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คานา
มีคนถามท่านกี่ครัง้ แล้ วว่า “ท่านเป็ นคริสเตียนหรื อเปล่า?” ท่านยังจาได้ ไหมว่าท่านตอบคาถามเหล่านี ้
อย่างไร? ท่านรู้สกึ เครี ยด หรื อ อยากหัวเราะไหม? บางคนอาจตอบกลับไปทันควันว่า “แน่นอน ฉัน/ผม
เป็ นคริสเตียน! คุณคิดว่าฉัน/ผมเป็ นอะไร เป็ นคนนอกศาสนาอย่างนันหรื
้ อ?
ทุกวันนี ้ท่านทราบจริงๆหรื อเปล่าว่าท่านเป็ นคริสเตียนหรื อไม่? คนเราจะต้ องรอจนกว่าจะตายก่อนหรื อ
เปล่าจึงจะค้ นพบว่าไปสวรรค์หรื อนรก?
ในขณะที่ทา่ นเรี ยนวิชานี ้จนจบ เราหวังว่าจะสามารถตอบคาถามเหล่านี ้และคาถามอื่นๆอีกมากมาย
วัตถุประสงค์ของวิชานี ้คือการอธิบายประเด็นทัง้ 4 เหล่านี ้อย่างชัดเจน
1.
2.
3.
4.

ท่านจะรับเชื่อเป็ นคริสเตียนได้ อย่างไร
ท่านจะหาหลักฐานว่าท่านเป็ นคริสเตียนได้ จากที่ไหน
การมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเยซูหมายความว่าอย่างไร
ท่านจะจัดการกับความสงสัยของท่านเกี่ยวกับการเป็ นคริสเตียนได้ อย่างไร
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บทที่ 1
ข้ าพเจ้ าจะรับเชื่อเป็ นคริสเตียนได้ อย่ างไร
ก่อนที่ท่านจะมัน่ ใจว่าท่านเป็ นคริสเตียนนัน้ ท่านต้ องรู้วิธีการรับเชื่อเป็ นคริสเตียนเสียก่อน ไม่มีใคร
เป็ นคริสเตียนโดยบังเอิญ พระเจ้ าไม่เคยหลอกให้ ใครมาเป็ นสาวกของพระองค์ ถ้ าท่านต้ องการรับเชื่อเป็ น
คริสเตียน ท่านต้ องอุทิศตัวต่อพระคริสต์ ทังสามหั
้
วข้ อข้ างล่างนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับขันตอนนี
้
้
การอุทิศจิตใจของท่าน
การอุทิศความตังใจของท่
้
าน
การอุทิศอารมณ์ความรู้สกึ ของท่าน
ให้ เรามาดูการอุทิศทังสามอย่
้
างนี ้ให้ ละเอียดมากขึ ้น

ก. การอุทศิ จิตใจของท่ าน
1. ท่ านต้ องเข้ าใจและเชื่อความจริงในพระคัมภีร์ซ่ งึ บอกถึงวิธีท่ ีท่านจะรั บเชื่อ
เป็ นคริสเตียน
เมื่อท่านเป็ นคริสเตียน ไม่ได้ หมายความว่าท่านกาลัง “ก้ าวกระโดดในความเชื่ออย่างไม่มีเหตุผล” การ
ตัดสินใจรับเชื่อเป็ นคริสเตียนของท่านนัน้ ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานความจริงในพระคัมภีร์, ความจริงทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ได้ รับการพิสจู น์โดยการวิจยั และการศึกษาของนักวิชาการหลายคน
ถ้ าท่านต้ องการรับเชื่อเป็ นคริ สเตียน ท่านไม่จาเป็ นต้ องเข้ าใจทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์ แต่ทา่ นต้ อง
เข้ าใจความจริงพื ้นฐานซึง่ บอกท่านเรื่ องการรับเชื่อเป็ นคริสเตียน สิ่งเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ นคาสอนทางศาสน
ศาสตร์ ที่ซบั ซ้ อน ความจริงพื ้นฐานเหล่านี ้ในพระคัมภีร์เป็ นเรื่ องง่ายๆที่แม้ แต่เด็กเล็กๆก็สามารถเข้ าใจได้

2. ความจริงที่ท่านต้ องรู้ และเชื่อที่จะรั บเชื่อเป็ นคริสเตียน
1.
2.
3.
4.

พระเจ้ าทรงพระชนม์อยู่ ฮีบรู 11:6
พระคัมภีร์เป็ นความจริง 2 ทิโมธี 3:16
ข้ าพเจ้ าได้ ทาบาปด้ วยการไม่เชื่อฟั งพระบัญญัตขิ องพระเจ้ า โรม 3:23
พระเจ้ ารักข้ าพเจ้ าและพระองค์ทรงส่งพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อที่จะอยูแ่ ละตาย
เพื่อข้ าพเจ้ า ยอห์น 3:16
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5. พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นผู้เดียวที่สามารถยกโทษบาปให้ ข้าพเจ้ าได้ กิจการ 4:12
6. โทษของความบาปคือความตาย (ความตายนิรันดร์ ) โรม 6:23
7. ข้ าพเจ้ าสามารถรอดจากโทษบาปได้ ด้วยการสารภาพบาปของข้ าพเจ้ ากับพระเยซู และทูลขอ พระองค์
ยกโทษให้ กบั ข้ าพเจ้ า 1ยอห์น 1:9
8. ข้ าพเจ้ าสามารถเป็ นคริสเตียนได้ ด้วยการรับพระเยซูเป็ นเจ้ านายในชีวิตของข้ าพเจ้ าตังแต่
้ บดั นี ้
โรม 10:9-10
ถ้ าท่านเคยตัดสินใจรับเชื่อเป็ นคริสเตียนแล้ ว ก็ให้ ใช้ เวลาสักครู่และคิดย้ อนไปช่วงเวลานัน้ จงดูความ
จริงทังแปดประการนี
้
้อีกครัง้ ความจริงมีข้อใดที่อธิบายให้ ทา่ นเข้ าใจอย่างชัดเจน ก่อน ที่ทา่ นจะรับเชื่อ
เป็ นคริสเตียน? ความจริงมีข้อใดที่ไม่ได้ อธิบายให้ ทา่ นเข้ าใจอย่างชัดเจน กระทัง่ ท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
แล้ ว? สิ่งนี ้เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ความคิดของท่านสับสนเกี่ยวกับความหมายที่แท้ จริงของการเป็ นคริสเตียน
ไหม?
เราไม่ควรคิดว่าพระองค์ต้องทาตามลาดับ 8 ข้ อของเราก่อนที่พระองค์จะยกโทษให้ กบั คนที่ทา
บาป พระเจ้ าทรงมองเข้ าไปในหัวใจมนุษย์ ถ้ าพวกเขาเข้ ามาด้ วยความต้ องการที่จะรู้จกั พระเจ้ าอย่าง
จริงใจและต้ องการแสวงหาการปลดปล่อยจากความบาป พระเจ้ าก็จะรับพวกเขา พระเยซูตรัสในพระธรรม
ยอห์น 6:37 ว่า “ผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ทิ ้งเขาเลย” สมาคมพระคริสตธรร 1971
แต่เรื่ องนี ้ก็ยงั มีแง่มมุ ในด้ านอื่นๆอีก บางคนรู้สึกเศร้ า จึงอธิษฐานกับพระเจ้ า และทึกทักเอาว่าทุก
สิ่งทุกอย่างได้ รับการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆเพราะพวกเขาอธิษฐาน สองสามวันหรื อสองสามสัปดาห์หลัง
จากนัน้ พวกเขาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ ้นในชีวิตของเขา และเขาสรุปว่า “พระเจ้ าไม่มีจริงอย่าง
แน่นอน หรื อคาสอนของคริสเตียนเป็ นเรื่ องหลอกลวงทังสิ
้ ้น” บางทีปัญหาคือพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์
ความรอดที่แท้ จริง บางคนอาจพยายามทาให้ เขาตัดสินใจเร็วเกินไป ก่อนที่เขาจะเข้ าใจความหมายของ
การรับเชื่อเป็ นคริสเตียนอย่างแท้ จริง

ข. การอุทศิ ความตัง้ ใจของท่ าน
เมื่อเด็กคนหนึง่ เกิดมาในโลกนี ้ พ่อแม่คงไม่ได้ ตงค
ั ้ าถามกับลูกว่าต้ องการจะทาอะไรในวันนัน้ เด็กทารก
ยังไม่มีวฒ
ุ ิภาวะมากพอที่จะคิดเรื่ องทางเลือก หรื อการตัดสินใจ นี่เป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ ามอย่างสิ ้นเชิงกับคนที่
รับเชื่อเป็ นคริสเตียน เด็กคนนันเลื
้ อกไม่ได้ ว่าจะเกิดเป็ นอะไร อย่างไรก็ตาม ทุกๆคนมีทางเลือกเรื่ องการ
“บังเกิดใหม่” ท่านต้ องเลือกที่จะรับเชื่อเป็ น คริสเตียนและเป็ นลูกของพระเจ้ าด้ วยตัวท่านเอง ไม่มีใคร
สามารถเลือกสิ่งนี ้ให้ กบั ท่านได้
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ท่านไม่ได้ กาลังตัดสินใจที่จะมี “ประสบการณ์ทางศาสนา” ด้ วยความรู้สกึ บางอย่างภายใน แต่
กาลังเลือกว่าใครจะเป็ นผู้นาในชีวิตของท่าน ท่านเลือกที่จะผูกพันตัวกับผู้อื่น ซึง่ ก็คือพระเจ้ า ท่านสามารถ
เลือกที่จะรับ หรื อ ปฏิเสธพระเจ้ าได้

1. ท่ านต้ องเข้ าใจว่ าความหมายของการรั บเชื่อเป็ นคริสเตียนคืออะไร
พระเจ้ าจะไม่รับการตัดสินใจที่ขาดความรู้ความเข้ าใจ ท่านต้ องรู้ว่าท่านกาลังทาอะไร ถ้ าท่านต้ องการ
ที่จะรับเชื่อเป็ นคริสเตียน พระเจ้ าจะช่วยให้ ทา่ นเข้ าใจว่าท่านจะต้ องทาอย่างไรในการมอบชีวิตของท่าน
ให้ กบั พระองค์ ท่านต้ องเข้ าใจว่าท่านต้ องรับผิดชอบอย่างไรในการตัดสินใจเหล่านี ้ ท่านต้ องสารภาพบาป
ของท่าน คือการยอมรับกับพระเจ้ าว่าท่านได้ ละเมิดพระบัญญัตขิ องพระองค์ ท่านต้ องตัดสินใจที่จะหัน
กลับจากความบาปและเริ่มติดตามพระเยซูและคาสอนของพระองค์
ยากอบ 1:21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เหตุฉะนัน้ จงเลิกความโสมมทัง้ หลายแหล่ และการชั่วร้ ายอันดกดื่น และจงน้ อมใจรับ
พระวจนะที่ทรงปลูกฝั งไว้ แล้ วนัน้ ซึ่งสามารถช่ วยจิตวิญญาณของท่ านทัง้ หลายให้ รอดได้
ก่อนที่ท่านจะอุทิศตนต่อพระเจ้ า ท่านต้ องเข้ าใจว่าการรับเชื่อเป็ นคริสเตียนนันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับ
อะไรบ้ าง ถ้ าท่านไม่เข้ าใจว่าท่านกาลังอุทิศตัวเองให้ กบั อะใร ความสงสัยก็มกั จะเกิดขึ ้นในวันหรื อสัปดาห์
ต่อๆมา ท่านต้ องรู้วา่ ท่านกาลังเข้ าไปหาอะไร ในขณะเดียวกันท่านต้ องรับรู้วา่ อาจจะไม่เข้ าใจชีวิตคริส
เตียนได้ ทงหมดก่
ั้
อนที่ท่านจะตัดสินใจติดตามพระคริสต์ แต่หลังจากท่านเริ่มดาเนินชีวิตคริสเตียนบางส่วน
ของชีวิตคริสเตียนจะชัดเจนขึ ้น ถ้ าท่านมีคาถามมากมายเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ก็จงอธิษฐานและทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์

2. ท่ านต้ องตัดสินใจที่จะรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
เมื่อท่านเข้ าใจความจริงอย่างชัดเจน ก็ถึงเวลาที่ทา่ นจะต้ องตัดสินใจเลือก จงหยุดและทบทวนถึง
ความสาคัญของการตัดสินใจนี ้ ท่านต้ องตัดสินใจที่จะยอมรับกับพระเจ้ าว่าท่านได้ ทาบาป ท่านต้ องเลือกที่
จะให้ พระเจ้ าเป็ นผู้นาในชีวิตของท่าน ท่านต้ องลงมือทามากกว่าที่จะแค่คดิ ในเรื่ องนี ้ ท่านต้ องตัดสินใจใน
เรื่ องการอุทิศตัว นี่เป็ นคาท้ าทายเดียวกับที่โยชูวาให้ กบั ผู้ที่ตดิ ตามเขาในพระคัมภีร์เดิม เขาเรี ยกร้ องให้
ผู้ตดิ ตามตัดสินใจเลือกระหว่างการรับใช้ พระเจ้ าแห่งฟ้าสวรรค์ที่แท้ จริงหรื อรับใช้ พระเทียมเท็จ
โยชูวา 24:14-15
“จงยาเกรงพระเจ้ าและปรนนิบัตพ
ิ ระองค์ ด้วยความจริงใจ และด้ วยความซื่อสัตย์ จงทิง้
พระเหล่ านัน้ ซึ่งบรรพบุรุษของท่ านได้ เคยปรนนิบัติท่ ีฟากตะวันออกของแม่ นา้ และใน
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อียปิ ต์ เสีย และท่ านทัง้ หลายจงปรนนิบัตพ
ิ ระเจ้ า และถ้ าท่ านไม่ เต็มใจที่จะปรนนิบัติ
พระเจ้ า ท่ านทัง้ หลายจงเลือกเสียในวันนีว้ ่ าท่ านจะปรนนิบัตผิ ้ ูใด จะปรนนิบัตพ
ิ ระซึ่ง
บรรพบุรุษของท่ านปรนนิบัตอิ ยู่ในท้ องถิ่นฟากตะวันออกของแม่ นา้ ยูเฟรติส หรื อของ
คนอาโมไรต์ ในแผ่ นดินซึ่งท่ านอาศัยอยู่ แต่ ส่วนข้ าพเจ้ าและครอบครั วของข้ าพเจ้ า เรา
จะปรนนิบัตพ
ิ ระเจ้ า”
ท่านต้ องวางใจว่าพระเจ้ าจะทาในสิ่งที่พระคัมภีร์พดู ท่านไม่สามารถทาให้ พระเจ้ ายกโทษความบาปให้
ท่าน ท่านทาได้ แต่เพียงสารภาพความบาปของท่าน พระเจ้ าไม่ได้ สงั่ ให้ ทา่ นขจัดนิสยั ที่เป็ นบาปทังหมดของ
้
ท่านออกไปก่อนที่ทา่ นจะรับเชื่อเป็ นคริสเตียน พระองค์เรี ยกร้ องการตัดสินใจ ท่านต้ องเลือกว่าท่านจะรับใช้
ใคร ถ้ าท่านเลือกพระเยซูให้ เป็ นผู้นาในชีวิต พระองค์จะประทานกาลังให้ กบั ท่าน เพื่อที่ทา่ นจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตของท่านได้ นี่เป็ นกระบวนการการเติบโตที่จะต้ องใช้ เวลา แต่การตัดสินใจรับ
เชื่อเป็ นคริสเตียนนัน้ ใช้ เวลาเพียงไม่กี่นาที เหมือนกับที่เด็กคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี ้ ก็ใช้ เวลาเพียงสันๆ
้
เช่นกัน
ท่านต้ องเข้ าใจว่าท่านกาลังอุทิศชีวิตที่เหลืออยูข่ องท่าน พระเจ้ าไม่ได้ มองหาคนที่จะเป็ นคริสเตียนแค่
เพียง 1 หรื อ 2 สัปดาห์จนกระทัง่ ปัญหาของพวกเขาหมดไป พระองค์จะให้ กาลังแก่ทา่ น ซึง่ ก็คือความเชื่อ
เพื่อที่ทา่ นจะสามารถตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ อง แต่ทา่ นต้ องเป็ นผู้เลือก พระองค์จะไม่บงั คับให้ ท่านเป็ นลูก
ของพระองค์

3. ท่ านต้ องเดินหน้ าต่ อไปและทาสิ่งที่ท่านได้ ตัดสินใจทา โดยความช่ วยเหลือ
จากพระเจ้ า
เมื่อท่านได้ ตดั สินใจที่จะเป็ นคริสเตียนแล้ ว ท่านต้ องแสดงออกเป็ นการกระทา ท่านต้ องปฏิบตั ิตามการ
ตัดสินใจ พระเจ้ าทรงคาดหวังให้ ทา่ นทาอะไร? พระองค์ต้องการให้ ท่านสารภาพความบาป
(1 ยอห์น 1:9), ยอมจานนต่อพระเจ้ า (ยากอบ 1:21) และฟั งเสียงของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อพระองค์
กระทาให้ ท่านรู้สกึ ถึงความผิดบาป (ยอห์น 16:8) เมื่อท่านตัดสินใจเป็ นคริสเตียน ก็เหมือนกับการ “บังเกิด
ใหม่” ตอนนี ้ท่านก็ดารงชีวิตในฐานะลูกของพระเจ้ า ท่านต้ องเจริญเติบโตและดารงชีวิตในฝ่ ายวิญญาณ
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยคาสอนในทางปฏิบตั ทิ ี่อธิบายว่าท่านจะทาสิ่งนี ้ได้ อย่างไร พระเจ้ าจะทรงนาท่านและ
ช่วยเหลือท่าน พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ ้งท่าน
ยากอบ 2:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ท่ านทัง้ หลายก็เห็นแล้ วว่ า ผู้ใดจะเป็ นคนชอบธรรมได้ ก็เนื่องด้ วยการประพฤติ และมิใช่
ด้ วยความเชื่อเพียงอย่ างเดียว
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ท่านต้ องแสดงการตัดสินใจออกมาเป็ นการกระทา (ฮีบรู 12:1-2) ในขณะที่ทา่ นตัดสินใจที่จะรับเชื่อ
เป็ นคริสเตียน พระเจ้ ากาลังตอบสนองด้ วยการกระทา คือพระองค์ตอบสนองด้ วยการยกโทษความบาป
ของท่านและปลดปล่อยท่านจากอานาจบาปที่ครอบงาอยู่
1 ยอห์ น 1:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ ทรงสัตย์ ซ่ ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกโทษบาป
ของเราและจะทรงชาระเราให้ พ้นจากการอธรรมทัง้ สิน้
พระเจ้ าจะช่วยให้ ทา่ นสามารถเดินหน้ าต่อไปในสิ่งที่ท่านได้ ตดั สินใจครัง้ สาคัญที่สดุ ในชีวิต ประการ
แรกท่านต้ องอุทิศจิตใจของท่านที่จะเข้ าใจความจริง จากนันท่
้ านต้ องอุทิศความตังใจของท่
้
านและตัดสินใจ
ที่จะติดตามพระเยซู ตอนนี ้ท่านต้ องพิจารณาถึงอารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆที่ทา่ นมีเมื่อท่านอยูใ่ นกระบวนการ
ตัดสินใจครัง้ นี ้

ค. การอุทศิ อารมณ์ ความรู้ สึกของท่ าน
ความรู้สกึ ต่างๆ เป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึง่ ของเราแต่ละคน และความรู้สกึ เหล่านันเกี
้ ่ยวข้ องกับการเป็ น
คริสเตียน จาเป็ นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้ องทาความเข้ าใจอย่างชัดเจนว่าความรู้สึกของท่านเกี่ยวข้ องกับการที่
ท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียนอย่างไร

1. ความรู้ สึกของท่ านเกี่ยวข้ องกับการเป็ นคริสเตียนอย่ างไร
ก. เราทุกคนตอบสนองต่ อสถานการณ์ แตกต่ างกัน
ใช้ เวลาสักครู่เพื่อนึกถึงเพื่อนของท่านบางคน ท่านรู้จกั ใครบางคนที่ตื่นเต้ นง่ายและใช้ อารมณ์มากๆ
ไหม? ท่านเคยพบใครที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ตอบสนองกับเรื่ องใดๆเลยไหม? บางทีทา่ นจะแปลกใจหากรู้วา่
พวกเขามีใจหิน เราทุกคนล้ วนตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆที่เราเผชิญในแต่ละวันด้ วยท่าทีที่แตกต่างกัน
เคยมีใครสัญญากับท่านบ้ างไหมว่าท่านจะรู้สกึ แตกต่างเมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน? พวกเขาเคย
บอกท่านไหมว่าความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสขุ ท่วมท้ นเข้ ามาในชีวิตเมื่อพวกเขาอธิษฐานเตรี ยมใจ
ก่อนรับเชื่อเป็ นคริสเตียน? จงระวังที่จะเชื่อในคาสัญญาของพวกเขาที่ว่าท่านจะรู้สึกแบบนี ้เช่นกัน บางที
ท่านอาจจะรู้สึกแบบนันก็
้ ได้ ถ้ าท่านรู้สึกแบบนัน้ ก็เป็ นเรื่ องดี จงขอบคุณพระเจ้ าสาหรับความรู้สกึ ดีๆ
เช่นนัน้

คู่มือผู้เรี ยน

10

แต่คนอื่นๆที่อธิษฐานรับเชื่อและไม่ได้ ร้ ูสกึ อะไร คุณส้ ม ได้ ศกึ ษาอย่างละเอิยดในสิ่งที่พระคัมภีร์พดู
เกี่ยวกับการรับเชื่อเป็ นคริสเตียน เธอรู้วา่ ถ้ าเธอตัดสินใจเป็ นคริสเตียน มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทังหมด
้
ของเธอ แต่เมื่อเธอกลับใจคิดได้ วา่ นี่เป็ นการตัดสินใจที่ถกู ต้ อง เธอจึงอธิษฐานกับพระเจ้ า สารภาพบาป
และทูลขอให้ พระเยซูเป็ นผู้นาในชีวิต จากนันเธอก็
้
รอคอย แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น เธอไม่ได้ ร้ ูสกึ อะไร เธอจึง
อธิษฐานอีกครัง้ ซึง่ เป็ นการอธิษฐานที่มาจากใจจริงส่วนลึก เธอรอคอยอีกครั ง้ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ ้น เธอ
อธิษฐานเป็ นครัง้ ที่สาม ด้ วยเหตุผลเดียวกัน ท้ ายที่สดุ เธอโทรศัพท์ถึงเพื่อนคริสเตียนและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ ้น
เพื่อนกล่าวว่า “อย่ากังวลไปเลย เธอจะรู้สกึ บางสิ่งบางอย่างในเร็วๆนี ้”
ส้ มตกเป็ นเหยื่อของคาแนะนาที่ไม่ดีถึง 2 ครัง้ มีคนสัญญากับเธอว่าเมื่อเธอรับเชื่อเป็ นคริสเตียน เธอ
จะเต็มล้ นด้ วยความรู้สกึ ชื่นชมยินดีและสันติสขุ แต่เมื่อเธออธิษฐาน สิ่งนี ้ก็ไม่ได้ เกิดขึ ้น และคาแนะนาของ
เพื่อนเธอก็เป็ นคาแนะนาที่ไม่ดี พระคัมภีร์ไม่ได้ สญ
ั ญาที่วา่ “ท่านจะรู้สึกชื่นชมยินดี มีความรัก และสันติสขุ
ภายใน ทันทีที่ทา่ นรับเชื่อเป็ นคริสเตียน”
คริสเตียนบางคนมีประสบการณ์ทางความรู้สกึ อย่างมากเมื่อเขามาหาพระคริสต์ แต่ก็มีคนจานวนมาก
ที่ไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย ความจริงแล้ ว ส้ มรู้สกึ แย่มากในช่วง 2-3 สัปดาห์ถดั จากนัน้ ทุกครัง้ ที่เธอเสียงดังกับลูกๆ
ของเธอ เธอจะรู้สึกผิดมากอย่างไม่เคยรู้สกึ มาก่อน ต่อมาเธอตระหนักว่านี่เป็ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่น้อม
นาให้ เธอรู้ว่าเธอจะต้ องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีตอ่ ลูกๆ ไม่ใช่เธอคนเดียวที่ประสบความทุกข์มากกว่าแต่
ก่อน หลังจากที่เป็ นคริสเตียน

ข. ความรู้ สึกของท่ านเปลี่ยนไป
ส้ มมีประสบการณ์ในด้ านบวกมากมายในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือนหลังจากที่เธอตัดสินใจรับ
เชื่อเป็ นคริสเตียน เมื่อมองย้ อนกลับไป เธอไม่เสียใจที่ได้ ตดั สินใจเช่นนัน้ สถานการณ์ของเธอชี ้ให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเรารับเชื่อเป็ น คริสเตียน แต่เราก็ต้องระมัดระวัง
ที่จะคาดหวังว่าพระเจ้ าจะเติมเต็มเราด้ วยความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสขุ ในทุกๆวัน นัน่ ไม่เป็ น
ความจริง
บางครัง้ อารมณ์ของเราก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่านอาจจะรู้สกึ ใกล้ ชิดพระเจ้ ามากในวันหนึง่ และ
ในวันถัดมาท่านกลับไม่ร้ ูสกึ อะไรเลย นอกจากความโกรธ ไม่พอใจ และจากนันก็
้ ร้ ูสกึ หดหู่ นี่หมายความว่า
ท่านสูญเสียความรอดอย่างนันหรื
้ อ? ไม่ใช่ จงยอมรับความจริงว่าท่านเป็ นมนุษย์คนหนึง่ และอารมณ์ของ
ท่านเปลี่ยนแปลงได้ นัน่ เป็ นเรื่ องธรรมดา อย่าพยายามกลับไปมีความรู้สกึ แบบเดียวกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว
เดือนที่แล้ ว หรื อวันที่ทา่ นรับเชื่อป็ นคริสเตียน จงมองดูพระพรที่พระเจ้ าทรงประทานให้ ในวันใหม่ มัน
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อาจจะทาให้ ท่านมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินและสันติสขุ ได้ ง่ายขึ ้น ในขณะที่วนั อื่นๆอาจจะนาบท
ทดสอบที่แสนหนักหน่วง ซึง่ เต็มไปด้ วยความรู้สกึ โกรธเคืองและเศร้ าโศกเสียใจมาให้ ทา่ น
ค.

ควรให้ ความสาคัญกับความรู้ สึกเป็ นลาดับที่สาม เมื่อท่ านรั บเชื่อเป็ น
คริสเตียน

ความรู้สกึ ของท่านเมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียนนันมี
้ ความสาคัญอย่างไร? พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ น
เพิกเฉยต่อความรู้สกึ เหล่านันไหม?
้
ไม่ แต่ความรู้สกึ ควรมีความสาคัญเป็ นลาดับที่สาม ลาดับแรกและ
สาคัญที่สดุ คือความจริงในพระคัมภีร์ที่บอกท่านถึงวิธีการรับเชื่อเป็ นคริสเตียน ลาดับที่สองคือความเชื่อ
(กาลัง) ที่พระเจ้ าประทานให้ ทา่ น เพื่อที่ทา่ นจะปฏิบตั ิตามความจริงเหล่านัน้ คือการเชื่อฟั งความจริงและ
รับเชื่อเป็ นคริสเตียน

ให้ เราเปรี ยบเทียบสามสิ่งนี ้ ได้ แก่ ความจริง ความเชื่อ และความรู้สกึ กับบ้ านหลังหนึง่ รากฐานของ
บ้ านเป็ นตัวแทนความจริงในพระคัมภีร์ กาแพง, หลังคา, หน้ าต่าง และอื่นๆ แทนความเชื่อที่พระเจ้ า
ประทานให้ เราเมื่อเรารับเชื่อเป็ นคริสเตียน พระองค์ประทานกาลังเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่าง
แท้ จริง การเปลี่ยนแปลงที่เราจะสังเกตได้ ความรู้สึกของเราสามารถเปรี ยบเทียบกับความร้ อนในบ้ านหลังนี ้
ความรู้สกึ ช่วยให้ เรามีความสุขในแต่ละวัน เหมือนกับความร้ อนที่ชว่ ยให้ เรารู้สกึ ดีในวันที่อากาศหนาวเย็น
ในฤดูหนาว
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ความรู้สกึ ของเราเป็ นสิ่งสาคัญมากเพราะพระเจ้ าสร้ างเราให้ เป็ นคนที่ออ่ นไหวและมีอารมณ์ความรู้สึก
แต่ความรู้สกึ ของท่านจะเป็ นอย่างไรนันไม่
้ สาคัญเท่ากับว่าท่านมีความเข้ าใจและเชื่อฟั งความจริงใน
พระคัมภีร์ซงึ่ บอกท่านเกี่ยวกับการรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
เมื่อท่านเป็ นคริสเตียน พระเจ้ าสัญญาว่าจะทรงยกโทษความบาปของท่าน จะทรงชาระชีวิต และ
ประทานชีวิตใหม่ให้ กบั วิญญาณจิตของท่าน พระองค์สญ
ั ญาว่าจะเสด็จมาและประทับอยูใ่ นท่าน ในการ
รับเชื่อเป็ นคริสเตียนนัน้ ท่านไม่จาเป็ นต้ องรู้สกึ ถึงอารมณ์ที่แตกต่าง การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ท่าน
ประสบอยูน่ นเป็
ั ้ นผลพลอยได้ ของการเปลี่ยนแปลงที่แท้ จริงที่พระเจ้ าทรงกระทาในชีวิตของท่าน จงวางใจ
ในพระวจนะของพระเจ้ า คือพระคัมภีร์ ไม่ใช่ความรู้สกึ ของท่าน

2. ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ เมื่อท่ านเป็ นคริสเตียนนัน้ มีอะไรบ้ าง?
คนจานวนมากมีอารมณ์ความรู้สกึ ที่หลากหลายก่อนและหลังรับเชื่อเป็ นคริสเตียน ความรู้สกึ ผิดที่ไม่
อาจถูกเพิกเฉยมักเกิดขึ ้นก่อนที่เราจะรับเชื่อเป็ นคริสเตียน ความรู้สกึ เช่นนี ้เป็ นการตอบสนองต่อพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ในขณะที่พระองค์ทรงทาให้ ทา่ นรู้สึกผิดความบาปที่ยงั ไม่ได้ สารภาพ
ความรู้สกึ ตื่นเต้ น, มีสนั ติสขุ และความชื่นชมยินดีเป็ นอารมณ์ร่วมที่มนุษย์ร้ ูสึกเมื่อพวกเขารับเชื่อเป็ น
คริสเตียน ตรวจสอบการบันทึกของท่านจากชันเรี
้ ยนและโครงงานที่ 2 เรื่ อง “อารมณ์ความรู้สกึ ” ใน‘สมุด
บันทึกโครงการ’ เพื่อเป็ นข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรับวิชานี ้
ข้ อพระคัมภีร์บางข้ อเกี่ยวกับว่าเรามีความรู้สกึ อย่างไรบ้ างเมื่อเรารับเชื่อเป็ นคริสเตียน
สดุดี 51:1-2
ลูกา 19:5
ยากอบ 4:8-10
สดุดี 32:5
ยอห์น 14:27

3. เรี ยนรู้ ว่าพระคริสต์ ต้องการให้ ท่านแสดงความรู้ สึกอย่ างไรในแต่ ละวัน
ถ้ าพระเยซูเป็ นผู้นาของท่าน ท่านต้ องสารวจดูวา่ พระเยซูต้องการให้ ทา่ นแสดงความรุ้สกึ อย่างไรใน
ชีวิตประจาวัน พระเจ้ าไม่ต้องการให้ ทา่ นเพิกเฉยต่อความรู้สกึ พระคัมภีร์หลายข้ อพูดถึงวิธีการแสดง
ความรู้สกึ ของท่านอย่างไร

ก. ยอมมอบอารมณ์ ความรู้ สึกของท่ านให้ อยู่ในการนาของพระเยซูคริสต์
อย่าปล่อยให้ อารมณ์ความรู้สกึ ควบคุมการตัดสินใจหรื อทัศนคติของท่าน พวกเราหลายคนมาจากภูมิ
หลังของการทาแต่สิ่งที่อยากจะทา เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆก็ตามที่เราไม่ชอบ สาหรับคนอื่นๆแล้ ว ความ
โกรธคืออารมณ์ที่ควบคุมเรา นอกจากนี ้ความกลัวยังเป็ นเจ้ านายที่มีอานาจในชีวิตของเราอีกด้ วย
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ท่านจาเป็ นต้ องมาหาพระเจ้ า และทูลพระองค์วา่ ท่านจะมอบอารมณ์ให้ อยูใ่ นการทรงนาของพระองค์
ท่านต้ องเรี ยนรู้วา่ จะตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สกึ อย่างเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ าได้ อย่างไร ท่าน
จะต้ องอยูก่ บั ความจริง บ่อยครัง้ ที่รูปแบบการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกเป็ นส่วนลึกของบุคลิกของ
ท่าน การอธิษฐานอย่างง่ายๆกับพระเจ้ าและมอบด้ านนี ้ของชีวิตให้ กบั พระองค์นนั ้ ก็ไม่ได้ แปลว่าจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีเสมอไป
จงสัตย์ซื่อในคามัน่ สัญญาของท่านที่มีตอ่ พระเจ้ า และจากนันจงเริ
้ ่มสารวจดูวา่ พระคัมภีร์พดู ถึง
อารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆ ที่ทา่ นแสดงออกว่าเป็ นอย่างไร ใช้ ศพั ทานุกรมเพื่อหาข้ อพระธรรมที่พดู ถึงอารมณ์
ความรู้สกึ เหล่านี ้ ไม่วา่ จะเป็ นความโกรธ ความรัก ความกลัว สันติสขุ ความรู้สึกผิด ความชื่นชมยินดีหรื อ
ความสุข ความเศร้ าโศกหรื อความเสียใจ จงนาแนวทางการตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆที่พระเจ้ าบอก
ท่านนัน้ ไปปฏิบตั ใิ นชีวิตของท่าน
พระธรรมโรม 12:1-2 กล่าวว่าให้ ทา่ นมอบตัวท่านเองไว้ กบั พระเจ้ าและเปลี่ยนแปลงความคิดของท่าน
เสียใหม่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงนาท่านสูค่ วามจริงทังมวลในขณะที
้
่ทา่ นเปิ ดใจออกเพื่อที่จะ
เจริญเติบโตขึ ้น

ข. เรี ยนรู้ ท่ จี ะระบุความรู้ สึกของท่ านอย่ างถูกต้ อง
ถ้ าท่านมอบความรู้สึกของท่านให้ อยูภ่ ายใต้ การนาของพระเยซูคริสต์ ท่านก็ต้องพร้ อมที่จะยอมรับ
อย่างจริงใจว่าท่านกาลังรู้สึกอย่างไร การเรี ยนรู้ ที่จะระบุความรู้สกึ ของท่านอย่างถูกต้ องนัน้ ถือเป็ นขันตอน
้
ที่สาคัญสาหรับบทเรี ยนนี ้
บางครัง้ มนุษย์ก็กลัวที่จะมองดูตนเองและรับรู้ ความรู้สึกของตนอย่างใกล้ ชิด ท่านไม่ต้องกลัว พระเจ้ ามี
อานาจที่จะช่วยให้ ทา่ นดาเนินชีวิตคริสเตียนอย่างสมดุล พระองค์จะสาแดงหนทางที่จะช่วยให้ ทา่ นเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ได้
จงใช้ เวลาสักครู่และคิดถึงประสบการณ์ตา่ งๆที่ท่านได้ รับในช่วง 2-3 วันที่ผา่ นมา ท่านจาช่วงเวลาที่
ท่านรู้สกึ
เหงาได้ ไหม?
หรื อรู้สกึ ชื่นชมยินดี?
หรื อยุง่ ยากใจได้ ไหม?
หรื อเศร้ าใจ?
หรื อหดหู่?
หรื อโกรธ?
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ท่านจาช่วงเวลาที่ทา่ นมีความรู้สกึ
กลัวได้ ไหม?
หรื อผิด?
หรื อท่านรู้สกึ รัก?
หรื อมีสนั ติสขุ ?
การรู้วา่ จะจัดประเภทอารมณ์อย่างถูกต้ องนัน้ ถือเป็ นขันตอนส
้
าคัญที่จะแสดงอารมณ์ออกมาอย่าง
เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ า จงใช้ เวลาในแต่ละวันเพื่อใคร่ครวญเหตุการณ์ตา่ งๆที่ทา่ นประสบ และ
พยายามจดจาว่าอารมณ์แบบไหนที่ทา่ นรู้สกึ ในเวลานัน้ อารมณ์ไม่ใช่ความบาป ดังนันอย่
้ ากลัวที่จะสัตย์
ซื่อต่อตนเอง ถ้ าท่านโกรธ ท่านก็ยอมรับกับตัวเอง ท่านอาจคิดว่าท่านไม่นา่ จะตอบสนองด้ วยอารมณ์แบบ
นันในเวลานั
้
น้ แต่จงยอมรับความจริงด้ วยความเต็มใจ
จาไว้ วา่ พระเจ้ าทรงสร้ างท่านด้ วยอารมณ์ อารมณ์เหล่านันไม่
้ ใช่ความบาป เราทาบาปเมื่อเราปล่อยให้
การตอบสนองทางอารมณ์กลายเป็ นการทาลายและทาร้ ายผู้อื่น ให้ อธิษฐานกับพระเจ้ าตามนี ้ว่า “ข้ าแต่
พระเจ้ า ขอทรงช่วยข้ าพระองค์ให้ ร้ ูถึงอารมณ์ตา่ งๆของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ต้องการให้ พระองค์ควบคุม
ชีวิตของข้ าพระองค์ ไม่ใช่ให้ อารมณ์ควบคุมข้ าพระองค์”

ค. เรี ยนรู้ วิธีการปลดปล่ อยอารมณ์ ผ่านการอธิษฐาน
หลายครัง้ สิ่งที่เป็ นประโยชน์มากที่สดุ ต่อเราก็คือการบอกความรู้สกึ ทังหมดของเรากั
้
บใครบางคน ทันที
ที่เราได้ ระบายสิ่งที่อดั อันตั
้ นใจออกไปแล้ ว เราก็จะรู้สกึ ดีขึ ้น แต่นา่ เสียดายที่บางครัง้ เราระบายความคับ
ข้ องใจของเรากับเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัว และทาให้ พวกเขาเจ็บใจหรื อโกรธ
วิธีที่ดีที่สดุ ในการระบายความคับข้ องใจทางอารมณ์ของเราก็คือ การพูดเรื่ องเหล่านี ้กับพระเจ้ า นี่อาจ
เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ แต่ก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ง่ายที่สดุ สาหรับท่าน ผู้ที่ดเู หมือนว่าจะมีความเชี่ยวชาญในทักษะนี ้คือ
กษัตริ ย์ดาวิดในพระคัมภีร์เดิม
ถ้ าท่านใช้ เวลาในการอ่านพระธรรมสดุดีตลอดทังเล่
้ ม ท่านจะพบว่ากษัตริย์ดาวิดมักจะพูดกับพระเจ้ า
โดยใช้ คาพูดที่ชวั่ ร้ ายเกี่ยวกับศัตรู หลายครัง้ ที่กษัตริ ย์ดาวิดขอให้ พระเจ้ าทรงทาลายศัตรูของเขาให้ ราบ
คาบ แต่ถึงกระนันท่
้ านก็จะไม่อา่ นพบว่าดาวิดแสดงความเคียดแค้ น หรื อสัง่ การให้ นายพลทหารของเขา
ทาลายคนเหล่านันอย่
้ างโกรธแค้ น
กษัตริ ย์ดาวิดเรี ยนรู้เคล็ดลับเรื่ องความสัตย์ซื่อในการแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเต็มที่กบั พระเจ้ า ท่าน
ก็สามารถทาอย่างนันได้
้ พระเจ้ าจะไม่ตกใจในการแสดงความรู้สกึ ของท่าน ด้ วยว่าพระองค์ทรงเป็ น
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พระเจ้ า พระองค์ทรงรู้ทกุ สิ่งทุกอย่างที่อยูภ่ ายในท่านอยู่แล้ ว ดังนัน้ จงบอกพระองค์ว่าท่านรู้สกึ อย่างไร
จากนันจงทู
้ ลขอความรักและสันติสขุ ของพระองค์ เพื่อที่ท่านจะออกไปและปฏิบตั ิตอ่ คนเหล่านันด้
้ วยความ
อ่อนโยนและเมตตา

ง.

เรี ยนรู้ วิธีการพูดถึงความรู้ สึกต่ างๆของท่ านกับคนอื่น

พวกเราส่วนใหญ่มกั แสดงความรู้สกึ ของเรากับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เรามักจะแสดง
ความรู้สกึ ด้ วยปฏิกริ ยาของเรา เรารู้สกึ โกรธและตะโกนออกไป และขว้ างสิ่งของ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสือหรื อ
ภาชนะจานชาม เมื่อเรารู้สกึ เศร้ า เราร้ องไห้ เมื่อเรารู้สกึ หดหู่ เราก็แสดงมันออกผ่านทางทัศนคติอนั เศร้ า
หมองที่มีตอ่ ทุกสิ่งที่เกิดขึ ้นในระหว่างวัน
เราจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้วิธีที่จะบอกความรู้สึกของเรากับผู้อื่น จงพูดอย่างจริงใจและในขณะเดียวกันก็จง
แสดงออกถึงความเคารพผู้อื่นด้ วย ถ้ าท่านรู้สกึ ว่าตัวเองกาลังเริ่มโกรธบางคน จงพยายามพูดบางอย่าง
ดังต่อไปนี ้
“ผม/ฉันกาลังเริ่ มรู้สึกโกรธในเหตุการณ์นี ้ เราค่อยคุยกันเรื่ องนี ้หลังจากที่ผม/ฉันเริ่ ม

เย็นลง และสามารถเข้ าใจปั ญหานี ้ได้ ดีขึ ้นได้ ไหม”
อาจจะเป็ นเรื่ องยากมากที่จะพูดด้ วยน ้าเสียงที่เป็ นปกติ แต่ด้วยการฝึ กฝนและความมุ่งมัน่ ท่านจะ
สามารถไปถึงเป้าหมายนันได้
้
การบอกให้ ผ้ อู ื่นรู้ว่าท่านรู้สกึ อย่างไรนัน้ ท่านจาเป็ นต้ องแสดงออกให้ ชดั เจนว่าท่านจะรับผิดชอบต่อ
อารมณ์ตา่ งๆของท่าน ท่านจะไม่ตาหนิคนๆนี ้หลังจากที่ท่านแสดงอารมณ์ออกมา ไม่มีใครบังคับให้ ทา่ น
โกรธ ท่านเลือกที่จะตอบสนองด้ วยความรู้สกึ โกรธเพราะสิ่งที่คนอื่นพูด

จ. เรี ยนรู้ ท่ จี ะเป็ นคนที่แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึกมากขึน้
คริสเตียนใหม่สว่ นใหญ่พบว่าตนเองอยูใ่ นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สกึ ในหลายๆ
ด้ านหลังจากที่พวกเขารับเชื่อเป็ นคริสเตียน ท่านจาเป็ นต้ องให้ ความสนใจในการพัฒนาและการแสดง
อารมณ์ความรู้สกึ ที่ชว่ ยให้ ท่านรับใช้ พระเจ้ าได้ ดีขึ ้น หนึง่ ในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่พระเจ้ าทรงสัญญาว่า
จะช่วยเราคือสันติสขุ
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ยอห์ น 14:27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
เรามอบสันติสุขไว้ ให้ แก่ ท่านทัง้ หลาย สันติสุขของเราที่ให้ แก่ ท่านนัน้ เราให้ ท่านไม่
เหมือนโลกให้ อย่ าให้ ใจของท่ านวิตก และอย่ ากลัวเลย
พระเยซูตรัสพระสัญญานี ้เพื่อเรา ท่านสามารถมีสนั ติสุขของพระเจ้ าในจิตใจ แม้ วา่ จะมีปัญหา
มากมายอยูร่ อบตัวก็ตาม
แต่อารมณ์ความรู้สกึ ในลักษณะอื่นๆอาจจะขโมยสันติสขุ นี ้ไปจากท่าน ถ้ าท่านรู้สึกโกรธหรื อปล่อยให้
ความกลัวและความกังวลครอบงาความคิด ก็เท่ากับว่าท่านกาลังผลักสันติสขุ ของพระเจ้ าออกไปจากชีวิต
ของท่าน นี่จงึ เป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมท่านจึงต้ องเรี ยนรู้ที่จะเป็ นคนที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึ ้น
จงเรี ยนรู้วิธีการแสดงออกถึงสันติสขุ และความรักของพระเจ้ าอย่างร้ อนรน การพัฒนาเรื่ องนี ้อาจจะต้ องใช้
เวลาทังชี
้ วิต แต่ก็เป็ นเป้าหมายที่ควรค่าต่อการมุง่ มัน่ พยายาม
ในสถานการณ์ที่ปกติทา่ นจะแสดงความโกรธ ให้ พยายามแสดงความเศร้ า หรื อความเมตตา หรื อความ
รักต่อคนเหล่านันที
้ ่เราโกรธอยู่ หาการตอบสนองทางอารมณ์ที่จะเป็ นผลดีตอ่ ชีวิตคริสเตียน สิ่งสาคัญที่สดุ
คือให้ พระคริสต์คือให้ พระคริ สต์เป็ นที่หนึง่ และพระองค์จะทรงนาท่านให้ เข้ าใจความจริงของพระองค์มาก
ขึ ้น

ฉ. จงเฝ้ าระวังคริสเตียนที่ "เสพติดทางอารมณ์ "
สิ่งหนึง่ ที่คริสเตียนบางคนเข้ าใจผิดก็คือการเน้ นย ้าเรื่ อง “ความรู้สกึ ดีๆที่พระเจ้ าต้ องการให้ กบั ท่าน”
พวกเขาสอนว่าท่านสามารถ “มีความรู้สกึ แบบสุดกู่กบั พระเยซูคริสต์” ถ้ าท่านเป็ นคริสเตียนและเชื่อฟั งคา
สอนของพระเจ้ า ท่านก็จะมีความชื่นชมยินดีและมีสนั ติสขุ และมีความรู้สึกที่วิเศษอีกมากมายที่จะนาไปสู่
“ชีวิตที่ดี”
อย่าตกหลุมพรางของการแสวงหาความสุดขัวทางอารมณ์
้
แบบนัน้ จริงอยูท่ ี่วา่ พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านมี
ความชื่นชมยินดีและสันติสขุ ที่ทา่ นได้ รับความรอดจากพระองค์ แต่สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือ ความรอดที่แท้ จริง
ท่านจะต้ องแสวงหาการรู้จกั พระเจ้ าให้ มากยิ่งขึ ้น ไม่ใช่แสวงหาความรู้สกึ เมื่อท่านรู้จกั พระเจ้ ามากขึ ้น
ท่านก็จะพบวิธีมากมายที่จะมีความสุขในความรัก สันติสขุ และความชื่นชมยินดีของพระองค์
แม้ แต่คริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลกก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากและความรู้สึกโดดเดี่ยวและหดหู่
พวกเขารู้สกึ ท้ อแท้ ในช่วงเวลานัน้ อย่างไรก็ตาม เราต้ องจาไว้ วา่ พระเจ้ ายังคงอยูก่ บั เราและพระองค์ทรง
สัญญาว่าจะไม่ละทิ ้งเรา

เราจะรู้ ได้ อย่ างไรว่ าเราเป็ นคริสเตียน

17

ทาไมความรู้สกึ ดีๆจึงหมดไปหลังจากรับเชื่อเป็ นคริสเตียนได้ ไม่นาน? หรื อว่าความรู้สกึ ดีๆไม่เคยเข้ ามา
ในชีวิตของเราเลย? อย่าแปลกใจถ้ าท่านไม่เคยรู้สกึ ดีๆเช่นนัน้ หรื อถ้ าความรู้สกึ เช่นนันห่
้ างหายไปจาก
ท่าน พระเจ้ าไม่เคยสัญญาว่าเมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียนแล้ ว ท่านจะรู้ สึกแตกต่างไปจากเดิม พระองค์
ตรัสว่าท่านจะเป็ นคนที่แตกต่าง และนัน่ เป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างแท้ จริง พระธรรม 2โครินธ์ 5:17 บอกว่า ถ้ า
ใครคนหนึง่ เป็ นคริสเตียน “เขาจะเป็ นคนใหม่” พระธรรมเล่มนี ้ไม่ได้ สญ
ั ญาว่าท่านจะ “รู้สกึ ” ว่าท่านเป็ นคน
ใหม่
บางครัง้ พระเจ้ าทรงนาบททดสอบเข้ ามาในชีวิตของเราเพื่อช่วยให้ เราเติบโตขึ ้น บางครัง้ พระองค์ก็
อาจจะนาความรู้สกึ เหล่านันออกไปเพื
้
่อไม่ให้ เราพึง่ พามัน พระองค์ต้องการให้ เรายืนหยัดอยูใ่ นการอุทิศตัว
ต่อพระองค์ แม้ ว่าเราไม่ร้ ูสกึ ถึงการทรงสถิตหรื อความรักและสันติสขุ ของพระองค์เลยก็ตาม ถ้ าเราให้ พระ
เจ้ าเป็ นที่หนึง่ เราจะพบว่าสันติสขุ ความชื่นชมยินดี ความรักและความรู้สึกอื่น ๆ ที่พระองค์จะให้ แก่เราดี
ยิ่งกว่าที่ซาตานหยิบยื่นให้
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บทที่ 2
ข้ าพเจ้ าจะหาหลักฐานว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นคริสเตียนได้ จากที่ไหน
ทันทีที่ทา่ นตัดสินใจรับเชื่อเป็ นคริสเตียน ท่านจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าท่านเป็ นคริสเตียนจริงๆ มีหลักฐาน
อะไรที่จะพิสจู น์วา่ ท่านเป็ นคริสเตียน? ท่านควรจะหาหลักฐานเหล่านี ้จากที่ไหน? เมื่อซาตานนาความสงสัย
ต่างๆเข้ ามาในจิตใจ มีอะไรที่ทา่ นสามารถนามายืนยันว่าท่านเป็ นคริสเตียน?
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ควรจะเริ่มเกิดขึ ้นในชีวิตของผู้ที่รับเชื่อเป็ นคริสเตียน การเปลี่ยนแปลง
บางอย่างจะมาอย่างรวดเร็ว ขณะที่การเปลี่ยนแปลงในด้ านอื่นๆอาจต้ องใช้ เวลานาน แต่ คริสเตียนใหม่
ควรจะสามารถบ่งบอกลักษณะบางอย่างซึง่ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าพระเยซูกาลังทาสิ่งใหม่ในชีวิตของ
พวกเขาในเวลานี ้
คริสเตียนใหม่สามารถพึง่ พาพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ในการพิสจู น์วา่ เขาเป็ นคริสเตียนแล้ ว
เราลองมาดูวา่ สิ่งเหล่านี ้สามารถใช้ เป็ นหลักฐานยืนยันว่าเราเป็ นคริสเตียนหรื อไม่

ก. พระคัมภีร์
พระคัมภีร์เป็ นหนังสือพิเศษสาหรับคริสเตียน พระเจ้ าทรงเปิ ดเผยพระองค์เองกับเราผ่านทางพระคัมภีร์
และพระองค์ทรงสอนอย่างชัดเจนว่าพระองค์ต้องการให้ เราดาเนินชีวิตอย่างไร แผนการของพระเจ้ าสาหรับ
เราเป็ นสิ่งเรี ยบง่าย แม้ แต่เด็กเล็กๆสามารถเชื่อฟั งคาสอนของพระเจ้ าและรับเชื่อเป็ นคริสเตียนได้

1. พระคัมภีร์มีความจริงซึ่งบอกว่ าท่ านจะรั บเชื่อเป็ นคริสเตียนได้ อย่ างไร
ความจริงเหล่านี ้มีการอภิปรายในหน้ าที่ 5 และ 6 ของหนังสือเล่มนี ้ นอกจากนี ้ยังสามารถดูได้ ใน
พระธรรม 1 ยอหน์ 5:9-13 และโรม 10:9-12 คริสเตียนใหม่จาเป็ นต้ องอ่านพระคัมภีร์และสารวจดูด้วย
ตัวเองว่าพระเจ้ าตรัสอะไรในหนังสือของพระองค์ อย่าพึง่ พาคนอื่นให้ บอกว่าพระเจ้ าพูดอะไรกับท่าน จง
อ่านด้ วยตัวท่านเองและทูลถามพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่จะช่วยให้ ทา่ นเข้ าใจในความจริ งของพระองค์
เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ทา่ นจะต้ องมัน่ ใจว่าท่านเข้ าใจสิ่งที่ทา่ นอ่านอย่างถูกต้ อง
ความหมายที่สมบูรณ์ของข้ อพระธรรมหรื อความจริงในพระคัมภีร์อาจถูกบิดเบือนด้ วยการอ่านข้ อพระธรรม
เพียงบางส่วน หรื อบางบท ยกตัวอย่าง พระคัมภีร์บอกว่า “ไม่มีพระเจ้ า” ลักษณะของคาพูดนี ้ขัดแย้ งกับข้ อ
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พระธรรมหลายพันข้ อในพระคัมภีร์ซงึ่ บอกชัดเจนว่า มีพระเจ้ า อย่างไรก็ตาม ถ้ าอ่านแบบเต็มประโยคใน
พระธรรมสดุดี 14:1 ซึง่ บอกว่า คนโง่ราพึงอยู่ในใจของตนว่า "ไม่มีพระเจ้ า" เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ ท่าน
ต้ องมัน่ ใจว่าท่านเข้ าใจความหมายที่สมบูรณ์
จงใช้ เวลาในการสารวจว่าพระเจ้ าตรัสอย่างไรบ้ างในเรื่ องที่ทา่ นมีสิทธิในการเป็ นบุตรของพระองค์ จง
จดบันทึกข้ อพระธรรมเหล่านี ้ และแล้ วเมื่อท่านเริ่มสงสัยว่าท่านเป็ นคริสเตียนหรื อไม่ ท่านสามารถตรวจดู
ข้ อพระธรรมเหล่านี ้ซึง่ เป็ นหลักฐานที่ชดั เจนว่าท่านเป็ นคริสเตียน

2. ท่ านต้ องเชื่อฟั งคาสอนในพระคัมภีร์
ถ้ าท่านต้ องการรับเชื่อเป็ นคริ สเตียน ท่านต้ องทังเข้
้ าใจและเชื่อฟั งความจริงที่บอกถึงวิธีที่ทา่ นจะรับเชื่อ
จากนันท่
้ านจะมัน่ ใจว่าท่านเป็ นคริสเตียน
เพียงแต่ร้ ูวา่ พระคัมภีร์พดู อะไรเกี่ยวกับการรับเชื่อเป็ นคริ สเตียนเท่านัน้ ไม่ได้ ทาให้ ทา่ นมัน่ ใจว่าท่าน
เป็ นคริสเตียน แต่ถ้าท่านพูดว่า “ข้ าพเจ้ ากาลังเชื่อฟั งคาสัง่ สอนในพระคัมภีร์” นัน่ จะทาให้ ทา่ นมัน่ ใจอย่าง
เต็มเปี่ ยมว่าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้ า ดูในพระธรรมยากอบ 1:19-27
เมื่อท่านเชื่อฟั งคาสอนของพระเจ้ า ก็เท่ากับว่าท่านสร้ างหลักฐานส่วนตัวว่าท่านเป็ นคริสเตียน ถ้ ามี
บางคนขอให้ ท่านพิสจู น์วา่ ท่านเป็ นคริสเตียน การที่เราจะปฏิบตั ิตามคาสอนในพระคัมภีร์และคนนัน้
สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานันจะแสดงว่
้
าเราเป็ นคริสเตียนจริงๆมากกว่าการโต้ เถียงโดย
ใช้ ข้อจากพระคัมภีร์

3. ความจริงในพระคัมภีร์ไม่ เคยเปลี่ยนแปลง
พระคัมภีร์เป็ นหนังสือเก่าแก่ พระธรรมเล่มแรกๆเขียนขึ ้นเมื่อประมาณ 4000 ปี ที่แล้ ว และพระธรรม
เล่มหลังๆ เขียนขึ ้นเมื่อประมาณ 2000 ปี ที่แล้ ว ข้ อมูลในหนังสือเก่าแก่เล่มนี ้เป็ นหลักฐานอันน่าเชื่อถือที่
แสดงให้ เห็นว่าคนๆหนึง่ เป็ นคริสเตียนหรื อไม่เป็ นคริสเตียน? เราสามารถมัน่ ใจได้ อย่างเต็มที่วา่ พระคัมภีร์
ที่เรามีในทุกวันนี ้เป็ นสาเนาที่ถกู ต้ องจากข้ อเขียนต้ นฉบับ พระคัมภีร์มีสาเนาหลายพันฉบับ บางฉบับเขียน
หลังจากต้ นฉบับเพียงไม่กี่ร้อยปี
ส่วนเหตุผลอื่นๆที่วา่ ทาไมเราจึงมีความมัน่ ใจอย่างมากในความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ คือการ
พิจารณาสิ่งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ดูในพระธรรมมัทธิว 5:17-18, มัทธิว 24:35 และลูกา 16:17
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มัทธิว 5:17-18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม
อย่ าคิดว่ าเรามาเลิกล้ างธรรมบัญญัตแิ ละคาของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้ มาเลิกล้ างแต่ มา
ทาให้ สมบูรณ์ ทุกประการ เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่ า ตราบใดที่ฟ้าและดินดารง
อยู่ แม้ อักษรหนึ่งหรื อขีดๆ หนึ่งก็จะไม่ สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่ าสิ่งที่จะต้ องเกิดขึน้
ได้ เกิดขึน้ แล้ ว
พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้ าจะไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เป็ นความจริ งสาหรับมนุษย์
เมื่อ 2000 ปี ที่แล้ ว ยังคงเป็ นความจริงสาหรับเราในทุกวันนี ้
2 ทิโมธี 2:19
แต่ ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้ าวางไว้ นัน้ มีตราประทับไว้ ว่า "องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรู้ จักคน
เหล่ านัน้ ที่เป็ นของพระองค์ " และ "ให้ ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าละทิง้
ความชั่ว"
วิธีอื่นที่จะทดสอบว่าพระคัมภีร์นา่ เชื่อถือคือการดูที่พระสัญญาที่พระคัมภีร์พดู ไว้ ขณะที่ทา่ นกาลังนา
พระสัญญามาประยุกต์ใช้ กบั ชีวิต ท่านจะเห็นว่าพระเจ้ าทรงพิสจู น์พระองค์เองว่าเป็ นพระเจ้ าที่เที่ยงแท้ ครัง้
แล้ วครัง้ เล่า เราต้ องเรี ยนรู้ที่จะวางใจพระเจ้ า แม้ ในช่วงเวลาที่เรายังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีก็ตาม
มีหลักฐานมากมายที่ยืนยันว่าพระคัมภีร์ที่เรามีทกุ วันนี ้เป็ นสาเนาถูกต้ องของสิ่งที่ถกู เขียนขึ ้นเมื่อหลาย
พันปี ที่แล้ ว ดูใน การศึกษาในกลุ่มสาหรับคริ สเตียนใหม่ วิชา การสารวจพระคัมภี ร์อย่างคร่ าวๆ สาหรับ
การอภิปรายอย่างละเอียดถึงหลักฐานที่สนับสนุนความถูกต้ องแม่นยาของพระคัมภีร์ในทุกวันนี ้ เราไม่ต้อง
กลัวว่าพระคัมภีร์ของเราถูกบิดเบือน หรื อ กลัวว่าคาสอนหลักได้ ถกู ตัดออกไป ศาสนาคริสต์ฝากชื่อเสียง
ทังหมดไว้
้
บนความถูกต้ องของพระคัมภีร์ และความสัตย์ซื่อของพระสัญญาของพระเจ้ าที่บนั ทึกอยู่ในนัน้

ข. พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจ้ าประทานพระคัมภีร์ให้ เราเพื่อเป็ นหลักฐานที่จะพิสจู น์วา่ เราเป็ นคริสเตียน พระองค์ยงั ประทาน
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ให้ กบั เราเพื่อเป็ นหลักฐานอีกแบบหนึง่ ที่จะพิสจู น์วา่ เราเป็ นคริสเตียน เราสามารถ
อ่านและพบความจริงที่ชดั เจนในพระคัมภีร์ได้ แต่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงเป็ นวิญญาณและเป็ นพระเจ้ าที่
เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ แต่หลักฐานที่พระองค์ประทานเพื่อยืนยันว่าเราเป็ นคริสเตียนนัน้ เป็ น
ความจริ ง พระคัมภีร์บอกเราว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะประทานหลักฐานเพื่อพิสจู น์ว่าท่านเป็ นคริสเตียน
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1. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาและประทับอยู่กับท่ าน
หนึง่ ในพระสัญญาที่พระคัมภีร์กล่าวถึงอย่างชัดเจนหลายครัง้ ก็คือว่า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะเสด็จมา
และประทับอยูใ่ นเราทันทีที่เรารับเชื่อเป็ นคริสเตียน ถ้ าท่านเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็ นความจริง ท่านจะต้ อง
ยอมรับความจริงข้ อนี ้ เมื่อท่านอธิษฐานรับเชื่อเป็ นคริสเตียน พระวิญญาณ บริสทุ ธ์ก็จะเข้ ามาประทับอยูใ่ น
วิญญาณจิตของท่าน ท่านอาจจะไม่ร้ ูสกึ แตกต่างไปจากที่เคยเป็ น แต่ความจริงก็ยงั คงอยู่
2 โครินธ์ 1:21-22 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)
ผู้ซ่ งึ ทรงตัง้ เรากับท่ านทัง้ หลายไว้ ในพระคริสต์ และได้ ทรงเจิมเราไว้ นัน้ ก็คือพระเจ้ า และ
พระองค์ ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ ในใจของเราเป็ นมัดจาด้ วย
พระธรรมเอเฟซัส 1:13-14 บอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงผนึกตราแห่งความเป็ นเจ้ าของที่ตวั
เราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ “พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์แห่งพระสัญญาเป็ นมัดจาของการรับมรดกของเรา”
(ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม) เราสามารถเผชิญอนาคตด้ วยความมัน่ ใจว่าพระองค์ทรงคอยคุ้มครองเรา
และห่วงใยเราอย่างมากว่าจะเกิดอะไรขึ ้นกับชีวิตของเราในแต่ละวัน ดูในพระธรรมกาลาเทีย 4:6-7 และ
1ยอห์น 3:24

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็ นครู ของเรา
ทาไมพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จึงเสด็จมาและประทับอยูภ่ ายในท่านเมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริ สเตียน?
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เสด็จเข้ ามาอยูใ่ นชีวิตของท่านเพื่อให้ สาเร็ จตามหน้ าที่ที่พระเจ้ าพระบิดาทรงประสงค์
พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยท่าน นาทางท่าน สอนท่าน และเล้ าโลมจิตใจท่าน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ได้
ประทับอยูบ่ นบัลลังก์สงู หลายไมล์และตะโกนลงมาบอกให้ ทา่ นเชื่อฟั งพระบัญญัตขิ องพระองค์ พระองค์
ประทับอยูภ่ ายในท่าน ทรงรับรู้ทกุ สิ่งที่ท่านพบเจอในแต่ละวัน
ถ้ าท่านอยากจะประสบความสาเร็จในการเป็ นคริสเตียนและเอาชนะการทดลองและปั ญหาต่างๆที่เข้ า
มาในชีวิต ท่านจะต้ องการความช่วยเหลือ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์พร้ อมและยินดีที่จะช่วยปลอบประโลมท่าน
หนุนใจท่าน นาท่านให้ กลับใจจากบาป สอนท่านในขณะที่ทา่ นอ่านพระคัมภีร์ และอื่นๆอีกมากมาย ท่าน
ต้ องเรี ยนรู้ที่จะพูดกับพระองค์ในแต่ละวัน จงบอกตัวเองว่าพระองค์ประทับอยูภ่ ายในท่าน เมื่อท่านเผชิญ
กับปัญหา ก็จงบอกปัญหานันกั
้ บพระองค์

คู่มือผู้เรี ยน

22

3. พระองค์ จะพูดกับท่ านและบอกท่ านว่ าท่ านเป็ นคริสเตียน
พระเจ้ าไม่ทรงเงียบเฉย พระธรรมโรม 8:16 พูดชัดเจนว่า พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสกับทุกคนที่เป็ น
คริสเตียน
โรม 8:16 (ฉบับอมตธรรมร่ วมสมัย)
พระวิญญาณทรงยืนยันร่ วมกับวิญญาณจิตของเราว่ า เราเป็ นบุตรของพระเจ้ า
พระสัญญาเดียวกันนี ้ถูกบันทึกอยูใ่ น 1 เธสะโลนิกา 1:5 และยอห์น 14:17 ถ้ าท่านเป็ น คริสเตียน ท่าน
สามารถคาดหวังให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสกับท่านว่าท่านเป็ นลูกของพระเจ้ า แต่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะ
ตรัสกับเราได้ อย่างไร? เราควรจะฟั งเสียงอะไร?
พระธรรมโรม 8:16 บอกว่าพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ตรัสลึกๆในจิตใจของเรา อย่ารอเสียงดังกึกก้ องจาก
ท้ องฟ้าที่พดู ว่า “นี่คือพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่กาลังพูดกับเจ้ า จงฟั งดีๆ” ท่านจะมีความมัน่ ใจอยูล่ กึ ๆ ภายใน
จิตใจว่าสิ่งที่ทา่ นประสบอยู่นนเป็
ั ้ นความจริ ง หลายครัง้ ที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสกับเราผ่านทางจิตสานึก
ผิดชอบ ท่านต้ องเรี ยนรู้ที่จะรู้จกั ฟั งและได้ ยินเสียงของพระเจ้ า

4. เราจะไวต่ อพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึน้ ได้ อย่ างไร
เมื่อท่านเปิ ดรายการทีวี ท่านสามารถเห็นและได้ ยินสัญญาณต่างๆที่มาจากสถานีโทรทัศน์ อย่างไรก็
ตาม สัญญาณเหล่านันเข้
้ าไปอยูใ่ นห้ องของท่านก่อนที่ท่านจะเปิ ดทีวี แต่หขู องท่านไม่สามารถจับ
สัญญาณเหล่านันได้
้ ทีวีของท่านมีความสามารถในการรับสัญญาที่มองไม่เห็นและเปลี่ยนสัญญาณ
เหล่านันให้
้ กลายเป็ นภาพและเสียง ซึง่ หูและตาของท่านสามารถเห็นและได้ ยิน
บางคนพูดว่า “ผมไม่เคยได้ ยินว่าพระเจ้ าตรัสกับผม ผมไม่เชื่อเรื่ องที่คนพูดว่าเขาได้ ยินสิ่งที่พระเจ้ า
ตรัสกับเขา ” ปัญหาไม่ได้ อยู่ที่วา่ พระเจ้ าทรงนิ่งเฉย เราเพียงแต่ไม่ได้ ยินเมื่อพระองค์ตรัส เหมือนกับที่เรา
ไม่ได้ ยินสัญญาณรายการทีวีที่อยูร่ อบๆตัวเรา นอกเสียจากว่าเราจะมีเครื่ องทีวี
ดังนันพระวิ
้
ญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสกับลูกของพระองค์อย่างไร? ท่านจะทราบได้ อย่างไรว่าพระเจ้ าตรัสกับ
ท่าน? คริสเตียนคนหนึง่ อธิบายเรื่ องนี ้ว่า “วิธีหลักๆที่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ตรัสกับข้ าพเจ้ าคือการตรัสผ่าน
จิตสานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ารู้วา่ เสียงนันเป็
้ นพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ก็เพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่สามารถ
พาตัวเองออกจากความรู้สกึ ผิดในใจ จิตสานึกที่ผิดของข้ าพเจ้ ายังคงอยูจ่ นกระทัง่ ข้ าพเจ้ าสารภาพ
ความผิดกับพระเจ้ า และรับการยกโทษจากพระองค์ ข้ าพเจ้ ายังรู้สกึ ถึงสันติสขุ ของพระเจ้ าในใจอีกด้ วย
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เมื่อข้ าพเจ้ าคิดถึงเรื่ องความตายและชีวิตหลังความตายนัน้ ข้ าพเจ้ าก็มีสนั ติสขุ อย่างแท้ จริงว่าข้ าพเจ้ าจะ
ได้ อยูก่ บั พระเจ้ า”
คริสเตียนอีกคนหนึง่ พูดว่า “ข้ าพเจ้ าไม่ได้ ยินเสียงอะไร แต่ข้าพเจ้ าก็ร้ ูเมื่อพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์กาลัง
ตรัสกับข้ าพเจ้ า ความคิดหนึ่งที่เข้ ามาในใจของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่อาจเพิกเฉยได้ แต่ข้าพเจ้ าก็มกั จะ
ทดสอบมันก่อนที่จะเชื่อว่านัน่ เป็ นพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่ตรัสกับข้ าพเจ้ า ถ้ าเสียงนัน้
สอดคล้ องกับสิ่งที่พระคัมภีร์บอก ข้ าพเจ้ าก็ยอมรับ ถ้ าเสียงนันขั
้ ดแย้ งกับที่พระคัมภีร์บอก ข้ าพเจ้ าก็ปฏิเสธ
เพราะการขัดแย้ งนันพิ
้ สจู น์แล้ วว่าไม่ใช่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่กาลังตรัสกับข้ าพเจ้ า
ประสบการณ์ของคริสเตียนคนหลังนันท
้ าให้ เกิดปัญหายุ่งยาก เราทุกคนต่างก็มีความคิดที่แล่นเข้ ามา
ในจิตใจของเรา ท่านจะทราบได้ อย่างไรว่าสิ่งไหนมาจากพระเจ้ า? แม้ ยงั ไม่มีแบบอย่างให้ ทาตาม แต่ท่านก็
สามารถทราบได้ ทนั ทีวา่ พระเจ้ ากาลังตรัสกับท่าน ต่อไปนี ้เป็ นแนวความคิดบางอย่างที่อาจจะช่วยท่านได้
ข้ าพเจ้ าจะทราบได้ อย่างไรว่าพระเจ้ ากาลังตรัสกับข้ าพเจ้ า?
1. ตรวจสอบสิ่งที่ได้ ยินนันกั
้ บพระคัมภีร์ ถ้ าสิ่งนันขั
้ ดแย้ งกับสิ่งที่พระคัมภีร์สอน ท่านก็มนั่ ใจ ได้ วา่ สิ่งนัน้
ไม่ได้ มาจากพระเจ้ า
2. พูดกับพระเจ้ า และพยายามฟั งพระองค์ พระองค์ไม่ได้ ร้ ูสึกโกรธหากท่านแสวงหาความเข้ าใจ อย่างไรก็
ตามถ้ าพระคัมภีร์พดู อย่างชัดเจนว่าท่านควรจะทาบางสิ่งบางอย่าง (เช่นการเชื่อฟั งผู้นา) ในระหว่างที่
ท่านกาลังถามพระเจ้ าว่าพระองค์ต้องการให้ ทา่ นเชื่อฟั งหรื อไม่นนั ้ ท่านจงหยุดโต้ เถียง จงหยุดการ
อธิษฐานและกลับไปเชื่อฟั งผู้นาของท่าน จงกลับไปทาในสิ่งที่พระเจ้ าทรงบอกให้ ทา่ นทา
3. ถามตัวท่านเองว่า “ฉันสัมผัสสันติสขุ ภายในบ้ างไหม?” หลายครัง้ ที่พระเจ้ ายืนยันภายในจิตใจของท่าน
ว่านี่เป็ นสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ ทา่ นทาโดยประทานสันติสขุ และสันติสขุ นันจะไม่
้
หมดไปโดยเร็ว
4. ข้ าพเจ้ าสามารถสลัดความคิดนันออกไปได้
้
หรื อไม่ ? ถ้ าความคิดนันกลั
้ บมาเข้ าภายใน ใจอีก และมัน
สอดคล้ องกับพระคัมภีร์ ความคิดนันก็
้ อาจจะมาจากพระเจ้ า
5. ท่านอาจจาเป็ นต้ องขอความช่วยเหลือจากคริสเตียนที่เป็ นผู้ใหญ่ จงเต็มใจที่จะเรี ยนรู้จากผู้อื่น แต่อย่า
พึง่ พาสิ่งที่ผ้ อู ื่นพูดไปเสียทังหมด
้
จงเรี ยนรู้ที่จะใช้ แนวทางที่ให้ มาก่อน
มีกรณีหนึง่ ที่ทา่ นแน่ใจได้ ว่า 99% ท่านควรจะทาตามความคิดที่แล่นเข้ ามาในจิตใจ นันก็
้ คือ ท่านมี
ความรู้สกึ ว่าพระเจ้ าจะให้ ทา่ นอธิษฐานเผื่อบางคน จงทาเถิด คนเหล่านันจะได้
้
รับประโยชน์จากคา
อธิษฐานของท่านแม้ วา่ พระวิญญาณบริสทุ ธ์ได้ ตรัสกับท่านหรื อไม่
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ค. การเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของท่ าน
เมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน มีเพียงส่วนเดียวในชีวิตที่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีคือ วิญญาณ
จิต พระเจ้ าทรงนาชีวิตใหม่เข้ าไปในวิญญาณจิตของท่านเมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน พระองค์เสด็จเข้ า
มาภายในและประทับอยูใ่ นวิญญาณจิต มีคริสเตียนไม่กี่คนที่ได้ รับการปลดปล่อยจากปัญหาทังหมด
้
ในทันทีในวันเดียวกับที่พวกเขารับเชื่อเป็ นคริสเตียน ความจริงแล้ วบางคนกลับพบว่ามีปัญหามากขึ ้น
ถาโถมเข้ ามาในชีวิตหลังจากที่เขารับเชื่อเป็ นคริสเตียน
ในอีกนัยหนึง่ ก็เหมือนกับความจริงของทารกแรกเกิด ระยะเวลาเก้ าเดือนในครรภ์มารดานัน้ ทารกมี
สิ่งแวดล้ อมที่เต็มไปด้ วยสันติสขุ ความอบอุน่ และปลอดภัยอย่างมาก แต่ทนั ทีที่ทารกคลอดจากครรภ์
มารดา ทารกก็ต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่ต้องรับมือ ปัญหาเหล่านี ้มักทาให้ ต้องร้ องไห้ แต่ในท่ามกลาง
สถานการณ์ที่ยงุ่ ยากเหล่านัน้ ทารกก็สามารถเติบโตขึ ้น ขณะที่สปั ดาห์และเดือนผ่านพ้ นไป เราสามารถ
เห็นการเปลี่ยนแปลงในทารกน้ อยผู้นี ้ เช่นเดียวกับคริสเตียนใหม่ ท่านจะเผชิญกับความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่สปั ดาห์และเดือนผ่านพ้ นไปหลังจากท่านได้ รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์
โดยพื ้นฐานแล้ ว การเป็ นคริสเตียนหมายถึงการเป็ นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ ้นในแต่ละวัน การ
เปลี่ยนแปลงแบบไหนที่พระเจ้ าต้ องการให้ ท่านทาในสัปดาห์นี?้ ลองใคร่ครวญดูวา่ มีด้านใดบ้ างในชีวิตที่
จะต้ องเปลี่ยนแปลงให้ เป็ นเหมือนกับพระเยซูมากขึ ้น จงทุ้มเทในการนาคุณลักษณะของพระองค์มาสร้ าง
ลงบนชีวิตของท่าน อย่าใช้ พลังงานทังหมดของท่
้
านไปกับการขจัดปัญหาออกไปจากชีวิตอย่างง่ายๆ แต่จง
จดจ่ออยูท่ ี่พระเยซูคริสต์ การเปลี่ยนแปลงที่ทา่ นยอมให้ เกิดขึ ้นนันจะเป็
้
นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ า
ท่านต้ องทาให้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้เกิดขึ ้น การเติบโตในเรื่ องนี ้ไม่ได้ เกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ การ
เปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจทาได้ ง่ายๆ แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจต้ องใช้ เวลาหลายเดือนหรื อหลาย
ปี จนกว่าเป็ นที่น่าพอใจ ในฐานะคริสเตียนใหม่ ท่านควรแสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ
ท่าน ซี่งจะเป็ นหลักฐานที่ชดั เจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็ นผู้นาชีวิตของท่านในเวลานี ้ หลักฐานของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี ้จะเป็ นที่หนุนใจแก่ตวั ท่านเองและผู้อื่นว่าพระเจ้ าทรงทางานในชีวิตของท่าน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ไม่ได้ ทาให้ ทา่ นเป็ นคริสเตียน สิ่งเหล่านันเป็
้ นผลของการเป็ นคริสเตียน พระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์จะทรงนาท่านสูค่ วามจริ งและสาแดงให้ ทา่ นเห็นว่ามีสิ่งใดที่จะต้ องเปลี่ยนแปลง และท่าน
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านันได้
้ อย่างไร พระองค์จะสาแดงให้ ทา่ นเข้ าใจวิถี ทางที่ถกู ต้ องในการดาเนินชีวิตใน
ขณะที่ทา่ นอธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ และเริ่มนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มานันไปปฏิ
้
บตั ิ
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1. ท่ านจะมีความเข้ าใจใหม่ ว่าอะไรถูกและอะไรผิด
พระเยซูทรงสัญญาไว้ ในพระธรรมยอห์น 15:16-17 และยอห์น 16:8-15 ว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะนา
ท่านสูค่ วามจริ ง หนึง่ ในพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ในชีวิตของท่านคือการทาให้ ทา่ นตระหนักว่า
อะไรถูกและอะไรผิด ท่านจะได้ รับความเข้ าใจใหม่ในเรื่ องนี ้ในขณะที่ทา่ นเรี ยนรู้ว่าพระเจ้ าทรงมีมมุ มอง
อย่างไรในเรื่ องนี ้
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะตรัสกับท่านผ่านทางจิตสานึกผิดชอบของท่านเอง เพื่อให้ ทา่ นทราบว่าอะไรถูก
และอะไรผิด ท่านควรฟั งจิตสานึกผิดชอบอย่างระมัดระวัง ท่านควรพัฒนานิสยั ในการตรวจดูข้อพระธรรม
ในพระคัมภีร์ เพื่อยืนยันสิ่งที่ทา่ นเชื่อว่าพระเจ้ ากาลังพูดกับท่านผ่านทางจิตสานึกผิดชอบของท่าน
ความเข้ าใจใหม่ที่สามารถแยกแยะได้ ว่าอะไรถูกและผิดนัน้ จะเริ่มมีผลกระทบต่อความคิดและการ
ประพฤติของท่าน ท่านต้ องพยายามทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง และพูดว่า “ไม่” กับสิ่งที่ผิด มันเป็ นเรื่ องง่ายที่ทา่ นจะ
ทาอย่างนัน้ แต่บางครัง้ เราก็พบว่าตัวเราเองติดอยูใ่ นปัญหาเดียวกับเปาโล เปาโลอธิบายในพระธรรมโรม
7:14-25 เขารู้วา่ สิ่งใดถูก แต่เขากลับทาในสิ่งที่ตรงกันข้ าม หลายครัง้ นิสยั เก่าๆที่เป็ นความบาปยังคงมี
อิทธิพลในชีวิตของคริสเตียนใหม่
พระเจ้ าไม่ได้ คาดหวังความสมบูรณ์แบบในทันที แต่พระองค์มองดูที่จิตใจและความความปรารถนา
ของท่าน ท่านต้ องการเชื่อฟั งพระเจ้ าและทาในสิ่งที่ถกู ต้ องไหม? ถ้ าท่านต้ องการทาเช่น นัน้ พระองค์จะทรง
ช่วยให้ ทา่ นเอาชนะนิสยั เก่าๆ ที่เป็ นความบาปที่ครอบงาชีวิตของท่าน จุด สาคัญที่เราจะต้ องเผชิญก็คือ
“ท่านต้ องการรู้สิ่งที่พระเจ้ าบอกว่าเป็ นสิ่งที่ถกู และสิ่งที่ผิดไหม” พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ไม่ต้องการให้ ทา่ น
เพิกเฉยต่อจิตสานึกผิดชอบ และไม่ทรงต้ องการให้ ทา่ นซ่อนความประพฤติที่ผิด
สุภาษิต 28:13 ฉบับอมตธรรมร่ วมสมัย
บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่ จาเริญ แต่ บุคคลที่สารภาพและละทิง้ จากความชั่ว
เสีย จะได้ ความกรุณา
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อพระคัมภีร์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้
สุภาษิต 2:9
สุภาษิต 3:13-15

สดุดี 97:10
ฮีบรู 5:14

1 ทิโมธี 1:19
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2. ท่ านจะมีความรั ก (ความสนใจ) แบบใหม่ สาหรั บพระคัมภีร์
ถ้ าท่านต้ องการเรี ยนรู้เรื่ องของพระเจ้ ามากขึ ้น จงใช้ เวลาอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวัน ท่านสามารถ
เรี ยนรู้เรื่ องชีวิตในมุมมองของพระองค์ ท่านสามารถค้ นพบสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ ทา่ นทา เพื่อที่ทา่ นจะ
เป็ นเหมือนพระองค์มากขึ ้น ประสบการณ์ตา่ งๆของคนในพระคัมภีร์สามารถให้ คาแนะนากับท่านได้ ว่า
ท่านจะหลีกเลี่ยงปั ญหาต่างๆและตัดสินใจอย่างถูกต้ องได้ อย่างไร
บางครัง้ การอ่านพระคัมภีร์ก็อาจจะทาให้ เบื่อได้ อย่าแปลกใจหากเรื่ องนี ้เกิดขึ ้น มีวิธีมากมายที่อาจจะ
แก้ ปัญานี ้ได้ ท่านกาลังอ่านพระคัมภีร์ฉบับไหนอยู่? พระคัมภีร์เล่มนันท
้ าให้ ท่านเข้ าใจได้ ง่ายไหม? ถ้ าไม่
ง่าย ก็ควรลองฉบับอื่น หรื อลองอ่านข้ อพระธรรมข้ อเดียวกันจากฉบับอื่นๆที่แตกต่างกันอย่างน้ อย 2 หรื อ 3
ฉบับ
ส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทาให้ เกิดความเบื่อหน่ายนัน้ อาจจะเกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่วา่ ท่านกาลังอ่านพระคัมภีร์
ตอนไหน ถ้ าพระธรรมที่ท่านกาลังอ่านไม่ใช่เรื่ องที่นา่ สนใจสาหรับท่าน ท่านก็ควรอ่านพระธรรมเล่มอื่นๆที่
แตกต่างไปจากเล่มที่ทา่ นกาลังอ่านในขณะนี ้ ยกตัวอย่าง ท่านอาจต้ องการอ่านพระธรรมจากพระคัมภีร์
เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ การอ่านในลักษณะหลากหลายจะช่วยท่านได้ มาก แต่จงหลีกเลี่ยงนิสยั การอ่าน
ข้ ามไปข้ ามมาทุกๆวัน ท่านควรทาตารางการอ่านพระคัมภีร์สาหรับตัวเองและยึดตามตารางนันอย่
้ างน้ อย
1 หรื อ 2 สัปดาห์ก่อนที่ทา่ นจะเปลี่ยนแปลงอีก
บางทีสาเหตุที่ใหญ่ที่สดุ ที่ทาให้ เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่านพระคัมภี ร์อาจจะเป็ นคาถามที่วา่ –ท่าน
กาลังตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่ทา่ นอ่าน? ถ้ าท่านเพียงแค่รับข้ อมูลเข้ าไปในหัวมากขึ ้น แน่นอนว่าท่านต้ อง
รู้สกึ เบื่อ ท่านจะต้ องหาวิธีที่จะนาคาสอนในพระคัมภีร์ที่ทา่ นอ่านทุกวันนัน้ มาประยุกต์ใช้ สว่ นตัว การทา
เช่นนี ้จะช่วยให้ ทา่ นพัฒนาความสนใจในพระคัมภีร์ได้ อย่างแท้ จริง เมื่อท่านเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ท่านก็จะมีความกระตือรื อร้ นที่จะค้ นหาแนวคิดที่ได้ จากพระวจนะของพระเจ้ าไปใช้ ในการแก้ ปัญหาต่างๆ
ได้
สิ่งอื่นๆที่เป็ นประโยชน์อย่างมากที่ทา่ นควรทาในขณะอ่านพระคัมภีร์ก็คือการถามตัวท่านเองว่า “ข้ อ
พระธรรมตอนนี ้กาลังบอกเรื่ องพระเจ้ าและแนวทางของพระองค์กบั ข้ าพเจ้ าอย่างไร?” นี่อาจจะเป็ นวิธีที่นา่
ตื่นเต้ นและน่าสนใจที่จะช่วยให้ ทา่ นเห็นว่าพระเจ้ าทรงช่วยคนอื่นอย่างไรบ้ างในอดีต
นอกจากนี ้การใช้ เวลาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันกับคริสเตียนคนอื่นๆก็จะช่วยให้ ทา่ นมี ความสนใจใน
พระคัมภีร์ในระดับที่ลกึ ขึ ้น ถ้ าท่านไม่สามารถหากลุม่ เรี ยนพระคัมภีร์ที่อยูร่ อบๆตัวท่านได้ ก็จงพยายาม
หาคริสเตียนคนอื่นๆที่ท่านพบกับเขาอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ จงแบ่งปันกันและกันด้ วยสิ่งที่ทา่ นได้ จาก
การศึกษาพระคัมภีร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การอภิปรายเรื่ องเหล่านี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก และจะเป็ น
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แรงจูงใจให้ ทา่ นใช้ เวลาในการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวัน ถ้ าท่านรู้วา่ ท่านจะต้ องแบ่งปั นสิ่งที่อา่ นนันกั
้ บ
เพื่อน ท่านก็จะไม่ร้ ูสกึ เบื่อหน่ายในการอ่านพระคัมภีร์ตลอดทังสั
้ ปดาห์
คาถามที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้คือ “ทาไมข้ าพเจ้ าต้ องอ่านพระคัมภีร์?” “การอ่านพระคัมภีร์จะช่วยข้ าพเจ้ า
อย่างไร” คาตอบก็คือ การที่ทา่ นสนใจอ่านพระคัมภีร์นนจะมาจากจิ
ั้
ตใจของท่าน ไม่ใช่จากการที่ผ้ อู ื่นใช้
กฎเกณฑ์กดดันท่าน จงอ่านข้ อพระธรรมเหล่านี ้เพื่อจะสามารถจัดการกับเรื่ องนี ้ได้ : 1 เปโตร 2:2
และสดุดี 119:9, 11

3. ท่ านจะมีความปรารถนาที่จะเป็ นเหมือนพระเยซู
บางทีเด็กเล็กๆจะให้ ภาพประกอบในเรื่ องนี ้ได้ ดีที่สดุ กี่ครัง้ ที่ลกู ๆ เงยหน้ าขึ ้นมองคุณแม่และคุณพ่อ
แล้ วพูดว่า “เมื่อลูกโตขึ ้น ลูกจะเป็ นเหมือนพ่อแม่!” (คงจะดี ถ้ าเด็กๆยังรู้สกึ อย่างนี ้เมื่อเติบโตเป็ นวัยรุ่น!)
การยอมรับคุณพ่อและคุณแม่แบบเด็กๆ เป็ นสิ่งที่พระเจ้ าให้ ความสาคัญอย่างมากเมื่อพระองค์มองดูชีวิต
ของคริสเตียนใหม่
พ่อแม่ไม่ได้ สอนให้ ลกู แสดงความเห็นแบบที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ลูกพูดเช่นนันเพราะเขารู
้
้ สกึ อย่างนันอยู
้ ่
ภายใน พระเจ้ ามองดูวา่ ท่านมีความปรารถนาแบบเดียวกันนี ้ คือ "พระเจ้ า ข้ าพระองค์ต้องการอยู่ใกล้
พระองค์มากขึ ้น ข้ าพระองค์ต้องการเป็ นเหมือนพระองค์ นัน่ ไม่ใช่เพราะเป็ นกฎเกณฑ์อย่างหนึง่ ของ
พระองค์ แต่เป็ นเพราะข้ าพระองค์รักพระองค์"
ท่านจะเป็ นเหมือนใครบางคนที่ทา่ นไม่เคยพบหรื อพูดคุยด้ วยได้ อย่างไร? เราจะอภิปรายเรื่ องการ
พัฒนาความสัมพันธ์กบั พระเยซูอย่างใกล้ ชิดในบทที่ 3 ของหนังสือเล่มนี ้ แต่ตอนนี ้เราจะดูวา่ ท่านจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและการประพฤติให้ เป็ นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้ อย่างไร
ใช้ เวลาคิดสักครู่เกี่ยวกับวิธีที่ทา่ นตอบสนองต่อปัญหาต่างๆ ถ้ าพระคริสต์อยูใ่ นสภาพเดียวกับท่าน
พระองค์จะตอบสนองแบบเดียวกับที่ทา่ นทาไหม? อ่านพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นในพระ
คัมภีร์ใหม่ เพื่อที่ท่านจะรู้จกั พระเยซูมากขึ ้น ท่านอาจจาเป็ นต้ องมีคา่ นิยมใหม่สาหรับชีวิตของท่านทังหมด
้
ค่านิยมทาให้ ทา่ นทราบเหตุว่าเพราะเหตุใดท่านจึงทาสิ่งที่ทา่ นทา
การเป็ นเหมือนพระคริสต์มากขึ ้นไม่ได้ หมายความว่าท่านจะต้ องจดรายการสิ่งที่ทา่ นควรและไม่ควรทา
ได้ เมื่อเป็ นคริ สเตียน พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะช่วยให้ ทา่ นทราบว่ามีด้านสาคัญด้ านใด บ้ างที่จาเป็ นต้ อง
เปลี่ยนแปลง อย่าปล่อยให้ แรงกดดันของผู้อื่นชี ้นาให้ ทา่ นเปลี่ยนแปลงจากภาย นอก "เพียงเพื่อที่จะให้ พวก
เขามีความสุข" ท่านต้ องไม่ละเลยที่จะเปลี่ยนแปลงภายในด้ วย ซึง่ ก็คือ ทัศนคติ ความรู้สกึ และความคิด
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ถ้ าท่านกาลังดิ ้นรนกับปัญหาต่างๆที่ยงั ไม่หมดไป จงพยายามทาตามคาแนะนานี ้ ประการแรก จงมี
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ทา่ นต้ องการจะทา "ข้ าพเจ้ าต้ องการเป็ นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ ้นทุกๆวัน" จง
ยอมรับความจริง นี่จะเป็ นกระบวนการเจริญเติบโต เหมือนกับความจริงเรื่ องเด็กอายุ 4 ขวบคนหนึง่ ที่พดู
ว่าเขาต้ องการจะเป็ นเหมือนคุณพ่อของเขา เขาไม่สามารถเติบโตขึ ้นด้ วยความสูง 6 ฟุตภายในเวลา 3
สัปดาห์ แต่ในแต่ละวัน เขาเจริญเติบโตขึ ้นทีละน้ อย
จาไว้ วา่ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ประทับอยูภ่ ายในท่าน เพื่อทรงสอนและทรงนาท่านให้ อยู่ในความจริ งทัง้
ปวง พระองค์จะช่วยให้ ทา่ นค้ นหารากของปัญหาต่างๆที่ยงั คงเป็ นป้อมปราการอยูใ่ นตัวท่าน บางทีพระองค์
อาจจะใช้ คริสเตียนคนอื่นๆช่วยเหลือท่านในกระบวนการนี ้ แต่ขอให้ ท่านมีความหวังในพระองค์อยูเ่ สมอ
และอย่าปล่อยให้ ความเข้ าใจผิดของผู้อื่นขัดขวางท่านจากความพยายามที่จะเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ ้น
ทุกๆวัน
บางครัง้ เราก็ถกู ห่อหุ้มด้ วยปั ญหาและเรามองไม่เห็นทางออกง่ายๆที่พระเจ้ าวางไว้ ข้างหน้ าเรา "ผมไม่มี
วันหลุดจากปัญหานี ้ได้ เพราะผมเป็ นตามที่พระเจ้ าทรงกาหนดไว้ " อย่ากล่าวอ้ างแบบนัน้ พระธรรมฟิ ลิปปี
4:13 กล่าวว่า เราสามารถทาทุกสิ่งได้ โดยพระคริสต์ผ้ ทู รงเสริมกาลังให้ กบั เราบางครัง้ พระเจ้ าทรงอนุญาต
ให้ สถานการณ์ที่เจ็บปวดผ่านเข้ ามาในชีวิตของท่าน เพราะท่านไม่ยอมฟั งเมื่อพระองค์ตรัสด้ วยเสียงที่แผ่ว
ในจิตสานึกผิดชอบของท่าน
พระคัมภีร์เต็มไปด้ วยตัวอย่างของชายและหญิงที่ติดตามวิถีทางของพระเจ้ าอย่างสุดจิตสุดใจ ไม่มีใคร
สักคนเดียวในพวกเขาที่สมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาก็ให้ พระเจ้ าเป็ นเอกเป็ นหนึง่ ในชีวิตของพวกเขา บุคคล
เหล่านี ้ได้ แก่ โนอาห์, อับราฮัม, โยเซฟ, โมเสส, ซามูเอล, กษัตริ ย์ดาวิด, กษัตริ ย์เศคาริ ยาห์, กษัตริย์โยสิ
ยาห์, นางรูธ, เอสเธอร์ , ดาเนียล ส่วนในพระคัมภีร์ใหม่ได้ แก่เหล่าสาวกของพระเยซู เช่น เปาโล, ลูกา,
สเตเฟน, ทิโมธี และคนอื่นๆ ดูในพระธรรม 1ยอห์น 2:6 และ 1เปโตร 2:21

4. ท่ านจะมีการทดสอบ การทดลอง และปั ญหามากขึน้
คริสเตียนหลายคนคงจะมีความสุขถ้ าหากหัวข้ อนี ้พูดว่า "ท่านจะมีการทดสอบ การทด ลอง และ
ปัญหาน้ อยลง" อย่างไรก็ตามถ้ าท่านจะเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ ้น ก็จงพร้ อมเผชิญกับปัญหา แม้ พระองค์
ไม่เคยทาบาป แต่ถึงกระนันพระเยซู
้
ก็ยงั คงเผชิญกับการทดสอบ การทด ลอง และปั ญหา เรายังมีปัญหา
บางอย่างซึง่ อาจจะเป็ นผลของการทาบาปหรื อการขาดกาลังในฝ่ ายวิญญาณ ดังนันจงยอมรั
้
บว่าชีวิตนี ้จะ
เต็มไปด้ วยปัญหาไม่วา่ ท่านจะชอบมันหรื อไม่ก็ตาม
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แม้ วา่ ท่านเป็ นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเหมือนพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี ้ ท่านก็ยงั เผชิญกับปัญหา
มากมาย ปัญหาเหล่านันอาจจะแตกต่
้
างจากปัญหาที่ท่านเผชิญในทุกวันนี ้ พระธรรม ยากอบ 1:2-4
อธิบายว่าทาไมปั ญหาและการทดลองต่างๆจึงเข้ ามาหาเรา และเราควรจะมีทา่ ทีอย่างไรต่อปัญหาเหล่านี ้
ยากอบ 1:2-4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ดูก่อนพี่น้องของข้ าพเจ้ า เมื่อท่ านทัง้ หลายประสบความทุกข์ ยากลาบากต่ างๆ ก็จงถือว่ า
เป็ นเรื่ องที่น่ายินดี เพราะท่ านทัง้ หลายรู้ ว่าการทดลองความเชื่อของท่ านนัน้ ทาให้ เกิด
ความหนักแน่ นมั่นคง และจงให้ ความหนักแน่ นมั่นคงนัน้ บรรลุผลอันสมบูรณ์
มีวิธีมากมายท่านอาจจะถูกทดสอบในการดาเนินชีวิตแต่ละวันนัน้ ต่อไปนี ้เป็ นบททดสอบที่ท่านอาจจะ
พบได้
ก. การทดลองให้ ทาบาป 1 โครินธ์ 10:13
ข. การข่มเหง 2 ทิโมธี 3:12
ค. ความล้ มเหลวของคริสเตียนคนอื่นๆ กาลาเทีย 6:1-2
ง. เผชิญความจริงของชีวิต
จ. เอาชนะเรื่ องราวในอดีต
พระเจ้ าจะทรงช่วยท่านจากปัญหาต่างๆไหม? แน่นอน พระคัมภีร์หลายตอนบอกว่าพระองค์ทรง
สัญญาว่าจะช่วยท่าน แต่บอ่ ยครัง้ ที่พระองค์จะทรงช่วยท่านผ่านทางสถานการณ์ที่ยงุ่ ยาก แทนที่จะเอา
ปัญหาออกไปจากชีวิตของท่าน พระเจ้ าทรงใช้ ปัญหาเพื่อช่วยให้ ทา่ นเจริ ญเติบโต ดูใน 2โครินธ์ 1:8-11
ท่านอาจถามว่า "การทดลองให้ ทาบาปนี ้จะไล่ลา่ ฉันอยู่ตลอดไปไหม?" ด้ วยความช่วยเหลือของพระเจ้ า
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ท่านจะต้ องทาในส่วนของท่านและพระเจ้ าจะทรงทาในส่วนของพระองค์
ในขณะที่ทา่ นเจริญเติบโตแข็งแรงขึ ้นในฝ่ ายวิญญาณนัน้ การทดลองให้ ทาบาปบางอย่างจะไม่มารบกวน
ท่านอีกต่อไป พระเจ้ าทรงต้ องการปลดปล่อยท่านจากอานาจของบาป พระองค์จะทรงช่วยให้ ทา่ นเอาชนะ
ปัญหาที่ควบคุมชีวิตท่านได้ แต่จาไว้ วา่ การขจัดปัญหาออกจากชีวิตของท่านไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สดุ ในชีวิต
การรักพระเจ้ าอย่างสิ ้นสุดใจ สุดกาลัง สุดความคิด เป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างแท้ จริง
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5. ท่ านจะมีความรั กให้ กับผู้อ่ ืน (โดยเฉพาะคริสเตียนคนอื่นๆ)
พระธรรม 1ยอห์น 4:7-13 และยอห์น 13:34-35 พูดถึงหนึง่ ในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สดุ ที่อาจ
เกิดขึ ้นในชีวิตของท่าน การเรี ยนรู้ที่จะรักผู้อื่นแบบที่พระเยซูทรงรักคนนัน้ ควรจะเป็ นหนึง่ ในลาดับ
ความสาคัญต้ นๆในชีวิต พระธรรมมาระโก 12:30-31 กล่าวว่า ธรรมบัญญัตทิ ี่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของพระเจ้ าคือ
รักพระเจ้ าและรักผู้อื่น
ในที่นี ้พระเจ้ าไม่ได้ พดู เกี่ยวกับความรู้สกึ ที่เพ้ อฝั น พระองค์กาลังพูดถึงการแสดงความรักที่เต็มไปด้ วย
การเอาใจใส่และไม่เห็นแก่ตวั ความรักในลักษณะนี ้มีคาอธิบายให้ เราในพระธรรม 1โครินธ์ 13:1-8
คุณลักษณะแรกของความรักเช่นนี ้คือ ความอดทน (ข้ อ 4) โดยปกติแล้ วการแสดงความอดทนไม่ใช่เรื่ อง
การเพ้ อฝัน แต่เป็ นงานที่หนัก บ่อยครัง้ ที่ความรักประเภทนี ้ต้ องใช้ การอุทิศตัวของท่าน พระเจ้ ากาลังมอง
หาสิ่งที่มากกว่าการเอ่ยคาพูดแบบผิวเผิน เช่น "พี่น้อยค่ะฉันรักท่าน"
ท่านอาจรู้จกั ผู้คนมากมายที่ไม่คอ่ ยน่ารัก พระเจ้ าสามารถประทานความรักและความห่วงใยที่แท้ จริง
ให้ กบั ท่านต่อคนเหล่านัน้ แม้ วา่ พวกเขาไม่ได้ ตอบสนองท่านด้ วยความรักก็ตาม เป็ นเรื่ องยากใช่ไหม! ใช่
เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ใช่ไหม! ไม่ใช่ พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะช่วยท่าน ดังนันเมื
้ ่ อท่านเผชิญกับคนเหล่านี ้
ขอเพียงทูลขอให้ พระองค์ทรงช่วยให้ ทา่ นรักคนเหล่านันได้
้ อย่าคาดหวังว่าจะเห็นผลอย่างทันตา แต่จง
แสวงหาพระองค์ให้ ช่วยท่านมีความอดทนและมีเมตตาต่อคนนัน้ จงจาไว้ วา่ ท่านเลือกที่จะรักผู้อื่น

6. ท่ านจะต้ องการแบ่ งปั นเรื่ องของพระเยซูคริสต์ กับผู้อ่ ืน
ความต้ องการนี ้ควรจะเริ่มขึ ้นในวันที่ท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน จงบอกผู้อื่นว่าพระเยซูทรงทาอะไรใน
ชีวิตของท่าน ไม่วา่ พวกเขาจะเป็ นคริสเตียนหรื อไม่ก็ตาม นี่ไม่ใช่การคุยโวโอ้ อวด
เมื่อท่านจุดเทียน มันไม่ได้ คุ 5 นาทีก่อนที่มนั จะเริ่มส่องแสง เทียนเล่มนันให้
้ แสงสว่างในทันที พระเจ้ า
ต้ องการให้ ทา่ นเป็ นแสงสว่างในที่ที่ทา่ นอยู่ เมื่อท่านพูดคุยกับคนอื่นๆในระหว่างรับประทานอาหารหรื อ
เวลาว่าง อย่าพูดคุยแค่เรื่ องดินฟ้าอากาศ หรื อซุบซิบนินทา แต่ให้ บอกพวกเขาว่าท่านรู้สกึ ตื่นเต้ นเกี่ยวกับ
สิ่งดีๆที่เกิดขึ ้นในชีวิต
ถ้ าท่านรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยที่จะพูดกับคนที่ไม่ได้ เป็ นคริสเตียน ก็จงเริ่มด้ วยการพูดกับคริสเตียนคนอื่นๆ
หรื อกับครอบครัวของท่าน อย่าก้ าวร้ าวหรื อเทศนาเรื่ องปั ญหาต่างๆของพวกเขา ให้ ท่านตังใจว่
้ าในช่วง 4
สัปดาห์ข้างหน้ าท่านจะพูดคุยกับคนอย่างน้ อย 2 คนต่อสัปดาห์ และแบ่งปันให้ พวกเขารู้ถึงสิ่งที่พระเยซู
ทรงทาในชีวิตของท่าน พยายามจดบันทึกว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ างกับประสบการณ์เหล่านี ้
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ถ้ าท่านเคยติดยาเสพติดหรื อติดแอลกอฮอล์ และพระเจ้ าทรงปลดปล่อยท่านจากการดาเนินชีวิตแบบ
นัน้ ก็จงขอบคุณและถวายเกียรติแด่พระเจ้ า แต่อย่าให้ เกียรติตวั ท่านเองหรื อชีวิตในอดีตที่เต็มไปด้ วยความ
บาปด้ วยการแบ่งปันสิ่งที่เลวร้ ายที่ทา่ นเคยทา การเป็ นพยานที่ดีที่สดุ ก็คือการพูดว่า "นี่คือสิ่งที่พระคริสต์
กาลังทาในชีวิตของข้ าพเจ้ าในวันนี ้" ส่วนใหญ่ของคาพยานของท่านควรจะการแบ่งปั นในสิ่งที่พระเจ้ าทรง
ทาในชีวิตของท่าน นับตังแต่
้ ทา่ นรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
สมาชิกบางคนในครอบครัวของท่านหรื อคนที่ไม่ได้ เป็ นคริ สเตียน อาจจะสงสัยในความจริงเกี่ยวกับสิ่ง
ที่พระเจ้ ากาลังทาในชีวิต พวกเขาอาจจะตีตราว่าท่านเป็ นคนคลัง่ ศาสนาหรื อเป็ นคนบ้ าประเภทหนึง่ จง
อย่าพยายามที่จะปกป้องพระเจ้ า พระองค์สามารถทาสิ่งนันได้
้ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากท่าน จง
พยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบตั ติ ามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ ทา่ นทา ให้ พวกเขาเห็นความแตกต่างในสิ่งที่
พระคริสต์กาลังทาในชีวิตของท่าน จากนันพวกเขาก็
้
อาจจะอยากรู้เรื่ องราวของพระคริสต์มากขึ ้น
1เปโตร 3:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
แต่ ในใจของท่ านจงเคารพนับถือพระคริสต์ ว่าเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จงเตรียมตัวไว้ ให้
พร้ อมเสมอ เพื่อท่ านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่ านว่ าท่ านมีความหวังเช่ นนีด้ ้ วย
เหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้ วยใจสุภาพและด้ วยความนับถือ
ท่านต้ องมัน่ ใจว่าการกระทาของท่านมีความสอดคล้ องกับคาพูด พระเจ้ าทรงทราบว่าท่านจะไม่
สมบูรณ์แบบในทันทีได้ แต่พระองค์ทรงคาดหวังว่าท่านจะพยายามทาในสิ่งที่ดีที่สดุ ถ้ าท่านเป็ นคนขี ้เกียจ
และปล่อยให้ เวลาสูญเปล่าในงาน หรื อหากท่านขี ้เกียจเกินกว่าที่จะทางานต่อไปได้ การกระทานันก็
้ จะดัง
ยิ่งกว่าคาพูด ท่านควรอยูเ่ งียบๆจนกว่าการประพฤติจะแสดงให้ เห็นว่าท่านกาลังเปลี่ยนแปลง
การประพฤติของท่านยังสามารถใช้ เป็ นแบบอย่างให้ กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดีในเรื่ องการบริหารจัดการ
ด้ านการเงิน พระธรรมลูกา 19 พูดถึงเรื่ องราวที่วา่ ศักเคียสมารู้จกั กับพระคริสต์ และการได้ ร้ ูจกั กับพระองค์
นันเปลี
้ ่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ อย่างไร เขาบอกกับผู้คนว่าเขาจะคืนเงินทังหมดที
้
่เขาฉ้ อโกงมาจากคนอื่น
การชดใช้ ให้ กบั ความผิดพลาดในอดีตอาจจะเป็ นประสบการณ์ที่ยาก ลาบาก แต่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
สามารถนาท่านให้ แสวงหาการยกโทษจากผู้ที่ทา่ นเคยทาให้ พวกเขาโกรธเคือง และวางแผนที่จะคืนดี
บางทีทา่ นอาจจะไม่มีชีวิตในอดีตที่บาปหนา นัน่ หมายความว่าท่านไม่มีคาพยานหรื อ? ไม่ใช่อย่าง
แน่นอน จงมองดูที่ปัจจุบนั ไม่ใช่อดีต จงชื่นชมยินดีที่พระเจ้ าทรงรักษาชีวิตท่านไว้ จากชีวิตที่มีบาปหนา
ในขณะที่ทา่ นดาเนินชีวิตในแต่ละวัน จงมองหาสิ่งเล็กน้ อยที่จะเป็ นหลักฐานว่าพระเจ้ ากาลังทางานในชีวิต
ของท่าน คริสเตียนใหม่บางคนมองดูสิ่งเหล่านี ้และกล่าวว่า "โอ นัน่ เป็ นแค่เรื่ องบังเอิญ" บางทีมนั อาจจะ
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เป็ นอย่างนัน้ แต่ทา่ นยังสามารถขอบคุณพระเจ้ าที่ทรงอยู่กบั ท่านตลอดสถานการณ์นนั ้ จงสรรเสริญ
พระเจ้ า เพราะนัน่ ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ

7. เปลี่ยนแปลงมากขึน้
ทัง้ 6 หัวข้ อที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยที่เรามีประสบการณ์ในชีวิต
ของเราหลังจากที่เราได้ มาเป็ นคริสเตียน รายการเหล่านี ้อาจจะมีเพิ่มขึ ้นได้ มี 2 รายการในพระธรรมเอเฟ
ซัส 4:17-32 และโคโลสี 3:5-15 ซึง่ อธิบายสิ่งที่เราต้ องเลิกทา และยังพูดถึงด้ านดีที่เราต้ องพัฒนา ท่านควร
จะใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ความประพฤติของท่านหรื อควรจะเริ่มต้ นที่ท่าทีภายใน? จงทาอย่างดีที่สดุ ที่
จะเปลี่ยนแปลงทังสองด้
้
านนี ้ สิ่งสาคัญคือการเริ่มต้ น
พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์จะช่วยท่านให้ สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี ้หลังจากที่ทา่ นรับเชื่อเป็ น คริสเตียน
พระธรรมกาลาเทีย 5:22-26 อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้เป็ นผลของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ท่านต้ อง
อนุญาตให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เข้ ามาเปลี่ยนชีวิตของท่านในแต่ละวัน ขณะที่ทา่ นมองดูการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี ้ในชีวิตของท่าน ท่านจะสามารถพูดได้ วา่ "ข้ าพเจ้ ารู้วา่ ข้ าพเจ้ าเป็ นคริสเตียน"
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บทที่ 3
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวของข้ าพเจ้ ากับพระเยซูคริสต์
ชีวิตการเป็ นคริสเตียนเป็ นเรื่ องความสัมพันธ์สว่ นตัวระหว่างเรากับพระเจ้ า เพราะพระเจ้ าไม่ ได้ ร้ ูจกั เรา
แต่ละคนเป็ นเพียงระบบฐานข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ พระองค์ทรงรู้จกั ชื่อทุกคน และทรงรักเราทุกคนด้ วย
ความรักที่ลกึ ซึ ้ง ถ้ าท่านตัดสินใจที่จะรับเชื่อเป็ นคริสเตียน ท่านจะต้ องการรู้จกั พระเยซูคริสต์เป็ นการ
ส่วนตัว การดาเนินชีวิตคริสเตียนหมายถึงการเป็ น "เพื่อนสนิท" กับพระเยซูคริสต์
ถ้ อยคาเหล่านี ้ดูเหมือนว่าถูกต้ องอย่างมาก แต่ความจริงเป็ นอย่างไร?
การเป็ น "เพื่อนสนิทกับพระเยซู" ง่ายดายอย่างนันหรื
้ อ?
ท่านจะรู้จกั พระเจ้ าได้ อย่างไร?
ทาไมท่านจึงควรเชื่อสิ่งที่คนอื่นบอกท่านเกี่ยวกับพระเจ้ า?
ถ้ าพระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ นเป็ นเพื่อนพระองค์ ท่านจะพัฒนามิตรภาพที่ใกล้ ชิดกับคนที่ ทา่ นไม่
สามารถมองเห็น ได้ ยิน หรื อสัมผัส เหมือนกับที่ทา่ นทากับเพื่อนคนอื่นๆ ได้ อย่างไร?
ท่านจะเริ่มทาความรู้จกั กับพระเจ้ าที่มองไม่เห็นนี ้ได้ ที่ไหน?
นี่คือบางประเด็นที่เราจะกล่าวครอบคลุมในบทนี ้

ก. ทาไมต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์
ถ้ าเราจะตอบคาถามนี ้ เราจะต้ องมัน่ ใจว่าคาถามพื ้นฐานข้ ออื่นๆได้ รับคาตอบแล้ ว ท่านเชื่อในพระเจ้ า
ผู้ทรงพระชนม์อยูไ่ หม? ท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็ นพระเจ้ าไหม? ท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงจ่ายราคา
เพื่อโทษบาปของท่านเมื่อพระองคต์สิ ้นพระชนม์บนไม้ กางเขนและทรงฟื น้ ขึ ้นจากความตายในวันที่สาม
ไหม? ถ้ าท่านมีคาตอบสาหรับคาถามเหล่านี ้ เราก็พร้ อมที่จะตรวจสอบเรื่ องนี ้ในระดับที่ลกึ ขึ ้น

1. ทาไมพระเจ้ าทรงสร้ างท่ าน?
พระเจ้ าทรงสร้ างท่านเพียงเพื่อที่ทา่ นจะเจริญเติบโต แต่งงาน มีลกู จ่ายหนี ้ แก่ลง เกษียณอายุงาน
และตาย เท่านันหรื
้ อ? บทที่ 1 ในพระคัมภีร์พดู อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงมองว่าเรามีความสาคัญมาก
ที่สดุ ในบรรดาสิ่งทรงสร้ างทังหมดของพระองค์
้
พวกเราพิเศษสาหรับพระองค์
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พระเจ้ าทรงสร้ างท่าน เพื่อที่ทา่ นจะมีชีวิตนิรันดร์ กบั พระองค์ รู้จกั พระองค์ และรักพระองค์ พระเยซู
อธิบายเรื่ องนี ้อย่างชัดเจนในคาอธิษฐานสุดท้ ายของพระองค์ก่อนที่จะสิ ้นพระชนม์
ยอห์ น 17:3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้ จักพระองค์ ผ้ ูทรงเป็ นพระเจ้ าเที่ยงแท้ องค์ เดียว และ
รู้ จักพระเยซูคริสต์ ท่ พ
ี ระองค์ ทรงใช้ มา
ความจริงที่มีพลานุภาพของพระธรรมข้ อนี ้ช่วยให้ เราวางความรับผิดชอบและแรงกดดันด้ านอื่นๆ
ทังหมดของชี
้
วิตเอาไว้ ในที่ๆเหมาะสม ถ้ าท่านทาให้ การรู้จกั พระเจ้ ามีความสาคัญในลาดับต้ นๆของชีวิต
ท่านก็จะสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจที่สาคัญที่สดุ ที่พระเจ้ าวางไว้ ให้ กบั ท่านได้

2. อะไรที่ทาให้ ชีวิตบรรลุเป้ าหมายอย่ างแท้ จริง
มีใครบ้ างที่ทา่ นรู้จกั ที่ยงั คงแสวงหาการเติมเต็มในชีวิต? อะไรที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจอย่างแท้ จริง
เงินอย่างนันหรื
้ อ? หรื อว่าภรรยาที่สวย หรื อสามีที่หล่อ? หรื ออานาจ? หรื อชื่อเสียงดี? หรื อการประสบ
ความสาเร็จมากมาย? ผู้คนทังในปั
้ จจุบนั และในอดีตพยายามทาสิ่งเหล่านี ้ และอื่นๆอี กหลายวิธี เพื่อค้ นหา
ความหมายที่แท้ จริงของชีวิต กษัตริย์โซโลมอนเป็ นคนที่ฉลาดที่สดุ ที่โลกเคยมี ท่านเป็ นกษัตริ ย์ที่ร่ ารวยและ
มีอานาจ ท่านมีทกุ โอกาสที่จะลองทาสิ่งที่ทา่ นต้ องการในชีวิตเพื่อค้ นหาความพึงพอใจที่แท้ จริง ท่านพูด
เรื่ องการแสวงหาสิ่งเหล่านี ้ไว้ ในหนังสือปัญญาจารย์ คาสรุปตอนท้ ายของท่านชี ้ให้ เห็นถึงวิธีที่จะมีความสุข
ซึง่ ไม่ต้องอาศัยเงิน อานาจ หรื อโอกาสที่ยิ่งใหญ่
ปั ญญาจารย์ 12:13-14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
จบเรื่องแล้ ว ได้ ฟังกันทัง้ สิน้ แล้ ว จงยาเกรงพระเจ้ า และรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์
เพราะนี่แหละเป็ นหน้ าที่ของมนุษย์ ทัง้ ปวง ด้ วยว่ าพระเจ้ าจะทรงเอาการงานทุกประการ
เข้ าสู่การพิพากษาพร้ อมด้ วยสิ่งเร้ นลับทุกอย่ าง ไม่ ว่าดีหรื อชั่ว
นอกจากนี ้สติปัญญาที่พระเจ้ าประทานให้ กบั โซโลมอนยังได้ ถกู บันทึกไว้ ในหนังสือสุภาษิต ในหนังสือ
เล่มนี ้พระเจ้ าตรัสชัดเจนว่า การรู้จกั พระเจ้ าเป็ นกุญแจสู่ความเข้ าใจในทุกๆด้ านของชีวิต
สุภาษิต 9:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ความยาเกรงพระเจ้ าเป็ นที่เริ่มต้ นของปั ญญา และซึ่งรู้ จักองค์ บริสุทธิ์ เป็ นความรอบรู้
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พระวจนะของพระเจ้ าชัดเจน ถ้ าท่านต้ องการพบชีวิตที่แท้ จริง จงให้ ความสาคัญกับการแสวงหาการ
รู้จกั พระเจ้ าเป็ นการส่วนตัว ในหนังสือเรื่ อง การรู้จกั พระเจ้ า (Knowing God) เจ ไอ แพคเกอร์ ได้ ชี ้ให้ เห็น
ถึงอันตรายของการเพิกเฉยต่อพระเจ้ า “หากท่านเพิกเฉยต่อการศึกษาเรื่ องของพระเจ้ า ก็เปรี ยบเสมือน
ท่านกาลังพิพากษาตนเองให้ เดินโซซัดโซเซผ่านชีวิตที่มืดมน ไม่ร้ ูทิศทาง และไม่เข้ าใจว่าอะไรอยูร่ อบตัว
ท่าน เช่นนันชี
้ วิตของท่านจะสูญเปล่าและสูญเสียจิตวิญญาณของท่านเอง”

ข. ท่ านจะพัฒนาความสัมพันธ์ กับพระเยซูคริสต์ แบบไหน
ท่านเคยแปลกใจกับตัวเองอย่างนี ้ไหม “มิตรภาพแบบไหนนะที่คนตัวเล็กอย่างข้ าพเจ้ าจะพัฒนาให้
เกิดขึ ้นได้ กบั พระเจ้ าผู้ทรงเป็ นองค์พระผู้สร้ างจักรวาลทังปวงนี
้
้ ?” ความจริงก็คือพระเจ้ าทรงต้ องการเป็ น
เพื่อนกับท่าน

1. อย่ ามองหาประสบการณ์ ท่ เี ร้ นลับ
พระคัมภีร์ไม่สนับสนุนให้ เราแสวงหาประสบการณ์ที่เร้ นลับกับพระเจ้ า อย่าคาดหวังที่จะมีนิมิตของ
พระเจ้ า หรื อได้ ยินพระองค์ตรัสกับท่านในเสียงฟ้าร้ องฟ้าผ่าจากสวรรค์
พระเจ้ าเป็ นพระวิญญาณ ดังนันความสั
้
มพันธ์ของเรากับพระองค์จะเป็ นความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ
แต่ในขณะเดียวกัน พระเจ้ าทรงทราบว่าเราเป็ นมนุษย์ที่มีร่างกาย อาศัยอยูใ่ นโลกที่สามารถสัมผัสได้ ที่ซงึ่
เราต้ องสื่อสารกันในระดับที่สามารถสัมผัสได้ นี่จงึ เป็ นเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
และดาเนินชีวิตอย่างมนุษย์ที่มีร่างกายในท่ามกลางพวกเรา พระเยซูไม่ใช่วิญญาณที่ลอ่ งลอยไปมาในโลก
นี ้ตลอดเวลา 33 ปี พระองค์ทรงมีร่างกายจริงๆเหมือนอย่างพวกเรา พระองค์มีความรู้สกึ เหนื่อย หิว และมี
เหงื่อออกเหมือนกับที่เราเป็ น
ขณะเมื่อพระองค์ทรงดาเนินชีวิตอยูบ่ นโลก พระองค์ได้ ทรงเป็ นเพี่อนที่ดกี บั ผู้คนมากมาย ขณะนี ้
พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นแผ่นดินสวรรค์ พระองค์ก็ยงั มีความปารถนาที่จะเป็ นเพื่อนที่ดีกบั ผู้ที่แสวงหา
พระองค์ และพระองค์สามารถที่จะพูดคุยกับทุกคนได้ ในเวลาเดียวกันในทุกสถานที่โดยไม่ถกู จากัด
พระองค์สามารถเป็ นเพื่อนกับท่าน และในขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถรับรู้วา่ เกิดอะไรขึ ้นกับคริสเตียน
คนอื่นๆอีก 250 ล้ านคนในเวลาเดียวกันด้ วย
บางทีทา่ นอาจจะคิดว่า “ข้ าพเจ้ าไม่เคยพยายามที่จะเป็ นเพี่อนกับพระเจ้ าผู้ทรงเป็ นวิญญาณมาก่อน
ข้ าพเจ้ าควรจะเริ่มตรงไหน?” ท่านไม่จาเป็ นต้ องกังวลเรื่ องการค้ นหาพระเจ้ า พระองค์ทรงพบท่านแล้ ว
พระองค์มาเพื่อตามหาท่านเป็ นเวลานานก่อนที่ท่านจะแสดงความสนใจในพระองค์ พระเยซูคริสต์เป็ นฝ่ าย
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เริ่มต้ นสร้ างมิตรภาพก่อนเสมอ “ไม่มีผ้ ใู ดมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา จะทรงชักนาให้ เขา
มา” (ยอห์น 6:44 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย)

2. ข้ าพเจ้ าจาเป็ นต้ องหยุดความเป็ นตัวของตัวเองไหม
พระเจ้ าจะไม่ทรงบังคับท่านให้ เป็ นเพื่อนกับพระองค์ ท่านต้ องเลือกอย่างมีเสรี ภาพที่ จะพัฒนา
ความสัมพันธ์กบั พระองค์ การที่ทา่ นมีสมั พันธภาพกับพระเจ้ าอย่างลึกซึ ้งนัน้ จะทาให้ เกิด ผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อทัศนคติ ความรู้สกึ และความประพฤติของท่าน อย่างไรก็ตามพระเจ้ าไม่ได้ เรี ยกร้ องว่าท่าน
จะต้ องหยุดความเป็ นตัวของตัวเอง และต้ องเป็ นอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม พระเจ้ าทรงต้ องการให้ ทา่ น
เปลี่ยนแปลงไหม? ใช่ พระองค์ทรงต้ องการให้ ท่านพัฒนาทัศนคติให้ เป็ นแบบพระเยซูคริสต์ ท่านจะต้ องเอา
การกระทาและความคิดที่เป็ นบาปออกไปจากชีวิตของท่าน แต่ความเป็ นตัวตนที่แท้ จริงของท่านซึง่ อยู่ลกึ ๆ
ภายใน ซึง่ ก็คือบุคลิกภาพของท่านนัน้ เป็ นของประทานที่พระเจ้ าให้ กบั ท่าน
ถ้ าท่านหลงรักใครสักคนอย่างลึกซึ ้ง ท่านอาจจต้ องการเปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ส่วนนันๆที
้ ่อาจจะทาให้
เพื่อนของท่านไม่พอใจ นัน่ เป็ นเรื่ องที่ปกติและเหมาะสม เช่นเดียวกันกับการเป็ นเพื่อนกับพระเจ้ า ท่านจะ
ต้ องการพัฒนาทัศนคติและความประพฤติที่ทน่ รู้วา่ จะเป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ และขจัดสิ่งเหล่านันที
้ ่
ทาให้ พระองค์ไม่พอพระ ทัย

3. พระเจ้ าต้ องการเป็ นเพื่อนที่ดี แต่ พระองค์ ยังคงเป็ นพระเจ้ า
บ่อยครัง้ ที่เราคิดถึงเรื่ องการพัฒนาความสัมพันธ์กบั เพื่อนๆ ของเรา คือบรรดาผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกับเรา
และอยูใ่ นระดับเดียวกับเรา โดยทัว่ ไปแล้ วเรามักจะคบหาสมาคมกับคนในโรงเรี ยน ที่ทางาน ที่คริสตจักร
หรื อคนที่เป็ นเพื่อนบ้ านของเรา บางครัง้ เราก็มีโอกาสที่จะเป็ นเพื่อนกับใครบางคนที่รวยหรื อมีชื่อเสียงมาก
มิตรภาพที่พิเศษเช่นนันจะไม่
้
เหมือนการเป็ นเพื่อนกับคนที่อยู่บ้านใกล้ เรื อนเคียง
พระเจ้ าต้ องการมีมิตรภาพที่พิเศษกับท่าน แต่พระองค์เป็ นพระเจ้ า เป็ นพระผู้สร้ าง และเป็ นผู้ควบคุม
จักรวาลทังหมด
้
นอกจากนี ้พระองค์ยงั เป็ นผู้นนที
ั ้ ่สิ ้นพระชนม์บนไม้ กางเขนเพื่อที่ท่านจะมีประสบการณ์
ชีวิตใหม่กบั พระองค์ คือชีวิตนิรันดร์ พระเยซูทรงเป็ นพระผู้ชว่ ยให้ รอด เป็ นผู้นาของท่าน และยังทรง
ต้ องการเป็ นเพื่อนกับท่านด้ วย
มิตรภาพของท่านกับพระเจ้ าเป็ นสิ่งที่พิเศษ แต่ไม่ใช่การตีเสมอ การที่ทา่ นเป็ นเพื่อนที่ใกล้ ชิดกับพระ
เจ้ า ไม่ได้ หมายความว่าท่านจะเท่าเทียบกับพระเจ้ า พระองค์ยงั ทรงเป็ นผู้นาของท่าน และท่านเป็ นผู้รับใช้
ของพระองค์ พระองค์ยงั ทรงคาดหวังให้ ทา่ นเชื่อฟั งพระบัญญัตขิ องพระองค์ มิ ตรภาพเช่นนี ้ไม่ได้ ทาให้ ทา่ น
มีเสรี ภาพที่จะเลือกว่าท่านจะเพิกเฉยต่อพระบัญญัตขิ องพระองค์เพียงเพราะท่านเป็ นเพื่อนกับพระองค์

เราจะรู้ ได้ อย่ างไรว่ าเราเป็ นคริสเตียน

37

พระเยซูทรงใช้ ความสัมพันธ์ของผู้เลี ้ยงแกะกับลูกแกะเป็ นภาพที่แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เรา
สามารถมีกบั พระองค์ได้ ในพระธรรมยอห์น 10 พระเยซูทรงอธิบายถึงการอุทิศตนอย่างลึกซึ ้งที่พระองค์ซงึ่
เป็ นผู้เลี ้ยงแกะที่ดี ทรงมีตอ่ แกะของพระองค์
ยอห์ น 10:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
เราเป็ นผู้เลีย้ งที่ดี เรารู้ จักแกะของเรา และแกะของเราก็ร้ ู จักเรา (15) ดังที่พระบิดาทรง
รู้ จักเรา และเรารู้ จักพระบิดา และชีวิตของเราสละเพื่อแกะ
ผู้เลี ้ยงแกะรักแกะของเขา แต่พระองค์ยงั คงเป็ นผู้เลี ้ยงแกะ ไม่ใช่แกะ ไม่วา่ แกะจะรักผู้เลี ้ยงมาก
เพียงใด แต่แกะก็ไม่สามารถเป็ นผู้เลี ้ยงได้ แกะทุกตัวยังคงรักษาอัตลักษณ์และความรับผิดชอบของตน
เอาไว้ แต่ถึงกระนันพวกเขาก็
้
มีสมั พันธภาพที่ใกล้ ชิดกันอย่างมาก
ท่านสามารถเป็ นเพื่อนสนิทกับพระเจ้ าได้ แต่ไม่ได้ หมายความว่าท่านมีสิทธิที่จะเรี ยกร้ องว่าพระเจ้ า
จะต้ องทาตามเงื่อนไขของท่าน พระเจ้ าทรงมีเสรี ภาพที่จะทาในสิ่งที่พระองค์ทรงเลือก เพราะพระองค์เป็ น
พระเจ้ า ในพระคัมภีร์เดิมโยบเรี ยกร้ องให้ พระเจ้ าอธิบายว่าทาไมความยุง่ ยากทังหมดถึ
้
งถาโถมเข้ ามาใน
ชีวิต เขาตาหนิพระเจ้ าที่สง่ ปั ญหามาให้ เขา พระเจ้ าทรงนิ่งอยูเ่ ป็ นเวลา นาน จากนันพระองค์
้
ก็ตอบคาถาม
ของโยบ แต่ไม่ได้ ตอบอย่างราบเรี ยบหรื อแสดงความสงสาร พระเจ้ าทรงต่อว่าโยบที่มีทศั นคติเช่นนันกั
้ บ
พระเจ้ า ดูในหนังสือโยบ 38-41 พระเจ้ าต้ องการที่จะสื่อสารความรักของพระองค์ไปยังท่าน แต่ทา่ นต้ อง
ระมัดระวังที่จะถวายเกียรติและเคารพพระเจ้ า

คู่มือผู้เรี ยน

38

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ แบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ
ข้ อพระธรรม

บทบาทของ
พระเยซูใน
ความสัมพันธ์

การกระทา
ของพระเยซู

จุดสัมผัส

บทบาทของ
ข้ าพเจ้ าใน
ความสัมพันธ์

การกระทา
ของข้ าพเจ้ า

1 ยอห์น 1:9
1 ยอห์น 2:1-2
กิจการ 4:12

พระผู้ชว่ ยให้ รอด

พระองค์จา่ ยโทษ
บาปของข้ าพเจ้ า
พระองค์ยกโทษ
บาปให้ ข้าพเจ้ า

ความบาปของ
ข้ าพเจ้ า

คนบาป

สารภาพบาปของ
ข้ าพเจ้ า
อุทิศชีวิตที่จะ
ติดตามพระเยซู

1 ยอห์น 2:3
1 เปโตร 2:21
ยอห์น 16:13

พระผู้เป็ นเจ้ า
ผู้นาแบบผู้รับใช้

เป็ นผู้นา
ครู

เพื่อน

รักข้ าพเจ้ า
แบ่งปั นอย่าง
เปิ ดเผย

1โครินธ์ 6:19-20

ยอห์น 15:12-14

ยอห์น 15:15

ผู้ตาม
พระบัญญัติและ
คาสอนของ
ผู้รับใช้
ชีวิตของพระองค์ พระเจ้ าที่เกี่ยวข้ อง ทาส
ในพระคัมภีร์เป็ น กับความประพฤติ
แบบอย่างที่ชดั เจน ของข้ าพเจ้ า
กิจกรรมแต่ละ
อย่างในชีวิต
ประจาวันของ
ข้ าพเจ้ า

เพื่อน

รู้จกั พระบัญญัติ
ของพระองค์
เชื่อฟังพระบัญญัติ
ทาตามน ้าพระทัย
ของพระองค์

รักพระองค์
แบ่งปั นอย่าง
เปิ ดเผย

ค. ข้ าพเจ้ าจะเรี ยนรู้ เรื่ องพระเจ้ าได้ อย่ างไร
คริสเตียนใหม่จะเริ่มพัฒนามิตรภาพที่พิเศษเช่นนี ้กับพระเจ้ าได้ อย่างไร? ต่อไปนี ้เป็ นหลักการมากมาย
ในการสร้ างมิตรภาพที่เหมาะสม ถ้ าพระเจ้ าทรงเป็ นคนแปลกหน้ าสาหรับท่าน ท่านจะต้ องเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
พระองค์ ในขณะที่ทา่ นกาลังทาอย่างนัน้ ความรักและความประทับใจที่ทา่ นมีต่อพระองค์จะเติบโตใน
ระดับที่ลึกขึ ้น

1. เรี ยนรู้ เรื่ องของพระเจ้ าในพระคัมภีร์
เรามีข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้ าในพระคัมภีร์ซงึ่ เป็ นเสมือนสมบัติอนั มัง่ คัง่ ถ้ าท่านต้ องการเรี ยนรู้เรื่ อง
พระเจ้ า ก็จงอ่านพระคัมภีร์ ขณะที่ทา่ นกาลังอ่านพระคัมภีร์ จงถามตัวเองว่าพระธรรมบทนี กาลังสอนอะไร
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กับข้ าพเจ้ าในเรื่ องของพระเจ้ า? พระองค์ทรงทาอะไรในชีวิตของคนเหล่านี ้? พระองค์ยงั คงนิ่งเงียบอยูไ่ หม?
พระองค์สญ
ั ญาว่าอย่างไรในพระธรรมตอนนี ้?
พระธรรม 4 เล่มแรกของพระคัมภีร์ใหม่ ซึง่ ได้ แก่มทั ธิว มาระโก ลูกา ยอห์น ได้ ให้ ความรู้ความเข้ าใจที่
ล ้าลึกเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเมื่อครัง้ ที่พระองค์ทรงอยู่บนโลก ถ้ าท่านต้ องการรู้วา่ พระเจ้ าทรงเป็ นแบบ
ไหน จงดูวา่ พระเยซูคริสต์ทรงกระทาอย่างไร ก่อนที่พระเยซูจะสิ ้นพระชนม์พระองค์ทรงรับประทานอาหาร
มื ้อสุดท้ ายกับเหล่าสาวก ฟิ ลิปขอให้ พระองค์แสดงให้ พวกเขาเห็นพระเจ้ าพระบิดา
ยอห์ น 14:9-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
พระเยซูตรั สกับเขาว่ า ฟิ ลิปเอ๋ ยเราได้ อยู่กับท่ านนานถึงเพียงนี ้ และท่ านยังไม่ ร้ ู จักเราอีก
หรือ ? ผู้ท่ ไี ด้ เห็นเราก็ได้ เห็นพระบิดา ท่ านจะพูดได้ อย่ างไรอีกว่ า “ขอสาแดงพระบิดาให้
ข้ าพระองค์ ทงั ้ หลายเห็น (10) ท่ านไม่ เชื่อหรือว่ าเราอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ใน
เรา คาซึ่งเรากล่ าวแก่ ท่านทัง้ หลายนัน้ เรามิได้ กล่ าวตามใจชอบ แต่ พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่
ในเราได้ ทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ .”
ถ้ าท่านต้ องการรู้ว่าพระเจ้ าทรงปฏิบตั ิตอ่ บุคคลเช่นท่านอย่างไรแล้ วล่ะก็ ท่านก็จงดูวา่ พระเยซูทรง
ปฏิบตั ิตอ่ มนุษย์เช่นท่านอย่างไร พระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าชอบอะไรและทรงเกลียดอะไร
เราสามารถค้ นพบสิ่งที่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ าและสิ่งที่จะทาให้ พระองค์เสียพระทัย
ในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ านัน้ ท่านจาเป็ นต้ องค้ นหาว่าพระเจ้ าทรงพูดถึงพระองค์เองว่าอย่างไร จง
เรี ยนรู้เรื่ องความบริ สทุ ธิ์ ความรักและความเมตตาของพระองค์ ความสัตย์ซื่อ ความอดทน และความเที่ยง
ธรรมของพระองค์ ยิ่งท่านเรี ยนรู้เรื่ องของพระเจ้ ามากแค่ไหน ท่านก็จะยิ่งประหลาดใจในความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงห่วงใยสิ่งเล็กน้ อยๆที่เกิดขึ ้นในชีวิตของท่านด้ วย

2. อย่ าเหมาเอาว่ าพระเจ้ าทรงคิดเหมือนที่ท่านคิด
บางครัง้ มนุษย์ก็พยายามเดาว่าพระเจ้ ากาลังทาอะไรเมื่อพระองค์ทรงนิ่งเงียบ “พระเจ้ ากาลังลงโทษ
คนนันที
้ ่ทาความบาป นัน่ จึงทาให้ เขาล้ มป่ วย” หรื อ “ดูเหมือนว่าพระเจ้ าทรงอยูห่ า่ งไกลในวันนี ้ ข้ าพเจ้ า
ต้ องทาอะไรให้ พระเจ้ าไม่พอใจแน่เลย” เราจาเป็ นต้ องระมัดระวังอย่างมากว่าเราจะไม่ดงึ พระเจ้ าลงมาอยู่
ในระดับเดียวกับเรา และเหมาเอาว่าพระองค์ทรงคิดแบบเดียวกับเรา พระเจ้ าพูดเรื่ องนี ้อย่างชัดเจนใน
หนังสืออิสยาห์
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อิสยาห์ 55:8-9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
“เพราะความคิดของเราไม่ เป็ นความคิดของเจ้ า ทัง้ ทางของเจ้ าก็ไม่ เป็ นวิถีของเรา”
พระเจ้ าตรั สดังนี ้ (9) “เพราะฟ้ าสวรรค์ สูงกว่ าแผ่ นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่ าทาง
ของเจ้ า และความคิดของเราก็สูงกว่ าความคิดของเจ้ าฉันนัน้ ”
ข้ อพระธรรมนี ้หมายความว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่จะรู้จกั พระเจ้ าอย่างแท้ จริงใช่ไหม? ไม่ใช่ พระคัมภีร์พดู
อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าต้ องการให้ เรารู้จกั พระองค์และรักพระองค์อย่างเป็ นส่วนตัว พระองค์จะไม่ขอให้ เรา
ทาสิ่งนี ้หากมันเป็ นไปไม่ได้ แต่ในอีกความหมายหนึง่ นัน้ พระเจ้ าทรงยิ่งใหญ่มาก จึงเป็ นไปไม่ได้ สาหรับเรา
ที่จะเรี ยนรู้เรื่ องของพระองค์ได้ ทงหมด
ั้
หรื ออาจกล่าวได้ ว่า แม้ แต่คนอื่นที่ท่านใช้ ชีวิตอยูด่ ้ วย เช่นภรรยา
สามี คุณแม่ หรื อคุณพ่อของท่าน ท่านเคยไปถึงจุดที่ทา่ นรู้ทกุ สิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคนๆนันไหม?
้

3. การรู้ เรื่ องพระเจ้ าหรื อการรู้ จักพระเจ้ า
การเรี ยนรู้ความจริงเรื่ องพระเยซูจากพระคัมภีร์ไม่ทาให้ ท่านกลายเป็ นเพื่อนสนิทของพระองค์โดย
อัตโนมัติ ท่านอาจจะรู้มากมายเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐหรื อผู้นาของประเทศอื่นๆ แต่ไม่ได้ หมายความ
ว่าท่านเป็ นเพื่อนของพวกเขา ท่านต้ องใช้ เวลากับคนๆนันก่
้ อนที่ทา่ นจะสามารถพูดได้ วา่ “เขาหรื อเธอเป็ น
เพื่อสนิทของข้ าพเจ้ า”
เมื่อพระเยซูทรงอาศัยอยูใ่ นโลกนี ้ ประชาชนในยุคนันพู
้ ดภาษากรี ก ภาษากรี กมีความหมาย 2 ด้ าน
สาหรับคาว่า “การรู้จกั ” ใครบางคน ความหมายด้ านหนึง่ คือการรู้เกี่ยวกับคนๆนัน้ และอีกความหมายหนึง่
คือท่านรู้จกั คนๆนันเพราะท่
้
านมีประสบการณ์สว่ นตัวกับเขา มีคนมากมายที่ร้ ูเรื่ องของพระเจ้ ามาก แต่ไม่
เคยพัฒนาความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระเยซูคริสต์และขอให้ พระองค์เป็ นพระผู้ชว่ ยให้ รอดและผู้นาของพวก
เขา พวกเขาอาจจะเป็ นคนที่ “เคร่งศาสนา” มาก เป็ นคนที่พดู เรื่ องราวของพระเจ้ าและทาสิ่งดีๆมากมาย
แต่พระเยซูตรัสเรื่ องนี ้ไว้ ในคาเทศนาอันโด่งดังในพระธรรมมัทธิว
มัทธิว 7:21-23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
“มิใช่ ทุกคนที่เรียกเราว่ า ‘พระบิดาเจ้ าข้ า พระบิดาเจ้ าข้ า ’ จะได้ เข้ าในแผ่ นดินสวรรค์ แต่
ผู้ท่ ปี ฏิบัตติ ามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จึงจะเข้ าได้ (22) เมื่อถึงวันนัน้
จะมีคนเป็ นอันมากร้ องแก่ เราว่ า ‘พระองค์ เจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ กล่ าวพระวจนะในนามของ
พระองค์ และได้ ขับผีออกในนามของพระองค์ และได้ ทาการมหัศจรรย์ เป็ นอันมากใน
นามของพระองค์ มิใช่ หรื อ’ (23) เมื่อนัน้ เราจะกล่ าวแก่ เขาว่ า เราไม่ ร้ ู จักเจ้ าเลย เจ้ า
ผู้กระทาความชั่ว จงไปเสียให้ พ้นหน้ าเรา”
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การรู้จกั พระเยซูเป็ นส่วนตัวไม่ใช่เรื่ องยาก ท่านเริ่มด้ วยการเลือก ท่านอยากรู้จกั พระองค์เป็ นส่วนตัว
ไหม? ท่านอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชดั เจนทังหมดว่
้
าพระเจ้ าทรงเป็ นผู้ใด แต่ท่านยังสามารถเริ่มทาความรู้จกั
พระองค์อย่างเป็ นส่วนตัวได้ พระเยซูตรัสเรื่ องนี ้ในพระธรรมมัทธิ ว 7:21 ว่าการเชื่อฟั งพระเจ้ าเป็ นขันตอน
้
พื ้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระองค์ เรื่ องนี ้ได้ กล่าวไว้ ในพระธรรม 1ยอห์น 2:3
ท่านสามารถเรี ยนรู้เรื่ องพระเจ้ าได้ มากขึ ้นด้ วยการศึกษาพระคัมภีร์ทกุ ๆวัน และด้ วยการอ่านหนังสือที่
เกี่ยวกับศาสนศาสตร์ ถ้ าท่านไม่ก้าวไปไกลกว่านี ้ ท่านจะพลาดจากสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในชีวิต ท่านสามารถ
พัฒนาความรู้เรื่ องพระเจ้ าอย่างเป็ นการส่วนตัวด้ วยการนาคาสอนของพระองค์มาประยุกต์ใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของท่าน ยิ่งท่านนาคาสอนของพระองค์มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตส่วนตัวมากเท่าใด ท่านก็จะยิ่ง
เข้ าใจพระเจ้ ามากขึ ้นเท่านัน้
โคโลสี 1:9-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
เราไม่ ได้ หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่ าน ให้ ท่านเพียบพร้ อมด้ วยความรู้ ถงึ พระทัย
ของพระองค์ ในสรรพปั ญญาและในความเข้ าใจฝ่ ายวิญญาณ เพื่อท่ านจะได้ ประพฤติ
อย่ างที่สมควรต่ อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และทาตนให้ เป็ นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้ เกิดผลใน
การดีทุกอย่ าง และจาเริ ญขึน้ ในความรู้ ถงึ พระเจ้ า
พระคัมภีร์ชี ้ให้ เห็นภาพความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างการรู้เรื่ องพระเจ้ าและการรู้จกั พระเจ้ าอย่าง
เป็ นส่วนตัว ให้ เราดูสิ่งที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เราสามารถทาได้ เพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด
กับพระเยซู

ง. ขัน้ ตอนพืน้ ฐานที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับพระเยซูคืออะไร
หลักการมากมายที่นามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างมิตรภาพนัน้ สามารถนามาใช้ ในการพัฒนามิตรภาพกับ
พระเยซูคริสต์อย่างเป็ นส่วนตัวได้ เราไม่ต้องการทาให้ ขนตอนนี
ั้
้ซับซ้ อน แม้ แต่เด็กเล็กๆก็สามารถเป็ นเพื่อน
สนิทกับพระเยซูได้
ขณะที่ทา่ นอยูบ่ นโลกนี ้ ท่านคงจะไม่เห็นพระเยซูเป็ นการส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์สว่ นตัวที่ดกี บั พระองค์ได้ ท่านสามารถมาถึงจุดที่ทา่ นจะพูดได้ วา่ “พระเยซูทรงเป็ นเพื่อนที่ดี
ที่สดุ ของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ารักพระองค์มากกว่าคนอื่นในโลกนี ้ทังหมด”
้

คู่มือผู้เรี ยน

42

1. คนทัง้ คู่ต้องการมิตรภาพแบบนี ้
แน่นอนว่าหนึง่ ในขันตอนแรกที
้
่ทา่ นจะต้ องทาในส่วนของท่านก็คือ การตัดสินใจว่า “ข้ าพเจ้ าต้ องการ
เป็ นเพื่อนสนิทกับพระเยซู” พระคัมภีร์พดู อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงรักท่าน พระองค์ทรงสาแดงเรื่ องนี ้ด้ วย
การกระทาของพระองค์ ดูพระธรรมยอห์น 3:16 พระองค์ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อผู้ที่แสดงความสนใจที่
จะรักพระองค์อย่างแท้ จริง
เป็ นเรื่ องดีที่พระเจ้ าไม่ได้ ถกู จากัดเหมือนกับที่เราเป็ น เราสามารถพูดกับคนได้ ทีละคนเท่านัน้ แต่พระ
เจ้ าไม่มีปัญหาในการฟั งมนุษย์ 6 พันล้ านคนที่จะพูดกับพระองค์ในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงทราบสิ่งที่
กาลังเกิดขึ ้นกับชีวิตของท่านตลอดทังวั
้ นอย่างใกล้ ชิด ทุกครัง้ ที่ทา่ นเกาศีรษะ และผมร่วงสักเส้ นหรื อสอง
เส้ น พระองค์ทรงเห็นและทรงนับเส้ นผมมากมายบนศีรษะของท่าน (ดูในพระธรรมมัทธิว 10:30) พระองค์
ทรงรู้จกั ท่านอย่างสนิทสนม ความท้ าทายที่เราแต่ละคนเผชิญอยูก่ ็คือการเริ่มพัฒนาความ สัมพันธ์สว่ นตัว
กับพระเจ้ า มันเริ่มต้ นด้ วยการเลือกของท่าน โดยกล่าวว่า "พระเจ้ า ข้ าพระองค์ต้องการรู้จกั พระองค์เป็ น
การส่วนตัว"
การเลือกคือขันตอนแรกที
้
่สาคัญ แต่จากนันท่
้ านจะต้ องตามด้ วยการกระทา จงให้ สิ่งนี ้เป็ นความสาคัญ
ในลาดับต้ นๆในชีวิตของท่าน มันอาจจะไม่ง่ายในตอนแรก แต่อย่ายอมแพ้ จงยึดมัน่ ในการตัดสินใจของ
ท่าน แม้ วา่ ท่านจะไม่ "รู้สึก" ใกล้ ชิดกับพระเจ้ าก็ตาม

2. เรี ยนรู้ วิธีการสื่อสารกับพระเยซู
เราทุกคนต่างก็ร้ ูวา่ การสื่อสารมีความจาเป็ นอย่างไรในการสร้ างมิตรภาพ ถ้ าหากไม่มีการสื่อสาร
มิตรภาพก็ตาย ท่านสามารถรักษามิตรภาพให้ มีชีวิตได้ ด้วยการสื่อสารที่เป็ นประโยชน์
การอธิษฐานเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ที่จะเปิ ดกว้ างต่อการสื่อสารระหว่างพระเยซูและท่าน ถ้ าท่านรู้สกึ ยากที่จะ
อธิษฐานกับพระเจ้ าที่มองไม่เห็น ก็จงสร้ างภาพในความคิดว่าพระเยซูกาลังนัง่ อยู่ด้านขวาของท่าน จงบอก
พระองค์เกี่ยวกับตัวท่านเอง อธิบายให้ พระองค์ทราบว่าท่านต้ องการทาอะไรในวันนี ้ ให้ พระองค์ทราบว่า
ท่านใส่ใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับภารกิจเหล่านี ้
ท่านจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ที่จะเปิ ดกว้ างต่อพระเจ้ าและทูลให้ พระองค์ทราบว่าท่านรู้สกึ อย่างไรภายในท่าน
พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งอยูแ่ ล้ ว ดังนันท่
้ านไม่อาจปิ ดบังสิ่งใดๆจากพระองค์ได้ แต่พระองค์ต้องการได้ ยิน
ถ้ อยคาจากท่าน จงบอกพระองค์วา่ ท่านต้ องการเรี ยนรู้ที่จะรักพระองค์มากขึ ้น ขณะที่ท่านดาเนินชีวิต
ตลอดทังวั
้ นนัน้ ให้ หนั ความคิดไปที่พระองค์ ปรึกษาพระองค์เกี่ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆที่ทา่ นกาลังเผชิญ
อยู่ ในพระคัมภีร์เดิมกษัตริ ย์ดาวิดได้ พฒ
ั นามิตรภาพที่ลึกซึ ้งอย่างมากกับพระเจ้ า ในพระคัมภีร์ตลอดทัง้
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เล่มนัน้ พระเจ้ าตรัสว่าดาวิดเป็ นเพื่อนของพระองค์ อ่านในพระธรรมสดุดี และดูว่าดาวิดแสดงความรู้สึก
ของตนเองกับพระเจ้ าอย่างไร

3. เรี ยนรู้ ท่ จี ะพัฒนาความไว้ วางใจและความจริงใจ
อย่าพยายามปกปิ ดปัญหาของท่านเมื่อท่านพูดกับพระเจ้ า จงมีความกล้ าหาญและจริ งใจ ถ้ าท่านทา
ความบาป ก็จงอย่าตาหนิคนอื่น จงรับผิดชอบต่อการกระทาและยอมรับความบาปของท่าน จงทูลขอให้
พระองค์ชว่ ยให้ ทา่ นเห็นตนเองอย่างชัดเจน บางครัง้ เราก็หลอกตัวเองและจาเป็ นต้ องรับความช่วยเหลือ
จากผู้อื่นที่จะค้ นหาความจริ งจากการหลอกลวง พระคัมภีร์ชว่ ยได้ มากในเรื่ องนี ้ พระเจ้ าตรัสอย่างชัดเจนว่า
อะไรคือความบาปและความประพฤติแบบไหนที่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า
ถ้ าท่านต้ องการพัฒนาความสัมพันธ์สว่ นตัวที่ใกล้ ชิดกับพระเยซู ท่านต้ องเลือกที่จะวางใจพระองค์ อัน
ที่จริงแล้ วการวางใจถือเป็ นของประทานอย่างหนึง่ เหมือนกับการที่ทา่ นทลายกาแพงที่อยูร่ อบๆตัวท่านและ
เข้ าไปหาอีกคนหนึง่ และพูดว่า "ข้ าพเจ้ าเลือกที่จะวางใจท่าน ข้ าพเจ้ าทลายกาแพงของข้ าพเจ้ าลง" ตอนนี ้
ท่านกาลังไม่มนั่ คง
เมื่อท่านมองที่พระเยซู พระองค์ทรงเป็ นผู้ที่ท่านสามารถวางใจได้ ไหม? ท่านมีหลักฐานอะไรที่พิสจู น์ได้
ว่าการวางใจพระเยซูเป็ นการตัดสินใจที่ฉลาด? อุปนิสยั ของพระองค์อยูเ่ หนือความบาปทังปวง
้ พระองค์
ทรงเป็ นความรักและทรงสัตย์ซื่อเที่ยงตรงของพระองค์สมบูรณ์แบบ ทาไมท่านจึงลังเลที่จะวางใจในพระ
เยซู? ท่านกลัวหรื อ? "พระองค์อาจจะทาให้ ข้าพเจ้ าผิดหวัง" จริงหรื อ? จงหาสักตัวอย่างหนึง่ ในพระคัมภีร์ที่
แสดงว่าพระเยซูหลอกลวงคน ผู้ที่ประเมินพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ จะเห็นถึงอุปนิสยั ของพระองค์วา่ พระองค์
เป็ นผู้ที่สมควรได้ รับความไว้ วางใจ
จงบอกพระเจ้ าว่าท่านต้ องการเรี ยนรู้ที่จะวางใจพระองค์มากขึ ้นทุกวัน ทูลขอให้ พระองค์ชว่ ยท่านให้
เข้ าใจตัวท่านเองได้ ดีขึ ้น และสามารถเอาชนะความกลัวต่างๆที่ขดั ขวางท่านไว้ จากการวางใจพระองค์มาก
ขึ ้น

4. เรี ยนรู้ ท่ จี ะเคารพและรั กพระองค์
พระคัมภีร์ได้ กล่าวไว้ อย่างชัดเจนว่าพระเจ้ าทรงรักท่าน การที่พระเยซูทรงสิ ้นพระชนม์บนไม้ กางเขนก็
เพื่อความบาปผิดของท่าน เป็ นการตอบสนองของพระองค์ที่แสดงออกถึงความรักต่อมนุษย์ได้ อย่างชัดเจน
พระเยซูทรงใช้ เวลาในแต่ละวันเพื่อช่วยประชาชนที่มีความต้ องการ ความรักขับเคลื่อนพระองค์ ไม่ใช่เงิน
หรื อความเย่อหยิ่งที่เห็นแก่ตวั
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มิตรภาพใดๆจะยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ ก็ต้องสร้ างอยูบ่ นรากฐานของความรัก ธรรมบัญญัตทิ ี่สาคัญที่สดุ ใน
พระคัมภีร์ได้ สงั่ ไว้ วา่ ให้ ทา่ นรักพระเจ้ าอย่างสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกาลังของท่าน ดูมาระโก
12:30 พระเยซูไม่ต้องการให้ ทา่ นเป็ นเพื่อนกับพระองค์เพียงเพราะพระองค์ทรงสัง่ ให้ ท่านทาอย่างนัน้ แต่
พระองค์ให้ ทา่ นเลือกที่จะรักพระองค์อย่างมีอิสระ
ท่านทราบจากมิตรภาพที่ทา่ นได้ พฒ
ั นาในอดีตว่า ความรักจะต้ องมีการสื่อสารกันด้ วยวิธีที่มี
ความหมายในทุกๆวัน หากท่านแต่งงานแล้ ว การพูดกับภรรยาหรื อสามีแค่ปีละครัง้ คงไม่พอ "ที่รัก ฉันรัก
คุณตลอดปี ที่ผา่ นมา และฉันวางแผนไว้ วา่ จะรักคุณตลอดปี ที่จะถึงนี ้ ดังนันกรุ
้ ณาอย่าถามฉันในสัปดาห์
หน้ าว่าฉันยังรักคุณอยู่หรื อไม่" แน่นอนว่าพระเจ้ าไม่ต้องการให้ ทา่ นซื ้อความรักของพระองค์ พระองค์ทรง
รู้สกึ ตื่นเต้ นเมื่อท่านแสดงความรักที่แท้ จริงออกมากทางความคิด ถ้ อยคา และการกระทา ถ้ าท่านรัก
พระองค์ ท่านจะเชื่อฟั งพระองค์ ท่านไม่ต้องนอนหลับบนเตียงตะปูหรื อเดินบนถ่านที่มีไฟลุกโชนเพื่อที่จะให้
พระองค์สนใจในความรักของท่าน ท่านสามารถแสดงความรักในสถานการณ์ปกติที่ท่านเผชิญอยูใ่ นแต่ละ
วัน
องค์ประกอบพื ้นฐานอื่นๆที่แสดงให้ เห็นถึงมิตรภาพส่วนตัวที่ดีคือการเคารพ จงปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นอย่างให้
เกียรติและสานึกในบุณคุณ อย่าพยายามโน้ มน้ าวพระเจ้ าด้ วยมิตรภาพของท่าน "พระเจ้ าไม่เคยเป็ นหนี ้
ท่าน" เพราะสิ่งที่ท่านทาเพื่อพระองค์ จงให้ คณ
ุ ค่ากับมิตรภาพของท่านกับพระเจ้ า จงให้ เกียรติพระองค์ จง
เคารพพระองค์ด้วยการปฏิเสธที่จะใช้ พระนามพระองค์ในการแช่งด่าเมื่อท่านโกรธ
ขณะที่ทา่ นพัฒนาความสัมพันธ์ของการเป็ นเพื่อนที่ดกี บั พระเยซูคริสต์ ท่านจะเริ่มรู้สึกว่าใกล้ ชิดกับ
พระองค์ แต่ทา่ นอาจจะยังไม่ร้ ูสกึ รักพระองค์อย่างลึกซึ ้งตลอด 24 ชัว่ โมงต่อวัน แต่นนั่ ก็ไม่ใช่สญ
ั ญาณของ
ความรักที่แท้ จริงแต่อย่างใด การพัฒนาการเป็ นเพื่อนที่ดีกบั พระเยซูเป็ นสิ่งที่เราจะต้ องเลือกทา ทุกๆวันเรา
จะเลือกที่ให้ คณ
ุ ค่ากับความสัมพันธ์ของการเป็ นเพื่อนของเรากับพระเยซูคริสต์ ทุกวันๆเรามีโอกาสมาก
มายที่จะเชื่อฟั งพระองค์ ซึง่ เป็ นการแสดงความรักต่อพระเยซู พระองค์ทรงเฝ้ามองดูความรักของเราที่มีตอ่
พระองค์ที่แสดงออกเป็ นการกระทาและความคิด

จ. ผลที่ได้ จากการรู้ จกั พระเจ้ าเป็ นส่ วนตัวคืออะไร
การรู้จกั พระเจ้ าเป็ นส่วนตัวจะไม่ทาให้ ปัญหาต่างๆของท่านหมดไป อย่างไรก็ตาม มิตรภาพที่พิเศษ
เช่นนี ้จะช่วยนาความอุดมสมบูรณ์มาสูช่ ีวิตของท่านอย่างที่ไม่สามารถได้ รับในทางอื่นได้ ต่อไปนี ้เป็ น
ประโยชน์บางด้ านที่ท่านได้ รับจากการรู้จกั พระองค์
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1. สันติสุข
พระเยซูทรงสัญญาว่าจะประทานสันติสขุ ของพระองค์ให้ แก่ผ้ ทู ี่มอบความรักและความไว้ วางใจให้ กบั
พระองค์ ดูในยอห์น 14:27 ลองถามคนที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับพระเจ้ าว่า พวกเขาจะพูดถึงสันติสขุ ที่
พระเจ้ าได้ ทรงใส่ไว้ ในหัวใจของเขามากเพียงใด ถ้ าท่านไม่มีสนั ติสขุ นี ้ ก็จงบอกกับพระเจ้ า แล้ วดูวา่ การไม่
เชื่อฟั งในชีวิตของท่านกาลังขโมยสันติสขุ ไปจากท่านหรื อไม่

2. ความพึงพอใจ
มีเพียงหนทางเดียวที่จะพบความพึงพอใจในชีวิตอย่างแท้ จริงได้ คือการมีความสัมพันธ์สว่ นตัวที่ลึกซึ ้ง
กับพระเยซู ท่านจะไม่ทราบความหมายที่แท้ จริงของความพึงพอใจจนกว่าพระเยซูจะประทานสิ่งนี ใ้ ห้ อยูใ่ น
ส่วนลึกในหัวใจ และเมื่อพระองค์วางสิ่งนี ้ไว้ ในหัวใจแล้ ว จะไม่มีใครเอาไปจากท่านได้ ในพระธรรมโรม
8:38-39 เปาโลอธิบายถึงปั ญหาต่างๆที่อาจจะพยายามขโมยความรักและความพึงพอใจที่พระคริสต์นามา
สูช่ ีวิต ออกไปจากเราได้ เปาโลกล่าวว่าไม่มีอะไรจะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้ าได้ นัน่ เป็ นความ
มัน่ คงที่แท้ จริง

3. ท่ านจะรู้ สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้ า
ยิ่งมิตรภาพของท่านกับพระเจ้ าเจริญเติบโตในระดับที่ลกึ ขึ ้นเท่าใด ท่านก็จะยิ่งเข้ าใจการทรงสถิตของ
พระเจ้ าในชีวิตมากขึ ้น (เข้ าใจ ไม่ใช่แค่ร้ ูสกึ ) พระเจ้ าทรงสถิตในชีวิตคริสเตียนที่แท้ จริ งทุกคน แต่ไม่ใช่ทกุ
คนที่จะรู้สกึ ถึงการทรงสถิตของพระเจ้ า ยิ่งท่านรู้จกั พระองค์มากเท่าใด ท่านก็จะยิ่งรับรู้ถึงการทรงสถิตของ
พระองค์มากขึ ้นเท่านัน้ มันอาจจะใช้ เวลาทังชี
้ วิต แต่จงลงทุนเวลาในการเรี ยนรู้ที่จะฟั งพระสุรเสียงที่แผ่ว
เบาของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อพระองค์ตรัสในจิตใจ

4. ท่ านจะคิดถึงพระเจ้ ามากขึน้
ถ้ าท่านหลงรักใครสักคนอย่างลึกซึ ้ง มันก็ง่ายที่ความคิดของท่านจะหันไปหาคนๆนันตลอดทั
้
งวั
้ น นี่เป็ น
ความจริงเดียวกับความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้ า ขณะที่ทา่ นทากิจกรรมตลอดทังวั
้ นนัน้ จงให้ พระเจ้ า
เข้ าไปอยูใ่ นความคิด จงบอกพระองค์ในสิ่งที่ทา่ นกาลังรู้สึก คุยกับพระองค์เกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆที่
ท่านกาลังเผชิญอยู่ จดจาคาสอนของพระองค์และพูดกับพระองค์ในเรื่ องนี ้

5. ท่ านจะต้ องการบอกผู้อ่ นื เกี่ยวกับพระเยซู
เมื่อท่านตกหลุมรักใครสักคนอย่างลึกซึ ้ง ท่านจะพบว่ามันง่ายที่จะพูดถึงคนๆนัน้ ถ้ าท่านรักพระเยซู
อย่างแท้ จริง ท่านจะต้ องการให้ ผ้ อู ื่นมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีเหมือนกับที่ทา่ นมี พระเยซูทรงท้ า
ทายเปโตรด้ วยคาถามนี ้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ ้นสูส่ วรรค์ พระองค์ถามเปโตรว่า “เจ้ ารักเราหรื อ?”
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เปโตรตอบพระองค์วา่ ใช่ พระเยซูจงึ กล่าวตอบว่า “จงเลี ้ยงลูกแกะของเราเถิด” (พระเยซูกาลังพูดถึงบรรดา
สาวกของพระองค์) ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ าไม่ใช่เรื่ องส่วนตัว เราต้ องให้ คนอื่นรู้วา่ เรารักพระเยซู
การเรี ยนรู้ที่จะรู้จกั และรักพระเจ้ ามากขึ ้น เป็ นความท้ าทายตลอดชีวิต พระเจ้ าทรงปรารถนาที่จะ
พัฒนามิตรภาพกับท่านในระดับที่ลึกขึ ้น จงให้ เรื่ องนี ้เป็ นสิ่งสาคัญในลาดับต้ นๆในชีวิตของท่าน และท่าน
จะบรรลุเป้าหมายที่สาคัญที่สดุ ในชีวิต
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บทที่ 4
ข้ าพเจ้ าจะจัดการกับความสงสัยเกี่ยวกับการเป็ นคริสเตียนได้ อย่ างไร
ชีวิตคริสเตียนใหม่แตกต่างจากเรื่ องราวของเทพนิยายของเด็กๆ ในเนื ้อเรื่ องเหล่านันประชาชนอยู
้
่กนั
อย่าง “มีความสุขตลอดไป” วิกฤตการณ์ร้ายแรงได้ รับการแก้ ไขจนหมดไป แต่ความเป็ นจริงที่คริสเตียนใหม่
จะต้ องเผชิญนัน้ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ ้นจริง ซึง่ บางครัง้ ก็เป็ นปัญหาที่ยงุ่ ยากมากกว่าปัญหาของเมื่อปี
ที่แล้ ว คริสเตียนใหม่สว่ นใหญ่เผชิญกับความสงสัยเรื่ องการตัดสินใจรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
ความสงสัยเหล่านี ้มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไป สาหรับคริสเตียนบางคนนัน้ มีความคิดชัว่ วูบผ่านเข้ ามาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่คริสเตียน
คนอื่นๆต้ องเจอกับวิกฤตความเชื่อครัง้ ใหญ่ในพระเจ้ าและพบว่าพวกเขาเองมีความสงสัยในประสบการณ์
ทังหมดและแม้
้
แต่สงสัยในพระเจ้ า “ในที่สดุ แล้ ว ถ้ าพระเจ้ ามีจริงและพระองค์รักข้ าพเจ้ าจริงๆ ทาไม
ข้ าพเจ้ าถึงมีปัญหาและความสงสัยเหล่านี ้? บางทีสิ่งที่เป็ นคาสอนทางศาสนาทังหมดนี
้
้อาจจะไม่ได้ มีเพื่อ
ข้ าพเจ้ า มันดูเหมือนงานขายแบบลดแลกแจกแถมที่ไม่ได้ ให้ ประโยชน์อะไร มีแต่ลมปาก”
ท่านเคยรู้สกึ สงสัยไหมว่าพระเจ้ ามีอยูจ่ ริงหรื อไม่? ท่านมีคาถามและรู้สึกว่า “ข้ าพเจ้ าอาจไม่ใช่
คริสเตียน” บ่อยแค่ไหน? อย่าแปลกใจหากท่านมีความรู้สกึ ดิ ้นรนอย่างหนักในขณะที่ทา่ นพยายามที่จะ
ค้ นหาความจริง ประสบการณ์ของท่านเป็ นเรื่ องธรรมดาที่เกิดขึ ้นได้ กบั คริสเตียนใหม่ (และคนที่เป็ น
คริสเตียนมานานแล้ ว) อีกเป็ นจานวนมาก ผลกระทบของความสงสัยและคาถามเหล่านี ้ที่มีตอ่ ชีวิตนัน้ มี
ความเกี่ยวข้ องกันโดยตรงกับคุณภาพของความสัมพันธ์สว่ นตัวของท่านกับพระเยซู
ท่านอาจจะไม่สามารถหยุดความสงสัยทังหมดที
้
่เข้ ามาในใจ แต่ท่านสามารถกาหนดผลกระทบที่ความ
สงสัยเหล่านี ้จะมีตอ่ ชีวิตได้ อย่างแน่นอน พระเจ้ าไม่ได้ ปล่อยให้ ท่านอยูก่ บั ความสงสัยเหล่านี ้และบอกให้
ท่านแก้ ปัญหาเองโดยลาพัง พระองค์พร้ อมที่จะช่วยหากท่านเต็มใจที่จะให้ พระองค์เข้ ามาช่วย เมื่อดาวิดใน
พระคัมภีร์เดิมรู้สกึ ดิ ้นรนกับความสงสัย เขามองที่พระเจ้ าเพื่อขอความช่วยเหลือ
สดุดี 94:19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
เมื่อความกังวลใจของข้ าพระองค์ มีมาก การเล้ าโลมของพระองค์ ก็หนุนจิตใจของข้ า
พระองค์ ให้ ช่ ืนบาน
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กษัตริ ย์ดาวิดมองเห็นความหวังข้ างหน้ า! ท่านเองก็มีความเชื่อมัน่ ได้ เช่นกันว่าพระเจ้ าจะช่วยให้ ทา่ น
เอาชนะความสงสัยได้ การต่อสู้ซงึ่ เกิดขึ ้นในใจของท่านนัน้ จะช่วยให้ ชีวิตเจริญเติบโตในฝ่ ายวิญญาที่
แท้ จริง ในท่ามกลางความสงสัยที่ทา่ นรู้สึกอ่อนแอและอยากจะยอมแพ้ แต่จงยืนหยัดในพระสัญญาซึง่ อยู่
ในพระวจนะของพระเจ้ า
พระเจ้ าไม่เคยทอดทิ ้งหรื อละทิ ้งท่าน แต่ไม่มีตอนไหนในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์สญ
ั ญาว่าจะเอา
ความสงสัยออกไปจากท่าน ท่านจะต้ องยอมรับความจริงและจัดการกับความสงสัย การเพิกเฉยต่อความ
สงสัยจะไม่ทาให้ ทา่ นขจัดพวกมันออกไปได้ อย่างแน่นอน

ก. ใครนาความสงสัยเหล่ านีเ้ ข้ ามาในใจของท่ าน
ความสงสัยทุกอย่างไม่ได้ เป็ นเหมือนกันหมด ความสงสัยบางอย่างมีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับคาสอน
และความเชื่อที่ทา่ นเติบโตขึ ้นมา ถ้ าคุณพ่อคุณแม่ของท่านไม่เชื่อในพระเจ้ า ท่านก็อาจจะพบว่าความ
สงสัยเหล่านี ้ยังคงกลับมาหาท่าน "ข้ าพเจ้ าจะรู้ได้ อย่างไรว่ามีพระเจ้ าจริงๆ?" หากสันติสขุ และความชื่นชม
ยินดีไม่เกิดขึ ้น มีแต่ความยุง่ ยากเท่านันที
้ ่เพิ่มขึ ้น ท่านก็อาจจะเริ่มตังค
้ าถามว่าท่านเป็ นคริสเตียนจริงหรื อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบางคนให้ คามัน่ สัญญาว่าท่านจะรู้สกึ ถึงสันติสขุ และความรักของพระเจ้ าทุกๆวัน
เมื่อท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
ความสงสัยจะมาจากหลายทิศทางด้ วยกัน ก่อนที่เราจะมองดูที่สาเหตุและการแก้ ปัญหาความสงสัย
เราจาเป็ นต้ องพิจารณาถึงความแตกต่างว่าใครสามารถนาความสงสัยเข้ ามาในใจ

1. ซาตาน
ถ้ าซาตานไม่สามารถหยุดยังการรั
้
บเชื่อเป็ นคริสเตียนของท่านได้ เขาก็จะใส่ความสงสัยและคาถาม
มากมายเกี่ยวกับการตัดสินใจรับเชื่อเป็ นคริสเตียนในจิตใจของท่าน สิ่งนี ้เกิดขึ ้นกับผู้ที่เป็ นคริสเตียนนาน
แล้ วรวมทังผู
้ ้ เชื่อใหม่
เราอาจชี ้ชัดได้ วา่ ความสงสัยเหล่านี ้เป็ นการทดลอง พระคัมภีร์พดู ถึงซาตานว่าเป็ นพ่อแห่งการมุสา เขา
เป็ นเจ้ าแห่งการหลอกลวงมนุษย์ พระเจ้ าทรงสัญญาว่าจะช่วยท่านเมื่อการทดลองมาถึงท่าน จงจาไว้ วา่
ใครเป็ นผู้นาในชีวิตของท่านในเวลานี ้ และจงอย่าฟั งคาโกหกที่ซาตานนาเข้ ามาในชีวิตของท่าน

2. คนอื่นๆ
คนอื่นๆอาจจะพูดว่าหรื อทาบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้ ทา่ นสงสัยความจริงของพระคริสต์หรื อการอุทิศตัว
ของท่านกับพระองค์ คนที่ไม่ได้ เป็ นคริสเตียนสามารถเข้ าใจการอุทิศตัวของท่านต่อพระเยซูคริสต์อย่างผิดๆ
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ได้ ง่าย พวกเขาอาจหัวเราะเยาะการตัดสินใจที่จะเป็ น "คนเคร่งศาสนา" อย่าแปลกใจเมื่อพวกเขาสงสัยใน
ความเชื่อของท่านและพยายามทาให้ ทา่ นติดกับด้ วยคาถามด้ านศาสนศาสตร์ ที่ซบั ซ้ อน
น่าเศร้ าใจ แต่ก็เป็ นความจริ งที่วา่ คนเหล่านันบางคนที
้
่นาความสงสัยเข้ ามาในใจเป็ นคนที่ครัง้ หนึง่ เคย
อุทิศตัวต่อพระคริสต์ เขาพูดว่า "ข้ าพเจ้ าเคยฟั งคาสอนของพระเยซูแล้ ว แต่นนั่ ไม่ได้ ผลสาหรับข้ าพเจ้ า"
"อย่าเชื่อทุกสิ่งที่พวกเขาบอกท่าน ไม่ใช่ทกุ สิ่งที่เขาพูดจะเป็ นอย่างนัน"้ จากนันเมื
้ ่อเกิดปัญหาขึ ้น คาพูด
ต่างๆของพวกเขาก็จะดังก้ องอยูใ่ นใจของท่านว่า "บางทีมนั อาจจะไม่ได้ ผลกับข้ าพเจ้ าด้ วยเช่นกัน"
ให้ เราลองจดบันทึก พระเยซูต้องการให้ ทกุ คนมีประสบการณ์ในความชื่นชมยินดีในความรอดของ
พระองค์ ถ้ ามันไม่ได้ ผลสาหรับคนอื่นๆ อย่าโทษพระเจ้ า พระองค์จะช่วยท่านในทุกๆปัญหาที่ท่านเผชิญ
คริสเตียนที่แท้ จริงก็อาจจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ทา่ นมีความสงสัย ถ้ าท่านได้ ยินดริสเตียนสอนเกี่ยวกับ
การดาเนินชีวิตคริสเตียนที่แตกต่างกัน ท่านก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าอะไรถูก อะไรผิด ถ้ าคริสเตียนบางคนพูด
ว่าไม่เป็ นไรหรอกที่จะทาสิ่งที่ทา่ นเคยถูกสอนว่าเป็ นความบาป จากนันค
้ าถามก็จะผุดขึ ้นมาในใจของท่าน
สิ่งนี ้เกิดขึ ้นกับคริสเตียนใหม่ในยุคของพระคัมภีร์ใหม่ด้วย
บรรดาผู้นาคริสตจักรในเยรูซาเล็มเขียนจดหมายถึงคริสเตียนเหล่านี ้ โดยพูดว่า "ด้ วยข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ได้ ยินว่ามีบางคนในพวกข้ าพเจ้ าได้ พดู ให้ ทา่ นทังหลายเกิ
้
ดความไม่สบายใจ และทาให้ ใจของท่านปั่นป่ วน
ไป" (กิจการ 15:24) ไม่วา่ นี่จะเป็ นคาสอนเทียมเท็จหรื อความบาปในชีวิตของพวกเขาก็ตาม จงระมัดระวัง
ว่าท่านจะไม่ปล่อยให้ ปัญหาของพวกเขาทาลายการอัศจรรย์แห่งความรอดที่เกิดขึ ้นในชีวิตของท่าน
วิธีอื่นๆที่คริสเตียนหลายคนสามารถนาความสงสัยเข้ ามาในใจของท่าน คือเมื่อท่านคิดว่าพวกเขา
สมบูรณ์แบบหรื อเกือบสมบูรณ์แบบ จงระวังให้ มากในเรื่ องการเปรี ยบเทียบตัวท่านเองกับ คริสเตียนคน
อื่นๆ คริสเตียนทุกคนยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมาก ท่านอาจจะเห็นคนอื่นที่ไม่เคยมีปัญหาที่รุ นแรง พวก
เขามักจะมีความสุขและยิ ้มแย้ มอยูเ่ สมอ แล้ วท่านก็มองดูปัญหาทังหมดในชี
้
วิตของท่านและพูดว่า
"ข้ าพเจ้ าต้ องทาอะไรที่ผิดพลาดแน่นอน ทังหมดที
้
่ข้าพเจ้ ามีล้วนแล้ วแต่เป็ นความยุง่ ยากที่ผา่ นเข้ ามาไม่
หยุดหย่อน" จงอดทน พระเจ้ ากาลังทางานในท่าน

3. ตัวท่ านเอง
หลายครัง้ ที่มนุษย์มีความสงสัยว่าพวกเขาเป็ นคริสเตียนหรื อไม่ และไม่มีใครตาหนิในเรื่ องนี ้นอกจาก
ตัวพวกเขาเอง พระคัมภีร์บอกกับท่านอย่างชัดเจนและง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีการรับเชื่อเป็ น คริสเตียน ถึง
กระนันบางคนก็
้
ลงั เลที่จะเชื่ออย่างจริงจังว่าพระคัมภีร์ตอนนันส
้ าหรับเขาด้ ว ย ดังนันพวกเขาจึ
้
งนาความ
สงสัยทุกอย่างมาสูต่ นเอง
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4. พระเจ้ า
พระเจ้ าอาจจะปล่อยให้ เราอยูใ่ นภาวะของการขาดความมัน่ ใจ(ความสงสัย)ว่าเราเป็ น คริสเตียน
หรื อไม่ ท่านคิดว่าท่านได้ อทุ ิศตนทังหมดเพื
้
่อพระองค์แล้ ว แต่พระองค์ทรงรู้ว่าท่านไม่ได้ ทาเช่นนัน้ พระองค์
ก็อาจอนุญาตให้ ความสงสัยเข้ ามาในใจ เพื่อท่านจะแสวงหาคาตอบ แทนที่จะยังคงดาเนินชีวิตด้ วยคาวม
เข้ าใจที่ผิด ว่าท่านเป็ นคริสเตียนจริงๆ
การขาดความมัน่ ใจในพระเจ้ าจะยังคงอยู่หากมีความบาปอยูใ่ นชีวิตของท่านซึง่ ท่านยังไม่ได้ สารภาพ
กับพระเจ้ า บ่อยครัง้ ที่เราเรี ยกว่าสิ่งนี ้ว่านี่เป็ นการดลใจจากพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ หรื อเป็ นความรู้สกึ เสียใจ
ต่อความผิดอย่างแท้ จริง พระเจ้ าจะยังคงให้ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทางานในจิตใจของท่านจนกว่าท่านจะ
สารภาพบาป
ถ้ าพระเจ้ านาความสงสัยเข้ าไปในใจของใครคนหนึง่ มันก็อาจจะเป็ นเพราะคนๆนันก
้ าลังดาเนินชีวิต
อยูใ่ นการหลอกลวง พระเจ้ าอาจจะใช้ วิธีการอื่นๆ เพื่อพยายามทะลุทะลวงการหลอก ลวงที่อยูใ่ นชีวิตของ
คนๆ นี ้ พระองค์ทรงลงวินยั เราเพราะพระองค์รักเรา แต่พระองค์ไม่เคยบีบบังคับให้ มนุษย์ทาตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ถ้ าท่านจริงใจที่จะรับใช้ พระเจ้ าด้ วยสิ ้นสุดใจ พระเจ้ าจะไม่นาความสงสัยเข้ ามาในใจ
เพียงเพื่อจะทาให้ ทา่ นยุง่ ยาก
มีเรื่ องหนึง่ ในพระคัมภีร์ที่แสดงให้ เห็นถึงสถานการณ์ที่มีความเป็ นไปได้ ว่าพระเจ้ าทรงนาความสงสัย
เข้ ามาในใจของผู้เชื่อ พระธรรมาระโก 10:17-22 อธิบายว่าชายผู้นี ้เป็ นเศรษฐี หนุม่ ผู้มงั่ คัง่ เขาต้ องการรู้
เรื่ องการได้ รับชีวิตนิรันดร์ พระเยซูบอกให้ เขาเชื่อฟั งพระบัญญัตใิ นพระคัมภีร์ ชายผู้นนเชื
ั ้ ่อฟั งพระบัญญัติ
ของพระเจ้ ามาตังแต่
้ เด็ก จากนันพระเยซู
้
บอกให้ เขาขายทุกสิ่งทังหมดและให้
้
เงินแก่คนยากจน และจากนัน้
ให้ ตดิ ตามพระเยซู ในการเผชิญกับทางเลือกที่ชดั เจนนี ้ เศรษฐี หนุม่ ก็ปฏิเสธพระเยซู
ถ้ าซาตานรู้อยูแ่ ล้ วว่าความร่ ารวยของชายผู้นี ้มีความสาคัญต่อเขามากกว่าที่จะเชื่อฟั งพระเจ้ า แล้ ว
ทาไมซานตานจึงต้ องใส่ความสงสัยไว้ ในใจของชายผู้นี ้? สิ่งที่ซาตานต้ องทาคือนัง่ อยู่ข้างๆและยุยงชายผู้นี ้
อย่างเงียบๆ ถึงวิธีที่จะทาให้ เขาร่ ารวยมากขึ ้น ซาตานต้ องการให้ ชายผู้นี ้คิดว่าเขากาลังทาสิ่งที่ดี การนา
ความสงสัยเข้ ามาในใจของมนุษย์เป็ นเหตุให้ มนุษย์แสวงหาคาตอบที่ชดั เจนเช่นเดียว กับที่เศรษฐี หนุม่ คนนี ้
ทา
ดูเหมือนว่าพระเจ้ าเป็ นต้ นเหตุแห่งคาถามของชายผู้นี ้ พระเจ้ าทรงล่วงรู้จิตใจของเขา และตระหนักว่า
ถ้ าเขาไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีตอ่ ความร่ ารวยของเขาแล้ วละก็ เขาก็อาจจะไม่ได้ เข้ าแผ่นดินสวรรค์เมื่อ
เขาตาย แน่นอนว่าพระเจ้ าต้ องการให้ ชายผู้นี ้ตระหนักถึงความผิดพลาดและเข้ าสูข่ นตอนของการ
ั้
เปลี่ยนแปลง พระเยซูทรงช่วยให้ เศรษฐี ผ้ นู ี ้เข้ าใจว่าทาไมเขาจึงมีคาถามและความสงสัย เมื่อท่านรู้สาเหตุ
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แห่งความสงสัยของท่านแล้ ว ท่านก็จะเผชิญกับทางเลือกหนึง่ นัน่ คือท่านจะเข้ าสูข่ นตอนที
ั้
่จาเป็ นเพื่อ
จัดการกับปัญหาที่ทาให้ เกิดความสงสัยไหม?

ข. อะไรเป็ นสาเหตุของความสงสัยเหล่ านี ้
เคยมีใครบอกท่านไหมว่า "ถ้ าท่านมีความสงสัยเกี่ยวกับพระเจ้ าและการเป็ นคริสเตียน แสดงว่าต้ องมี
บางสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ ้นกับท่าน" นัน่ ฟั งดูเหมือนกับเพื่อนๆของโยบที่บอกกับเขาเมื่อเขาอยูใ่ นช่วงเวลาที่
ทุกข์ทรมานและเจ็บปวด ถ้ าท่านมีความสงสัย ก็ไม่ได้ หมายความว่าท่านต้ องทาความบาปเสมอไป
ความสงสัยเหล่านี ้มีสาเหตุ ถ้ าท่านต้ องการขจัดความสงสัยออกไป ก็ จงค้ นหาว่าอะไรเป็ นสาเหตุของ
ปัญหานี ้ ท่านสามารถนาสาเหตุทงหมดที
ั้
่ทาให้ เกิดปัญหา และจาแนกออกเป็ นหนึง่ ในสามกลุม่ ข้ างล่างนี ้

ช่ องว่ างของความรู้
ช่องว่างของความรู้อาจเป็ นต้ นเหตุแห่งความสงสัย เมื่อท่านมีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ท่านจะสามารถระบุ
ปัญหาและขจัดมันออกไปได้ เมื่อมีคนบอกท่านว่าทันที่ท่านรับเชื่อเป็ นคริสเตียน ท่านจะสัมผัสความรัก
ความชื่นชมยินดี และมีสนั ติสขุ ทุกๆวัน เมื่อท่านไม่มีประสบการณ์ในความรู้สกึ เหล่านี ้ ความสงสัยก็จะเข้ า
มาในใจ เมื่อท่านค้ นพบความจริงและเข้ าใจความจริงนัน้ ท่านก็จะตระหนักว่าสิ่งที่ทา่ นรู้มานัน้ ไม่ใช่สิ่งที่
พระคัมภีร์บอก ความสงสัยสามารถถูกขจัดออกไปจากใจของท่านเพราะขณะนี ้ท่านรู้ว่าความรู้สึกต่างๆ
ไม่ใช่บททดสอบที่แท้ จริงของการเป็ นคริสเตียน

ช่ องว่ างของความเข้ าใจ
ความสงสัยบางอย่างเป็ นผลของการรู้ความจริง แต่ไม่ได้ เข้ าใจอย่างถูกต้ องว่าความจริงนันเกี
้ ่ยวข้ อง
กับชีวิตของท่านอย่างไร คริสเตียนบางคนรู้ในสิ่งที่พระคัมภีร์บอก แต่ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั
สถานการณ์ในชีวิตได้ เขารู้ว่าพระธรรมฟิ ลิปปี 4:19 บอกว่า "และพระเจ้ าของข้ าพระเจ้ าจะประทานสิ่ง
สารพัดที่พวกท่านขาดอยูน่ นั ้ จากทรัพย์อนั รุ่งเรื องของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฉบับสมาคมพระคริสต
ธรรมไทย) แต่ก็มีสิ่งจาเป็ นมากกมายที่ยงั ขาดอยู่ พวกเขาไม่เข้ าใจว่ากาลังทาอะไรผิดเพราะยังขาดสิ่งที่
จาเป็ นอยู่
พวกเขาอ่านในพระธรรมยากอบ 4:7-8 ว่าจงต่อสู้กบั มารและเข้ าใกล้ พระเจ้ า สิ่งที่พวกเขาถูกสอนให้
ทานันชั
้ ดเจนมาก แต่วิธีที่จะนามาประยุกต์ใช้ ไม่ชดั เจน การหาข้ อมูลเพิ่มเติมอาจจะช่วยได้ แต่บางครัง้ การ
ทาความเข้ าใจที่ดีที่สดุ มาจากการมีประสบการณ์ หลังจากที่ทา่ นได้ เผชิญกับความยากลาบากแล้ ว ท่านจะ
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เข้ าใจว่าพระเจ้ าทรงอนุญาตให้ มนั เกิดขึ ้น เมื่อท่านอยูท่ า่ มกลางสถานการณ์ที่ยากลาบาก ดูเหมือนว่าไม่มี
ข้ อมูลใดที่ทาให้ ท่านพอใจได้ เลย

ช่ องว่ างด้ านความประพฤติ
ความสงสัยมากมายมีสาเหตุมาจากการที่ไม่ได้ ทาในสิ่งที่ทา่ นรู้วา่ ควรจะทา ท่านพาตัวเองเข้ าสูก่ าร
ทดลองและความบาป ซานตานมาพร้ อมกับการกล่าวโทษและพูดว่า "ท่านไม่ใช่คริสเตียนที่ดี ดูสิ่งที่ทา่ นทา
ลงไปสิ ท่านจะไม่ประสบความสาเร็จในการเป็ นคริสเตียนแน่ๆ " บางครัง้ ท่านก็อาจจะนาความสงสัยมาสู่
ตัวท่านเองในเรื่ องการเป็ นคริ สเตียน เมื่อท่านตังเป้
้ าหมายที่สงู เกินไป กระบวนการเจริ ญเติบโตจาก
คริสเตียนทารกไปสูก่ ารเป็ นผู้นาที่เติบโตในฝ่ ายวิญญาณนัน้ ไม่ได้ เกิดขึ ้นในเวลาเพียง 1 หรื อ 2 สัปดาห์
ส่วนใหญ่แล้ วคริสเตียนทุกคนรู้ความจริงของพระเจ้ ามากกว่าที่เขานาไปใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ที่สาคัญก็คือว่าท่านกาลังทามากขึ ้นและเจริญเติบโตขึ ้นในแต่ละวัน หรื อท่านกาลังพอใจอยู่
กับการแค่ร้ ูความจริง? ถ้ าท่านหลอกลวงตัวเองว่าทังหมดที
้
่ทา่ นจะต้ องทาคือรู้ความจริ ง พระเจ้ าก็อาจจะ
นาความสงสัยเข้ ามาในใจ เพราะท่านกาลังเดินบนทางที่ผิด
มีปัญหามากมายที่ทาให้ เราสงสัยในความเป็ นคริสเตียน ต่อไปนี ้เป็ นปัญหาบางอย่างที่เป็ นสาเหตุของ
ความสงสัย

ปั ญหาที่ 1: เมื่อความรู้ สึกที่ดีหายไป
ในช่วงแรกของหนังสือเล่มนี ้ เราได้ พดู ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เรามีในช่วงที่เราอุทิศตัวต่อพระคริสต์
คนมากมายมีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สกึ เมื่อรับเชื่อเป็ น คริสเตียน บางคน
อธิบายเรื่ องนี ้ว่าเป็ น "ช่วงฮันนีมนู " ชีวิตสบายๆ ความชื่นชมยินดีและสันติสขุ ที่มาจากการได้ รับอภัยบาปถือ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่นา่ ตื่นเต้ น พวกเขารู้วา่ พระเจ้ ามีอยู่จริง
แต่หลังจากนันผลของการช่
้
วงฮันนีมนู ก็เริ่มน้ อยลง ท่านตื่นขึ ้นมาในตอนเช้ าและไม่ร้ ูสกึ ชื่นชมยินดี
เหมือนที่เคยเป็ น ท่านอธิษฐานและไม่ได้ ร้ ูสกึ ถึงการทรงสถิตของพระเจ้ าเลย ที่แย่กว่านันก็
้ คือความรู้ สึก
โกรธและไม่พอใจซึง่ เป็ นความรู้สกึ ที่ไม่ดีนนั ้ ปรากฎขึ ้นครัง้ แล้ วครัง้ เล่า แทนที่ปัญหาจะลดลง ดูเหมือนว่า
ท่านกาลังเผชิญกับมันมากขึ ้น
ท่านอ่านพระคัมภีร์ แต่มนั ดูเหมือนไม่มีชีวิต ใจของท่านเหม่อลอยได้ ง่ายเมื่อท่านพยายามที่จะอ่าน
พระคัมภีร์ ท่านลองถามตัวเองว่า "เกิดอะไรขึ ้น?" ในสภาวะเช่นนี ้ ที่ความสงสัยต่างๆจะเข้ ามาในใจของ
ท่านอย่างง่ายๆ
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ปั ญหาที่ 2: ยังคงล้ มลงในความบาป
คริสเตียนใหม่มกั จะจดจาพระสัญญาของพระเจ้ าที่ให้ ไว้ ในพระธรรมฟิ ลิปปี 4:13 และ 2โครินธ์ 5:17
ฟิ ลิปปี 4:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
ข้ าพเจ้ าเผชิญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ ผ้ ูทรงเสริมกาลังข้ าพเจ้ า
2 โครินธ์ 5:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย
เหตุฉะนัน้ ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นัน้ ก็เป็ นคนที่ถูกสร้ างใหม่ แล้ ว สิ่งสารพัดที่เก่ าๆก็ล่วง
ไป นี่แน่ ะกลายเป็ นสิ่งใหม่ ทงั ้ นัน้
แต่เมื่อกลับมาในที่ทางาน โรงเรี ยน ครอบครัว เพื่อนบ้ าน เพื่อนร่วมห้ อง แรงกดดันและปัญหาต่างๆก็
ยังมีอยูม่ าก มันดูเหมือนว่าการทดลองให้ ทาความบาปก็มีมากขึ ้นในแต่ละวัน ท่านมีความตังใจที
้ ่จะ
เปลี่ยนแปลงและเป็ นเหมือนพระคริสต์มากขึ ้น แต่ความปรารถนาของท่านไม่สอดคล้ องกับการประพฤติ
ท่านตกจากมาตราฐานครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ดูเหมือนว่าการทดลองมีความน่าดึงดูในระยะนี ้ และดูเหมือนว่า
พระเจ้ าจะอยูห่ า่ งไกลออกไป
ซาตานกล่าวโทษอย่างมากหลังจากท่านล้ มลง เขากล่าวหาอยู่ตลอดเวลาว่าท่านล้ มเหลวอย่างสิ ้นเชิง
เขากล่าวว่า “ท่านไม่สามารถเป็ นคริสเตียนได้ ” ท่านทูลขอพระเจ้ าให้ ชว่ ยเหลือท่าน แต่ก็ไม่มีการอัศจรรย์
ใดๆเกิดขึ ้น มีแต่ปัญหาเท่านันที
้ ่เพิ่มขึ ้น
“บางทีนี่อาจจะไม่ใช่เพื่อฉัน” ท่านกล่าวกับตัวเอง “ถ้ าฉันไม่ได้ รับชัยชนะเหนือความบาป ฉันก็ไม่
ประสบความสาเร็จในการเป็ นคริสเตียนได้ อย่างแน่นอน” บางทีทา่ นอาจจะรู้สกึ ว่าท่านไม่ได้ อทุ ิศตัวมากพอ
ต่อพระคริสต์ นัน่ อาจเป็ นส่วนหนึง่ ของปัญหา แต่ทา่ นก็ควรพิจารณานิสยั เก่าๆที่เป็ นความบาปเหล่านี ้ที่เข้ า
มามีสว่ นในการดาเนินชีวิตของท่านนานเป็ นเวลาหลายปี ด้วย
พระเจ้ าไม่เคยสัญญาว่าจะขจัดปัญหาทังหมดออกไปอย่
้
างอัศจรรย์ในวันที่ทา่ นรับเชื่อเป็ นคริสเตียน
บ่อยครัง้ ที่เราต้ องเรี ยนรู้การมีทศั นคติและรูปแบบใหม่ๆในการตอบสนองปัญหาเหล่านี ้ ซึง่ จะต้ องใช้ เวลา
และเป็ นงานยาก ลองคิดดูว่าเด็กทารกต้ องล้ มลงกี่ครัง้ ในช่วงหัดเดิน แต่เขาก็ยงั ลุกขึ ้นมา ในเวลาไม่กี่
สัปดาห์หรื อไม่กี่เดือนเขาก็สามารถวิ่งไปทุกที่ได้ ท่านอาจต้ องใช้ เวลาหลายสัปดาห์หรื อหลายเดือนกว่าที่จะ
ประสบความสาเร็จในการเอาชนะปัญหาเหล่านัน้
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ปั ญหาที่ 3: ให้ พระเยซูเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในชีวิตของท่ าน
คริสเตียนใหม่คนหนึง่ กล่าวว่า “ฉันต้ องการให้ พระเจ้ าเข้ ามาช่วยเหลือในชีวิต ฉันรู้ว่ามีหลายด้ านที่
ต้ องการการเจริญเติบโต แต่พระเจ้ าไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าฉันควรจะแต่งงานกับใคร” เรื่ องนี ้จบลงด้ วยความ
เศร้ าหลังจากเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่สปั ดาห์ เมื่อชายผู้นี ้เลือกที่จะเดินในทางของตัวเอง แทนที่จะมอบชีวิต
ทังหมดของเขาให้
้
กบั พระคริ สต์
ท่านไม่สามารถยึดด้ านใดด้ านหนึง่ ในชีวิตของท่านเอาไว้ พระเยซูจะต้ องเป็ นผู้นาทังหมดในชี
้
วิต
มิฉะนันแล้
้ วพระองค์ก็จะไม่ใช่องค์พระผู้เป็ นเจ้ าในชีวิตอีกต่อไป ถ้ าท่านเข้ าใจเรื่ องการปฏิบตั ิตามคาสัง่
ของพระคริสต์อย่างชัดเจน ท่านก็จะต้ องเลือกอย่างชัดเจนด้ วย ถ้ าท่านประวิงเวลาในการอุทิศตัวทังหมด
้
ต่อพระคริสต์ ความสงสัยก็อาจจะเข้ ามาในไม่ช้า

ปั ญหาที่ 4: รั บเชื่อเป็ นคริสเตียนอย่ างลับๆ
ความสงสัยมักเกิดขึ ้นกับบางคนที่ไม่ได้ แสดงให้ ผ้ อู ื่นรู้ว่าเขาได้ อทุ ิศตัวเองต่อพระเยซู บางคนในกลุม่ นี ้
กลัวว่าเพื่อนๆและครอบครัวจะคิดอย่างไร พวกเขาอาจพูดว่า “ไม่มีใครเข้ าใจข้ าพเจ้ าเลย” สาหรับคนที่ไม่
เต็มใจต้ อนรับพระคริสต์อย่างเปิ ดเผย ความสงสัยก็จะเข้ ามาอย่างแน่นอน ดูในพระธรรมฟิ ลิปปี 3:7:1, 1เป
โตร 3:15, เอเฟซัส 4:20-24, ลูกา 9:26 และโรม 1:16

ปั ญหาที่ 5: การทดลอง
คริสเตียนทุกคนจะเผชิญกับการทดลองให้ ทาบาป หลายครัง้ ที่คริสเตียนใหม่ไม่เคยถูกทดลองใน
ช่วงแรก เหมือนกับว่าพระเจ้ าทรงกันก
้ าแพงขึ ้นเพื่อปกป้องไว้ จนกว่าพวกเขาจะสามารถเจริญเติบโตใน
ฝ่ ายวิญญาณ แต่หลังจากนันไม่
้ กี่สปั ดาห์หรื อไม่กี่เดือน พวกเขาก็เจอกับการทดลองทังเก่
้ าและใหม่เข้ ามา
ในชีวิต การทดลองเหล่านันถาโถมเข้
้
ามาจากทุกๆด้ าน เหมือนกับน ้าท่วม พวกเขาถามว่า “เกิดอะไรขึ ้นกับ
ข้ าพเจ้ า?” “ข้ าพเจ้ ากาลังสูญเสียความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับพระเยซูหรื อ? ยิ่งข้ าพเจ้ ารับใช้ พระเยซูนาน
เท่าใด ข้ าพเจ้ าก็ควรมีการทดลองน้ อยลงไม่ใช่หรื อ? ”
พระเยซูเคยถูกทดลองให้ ทาบาป และท่านก็จะถูกทดลองด้ วยเช่นกัน พระองค์รับใช้ พระเจ้ าอย่างสัตย์
ซื่อตลอดชีวิต ไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดที่สญ
ั ญาว่าเราจะไปถึงจุดที่สามารถเป็ นผู้ใหญ่ในฝ่ ายวิญญาณได้ โดย
ไม่เผชิญกับการทดลองให้ ทาบาปอีกต่อไป
ถ้ าท่านถูกโจมตีอย่างฉับพลันด้ วยการทดลองในทุกๆด้ าน มันอาจจะบอกท่าน 2 อย่าง อย่างแรกคือ
พระเจ้ าทรงไว้ ใจว่าท่านจะสามารถรับมือกับการทดลองเหล่านี ้ได้ ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ดูใน
พระธรรม 1โครินธ์ 10:13 อย่างที่สองคือ ซาตานไม่มีความสุขกับสิ่งที่กาลังเกิดขึ ้นในชีวิตของท่าน เขา
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ออกไปทาลายสิ่งดีที่พระเจ้ ากาลังทาในชีวิต อย่าแปลกใจเมื่อการทดลองถาโถมเข้ ามาในชีวิต อย่าสงสัยใน
พระเจ้ า แต่ให้ เข้ าใกล้ พระองค์และยืนหยัดต่อต้ านมารร้ าย ดูในพระธรรมยากอบ 4:7-8

ปั ญหาที่ 6: ความขมขื่นต่ อผู้อ่ ืน
ปัญหาบางอย่างซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดความสงสัยนันดู
้ เหมือนว่าไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับความสงสัยเลย ความ
ขมขื่นเป็ นหนึง่ ในปัญหาเหล่านัน้ เมื่อท่านมีความรู้สกึ โกรธและเกลียดชังผู้อื่น ก็เท่ากับว่าท่านกาลังเปิ ดตัว
ให้ กบั ความสงสัย ความขมขื่นเป็ นการละเมิดพระบัญชาของพระเจ้ าโดยตรงในเรื่ องการยกโทษให้ กบั ผู้ที่ทา
ผิดต่อท่าน เมื่อท่านปฏิเสธที่จะเชื่อฟั งพระเจ้ า ก็เท่ากับว่าท่านกาลังเดินเข้ าสูท่ ะเลแห่งปัญหา
ความขมขื่นมีผลกระทบในด้ านลบมากมายในชีวิตของใครก็ตามที่เต็มใจจะปล่อยให้ มนั เข้ าไปอยู่
ภายในใจ มันจะทาลายสันติสขุ และความชื่นชมยินดีที่พระเจ้ าต้ องการให้ ทา่ น มันทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อม
แห่งความสงสัยที่หยัง่ รากลึกและเจริญเติบโตในชีวิตของท่าน
ถ้ าท่านติดกับดักของความขมขื่น จงเข้ ามาหาพระเจ้ าและแสวงหาความช่วยเหลือของพระองค์ที่จะ
ขจัดมันออกไป ขณะที่ทา่ นได้ รับเสรี ภาพจากความขมขื่นนัน้ ความสงสัยก็จะหลีกหนีไปเช่นกัน

ปั ญหาที่ 7: เมื่อคาอธิษฐานของท่ านไม่ ได้ รับคาตอบ
พระเจ้ าตอบคาอธิษฐานของเรา พระธรรมมัทธิว 7:7-11 หนุนใจเราให้ ทลู ขอสิ่งที่เราต้ องการกับพระเจ้ า
และพระองค์จะตอบ คริสเตียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ของความรู้สกึ คับข้ องใจในการอธิษฐานเพราะไม่ได้
รับคาตอบใดๆจากพระเจ้ า ท่านพูดว่า “เกิดอะไรขึ ้นกับข้ าพเจ้ า?” หรื อ “เกิดอะไรขึ ้นกับพระเจ้ า? ทาไม
พระองค์ไม่ตอบคาอธิษฐานของข้ าพเจ้ า” มันง่ายที่จะสงสัยพระเจ้ าในช่วงเวลาเหล่านี ้
ทาไมพระเจ้ ามักจะทรงเงียบเฉย? ทาไมพระองค์ไม่เสด็จมาในเมื่อพระองค์อยากให้ เราทูลขอความ
ช่วยเหลือจากพระองค์? ไม่มีคาตอบที่ง่ายๆ บางทีสว่ นหนึ่งของปัญหาของเราคือการคาดหวังว่าพระเจ้ าจะ
ทรงตอบว่าใช่ในทุกคาอธิษฐานของเรา พระองค์อาจจะพูดว่า “ไม่” หรื อ “จงรอคอย”
ในพระคัมภีร์เดิมคนที่รักพระเจ้ าอย่างโยบ อธิษฐานครัง้ แล้ วครัง้ เล่า แต่ก็ไม่ได้ รับคาตอบสาหรับความ
ยุง่ ยากทังปวงที
้
่เขาเผชิญอยู่ พระเจ้ ามีเหตุผลที่จะไม่ตอบคาถามโยบ บางทีพระเจ้ าอาจจะมีเหตุผลที่ดี
สาหรับการไม่ตอบคาอธิษฐานบางอย่างของท่าน บางทีพระเจ้ ากาลังตอบคาอธิษฐานเหล่านัน้ แต่ทา่ นไม่
ฟั ง ดังนัน้ ท่านไม่สามารถได้ ยินสิ่งที่พระองค์กาลังตรัส อย่าปล่อยให้ ความสงสัยของซาตานเข้ ามาในใจ
ท่านเมื่อคาอธิษฐานไม่ได้ รับคาตอบ จงเรี ยนรู้ที่จะศึกษาพระคัมภีร์และฟั งพระสุรเสียงของพระเจ้ าผ่านทาง
พระวจนะของพระองค์
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ปั ญหาที่ 8: ไม่ เต็มใจที่จะแก้ ไขความผิดพลาดหรื อความผิดในอดีต
พระเจ้ าทรงห่วงใยเรื่ องการรื อ้ ฟื น้ มนุษย์อย่างมาก ความรอดเป็ นพันธกิจแห่งการรื อ้ ฟื น้ อย่างแรก
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้ าได้ ถกู สถาปนาขึ ้นมาใหม่ ความบาปแยกท่านออกจากพระเจ้ า เดี๋ยวนี ้พระองค์ทรง
เรี ยกท่านว่าเป็ นบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงอภัยความบาปทังหมดของท่
้
าน แต่คนอื่นๆที่เคยมีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับความบาปในอดีตของท่านล่ะจะเป็ นอย่างไรบ้ าง?
พระเจ้ าทรงยกโทษให้ เรา แต่หลายครัง้ คนที่เราเคยทาผิดต่อเขาไม่ได้ ยกโทษให้ เราด้ วย ท่านมีหน้ าที่ที่
จะต้ องทาทุกสิ่งอย่างเต็มกาลังในการรื อ้ ฟื น้ ความสัมพันธ์ที่ทา่ นทาให้ แตกสลายในอดีต การชดใช้ ไม่ใช่เรื่ อง
สนุกนักที่จะพูดถึง และก็ไม่สนุกที่จะทาด้ วย แต่พระเจ้ าสามารถใช้ สิ่งนี ้เป็ นโอกาสที่ดีมากที่จะแสดงให้ เห็น
อย่างชัดเจนว่าชีวิตของท่านได้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ วโดยพระเจ้ า ถ้ าท่านปฏิเสธที่จะฟั งเสียงของพระ
วิญญาณบริ สทุ ธิ์เมื่อพระองค์โน้ มน้ าวให้ ท่านชดใช้ ท่านกาลังเปิ ดรับเอาความสงสัยเข้ ามา จงวางใจใน
ฤทธิ์เดชของพระเจ้ าที่สามารถช่วยท่านได้ และจงยืนหยัดต่อสู้กบั มารที่พยายามทาให้ ทา่ นกลัวที่จะชดใช้ ดู
ในมัทธิว 5:23-24

ปั ญหาที่ 9: ความกลัว
ความกลัวและความสงสัยมักมาพร้ อมกันเสมอ ความกลัวเป็ นเหตุให้ เปโตรมีความสงสัยหลังจากที่
พระเยซูบอกให้ เขาเดินบนน ้าในท่ามกลางคลื่นลมในทะเลสาบกาลิลี (มัทธิว 14:25-31) เราต้ องระมัดระวัง
ที่จะไม่ปล่อยให้ สถานการณ์ตา่ งๆรอบตัวเรานาความสงสัยและความกลัวเข้ ามาในใจของเรา
แต่มีความกลัวชนิดหนึง่ ที่เราควรจะมี ยกตัวอย่าง การกลัวที่จะจับแท่งเหล็กร้ อนๆ หรื อกลัวสายไฟฟ้าที่
จะช็อตเรา ความกลัวเหล่านันเป็
้ นเรื่ องที่ดีและจะไม่นาความสงสัยเข้ ามาในใจ
บางคนกลัวว่าพระเจ้ าจะไม่เอาใจใส่ปัญหา (ซึง่ มีเพียงพระองค์เท่านันที
้ ่จะช่วยได้ ) พวกเขาแบกภาระที่
พระเจ้ าไม่ต้องการให้ แบกนันไว้
้ ด้วยตัวเอง ความกลัวเหล่านันแสดงให้
้
เห็นถึงการขาดความไว้ วางใจพระ
เจ้ า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้ าไม่ได้ ประทานวิญญาณแห่งความกลัวให้ กบั ลูกของพระองค์ (2 ทิโมธี 1:7)
แต่พระองค์ประทานวิญญาณแห่งฤทธิ์เดช ความรัก และการควบคุมตนเอง ดูในสุภาษิต 3:5-6, 1 ยอห์น
4:18 และยอห์น 14:27

ปั ญหาที่ 10: ความเย่ อหยิ่ง
ความเย่อหยิ่งเป็ นหนึง่ ในศัตรูที่ร้ายกาจที่สดุ ของคริสเตียน คริสเตียนจานวนมากทังอนุ
้ ชนและคนแก่
ล้ วนแล้ วแต่ติดกับและถูกทาลายด้ วยภัยอันตรายชนิดนี ้ ท่านจะเห็นว่าในพระคัมภีร์ตลอดทังเล่
้ มนัน้
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พระเจ้ าทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์ให้ ถ่อมตนและละทิ ้งความเย่อหยิ่ง ปั ญหาดังกล่าวยังคงเป็ น
ปัญหาใหญ่เหมือนกับเมื่อ 3,000 ปี ก่อน
คนจานวนมากที่มีความเย่อหยิ่งนันไม่
้ ได้ ระมัดระวังที่จะฟั งเสียงพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ บางครัง้ พระเจ้ า
จะนาความสงสัยเข้ ามาในใจของคนเหล่านี ้ที่คดิ ว่าพวกเขาเป็ นคนฝ่ ายวิญญาณ แต่ในมุมมองของพระเจ้ า
แล้ ว พวกเขากลับดูแย่มาก พระองค์จะอนุญาตให้ ความสงสัยเหล่านี ้แสดงให้ คนนันเห็
้ นถึงทางที่ผิดพลาด
ของเขา ดูในพระธรรม 2 พงศาวดาร 7:14
ถ้ าท่านมีความสงสัยอยูใ่ นใจ มันก็ไม่ได้ หมายความว่าท่านมี 1 ใน 10 ปัญหาเหล่านี ้ มีประเด็นอื่นๆซึง่
เป็ นสาเหตุของความสงสัยด้ วย อย่างไรก็ตามเมื่อท่านมีความสงสัย ก็จงมองดูชีวิตของท่าน ถ้ าท่าน
มองเห็นหนึง่ ในปัญหาเหล่านี ้ในชีวิต ก็จงจัดการมัน

ค. ท่ านจะค้ นพบสิ่งที่เป็ นสาเหตุแห่ งความสงสัยของท่ านได้ อย่ างไร?
พระเยซูทรงเต็มใจและกระตือรื อร้ นที่จะช่วยท่านขจัดความสงสัยที่อยูใ่ นใจ การรักษาแบบธรรมดาไม่
สามารถขจัดโรคสงสัยออกไปได้ ในทันที

1. อธิษฐาน
โดยพื ้นฐานแล้ ว ความสงสัยเป็ นปัญหาที่อยูใ่ นความคิดของท่าน การอธิษฐานเป็ นการคุยกับพระเจ้ า
จงบอกพระองค์ถึงสิ่งที่ทา่ นกาลังเผชิญ ให้ พระเยซูเป็ นศูนย์กลางความคิดของท่าน พระองค์มีฤทธิ์อานาจที่
จะช่วยท่านให้ หลุดพ้ นจากความสงสัยใดๆที่ผา่ นเข้ ามาในวิถีทางของท่าน

2. คิดใคร่ ครวญผ่ านปั ญหา
อย่าเพิกเฉยต่อความสงสัย อย่าประณามซาตานและพยายามลืมความสงสัยนัน้ วิธีนนอาจได้
ั้
ผลใน
บางครัง้ แต่หลายครัง้ ก็ไม่ได้ ผล จงพยายามค้ นหาสิ่งที่เป็ นสาเหตุของความสงสัย
ใน หน้ า 51-52 เราพูดเรื่ องปัญหา 3 ประเภทที่เกี่ยวข้ องกับความสงสัย คือปัญหาเกี่ยวกับความรู้
ปัญหาเกี่ยวกับความเข้ าใจ และปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ ปัญหาประเภทไหนที่ทาให้ ทา่ นสงสัย? ซึง่
นัน่ จะมีผลอย่างมากต่อประเภทของการแก้ ไขที่จะช่วยท่านได้ มากที่สดุ
ขณะที่ทา่ นกาลังคิดใคร่ครวญเรื่ องความสงสัยเหล่านี ้ จงพยายามระบุวา่ ใครกาลังนาความสงสัยเข้ า
มาในใจ ผู้นนคื
ั ้ อซาตาน เพื่อน คนที่ไม่ใช่คริสเตียน หรื อว่าพระเจ้ า? หรื อว่าตัวท่านเองที่เป็ นสาเหตุของ
ความสงสัยนี ้?
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3. ศึกษาพระคัมภีร์
ท่านอาจจะพบคาตอบที่ชดั เจนในเรื่ องความสงสัยของท่าน ด้ วยการรับข้ อมูลใหม่ๆจากพระคัม ภีร์ ยิ่ง
ท่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้ า ท่านก็ยิ่งมีความเข้ าใจมากขึ ้นว่าทาไมพระองค์จงึ อยากให้ ท่านมีชีวิตอยู่
ถ้ าท่านรู้วา่ อะไรคือปัญหาที่ทาให้ ทา่ นสงสัย ก็จงดูวา่ พระคัมภีร์พดู ถึงเรื่ องนี ้ว่าอย่างไร

4. จงใช้ เวลากับคริสเตียนคนอื่นๆ
ท่านจาเป็ นต้ องพัฒนามิตรภาพส่วนตัวกับคริสเตียนที่เติบโตในฝ่ ายวิญญาณอย่างน้ อยหนึง่ คนซึง่
สามารถช่วยท่านเมื่อความสงสัยเข้ ามากระทบท่าน บางครัง้ เพียงแค่คยุ กับคริสเตียนคนอื่นก็สามารถช่วย
ให้ จิตใจของท่านหลุดพ้ นจากพันธนาการแห่งความสงสัยได้
ความสงสัยของท่านอาจจะแตกต่างจากที่คริสเตียนคนอื่นๆประสบมาในอดีต อย่าให้ เรื่ องนี ้มาทาให้
ท่านประหลาดใจ พระเจ้ าพร้ อมที่จะช่วยให้ ท่านสามารถเอาชนะความสงสัยได้ พระองค์อาจใช้ คริสเตียน
คนอื่นมาช่วยท่าน หรื อพระองค์อาจจะอนุญาตให้ ทา่ นต่อสู้กบั ความสงสัยด้ วยตัวเองโดยความช่วยเหลือ
ของพระองค์ จงเชื่อมัน่ ว่าพระเจ้ าไม่ต้องการให้ ความสงสัยนี ้คงอยูอ่ ย่างถาวรในชีวิตของท่าน เมื่อท่านคิด
ได้ วา่ อะไรเป็ นสาเหตุของความสงสัย ก็จงขอให้ พระเจ้ าทรงช่วยค้ นหาทางออกที่จะขจัดปัญหาที่เป็ นสาเหตุ
ของความสงสัยนันออกไป
้

ง. ท่ านจะขจัดความสงสัยออกไปได้ อย่ างไร
ความสงสัยอาจทาให้ ทา่ นพ่ายแพ้ หรื อมันอาจจะเป็ นโอกาสที่จะช่วยให้ ทา่ นเจริญเติบโตใน
ความสัมพันธ์สว่ นตัวกับพระคริสต์ ด้ วยความช่วยเหลือจากพระเจ้ า ถ้ าท่านให้ พระองค์เป็ นที่หนึง่ ในชีวิต
ของท่าน ความสงสัยก็จะไม่คงอยู่ตลอดไป
ต่อไปนี ้เป็ นคาแนะนาบางอย่างที่จะช่วยให้ ทา่ นสามารถเอาชนะความสงสัยได้ เราจะพูดกันอย่างย่อๆ
ถึงประเด็นเหล่านันที
้ ่เราได้ อภิปรายกันไปแล้ ว

1. จงยอมรั บว่ าท่ านมีความสงสัย
สาหรับบางคน การยอมรับอย่างง่ายๆว่าเขามีความสงสัยถือเป็ นการทาลายความภูมิใจ พวกเขามอง
เรื่ องนี ้เหมือนกับว่าตัวเองกาลังติดโรค เขาพูดว่า “ถ้ าข้ าพเจ้ ายอมรับว่าข้ าพเจ้ ามีความสงสัย ผู้คนก็จะคิด
ว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคริสเตียนที่ออ่ นแอ”
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การยอมรับว่าท่านมีความสงสัยถือเป็ นก้ าวแรกในการขจัดความสงสัยออกไป ความสงสัยบางอย่าง
อาจถูกเอาออกไปจากใจอย่างง่ายๆด้ วยคาอธิษฐานง่ายๆต่อพระเจ้ า แต่ถ้าความสงสัยยังหวนกลับมาอีก ก็
ถึงเวลาที่จะต้ องพิจารณาความสงสัยนันอย่
้ างใกล้ ชิดมากขึ ้น

2. เริ่มพูดกับพระเจ้ าถึงเรื่ องนี ้
เส้ นทางสูค่ วามเป็ นอิสระจากความสงสัยเริ่มต้ นด้ วยพระเจ้ า จงใช้ เวลาในการบอกกับพระองค์วา่ เกิด
อะไรขึ ้นกับใจของท่าน พระองค์จะไม่ทรงเสียพระทัยหรื อประหลาดใจ ท่านอย่าแปลกใจถ้ าทังหมดที
้
่ทา่ นได้
ยินจากพระเจ้ าคือความเงียบ (บางทีนนั่ อาจเป็ นสิ่งที่ทาให้ ทา่ นสงสัยว่า พระเจ้ าดูเหมือนทรงเงียบเฉยและ
ห่างไกล) อย่างไรก็ตาม จงพูดกับพระองค์ บอกพระองค์ถึงสิ่งที่ทา่ นคิดว่าเป็ นสาเหตุ จงทูลขอสติปัญญา
จากพระเจ้ าเพื่อที่จะจัดการกับความสงสัยนี ้ จงพูดกับพระองค์ตอ่ ไปจนกว่าความสงสัยจะพ่ายแพ้

3. ตรวจสอบความสงสัย
จงสารวจดูความสงสัยเหล่านัน้ พยายามระบุวา่ ปัญหาอะไรเป็ นสาหตุที่ทาให้ เกิดความสงสัยนี ้ จากนัน้
ให้ ชี ้ชัดลงไปว่าใครเป็ นผู้นาความสงสัยเหล่านี ้เข้ ามาในใจ จงดูวา่ พระคัมภีร์พดู ถึงความสงสัยชนิดนี ้ว่า
อะไร

4. ถามพระเจ้ าว่ าพระองค์ ต้องการให้ ท่านขจัดความสงสัยนีอ้ อกไปอย่ างไร
บางครัง้ เราก็หวังว่าพระเจ้ าจะทาให้ ชีวิตเป็ นเรื่ องง่ายสาหรับเรา “พระเจ้ า ขอทรงโปรดทาให้ ความ
สงสัยนี ้หายไป เดี๋ยวนี ้!” ถ้ าพระเจ้ าทรงเงียบ ท่านก็อาจจะสงสัยมากขึ ้น จงยอมรับความรับผิดชอบที่จะ
จัดการกับความสงสัยของท่าน
จงศึกษาพระคัมภีร์ จงแสวงหาหนทางที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจัดการกับปัญหาที่ทาให้ ทา่ นเกิดความสงสัย
เมื่อท่านรู้ปัญหาที่เป็ นสาเหตุของความสงสัยนันแล้
้ ว ทิศทางในการแก้ ไขปัญหาของท่านก็จะเริ่มชัดเจน
อย่าคาดหวังว่าพระเจ้ าจะวางวิธีการแก้ ปัญหาที่สมบูรณ์ไว้ บนตักของท่านอย่างง่ายๆ จงแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้ า แต่ก็ต้องตระหนักว่าพระองค์ทรงคาดหวังว่าท่านจะทาในส่วนของท่าน ครัง้ หนึง่ มี
ชายคนหนึง่ เข้ ามาขอความช่วยเหลือจากพระเยซูด้วยความสิ ้นหวัง บุตรของเขาต้ องได้ รับการรักษา เขาพูด
ว่า “ข้ าแต่พระเจ้ า ข้ าพระองค์เชื่อ ขอทรงช่วยข้ าพระองค์ ที่ข้าพระองค์ขาดความเชื่อ” เขารู้วา่ เขายังคงมี
ความสงสัย แต่เขาไม่ได้ นงั่ อยูท่ ี่บ้านเพื่อรอการอัศจรรย์ เขาออกมาแสวงหาพระเยซู ทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์
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5. กาหนดเป้ าหมายที่จะช่ วยให้ ท่านขจัดความสงสัยนีใ้ นทางของพระเจ้ า
พระเจ้ าสามารถประทานสติปัญญาในการเอาชนะความสงสัยที่อยูใ่ นใจ จงกาหนดเป้าหมายง่ายๆ
เกี่ยวกับขันตอนการปฏิ
้
บตั ทิ ี่ทา่ นจะขจัดความสงสัยเหล่านี ้ออกไป จงอธิษฐานทุกวัน จงเติมเต็มหัวใจด้ วย
พระสัญญาของพระเจ้ า จากนันก็
้ เริ่มเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ ที่จะช่วยขจัดปัญหาที่เป็ นสาเหตุของความ
สงสัย ถ้ าความขมขื่นต่อผู้อื่นเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ทา่ นสงสัย ก็จงยกโทษให้ กบั คนนัน้ จงวางแผนว่าท่านจะรื อ้
ฟื น้ ความสัมพันธ์อย่างไร
ถ้ าท่านพยายามขจัดหนึง่ ในปัญหาเหล่านี ้และวิธีการแก้ ปัญหาก็ไม่ได้ ผล จงอย่ายอมแพ้ จงพยามยาม
อีกครัง้ พยายามหาวิธีแก้ ไขที่ใช้ ได้ ผล ท่านอาจจาเป็ นต้ องไปหาคริสเตียนคนอื่นเพื่ อขอความช่วยเหลือ
จงทาทุกอย่างที่ทา่ นทาได้ เพื่อขจัดสาเหตุของความสงสัย ที่สาคัญที่สดุ จงจาไว้ วา่ ท่านต้ องการความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้ าในการเป็ นคริสเตียน พระเจ้ าอาจจะอนุญาตให้ ความสงสัยเข้ ามาในทางของท่านเพื่อ
ทดสอบท่านและเพื่อให้ ทา่ นมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงขึ ้น ไม่วา่ ความสงสัยจะเข้ ามาหรื อ
ออกไป ท่านก็สามารถยืนหยัดในความรักที่มีตอ่ พระเจ้ า และพูดว่า “ใช่ ข้ าพเจ้ ารู้วา่ ข้ าพเจ้ าเป็ นคริสเตียน”
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