใหม่จัิง ๆ หัือนำงทีเขำริดวำ่เขำเป็นรัิสเธียนแลว้เรัำคเขำไดเ้ขำ้เป็น
สมำชิเของรัิสธจเัั แลคได้ั ัเษำัคเนียนแลคเฏของรัิสธจเัันำงปัคเำันั้นดีแลว้ เม่ือเป็นเช่นน้ีเ็
ไม่ธอ้งสงสัยวำ่รน ๆ นั้นจคไม่ท ำผิด เปำโลเธือนเัำวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจคริจำัณำดูธวัของท่ำนวำ่ท่ำน
ธั้งอยูใ่นรวำมเช่ือหัือไม่” (2 โรัินร์ 13:5) แลคเปโธัเล่ำววำ่ “เหธุฉคนั้นดูเ่อนรวเรี่นอ้งทั้งหลำยจง
ยิง่อุธส่ำห์เัคท ำใหเ้ำัท่ีรัคเจำ้ทังเัียเแลคเลือเท่ำนไวแ้ลว้นั้นใหถึ้งท่ีส ำเั็จแน่นอน”  

(2 เปโธั 1:10) อยำ่ล่อลวงธนเองเเ่ียวเนัส่ิงส ำรญัท่ีสุดในโลเ รือเด๋ียวน้ีท่ำนเช่ือรัคเจำ้ใน
ฐำนคอยำ่งไั 
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2. บำงคนอำจหมดควำมยนิดีและหมดอ ำนำจในควำมรอด 

เั่ืองเช่นน้ีแหลคท่ีได้เเิดข้ึนเนัธวัดำวิด เรัำคเำัเัคท ำนำปของท่ำนดำวิด รวำมยินดีใน
รวำมัอดของท่ำนจึงหำยไป แลคฤทร์ิอ ำนำจของรัคเจำ้ในชีวิธของท่ำนเ็เส่ือมลงไป นำงรนริดวำ่เขำ
สูญเสียรวำมัอดของเขำหมดแลว้ในเม่ือเขำเรียงหมดรวำมปิธิยินดีในรวำมัอดของเขำเท่ำนั้น เม่ือร
ัิสเธียนขำดรวำมัคมดััควงัแลคทอดทิ้งหนำ้ท่ีรัิสเธียนของธนแลคหยุดท ำงำนของรัิสเธียน เขำจค
ไม่มีรวำมสุขแลคไม่มีรวำมยนิดีในจิธใจของเขำเลย แลคถำ้เขำเป็นรัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงแลว้ เขำจคไม่ธเ
อยูใ่นภำวคเช่นน้ีเั่ือยไป มโนรััมของเขำจคันเวนจิธใจเขำจนเวำ่เขำจคเลนัมำถวำยธวัเนัรัคเจำ้
ใหม่ แลคเม่ือเขำท ำเช่นนั้นรวำมสุขแลครวำมยินดีแลคฤทร์ิอ ำนำจของรัคเจำ้จคเลนัรืนมำสู่ชีวิธของ
เขำ 

3. บำงคนอำจปนควำมรอดกบัรำงวลัว่ำเป็นส่ิงเดียวกนั 

รวำมัอดเป็นผลของรัควญิญำณนัิสุทร์ิแลคไม่ใช่ผลงำนของมนุษย ์แธ่ลครนไดเ้ลนัใจจำเ
นำปของธนเอง แลคมอนรวำมไวว้ำงใจของเขำไวเ้ันรัคเยซูรัิสธ์ว่ำรัคองร์เป็นผูเ้ปล้ืองนำป
ปัคจ ำธวัของเขำ แลครัควิญญำณนัิสุทร์ิเสด็จเขำ้มำในใจท ำงำนแสดงรัครุณของรัคองรโ์ดยช่วย
รนนั้นให้รน้จำเรวำมนำป รนท่ีด ำเนินชีวิธรัิสเธียนอยำ่งแทจ้ัิงจคได้ั ันัำงวลัแห่งเำััอดรน้จำเ
นำปได ้นำงรนอำจได้ัันรวำมัอดไม่ได้ั ันัำงวลัรันถว้น “ถำ้เำัของผูใ้ดท่ีเ่อข้ึนนนัำเนั้นทนอยู่
ได ้ผูน้ั้นจคไดน้  ำเหน็จ ถำ้เำัของผูใ้ดไหมเ้สีย ผูน้ั้นเ็จคขำดน ำเหน็จ แธ่ธวัเขำจคัอด แธ่เหมือนดงั
ัอดจำเไฟ” (1 โรัินร์ 3:14-15) แลคเป็นขอ้รวำมท่ีเปำโลมุ่งหมำยท่ีจครดูเช่นนั้นจัิง ๆ “ท่ำนทั้งหลำย
จงอุธส่ำห์ปัครฤธิใหร้วำมัอดของธนนัินูัณ์ดว้ยรวำมเเังเลวัธวัสั่น” (ฟิลิปปี 2:12) ัำงวลัท่ีเัำจค
ได้ั ันเธม็นัินูัณ์หัือไม่อยูท่ี่รวำมสุจัิธแลคเิจเำัท่ีเัำท ำ 

ร ำสอนเเ่ียวเันเำัธั้งย ัง่ยืนเด็ดขำดของสำวเเ็รือเำัน ำรวำมสงนสุขมำให้แเ่จิธใจของ
นััดำผูท่ี้เป็นนุธัของรัคเจำ้ จคเป็นเำัโหดั้ำยทำัุณสัเเท่ำใดส ำหัันขำ้รเจำ้ ถำ้ขำ้รเจำ้ัู้ธวัวำ่ัอด
รน้วนัน้ี แธ่รัุ่งน้ีจคสูญเสียของปัคเสัิฐนั้น เป็นรวำมสุขจัิงท่ีจคทัำนแน่นอนวำ่ “รัคองรผ์ูท้ังธั้ง
ธน้เำัดีไวใ้นท่ำนทั้งหลำยแลว้รงจคเัคท ำให้ส ำเั็จจนถึงเำลวนัแห่งรัคเยซูรัิสธ์จคท ำให้ส ำเั็จ
รันถว้ยนัินูัณ์” (ฟิลิปปี 1:6) นดัน้ีขำ้รเจำ้ัอดรน้จำเนำปแลว้ แลคขำ้รเจำ้เ็ยงัจคัอดรน้จำเนำปอยู่
ธลอดไป ในเม่ือขำ้รเจำ้จคยนือยูธ่่อรัครเัธั์รัคเจำ้ในวนัริรำเษำโลเ 

ร ำสอนน้ีวำงรวำมัันผิดชอนอย่ำงใหญ่หลวงนนธวัรัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงทุเรน ในฐำนคท่ีเัำ
เป็นนุธัของรัคเจำ้ เล่ำวรือเป็นผูท่ี้รัคเจำ้ทังซ้ือเัำมำจำเรวำมรินำศดว้ยรัคโลหิธของรัคองร์
เอง แลคเัำเ ำลงัมองดูโลเแห่งอนำรธท่ีจคมำถึงเัำจคธอ้งซ่ือสัธยแ์ลคสุจัิธธ่อรัคเจำ้ของเัำ เัำรวั
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จคมีชีวิธอยู่อย่ำงชำยแลคหญิงท่ีรวัจคปัครฤธิในฐำนคท่ีเัำเป็นรนท่ีถูเซ้ือมำด้วยัำรำสูงเช่นนั้น 
แลคเัำเ ำลงัมองดูมัดเยอดเยีย่มท่ีเัำเ ำลงัจคััน เัำจคธอ้งัันใชร้ัคเจำ้เหมือนเนัหญิงแลคชำยท่ีรวั
จคัันใชร้ัคองร ์ซ่ึงถูเเัียเให้มีรวำมสัมรนัร์เนัรัคองรแ์ลควำงใจในเิจเำัของรัคัำชอำณำจเัั
ของรัคองรใ์นโลเน้ี 

“เม่ือเัำยนือยูธ่่อหนำ้รัคท่ีนัง่ 
ขำ้รเจำ้ยนือยูเ่นัรัคองรโ์ดยรันนัินูัณ์ 
ขำ้รเจำ้จควำงเเียัธิของขำ้รเจำ้ไว ้
ท่ีรัคนำทของรัคเยซูรัิสธ”์ 
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บทที ่8 กำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

1. ควำมหมำยของกำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

1. ธำมทศันคของลทัริ “แอนริโนเมียน” (รวำมเห็นผดิ) 
2. ธำมทศันคของลทัริ “ผูน้ัิสุทร์ิ” (รวำมเห็นผดิ) 
3. ธำมทศันคของรัครมัภีั์ 
เ. รวำมหมำยของเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 

เ. เล็งถึงรวำมสัมรนัร์ 
ข. เล็งถึงอุปนิสัย 

ข. เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิแน่งเป็นสำมรัน่ 
เ. เป็นปัคสนเำัณ์ 
ข. เป็นรวำมเจัิญทีลครัน่ 
ร. เป็นส่ิงท่ีธอ้งท ำใหส้ ำเั็จ 

2. ผู้แทนของกำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

3. อปุกรณ์ของกำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

1. อุปเัณ์ท่ีส ำรญัท่ีสุดรือรัควจนคของรัคเจำ้ 
2. อุปเัณ์อ่ืน ๆ 

เ. เำัอริษฐำน 
ข. เำัเัคท ำดีของรัิสเธียน 
ร. มิธัภำรแนนรัิสเธียน 
ง. เำัเธัียมล่วงหนำ้ของรัคเจำ้ 
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บทที ่8 กำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 
มีหลเัร ำสอนส ำรญั ๆ หลำยปัคเำัในรัครมัภีั์ ซ่ึงรนนำงรวเไม่เหลียวแลเรัำคมีนำงรน

เล่ำวหำให้เขำ้ใจร ำสอนเหล่ำนั้นไปในทำงท่ีผิด ขอ้น้ีเป็นรวำมจัิงเเ่ียวเนัเำัเสด็จมำรั้ังท่ีสองของ
รัครัิสธ ์เรัำคมีรนนำงรวเมีรวำมริดเห็นเเ่ียวเนัรวำมจัิงอนัปัคเสัิญน้ีไเลเเินไป จนเัคทัง่เขำ
จดัเวลำวำงัคเนียนเำัไวร้ั้อม แธ่นำงรวเเ็ไม่เหลียวแลรวำมจัิงน้ีเลย หลเัร ำสอนเั่ืองเำัช ำัคให้
นัิสุทร์ิเ็เช่นเดียวเนั เรัำควำ่นำงรนไดท้  ำใหห้ลเัร ำสอนน้ีเขวไปแลคไดเ่้อทฤษฎีอยำ่งอ่ืนนำนำชนิด
ข้ึนลอ้มัอนหลเัร ำสอนน้ี แลคนำงรนไดส้ลดัหลเัร ำสอนน้ีทิ้งเสียอยำ่งส้ินเชิง แธ่เัคนั้นหลเัร ำสอน
เั่ืองน้ีเ็เป็นร ำสอนท่ีส ำรญัท่ีสุดอนัหน่ึงในรัครมัภีั์ แลคเัำรวัริจำัณำร ำสอนน้ีให้เัำรูดถึงสำม
ส่ิงเเ่ียวเนัเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 

1. ควำมหมำยของกำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ินั้นหมำยรวำมวำ่อคไั? มีรวำมเห็นผิด ๆ เเ่ียวเนัเั่ืองรวำมนำปของรัิส
เธียนอยูส่องขอ้ 

1. ตำมทศันะของลทัธิ “แอนธิโนเมยีน” (ควำมเห็นผดิ) 

ทฤษฎีน้ีเห็นว่ำ เม่ือได้ัันรวำมัอดโดยรัครุณเรัำครวำมเช่ือในองร์รัครัิสธ์แล้ว รัิส
เธียนเ็ไม่มีรวำมจ ำเป็นใด ๆ ท่ีจคปฏินธิัธำมรัคนญัญธิัของรัคเจำ้ เขำจคมีชีวิธอยู่ไดส้นำยธำมใจ
ชอน ยิง่ท  ำนำปมำเเท่ำใดยิง่มีโอเำสได้ั ันรัครุณมำเข้ึนเท่ำนั้น เปำโลไดธ้เัเธือนเัำเล็เนอ้ยเเ่ียวเนั
รวำมเห็นผิด ๆ เช่นน้ีดงัปัำเฏใน โัม 6:1 “ถำ้อยำ่งนั้นแลว้เัำทั้งหลำยจควำ่อยำ่งไั? เัำจครงอยูใ่น
รวำมนำปธ่อไปเรื่อจคให้รัครุณมีปัำเฏมำเยิ่งข้ึนหัือ? อย่ำให้เป็นอย่ำงนั้นเลย” ร  ำธอนท่ีเปำโล
แนคน ำไวอ้ยำ่งหนเัแน่นรือ “รัคเจำ้ทังห้ำม” เำัท่ีรัิสเธียนจคยึดหลเัเช่ือถือเช่นน้ีเป็นเำัท ำลำย
รวำมจัิง แลคส ำแดงให้เห็นชดัเจนว่ำเขำขำดรวำมเขำ้ใจในเั่ืองรััมชำธิของชีวิธรัิสเธียน เม่ือรน
เลนัใจมำเป็นรัิสเธียนจัิง ๆ แลว้ เขำไม่มีจิธใจท่ีอยำเจคเลนัไปอยู่เนัรวำมนำปอีเ “รวเเัำท่ีธำย
แเ่รวำมนำปจคมีชีวิธในรวำมนำปธ่อไปอยำ่งไัได?้” โัม 6:2 รัิสเธียนท่ีแทจ้ัิงยอ่มเเลียดชงัรวำม
นำป 

2. ตำมทศันะของลทัธิ “ผู้บริสุทธ์ิ” 

ธำมทศันคของฤทษฎีน้ีสอนวำ่ รนเัำสำมำัถหัือรวัจคเลำยเป็นรนท่ีมีรวำมอิสัคปัำศจำเ
นำปในชีวิธน้ีได ้ทศันคน้ีแหลคท่ียอห์นเวสเล่ยเ์ป็นผูย้ึดถือแลคมีอีเหลำยรนเ็รลอยยึดถือธำมเนัไป
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ดว้ย แลคทศันคเช่นน้ีหลำยรนในปัจจุนนัเ็เ ำลงัยึดถือเนัอยู ่เำัท่ีช ำัคให้นัิสุทร์ิ เขำถือวำ่รน ๆ นั้น
เป็นรนนัิสุทร์ิปัำศจำเรวำมนำปจัิง ๆ  

ร ำสอนเช่นน้ีไม่มีัำเฐำนอนัแทจ้ัิงในรัครมัภีั์ปัคเำัแัเท่ีสุด ไม่มีมนุษยร์นใดนอเจำเ
รัคเยซูจคเป็นผูอ้้ำงธนได้ว่ำเป็นรนปัำศจำเนำป แน่นอนเปำโลเองเ็ไม่เรยอ้ำงธนเองเช่นนั้น 
ปัคเำัท่ีสอง รัครมัภีั์สอนแน่นอนแลคสอนเน้นอย่ำงหนเัแน่นว่ำไม่มีผูใ้ดในโลเเป็นผูป้ัำศจำเ
รวำมผิดนำป 1 ยอห์น 1:8 “ถำ้เัำทั้งหลำยจคว่ำเัำไม่มีนำป เัำเ็ล่อลวงธนเอง แลครวำมจัิงไม่ไดอ้ยู่
ในเัำเลย” ยอห์นสอนวำ่รนท่ีรดูวำ่ธนเองไม่มีนำปรนนั้นเ็ล่อลวงธนเองหัือมิฉคนั้นเ็เป็นรนรดูมุสำ 

มีนำงรนรูดว่ำดงัน้ี รัคเยซูเรยธััสอย่ำงน้ีไม่ใช่หัือว่ำ “เหธุฉคน้ี ท่ำนทั้งหลำยจงเป็นผูดี้
ัอนรอนเหมือนอยำ่งรัคนิดำของท่ำนผูอ้ยูใ่นสวััรน์ั้นเป็นผูดี้ัอนรอน” (มทัริว 5:48) รัคเยซูรงไม่
นอเใหเ้ัำท ำส่ิงท่ีเัำไม่สำมำัถท ำได ้รัคเจำ้ทังวำงอุดมรธิอนัดีัอนรอนไวส้ ำหัันรนของรัคองร ์
ถำ้อุดมรธินั้นไม่ดีัอนรอนเ็จคไม่เหมำคสมส ำหัันรัคเจำ้ผูน้ัิสุทร์ิ ถำ้รัคเจำ้จคธััสวำ่ “ท่ำนธอ้ง
เป็นผูน้ัิสุทร์ิในทุเส่ิงทุเอย่ำงเท่ำท่ีจคท ำได ้แธ่ถำ้ท่ำนจคท ำนเรั่องไปนำ้งเล็เนอ้ยในขอ้นั้นขอ้น้ีเ็
รงไม่เป็นไั” ถำ้รัคเจำ้ชนิดนั้นจคธััสอยำ่งนั้นเ็เป็นรัคเจำ้ชนิดท่ีใชไ้ม่ได ้รัคเจำ้จคหมดรวำมเป็น
รัคเจำ้ ถำ้รัคองรจ์คทังวำงแนนฉนนัท่ีไม่สมนูัณ์ไวใ้หช้ำยหญิงปฏินธิัธำม แธ่รัคเจำ้ผูน้ัิสุทร์ิทัง
ปฏิเสรอยำ่งแขง็แังไวใ้นรัควจนคของรัคองรว์ำ่ ยงัไม่มีใรัข้ึนสูงสุดมำธัำฐำนท่ีรัคองรท์ังวำง
ไวเ้ลย 

นำงรนเล่ำววำ่ ยอห์นผูเ้ป็นสำวเท่ีรัคเยซูทังััเมิไดส้อนไวใ้น 1 ยอห์น 3:6,9 หัือวำ่ “รน
ใดท่ีอำศยัอยู่ในรัคองร์ รนนั้นไม่ได้มีปเธิเัคท ำนำป ผูใ้ดท่ีมีปเธิเัคท ำนำปผูน้ั้นยงัไม่ได้เห็น
รัคองร์ แลคยงัไม่ได้ั ู ้จเัรัคองร์......ผูใ้ดท่ีนงัเเิดจำเรัคเจำ้ผูน้ั้นไม่ไดเ้ัคท ำนำป เรัำคเช้ือของ
รัคองรย์งัมีอยูใ่นผูน้ั้น จึงเัคท ำนำปไม่ไดเ้รัำคนงัเเิดจำเรัคเจำ้” ปัคเำัแัเถำ้เัำจคใชข้อ้รัค
รมัภีั์เหล่ำน้ีสอนถึงรวำมนัิสุทร์ิปัำศจำเนำป เัำเ็สอนเเินรวำมจัิงไปเรัำคขอ้รัครมัภีั์ท่ีว่ำ 
“เัคท ำนำปไม่ได”้ รือหมำยรวำมวำ่จคเป็นไปไม่ไดท่ี้เขำจคเลนัไปท ำนำปอีเ แธ่นัน่ไม่ใช่รวำมจัิง
เรัำคไม่หมำยวำ่รัิสเธียนจคท ำนำปอีเไม่เป็น ไม่วำ่เขำจคเป็นรัิสเธียนนำนสัเเท่ำใด 

ในเำัท่ีจคเขำ้ใจรวำมหมำยร ำรูดของยอห์น เัำจคธอ้งเลนัไปดูรวำมหมำยในภำษำเัีเ ซ่ึง
เป็นภำษำธน้ฉนนัท่ีเขียนรัครมัภีั์ใหม่ร  ำรูดในภำษำนั้นรูดถึงปัจจุนนัเำล หมำยรวำมว่ำเป็นเำั
เัคท ำของเวลำปัจจุนนัเสมอ รือถ้ำจครูดอย่ำงยอห์นรูดเ็หมำยรวำมดังน้ี “รนใดท่ีได้อำศอัยู่ใน
รัคองร ์รนนั้นจคไม่ท ำนำปอีเธ่อไป” เขำอำจท ำนำปรลำดรลั้งเป็นนำ้งนำงรั้ังนำงรัำว แธ่เขำจคไม่
ยอมท ำนำปจนธิดเป็นนิสัยปัคจ ำธวัอีเเลย ถำ้เขำเป็นนุธัของรัคเจำ้จัิง ๆ แลว้เขำจคยอมธวัท ำนำป
เั่ือย ๆ ธ่อไปไม่ได ้
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แธ่มีอนัธัำยอยู่มำเท่ีเัำจคสอนให้เลิเสนใจเนัรวำมนัิสุทร์ิ เัำเ็จคสอนเเินไปเัำอำจ
เลำยเป็นรนสคเรั่ำ ไม่ัคมดััควงัเั่ืองรวำมนำป แลคไม่ธ้องใช้รวำมรยำยำมเท่ำไั เรื่อให้ถึง
มำธัำฐำนอุดมรธิของรัคเจำ้ ด๊อดเธอั์ เอ.เจ. เอั์ดอน สอนวำ่ ถำ้ร ำสอนเั่ืองน ำเรญ็ธนให้นัิสุทร์ิ
ปัำศจำเนำปเป็นร ำสอนเท็จแลว้ ร ำสอนท่ีสอนให้รนรอใจเนัรวำมไม่นัิสุทร์ินั้น เ็เป็นร ำสอนเท็จ
ยิ่งเว่ำเสียอีเรัิสเธียนท่ีเดินธำมโลเียร์ำเนัรูดใส่ั้ำยหัือรอยจนัผิด รัิสเธียนผูร้ยำยำมท ำธนให้
นัิสุทร์ินั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สมรวัเลย 

3. ตำมทศันะของพระคมัภีร์ 

ก. ควำมหมำยของกำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

มีรวำมหมำยอยูส่องอยำ่งเเ่ียวเนัเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 
เล็งถึงรวำมสัมรนัร์ 
หมำยรวำมว่ำแยเธวัออเธ่ำงหำเ ไวเ้รื่อใช้ในัำชเิจของรัคเจำ้ ภำชนคในรัควิหำัท่ีเัุง

เยัูซำเล็ม เ็ถูเแยเไวใ้ช้ส ำหัันเำัสมยัเำัรัคเจำ้เท่ำนั้น วนัสคนำโธเ็เป็นวนัท่ีถูเแยเไวส้ ำหััน
รัคเจำ้เล่ำวรือ แยเไวจ้ำเวนัปเธิในหน่ึงสัปดำห์ ถือวำ่วนันั้นเป็นวนันัิสุทร์ิเป็นวนัส ำหัันเิจเำั
ของรัคเจำ้ นุธัชำยหวัปีเขำเ็แยเเป็นนุธัของรัคเจำ้ ในหนงัสืออรยร 13:2 รัคเจำ้ธััสแเ่โมเสส
วำ่ “จงถวำยนุธัหัวปีทั้งส้ินแเ่เัำ” อำโันแลคนุธัชำยของเขำถูเช ำัคให้นัิสุทร์ิเม่ือถูเเจิมให้เป็น
ผู ้ั ันใชร้ัคเจำ้ แลคแยเธวัออเมำเป็นปุโัหิธในท ำนองเดียวเนัรัิสเธียนถูเช ำัคให้นัิสุทร์ิเรื่อเป็น
นุรรลส ำหัันัำชเิจของรัคเจำ้ 

ข. เลง็ถึงอปุนิสัย 

เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิเป็นเำัท ำใหน้ัิสุทร์ิ เำัศึเษำของเัำเเ่ียวเนัเำัเป็นผูช้อนรััม ไม่ได้
หมำยถึงเำัเัคท ำให้เัำเป็นผูช้อนรััม แธ่เป็นเำัปัคเำศของรัคเจำ้ ให้ทัำนว่ำเขำเป็นรนชอน
รััม หัืออีเปัคเำัหน่ึง เำัช ำัคให้นัิสุทร์ิไม่หมำยถึงเำัปัคเำศให้ทัำนวำ่นัิสุทร์ิแธ่เป็นเำั
ท ำใหน้ัิสุทร์ิ เม่ือรัคเจำ้ทังช ำัคนุรรลหน่ึงนุรรลใดใหน้ัิสุทร์ิรัคเจำ้ท ำใหเ้ขำเป็นผูน้ัิสุทร์ิ 
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ข. กำรช ำระให้บริสุทธ์ิแบ่งเป็นสำมคัน่ 

ก. เป็นประสบกำรณ์ 

ถำ้จครูดอีเอย่ำงหน่ึง รนท่ีเลนัใจมำเป็นรัิสเธียนเขำเ็เป็นผูท่ี้ถูเช ำัคให้นัิสุทร์ิแล้ว ใน
ปัคสนเำัณ์ท่ีเัำเัียเว่ำเำันงัเเิดใหม่ ชีวิธเเ่ำท่ีท ำนำปเ็ถูเธัึงไวแ้ลว้ แลคมีลเัษณคใหม่เเิดข้ึน 
ปัคสนเำัณ์เช่นนั้นเป็นเำัธั้งธน้เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิเรื่อเำัของรัคเจำ้ 

ข. เป็นควำมเจริญทลีะคัน่ 

เำัท่ีช ำัคใหน้ัิสุทร์ิเป็นววิฒันำเำัในชีวธิ แลคนิสัยของรัิสเธียนท่ีเจัิญข้ึน เม่ือรน ๆ หน่ึง
เป็นรัิสเธียนรนนั้นเป็นทำัเของรัครัิสธ์ เขำจคธอ้งเธินโธแลคเจัิญข้ึนธำมรััมชำธิของรัิส
เธียนธอนน้ีเัำเห็นเำัเเ่ียวของัคหว่ำงเำันงัเเิดใหม่ เนัเำัถูเช ำัคให้นัิสุทร์ิ เำัเปล่ียนแปลง
จิธใจใหม่เป็นเำันงัเเิด เำัช ำัคให้นัิสุทร์ิ เป็นรวำมเธินโธ ธำมร ำสอนของด๊อเเธอั์สคธัองว่ำ 
“เำัช ำัคให้นัิสุทร์ิเป็นเำัท่ีรัควิญญำณนัิสุทร์ิทังท ำงำนธิดธ่อเนัเั่ือย ๆ ซ่ึงจคท ำให้เเิดใหม่
ของเัำทังธวัอยูไ่ดแ้ลคมีเั่ียวแังนงัเเิดข้ึน” เม่ือรนใดรนหน่ึงนงัเเิดเป็นนุธัของรัคเจำ้ในรั้ังท่ีรน
เำันงัเเิดใหม่ รน ๆ นั้นเป็นนุธัของรัคเจำ้ท่ีเธินโธข้ึนในปัคสนเำัณ์ของเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 

รวำมเจัิญเธินโธน้ีนำงรนเ็เจัิญเั็วเว่ำอีเรนหน่ึง นำงรนเจัิญเธินโธข้ึนมีขนำดใหญ่โธ
มำเเวำ่อีเรนหน่ึง จคมีข้ึน ๆ ลง ๆ ลม้ลุเรลุเรลำนธำมทำง แธ่เป้ำใหญ่ของรัิสเธียนเ็มุ่งเดินสูงข้ึน
เสมออุปัคมำเหมือนเำัเดินทำงจำเท่ีัำนข้ึนสู่ยอดภูเขำสูงสุด ถนนท่ีเดินข้ึนภูเขำอำจไม่เป็นทำงข้ึน
ธลอดเวลำ นำงแห่งทำงท่ีเดินอำจวเลงชัว่รัำวแธ่เป้ำใหญ่จคเป็นทำงข้ึนธลอดเวลำ แลคในท่ีสุดเัำจค
รนวำ่เัำอยูน่นยอดภูเขำแลว้ 

ปัคสนเำัณ์ของเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิน้ีเป็นภำวคเำัณ์ของแธ่ลคนุรรล เปโธัสอนไวด้งัน้ี 
“ขอใหอ้งรร์ัคเจำ้แห่งสันธิสุขนั้นเอง ทังนนัดำลใหท้่ำนทั้งหลำยเป็นรนนัิสุทร์ิหมดจด”  

(1 เรสคโลนิเำ 5:23) เปำโลไม่ไดถึ้งรวำมนัิสุทร์ิชนิดท่ีปัำศจำเนำปเลย แธ่รูดถึงธวัรนนั้น
ท่ีธอ้งถวำยแด่รัคเจำ้อยำ่งส้ินเชิง เปำโลเนน้ร ำรูดไวด้งัน้ี “ขอให้องรร์ัคเจำ้แห่งสันธิสุขนั้นเอง ทัง
นนัดำลให้ท่ำนทั้ งหลำยเป็นรนนัิสุทร์ิหมดจด แลคทังััเษำทั้ งวิญญำณแลคเำยของท่ำนไวใ้ห้
ปัำศจำเธิเธียนไดจ้นถึงรัคเยซูรัิสธข์องเัำจคเสด็จมำ” (1 เรสคโลนิเำ 5:23) ท่ีเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิ
ธอ้งเเ่ียวขอ้งเนัทุเส่ิงทุเอยำ่งในชีวธิของมนุษย ์
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ค. เป็นส่ิงทีต้่องท ำให้ส ำเร็จ 

เำัววิฒันำเำัเั่ืองน้ีจคร่อย ๆ เจัิญข้ึนเป็นล ำดนัในชีวิธของแธ่ลครนในโลเน้ี แลคจคส ำเั็จ
รันนัินูัณ์ในโลเหน้ำ เม่ือั่ำงเำยถึงแเ่รวำมธำยวิญญำณของผูถ้วำยธวัแเ่รัคเจำ้เ็จคปัำศจำเ
รวำมนำปจัิง ๆ เม่ือถึงวำัคฟ้ืนข้ึนจำเธำย ั่ำงเำยเ็ถูเไล่ออเจำเรวำมเป่ือยเน่ำ แลคถูเเนัมิธให้มี
ั่ำงเำยทิรยเ์หมือนอยำ่งรัคองร ์“เัำทั้งหลำยยงัไม่ไดถู้เส ำแดงให้ทัำนวำ่จคเป็นอยำ่งไัแน่ แธ่เัำัู้
อย่ำงหน่ึงว่ำ ถำ้รัคองร์จคส ำแดงให้เัำทัำนรือเัำจคเป็นเหมือนรัคองร์เรัำครัคองร์จคแลเห็น
รัคองรอ์ยำ่งท่ีรัคองรท์ังเป็นอยูเ่ช่นนั้นจัิง ๆ”  “ฝ่ำยเัำเป็นชำวแผน่ดินสวััร ์เัำรอยท่ำผูช่้วยให้
ัอดจคเสด็จมำจำเสวััร ์รือรัคเยซูเจำ้รัคองรท์ังเปล่ียนแปลงเำยอนัธ ่ำธอ้ยของเัำให้ใหม่ข้ึน ให้
เหมือนอยำ่งเำยของรัคองรอ์นัทังสง่ำัำศี” (ฟิลิปปี 3:20) 

เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิธั้งธน้ดว้ยปัคสนเำัณ์เนัรัคเยซูรัิสธแ์ลคเป็นเำัเจัิญเธินโธข้ึนทีลค
รัน่ แลคในท่ีสุดเ็ส ำเั็จจนวิญญำณเลำยเป็นวิญญำณทิรยแ์ลคั่ำงเำยเป็นั่ำงเำยท่ีนัิสุทร์ิรลำ้ยรัค
นุธัของรัคเจำ้ แธ่นัน่ไม่หมำยรวำมวำ่นุธัของรัคเจำ้ทุเรนเ็จคมีลเัษณคเหมือนเนัหมดทุเรนใน
แผ่นดินสวััร ์หัือไม่หมำยรวำมว่ำเขำจคได้ั ันัำงวลัเหมือนเนัหมดทุเรน ถูเแลว้เขำเหล่ำนั้นจค
เป็นอิสัครน้จำเรวำมผิดนำป แลครน้จำเผลของรวำมนำป แธ่เัคนั้นเขำเ็ไม่ได้ั ันหุ้นส่วนในััศมี
หัือเเียัธิยศแห่งแผน่ดินสวััรเ์ท่ำเทียมเนัเลย รวำมแธเธ่ำงัคหวำ่งรัครัแลคเเียัธิยศท่ีธ่ำงรน
ธ่ำงจคได้ั ันนั้นยอ่มไม่เหมือนเนั รัคเยซูทังช้ีแจงให้สำวเของรัคองรท์ัำนล่วงหนำ้มำเเวำ่หน่ึง
รั้ังว่ำ ทุเรนจคได้ั ันัำงวลัธำมรวำมปัครฤธิของธน แธ่ลครนได้ั ันของรัคัำชทำนจำเรัคเจำ้
ธำมแธ่ผลท่ีเัคท ำ ัำงวลัท่ีเขำได้ั ันนั้นจคธดัสินไดโ้ดยรวำมสัธยซ่ื์อในเำัปฏินธิังำนในชีวิธรัิส
เธียนของเขำ 

2. ผู้แทนของกำรช ำระบริสุทธ์ิ 

ในหนังสือโัม 15:16 เปำโลเล่ำวไวว้่ำ “เป็นท่ีเฉลิมไวโ้ดยเดชรัควิญญำณนัิสุทร์ิ” รัค
วิญญำณนัิสุทร์ิทังเป็นผูแ้ทนในเำันงัเเิดใหม่ฉันใด รัควิญญำณนัิสุทร์ิเ็เป็นผูแ้ทนในเำัช ำัค
ใหน้ัิสุทร์ิฉนันั้น รัคนำมท่ีเัียเวำ่รัควญิญำณนัิสุทร์ิไม่เรียงแธ่หมำยรวำมวำ่รัคองรเ์ป็นผูมี้นิสัย
นัิสุทร์ิเท่ำนั้น แธ่งำนส่วนหน่ึงของรัคองรรื์อท ำให้สำวเของรัคองรเ์ป็นผูน้ัิสุทร์ิ เม่ือรน ๆ หน่ึง
เลนัใจนงัเเิดใหม่รัควิญญำณนัิสุทร์ิเสด็จเขำ้มำในชีวิธของเขำ แลคลงมือส ำแดงรัครุณซ่ึงเัำ
เัียเวำ่ถูเเนัมิธเป็นรนใหม่ แลครัคองรท์ังสถิธอยูเ่นัผูท่ี้รัคองรท์ังไถ่นำปไวแ้ลว้ แลคเำัช ำัค
ใหเ้ป็นผูน้ัิสุทร์ิเ็ส ำเั็จดว้ยรัควญิญำณ 
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ปัคสนเำัณ์เั่ืองรวำมัอดรน้จำเนำปธอ้งอำศยัทั้งดำ้นมนุษยแ์ลคดำ้นรัคเจำ้ เำัท่ีจคช ำัค
ใหน้ัิสุทร์ิเ็เช่นเดียวเนัธอ้งอำศยัทั้งดำ้นมนุษยแ์ลคดำ้นรัคเจำ้ หนำ้ท่ีของมนุษยรื์อเำัถวำยธวัอยำ่ง
ส้ินเชิงธ่อรัคเจำ้ แธ่ลครนธอ้งถวำยชีวธิของเขำธ่อรัคเจำ้ แลครัควญิญำณนัิสุทร์ิเป็นผูท้ังช ำัคให้
เขำใหน้ัิสุทร์ิ เัำได้ั ันเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิธำมส่วนของรวำมเธม็ใจท่ีเัำถวำยธวัแเ่รัคเจำ้ 

ชีวิธของแธ่ลครนเป็นเหมือนเัือนหลงัหน่ึง แลคในเัือนหลงันั้นมีห้องอยู่หลำยห้อง เจำ้ของ
นำ้นอำจเปิดหอ้งนำงหอ้งส ำหัันแขเแลคใหแ้ขเรเัในหอ้งท่ีจดัไว ้แลคเเ็นนำงหอ้งไวไ้ม่ให้ใช ้ฉคนั้น
รนนำงรนอำจเปิดปัคธูจิธใจของชีวิธแเ่องรร์ัควิญญำณนัิสุทร์ิแลคอญัเชิญรัควิญญำณนัิสุทร์ิให้
ทังเป็นแขเมีเเียัธิยศปัคทนัในห้องนำงห้องเท่ำท่ีเปิดไวใ้นนำ้นของเขำ แลคปิดห้องอ่ืน ๆ ไว ้ถ้ำ
เจำ้ของนำ้นจคเปิดทุเห้องอญัเชิญรัควิญญำณนัิสุทร์ิเขำ้ไปปัคทนั รัควิญญำณนัิสุทร์ิเ็จคเขำ้ไป
รวนรุมชีวิธของผูน้ั้นไดท้ั้งหมดอยำ่งสมนูัณ์ น่ีแหลคเป็นถอ้ยร ำของเปำโลท่ีสอนรัิสเธียนชำวเอเฟ
ซสัไวว้ำ่ “อย่ำเมำเหล่ำองุ่นอนัเป็นให้เสียรน แธ่จงปัคเอนดว้ยรัควิญญำณ” (เอเฟซัส 5:18) จงเปิด
ปัคธูทุเนำนในชีวธิของท่ำนถวำยแเ่รัคเจำ้ 

เ่อนท่ีเัำจคเธิมอคไัลงในภำชนคใด ๆ ภำชนคนั้นจคธอ้งช ำัคให้วำ่งเสียเ่อน ถำ้ในภำชนค
นั้นมีน ้ ำสเปัเขงัอยูแ่ธ่เรียงเล็เนอ้ย เัำจคเธิมน ้ ำสคอำดลงไปสัเเท่ำใดเ็มิอำจท ำให้น ้ ำสเปัเหมด
ไปได้ นอเจำเเัำเทน ้ ำสเปัเออเให้หมดเสียเ่อน ฉคนั้นเ่อนท่ีชีวิธของเัำจคถูเเธิมด้วยรัค
วญิญำณนัิสุทร์ิเัำจคธอ้งเธม็ใจเทส่ิงสเปัเท่ีไั้ร่ำออเเสียเ่อน แธ่ลครนจคธอ้งสลครวำมธอ้งเำัท่ี
เป็นรวำมชัว่ทิ้งเสียเ่อน แลคช ำัครวำมปัครฤธิแห่งเน้ือหนงัของธนเอง แลคยอมเช่ือฟังองรร์ัคเยซู
รัิสธใ์นทุเส่ิงทุเอยำ่ง 

3. อปุกรณ์ของกำรช ำระให้บริสุทธ์ิ 

เำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิจคส ำเั็จไดอ้ยำ่งไั? นำงรนริดวำ่เำัท่ีจคช ำัคให้นัิสุทร์ิ ธอ้งสลคธวัเอง
ออเจำเสังรมมนุษย ์ถอนธวัเองออเจำเโลเแลคปิดเั้นธวัเองไวภ้ำยในเ ำแรงส ำนเัของธน แธ่นัน่
ไม่ใช่วิรีของรัคเจำ้ แลคไม่ได้ัันเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิได้ดงัปัคสงร์ ถูเแล้วมีรนดี ๆ แลคเป็นรน
ส ำรญัของโลเไดเ้ลือเใชว้รีิน้ี แธ่รนจ ำรวเน้ีอำจเป็นรนดียิง่ข้ึนเวำ่น้ี แลคท ำงำนรัคเจำ้ไดดี้เวำ่น้ี ถำ้
เขำจคเลือเวิรีปฏินธิัชีวิธของเขำอีเวิรีหน่ึง นำงรนท่ีเป็นรนดีท่ีสุดของจ ำรวเน้ีเ็เลำ้เป็นรยำนยืนยนั
วำ่เขำไม่สำมำัถหลุดรน้จำเอ ำนำจของเำัจูงใจให้ท ำชัว่ไดเ้ลย โดยวิรีท่ีธดัธวัเองออเจำเโลเ เม่ือ
เจอั์โัม อำยุไดส้ำมสินปี ผูน้ี้ไดส้ลคโลเแลคหนีเขำ้ไปอยู่ในทคเลทัำยอำัคเนีย ณ ท่ีโดดเด่ียววิเวเ
นัน่เองเ็เเิดมีเำัจูงใจให้ท ำชั่ว เขำเเ็นเ้อนหินขวำ้งัูปไมเ้ำงเขนแลคเล่ำวร ำหยำนรำยธ่อัูปไม้
เำงเขน แธ่รั้ันแลว้เขำเ็ส ำนึเธวัเสียใจท่ีไดท้  ำนำปเช่นนั้น เขำจึงเเ็นเอ้นหินเหล่ำนั้นมำเฉือนหนำ้อเ
ธนเองดว้ยรวำมัู้สึเผดิ วรีิเำัเช่นน้ีไม่ใช่วรีิเำัของรัคเจำ้ท่ีจคช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ แธ่ 
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1. อปุกรณ์ทีส่ ำคญัทีสุ่ดคอืพระวจนะของพระเจ้ำ 

อุปเัณ์ท่ีส ำรญัท่ีสุดซ่ึงรัควิญญำณนัิสุทร์ิทังใช้ส ำหัันช ำัคให้นัิสุทร์ิ เ็รือรัควจนค
ของรัคเจำ้ ในเำัอริษฐำนทูลขอเรื่อสำวเของรัคเยซูเอง รัคเยซูธััสว่ำดงัน้ี “ขอโปัดธั้งเขำไว้
โดยรวำมจัิง ร ำของรัคองรเ์ป็นรวำมจัิง” (1 ยอห์น 17:17) ใรัเ็ธำมจคเจัิญเธินโธข้ึนในชีวิธรัิส
เธียนไม่ไดถ้ำ้ผูน้ั้นขำดเำัศึเษำรัควจนคของรัคเจำ้ เปโธัได้ั วมรวำมเจัิญในรัครุณแลคเจัิญใน
รวำมัู้ไวด้ว้ยเนั “จงเจัิญเธินโธข้ึนในรัครุณแลคในรวำมัู้ของรัคเยซูรัิสธร์ัคผูช่้วยให้ัอดของ
เัำ” (2 เปโธั 3:18) นัเเรลงสดุดีัู้จเัฤทร์ิอ ำนำจแลคัู้จเัว่ำรวัจคเทอดรัควจนคของรัคเจำ้ไวท่ี้
ไหนแลคเรียงใด นเัสดุดีเล่ำววำ่ “รัคด ำััสของรัคองรน์ั้นขำ้รเจำ้ไดจ้ดจ ำไวใ้นใจ เรื่อขำ้รเจำ้จคไม่
เัคท ำผิดธ่อสู้รัคองร์ (สดุดี 119:11) เปำโลสังเเธัู้จเัธ ำแหน่งแลคฤทริอ ำนำจของรัควจนคของ
รัคเจ้ำว่ำมีเรียงไั เปำโลถือว่ำรัควจนคของรัคเจ้ำเป็นอ ำนำจชนิดหน่ึงท่ีจคช่วยรัิสเธียนท ำ
สงรัำมเปำโลเล่ำวว่ำ “จงถือรัคแสง รือรัคด ำััสของรัคเจำ้” (เอเฟซัส 6:17) รัควจนคของรัค
เจำ้เป็นอำวรุทำงวญิญำณของรัคเจำ้ซ่ึงจคท ำเิจรุัคของรัคองรใ์หส้ ำเั็จ 

2. อปุกรณ์อืน่ ๆ  

รัควจนคของรัคเจำ้เป็นเรั่ืองมือช้ินแัเท่ีใช้ในเำัจดัเธัียมเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิ แลคใน
เวลำเดียวเนัเ็มีเรั่ืองมืออ่ืน ๆ อีเท่ีมำช่วยปัคเอนให้แธ่ลครนท ำธำมรัคด ำััสของรัคเจำ้แลคใช้
เป็นนทเัียนแเ่ชีวธิของธนได ้รือ 

ก. กำรอธิษฐำน 

แน่นอนเหลือเเินท่ีเำัอริษฐำนเป็นอุปเัณ์ส ำรญัช้ินหน่ึงท่ีช่วยในเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิ
สัมฤทร์ิผล รัคเยซูทังจ ำแลงรัคเำยให้สำวเสำมรนเห็นในขณคท่ีรัคองร์ทังอริษฐำน แลคเม่ือ
หญิงชำยรัิสเธียนอริษฐำนเขำจคถูเเปล่ียนแปลงเป็นเหมือนองรร์ัคเยซูเหมือนเนั เปำโลเล่ำวไวว้่ำ 
“แธ่เัำทั้งหลำยไม่มีผำ้รลุมหนำ้แลว้ จึงแลดูสง่ำัำศีขององรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้เหมือนเห็นเงำท่ีเัคจเ แลค
ธวัเัำเ็ถูเเปล่ียนไปเหมือนเนัรัคฉำยขององร์รัคผูเ้ป็นเจำ้ รือมีสง่ำัำศีเป็นล ำดนัข้ึนไปเช่นอย่ำง
สง่ำัำศีท่ีมำจำเองรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้ซ่ึงเป็นวญิญำณ” (2 โรัินร์ 3:18) 

ข. กำรกระท ำดีของคริสเตียน 

เำััันใช้ของรัิสเธียนเป็นอุปเัณ์ช ำัคให้นัิสุทร์ิอย่ำงหน่ึงเำัท่ีหญิงชำยรัิสเธียนัันใช้
รัคเจำ้เท่ำนั้นท่ีจคท ำใหร้ัิสเธียนเจัิญเธินโธข้ึนเหมือนองรร์ัคเยซูรัิสธ ์
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ค. มติรภำพแบบคริสเตียน 

เำัสนิทสนมของรัิสเธียนน ำให้เัำไปถึงเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิหลำยรนชเัช้ำไม่เธินโธข้ึน
อยำ่งท่ีรัิสเธียนรวัจคเธินโธเ็เรัำคมัว่สุมสมำรมเนัรนท่ีไม่ใช่รัิสเธียน แทนท่ีจคสังรมสนิทสนม
เนัรี่นอ้งรัิสเธียนซ่ึงเป็นรนของรัคเจำ้ เำัััเษำวนัของรัคเจำ้แลคััเษำอุปเัณ์ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีรัค
เจำ้ปัคทำนให ้รัครุณของรัคเจำ้จคน ำเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิมำสู่จิธใจของเัำ รนท่ีเริเเฉยไม่ััเษำวนั
ขององรร์ัคผูเ้ป็นเจำ้จคเธินโธชำ้ นำงรั้ังมีรัิสเธียนนำงรนมเัรูดวำ่เขำเป็นรัิสเธียนนอเรัิสธจเัั
ไดดี้เท่ำ ๆ เนัเป็นรัิสเธียนในรัิสธจเััเหมือนเนั หัือจครูดอีเอยำ่งหน่ึงวำ่เขำเป็นรัิสเธียนไดดี้ใน
วนัของรัคเจำ้ (วนัอำทิธย)์ โดยเำัท ำส่ิงอ่ืนแทนเำัไปนมสัเำัรัคเจำ้ท่ีรัิสธจเัั เำัท่ีรูดเช่นน้ี
ไม่เป็นรวำมจัิง ไม่มีใรัท่ีจคเจัิญเธินโธในวิถีชีวิธรัิสเธียนไดถ้ำ้รัิสเธียนรนนั้นทอดทิ้งอุปเัณ์ท่ี
รัคเจำ้ปัคทำนใหถ้ำ้เช่นนั้นเ็รวัรดูวำ่ั่ำงเำยของเขำเธินโธแขง็แังไดโ้ดยไม่ัันปัคทำนอำหำัเลย 
เท่ำ ๆ เนัท่ีัันปัคทำนอำหำัเหมือนเนั 

ง. กำรเตรียมล่วงหน้ำของพระเจ้ำ 

ส่ิงท่ีรัคเจำ้จดัเธัียมไวล่้วงหน้ำเป็นอุปเัณ์ชนิดหน่ึงของเำัช ำัคให้นัิสุทร์ิรัควิญญำณ
นัิสุทร์ิทังใช้รวำมทุเขท์ัมำน รวำมเสียใจ เำันีนััดทำงใจ แลครวำมล ำนำเเป็นเรั่ืองมือท่ีจคท ำ
ให้รนสนิทสนมเนัรัคเจำ้มำเข้ึน อิสยำห์เล่ำวว่ำ “ในปีท่ีเษธััิยอู์ซียำส้ินรัคชนม ์ขำ้รเจำ้ไดเ้ห็น
องร์รัคผูเ้ป็นเจำ้” (อิสยำห์ 6:1) มีรัิสเธียนหลำยรนัู้เห็นเป็นรยำนว่ำ “ในปีท่ีนุธัหัือภััยำของ
ขำ้รเจำ้ธำย หัือปีท่ีสำมีธำย ท ำให้ขำ้รเจำ้เห็นแลคเขำ้ใจรัคเจำ้มำเข้ึน” แลคมีนำงรนยืนยนัวำ่ “ในปี
ท่ีมีรนข่มเหงน ้ำใจของขำ้รเจำ้แลคในปีท่ีขำ้รเจำ้นงัเเิดรวำมทุเขม์ำเท่ีสุด ในปีนั้นแหลคขำ้รเจำ้เขำ้ใจ
รัคเจำ้มำเท่ีสุดแลคถูเน ำธวัเขำ้ใเลร้ัคเจำ้มำเข้ึน 

หลงัจำเสงรัำมโลเรั้ังท่ีหน่ึงมีสมำชิเรัิสธจเััของขำ้รเจำ้รนหน่ึง  ั่ ำัวยมำเเน่ืองจำเ
เศัษฐเิจดีข้ึนในัคยคนั้น เวลำเขำัวยข้ึนเขำไดลื้มรัคเจำ้เสียส้ินแลคเขำทอดทิ้งรัิสธจเััของเขำ 
แลคปล่อยธวัเองให้สนุเสนำนเนัโลเ รั้ันแลว้เ็เเิดเศัษฐเิจธเธ ่ำ ในชัว่ัคยครืนเดียวเท่ำนั้นทััรย์
สมนธิัท่ีเขำมีอยูเ่เือนทั้งหมดไดล้คลำยไปจำเเ ำมือของเขำ วนัหน่ึงขำ้รเจำ้รนเขำท่ีถนนเขำหยุดจนัมือ
เนัขำ้รเจำ้แลคเล่ำววำ่ “ในัคยคเวลำท่ีผม  ั่ ำัวยผมได้ลืมรัคเจำ้แลคทอดทิ้งรัิสธจเัั นดัน้ีรัคเจำ้
ทังดึงทััรยส์มนธิัทั้งหมดท่ีผมมีอยู่ไปจำเธวัผม แลคนดัน้ีผมจึงส ำนึเธวัไดแ้ล้วว่ำผมเป็นรนนำป
หนำสัเเท่ำใด ผมธอ้งรนเนัรวำมทุเขเ์ช่นน้ีเรื่อจคท ำให้ผมเลนัธวัได”้ มีอีเหลำยรนอำจรูดไดอ้ยำ่ง
เดียวเนั เ่อนท่ีเรชัจคถูเเจียัคไนให้มีเหล่ียมงำมจคธอ้งผ่ำนเำัเสียดสีแลคขดัถูอย่ำงมำเมำย ใน
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ท ำนองเดียวเนัชีวิธรัิสเธียนจคถูเเทอดแลควำงไวเ้ป็นอุปนิสัยท่ีน่ำััเแลคสวยงำมมำเท่ีสุดเ็ธ่อเม่ือ
ไดผ้ำ่นเำัขดัถูแลคฟอเลำ้งจำเรัคหธัถข์องรัคเจำ้ซ่ึงไดจ้ดัเธัียมอนำรธไวส้ ำหัันเัำ” 

เำัช ำัคให้นัิสุทร์ิธั้งธน้ดว้ยปัคสนเำัณ์ของชีวิธ แลคเจัิญเธินโธงอเงำมในชีวิธโดยเำั
เัคท ำของรัควิญญำณนัิสุทร์ิ ในท่ีสุดจคถึงรวำมส ำเั็จดว้ยสง่ำัำศี โดยเฉรำครัครเัธั์รัคเจำ้ 
นเัปัำชญส์มยัโนัำณเ็เล่ำวไวว้ำ่ “วิถีของผูส้ัธยร์ััมเป็นเสมือนแสงของัุ่งอัุณ รือจคสวำ่งออเที
ลคน้อย ๆ แลคสว่ำงมำเข้ึนจนเท่ียงวนัมนัธั้งธน้ในเงำมืดของวนัใหม่ แลคมนัเัคจำยแสงออเจนถึง
เท่ียงวนัแลคในท่ีสุดเ็ถึงท่ีสุดในััศมีของรัคเจำ้ในสวััรธ์ลอดนิัันดั์” 
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บทที ่9 ชีวติในโลกหน้ำ 

1. ควำมหมำยของชีวติในโลกหน้ำ 

2. ปัญหำเกีย่วกบัปลำยทำงแห่งชีวติในโลกหน้ำ 

1. สถำนท่ีสองแห่ง 
2. เป็นสถำนท่ีจัิงหัือเป็นแธ่เรียงร ำเปัียนเทียน 
3. อคไัเป็นเรั่ืองธดัสินขั้นสุดทำ้ยของมนุษย ์

เ. ไม่ใช่อุปนิสัย 
ข. ไม่ใช่รุณงำมรวำมดีท่ีเัคท ำ 
ร. ไม่ใช่เป็นสมำชิเรัิสธจเัั 
ง. รวำมัู้สึเมีธ่อนำปแลคธ่อรัคเยซู 

3. ปัญหำรำงวลัของชีวติในโลกหน้ำ 

1. รนรินำศได้ั ันโทษไม่เท่ำเนั 
เ. ธำมอธััำส่วนของโอเำสท่ีเขำได้ั ันทัำนเั่ืองรวำมัอด 
ข. ธำมอธััำส่วนของรวำมผดิมำเแลคนอ้ย 

2. รนท่ีัอดจคได้ั ันัำงวลัไม่เท่ำเนั 
เ. ธำมอธััำส่วนท่ีได้ั ันโอเำสให้ั ันใชร้ัคเจำ้ 
ข. ธำมอธััำส่วนของรวำมจงััเภเัดีท่ีมีธ่อรัคเจำ้ 
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บทที ่9 ชีวติในโลกหน้ำ 
มีร ำนำงร ำซ่ึงเัำไม่สำมำัถอรินำยรวำมหมำยได้ด้วยภำษำของมนุษย์ เรัำคมนุษย์ไม่มี

สธิปัญญำเท่ำเนัรัคเจำ้จึงไม่อำจเขำ้ใจรวำมหมำยได้ ร  ำหน่ึงในจ ำรวเร ำเหล่ำน้ี รือ “ชั่วนิัันดั” 
ร  ำอรินำยท่ีดีท่ีสุดท่ีเัำรอจคริดไดรื้อเทียนร ำชัว่นิัันดัน้ีเนัร ำว่ำเำลหัือเวลำ เล่ำวรือเัำอรินำยว่ำ 
“ชัว่นิัันดัหมำยวำ่เำัรงอยูไ่ม่มีเวลำส้ินสุด” แธ่เัำธัคหนเัวำ่ร ำวำ่ชัว่นิัันดัมีรวำมหมำยเวำ่ เวลำ
ท่ีไม่ส้ินสุด ชีวธิในโลเหนำ้หมำยถึงชีวธิท่ีไม่มีท่ีสุดทั้งในรวำมดีเลวแลคเวลำ 

1. ควำมหมำยของชีวติในโลกหน้ำ 

ในภำษำเัีเแลคภำษำฮีนัู ซ่ึงเป็นภำษำท่ีใช้เขียนรัครมัภีั์ แลคเัำแปลออเมำเป็นร ำว่ำ 
“นิัันดั” ซ่ึงหมำยรวำมธำมธวัอเัษัเัำเัียเว่ำ “ยุร” นิัันดั์หมำยรวำมว่ำยุรธ่อยุรไม่มีวนัส้ินสุด 
แลคร ำ ๆ น้ีเ็เล็งถึงอดีธเำลเท่ำเนั ๆ เนัอนำรธเำลเหมือนเนัอดีธรืออดีธท่ีไม่มีเวลำส้ินสุดเลย มนุษย์
เัียเรัคเจำ้วำ่ “รัคเจำ้ผูท้ังด ำังอยูช่ัว่นิัันดั” ไม่มีเำัเ ำหนดเวลำส ำหัันรัคเจำ้เลย รัคเจำ้ทัง
เป็นอยู่แล้วเ่อนเัำัู้จเัเั่ืองของรัคองร์ มำนำนเท่ำใดไม่มีใรัทัำน แลครัคองร์จคทังด ำังอยู่
ดงันั้นอีเธ่อไปโดยไม่มีวนัส้ินสุดเลยเัำเล่ำววำ่รัคเจำ้ทังรัคชนมอ์ยูช่ัว่นิัันดั” 

ด๊อเเธอั์ เอ.จี. เนัำน์ เล่ำวถึงเำัธอนร ำถำมของนเัเัียนในแ้ลคหูหนวเรนหน่ึงในปำััส
เเ่ียวเนัปัญหำวำ่ “ชีวธินิัันดั รืออคไั?” นเัเัียนผูน้ั้นธอนวำ่ “ชีวิธนิัันดัรือชีวิธของรัคเจำ้ผูท้ัง
ฤทร์ิสูงสุด” 

ในรวำมริดของเัำธำมปเธิสมองของเัำเขำ้ใจวำ่เป็นอนำรธท่ีไม่มีวนัส้ินสุด ในหนงัสือท่ำนผู ้
ปัคเำศ 3:11 เล่ำวถึงรวำมสัมรนัร์ของรัคเจ้ำเนัมนุษย์ว่ำดงัน้ี “รัคเจ้ำทังวำงชีวิธนิัันดัไว้
ภำยในใจของมนุษย”์ ผูเ้ขียนไดเ้สนอรวำมจัิงเั่ืองน้ีในลเัษณคธังเนัขำ้มเนัท่ีเขำไดเ้ล่ำวในขอ้ท่ี
เล่ำวแลว้ เขำไดช้ี้ให้เห็นถึงปัคสนเำัณ์ชนิดธ่ำง ๆ ท่ีมนุษยไ์ดผ้ำ่นมำ ถำ้ชีวิธในโลเของมนุษยเ์ป็น
ชีวิธทั้งหมดท่ีมนุษยมี์อยู่ มนุษยเ์็รวัถำมปัญหำเั่ืองัำรำของชีวิธ แธ่ว่ำชีวิธรนในโลเน้ีไม่ใช่ชีวิธ
ทั้งหมดท่ีรนมีอยู่ เรัำคเขำมีชีวิธนิัันดัอยู่ในใจของเัำ มนุษยเ์ป็นผูไ้ม่ัู้จเัธำย เำัธำยของั่ำงเำย
ไม่ใช่เำัส้ินสุดของมนุษย ์เรัำคมีชีวธิในโลเหนำ้รอยอยู ่เม่ือรวำมจัิงเป็นเช่นน้ี มนุษยร์วัจคสนใจ
หัือเอำใจใส่เั่ืองชีวธิในโลเหนำ้มำเเวำ่น้ี 

หลอดวิลเล่ียม ััสเซล นเัเำัเมืองลือช่ือขององัเฤษ ยุรศธวััษท่ี 17 ไดถู้เเล่ำวหำว่ำเป็น
ขนถโดยไม่เป็นรวำมจัิงแลคถูเธดัสินปัคหำัชีวิธ ขณคเม่ือน ำธวัไปสู่แดนปัคหำั เขำได้รวเั
นำฬิเำรเออเมำจำเเัคเป๋ำแลคยื่นให้แเ่นำยแรทยท่ี์มำรวนรุมธวัเขำว่ำ “รุณเัุณำัันนำฬิเำไวไ้ด้
ไหม เรัำคธั้งแธ่น้ีธ่อไปผมไม่ธอ้งใชอี้เแลว้ผมจคใชเ้วลำชัว่นิัันดัในโลเอนำรธท่ีผมเ ำลงัจคไป” 
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เำัท่ีริดถึงชีวธิในโลเหนำ้น้ีเองท่ีเปล่ียนชีวิธของสคเธเฟนแเัทเล็ท ชำวฝั่ังเศลซ่ึงเป็นรัิส
เธียนลทัริเรวร้เเอ้ั์ยอมถวำยชีวิธธนเองเรื่อเิจเำัของศำสนำในยุโัปแลคสหััฐอเมัิเำ เขำรูดไว้
ดงัน้ี “เยน็วนัหน่ึงขณคท่ีขำ้รเจำ้เดินอยู่ในทุ่งนำรนเดียว สมองของขำ้รเจำ้ไม่สนใจรัุ่นริดอคไัเลย
เั่ืองศำสนำ หัืออยำ่งนอ้ยมนัสมองของขำ้รเจำ้ไม่ไดธ่ื้นเธน้ในส่ิงท่ีไดย้ินมำแลว้เลย ไม่ไดริ้ดถึงเั่ือง
เหล่ำนั้นเลย ในทันใดนั้นมีเสียงชนิดหน่ึงดูเหมือนเป็นเสียงดังมำเ ธคโเนว่ำ “นิัันดั นิัันดั 
นิัันดั” เสียงนั้นจนัหวัใจขำ้รเจำ้จนเัคทัง่ทั้งธวัของขำ้รเจำ้สั่นสคเทือนเหมือนเนัรั้ังเปำโลธอ้งลม้
ลงท่ีดิน หวัใจของขำ้รเจำ้ธอ้งเผชิญเนัรวำมเลวั้ำยแลครวำมนำปของธนเองท่ีส่องอยูธ่ังหนำ้ขำ้รเจำ้” 
จำเผลของปัคสนเำัณ์เช่นน้ีเขำไดถ้วำยชีวิธของเขำเนัรัคเจำ้ แลคไดใ้ช้ชีวิธท ำงำนของรัคเจำ้
ธั้งแธ่นั้นมำ 

มีปัคธูอยู่สำมปัคธูท่ีจคเขำ้ไปยงัรัควิหำัใหญ่ในเัุงมิลำนเหนือปัคธูทุเ ๆ นำนมีจ ำัึเ 
เหนือปัคธูซ้ำยมือสลเัเป็นรวงมำลำดอเเุหลำน ใธร้วเมำลำนั้นมีร ำจำัึเไวด้งัน้ี “ทุเส่ิงท่ีให้รวำม
รอใจเ็ใหไ้ดเ้รียงชัว่รัู่เดียว” ปัคธูทำงขวำมือสลเัเป็นัูปไมเ้ำงเขนใธ้ั ูปมีร ำเหล่ำน้ีจำัึเไว ้“ทุเส่ิง
ท่ีใหร้วำมล ำนำเเ็เรียงชัว่รัู่เดียว” แลคปัคธูเลำงมีร ำจำัึเไวว้ำ่ “ส่ิงเดียวท่ีส ำรญัรือส่ิงท่ีไม่มีส้ินสุด
เลย” ขณคท่ีเัำริดถึงชีวธิในโลเหนำ้เ็มีปัญหำสองอยำ่งเเิดข้ึน 

2. ปัญหำเกีย่วกบัปลำยทำงแห่งชีวติในโลกหน้ำ 

ร ำธอนปัญหำน้ีเป็นร ำธอนท่ีเัำธดัสินใจในชีวิธโลเน้ี นำงรนนอเเัำวำ่มนุษยจ์คไม่มีโอเำส
ัอดไดใ้นโลเหนำ้ แธ่ไม่มีร  ำยืนยนัแน่นอนในรัควจนคของรัคเจำ้ ชีวิธของเัำในโลเน้ีเท่ำนั้นท่ีจค
ธดัสินใจวำ่รวำมเป็นอยูข่องเัำในโลเหนำ้เป็นอยำ่งไั 

1. สถำนทีส่องแห่ง 
 ธำมท่ีปัำเฏในรัครมัภีั์มีสถำนท่ีอยูส่องแห่งเท่ำนั้นซ่ึงมนุษยจ์คธอ้งไปอยูภ่ำยหลงัท่ีลำโลเ

น้ีไปแลว้ สถำนท่ีหน่ึงเัำเัียเวำ่ สวััร ์แลคอีเแห่งหน่ึงเัียเวำ่ นัเ ทั้งสองแห่งน่อเวำ่เป็นสถำนท่ี 
แลคทั้งสองแห่งนอเไวว้่ำเป็นท่ีอยู่ชัว่นิันดั สวััร์อรินำยไวว้่ำเป็นเมืองสวยงำม ซ่ึงมีถนนท ำดว้ย
ทองร ำ เ ำแรงท ำดว้ยเรชัรลอยสีธ่ำง ๆ ปัคธูท ำดว้ยมุเดำ นัเอรินำยไวว้ำ่เป็นน่อลึเท่ีไม่มีเน้ มี
หมอเรวนัแห่งเำัทัมำนรลุ่งข้ึนชัว่นิัันดั สวััร์อรินำยไวว้ำ่มีแม่น ้ ำแห่งชีวิธไหลผำ่นเลำงเมือง 
ส่วนนัเไดอ้รินำยไวว้ำ่เป็นทคเลไฟท่ีเ ำมคเนัไหมอ้ยูเ่สมอ สวััรไ์ดอ้รินำยไวว้ำ่เป็นเมือง ๆ หน่ึงซ่ึง
มีแสงสว่ำงเป็นเลำงวนัชัว่นิัันดั นัเไดอ้รินำยไวว้่ำเป็นสถำนท่ีมืดเป็นเลำงรืนชัว่นิัันดั สวััร์
เป็นสถำนท่ีมีรวำมั่ืนเัิงแลคยินดี นัเเป็นสถำนท่ีทนทุเขแ์ลคทัมำน สวััรเ์ป็นสถำนท่ีมีเรลง ซ่ึง
เหล่ำเทวทูธแลครนท่ีถูเรัคเจำ้ทังไถ่ไวท้ั้งหญิงแลคชำยั้องเรลงของเมืองซีโอน นัเเป็นสถำนท่ีมี



 100 

มำัั้องไหแ้ลคขนเร้ียวฟัน สวััรเ์ป็นสถำนท่ี ๆ รน ทุเ ๆ รน นัิสุทร์ิสคอำด นัเเป็นสถำนท่ี  ๆ ทุเ
ส่ิงท่ีเป็นรวำมนำป สเปัเแลคไม่สคอำดัวมอยู ่

2. เป็นสถำนทีจ่ริงหรือเป็นแต่เพยีงค ำเปรียบเทยีบ 

ภำษำท่ีใชใ้นเำัอรินำยเั่ืองน้ีไดอ้รินำยไวเ้ป็นสองนยั เล่ำวรือนยัหน่ึงอรินำยวำ่เป็นสถำนท่ี
เเิดข้ึนจัิง ๆ ธำมธวัอเัษั หัืออีเนัยหน่ึงเป็นภำรรจน์ แธ่เ็ไม่เป็นเำัง่ำยนัเท่ีจคนอเได้ว่ำรัค
รมัภีั์รูดธังธวัอเัษัหัือรูดเป็นร ำเปัียนเทียน เรัำคมีเหธุผลผลหลำยปัคเำัท่ีท ำให้เัำเขำ้ใจว่ำ
ภำษำท่ีใชอ้รินำยเั่ืองสวััรแ์ลคเั่ืองนัเดูเหมือนเป็นภำรรจน์ 

ปัคเำัแัเ ถำ้ภำษำท่ีใช ้ๆ อรินำยธำมธวัอเัษัจัิงเ็เป็นเำัแยง้ธวัเอง นัเอรินำยไวว้ำ่เป็น
สถำนท่ี ๆ มีไฟ แลคเป็นสถำนท่ีมืดภำยนอเดว้ย ไฟเนัรวำมมืดมิไดไ้ปดว้ยเนัเลย ถำ้มีไฟท่ีไหนจค
เเิดแสงสวำ่งท่ีนัน่ 

ปัคเำัท่ีสอง ลเัษณครวำมเป็นอยู่ของโลเหน้ำลเัษณครวำมเป็นอยู่ของโลเปัจจุนนัน้ีไม่
เหมือนเนั ในโลเปัจจุนนัน้ีเัำเป็นัูปเำยเเ่ียวขอ้งเนัส่ิงท่ีเป็นวธัถุธ่ำง ๆ แธ่ในโลเหนำ้นั้นเัำจคเป็น
วิญญำณ แลคเเ่ียวขอ้งเนัส่ิงท่ีเป็นวิญญำณ ในโลเหน้ำมนุษยจ์คไม่แสดงปฏิเิัิยำเนัส่ิงท่ีเป็นวธัถุ
เหมือนเนัท่ีเขำท ำในโลเปัจจุนนัเลย ั่ำงเำยของมนุษยใ์นโลเหนำ้ไม่เป็นั่ำงท่ีปัคเอนดว้ยเน้ือหนงั
แธ่เป็นั่ำงวิญญำณ “เม่ือหว่ำนลงนั้นเป็นเำยรััมดำ รั้ันเม่ือเป็นข้ึนมำจำเธำยแล้วเ็จคเป็นเำย
วญิญำณ” (1 โรัินร์ 15:44) 

ปัคเำัท่ีสำม เัำไม่สำมำัถจคเขำ้ใจสััรส่ิงในโลเหนำ้ใหล้คเอียดถ่ีถว้นได ้แลคไม่สำมำัถ
รััณนำให้เขำ้ใจแจ่มแจง้ดว้ยภำษำมนุษยไ์ด ้ในเำัอรินำยสวััรแ์ลคนัเ องรร์ัควิญญำณนัิสุทร์ิ
ทังใช้ร  ำรูดเเ่ียวเนัส่ิงท่ีมนุษยเ์รยใช้เรยัู้จเัแลครุน้เรย เรื่อจคอรินำยร ำรูดเเ่ียวเนัรวำมจัิงของ
ชีวธิในโลเหนำ้ 

เัุงเยัูซำเล็มเป็นเมืองนัิสุทร์ิ ส ำหัันชำวยดูำห์ท่ีเรั่งรััดธ่อศำสนำของเขำแลว้เขำถือวำ่เป็น
เมืองท่ีศเัด์ิสิทร์ิท่ีสุดในโลเ เป็นวำัคท่ีเขำสุขใจท่ีสุดถำ้เขำไดมี้โอเำสไปเยี่ยมเัุงเยัูซำเล็ม เรื่อไป
ในริรีเินเล้ียงธำมลทัริศำสนำของเขำ ถำ้ใรัถูเธดัออเจำเสิทร์ิเช่นน้ี เขำถือวำ่เป็นเั่ืองั้ำยัุนแัง เม่ือ
รั้ังชำวยดูำห์ถูเเวำดไปเป็นเชลยในเัุงนำนิโลน นเัแธ่งเรลงสดุดีศำสนำไดเ้ขียนไวว้ำ่ “โอเยัูซำเล็ม
เอ๋ย ถำ้ขำ้รเจำ้จคลืมท่ำนเ็ขอให้มือขวำของขำ้รเจำ้ลืมฝีมือเรลงเสีย ถำ้ขำ้รเจำ้ไม่ัคลึเถึงท่ำนหัือถำ้
ไม่นิยมเัุงเยัูซำเล็มอยำ่งสูงสุด เ็ขอล้ินของขำ้รเจำ้ธิดอยูเ่นัเรดำนปำเเสียเถิด” (สดุดี 137:5-6) เัุง
เยัูซำเล็มมีเ ำแรงลอ้มัอนเป็นเรั่ืองป้องเนัแลคมีปัคธูท่ีรนจคผำ่นเขำ้ออเได ้ฉคนั้นเม่ือรัคเจำ้ทัง
ธอ้งเำัจคอรินำยเั่ืองเมืองสวััร์ รัคองร์จึงทังวำดภำรแห่งเัุงเยัูซำเล็มข้ึนใหม่เป็นร ำอรินำย
โดยมีถนนลำดทองร ำ เ ำแรงมีแเว้นิลจินดำปัคดนั แลคปัคธูเมืองท ำดว้ยมุเดำ 
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ร ำวำ่นัเเัำแปลมำจำเภำษำเัีเจำเร ำวำ่ “เเเฮ็นน่ำ” ร  ำ ๆ น้ีเป็นช่ือของหุนเขำแห่งหน่ึงอยู่
ธอนใธท้ำงดำ้นธควนัออเของเัุงเยัูซำเล็มในสมยัโนัำณมีรนใชส้ถำนท่ีน้ีท ำเำัสัเเำัคนูชำรัค
โมล๊อช ส ำหัันชำวยูดำห์แลว้เขำถือว่ำหุนเขำน้ีเป็นสถำนท่ีั้ำยเำจมำเ ธังน้ีแหลคท่ีเขำใชเ้ป็นท่ีทิ้ง
ขยคมูลฝอย เป็นท่ีทิ้งทัำเสัธวธ์ำย แลคเป็นท่ีทิ้งทัำเศรของนเัโทษท่ีถูเปัคหำัชีวธิ เขำเ่อไฟ 

รุเัุ่นเผำขยคแลคทัำเศรอยูธ่ลอดเวลำ เม่ือรัคเจำ้ทังธอ้งเำัอรินำยร ำวำ่ “นัเ” รัคองร์
จ  ำเป็นธอ้งใชร้  ำรูดท่ีแสดงถึงสถำนท่ี ๆ ั้ำยเำจมำเท่ีสุดซ่ึงชำวยูดำห์เขำ้ใจอยำ่งดีแลว้แลคเเลียดชงั
ท่ีสุดดว้ย แลคใชร้  ำอรินำยท่ีวำ่นัเเป็นสถำนท่ีธวัหนอนไม่ัู้จเัธำยแลคมีไฟเผำท่ีไม่ัู้จเัดนั เรื่อให้รน
เขำ้ใจถึงภำวคท่ีนัเรึงมีธลอดนิัันดั (มำัคโเ 9:44) 

หมำยเหธุ รัครมัภีั์ไทยไม่มีข้อรวำมน้ี เรัำคท้ำยมำัคโเนทท่ี 9 มีหมำยเหธุว่ำ ส ำเนำ
ธน้ฉนนัท่ีดีท่ีสุดไม่มีขอ้ 44 เนั 46 ซ่ึงซ ้ ำขอ้ 48 

3. อะไรเป็นเคร่ืองตัดสินขั้นสุดท้ำยของมนุษย์ 

อคไัเป็นส่ิงช้ีขำดวำ่รนใดรวัจคไปอยูใ่นท่ีใด ปัคเำัแัเเป็นเำัสมรวัท่ีจคเล่ำวถึงนำง
ส่ิงซ่ึงไม่ไดเ้ป็นหลเัเเณฑช้ี์ขำดชคธำเััมของมนุษย ์

ก. ไม่ใช่อปุนิสัย 

อุปนิสัยไม่ใช่หลเัเเณฑ์ช้ีขำดชคธำเััมสุดทำ้ยของมนุษย ์แธ่แน่นอนเัำมิไดห้ลู่รุณสมนธิั
ของนิสัยดีเลย แธ่อุปนิสัยของมนุษยจ์คช่วยให้รน้จำเรวำมนำปไม่ได ้ถำ้เำััอดรน้จำเนำปจคธอ้ง
อำศยัอุปนิสัยแลว้เ็จคใชอุ้ปนิสัยท่ีไม่มีรวำมนำปเลย แลคอุปนิสัยนั้นจคธอ้งไม่มีรวำมผิดหัือัอยด่ำง
รั้อยแมแ้ธ่อยำ่งเดียว แลคไม่มีมนุษยร์นใดในโลเจนรนเดียวท่ีจคมีมำธัำฐำนยอดเยี่ยมปัำศจำเนำป 
ฉคนั้นไม่มีใรัจนรนเดียวในโลเจคัอดรน้นำปโดยใชอุ้ปนิสัย 

ข. ไม่ใช่คุณงำมควำมดีทีก่ระท ำ 

เำัปฏินธิัรวำมดีไม่เป็นเำัช้ีขำดชคธำเััมรัน่สุดทำ้ยของมนุษย ์ไม่ว่ำรน ๆ นั้นจคปฏินธิั
รุณงำมรวำมดีมำเสัเเท่ำใดเ็ธำม รวำมดีท่ีเขำท ำนั้นไม่สำมำัถช่วยเขำให้หลุดรน้จำเรวำมนำปได ้
นำงรั้ังเัำถำมวำ่ “รุณเป็นรัิสเธียนหัือเปล่ำ” ผูน้ั้นจคธอนวำ่ “ผมรยำยำมท ำดีท่ีสุดแลว้” เัำอำจรูด
ไดส้องปัคเำัในท่ีน้ี รือ ปัคเำัแัเ มนัไม่เป็นจัิงอยำ่งท่ีรดูเลย ไม่มีมนุษยใ์ดไดท้  ำดีท่ีสุดท่ีเขำรวั
ท ำเลย ปัคเำัท่ีสองรวำมดีท่ีสุดของรนนั้น ๆ เ็มีรุณภำรสูงไม่รอรวำมัอดรน้จำเนำปไม่ใช่เป็นส่ิง
ท่ีเขำจคท ำเอำเองได ้ถูเแลว้รุณงำมรวำมดีเป็นส่ิงส ำรญัสัเเท่ำใดเ็ธำม แธ่เ็ไม่เป็นเำัเรียงรอท่ีจค
ช่วยเูใ้รัใหร้น้นำปได ้



 102 

ค. ไม่ใช่เป็นสมำชิกคริสตจักร 

เำัเขำ้เป็นรัิสธส์มำชิเไม่เป็นเรั่ืองช้ีชคธำเััมเน้ืองปลำยของรนนั้นเลย มีนำงรน (ไม่ใช่
หลำยรน) ซ่ึงไม่เป็นรัิสธส์มำชิเเขำได้ั ันเำััอดรน้จำเนำปแลคเดินทำงไปสู่สวััร ์แลคมีหลำยรน
ท่ีเป็นรัิสธส์มำชิเของรัิสธจเััเ ำลงัเดินไปสู่นัเ เำัเป็นสมำชิเของรัิสธจเััเป็นส่ิงส ำรญั แธ่วำ่
ไม่ใช่เป็นหนงัสือเดินทำงไปสวััร ์

ง. ควำมรู้สึกทีม่ต่ีอควำมบำปและต่อพระเยซู 

ขอ้ธดัสินชคธำเััมเน้ืองปลำยของมนุษยน์ั้นรือ รวำมัู้สึเท่ีผูน้ั้นมีธ่อรวำมนำปแลคท่ีเขำมี
ธ่อองรร์ัคเยซูรัิสธ ์มีชำยสองรนถูเธัึงรั้อม ๆ เนัรัคเยซู รนหน่ึงถูเธัึงอยูเ่น้ืองขวำอีเรนหน่ึง
อยูเ่น้ืองซำ้ย รนหน่ึงได้ั ันรวำมัอดอีเรนหน่ึงรินำศ ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เรัำครนหน่ึงเป็นรน
ดีแลคอีเรนเป็นรนชัว่ ทั้งสองเป็นรนชั่ว ทั้งสองถูเธดัสินปัคหำัชีวิธเรัำคเป็นโจั หัืออำจเป็น
ผู ้ั ้ำยฆ่ำรน อำจเป็นไดท่ี้รนทั้งสองเธินโธข้ึนมำรั้อม ๆ เนัในลคแวเนำ้นเดียวเนั เม่ือเป็นเด็เ ๆ อำจ
เป็นเรื่อนเล่นดว้ยเนั แลว้เธินโธเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมำรั้อม ๆ เนัเ็ได ้แลคออเไปเผชิญภยัในชีวิธดว้ยเนั 
ท ำผิดนำปด้วยเนัแลคถูเจนัฐำนเป็นผู ้ั ้ำยฆ่ำรนธำยถูเธดัสินปัคหำัชีวิธรั้อม ๆ เนั แลคเ ำลงัจค
ธำยอยูด่ว้ยเนั แธ่เัคนั้นรน ๆ หน่ึงัอดแธ่อีเรนหน่ึงรินำศในนัเ ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น  เรัำควำ่ใน
ชัว่โมงนั้นขณคท่ีเขำอยูน่นไมเ้ำงเขนดว้ยเนั รนหน่ึงมองเห็นภำรรวำมนำปของธนเองในอดีธทั้งหมด 
แลคเขำัู้สึเเสียใจท่ีเขำไดท้  ำนำปมำแลว้แลคชำยรนนั้นัู้สึเธวัแน่นอนวำ่ฤทร์ิอ ำนำจท่ีัอดรน้จำเนำป
มีท่ีองร์รัคเยซูซ่ึงเ ำลงัธำยรั้อม ๆ เนัเขำ แลคขณคนั้นจึงเปล่งเสียงั้องดงัว่ำ “รัคเยซูเจำ้ขำ้ ขอ
รัคองร์อย่ำลืมขำ้รเจำ้ขณคท่ีรัคองร์เสด็จเขำ้สู่รัคัำชอำณำจเััของรัคองร์” แลว้รัคเยซูธััส
ธอนแเ่เขำวำ่ “แทท่ี้จัิงเัำนอเแเ่เจำ้วำ่ วนัน้ีเจำ้จคอยูเ่นัเัำในเมืองนัมสุขเเษม” (ลูเำ 23:43) ชำย
รนน้ีได้ั อดรน้จำเนำปเ็เรัำคเขำเลนัใจจำเทำงนำปของเขำ แลควำงใจในองรร์ัคเยซูรัิสธ ์ส่วน
อีเรนหน่ึงธอ้งรินำศเ็เรัำคในชัว่โมงเดียวเนันั้นเขำถอยหลงัมองรวำมนำปในอดีธของเขำ แลคไม่
ัู้สึเว่ำอยำเจคเลนัใจจำเนำปของธนเองเลย เขำมองดูรัครเัธั์ของรัคเยซูองร์เดียวเนันั้น แธ่
แทนท่ีเขำจควำงใจในองรร์ัคเยซู เขำเล่ำวร ำหยำนชำ้ธ่อรัคองรแ์ลคเยำคเยย้รัคองร ์

เัำอำจรูดได้ดงัน้ีว่ำรนเัำจคัอดจำเนำปได้เ็ธ่อเม่ือรน ๆ นั้นได้เลนัใจจำเทำงนำปของ
ธนเอง แลคมอนรวำมไวว้ำงใจทั้งหมดเนัองรร์ัคเยซูรัิสธ์ รนธอ้งรินำศเ็เรัำคเขำปฏิเสรไม่ยอม
เลนัใจจำเนำปของธน ไม่ยอมหนัเลนัมำหำรัคเยซูแลคไม่ยอมัันรัคเยซูเป็นผูเ้ปล้ืองนำปของธน 
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3. ปัญหำรำงวลัของชีวติในโลกหน้ำ 

1. คนพนิำศได้รับโทษไม่เท่ำกนั 

รัควจนคของรัคเจำ้นอเไวช้ดัเจนว่ำรนรินำศจคได้ั ันเำัลงโทษไม่เท่ำเทียมเนัเลย รัค
เจำ้ทังสัธยซ่ื์อแลคยธิุรััม จคไม่เป็นเำัยธิุรััมถำ้จคลงโทษมนุษยอ์ยำ่งเดียวเนัหมด 

ก. ตำมอตัรำส่วนของโอกำสทีเ่ขำได้รับทรำบเร่ืองควำมรอด 

เำัลงทณัฑ์จคลงธำมอเัษัส่วนท่ีเขำได้ั ันโอเำสให้เลนัใจใหม่รนเหล่ำนั้นท่ีได้ั ันโอเำส
ฟังรัคเิธธิรุณแธ่ไม่ยอมเลนัใจใหม่ เขำจคถูเลงโทษัุนแังเว่ำรนเหล่ำนั้นท่ีได้ั ันโอเำศฟังน้อย
เว่ำ รัคเยซูธััสวำ่ “น่ำวนั้นท่ีได้ั ู ้น ้ ำใจของนำยแลคมิไดเ้ธัียมธวัไว ้มิไดเ้ัคท ำธำมน ้ ำใจของนำย 
จคธอ้งถูเเฆ่ียนมำเ แธ่ผูท่ี้มิได้ัู้ แล้วเัคท ำส่ิงซ่ึงสมจคถูเเฆ่ียน เ็จคถูเเฆ่ียนน้อย ผูใ้ดได้ัันมำเ
จคธอ้งเัียเเอำจำเผูน้ั้นมำเ แลคผูใ้ดได้ั ันฝำเไวม้ำเ เ็จคธอ้งทวงเอำจำเผูน้ั้นมำเ” (ลูเำ 12:47-48) 
รัคเยซูธััสแเ่รัคยำปีลำธขำ้หลวงใหญ่ของััฐนำลโัมนัผูอ้นุญำธให้เขำธัึงรัคองรว์ำ่ “ผูท่ี้มอนเัำ
ไวใ้หแ้เ่ท่ำนมีรวำมผดิมำเเวำ่ท่ำน” (ยอห์น 19:11) ท่ีวำ่เขำมีรวำมผดิมำเเวำ่เ็เรัำคเขำมีรวำมัู้เั่ือง
รัคเจำ้มำเเวำ่ แลคไดโ้อเำสมำเเวำ่ แลคอีเรั้ังหน่ึงรัคเยซูธััสวำ่ “วินธิัแเ่เจำ้ เมืองโรัำซิน วินธิั
แเ่เจำ้ เมืองเนรซำยคดำ ดว้ยว่ำ ถำ้เำัอิทริฤทร์ิไดเ้ัคท ำในท่ำมเลำงเจำ้ ไดเ้ัคท ำในเมืองธุโัแลค
เมืองซีโดน เขำรงได้นุ่งห่มผำ้หยำนนั่งนนข้ีเถำ้แลคเลนัใจใหม่นำนมำแลว้ แธ่เัำนอเเจำ้ว่ำ ในวนั
ริรำเษำ โทษเมืองธุโัแลคเมืองซีโอนจคเนำเวำ่โทษของเจำ้” (มทัริว 11:21-22) ท ำไมรนในเมืองเนร
ซำยคดำแลคโรัำซินจคถูเลงโทษริรำเษำหนเัเว่ำรนในเมืองอ่ืน เ็เรัำคเขำมีโอเำสเลนัใจแลคมี
โอเำสฟังรัคเิธธิรุณมำเเว่ำรนเมืองอ่ืน ไม่ใช่เรัำคชำวเมืองซีโอนแลคชำวเมืองธุโัเป็นรนดีเว่ำ
เมืองอ่ืน ชำวเมืองธุโัแลคซีโดนชัว่ั้ำยมำเแธ่โทษของเขำได้ั ันเนำเวำ่เ็เรัำคเขำไม่มีโอเำศฟังเั่ือง
ของรัคเจำ้ไดม้ำเเท่ำเนัรนในปัคเทศปำเลศไธน์ เมืองเหล่ำน้ีเป็นเมืองของชำวอิสัำเอล เป็นชำธิท่ี
รัคเจำ้ทังอวยรัครัเขำมำเ รัคเยซูเสด็จเขำ้ไปในเมืองปำเลศไธน์ดว้ยรัคเิธธิรุณแห่งชีวิธของ
รัคเจำ้เรื่อส ำแดงให้มนุษยเ์ห็นแลคไดย้ินฤทริเดชของรัคเจำ้ ถำ้รัคเยซูจคปัคทนัอยูเ่นัเัำท่ีน่ีวนัน้ี 
ขำ้รเจำ้เช่ือเหลือเเินว่ำเัำจคไดย้ินรัคเยซูธััสแเ่ผูท่ี้ไม่เช่ือถือในรัคองร์ว่ำดงัน้ี “วินธิัจงมีแเ่รน
อเมัิเนัท่ีไม่เลนัใจใหม่ เรัำคเำัอิทริฤทร์ิแลคอศัจััยข์องรัคเจำ้ไดเ้ัคท ำในปัคเทศจีนแลคใน
ทวีปแอฟัิเำน้อยเว่ำท่ีท ำให้อเมัิเำถำ้เขำเห็นอิทริฤทร์ิมำเมำยเช่นรนอเมัิเนั ชำวอำเซียแลคชำว
แอฟัิเำรงเลนัใจใหม่แลคนุ่งผำ้เน้ือหยำนนัง่อยูน่นเองข้ีเถำ้นำนมำแลว้ เัำจึงวำ่แเ่ท่ำนวำ่ โทษในวนั
ริรำเษำของชำวอำเซียแลคชำวแอฟัิเนัจคนอ้ยเวำ่โทษของชำวอเมัิเนั” 
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ข. ตำมอตัรำส่วนของควำมผดิมำกและน้อย 

เำัริรำเษำลงโทษจคธ่ำงเนัธำมรวำมหนเั แลคเนำของรวำมผิดถูเแลว้ทุเรนไดท้  ำผิดนำป 
แธ่รวำมผิดนำปของแธ่ลครนไม่เหมือนเนั นำงรนไดท้  ำผิดมำเแลคลึเซ้ึงมำเยิ่งเวำ่รวำมผิดของรน
อ่ืน ๆ จคไม่เป็นเำัยธิุรััมเลยถำ้จคลงโทษรนนำปดว้ยโทษชนิดเดียวเนัหมด ถำ้รน ๆ หน่ึงมีชีวิธอยู่
ในศีลรััมอยำ่งขำวสคอำด เขำจคัันโทษในวนัริรำเษำอยำ่งเดียวเนัรนชัว่ชำ้สำมำนยน์ั้นยอ่มไม่เป็น
รััม ใหเ้ัำรลิเดูถอ้ยร ำของรัคเยซูในหนงัสือมทัริว 16: 27 วำ่ “เหธุวำ่เม่ือนุธัมนุษยจ์คเสด็จมำดว้ย
ััศมีแห่งรัคนิดำรั้อมเนัรวเทูธ เวลำนั้นจครัคัำชทำนน ำเหน็จใหทุ้เรนธำมเำัปัครฤธิของธน” 
ในภำรแห่งวนัริรำเษำธำมท่ีปัำเฏในหนงัสือวิวัณ์นทท่ี 20:13 เัำรนถอ้ยร ำเหล่ำน้ี “ฝ่ำยทคเลเ็รืน
รนธำยทั้งหลำยท่ีอยู่ในทคเลนั้น รวำมธำยแลคเมืองผีเเัรนธำยไวม้ำเเท่ำใด เ็ไดรื้นให้เท่ำนั้น รน
ทั้งหลำยเ็ถูเริรำเษำธำมเำัปัครฤธิของธนส้ินทุเรน” 

2. คนทีร่อดจะได้รับรำงวลัไม่เท่ำกนั 

รัควจนคของรัคเจำ้ปัคเำศใหผู้ท่ี้ัอดแลว้ ทุเรนทัำนวำ่ัำงวงัท่ีรัคเจำ้จคปัคทำนให้นั้น
ยอ่มมีไม่เท่ำเนั ถอ้ยร ำของรัคเยซูเ็ธััสไวใ้นท่ีน้ีดว้ยวำ่ จคใหทุ้เรนธำมเำัปัครฤธิของเขำ” 

ก. ตำมอตัรำส่วนทีไ่ด้รับโอกำสให้รับใช้พระเจ้ำ 

เช่นเดียวเนัรนนำปได้ั ันโทษธำมอธััำส่วนของรวำมผิดท่ีเขำเัคท ำ รัิสเธียนเ็ได้ั ันัำงวลั
ธำมอธััำส่วนของโอเำสท่ีเขำัันใชร้ัคเจำ้ รนใดท ำส่ิงดีท่ีสุดธำมโอเำสท่ีเปิดอ ำนวยให้แเ่เขำรน ๆ 
นั้นจคยนือยูใ่นัคดนัเดียวเนัเนัเหล่ำนั้นท่ีท ำงำนมำเเวำ่ เรัำคโอเำสท่ีเขำรวัจคท ำนั้นมีมำเเวำ่ ร  ำ
เปัียนเั่ืองธคลนัทร์นท่ีได้ั ันสองธคลนัทเ์ขำเ็รยำยำมใชส้องธคลนัทจ์นสุดรวำมสำมำัถ เรื่อให้เเิด
ปัคโยชน์มำเท่ีสุดเท่ำท่ีเขำได้ั ันเขำจึงได้ั ันัำงวลัในอธััำส่วนเท่ำ ๆ เนัรนท่ีได้ั ันห้ำธคลนัทซ่ึ์งท ำ
หนำ้ท่ีของเขำดีท่ีสุดเหมือนเนั แลคถำ้รนได้ั ันแธ่เรียงธคลนัทเ์ดียวจครยำยำมใชร้วำมสำมำัถ ให้ดี
ท่ีสุดเท่ำท่ีมีอยูเ่รียงธคลนัทเ์ดียว เขำจคได้ั ันัำงวลัอยำ่งเดียวเนัเนัรนอ่ืน ๆ เหมือนเนั 

ข. ตำมอตัรำส่วนของควำมจงรักภักดีทีม่ต่ีอพระเจ้ำ 

รัิสเธียนท่ีเดินธำมโลเแลคไม่ัควงัััเษำเำัรัองชีวิธของธน จคได้ั ันัำงวลัไม่เหมือนเนั
เนัรัิสเธียนท่ีไดเ้สียสลคธนเองนูชำรัคเจำ้อยำ่งจัิงจงั เัำรนรวำมจัิงท่ีปัำเฏในหนงัสือ  

1 โรัินร์ 3: 14 -15 วำ่ดงัน้ี “ถำ้เำัของผูใ้ดท่ีเ่อข้ึนนนัำเนั้นทนอยูไ่ด ้ผูน้ั้นจคไดน้  ำเหน็จ ถำ้
เำัของผูใ้ดไหมเ้สีย ผูน้ั้นเ็จคขำดน ำเหน็จแธ่ธวัเองจคัอด แธ่เหมือนดงััอดจำเไฟ” รัิสเธียนทุเ ๆ 
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รนรวัจคใส่ใจฟังร ำของอัรัสำวเยอห์นท่ีเล่ำวไวด้ังน้ี “ท่ำนทั้ งหลำยจคัควงัธวัให้ดีเรื่อท่ำน
ทั้งหลำยจคไม่ไดเ้สียเำัซ่ึงเัำเัคท ำไปแลว้นั้น แธ่เม่ือท่ำนจคได้ั ันน ำเหน็จถึงขนำด” (2 ยอห์น 1:8) 

รัคเจำ้องร์เดียวเท่ำนั้นทังเป็นผูมี้สิทร์ิธดัสินปัคเำศรวำมแธเธ่ำงหัือยิ่งหย่อนของรน
รินำศ แลว้จคทังปัคเำศแลคแจเัำงวลัแเ่รนท่ีัอดรน้นำป ธำมเัณีแวดลอ้มแลคภำวคของชีวิธรน
เหล่ำนั้น ซ่ึงรัคเจำ้องรเ์ดียวเท่ำนั้นเป็นผูท้ังทัำนจิธใจแลคภำวคของรนนั้น ๆ ดี มนุษยเ์ัำมเัธดัสิน
เรื่อนมนุษยด์ว้ยเนัผิด ๆ แลคนำงรั้ังเ็ธดัสินธวัเองผิด ๆ ดว้ย เรัำคขำดรวำมัอนัู้อย่ำงจัิงจงัทุเ
ด้ำน อย่ำ เห็นแเ่ัูปหัือั่ำงสูงของเขำเรัำคมนุษย์เรยแลดูหน้ำธำเัน แธ่รัคเยโฮวำห์ทัง
ทอดรัคเนธัดวงจิธ” (1 ซำมูเอล 16:7) หลำยรั้ังนัิเำัของรัิสธเธียนนั้นด่ำงรั้อยในรัองรัค
เนธัของรัคเจำ้ เรัำคเจธนำของเำัเัคท ำเป็นเำัเห็นแเ่ธวัเองแลคสเปัเโสมม 

ธำมนิยำยเล่ำวำ่มีเทวทูธองรห์น่ึงของรัคเจำ้เ ำลงัสนทนำอยูเ่นัรัิสเธียนชัำรนหน่ึง เทวทูธ
องรห์ยินเอำมงเุฏสวยงำมอนัหน่ึงออเมำเจำเธูนิ้ัภยั แลคมงเุฎนั้นมีเรชัรลอยัำรำสูงปัคดนัอยู่
วนัวำนเทวทูธชูมงเุฏอนันั้นข้ึนสูงธ่อหน้ำชำยแเ่รนนั้นแลครูดวำ่ มงเุฏน้ีฉันธั้งใจจคเเ็นไวใ้ห้ท่ำน
เม่ือท่ำนยงัเป็นรนหนุ่ม ๆ อยู ่แธ่เรัำคท่ำนไม่ยอมถวำยธวัของท่ำนให้รัคเจำ้อย่ำงเธ็มท่ี นดัน้ีมงเุฏ
ชนิดน้ีไม่มีส ำหัันท่ำนเสียแล้ว” เทวทูธองร์นั้นเลนัเขำ้ไปท่ีธู้นิัภยัแลคหยินเอำมงเุฏอีเอนัหน่ึง
ออเมำ มงเุฏอนัท่ีสองน้ีงำมเหมือนเนัแธ่ไม่งำมเท่ำมงเุฏอนัแัเ เทวทูธนั้นรูดแเ่ชำยชัำวำ่ “มงเุฏ
น้ีฉนัไดจ้ดัไวส้ ำหัันท่ำนเมืองท่ำนยงัอยูใ่นวยัเลำงรน แธ่วำ่ท่ำนไดป้ัครฤธิธนเป็นสำวเเเียจรั้ำน 
นดัน้ีมงเุฏชนิดน้ีไม่มีส ำหัันท่ำนเสียแลว้” รั้ันแลว้เทวทูธจึงเขำ้ไปท่ีธูนิ้ัภยัอีเรั้ังหน่ึงแลคน ำเอำ
มงเุฏอนัท่ีสำมออเมำเป็นมงเุฏท ำดว้ยทองร ำเเล้ียง ๆ ไม่มีเรชัรลอยปัคดนัเลย เทวทูธนั้นรูดแเ่
ชำยชัำวำ่ “น่ีแหลคเป็นมงเุฏส ำหัันวยัชัำของท่ำน แลคท่ำนจคสวมมนัชัว่นิัันดั” 
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ค ำถำมทีจ่ะช่วยให้เรำศึกษำดขีึน้ 

1. 
1. ใหอ้รินำยเั่ืองหลเัร ำสอนเำัไถ่นำปท่ีปัำเฏในรัครมัภีั์ใหม่ 
2. จงอรินำยรวำมหมำยของเำัไถ่นำปไม่เเินสำมสินร ำ 
3. จงช้ีใหเ้ห็นถึงร ำสัญญำเำัไถ่นำปในรัครมัภีั์เเ่ำ 
4. เ. ใรัจคเป็นรัคผูไ้ถ่นำป? 

ข. ท่ำนไถ่นำปใรั? 
ร. ท ำไมรัครัิสธธ์อ้งไถ่นำปมนุษย?์ 

5. อคไัเป็นหลเัส ำรญัในโรังเำัของเำัไถ่นำป? 
6. นอเเจธนำสองปัคเำัของเำัไถ่นำป 
7. จงอภิปัำยยอ่ ๆ  เเ่ียวเนัฤทร์ิอ ำนำจแห่งเำัไถ่นำป? 
8. รนมีหนำ้ท่ีอคไันำ้งในเั่ืองเำัไถ่นำป? 

2. 
9. อภิปัำยยอ่ ๆ ถึงหลเัใหญ่ ๆ ของรัคเจำ้แลคของมนุษยใ์นเำัท่ีรัคเจำ้เเ่ียวขอ้งเนัมนุษย ์
10. นอเส่ีส่ิงเเ่ียวเนัรวำมหมำยเั่ืองเำันงัเเิดใหม่ 
11. จงอรินำยร ำวำ่ “ธอ้ง” นงัเเิดใหม่ 
12. รวำมลึเลนัเั่ืองเำัเเิดใหม่มีปฏิเิัิยำอคไัเนัชีวธิของท่ำนนำ้ง? 
13. จงเล่ำวเป็นรยำนยนืยนัถึงฤทริอ ำนำจท่ีท ำใหมี้เำันงัเเิดใหม่ 
14. ในสมยัน้ีไดส้อนเนน้ถึงรวำมส ำรญัเั่ืองเำันงัเเิดใหม่รอสมรวัหัือไม่? 

3. 
15. จงนอเล ำดนัเำัเลนัใจใหม่มำสองรัน่ 
16. จงนอเหวัขอ้รวำมหมำยส่ีปัคเำัของเำัเลนัใจใหม่ 
17. ท ำไมเำัส ำนึเนำปแลคเำัเสียใจในรวำมนำปเท่ำนั้นไม่เป็นเำัเรียงรอ 
18. ถำ้เัำไม่เลนัใจเสียใหม่ อคไัจคเเิดข้ึน จงยเขอ้รัครมัภีั์สนนัสนุนดว้ย 
19. อคไัดลใจใหเ้ัำเลนัใจใหม่ธำมท่ีไดเ้ล่ำวมำแลว้ 
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20. รัคเจำ้ทังส ำแดงใหเ้ัำเห็นรวำมดีของรัคองรซ่ึ์งท ำใหร้นเลนัใจใหม่ไดอ้ยำ่งไั? 
21. ทุเวนัน้ีเม่ือเัำเทศนำเั่ืองเำัเลนัใจเสียใหม่ เัำเทศนำถูเธอ้งธำมรัครมัภีั์หัือเปล่ำ? 

4. 
22. รวำมเช่ือมีรวำมส ำรญัอยำ่งไัในเั่ืองรวำมัอด 
23. จงอภิปัำยยอ่ ๆ เเ่ียวเนั “จุดปัคสงรข์องรวมเช่ือ” อคไัเป็นรวำมเช่ือ? อคไัไม่ใช่รวำม

เช่ือ? 
24. ผูเ้ช่ือจคธอ้งเช่ืออคไั รวำมเช่ือนั้นจึงจคน ำรวำมัอดมำสู่เขำ? 
25. ท่ำนจคนอเเั่ืองเำัยอมัันแลคยอมจ ำนนใหแ้เ่สูญเสียรวำมัอดไดอ้ยำ่งไั? 
26. จงเขียนหวัขอ้เเ่ียวเนัขอ้เทจ็จัิง 5 ปัคเำัเั่ืองัำวเลนัใจใหม่ 
27. เัำไดส้อนเั่ืองปัคสนเำัณ์เเ่ียวเนัวิญญำณจิธเนัอยำ่งจัิงจงัเท่ำท่ีรวัหัือเปล่ำในสมยั

น้ี? 

5. 
28. ใรัเป็นผูท้  ำใหม้นุษยเ์ป็นผูช้อนรััม? ใรัไม่สำมำัถท ำใหม้นุษยเ์ป็นผูช้อนรััมได?้ 
29. จงยเธวัอยำ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นรวำมหมำยของรวำมชอนรััม 
30. สำมส่ิงท่ีเัำรวัจคปฏินธิัเ่อนท่ีจคไดช่ื้อวำ่เป็นผูช้อนรััมนั้นรืออคไั? 
31. เำัอภยันำปเนัเำัไดช่ื้อวำ่เป็นผูช้อนรััมนั้นแธเธ่ำงเนัอยำ่งไั? 
32. รัคเจำ้ทังท ำใหม้นุษยเ์ป็นผูช้อนรััมไดโ้ดยอำศยัหลเัเเณฑอ์คไั? 
33. เัำเลำยเป็นผูช้อนรััมไดอ้ยำ่งไั? 
34. ผลของเำันนัวำ่เป็นผูช้อนรััมนั้นรืออคไันำ้ง? 
35. จงอรินำยรวำมเธญัญูัู้รุณของท่ำนเองเเ่ียวเนัเำัท่ีท่ำนไดช่ื้อวำ่เป็นผูช้อนรััม 

6. 
36. รัคเจำ้ทังมีรัคปัคสงรอ์คไัเเ่ียวเนัรวำมแน่ใจของรัิสเธียน? 
37. จงนอเรวำมส ำรญัเเ่ียวเนัรวำมแน่ใจในรวำมัอดมำอยำ่งนอ้ยสำมปัคเำั 
38. อคไันำ้งท่ีเป็นเหธุท ำใหข้ำดรวำมแน่ใจ? 
39. อภิปัำยเเ่ียวเนััำเฐำนของรวำมแน่ใจทั้งดำ้นท่ีถูเแลคดำ้นท่ีผดิ 
40. ท่ำนมีรวำมช่ืนชมยนิดีในรวำมแน่ใจของท่ำนเรียงใด 
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7. 
41. ท่ำนัันัองหลเัเำัสอนของผูส้อนศำสนำรนไหน เรัำคเหธุใด? 
42. อคไัเป็นหลเัปัคเนัขอ้เดียวของร ำสอนเเ่ียวเนัเั่ืองเำัธั้งย ัง่ยนืเด็ดขำด 
43. จงอำ้งขอ้รัครมัภีั์แสดงใหเ้ห็นวำ่ร ำสอนเั่ืองน้ีสอดรลอ้งเนัจุดปัคสงรแ์ลครัคสัญญำ

ของรัคเจำ้ 
44. จงนอเถึงขอ้แยง้ของร ำสอนน้ีธำมท่ีอำ้งไวใ้นในหนงัสือมำขอ้หน่ึงแลว้ธอนแเไ้ขขอ้แยง้

นั้นดว้ย 
45. จงอภิปัำยแธ่เรียงยอ่ ๆ เั่ืองรวำมจัิงท่ีมีแฝงอยูใ่นร ำสอนเทียมเทจ็ 
46. ร  ำสอนน้ีมีรวำมหมำยส ำหัันธวัของท่ำนเองแร่ไหน 

8. 
47. จงอภิปัำยวำ่เหธุใดจึงเเิดเำัไม่รอใจเเ่ียวเนัหลเัร ำสอนเั่ืองเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 
48. จงอรินำยรวำมเห็นผดิ ๆ เเ่ียวเนัเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิมำสองขอ้โดยยอ่ 
49. จงอรินำยถึงนััไดสำมรัน่เเ่ียวเนัทศันคเั่ืองน้ีธำมท่ีปัำเฏในรัครมัภีั์ 
50. ใรัเป็นธวัแทนของเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 
51. จงอรินำยยอ่ ๆ เเ่ียวเนัอุปเัณ์ของเำัช ำัคใหน้ัิสุทร์ิ 
52. ท่ำนธอ้งเำัแลครน้รวำ้จัิง ๆ ในเั่ืองเำัท่ีจคช ำัคใหน้ัิสุทร์ิหัือเปล่ำ? 

9. 
53. จงอรินำยเเ่ียวเนัรวำมหมำยเั่ืองชีวธิในโลเหนำ้ธำมท่ีปัำเฏในรัครมัภีั์ 
54. สถำนท่ีอยูส่ ำหัันชีวธิในโลเหนำ้มีอยูส่องแห่งรืออคไันำ้ง? 
55. ร  ำอรินำยเั่ืองน้ีเป็นสถำนท่ีจัิง ๆ หัือเป็นเรียงร ำเปัียนเทียนเท่ำนั้น? 
56. ท ำไมแลคเม่ือไัจึงใชอ้รินำยเป็นเรียงร ำเปัียนเทียน? ร ำอรินำยท่ีเป็นร ำเปัียนเทียนนั้นมี

รวำมจัิงนอ้ยเวำ่ร ำท่ีอรินำยธัง ๆ ธำมธวัอเัษัหัือเปล่ำ? 
57. จงอรินำยด้วยร ำรูดของท่ำนเองว่ำอคไัเป็นเรั่ืองธดัสินช้ีขำดเเ่ียวเนัชคธำเััมของ

มนุษย ์
58. จงอรินำยถึงขอ้แธเธ่ำงัคหว่ำงเำัลงโทษแลคัำงวลัว่ำมีมำเแลคน้อยหัือยิ่งหย่อน

ธ่ำงเนัอยำ่งไั? 
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59. รวำมหวงัเั่ืองสวััรน์ั้นมีรวำมหมำยอคไัเนัชีวธิของท่ำน? 

ค ำถำมทัว่ ๆ ไป 

60. เม่ือท่ำนอ่ำนหนงัสือเล่มน้ีแลว้ ท่ำนมีรวำมริดอนัใดท่ีแธเธ่ำงจำเขอ้รวำมในหนงัสือเรื่อ
ช่วยท่ำนใหเ้ป็นรัิสเธียนดียิง่ข้ึนนำ้งหัือเปล่ำ? 


