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คํานํา 
ทานจะผิดหวัง ถาทานอานหนังสือเลมนี้เพยีงเพื่อรูทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งในการเปนพยานตัวตอ

ตัว เพราะเราไมมีจุดประสงคท่ีจะใหเปนเชนนั้นเลย แตหนังสือเลมนีไ้ดจงใจเขียนข้ึน เพื่อนําไปปฏิบตัิ
ไดอยางแทจริงในชีวิตการเปนพยานของคริสเตียน 

ถาทานอานหนังสือเลมนี้ ทานจะพบวาการเปนพยานเพื่อพระคริสตไมไดมีความสลับซับซอน 
หรือยากเย็นเหมือนท่ีหลายคนคิดแตวิธีการเกือบทุกอยางเปนผลมาจากการใชชีวิตอยางธรรมชาติท่ีสุด 
ของคริสเตียนในสังคมท่ีตนสังกัดอยู หลักการขอนี้ไมไดเปนของใหมอะไรเลย เพราะเปนหลักการท่ี 
คริสเตียนสมัยเร่ิมแรกใชไดผลมากอนแลว ดังปรากฏตามคําบันทึกในหนังสือกิจการวาคริสเตียน
ธรรมดาไดเท่ียวประกาศพระวจนะในทุกหนทุกแหงท่ีเขาไดกระจัดกระจายไป (กจิการ 8,1,4 คําวา 
“ประกาศ” ณ ท่ีนี้ภาษาเดิมมีความหมายในทํานอง “ซุบซิบ” คือไมวาเขาไปถึงท่ีไหนเขาจะซุบซิบเร่ือง
พระคริสต) 

เชนเดยีวกันเราจึงมีความม่ันใจวา เม่ือคริสเตียนไทยทุกคนตระหนักถึงความจริงขอนีเ้ทานั้น จึง
จะทําใหขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตเผยแพรไปสูคนไทยจํานวนมากท่ีสุดในระยะเวลารวดเร็วท่ีสุด 

แมวาเรามุงเขียนหนังสือเลมนี้ เพื่อแนะแนวการเปนพยานของนักเรียน และนักศึกษาคริสเตียน
โดยเฉพาะ แตหลักการท่ัวไปยอมใชไดผลสําหรับคริสเตียนทุกคน  

ขอพระเจาอวยพระพร 
แผนกวรรณกรรม สมาคม น.ค.ท. 

วันท่ี 10 มิถุนายน 77 
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01. กอนส่ิงอื่นใด 

ก. คํานิยาม 

กอนอ่ืนขอใหเรามาทําความเขาใจเกีย่วกับความหมายคําวา “การเปนพยานตัวตอตัว” เสียกอน
วากินความกว างแคไหน คําจํากัดความท่ีเราจะใหคือ 

การเปนพยานเร่ืองพระเยซูคริสต (โดยวิธีตัวตอตัว) ภายใตฤทธ์ิเดชแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
โดยมีจุดประสงคท่ีชัดเจนคอืเพ่ือจะนําคนที่เราเปนพยานดวยมาเช่ือวางใจและตอนรับพระเยซูคริสต ใน
ฐานะพระผูชวยใหรอด และองคพระผูเปนเจาในชีวิตของตนรวมถึงการสอนเขาใหเปนสาวก และนําเขา
เขามาสูความสามัคคีธรรมรวมกับคริสตจกัรของพระเจา 

เพื่อความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ใหเรามาวิเคราะหความหมายของคําจํากดัความนี้ วลีตอวลี 

1. คือการเปนพยานเร่ืองพระเยซูคริสต (วิธีตัวตอตัว) 

เราไมใชประกาศตัวเราเอง แตพระคริสตตางหากท่ีเรามุงแนะนําใหคนอ่ืนรูจัก อ.เปาโล กลาว
เตือนวาพระองคนั้นแหละเราประกาศอยูโดยเตือนสติทุกคนและส่ังสอนทุกคนใหมีสติปญญาทุกอยาง 
เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” (โคโลสี 1:28) 

ยิ่งกวานั้นการเปนพยานเร่ืองพระเยซูคริสต เราตองทําท้ังสองทางควบคูกันไป คือ ดวยชีวิตและ
คําพูด ถาขาดฝายหนึ่งฝายใดไปก็จะทําใหน้ําหนกัแหงการเปนพยานลดนอยลง 

2. ภายใตฤทธ์ิเดชแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

ผูท่ีจะเปนพยานทุกคนตองมีความม่ันใจวา พระคริสตโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูกับ
เรา ในขณะที่เราเปนพยานเพื่อพระองค “เหตุฉะนัน้เจาท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาตใิหเปน
สาวกของเรา... นี่แหละเราจะอยูกับเจาท้ังหลายเสมอไปจนกวาจะส้ินยุค” (มัทธิว 28:19-20) 
เพราะฉะนั้นผลแหงการกลับใจใหม จึงเปนผลโดยตรงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ หนาท่ีของเราจึงเปน
เพียงภาชนะหรือกระบอกเสียงท่ีพระองคจะใชเทานั้น 

3. มีจุดประสงคชัดเจน 

การเปนพยานโดยผานชีวิตคริสเตียนของเราก็ดีหรือโดยการสนทนาเร่ืองพระคริสตก็ดี จะตอง
มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ไมใชพูดมาก แตหาสาระมิได หรือการพูดวกไปเวยีนมาโดยไรจดุหมาย
ปลายทาง บางคร้ังคริสเตียนบางทานเปนพยานเปนช่ัวโมง ๆ โดยท่ีคูสนทนาของเราแทบจะจบัประเด็น
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ไมไดวาเราไดพูดอะไรไปบางและเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นการทราบจดุประสงคของเราท่ีชัดเจนจะชวย
ไมใหเราออกนอกลูนอกทางจากเปาท่ีเราตองการ 

ในท่ีนี้จุดประสงคหลักของเรามีอยู 3 ประการ คือ 

ก. เพื่อใหเขาตอนรับพระเยซูคริสต 

การตอนรับพระเยซูคริสตไมเพียงในฐานะพระผูชวยใหรอดเทานั้น แตรวมถึงการรับพระองค
เปนพระผูเปนเจาในชีวิตของเขาดวย “คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองคพระ
ผูเปนเจาและเชื่อในจิตใจวาพระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนข้ึนมาจากความตายทานจะรอด” (โรม 
10:9) ปจจบัุนนี้เราตองเนนจุดนี้ใหมาก มิฉะนั้นแลวเราจะไดผูเชื่อใหมท่ีผิวเผินและในท่ีสุดจะหาย
สาปสูญอยางชนิดท่ีไมใหเราไดเหน็หนาอีกเลย 

ข. สอนเขาใหเปนสาวก 

การนําคนอ่ืนมารับใชพระเยซูคริสตไมใชส้ินสุดลงท่ีการตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอดเทานั้น แตเรามีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีจะสอนเขาและเล้ียงดเูขาใหเจริญเติบโตฝายจิต
วิญญาณเพื่อเขาจะเปนสาวก (ผูติดตาม) ท่ีดขีองพระคริสตตอไป 

ค. นําสูความสามัคคีธรรมรวมคริสตจักร 

คริสตจักรเปนพระกายของพระคริสต ผูรับเช่ือใหมทุกคนเปนสวนหนึง่ของพระกายอันนั้น จึง
จําเปนท่ีเราจะตองนําเขาใหเขามามีสวนสามัคคีธรรมรวมกับพระกายสวนอ่ืน ๆ การประกาศเผยแพรใด 
ๆ ท่ีไมไดมุงนาํคนสูคริสตจักรของพระเจา จะถือวาไมถูกตองตามพระประสงคของพระเจา 

ข. คุณประโยชนเดน 

การเปนพยานตัวตอตัวมีคุณประโยชนเดนหลายประการที่วิธีการประกาศอ่ืน ๆ ไมมี ดังท่ีเรา
จะพิจารณาตอไปนี้คือ 

1. ทุกคนสามารถกระทําได 

ทานอาจไมมีของประทานดานการเทศนาบนธรรมมาสน หรือนําเพลงในท่ีประชุม แตทานไม
สามารถบอกวา “ฉันไมสามารถเปนพยานตัวตอตัว” เพราะการเปนพยานตัวตอตัวไมใชเปนของ
ประทาน แตเปนความรับผิดชอบของคริสเตียนทุกคนท่ีจะตองทํา ตวัอยางท่ีดใีนเร่ืองนี้ ไดแก อันดะเร
อา หลังจากท่ีเขาไดพบและรูจักกับพระเยซูคริสตแลว เขากลาวกับพี่ชายช่ือ ซีโมนเปโตรวา “เราพบพระ
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เมสสิยาหแลว” (ยอหน 1:42) เชนเดียวกันคริสเตียนทุกคนก็สามารถบอกกลาวกบัคนอ่ืนวาเราไดพบ
พระคริสตอยางไร วิธีไหนและเปนผลอยางไร 

2. กระทําไดทุกเวลาและสถานท่ี 

การเผยแพรแบบตัวตอตัวไมคอยมีปญหาเร่ืองเวลาและสถานท่ี สังเกตไดวาวิธีการเผยแพรอ่ืน 
ๆ ตองคํานึงเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม มิฉะนั้นแลวจะไมเปนผลเทาท่ีควร แตการเปนพยานตัวตอตัว
เราสามารถกระทําไดทุกเวลา ไมวาจะเปนเวลาเชา สาย บายหรือคํ่า และทุกสถานท่ี เชน ในรานอาหาร 
สํานักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน บนรถไฟ บนเคร่ืองบิน ขณะคอยรถเมล ฯลฯ 

3. กระทําไดโดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  

การประกาศเผยแพรวิธีอ่ืน ๆ คาใชจายเปนส่ิงท่ีจําเปน ยิง่ถาเราจัดประชุมใหญ ๆ หรือจัดคาย
ประกาศดวยแลว คาใชจายเปนส ิ่งท่ีหลีกเล่ียงไมได แตการเปนพยานตัวตอตัว ทานแทบจะไมตองเสีย
อะไรเลยแตกลับไดรับพระพรท่ีเปยมลนเสียอีก 

4. สามารถเขาถึงชนทุกชั้นและคนทุกประเภท 

คริสเตียนไมเห็นดวยกับการแบงช้ันวรรณะ แตใครจะไปปฏิเสธวาเมืองไทยไมมีชนช้ัน 
สังคมไทย 

ประกอบดวยคนมีฐานะ ไมมีฐานะ มีตาํแหนง ไมมีตําแหนง มีการศึกษาและไมมีการศึกษา 
เพราะฉะนั้นหลายคร้ัง การท่ีคิดจะเชิญคนตาง ๆ เหลานี้มาถึงท่ีประชุมของเรานั้นจึงเปนส่ิงท่ียาก แต
การเผยแพรแบบตัวตอตัวนาํเราสูชนทุกช้ัน และทุกประเภท โดยไมมีอ ุปสรรคเหมือนวิธีอ่ืน ๆ  

5. สามารถเขาถึงแกนแทของปญหา 

บุคคลบางคนอาจจะเคยฟงคําเทศนามานับสิบ ๆ คร้ัง แตคําเทศนาเหลานั้นอาจไมเคยแกปญหา
ท่ีแทจริงของเขาท่ีเก็บไวนานป เพราะหลายคร้ังส่ิงท่ีเขาฟงไมตรงกับจดุปญหาของเขาจริง ๆ แตการเปน
พยานตัวตอตัวชวยขจัดปญหานี้ไดด ี เพราะจะทําใหเราสามารถคนพบปญหาและความตองการอัน
แทจริงของเขา ซ่ึงจะสงผลสูการประกาศกติติคุณแกเขาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. เปนวิธีการท่ีใชไดผลดีเยีย่ม 

ทานลองพิจารณาขอเท็จจริงตอไปนี้ดูซิวา ทานจะเลือกเอาอยางไหน สมมุติวามีศิษยาภิบาล
ทานหนึ่ง รับผิดชอบสมาชิก 80 คน ศิษยาภิบาลผูนี้มีความขยนัขันแข็งในการประกาศพระกติติคุณ
ตลอดท้ังป จะโดยการเทศนาหรือเยี่ยมเยยีนก็ตาม ไดคนเช่ือใหมเพิม่ข้ึนปละ 20-30 คน ซ่ึงเฉล่ียแลวเขา
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สามารถนําคนกลับใจ 2 คนตอเดือน ขณะเดียวก ันถาศิลยาภิบาลคนเดียวกันนี้ ใชเวลาฝกฝนสมาชิก
เพียงจํานวนครึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด โดยสมาชิกแตละคนในจํานวนเพียงคร่ึงหนึ่งคือ 40 คน 
สามารถนําคนกลับใจโดยเฉล่ีย 2 เดือนตอหนึ่งคน (ซ่ึงเพียงความสามารถคร่ึงเดียวของศิษยาภิบาลที่ทํา) 
ผลจะปรากฏวาปนั้นสมาชิกใหมจะเพิ่มข้ึนเปน 240 คน แทนท่ีจะเปน 20-30 คน ฉะนั้นถาเราทุกคนเอา
จริงเอาจัง อาณาจักรของพระเจาจะขยายมากข้ึนกวาท่ีเปนอยูทุกวันนี ้

7. ชีวิตท่ีเปยมลนดวยพระพรพิเศษ 

คริสเตียนท่ีบอกกลาวถึงพระคุณของพระเจาตอคนอ่ืนเสมอ ไมวาจะโดยชีวิตสวนตัวหรือ
คําพูดก็ตามยอมทําใหเรานับพระพรหรือระลึกถึงพระพรอันยิ่งใหญของพระองคอยูอยางไมหยุดหยอน 
ยิ่งกวานั้นการเปนพยานตัวตอตัว ทําใหเราตองอาศัยฤทธ์ิเดชของพระเจาอยูเนือง ๆ จึงเปนการเพิ่มพูน
ความเช่ือ ความรัก ความยนิดีในชีวิตคริสเตียนของเรา 
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2. ทานตองพูดอะไร 

คริสเตียนจํานวนไมนอยมีความกระหายอยากจะเปนพยาน แตบอยคร้ังเปนพยานอยางไมมี
หลักเกณฑ ผูเขียนเองยังคิดถึงวิธีเปนพยานตัวตอตัวกับเพื่อนขณะเม่ือมาเปนคริสเตียนใหม ๆ จําไดวา
ตนเองเคยชักแมน้ําท้ังหา คุยโขมงโฉมเฉง พยายามยกเร่ืองโนนเร่ืองนีข้ึ้นพูดอยางไมมีจุดหมาย พอพูด
จบปรากฏวาคูสนทนายังจับตนชนปลายไมไดวา แทจริงแลวแกนแทของขาวประเสริฐคืออะไร 
เพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะเนน “สาระสําคัญแหงขาวประเสริฐ” ท่ีเราจะประกาศ เพื่อเม่ือคูสนทนาของ
เราไดฟงแลวจะเกดิความเขาใจท่ีดใีนขาวประเสริฐท่ีเราประกาศ อันจะเปนพื้นฐานท่ีเขาจะตอนรับหรือ
ปฏิเสธพระเยซูคริสตตอไป 

แตกอนอ่ืนอยากฝากขอคดิท่ีเปนประโยชนไวสัก 2 ประการ คือ  

1. พยายามหลกีเล่ียงขาวประเสริฐชนิดท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลางมากเกินไป คือขาวประเสริฐท่ี
เนนแตความตองการของมนุษย และส่ิงท่ีมนุษยจะไดรับจากพระเจามากเกินไป ยกตัวอยางเชน เรา
มักจะประกาศวา “พระเจารักมนุษย เพราะมนุษยทําบาป จึงขาดพระพรพระเยซูคริสตคือพระเจาท่ี
เตรียมความรอดใหกับมนุษยถาเราเช่ือพระองค เราจะไดรับความสันติสุข ความช่ืนชมยินดี...” ฟงดูเผิน 
ๆ จะเห็นวาเปนขาวประเสริฐท่ีไมนาจะผิดตรงไหน แตถาสังเกตใหถ่ีถวนแลวจะพบวา ใจความของขาว
ประเสริฐชนิดนี้จะเนนวา “คุณจะไดรับส่ิงโนนหรือส่ิงนีม้ากเกินไป” ขาวประเสริฐถูก ๆ เชนนี้ใคร ๆ ก็
อยากได เพราะไมเพยีงแตเราจะไดตั๋วฟรีไปสวรรคแลว เรายังไดอะไร ๆ อีกเยอะแยะในโลกน้ี แตผลจะ
ยั่งยืนแคไหนนั่นซิเปนปญหา เพราะเรากําลังผลิตคริสเตียนชนิดแบมือขออยูรํ่าไป และเม่ือเขาไมไดรับ
ส่ิงท่ีเขาตองการจะได อีกไมนานเขากจ็ะหายสาบสูญไปและจะไมโผลหนามาอีกเลย จึงกลายเปนเร่ือง
เศราท่ีเราจะตองรับผิดชอบตอพระเจาในส่ิงท่ีเราประกาศ 

ในทางตรงกนัขาม เราควรเนนขาวประเสริฐท่ีเอาพระเจาเปนศูนยกลางมากข้ึน คือเนนความ
เปนพระเจาของพระองค คุณลักษณะของพระองคท่ีเปนท้ังความรักควบคูกับความบริสุทธ์ิและ
ความชอบธรรม สวนฐานะของมนุษยนั้นเปนเพยีงคนผิดท่ีลวงละเมิดตอพระเจาองคบริสุทธ โทษฐาน
ของเขาก็คืออาชญากรท่ีรอคอยการพิพากษา แตเพราะพระเจาทรงพระเมตตา มิประสงคใหมนุษยตอง
พินาศไปเปนนิตย จึงไดสงพระเยซูคริสตมาตายไถบาปของมนุษยบนไมกางเขน เพื่อนํามนษุยให
กลับคืนดีกับพระเจาอีกคร้ังหนึ่ง แตหนาท่ีของเรานั้นคือการละท้ิงความบาปอยางส้ินเชิงพรอมกับมอบ
กายถวายจิตใหพระองคทรงควบคุมคือการตอนรับพระเยซูคริสตเขามาเปนท้ังพระผูชวยใหรอด และ
กษัตริยในชีวติสืบไป 
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2. อยาใชแบบตายตัว คือใจความของขาวประเสริฐท่ีเราจะศึกษาในหัวขอตอจากนี ้ ผูเขียนไม
ประสงคจะใหทานเอาไปใชแบบตาย ๆ ในลักษณะปลากระปองท่ีเปดปุบก็กนิไดปบ แตไดใหไวเพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการเปนพยานอยางมีแบบแผน และถูกตองตามเนื้อหาสาระจริง ๆ เทานั้น 
เพราะฉะนั้นขณะเมื่อทานเปนพยานจริง ๆ ขอแนะนําวาใหทานใชภายใตการทรงนําของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเพื่อจะรูวาควรอธิบายส้ันยาว ขนาดไหน หรือจะยกตวัอยางอุทาหรณเพิ่มเติมอยางไรกแ็ลวแต
โอกาสจะอํานวยให สําหรับคูสนทนาบางคนท่ีมีพื้นฐานมาบางแลว เราอาจจะใชเวลาส้ัน ๆ เพียง 10 
นาที เขาก็คงเขาใจ แตบางคนอาจจะตองใชเวลามากกวานี้ จึงขอใหผูอานใชวจิารณาญาณของตนท่ีพระ
เจาทรงประทานใหขณะเปนพยาน 

เม่ือชัดเจนในขอคิด 2 ประการท่ีฝากไวแลวเราก็พรอมท่ีจะศึกษาถึงใจความของขาวประเสริฐ
ตอไปนี ้

ก. พระเจา 

1. มีพระเจาองคหนึ่งซ่ึงทรงพระชนมอยู “สภาพไมปรากฏของพระเจาคือฤทธานุภาพอันถาวร
และเทวสภาพของพระองคกไ็ดปรากฏชัดในสรรพส่ิงท่ีพระองคไดทรงสราง” (โรม 1:20) 

ความกวางใหญไพศาลและความมีระเบียบแบบแผนของธรรมชาติกับสรรพส่ิงท่ีเราพบเห็น สอ
ถึงสติปญญาและผูวางแผนแบบอยูเบ้ืองหลังมากกวาเกิดข้ึนโดยความบังเอิญ เพราะโดยท่ัวไปคงไมมี
ใครยอมเช่ือวานาฬิกาท่ีเราใชอยูทุกวนันี้เกิดข้ึนเองอยางบังเอิญโดยปราศจากวิศวกรผูเช่ียวชาญฉันใด 
โลกและจักรวาลท่ีมีระบบซับซอนกวานาฬิกาหลายเทาตัวยอมตองมีนักวิศวกรผูยิ่งใหญอยูเบ้ืองหลังฉัน
นั้น 

2. พระลักษณะของพระเจา 

มีคนจํานวนมากอาจมีความเชื่อในส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิหรือแมกระท่ังเช่ือวามีพระเจาองคหนึ่ง แต
หลายคร้ังพระเจาในความนกึคิดของเขา คงไมใชพระเจาในทรรศนะของพระคัมภรี จึงจําเปนท่ีเราตอง
ช้ีใหเห็นวาพระเจาองคเท่ียงแทจริง ๆ นั้นมีพระลักษณะอยางไร 

2.1 พระเจาเปนพระวิญญาณ (ยอหน 4:24) 
2.2 พระเจาทรงเปนความรัก (1 ยอหน 4:8) 

พระเจาทรงเปนองคสัพพัญู (สดุดี 139:1-4) 2.3 
2.4 พระเจาทรงเปนฤทธานุภาพสูงสุด (ววิรณ 19:6 เอเฟซัส 1:19-20) 
2.5 พระเจาทรงเปนอยูนิรันดร (อพยพ 3:14)  
2.6 พระองคทรงมีบุคคลภาพท่ีสามารถมีสวนสัมพันธกบัชีวิตของเราทุกขณะ (กจิการ 17:28) 
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ข. พระเจาทรงมีความสัมพันธกับมนุษย 

1. พระเจาทรงสรางมนุษยตามแบบพระฉายาของพระองค (พระฉายา ณ ท่ีนี้หมายถึงความ
บริสุทธ์ิ ความรัก สติปญญา เสรีภาพ ความยุติธรรม ฯลฯ) มนษุยทุกคนจึงมีคุณคาในสายพระเนตรของ
พระเจา 

2. พระเจาทรงสรางมนุษยใหเปนชีวิตท่ีมีจิตวิญญาณ (ปฐมกาล 2:7) ดวยเหตนุี้มนุษยจึงมี
สัญชาติญาณทางศาสนาซ่ึงสัตวไมมี 

3. พระเจาทรงสรางมนุษยโดยมีพระประสงคอยางนอย 3 ประการคือ 
3.1 ใหมีความสัมพันธท่ีใกลชิดกับพระองค 
3.2 แสวงหาและถวายพระเกียรติแกพระองค 
3.3 ใหเปนผูครอบครองดูแลสรรพส่ิงท่ีพระองคทรงสราง 
แตทําไมมนษุยปจจุบันจึงไมไดอยูในฐานะดังกลาวทําไมมนุษยจึงไมรูจักพระองคเปนการ

สวนตัว เหตุผลเพราะ 
ค. ความบาปเปนเนื้อรายท่ีทําลายความสัมพันธเดิมระหวางมนุษยกับพระองค 
1. ความหมายของความบาป “บาป” มาจากรากศัพทภาษากรีก “HAMATIA” ซ่ึงแปลตรง ๆ วา

พลาดจากเปาหมายหรือไมถูกเปาในลักษณะยิงลูกศรผิดจากเปาหรือหัวรถจักรวิ่งออกนอกราง
ความหมายของบาปจึงรวมถึง 

1.1 การกระทําใด  ๆ ท่ีไมถึงมาตรฐานอันบริสุทธ์ิรอยเปอรเซ็นตของพระเจา บาปในทัศนะของ
พระคัมภีรไมใชวัดจากมาตรฐานความดีความช่ัวของมนษุยแตวดัโดยเอาความบริสุทธ์ิของพระเจาเปน
บรรทัดฐานโดยเหตุนี้มนษุยทุกคนจึงเปนคนบาป และขาดการถวายเกยีรติแกพระเจา (ตัวอยางการสอบ
ไลไดตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 50 % ถามีนักเรียน คนหน่ึงสอบได 49% อีกคนหนึ่ง
สอบได 30% ถึงแมวาคนแรกจะสอบไดดกีวาคนท่ี 2 แตก็ยังคงมีเทากันคือตกเหมือนกันเพราะยงัไมถึง
มาตรฐาน) 

1.2 บาปคือการดื้อดึงเปนกบฏตอพระเจา คือ ปฏิเสธไมใหพระองคมีสิทธิในชีวิตของเรา แตได
เลือกแนวทางของตัวเองแทน จึงทําใหมนษุยตกเปนทาสของส่ิงของความช่ัวและซาตาน 

บาปคือการลวงละเมิดพระบัญญัตขิองพระเจา (ยากอบ 2:10 1 ยอหน 3:4) 1.3 
1.4 บาปคือการกระทําความชั่วทุกอยางไมวาในที่ลับหรือท่ีแจง (มาระโก 7:20-23) 
1.5 บาปคือการไมไดกระทําส่ิงดีงามท่ีควรกระทํา 
บาปในความหมายของพระคัมภีร มิไดหมายถึงเพียงการกระทําส่ิงท่ีช่ัวเทานัน้ แตรวมถึงการ

ไมไดกระทําในส่ิงท่ีควรกระทําดวย 
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2. การแสดงออกของความบาปในสังคมมนุษย “พวกเขาเต็มไปดวยสรรพการอธรรม ความช่ัว
รายความโลภ ความมุงราย ความอิจฉาริษยา การฆาฟน การวิวาท การลอลวง การคิดราย พูดนินทา 
สอเสียดเกลียดชังพระเจา เยอหยิ่ง จองหอง อวดตัว ริทําช่ัวแปลก ๆ ไมเช่ือฟงบิดามารดา โงเขลา กลับ
สัตย ไมมีความรักกนั ไรความปราน ี แมเขาจะรูพระบัญญัตขิองพระเจาท่ีวาคนท้ังปวงท่ีประพฤติ
เชนนั้นสมควรจะตายเขาก็ไมเพียงประพฤติเทานั้น แตยงัเห็นดกีับคนอื่นท่ีประพฤตเิชนนั้นดวย” (โรม 
1:29-32) 

3. ผลของความบาป 

3.1 ผลในปจจุบัน เราถูกต ัดขาดจากพระเจา คือแยกจากพระเจา ไมมีการติดตอกบับอเกิดแหง
ชีวิตและตนตอแหงสันติสุขแท เพราะฉะนั้นถึงแมมนษุยในปจจุบันจะพยายามแสวงหาสันติสุขอยางไร
เปนตนวาแสวงหาเงินทอง ช่ือเสียง อํานาจ วัตถุ กามกิเลส ฯลฯ มนุษยก็ตองผิดหวัง เพราะเขายงัไมได
กลับมาสูตนตอแหงสันติสุขแทคือ พระเจา 

3.2 ผลในอนาคต เราเปนอาชญากรท่ีรอคอยการพิพากษา 
“คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ความตายตามคําสอนของพระคริสตธรรม

คัมภีรเปนผลมาจากความบาปของมนุษย ความตายท่ีวานี้ไมเพยีงแตเปนความตายฝายรางกาย แตรวมถึง
การตายฝายจติวิญญาณคือการถูกแยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตย 

“มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไวแลววาจะตายคร้ังเดียวและหลังจากนั้นจะมีการพพิากษา (ฮีบรู 
9:27) เพราะฉะน้ันเราจะทําอยางไร? เพราะเราไมมีทางชวยตนเองได แมคุณความดีเราทํากไ็มดีพอ 
(เอเฟซัส 2:8-9) ขาวดีท่ีเราตองการบอกคือ 

ง. พระเยซูคริสตเปนทางแกไขของพระเจา (ยอหน 14:6) 

พระเยซูคริสตเปนพระเจาท่ีมาจุติเปนมนษุยเพื่อสําแดงพระลักษณะของพระเจา และนํามนุษย
ใหคืนดกีับพระองคโดยการมอบชีวิตของตัวเองบนไมกางเขน เพื่อเปนคาไถของมนุษยทุกคน การวาย
พระชนมของพระเยซูเปนการรับโทษแทนมนุษยทุกคน ซ่ึงมนุษยเองควรจะเปนผูรับ แตเม่ือพระองค
เปนผูรับแทนเราแลว เราจึงไมตองถูกพระเจาลงโทษอีกตอไป (1 เปโตร 2:24) พระองคจึงเปนผูท่ี
ปลดปลอยเราออกจากอํานาจของความบาปซาตาน และความตาย 

(ตัวอยาง ถาเราจํานํานาฬิกาของเราไวโรงจํานําวิธีเดียวเทานั้นท่ีจะไดคืนคือ นําเงินไปชําระเพื่อ
ไถคืนมนุษยเราปจจุบันตกอยูในความผิดบาป และอยูภายใตอํานาจของซาตาน พระเจาทรงไถคืนดวย
ชีวิตของพระเยซูคริสต) 
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ยิ่งกวานั้นพระเยซูคริสตทรงพิสูจนความเปนพระเจาของพระองค โดยการฟนข้ึนมาจากความ
ตายซ่ึงแสดงถึงความเปนพระเจาท่ีทรงพระชนมอยูเปนนิตย ท่ีสามารถชวยเหลือทานและประทานฤทธ์ิ
อํานาจท่ีจะชนะความบาปในชีวิตของทานได และพระองคทรงสัญญาวาจะเสด็จกลับมาอีกเพื่อการ
พิพากษาคนเปนและคนตายและเปนจอมกษัตริยแหงจกัรวาล 

จ. หนาท่ีของทาน 

1. เช่ือวางใจในพระองคคือ 
1.1 การยอมรับวาพระองคเปนองคพระผูเปนเจา 
1.2 เช่ือฟงวาพระองคไดทรงเปนหนทางเดียวสูพระเจา 
1.3 มอบชีวิตภายใตการควบคุมของพระองค 
2. การกลับใจใหม คือการเปล่ียนแปลงแนวความคิดของเราใหม หรือเปนการหนักลับจาก

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง เกีย่วกับความบาปสูแนวความคิดตามพระเจา ความหมายของการกลับใจ
จึงรวมถึง 

2.1 การรูและยอมรับวาตนเองเปนคนบาป 
2.2 ความรูสึกเสียใจตอความบาปของตน 
2.3 การสารภาพบาปนั้นตรงไปตรงมาตอพระเจา 
2.4 การละท้ิงและหนัหลังใหกับบาปนัน้ ๆ โดยส้ินเชิง 
3. อธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตเขาสูชีวิต โดยการท่ีทานสามารถกลาวกับพระองคส้ัน ๆ วา 
“ขาแตองคพระเยซูคริสตเจา ขาพเจาเช่ือวาพระองคเปนพระเจา และทรงมาบังเกิดเปนมนุษย

เพื่อตายไถบาปของขาพเจา ขอบพระคุณสําหรับความรักท่ียิ่งใหญของพระองคขาพเจาเช่ือวาพระองค
เทานั้นท่ีสามารถชวยขาพเจาได ขาพเจายินดีสารภาพความบาปและละท้ิงความบาปท้ังปวง ขอพระองค
ทรงชวยชําระความบาปของขาพเจา และขอตอนรับพระองคเขามาในจิตใจเพ่ือเปนพระผูชวยใหรอด
และเปนผูควบคุมชีวิตของขาพเจาสืบ ๆ ไป อาเมน” 

ถาทานไดพูดกับพระองคอยางนี้ดวยความจริงใจพระองคจะเสด็จเขามาสถิตในจิตใจ และ
ประทานชีวิตตามพระสัญญาของพระองค (ววิรณ 3:20 1 ยอหน 5:12) ยิ่งกวานั้นพระองคจะทรงอภัย
โทษความผิดบาปของเรา และประทานวญิญาณบริสุทธ์ิใหอยูกับเราตลอดไปเปนนิตย (กิจการ 2:38) 
และแลวทานจะเปนสมาชิกใหมในครอบครัวของพระเจา พรอมดวยชีวิตใหมในครอบครัวของพระเจา 
พรอมดวยชีวติใหมท่ีจะกาวตอไปขางหนาดวยความชวยเหลือของพระองค (ยอหน 1:12,2 โครินธ 
5:17) 
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23. วิธีการเปนพยานตัวตอตัว 

บทนี้เราจะกลาวถึงวิธีการเปนพยานตัวตอตัว แตกอนอ่ืนขอฝากขอคิดท่ีสําคัญ 3 ประการ เพื่อ
ปองกันความเขาใจผิดซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนไดภายหลัง ขอคิดท่ีวานี้คือ 

หนึ่ง - วิธีการของมนุษยไมวาจะเลอเลิศหรือชาญฉลาดแคไหนยอมไมสามารถนําคนใหกลับใจ
มาเช่ือพึ่งในองคพระเยซูคริสตได การกลับใจใหมเปนงานท่ีพระเจาเทานั้นท่ีทรงกระทํา “พระองคทรง
พระกรุณาชําระใหเรามีใจบังเกิดใหม และทรงสรางเราข้ึนมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (ทิตัส 3:5) 

สอง – ไมมีวิธีการอะไรที่สามารถเรียกวาเปนวิธีการท ี่ดีท่ีสุด ไมวาจะเปนวิธีการขององคการใด 
คณะใดกลุมใดหรือนิกายใด เพราะวิธีการจะดีหรือไมนั้นข้ึนอยูกับองคประกอบหลายประการเปนตน
วา ผูใช (วิธีนัน้ ๆ) โอกาสท่ีใช สถานท่ีใช และบุคคลท่ีเราจะเปนพยานดวย เพราะฉะนัน้วิธีอันหนึ่ง
อาจจะดีหรือใชไดผลในสถานท่ีหนึ่ง แตอาจจะใชไมไดผลในอีกสถานท่ีหนึ่ง หรือใชไดดีสําหรับคน
ประเภทหนึ่งแตอาจไมดีสําหรับคนอีกประเภทหนึ่ง สังเกตวาพระเยซูคริสตทรงใชวิธีการตาง ๆ ท่ีไม
เหมือนกนักับบุคคลท่ีแตกตางกันเชน 

- พระองคกับหญิงสะมาเรีย 
พระเยซูคริสตตรัสวา “ขอน้ําใหเราดื่มบาง...” ยอหน 4:5-42 
- พระองคกับนิโคเดโม 
พระเยซูคริสตตรัสวา “ทานตองบังเกิดใหม...” ยอหน 3:1-15 
- พระองคกับฟลิป 
พระเยซูคริสตตรัสวา “จงตามเรามา...” ยอหน 1:43 
- พระองคกับศักเคียส 
พระเยซูคริสตตรัสวา “ศักเคียสเอย จงรีบลงมา เพราะเราจะตองพกัอยูในตึกของทานวันนี้...” 
 ลูกา 19:5-10 
สาม – วิธีการเปนพยานไมใชเพียงอาศัยคําพูดอยางเดียว แตชีวิตของเราตองสําแดงออกซ่ึงขาว

ประเสริฐของพระเยซูคริสตดวย มิฉะนั้นแลวจะเปนผูเปนพยานที่ไดผลนอยมาก เพราะฉะน้ันจุดเร่ิมท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับวธีิของการเปนพยานคือตัวเราเอง ดังท่ีเราจะแยกแยะข ั้นตอนของวิธีการเปนพยานตัวตอตัว 
ดังตอไปนี ้
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ก. จากชีวิตสูชีวิต 

1. ทาทีสวนตวั 

ผูท่ีจะเปนพยานตัวตอตัวควรสํานึกอยูเสมอวาตนเองเปนเพียงคนบาปท่ีกลับใจ ไมควรแสดงวา
ตัวเราวเิศษกวาดีกวาหรือบริสุทธ์ิกวาคนท่ียังไมเปนคริสเตียนส่ิงท่ีควรจําไวคือ อยาเพิ่งยัดเยียด
มาตรฐานการดําเนินชีวิตคริสเตียนใหแกเขาเพราะเขายังไมไดเปนคริสเตียนถาเขาบังเอิญสูบบุหร่ี ดื่ม
เหลา ฯลฯ ตอหนาเรา ไมควรตั้งขอรังเกยีจหรือแสดงทาทางนาเกลียดวา เราไมชอบเอามาก ๆ เพราะ
การแสดงออกเชนนี้ไมเพียงแตไมชวยการเปนพยาน แตอาจจะปดประตูทองแหงการเปนพยานไปเลย
ทีเดียว ขอใหเราเรียนรูท่ีจะยอมรับบุคคลในฐานะท่ีเขาเปนกอน แลวประเด็นยอยอ่ืน ๆ คอยวากนัทีหลัง 

ทานดี.ที.ไนล ผูเชี่ยวชาญทางดานการประกาศพระกิตติคุณชาวลังกา ไดใหขอคิดเกีย่วกับทาที
ของเราอยางนาฟงวา “เราไปหาคนอ่ืนโดยรูวาตนเองเหมือนคนขอทาน ซ่ึงไปบอกขาวดีแกคนขอทาน
ดวยกันใหรูจกัวาขออาหารท่ีไหน” คือพูดงาย ๆ เราเองเปนเพยีงผูแนะนําใหคนอ่ืนพบอาหารแหงชีวิต
ในพระเยซูคริสตจึงไมควรแสดงตนเหมือนเปนเจาของอาหารแหงชีวติเสียเอง “เราไมไดประกาศตัวเรา
เอง แตไดประกาศพระเยซูคริสตวาทรงเปนองคพระผูเปนเจา” (2 โครินธ 4:5) 

2. การคบคาสมาคม 

ชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตท่ีแยกออกจากโลกแตไมใชตัดขาดจากโลก สองอยางนี้ไมเหมือนกนั 
เราควรทําความเขาใจใหถูกตอง คริสเตียนบางทานเขาใจผิดคิดวาเม่ือมาเปนคริสเตียนแลว เราตองตัด
ขาดจากเพ่ือน ๆ ท่ีไมใชคริสเตียนเสียโดยส้ินเชิง ซ่ึงบางคร้ังเลยเถิดไปสูการอวดความเปนผูท่ีมีจิต
วิญญาณสูงดวยการกลาวอยางภาคภูมิใจวา “ฉันไมมีเพื่อนท่ีไมเปนคริสเตียน” โดยหารูไมวาการ
ปราศจากเพื่อนท่ีไมใชคริสเตียนนัน้ทําใหเราพลาดโอกาสท่ีจะทําใหตวัเราเองเปนความสวาง และเปน
เกลือท่ีไดผล ท้ังยังทําใหเราขาดโอกาสแสดงความรัก ความเขาใจตอเขา อันจะเปนพื้นฐานท่ีจะนาํสูการ
เปนพยานตัวตอตัวอยางมีประสิทธิภาพ ความจริงขอนีไ้ดรับการยนืยนัจากประสบการณของชีวิตคริส
เตียนหลายคน สังเกตวาเม่ือบุคคลคนหน่ึงมาเปนคริสเตียนใหม ๆ เขาอาจจะเปนทอพระพรในการนํา
คนอ่ืนมาเช่ือพระเยซูคริสตดวยอีกหลายคนแตพอถึงปตอ ๆ ไป จํานวนคนท่ีเขานํามาเปนคริสเตียนจะ
คอย ๆ ลดนอยลงและนอยลงเร่ือย ๆ เหตุผลท่ีเปนเชนนี้อาจมีสาเหตุหลายประการ แตสาเหตุเดนชัด
ประการหน่ึงคือ ปแรก ๆ คริสเตียนยังมีโอกาสคบคาสมาคมกับเพื่อนเกา ๆ ท่ีไมเปนคริสเตียนอยูมาก 
เหตุฉะนั้นอิทธิพลแหงชีวิตใหมของเขาตอคนอ่ืน ๆ จึงมีมากกวา แตเม่ือเขาเร่ิมมีเพือ่นคริสเตียนมากข้ึน 
ๆ ทําใหเขาตัดขาดจากเพ่ือนท่ีไมใชคริสเตียนโดยส้ินเชิงจนในท่ีสุดเหลือแตเพื่อนท่ีเปนคริสเตียน 
โอกาสและอิทธิพลของการเปนพยานเพื่อพระคริสตอยางธรรมชาติจึงลดนอยลงดวย 
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แตเพื่อไมใหเปนท่ีเขาใจผิด การคบคาสมาคมกับเพื่อนท่ีไมใชคริสเตียนมิไดหมายความวาเรา
ตองกระทําทุกอยางตามเพ่ือนของเรา พระเยซูคริสตเองไดใหตัวอยางท่ีดีแกเราในเร่ืองน้ี สังเกตวา
พระองคทรงคบคนบาปและคบคนท่ีสังคมรังเกียจ โดยไมจําเปนท่ีพระองคตองกระทําความผิดบาป
เชนเดยีวกับคนเหลานั้นแตความเปนมิตร ความหวงใย และความรักท่ีพระองคแสดงออกดวยความ
จริงใจตางหากที่ทําใหพระองคชนะใจคนเหลานั้น ฉะนั้นขอใหเราเร่ิมตนเลียนแบบชีวิตของพระเยซู
คริสตในการเปนพยานของเรา แตเราจะแสดงออกจริง ๆ ทางดานปฏิบัติอยางไรขอเสนอขอคิดตอไปนี ้

ก) ฉวยโอกาสทุกเม่ือเพื่อการชวยเหลือคนอ่ืน เชนดูแลเพ่ือนยามเจบ็ปวย อาสาคนปวยเขียน
จดหมายในโรงพยาบาล ใหยืมสมุดจดการบานชวยติววิชาท่ีคนอ่ืนยังออนอยู เปนมิตรท่ีดีกับคนท่ีขาด
เพื่อน เอ้ือเฟอท่ีนั่งแกคนอ่ืน สอนกีตารใหแกคนอ่ืนท่ีสนใจ ฯลฯ ส่ิงเล็กส่ิงนอยท่ีกลาวมานี้จะนําสูการ
เปนมิตรท่ีดีท้ังส้ิน และจะชวยเปดประตูใหเราสนทนาเรื่องราวของพระเยซูคริสตอยางนาอัศจรรย 
(หมายเหต-ุทางกลุมหรือคณะของทานอาจจะเสนอขอ คิดเห็นเพิ่มเติมมากกวาท่ีไดเสนอมาแลว) 

ข) เปดโอกาสใหคนอ่ืนชวยเหลือเราบาง ในบางกรณี เร่ืองนี้พูดไปแลวแปลกแตจริง การท่ีเปด
โอกาสใหคนอ่ืนไดชวยเหลือเราบางขณะน้ัน หลายคร้ังเปนวิธีสรางไมตรีจิตท่ีดีเยีย่มซ่ึงแมพระเยซู
คริสตเองก็เคยใชวิธีนี้ เชนการขอน้ําดื่มจากหญิงชาวสะมาเรีย (ยอหน 4:7) และการเช้ือเชิญพระองคเอง
ไปรับประทานอาหารท่ีบานของศักเคียส (ลูกา 29) ลองนําวิธีการนีไ้ปใชด ู แตอยาใหถึงกับเปนภาระท่ี
หนักแกคนอ่ืน 

ค) สรางจุดสนใจรวม หลักจิตวิทยาท่ีสําคัญอันหนึ่ง ท่ีเราไมควรมองขามคือ “ถาเราใหความ
สนใจในส่ิงท่ีคนอ่ืนสนใจ คนอ่ืนก็จะใหความสนใจในส่ิงท่ีเราสนใจ” 

1) การรวมกิจการ ถาเพื่อนของทานเชิญทานไปรวมกิจการบางอยางท่ีไมผิดหลักการของคริส
เตียนจงไปรวมใหไดในนามของพระเยซูคริสต การแสดงความจริงใจตอเขา โดยการเปนเพื่อนท่ีดีชวย
ไดมากในการเปนพยานบางคร้ังเม่ือถึงเวลาท่ีทานชวนใหเขามารวมกจิกรรมของคริสเตียนบาง เขาจะ
ปฏิเสธทานไดยาก 

2) การรวมสนทนา เร่ิมใชสมองคิดวาคนท่ัวไปเขาสนใจอะไรบางเปนตนวา การเรียน กฬีา 
อาชีพ ดนตรี การเมือง สังคม อนาคต บุตรหลานของเขา ฯลฯ ถาทานเร่ิมการสนทนาจากจดุท่ีเขาสนใจ
กอน ทานจะไมผิดหวัง คูสนทนาของทานไมเพยีงแตจะรูสึกวาทานเปนนักสนทนาท่ีดี บอยคร้ังเขาจะ
เปดโอกาสใหทานพูดในส่ิงท่ีทานสนใจดวย นัน่คือเร่ืองพระเยซูคริสต 

ข การวิเคราะหที่เราจะเปนพยานดวย (ณ ที่นี้เราจะใชคําแทนวา “คูสนทนา” ของเรา) 

ทานเคยคิดไหมวา มนุษยทุกคนมาจากเบ้ืองหลังท่ีแตกตางกัน เหตุฉะนั้นอาการความเจ็บปวย
ทางจิตวิญญาณก็แตกตางไปดวย หนาท่ีของเราในข้ันแรกคงไมตางจากนายแพทยท่ีตองทําการวินิจฉัย
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อาการของคนไขกอนใหการรักษา โดยท่ัวไปคงไมมีนายแพยทคนไหนใชวิธีการเดียวหรือยาเพยีงขนาน
เดียว เพื่อรักษาโรคทุกชนดิของคนไขทุกคน (ยกเวนหมอเถ่ือนท่ีเรียกวา Quack Doctor) ในการเปน
พยานตัวตอตัวก็เชนเดยีวกนั วิธีการท่ีเราจะเขาไปสูคูสนทนาของเราข้ึนอยูกับความตองการ และ
ระดับทงจิตวญิญาณของคูสนทนาน้ัน ๆ อยางมาก 

1. วิธีวิเคราะหและการตอบโต 

เราสามารถแบงคูสนทนาของเราออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ผูท่ีบังเกิดใหมเปนคริสเตียน
แลวและผูท่ียังไมไดบังเกิดใหม แตเราจะรูไดอยางไรวาคนไหนเปนคริสเตียนแลวและคนไหนยังไมได
เปนคริสเตียนขอใหเราเร่ิมตนการวิเคราะหจากผูท่ีอางวาเปนคริสเตียนกอนแลว ตอไปคอยมาพดูถึงผูท่ี
เราแนใจวายังไมเปนคริสเตียน 

ก) ผูท่ีอางเปนคริสเตียนแลว 

โดยท่ัวไปเรายงัสามารถจําแนกบุคคลท่ีอางตนเปนคริสเตียนไดอีก 4 ประเภทคือ  
ประเภทท่ี 1 บุคคลท่ีมีความรูเร่ืองพระเจาและมีประสบการณบังเกดิใหมกับพระเจา 
ประเภทท่ี 2 บุคคลท่ีมีความรูเร่ืองพระเจา แตไรประสบการณบังเกดิใหม 
ประเภทท่ี 3 บุคคลท่ีมีประสบการณบังเกิดใหมแตไมมีความรูและความแนใจ 
ประเภทท่ี 4 บุคคลท่ีไมมีท้ังความรูเร่ืองพระเจาและประสบการณบังเกดิใหม 
จากประเภทตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้ นอกจากประเภทท่ีหนึ่งแลว อีก 3 ประเภทหลังเปนบุคคลท่ีเรา

ตองเปนพยานตอเขาท้ังส้ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนหนาท่ีของเราท่ีจะพดูถึงใจความของขาวประเสริฐ ท่ี
ชัดเจนและนําเขาสูการตอนรับพระเยซูคริสต และความแนใจในความรอด 

แนวทางงาย ๆ ท่ีจะทําใหรูวาเขาเปนคริสเตียนหรือไม ก็โดยการปอนคําถามท่ีถูกตองใหเขา
ตอบดังนี ้

ตัวอยางคําถาม 

1. “ขอโทษ... คุณมาเปนคริสเตียนอยางไรครับ” ถาเขาตอบออมแอมบอกวา ตั้งแตเดก็เขาไดมี
โอกาสมารวมรวีวารศึกษา เพราะพอแมเปนคริสเตียนหรือเคยรวมคณะอนุชนมานาน เราพึงสงสัยกอน
วาเขาอาจจะยังไมไดตอนรับพระเยซูคริสตเขามาสูชีวิตของเขา 

2. “ถามีใครถามคุณวา จะมาเปนคริสเตียนอยางไร คุณจะตอบเขาวาอยางไร?” คําถามนี้จะทํา
ใหเรารูวา ตวัเขาเองเคยกลับใจตอนรับพระเยซูคริสตเจาหรือยัง 

3. “คุณเคยอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตเขาสูชีวิตของคุณไหม?” 
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4. “ตั้งแตเปนคริสเตียนมา พระเจาไดชวยเปล่ียนแปลงชีวิตของคุณอะไรบาง ก็เปนอีกคําถาม
หนึ่งท่ีจะชวยสํารวจตนเองไดเปนอยางด ี

ท่ีกลาวมานี้เปนตัวอยางคําถามท่ีจะชวยใหเราทราบวา คูสนทนาของเรายืนอยูบนจุดใดในเร่ือง
ของความรอด เพื่อเราจะรูวาจะชวยเหลือเขาอยางไรตอไป 

ข) ผูท่ียงัไมเปนคริสเตียน 

บุคคลท่ียังไมเปนคริสเตียนมีหลายประเภทดวยกัน ตั้งแตคนท่ีเคยรูเร่ืองเกี่ยวกับพระเยซูคริสต
บางจนกระท่ังคนท่ีไมเคยไดยินไดฟงเร่ืองราวเกีย่วกับพระองคมากอนเลย และต้ังแตบุคคลท่ีพอสนใจ
ในขาวประเสริฐท่ีเราจะประกาศบาง จนถึงประเภทที่ไมสนใจเอาเลยขณะน้ีใหสมมุติวาคูสนทนาของ
เรายินดจีะรวมวงสนทนาดวย ตัวอยางคําถามท่ีจะใชไดมีดังตอไปนี ้

1) “คุณเคยไดยินเร่ืองราวเกีย่วกับคริสเตียนมาบางไหม?” หรือ “คุณเคยไดยินเร่ืองเกีย่วกับพระ
เยซูคริสตบางไหม? แนวทางท่ีคูสนทนาของเราจะตอบมีอยูเพียง 2 ทางคือเคยรูเร่ืองบาง และไมเคยรู
เร่ืองมากอน 

1.1 ถาเขาตอบวาเคยรูเร่ืองมาบาง คําถามท่ีจะถามตอไปคือ “ไมทราบวาคุณมีความคิดเห็น
อยางไรเกีย่วกบัส่ิงท่ีเคยไดยนิมา?” สวนมากคําตอบของเขาจะแสดงถึงความไมเขาใจถึงแกนแทแหง
ขาวประเสริฐที่เราประกาศ ก็จะเปนโอกาสท่ีเราจะช้ีแจงใหเขาทราบโดยกลาววา “ถาคุณไมรังเกยีจ ผม
ขอถือโอกาสนี้แบงปนบางอยางท่ีผมเขาใจเกี่ยวกบัพระเยซูคริสตใหคุณฟง” แลวทานก็เร่ิมพูดถึง
ใจความของขาวประเสริฐที่เราไดศึกษามาแลว หรือทานอาจจะเร่ิมโดยการเลาถึงคําพยานสวนตัวของ
ทานเองวามาพบพระเยซูคริสตอยางไรกอนก็จะเปนบทนําท่ีไมเลว 

1.2 ถาเขาตอบวาไมเคยรูเร่ืองเกี่ยวกับพระองคมากอน ก็ยิ่งทําใหการเปนพยานงายข้ึน เพราะ
สามารถเสนอตัวเขาสูการสนทนาเร่ืองพระเยซูคริสตไดทันที 

2) “ในทรรศนะของคุณ คุณคิดวาเยซูคือใคร”? 
เปนอีกคําถามหน่ึงท่ีใชไดผล เขาจะบอกทรรศนะตามความเขาใจของเขาซ่ึงอาจจะถูกบางผิด

บาง บอยคร้ังจะเปนการเขาใจผิดหรือเปนการเขาใจอยางผิวเผินมากกวา ถึงอยางไรขอใหฟงเขาพูดดวย
ความสนใจและเขาใจจนกระท่ังเขาพูดจบ เราก็กลาวเสริมวา “ผมเคยเขาใจในทํานองเดียวกันนี้มากอน
จนกระท่ังผมไดมารูจักกับพระองคจริง ๆ” ตอจากนี้ทานสามารถเลาคําพยานสวนตัวของทานเอง แลว
ตอเติมดวยใจความของขาวประเสริฐท่ีชัดเจน 

3) “ในความคิดเห็นของคุณ คุณคิดวาคริสเตียนคือใคร?” 
ทานจะแปลกใจวา หลายคนไมเคยเขาใจวาคริสเตียนคือใครกันแน คําตอบของคนสวนมากจะ

ออกมาในรูปท่ีวา “เปนพวกเขารีต” “นับถือศาสนาคริสต” “เปนคนไปโบสถวันอาทิตย “เปนคนธรรมะ
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ธรรมโม” “เปนคนเครงศาสนา” ฯลฯ นอยคนจะเขาใจวา คริสเตียนคือบุคคลท่ีมีพระเยซูคริสตอยูใน
ของชีวิตของเขาคือเปนความสัมพันธระหวางชีวิตของคน ๆ นั้นกับพระเยซูคริสต ถึงตอนน้ีทาน
สามารถกลาวกับเขาอยางสุภาพวา “ผมก็เคยเขาใจแบบคุณมากอน จนกระท่ังผมมาพบกับพระเยซูคริสต
จริง ๆ ในชีวติของผม” และแลวทานก็เลาลําดับชีวิตของทานเล็กนอย ตั้งแตกอนมาเปนคริสเตียน มา
เปนคริสเตียนอยางไร และปจจุบันชีวิตเปล่ียนแปลงไปอยางไร ถาทานสนใจในส่ิงท่ีทานเลาก็จะเปน
โอกาสที่ทานจะพดูถึงใจความของขาวประเสริฐตอไป 

ค. วิธีเขาสูคูสนทนาของเรา 

คริสเตียนสวนใหญมีปญหาเร่ืองนี้ เพราะหลายคร้ังเราตองการเปนพยาน แตไมรูวาจะเขาไปสู
คนอ่ืนดวยวิธีไหนและอยางไรโดยไมเคอะเขิน ภายใตหัวขอนี้ เราขอแบงวิธีเขาสูคูสนทนาของเรา
ออกเปน 2 วิธีใหญ ๆ คือ วิธีจูโจม และวิธีมิตรภาพ 

1. วิธีจูโจม คือการเปนพยานตัวตอตัวกบับุคคลท่ีเราไมเคยรูจักมักคุนมากอน เราอาจจะพบคู
สนทนาของเราคร้ังแรก ณ ท่ีแหงหนึ่งแหงใดเชน นั่งอยูริมสระน้ํา ลานสนามหญาโรงอาหาร ขางสนาม
ฟุตบอล โรงยิมเนเซียม ปายรถเมล บนรถไฟ ในเคร่ืองบิน ฯลฯ 

การจูโจมเราทําได 2 วิธี คือ โดยการเขาไปสนทนากับเขาตรง ๆ กับการใชใบปลิวเบิกทางเพื่อ
นําไปสูการสนทนา 

1.1 การจูโจมโดยการเขาสูการสนทนาโดยตรง วิธีนี้อาจจะยากในตอนตน ๆ แตเม่ือทําไปสอง
สามคร้ังจะรูสึกงายข้ึน กอนเปนพยานขอใหคริสเตียนทุกคนอธิษฐานตอพระเจาเพื่อขอกําลังใจ ความ
กลาหาญและฤทธ์ิเดช เพื่อเราจะกาวไปสูทุกคนดวยความม่ันใจวาพระเจาทรงสถิตอยูกับเราและคอย
ชวยเหลือ เราอยู 

เราอาจจะเร่ิมการสนทนาโดยการเขาไปทักทายปราศรัยและแนะนําตัวเองกอน ถาเปนนักศึกษา
และนักเรียนกค็วรแนะนําคณะหรือช้ันท่ีตนเองสังกัดอยูดวยตอจากนัน้ทานสามารถเลือกปฏิบัติไดอีก 2 
วิธีคือ 

1.1.1 บอกเขาตรง ๆ วาผมตองการมาสนทนากับคุณเร่ืองพระเยซูคริสต ถาเขาไมรังเกียจทานก็
สามารถถามคําถามเขาอยางสุภาพ ในแบบคําถามตามหัวขอ “การวิเคราะหผูท่ีเราจะเปนพยานดวย” 
แลวเร่ิมเปนพยาน 

1.1.2 บอกเขาวาทานตองการรวมวงสนทนาดวยคน ตอจากนั้นทานกห็าเร่ืองสนทนาต้ังแตเร่ือง
การเรียน ขาวใหญในหนาหนังสือพิมพ ปญหานักศึกษาการเมือง สังคม อาชีพ ฯลฯ แตตองไมลืมวา
เปาหมายของเราคือการเปนพยานเพื่อพระคริสต เพราะฉะน้ันทานควรอธิษฐานในใจใหพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิทรงนําเพื่อหาชองทางแทรกพระกติติคุณเขาไปสูการสนทนาของทาน คริสเตียนหลายคนรูสึก
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ลําบากใจในขอนี้ เพราะไมรูวาจะเปล่ียนการสนทนาจากเร่ืองท่ัว ๆ ไปสูเร่ืองจิตวิญญาณอยางไร แทจริง
แลวมันไมใชเร่ืองยากเยน็อะไรเลย ถาเราต้ังใจเปนพยานกับคนอ่ืน ๆ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะคอยชวย
ช้ีแนะใหเราเหน็วา ควรแนะนําเร่ืองจิตวิญญาณเขาสูการสนทนาของเราชวงไหน อยางไรแตสําหรับผูท่ี
มีปญหาเร่ืองนี ้ขอแนะนําวาคําถามท่ีเราเคยใชในหวัขอวาดวย “การวิเคราะหคูสนทนาของเรา” สามารถ
ดัดแปลงนํามาใชไดอยางดี เชนขณะท่ีทานสนทนาเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดอยู ทานอาจจะกลาวแทรกวา “ผม
ลืมบอกคุณไปวาผมเปนคริสเตียน ไมทราบวาคุณเคยไดยินเร่ืองราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสตมาบางไหม
ครับ?” และคําถามอ่ืนก็เหมือนกับท่ีไดศึกษามาแลว (ดูหนา การวิเคราะหผูท่ียังไมเปนคริสเตียน) 

อีกประการหนึ่งท่ีเราสามารถนําการสนทนาเร่ืองท่ัว ๆ ไปสูเร่ืองของจิตวิญญาณก็โดยการ
แสดงความคิดเห็นของทานในฐานะของคริสเตียนคนหน่ึง (ทรรศนะของคริสเตียน) วาดวยเร่ืองที่เรา
สนทนาอยู ตัวอยางสมมุตวิาเรากําลังแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคูสนทนาของเราถึงเร่ืองความเละเทะ
ของสังคมในปจจุบัน ทางฝายเขาอาจจะแสดงทรรศนะในแงมุมตาง ๆ วา ทําไมสังคมทุกวันนี้จึงอยูใน
สภาพท่ีเส่ือมโทรมเชนนี้ เม่ือถึงโอกาสท่ีเราจะแสดงความคิดเห็น เราสามารถกลาววา “ในฐานะท่ีผม
เปนคริสเตียน (เนนทรรศนะของคริสเตียน) พระเยซูคริสตไดวิเคราะหถึงรากปญหาของสังคมมนุษยวา
มาจากสันดานบาปภายในจิตใจ” (มาระโก 7:20-23) หลังจากอธิบาย คําถามท่ีควรปอนสูเขาทันทีคือ 
“ขอโทษ ไมทราบวาคุณเคยไดยินเร่ืองราวเกีย่วกับพระเยซูคริสตมาบางไหมครับ?” และแลวโอกาสท่ี
เราจะพูดถึงเร่ืองขาวประเสริฐก็เปดอยูตอหนาเรา 

ข. วิธีจูโจมโดยใชใบปลิวเบิกทาง ใบปลิวท่ีเหมาะสมถาใชอยางถูกตอง จะชวยในการเปนพยาน
ของเราอยางมาก โปรดอานใบปลิวกอนแจก และเลือกเฉพาะใบปลิวท่ีเหมาะสมกบัคนแตละประเภทท่ี
เราจะเปนพยานดวย ขณะท่ีทานแจกใหแจกดวยทาทีท่ีสุภาพและใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส ถาบางคน
ปฏิเสธไมยอมรับใบปลิวของทาน ก็โปรดอยาแสดงกริิยาท่ีไมพอใจแตจงแผเมตตาแกเขา บางทีเขา
อาจจะเกิดความประทับใจในทาทีท่ีดีของเราบางก็ได และประการสําคัญท่ีสุดก็คือจงแจกใบปลิวดวย
ทาทีแหงการอธิษฐาน จงเช่ือวาพระเจาจะทําการของพระองคเองผานใบปลิวท่ีแจกไป 

สวนมากบุคคลท่ีไดรับใบปลิวมักจะถามวา ส่ิงท่ีทานกําลังแจกอยูนั้นคืออะไร จึงเปนโอกาส
อันดีท่ีเราจะเปนพยานตัวตอตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลท่ีนั่งอยูท่ีไหนคนเดียวโดยไมรีบรอนไปไหน 
เม่ือเขาถามวา “ทานกําลังแจกอะไร” ก็ตอบวา “เปนเร่ืองขาวดีแหงความรอดโดยพระเยซูคริสต ถาคุณ
สนใจผมจะใชเวลาส้ัน ๆ อธิบายขาวดีนี้ใหคุณฟง” พูดแลวทานจงรีบนั่งลงกบัเขาพรอมกับอธิบาย
เร่ืองราวท่ีแจกไป ขยายความสูใจความของขาวประเสริฐ และคําพยานจากชีวิตของทานเอง 

ขอคิด ขอฝากขอคิดสงทาย 2 ประการเก่ียวกับวธีิเปนพยานตัวตอตัวโดยการจูโจมคือ 
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1) จงเปนผูควบคุมการสนทนาใหอยูภายในประเด็นท่ีเราตองการพูด ระมัดระวังอยาใหคู
สนทนาของเราดึงเราออกนอกลูนอกทางหางไกลจากเปาหมายที่เราตองการ 

2) ไมวาคูสนทนาของเราจะตอนรับพระเยซูคริสตหรือไมก็ตาม ควรบอกวิธีตอนรับพระเยซู
คริสตใหเขา บางทีขณะท่ีพดูอยูเขาอาจจะไมตองการพระองคแตบางโอกาสในอนาคต เขาอาจจะเกิด
ความตองการพระองคข้ึนมาได ยิ่งกวานั้นควรบอกสถานท่ีท่ีเขาสามารถติดตอ ถาเผ่ือเขาตองการศึกษา
เร่ืองพระเยซูคริสตเพิ่มเติม 

3) ถาเขาสนใจจริง จงนัดเวลาและสถานท่ีท่ีทานจะมาเยีย่มและแบงปนเร่ืองพระเจากับเขา
ตอไป 

2. วิธีมิตรภาพ หมายถึงการเปนพยานตัวตอตัวกับบุคคลท่ีเราเคยรูจักมากอน นับต้ังแตเพื่อนท่ี
เราเคยมีสวนรวมในกิจกรรมบางเปนคร้ังคราว จนกระทัง่เพื่อนท่ีใกลชิดที่สุด การเปนพยานลักษณะนี้
สําคัญมากและจะไดผลท่ีม่ันคงถาวรกวาแบบจูโจม แตอาจจะยากกวาและจะตองใชเวลายาวนานกวา 
เพราะทนจะตองใชชีวิตจริง ๆ รวมกับเขา เร่ิมต้ังแตการพยายามรูจกัเขา สนใจเขา เปนหวงเขา ชวยเหลือ
เขาตลอดจนทราบถึงความนึกคิดและปญหาของเขา เราไดกลาวถึงเร่ืองนี้มาบางแลวในหัวขอ “จากชีวิต
สูชีวิต” อยากเนนอีกคร้ังหนึง่วา “ถาทานสนใจในส่ิงท่ีคนอ่ืนสนใจ คนอ่ืนก็จะสนใจในส่ิงท่ีทานสนใจ” 
เพราะมนษุยโดยท่ัวไปตองการใหคนอ่ืนมาสนใจตนเองกอน แตคริสเตียนควรเดนิสวนทางกับมนุษย
โดยท่ัวไป ในเรื่องนี้คือใหความสนใจคนอ่ืนแทนท่ีจะรอผูอ่ืนมาสนใจเรา 

ทานเดล คารเนกี้ นักจิตวิทยาท่ีลือช่ือชาวอเมริกันเคยยกตวัอยางท่ีนาสนใจ เกีย่วกับเร่ืองนี้วา  
“สุนัขเปนยอดตัวอยางเร่ืองเทคนิคการชนะมิตรเพราะทุกคร้ังท่ีมันเหน็หนาทานมาแตไกล มัน

จะรีบกระดิกหางเขาหาทาน เม่ือทานหยดุและลูบศรีษะมัน มันจะกระโดดเขาหาทานดวยความดีใจ เพื่อ
ตองการแสดงวามันชอบทานเสียเหลือเกนิ สุนัขสรางมิตรดวยการใหความสนใจตอคนอ่ืนกอนอยาง
แทจริง แทนท่ีจะใหคนอ่ืนมาสนใจตนเองกอน” 

เพราะฉะนั้นความรักและความสนใจท่ีทานแสดงออกดวยความรักอันบริสุทธ์ิของพระเจาจะ
เปนบันไดนําสูการเปนพยานตัวตอตัวท่ีไดผลอยางเกินความคาดหมาย 

ขอแนะนําสําหรับนําไปปฏบิัต ิ

1. อธิษฐานเฉพาะเจาะจงเผ่ือเพ่ือนของทานประมาณ 3-5 คน ทุก ๆ วนั 
2. ใหความสนใจพิเศษเผ่ือเพื่อนท่ีทานอธิษฐานเปนประจําเหลานี้ โดยการแสดงความรักตอเขา

และพรอมท่ีจะรับใชเขาเม่ือมีโอกาส 
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3. พยายามฟงเขาพูดดวยความต้ังใจและเขาใจเพราะทานจะทราบความตองการและปญหาจริง 
ๆ ของเขาจากคําพูดท่ีเขาพูดออกมา ควรระลึกอยูเสมอวาการเปนพยานตัวตอตัวท่ีไดผลนั้นไมใชอาศัย
การพูด ๆ ๆ ๆ ๆ อยางเดียว แตรวมถึงการฟงดวย 

4. หาหนังสือคริสเตียนท่ีคิดวาเขาจะสนใจ แลวแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเขาหลังจากท่ีเขา
อานหนังสือนัน้แลว 

5. ชวนเขารวมการประชุมพิเศษ เชน พิธีแตงงานของคริสเตียน ประชุมสังสรรคคริสเตียน 
รายการดนตรีพิเศษ ประชุมประกาศฟนฟู กลุมเซลเพ่ือการประกาศ ฯลฯ แตควรจําไววา ถาเขาชวนทาน
ไปรวมกิจการอ่ืน ๆ ท่ีไมผิดหลักการของคริสเตียน ทานตองไปรวมดวยเพื่อเห็นแกเขา และเห็นแกขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตเจา  

6. หาโอกาสพูดกับเขาตรงไปตรงมาเร่ืองใจความของขาวประเสริฐท่ีชัดเจน เพื่อวาถาเขา
ปฏิเสธเขาก็จะปฏิเสธดวยความเขาใจและถาเขาตอนรับเขาก็จะตอนรับดวยความเขาใจเชนกนั 

7. ใชชีวิตที่เปนความสวางและเปนเกลือบนหลักการของพระเจาใหถึงที่สุด คือพูดงาย ๆ ทานมี
ปรัชญาชีวิตคริสเตียนท่ีแนนอนม่ันคง คนสวนมากจะนับถือทาน ถาทานมีจดุยืนของชีวิตท่ีดีและมี
เหตุผล แตขณะเดยีวกันขอเตือนวา 

อยาพยายามเสแสรงแกลงทําตัวเองใหเปนคนแปลกประหลาด เนื่องดวยทานเปนคริสเตียน 
โปรดใชชีว ิตอยางธรรมดาท่ีสุด บางคร้ังเราอาจทําผิดได เม่ือทําผิดจึงเปนคนแรกท่ียอมรับอยาง
ตรงไปตรงมาในฐานะบุตรของพระเจาวา “ขาพเจาทําผิด” หลายคร้ังเพื่อนของทานจะนับถือทาน
มากกวา ถาทานยอมรับความออนแอของทานดวยหนาช่ืนตาบาน ขณะเดียวกนัจึงถือโอกาสนี้อธิบาย
กับเพื่อนของทานวา “ปจจบัุนนี้ขาพเจาเองก็ยังตองการพระคุณของพระองคทุก ๆ วัน ขอบพระคุณพระ
เจาท่ีพระองคสามารถชวยเหลือขาพเจา” ในทางตรงกนัขาม ถาเราสรางภาพพจนคริสเตียนแกคนอ่ืน ๆ 
ผิด ๆ โดยพยายามแสดงตนวาทานบริสุทธ์ิกวาเขาเหลือเกิน หรือโดยสรางความประทับใจวาทานไม
กระทําผิดเลย คนอ่ืนก็อาจตอบสนองทานดวยความ “หม่ันไส” และการเปนพยานของทานก็ยุติลงอยาง
นาเสียดายฉะนั้นจงมอบชีวติของทานโดยส้ินเชิงแกพระคริสต และใหพระคริสตใชชีวิตของทาน แลว
ทานจะเปนพยานเพื่อพระองคอยางธรรมชาติท่ีสุด 

ง. การนําคูสนทนาใหตอนรับพระเยซูคริสต 

ส่ิงหนึ่งท่ีผูเปนพยานตัวตอตัวทุกคนตองจําไวใหม่ันคือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดทํางานอยู
ภายในจิตใจของคูสนทนาของเราทุกคร้ังท่ีเราเปนพยาน และหวานเมล็ดพระคําของพระเจาใหแกเขา 
หลายคร้ังคูสนทนาของเราไดรับการเตรียมใจมาแลวเปนอยางด ี และพรอมจะรับการเก็บเกีย่ว 
เพราะฉะนั้นหลังจากท่ีเราไดอธิบายถึงขาวประเสริฐที่ชัดเจนแกเขาแลว คําถามท่ีควรถามเขาคือ  
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ทานยินดีตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดไหม? หรือ “มีเหตุผลอะไรไหมท่ีทานไม
ตองการตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด?” 

1. การอธิษฐานตอนรับพระคริสต 

ถาคูสนทนาของเราแสดงความประสงคท่ีจะตอนรับพระเยซูคริสต หนาท่ีของเราคือนําเขาให
อธิษฐานตอนรับพระองค แตกอนอ่ืนควรใหกําลังใจเขากอนวาแทจริงการอธิษฐานก็คือการสนทนากับ
พระเจาผูทรงรักและเขาใจเราเหมือน ๆ กับการท่ีเราบอกเลาเกาสิบตอพอแมขณะท่ีเราตองการความ
ชวยเหลือจากทาน เพราะฉะนัน้คําพูดท่ีสละสลวยเพราะพร้ิงจึงไมสําคัญเทากับทาทีของจิตใจที่ถอม
และบริสุทธ์ิของเรา พยายามหนุนใจใหเขาอธิษฐานดวยตนเองตามใจความตอไปนี ้

“ขาแตพระเจาผูสูงสุด ขาพเจาขอยอมรับวาขาพเจาเปนคนบาป ขอบพระคุณพระองคท่ีทรงรัก
ขาพเจา และไดประทานพระเยซูคริสตเพือ่ไถความผิดบาปของขาพเจา ขณะนี้ขาพเจายินดีสารภาพบาป
และละท้ิงความบาปของขาพเจา ขาพเจาขอตอนรับพระองคใหเขามาเปนพระผูชวยใหรอด และเปน
องคพระผูเปนเจาของขาพเจา และขอทรงโปรดนําขาพเจาใหเดินอยูในมรรคาของพระองคตลอดไป อา
เมน” 

ในกรณีท่ีคูสนทนาของเราไมกลาอธิษฐานหรือไมรูวาจะอธิษฐานอยางไรจริง ๆ เราควรนําเขา
อธิษฐานตามเราคําตอคํากอน แลวจะใหเขาอธิษฐานเองอีกคร้ังหนึ่งก็ได (บางคร้ังก็ไมจาํเปน) 
ตอจากนัน้เราควรอธิษฐานปดโดยการขอบพระคุณพระเจาสําหรับชีวติของเขา และฝากการตัดสินใจ
ของเขาคร้ังนี้ไวภายใตการคุมครองของพระองค 

2. ความแนใจในความรอด 

หลังจากคูสนทนาของเราไดอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตแลว หนาท่ีของเราข้ันตอไปคือชวย
เนนใหเขาเขาใจในส่ิงท่ีซ่ึงเขาเพ่ิงไดตัดสินใจไปเพื่อใหเกิดความม่ันใจวาขณะนีเ้ขาเปนบุตรของพระเจา
แลว คําถามงาย ๆ ท่ีเราสามารถใชคือ “เม่ือคุณอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสตแลว ขณะนี้พระองคอยูท่ี
ไหน?” แนนอนคําตอบท่ีถูกตองคือพระองคไดเสด็จเขามาในจิตใจ หรือ ชีวิตของเขาแลว ตามคําสัญญา
ในววิรณ 3:20 “นี่แนะเรายนืเคาะอยูท่ีประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปหาผู
นั้น” ขอพระคัมภีรอีกขอหนึง่ท่ีควรเปดใหเขาอานคือ ยอหน 5:24 “เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา
ถาผูใดฟงคําของเราและวางใจในพระองคผูทรงใชเรามา ผูนั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไมถูกพิพากษา แตได
ไดผานพนความตายไปสูชีวติแลว” และขอพระคัมภีรท่ีควรฝากไวแกเขาคือ 1 ยอหน 5:13, 1 ยอหน 19 
ยอหน 1:12 และ 2 โครินธ 5:17 
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ความจริงอีกประการหน่ึงท่ีเราตองเนนใหเขาเขาใจ คือ ความสัมพันธของเขาตอพระเจานั้น
ไมไดวางอยูบนรากฐานของความรูสึกเปนอันดับแรก แตเขาควรยึดพระคําสัญญาของพระเจากอนส่ิง
อ่ืนใด รองลงมาคือความเช่ือ และความรูสึกคอยตามมาทีหลัง เหตุท่ีตองเนนเชนนี้ เพราะความเช่ือของ
เราตองต้ังอยูบนความจริงแหงพระสัญญาของพระเจาท่ีไมเปล่ียนแปลง แทนท่ีจะเปนความรูสึกของ
มนุษยซ่ึงเปล่ียนแปลงไดงาย 

สังเกตดวยวาขณะที่ตอนรับพระเยซูคริสต บางทานอาจมีความรูสึกรุนแรงถึงกับรองหมรองไห 
แตบางคนอาจจะมีความรูสึกนอยหนอย แตขอเท็จจริงอยูท่ีวาตางคนตางไดตอนรับพระเยซูคริสตแลว 
และพระองคไดเขามาสูชีวิตของเขาตามคําสัญญาท่ีไมเปล่ียนแปลงของพระองค 

3. อะไรเกิดขึ้นเม่ือบุคคลคนหนึ่งไดตอนรับพระเยซูคริสต 

ก. พระเยซูคริสตไดเสด็จมาประทับอยูในชีวิตของเขา (วิวรณ 3:20) 
ข. เขาไดบังเกดิเขาสูครอบครัวของพระเจาและไดรับสิทธิเปนบุตรของพระเจา (ยอหน 1:12) 
ค. พระเจาทรงยกโทษความผิดบาปของเขา และทรงประทานพระวิญญาณสถิตอยูกับเขา 

(กิจการ 2:38) 
ง. เขาเร่ิมประสบการณชีวิตใหมในพระคริสต (2 โครินธ 5:17 ยอหน 10:10) 

4. ขอควรจํา 

ก. ใหการตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตเปนไปอยางธรรมชาติท่ีสุด 
พยายามหลีกเล่ียงการใชเทคนิคทางจิตวิทยาเพียงเพื่อใหเขาอธิษฐานตอนรับพระองค 
ข.ถาคูสนทนาของเรายังไมพรอมท่ีจะตอนรับพระเยซูคริสต อยาไดแสดงความรูสึกผิดหวังจน

ออกนอกหนาในลักษณะ “ทําไมถึงทํากับฉันได” แตควรแสดงความรักท่ีไมเปล่ียนแปลงตอตัวเขา และ
ใหความม่ันใจแกเขาวาทานพรอมท่ีจะอธิบายหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเร่ืองพระคริสตทุกเม่ือถาเขา
ตองการ พรอมกันนั้นถาทานสามารถขอท่ีอยูของเขาไวเพื่อสงหนังสือท่ีนาสนใจแกเขาหรือฝากท่ีอยู
ของทานไวกบัเขา เพื่อการติดตอคร้ังตอ ๆ ไปก็จะเปนการด ี

ค. ถาคูสนทนาของทานตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสต จงจับมือแสดงความยินดกีับเขาดวย
ความจริงใจเพือ่ตอนรับเขาเขาสูการเปนสมาชิกใหมในครอบครัวของพระเจา 
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จ. การติดตามผล 

ทารกท่ัวไปตองการอาหาร ความรัก ความอบอุน การคุมครองรักษา  และการฝกฝนในแนวทาง
ท่ีถูกตองทารกในพระคริสตก็ไมแตกตางจากนี้ เพราะฉะน้ันการติดตามผลเพ่ือเล้ียงดูผูเช่ือใหมให
เจริญเติบโตข้ึนทางฝายจิตวญิญาณจึงเปนความรับผิดชอบของเราท่ีขาดเสียมิได 

1. วิธีติดตามผล พระคัมภีรไดใหตวัอยางบางประการเกีย่วกับวิธีติดตามผลไวดังนี ้
ก. การใชชีวิตรวมกับผูท่ีเชื่อใหม พระเยซูคริสตมีผูท่ีติดตามพระองคเปนจํานวนมากแตมีสาวก

จริง ๆ เพียง 12 คนท่ีพระองคใชเวลาอยางใกลชิด เหลาสาวกเหลานี้เรียนรูจากชีวิตของพระเยซูคริสต
หลายส่ิงหลายประการทางดานพระองคเองก็ไดถายทอดความรูฝายจิตวิญญาณใหแกเขาและใหความรัก
ความสนใจเปนพิเศษในตัวสาวกเหลานี้ จึงไมนาแปลกใจเลยวาพระเยซูคริสตทรงสามารถคว่ําโลกดวย
ขาวประเสริฐของพระองคโดยสาวก 12 คนท่ีพระองคไดติดตามผลอยางใกลชิด 

ข. การอธิษฐานเผื่อ การอธิษฐานเผ่ือเปนวิธีการติดตามผลอีกวิธีหนึง่ซ่ึงปรากฏในพระคัมภีร 
พระเยซูคริสตทรงใชเวลาอธิษฐานเผ่ือสาวกของพระองค อาจารยเปาโลข้ึนตนจดหมายฝากหลายฉบับ
ของทานดวยการกลาวถึงกิจวัตรประจําวันของทาน ในการอธิษฐานเผ่ือผูท่ีทานไดชวยนาํมาเปนคริส
เตียน 

ค. จดหมายฝาก ในสมัยเร่ิมแรกของคริสตจักรจดหมายฝากเปนวิธีการติดตามท่ีใชกนัมาก และ
ไดผลอัครทูตตาง ๆ มักใชจดหมายฝากติดตามผลคริสเตียนใหมตามคริสตจักรตาง ๆ เราจึงมีจดหมาย
ฝากของอาจารยเปาโล อาจารยเปโตร และอาจารยยอหน ฯลฯ สมัยนี้เราก็ไมควรมองขามวิธีนี้ การเขียน
จดหมายเพื่อหนุนใจผูเช่ือใหมนับวาสําคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีเรากับผูเช่ือใหมอยูหางไกลกัน 

ง. การสงตัวแทน อาจารยเปาโลใชวิธีนี้บอยคร้ังคือ สงตัวแทนของทานไปเย่ียมเยียนคริสเตียน
ตามท่ีตาง ๆ เชนกรณีท่ีสงทิโมธี ทิตัส ไปทําหนาท่ีแทนแตส่ิงท่ีนาสังเกตคือ กอนท่ีจะสงตัวแทนได เรา
ตองฝกฝนตัวแทนของเราเสียกอน ในลักษณะเดียวกบัท่ีอาจารยเปาโลฝกฝนทิโมธีและทิตัส 

2. เม่ือทานติดตามผล ผูเช่ือใหมตองการใหทานชวยเหลือเขาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ก. ชวยเขาใหรูจักพระคํา ทานสามารถชวยเขาไดโดย 

1) ศึกษาพระคัมภีรรวมกับเขา 
ภายใน 2-3 เดือนแรกหลังจากท่ีเขาตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตแลว เราควรใชเวลาศึกษา

พระคัมภีรสวนตัวรวมกับเขาอยางนอยอาทิตยละ 1-2 คร้ังแตละคร้ังอาจจะใชเวลาประมาณคร่ึงช่ัวโมง 
หรือมากกวานัน้แลวแตโอกาสจะอํานวย แตอยาใชเวลานานเกินไปจนคริสเตียนใหมรับไมไหว 
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สําหรับส่ิงท่ีใชในการศึกษา ทานอาจจะเลือกพระคัมภรีบางตอนท่ีเหมาะสม หรือจะใชคูมือ
การศึกษาพระคัมภีรอยางเชนเร่ิมใหถูก เรียนเพื่อรัก คูมือเฝาเดียว ฯลฯ จุดประสงคท่ีใหทําเชนนี้ ไม
เพียงแตวาเขาจะไดรับการหนุนใจทางดานจิตวิญญาณเพยีงอยางเดียวเทานั้น แตในขณะเดียวกนัเขาก็
เรียนรูวิธีการศกึษาพระคัมภรีไปในตวัดวย 

หลังจากศึกษาพระคัมภีรดวยกันเสร็จเรียบรอยแลว ทานควรใช เวลาท่ีเหลือตอบปญหาท่ีเขามี 
แบงปนพระพรท่ีไดรับแลวยตุิดวยการอธิษฐานและการขอบพระคุณ 

2) ศึกษาพระคัมภีรภายในกลุมเล็ก เราควรเชิญคริสเตียนใหมรวมกลุมเซลท่ีอยูแลว แดทางท่ี
ดีกวานี้คือรวบรวมคริสเตียนใหม 3-4 คน เขาดวยกันสักระยะหนึ่งตามเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวก
สําหรับทุกคน เพราะถาทุกคนอยูในระดับเดียวกันก็จะงายตอการติดตามผลมากข้ึน 

ข. ชวยเขาใหรูจักการอธิษฐาน 

สอนเขาใหรูถึงความหมาย ความสําคัญและความจําเปนท่ีคริสเตียนตองอธิษฐาน ประเด็นตาง 
ๆ ท่ีตองเนนคือ 

1) องคประกอบของการอธิษฐานซ่ึงประกอบดวย การสรรเสริญ การขอบพระคุณ การสารภาพ
บาป การอธิษฐานเผ่ือคนอ่ืน การทูลขอและการฝากฝงเร่ืองสวนตัวไวในออมพระหัตถของพระเจา (ดู
ตัวอยางท่ีพระเยซูทรงสอนสาวกใหอธิษฐานใน มัทธิว 6:9-13) 

2) อธิษฐานทุกขณะสอนเขาใหรูวาเราสามารถติดตอสนทนากับพระเจาไดทุกขณะ และในทุก
สถานท่ีไมวาจะโดยการอธิษฐานจากใจเงียบ ๆ หรือโดยคําพูดเหตุผลเพราะพระเจาเปนพระวิญญาณจึง
ไมถูกจํากดัโดยเวลาและสถานท่ี ยิ่งกวานัน้พระองคทรงฤทธานุภาพสุงสุดจึงทรงสามารถตอบคํา
อธิษฐานของเราได 

3) อธิษฐานโดยจิตวิญญาณและความจริง สอนเขาใหอธิษฐานอยางตรงไปตรงมากับพระเจา 
เปดเผยความในใจทุกอยางโดยไมปดปง และเร่ืองอธิษฐานควรใหเฉพาะเจาะจงท่ีสุด แทนที่จะเปน
ลักษณะนํ้าทวมทุงผักบุงโหลงเหลง 

4) หนุนใจใหเขารวมประชุมอธิษฐานของคริสตจักร หรือบอกเขาใหหาคูอธิษฐานหนุนใจซ่ึง
กันและกันกับคริสเตียนรุนพีค่นหน่ึงคนใดก็จะเปนความคิดท่ีดีมาก 

5) หนุนใจใหเขาใชสมุดบันทึกสําหรับอธิษฐาน โดยแบงหนากระดาษออกเปนชวง ๆ เชน ช่ือ
คนท่ีเราจะอธิษฐานเผ่ือ หวัขอเร่ืองท่ีอธิษฐานเผ่ือ คําตอบท่ีไดรับและวันท่ี (วันท่ีท่ีเราเร่ิมอธิษฐาน และ
วันท่ีท่ีพระเจาไดทรงตอบคําอธิษฐาน) 
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วันท่ี 
 

ช่ือบุคคล หัวขออธิษฐาน พระเจาตอบคําอธิษฐาน 
 
 เร่ิม   ตอบ 

    
 

 
สมุดบันทึกสําหรับการอธิษฐานชวยเราไดมาก เพราะจะชวยการสํารวจชีวิตสวนตัวของเราวา

การท่ีพระเจาทรงตอบและไมตอบคําอธิษฐานนั้นเพราะเหตุไรสวนท่ีพระองคไมทรงตอบอาจเนื่องจาก
ความบกพรองส่ิงหนึ่งส่ิงใดในชีวิตของเรา ถาพระองคทรงตอบก็จะชวยหนุนใจความเช่ือของเราให
เขมแข็งยิ่ง ๆ ข้ึน 

ค. ชวยเขาใหมีความสัมพันธกับคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ภายในคริสตจักร 

สอนเขาใหรูวาชีวิตคริสเตียนเปนชีวิตแหงความสัมพันธ ประการแรกกลับมาคืนดีมี
ความสัมพันธกับพระเจา ประการท่ี 2 เราสัมพันธกับบุตรของพระเจาดวยกัน เพราะฉะน้ันจึงมี
ความสําคัญท่ีเขาจะรวมกลุมในการนมัสการพระเจา พรอมกับคริสเตียนคนอ่ืนในรูปของคริสตจักร
ทองถ่ิน ควรเนนใหเขารูวาคริสจักรก็คือ “การชุมนุมกนัของคนท่ีถูกเรียกออกมาจากโลกและความบาป 
เพื่อเปนขององคพระผูเปนเจา” ซ่ึงพระคัมภีรเปรียบเทียบเปนพระกายของพระคริสต และเขาเองก็เปน
สวนหนึ่งของพระกายนั้น 

ง. ชวยเขาใหเปนพยานเพื่อพระคริสต 

ทันทีท่ีเขามาเปนคริสเตียนใหม ๆ เขาควรไดรับการหนุนใจใหบอกกลาวแกคนหนึ่งคนใดถึง
การตัดสินใจของเขาอยางไมรอชา และสอนเขาใหรูวาการเปนพยานเร่ืองพระคริสตเปนหนาท่ี
รับผิดชอบท่ีสําคัญมากของคริสเตียนทุกคน 

วิธีนี้ไดผลท่ีสุดในการสอนเขาเร่ืองนี้ก็คือ จากตัวอยางของตัวทานเอง 
ทานอาจจะนัดเวลาใดเวลาหนึ่งในการนําเขาออกไปดวยกันกับทาน เพื่อทานจะแสดงวิธีการ

เปนพยานทางภาคปฏิบัติใหเขาไดเหน็ ในบางโอกาสใหเขามีโอกาสแบงปนคําพยานจากชีวิตของเขา
ส้ัน ๆ หลังจากหลาย ๆ คร้ังผานไป ทานอาจตองการใหเขาเปนพยานโดยตรงใหทานชม แลวตัวทานจะ
ชวยแนะจุดบกพรองจากการปฏิบัติงานของเขา ลักษณะเชนนี้ทานจะชวยเขาใหมีความมั่นใจเพิ่มมาก
ข้ึนทีละข้ัน จนเขาเองสามารถชวยนําคนอ่ืนและสอนคนอื่นเหมือนท่ีทานไดชวยเขามาแลว (ดู 2 ทิโมธี 
2:2) 

 28 



หลังจากศึกษาถึงวิธีติดตามผลอยางงาย ๆ ท่ีกลาวมาแลวขอใหทานคิดถึงคริสเตียนใหมคนหนึ่ง
คนใดท่ีทานจะใชชีวิตกับเขาเปนพิเศษ และจงเร่ิมทํา 
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34. ตอบคาํถามที่พบบอย 

พระเยซูคริสตเองไมเคยปฏิเสธคําถามหรือขอกังขาของบุคคลท่ีแสวงหาคําตอบดวยความสุจริต
ใจ ใน 1 เปโตร 3:5 ก็กลาวย้ําวา “จงเตรียมตัวไวใหพรอมเสมอเพ่ือทานจะสามารถตอบทุกคนท่ีถาม
ทานวา ทานมีความหวังใจเชนนี้ดวยเหตุผลประการใด แตจงตอบดวยใจสุภาพและดวยความนับถือ” แต
ขณะเดียวกนัใหเราหัดเปนคนมีไหวพริบ เพราะหลายคร้ังบุคคลท่ีถามคําถามจะไมถามเพราะความอยาก
รูจริง แตอยากลองดีมากกวา ลองถามกลับไปดูซิวา “ถาเผ่ือผมสามารถตอบคําถามท่ีคุณสงสัยจนเปนท่ี
พอใจ คุณยินดจีะมาเช่ือพระเยซูคริสตไหม?” 

ขอควรจําอีกประการหน่ึงในเร่ืองการตอบคําถาม ถาสมมุติวาบางคร้ังเราเจอคําถามท่ีเราตอบ
ไมได หรือไมแนใจในคําตอบ เราควรมีความเปนคริสเตียนพอท่ีจะบอกกับผูถามวา “ขอโทษ ผมไม
ทราบ” แตควรสัญญาวาจะพยายามคนหาคําตอบมาใหภายหลัง 

คําถามและคําตอบส้ันท่ีไดคัดเลือกมาตอไปน้ี ผูเขียนไดรับความรวมมืออยางดีจากท่ีปรึกษา
กลุม น.ค.ท. ทุกทาน ซ่ึงแตละทานตางก็มีประสบการณอยางกวางขวางในเร่ืองการประกาศขาว
ประเสริฐกับนกัศึกษา ในมหาวิทยาลัยตาง ๆ ผูเขียนจึงขอถือโอกาสขอบพระคุณไว  ณ ท่ีนี้ดวย 

1. พระเจามีจริงหรือ? เราพิสูจนไดอยางไรวา มีพระเจา 

ตอบ- คงไมมีใครสามารถพิสูจนไดวามีพระเจาตามหลักวิทยาศาสตรไดเทา ๆ กับ ไมมีใคร
สามารถพิสูจนวาพระเจาไมมี แตถาเราสามารถพิสูจนวามีพระเจาไดจริง พระเจากค็งส้ินสุดความเปน
พระเจา เพราะเทากับวามนษุยอยูเหนือพระเจา และจะนําพระเจามาพิสูจนท่ีไหนเม่ือไรก็ได เช่ือแนวา 
คงไมมีใครตองการพระเจาแบบท่ีวานีแ้น ๆ  

เหตุผลท่ีเราเชื่อวามีพระเจา 

ก. กฎของเหตุและผล จักรวาลที่กว างใหญและสรรพส่ิงรอบตัวเรา รวมทั้งความนาอัศจรรยของ
รางกายมนษุยเปน ผลท่ีปรากฏแกสายตาของเรา เม่ือมีผลยอมตองมีเหตุ และเหตุนั้นตองเปนผูยิ่งใหญท่ี
ริเร่ิมสรรพส่ิงดังกลาว “สภาพที่ไมปรากฏของพระเจานั้นคือ ฤทธานุภาพอันถาวร และเทวสภาพของ
พระองคก็ไดปรากฏชัด ในสรรพส่ิงท่ีพระองคไดทรงสราง” (โรม 1:20) 

ข. แผนแบบและผูออกแผนแบบ สรรพส่ิงท่ีเรามองเห็นแสดงถึงความมีแบบแผนจดุประสงค 
และสติปญญา เชนถาเราเหน็นาฬกิา เราตองคิดทันทีวามีผูออกแบบ เราเห็นตัวอาคาร บาน เรารูวา
ผูออกแบบบาน เชน เดียวกัน เม่ือเราสังเกตส่ิงท่ีมีแบบแผนรอบตัวเรา ไมวาจะเปนกลางวัน กลางคืน 
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ฤดูกาลการหมุนเวยีนของดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลทาํใหเราคิดเปนอ่ืนไปไมได นอกจากจะบอกวา
มีบุคคลท่ีเปยมดวยสติปญญา เปนผูวางแผนแบบอยูเบ้ืองหลัง 

ค. พระเยซูคริสตเปนผูสําแดงพระลักษณะของพระเจาในประวัติศาสตรของมนุษย และ
พระองคทรงอางพระองคเปนพระเจา และชีวิตของพระองคไดยืนยันถึงคําอางของพระองค (ขอแนะนํา
ใหอานหนังสือ) เยซูคือใครจัดพิมพโดย น.ค.ท. เชนเดยีวกัน) 

ง. ประสบการณของคริสเตียนทุกยุคสมัย ตางยืนยันวา พระเจาเปนจริงในชีวิตของเรา และ
พระองคยังทรงพระชนมอยูในชีวิตประจําวนัทุก ๆ วัน 

2. ใครสรางพระเจา? 

ตอบ –ในเชิงปรัชญา คําถามนี้ถือวา “หาซ่ึงความหมายมิได (Meaningless Question) เพราะถา
เราพูดถึง “การสราง” เรากําลังพูดถึงบางส่ิงบางอยางภายในขอบเขตของเวลา และสถานท่ี แตพระเจาใน
ทรรศนะของคริสตชนอยูนอกเหนือเวลาและสถานท่ี พระองคเปนจดุริเร่ิมของสรรพส่ิง ทรงเปนอยูช่ัว
นิรันดรดังคําตอบของพระองคจากพระคัมภรีวา “เราเปนผูซ่ึงเราเปน” (อพยพ 3:14) อีกประการหนึ่ง ถา
พระเจามีโครงสรางก็แสดงวาพระองคไมใชพระเจา เพราะผูสรางจะตองยิ่งใหญกวาผูถูกสรางอยาง
แนนอน แลวเราจะเรียกผูนัน้วาอยางไรดี?” 

3. รูไดอยางไรวาพระคัมภีรเปนคําของพระเจา? 

ตอบ-ก. พระคัมภีรอางเองวา ใจความทุกอยางท่ีปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้ เปนพระคําท่ีพระ
เจาทรงดลใจใหเขียนข้ึน หมายความวา พระเจาเปนผูถายทอดใจความทุกอยาง โดยวิธีการตาง ๆ ผานตัว
มนุษยท่ีพระองคทรงเลือกสรรใหเขียนและพระองคเปนผูชวยควบคุมถอยคําและใจความน้ัน ๆ ไมให
ผิดเพี้ยนจากพระประสงคของพระองค 

ลองพิจารณาจากคําอางของพระคัมภีรเองวาใครบางท่ีสามารถเขียนใจความแบบพระคัมภีร
เปนตนวา คนดี คนเลว ทูตสวรรคดี, ทูตสวรรคเลว ซาตานหรือพระเจา 

1. คนดีและทูตสวรรคดียอมไมใชผูเขียน เพราะถาคนดหีรือทูตสวรรคดีเปนผูเขียนเขาจะตอง
บอกตรง ๆ วาตนเองเปนผูเขียน แทนท่ีจะไปอางอยางหลอกลวงวาพระเจาเปนผูตรัสคําเหลานั้น 

2. คนเลว ทูตสวรรคเลว และซาตาน กเ็ปนผูเขียนไมได เพราะถาเขาเหลานี้เปนผูเขียนยอม
ไมใชวิสัยของผูเขียนเองท่ีเท่ียวแฉความผิดบาปของตนเองใหใครตอใครทราบ แถมยังบอกดวยวา ใน
วาระสุดทายพระเจาจะพิพากษาเขาใหรับโทษในบึงไฟนรกช่ัวนิรันดรหรือ  

3. พระเจาทรงดลใจใหมนษุยเขียน ความเปนไปไดเพยีงอยางเดียว คือพระเจาเปนผูดลใจให
มนุษยเขียน ตามคําอางของพระคัมภีรเอง 
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ข. คําพยากรณท่ีสําเร็จอยางถูกตองรอยเปอรเซ็นตยอมยืนยนัถึงความจริงแหงพระวจนะของ
พระเจา คําพยากรณของพระคัมภีรมีลักษณะพิเศษคือ มีความเฉพาะเจาะจง และท้ิงชวงเปนเวลานาน
นับเปนรอยหรือพันปกอนเหตุการณนั้น ๆ จะเกดิข้ึน (ส่ิงนี้ชวยขจดัปญหาเร่ืองการคาดคะเนเหตุการณ
ลวงหนาออกไปอยางไมตองสงสัย) โดยเฉพาะอยางยิ่งคําพยากรณเกีย่วกับ อาณาจักรใหญของโลกท่ี
เกี่ยวของกับประเทศอิสราเอล และชีวิตของพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีเกดิข้ึนในประวัติศาสตร
สากลอยางถูกตอง ตามการบันทึกของพระคัมภีร แมสถานการณของโลกในปจจุบันก็เกีย่วโยงโดยตรง
กับคําพยากรณลวงหนาของพระคัมภีรอยางไมตองสงสัย โดยเฉพาะเร่ืองราวของประเทศอิสราเอลยุค
ปจจุบัน ท่ีเกีย่วของกับประเทศอาหรับ รัสเซีย อเมริกนั ฯลฯ เปนส่ิงท่ีทุกคนควรใหความสนใจเปน
พิเศษ 

ค. อิทธิพลของพระคัมภีรท่ีมีตอคนท่ัวโลกทุกยุคสมัยอยางไมเปล่ียนแปลงและลาสมัยยอมเปน
ความจริงท่ีมีน้าํหนักอีกประการหนึ่ง ท่ีเราตองพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคริสเตียนท่ัวโลกได
ยืนยนัเปนเสียงเดียวกันวา พระคําของพระเจาไดเปล่ียนแปลงชีวิตของเขา และพระสัญญาของพระองค
เกิดผลจริงในประสบการณของชีวิตแตละวัน 

4. ทําไมจึงกลาววา พระเยซูคริสตเปนทางเดียวสูพระเจา และชีวิตนิรันดร 

ตอบ- กอนอ่ืนเราควรทําความเขาใจใหชัดเจนวา เม่ือเรากลาววา “พระเยซูคริสต เปนทางเดียวสู
พระเจานั้น” เราคริสเตียนไมไดเปนผูอางหรือเปนผูตั้งกฎเกณฑนี้ข้ึนมาเอง แตเราพูดตามท่ีพระเจาได
ตรัสไวในพระคัมภีร “ในผูอ่ืนความรอดไมมีเลย ดวยวานามอ่ืนซ่ึงใหเราท้ังหลายรอดได ไมทรงโปรด
ใหมีทามกลางมนุษยท่ัวใตฟา” (กิจการ 4:12) พระเยซูคริสตเองตรัสวา “เราเปนทางน้ัน เปนความจริง 
และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากจะมาทางเรา” (ยอหน 14:16) 

เพราะฉะนั้นการกลาววา พระเยซูคริสตเปนทางเดยีวนัน้จึงเปนขอกําหนด หรือเง่ือนไขท่ีพระ
เจาทรงต้ังไวสําหรับทุกคน ท่ีจะเขาไปสูเมืองบรมสุขเกษมของพระองค ซ่ึงพระองคเปนเจาของ เหมือน 
ๆ กับในปจจบัุน ประเทศตาง ๆ ยอมมีขอกําหนดสําหรับประเทศของตนวา บุคคลใดท่ีตองการเดินทาง
ไปสูประเทศของเขานั้นตองกระทําส่ิงใดบางเปนตนวา ตองมีพาสปอรต และวีซา ตามท่ีเขากําหนดไว 

5. ทําไมพระเจาจึงสรางโลกมนุษยท่ีไมสมบูรณแบบเชนโรคภัยไขเจ็บ การสงคราม ความเจ็บปวด 
ความโหดเห้ียมทารุณ ความเกลียดชัง ฯลฯ 

ตอบ – เร่ิมแรกพระเจาทรงสรางมนุษย และสรรพส่ิงบริสุทธ์ิและสมบูรณแบบท่ีสุด แตเพราะ
ความบาป ของมนุษยเองท่ี ทําใหมนษุยตกจากสภาพเดมิท่ีสมบูรณแบบและบริสุทธ์ิสูสภาพเชนทุกวันนี ้
ความบาปท่ีวานี้ เร่ิมตนจากมนุษยคูแรกไดเลือกตัดสินขัดขืนคําส่ังของพระเจา ซ่ึงเปนผลใหเช้ือรายแหง
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ความบาปไดถายทอดมาสูมวลมนุษย จากนั้นมนุษยตอ ๆ มาก็ไดเลือกแนวทางท่ีไมแตกตางกนั คือ
ปฏิเสธพระเจา และต้ังตัวเองเปนใหญโดยปราศจากพระเจา ผลลัพธคือ ความช่ัวราย ความเกลียดชัง ภยั
สงคราม ความเจ็บปวด ฯลฯ เพราะฉะนั้น มนษุยตองโทษตัวมนษุยเองท่ีไดทําใหส่ิงเหลานีเ้กิดข้ึน
แทนท่ีจะไปโทษพระเจาเพราะพระเจาไมเคยสรางโลกท่ีไมสมบูรณท่ีวานี้เลย 

ยกตัวอยาง – ถาจะเปรียบพระเจาเปนนักสถาปตยท่ียิ่งใหญ ผูไดทรงวาดแบบแปลนท่ีสมบูรณ
แบบสําหรับการกอสรางคือโลก มนุษยคือ ชางกอสราง แตมีความทะนงตน และหัวดื้อร้ันไมยอมปฏิบัติ
ตามแบบแปลนท่ีนักสถาปตยไดวาดไวโดยเครงครัด เม่ือภายหลังเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง 
เพราะกระทําผิดจากแผนแบบ ทานคิดวาควรโทษใครดี? นักสถาปตยหรือคนกอสราง? พระเจาหรือ
มนุษยเอง? 

6. ทําไมมนุษยทุกคนเกิดมาตองเปนคนบาป? เราเปนคนผดิบาปเพราะสิ่งแวดลอมไมด ีมิใชหรือ?  

ตอบ – ถึงแมส่ิงแวดลอมไมดีมีสวนกระทบกระเทือนตอความประพฤติของมนุษยโดยท่ัวไป 
แตน ั่นคือ ผลท่ีแสดงออกมามากกวารากปญหาแทจริง 

ขอเท็จจริงท่ีเราตองยอมรับคือ เราเปนคนบาปไมใชเพราะเราทําบาป แตเราทําบาปเพราะเรา
เปนคนบาป หมายความวาลําดับแรกสุดนั้น เพราะเราเปนคนบาปกอน สันดานบาปในตัวเรานีผ้ลักดนั
เราใหกระทําบาป และสรางส่ิงแวดลอมท่ีไมดีข้ึน 

สันดานบาปในตัวเราเกิดข้ึนเพราะมนษุยคูแรกไดทําผิดสัญญา ตอพระเจา โดยการขัดขืนคําส่ัง
ของพระองค (ดูคําตอบขอ 5) การกระทําผิดสัญญาคร้ังนั้น สงผลสูมวลมนุษยชาติท่ีไมมีสวนในการ
ตัดสินใจคร้ังนั้น 

ยกตัวอยาง ปจจุบันถานายกรัฐมนตรีคนหน่ึงคนใดของเราไดลงนามในสนธิสัญญาฉบับหนึ่ง
ฉบับใดตอประเทศอ่ืน สนธิสัญญาในน้ันยอมมีผลกระทบกระเทือนตอคนท้ังประเทศ รวมท้ังคนรุน
หลังท่ีจะเกิดตามมาดวย ท้ัง ๆ ท่ีเขาเหลานี้ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจอะไรเลย 

ตัวอยางท่ี 2 การสืบทอดทางกามพันธุเปนความจริงท่ีเราทราบกันดี อุปนิสัยใจคอ หรืออารมณ
ของพอแม สามารถสืบทอดตอไปสูลูกหลานได ถาตนมะมวงใหผลิตผลเปนผลมะมวงฉันใด คนบาป
เกิดมากต็องเปนคนบาปฉันนั้นสังเกตดวยวาเดก็เล็ก ๆ ท่ีเกิดมารูจกั เห็นแกตัว อิจฉาริษยา หรือโมโห
โกรธเคือง โดยท่ีเราไมตองสอนอะไรเลย 
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7. ความยุติธรรมของพระเจาอยูท่ีไหน ถาพระองคทรงอนุญาตใหมีคนรวยคนจน และความไมเปน
ธรรมในสังคมทุกชนิด? 

ตอบ – ก. คานยิมของพระเจาไมใชเปนแบบท่ีมนุษยคิด ในสายพระเนตรของพระเจา มนุษยทุก
คน มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยเทาเทียมกันหมด คนท่ีรวยในสายพระเนตรของพระองคไมไดวิเศษวิ
โสกวาคนจน จะสังเกตเห็นวาความรอดของพระองคไปสูทุกคนโดยไมเลือกหนาอินทรหนาพรหม แม
พระเยซูคริสตเอง ก็บังเกดิในตระกูลท่ียากจนตํ่าตอย 

ข. หลายคร้ังมนุษยเปนตัวการแหงสารพดัปญหาท่ีเกดิข้ึน เปนตนวา ถาพอแมท่ีไมรับผิดชอบ 
ประพฤติตนไมดี ไมขยันขันแข็งกย็อมสงผลสะทอนไปสูฐานะของลูกหลานอยางหนีไมพน หรือใน
กรณีท่ีมนษุยดวยกันคิดเบียดเบียนซ่ึงกนัและกัน ก็เกดิจากการชิงดีชิงเดนแยงชิงผลประโยชนแลวสราง
ความไมเปนธรรมเกิดข้ึนในสังคม 

8. ความตายของพระเยซูคริสตไถบาปของมนุษยไดอยางไร? 

ตอบ – เราคงไดยินคําวา “แพะรับบาป” เม่ือสมัยกอนคือสมัยของพระคัมภีรเดิม เม่ือบุคคลหน่ึง
ทําบาป เขาจะชําระลางบาปของเขาโดยเอาแพะหรือแกะท่ีบริสุทธ์ิปราศจากดางพรอยมาฆา เพื่อทดแทน
ความบาปของตน ซ่ึงถือวาแกะหรือแพะตวันั้นไดรับโทษแหงบาปของตนเองไปแลว 

ความตายของพระเยซูคริสตก็เปนลักษณะเดียวกันมนุษยทุกคนเปนคนบาป และสมควรท่ีจะ
ไดรับโทษแหงความบาปของตน แตพระเจาทรงรักมนุษยโดยสงพระเยซูคริสตในฐานะผูบริสุทธ์ิ 
ปราศจากความบาปมารับโทษแทนความบาปของเรา 

ตัวอยาง สมมุติวาทานติดหนี้นายทุนคนหนึ่งเปนจํานวนมาก ไมมีปญญาจะจายคืน แตมีเศรษฐี
ใจดีคนหน่ึง เพราะรักคุณและยินดจีะชวยจายหนี้จํานวนนั้นแทนคุณ โดยท่ีเขาไมคิดอะไรจากคุณเลย 
คุณจะรูสึกอยางไร? พระเยซูคริสตทรงไถบาปของเรา ก็อยูในลักษณะของเศรษฐีใจดีผูนั้น 

9. ศาสนาคริสตชวยแกปญหาสังคมอยางไร? (ปญหาน้ีเกิดขึ้น เพราะนกัศึกษาภายนอกหลายคนไม
เขาใจวา การประกาศขาวประเสริฐของคริสเตียนจะชวยแกปญหาสังคมอยางไร?) 

ตอบ – ก. คริสเตียนเชื่อวา รากปญหา มนุษยอยูท่ีตัวมนุษยเองเปนอนัดับแรก พระเยซูคริสต
กลาวถึงเร่ืองนีว้า “เพราะวาจากภายในมนุษยคือจากใจมนษุย มีความคิดช่ัวราย การลวงประเวณี การลัก
ขโมย การฆาคน การผิดผัวผิดเมีย การโลภ.... สารพัดช่ัวนี้เกิดจากภายในและทําใหมนุษยเปนมลทิน” 
(มาระโก 7:21-23) เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาตองแกท่ีตนเหตไุมใชปลายเหตุ ตนเหตุคือ การกําจัดตัว
เช้ือรายของบาปท่ีมีอยูในตวัมนุษย เราเช่ือวาพระเยซูคริสตโดยการส้ินพระชนม และการคืนพระชนม
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ของพระองคไดทําลายตัวเช้ือรายดังกลาวใหหมดส้ินไป และโดยพระเยซูคริสตนี้เองท่ีบุคคลท่ีตอนรับ
พระองค จะไดรับการสรางใหมเปนคนใหมในพระคริสต 

ข. สังคมจะเปล่ียนไดตองข้ึนอยูกับกลุมบุคคลตาง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนสังคมนัน้ ๆ เปล่ียน
กอน คริสเตียนเช่ือวา เม่ือบุคคลหลายคนไดรับการสรางใหม มีชีวิตใหมจริง ๆ ก็จะประกอบข้ึนเปน
สังคมใหมท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 

“ผมบอกไดเพยีงวาถึงจะฆาลางผลาญกันเปนคอมมิวนิสตกันใหหมด มันก็แกอะไรไมได 
เพราะเร่ืองมันอยูท่ีคน ไมไดอยูท่ีลัทธิ” (คําเขียนของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช) หนังสือพิมพสยามรัฐ 
คอลัมน “ขาวไกลนา” หนา 3 ฉบับวันท่ี 19 ตุลาคม 2519 

10. ศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันหมดมิใชหรือ? 

ตอบ – ศาสนาเหมือนแสงไฟท่ีมีคุณประโยชนท่ีมีคุณประโยชน แตกตางกันออกไป เปรียบได
เปนแสงเทียน ตะเกยีงน้ํามันกาซ ตะเกียงเจาพายุ แสงไฟนีออน ฯลฯ แตแสงเหลานี้ถึงเปนประโยชนแต
ก็ไมไดเปนบอเกิดแหงชีวิต โลกเรามีแสงอาทิตยอยางเดียวเทานั้นท่ีทําใหเกิดชีวติและผดุงชีวิตพระเยซู
คริสตเปรียบเหมือนแสงอาทติย เพราะพระองคไมไดอางคําสอนเปนหลักใหญ แตกลับอางการนมัสการ
พระองค และการมีความสัมพันธสวนบุคคลกับพระองคเปนท่ีตั้ง เพื่อบุคคลนั้นจะไดรับชีวิตของ
พระองคดังคําตรัสท่ีวา “เราไดมาเพื่อเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และไดชีวติท่ีครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10) 

อีกประการหนึ่ง ถึงแมวามีคําสอนบางอยางในศาสนาตาง ๆ เหมือนกัน (เพราะความจริงทุก
อยางยอมเปนความจริงของพระเจา) แตถ าเราพิจารณาหรือเปรียบเทียบหลักสําคัญ ๆ ของศาสนาตาง ๆ 
โดยละเอียดแลวจะเห็นไดวาแตกตางกันมากเปนตนวา 

ก. เปาหมายสูงสุดของแตละศาสนา (ยกตัวอยางศาสนาใหญ ๆ ) 

1. ศาสนาพุทธ เปาสูงสุดคือ นิพพาน หรือการดับซ่ึงกิเลสตัณหา 
2. ศาสนาฮินดู เปาสูงสุดคือนิพพานเหมือนกัน แตมีความหมายที่แตกตางจากของพุทธ เพราะ

ศาสนาฮินดูเช่ือวาทุกส่ิงทุกอยางเปนสวนหน่ึงของพระเจา (Pantheism) เพราะฉะน้ันจดุหมายของ
มนุษยในท่ีสุดคือการรวมตัวกับพระของตน ในลักษณะหยดน้ําท่ีรวมตัวกับมหาสมุทร 

3. อิสลาม ความนกึคิดเร่ืองสวรรคของอิสลามเปนภาพพจนของอิรสตรี เหลาองุนและ
เสียงเพลง ซ่ึงถือเปนรางวัลท่ีพระเจาทรงประทานใหทุกคนท่ีประพฤติตนเปนอิสลามท่ีดี ความคิดเร่ือง
พระเจาของอิสลามก็แตกตางจากของคริสเตียน เชนชาวอิสลามไมเช่ือวา พระเจาท่ีบริสุทธ์ิจะมาบังเกิด
เปนมนุษยในลักษณะเนื้อหนัง เชน พระเยซูคริสต เพราะฉะน้ันอิสลามจึงไมเช่ือวาพระเยซู คือพระบุตร
ของพระเจา 
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4. ศาสนาคริสต เปาสูงสุดคือชีวิตนิรันดรแตขณะท่ีอยูในโลกน้ี เรามีชีวิตอยูเพื่อถวายเกยีรติแด
พระเจาโดยเลียนแบบชวีิตของพระองค คริสเตียนรับชีวิตใหมจากพระเจาทันทีท่ีเขากลับใจใหม 
ตอนรับพระเยซูคริสต หลังความตายสวนท่ีเปนจิตวิญญาณจะไปอยูกบัพระเจา สวนท่ีเปนรางกายก็จะ
เนาเปอยผุพังเหมือนคนทุกคน แตเม่ือพระเยซูคริสตเสด็จกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง รางกายของเราจะไดรับ
การเปล่ียนเปนกายแหงสงาราศี เหมือนรางกายของพระคริสตหลังฟนคืนพระชนมชาวคริสตไมเช่ือ
เร่ืองการเวยีนวายตายเกดิแตเช่ือวาผูมีจิตศรัทธาในพระเยซูคริสตจะอยูกับพระเจาองคบริสุทธ์ิตลอดไป
เปนนิตยอยางมีความสุข ภาพพจนของสวรรคไมมีเร่ืองฝายเนื้อหนงัมาเกี่ยวของ แตเปนภาพพจนท่ี
บริสุทธ์ิ พรอมดวยเสียงเพลงแหงทูตสวรรคลอมพระท่ีนั่งอันแจมจรัสของพระองค ณ ท่ีนัน่จะไมมี
น้ําตา ไมมีความเจ็บปวด ไมมีความมืด และไมมีความตายอีกตอไป (ววิรณ 21:4) 

ข. วิถีแหงความรอด ทุกศาสนายกเวนความเช่ือของคริสตชนเนน “การชวยตัวเอง” “จงปฏิบัติ” 
คือ “จงกระทํา” เพื่อใหถึงจดุเปาหมายท่ีเขาตองการ แตคริสตศาสนาเนน “พระคริสตทรงไดกระทําให
สําเร็จแลว โดยการส้ินพระชนมของพระองคบนไมกางเขน” “ดวยวาซ่ึงเราท้ังหลายรอดนั้น ก็รอดโดย
พระคุณเพราะความเช่ือ และมิใชโดยตัวเราทั้งหลายกระทาํเอง แตพระเจาทรงประทานให ความรอดนั้น
จะเนื่องดวยการกระทําก็หามิได เพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได” (เอเฟซัส 2:8-9) 

จุดนี้เองท่ีทําใหคริสเตียนมีความมั่นใจในความรอดหลังความตาย ซ่ึงคนอ่ืนไมมี เพราะเรารู
เร่ืองความรอดนั้นไมมีมนษุยคนใดสามารถพ่ึงตนเองจนถึงจุดท่ีเขาม่ันใจได นอกจากอาศัยพระคุณของ
พระเจาเทานั้น 

ค. ศาสนาอ่ืนเนนสอน แตศาสนาคริสต เนนฤทธ์ิเดชแหงชีวิตของพระคริสตท่ีเขาไปมีสวน
สัมพันธในชีวติของเขาโดยตรง เราทราบดีวาปจจุบันนี้ ปญหาท่ัวไปของมนษุยไมใชอยูท่ีความรูวา 
“อะไรด”ี “อะไรช่ัว” แตอยูท่ีวาเรารูแลวแตไมมีกําลังท่ีจะเอาชนะส่ิงไมดีในชีวิต พระคริสตผูทรงพระ
ชนมอยูจึงสามารถประทานพลังใหแกทุกคนท่ีวางใจในพระองค 

ง. ศาสนาทุกศาสนาเร่ิมจากการขวนขวายของมนุษยเพื่อเขาไปสูความจริงแหงชีวิต แตความ
จริงของคริสตศาสนาคือความจริงท่ีพระเจาทรงสําแดง หรือ เปดเผยใหมนษุยทราบ กลาวอีกนยัหนึ่ง
ศาสนาอ่ืนวางอยูบนพื้นฐานของมนุษยท่ีพยายามแสวงหาพระเจา แตดานคริสตศาสนา พระเจาเปนฝาย
แสวงหา และเปดเผยใหมนษุยทราบถึง แผนการของพระองคดังกลาว 
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การเปนพยานตัวตอตัวท่ีไดผลไมไดมีความสลัลซับซอนหรือยากเย็นอะไรเลย เพราะวิธีการ
เกือบทุกอยางเปนผลมาจากการใชชีวิตอยางธรรมชาติท่ีสุดของคริสเตียนในสังคมท่ีตนสังกัดอยู 

อานหนังสือเลมนี้ แลวทานจะพบวาคํากลาวนี้เปนความจริง.... 
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