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ค าน า 
มีคนถามท่านก่ีครัง้แล้วว่า “ทา่นเป็นคริสเตียนหรือเปล่า?” ทา่นยงัจ าได้ไหมวา่ทา่นตอบค าถามเหล่านี ้

อยา่งไร? ทา่นรู้สกึเครียด หรือ อยากหวัเราะไหม? บางคนอาจตอบกลบัไปทนัควนัว่า “แนน่อน ฉนั/ผม
เป็นคริสเตียน! คณุคิดวา่ฉนั/ผมเป็นอะไร เป็นคนนอกศาสนาอย่างนัน้หรือ? 

ทกุวนันีท้่านทราบจริงๆหรือเปลา่วา่ท่านเป็นคริสเตียนหรือไม?่ คนเราจะต้องรอจนกว่าจะตายก่อนหรือ
เปลา่จงึจะค้นพบว่าไปสวรรค์หรือนรก? 

ในขณะท่ีทา่นเรียนวิชานีจ้นจบ เราหวงัว่าจะสามารถตอบค าถามเหลา่นีแ้ละค าถามอ่ืนๆอีกมากมาย 
วตัถปุระสงค์ของวิชานีคื้อการอธิบายประเดน็ทัง้ 4 เหลา่นีอ้ยา่งชดัเจน 

1. ทา่นจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้อย่างไร
2. ทา่นจะหาหลกัฐานวา่ทา่นเป็นคริสเตียนได้จากท่ีไหน
3. การมีความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูหมายความว่าอย่างไร
4. ทา่นจะจดัการกบัความสงสยัของทา่นเก่ียวกบัการเป็นคริสเตียนได้อย่างไร
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บทที่ 1 
ข้าพเจ้าจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้อย่างไร 

ก่อนท่ีท่านจะมัน่ใจวา่ทา่นเป็นคริสเตียนนัน้ ทา่นต้องรู้วิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียนเสียก่อน ไมมี่ใคร
เป็นคริสเตียนโดยบงัเอิญ พระเจ้าไมเ่คยหลอกให้ใครมาเป็นสาวกของพระองค์ ถ้าทา่นต้องการรับเช่ือเป็น 
คริสเตียน ท่านต้องอทุิศตวัตอ่พระคริสต์  ทัง้สามหวัข้อข้างลา่งนีมี้ความเก่ียวข้องกบัขัน้ตอนนี ้

การอทุิศจิตใจของท่าน 
การอทุิศความตัง้ใจของทา่น 
การอทุิศอารมณ์ความรู้สกึของทา่น 

ให้เรามาดกูารอทุิศทัง้สามอยา่งนีใ้ห้ละเอียดมากขึน้

ก. การอุทศิจติใจของท่าน 

1. ท่านต้องเข้าใจและเช่ือความจริงในพระคัมภีร์ซึ่งบอกถงึวิธีที่ ท่านจะรับเช่ือ
เป็นคริสเตียน

เม่ือทา่นเป็นคริสเตียน ไมไ่ด้หมายความวา่ท่านก าลงั “ก้าวกระโดดในความเช่ืออยา่งไมมี่เหตผุล” การ
ตดัสินใจรับเช่ือเป็นคริสเตียนของทา่นนัน้ ต้องอยูบ่นพืน้ฐานความจริงในพระคมัภีร์, ความจริงทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีได้รับการพิสจูน์โดยการวิจยัและการศกึษาของนกัวิชาการหลายคน 

ถ้าทา่นต้องการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเข้าใจทกุสิ่งทกุอยา่งในพระคมัภีร์ แต่ทา่นต้อง
เข้าใจความจริงพืน้ฐานซึง่บอกทา่นเร่ืองการรับเช่ือเป็นคริสเตียน สิ่งเหล่านีไ้มไ่ด้เป็นค าสอนทางศาสน
ศาสตร์ท่ีซบัซ้อน ความจริงพืน้ฐานเหลา่นีใ้นพระคมัภีร์เป็นเร่ืองง่ายๆท่ีแม้แตเ่ด็กเล็กๆก็สามารถเข้าใจได้ 

2. ความจริงที่ท่านต้องรู้และเช่ือที่จะรับเช่ือเป็นคริสเตียน

1. พระเจ้าทรงพระชนม์อยู ่ฮีบรู 11:6
2. พระคมัภีร์เป็นความจริง 2 ทิโมธี 3:16
3. ข้าพเจ้าได้ท าบาปด้วยการไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า โรม 3:23
4. พระเจ้ารักข้าพเจ้าและพระองค์ทรงสง่พระเยซู พระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือท่ีจะอยูแ่ละตาย

เพ่ือข้าพเจ้า ยอห์น 3:16
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5. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีสามารถยกโทษบาปให้ข้าพเจ้าได้ กิจการ 4:12
6. โทษของความบาปคือความตาย (ความตายนิรันดร์) โรม 6:23
7. ข้าพเจ้าสามารถรอดจากโทษบาปได้ด้วยการสารภาพบาปของข้าพเจ้ากบัพระเยซู และทลูขอ พระองค์

ยกโทษให้กบัข้าพเจ้า 1ยอห์น 1:9
8. ข้าพเจ้าสามารถเป็นคริสเตียนได้ด้วยการรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของข้าพเจ้าตัง้แตบ่ดันี ้

โรม 10:9-10

ถ้าทา่นเคยตดัสินใจรับเช่ือเป็นคริสเตียนแล้ว ก็ให้ใช้เวลาสกัครู่และคดิย้อนไปช่วงเวลานัน้ จงดคูวาม
จริงทัง้แปดประการนีอี้กครัง้ ความจริงมีข้อใดท่ีอธิบายให้ทา่นเข้าใจอยา่งชดัเจน ก่อน ท่ีทา่นจะรับเช่ือ
เป็นคริสเตียน? ความจริงมีข้อใดท่ีไมไ่ด้อธิบายให้ทา่นเข้าใจอยา่งชดัเจน กระทัง่ท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน
แล้ว? สิ่งนีเ้ป็นสาเหตท่ีุท าให้ความคดิของทา่นสบัสนเก่ียวกบัความหมายท่ีแท้จริงของการเป็นคริสเตียน
ไหม?  

เราไมค่วรคิดวา่พระองค์ต้องท าตามล าดบั 8 ข้อของเราก่อนท่ีพระองค์จะยกโทษให้กบัคนท่ีท า
บาป พระเจ้าทรงมองเข้าไปในหวัใจมนษุย์ ถ้าพวกเขาเข้ามาด้วยความต้องการท่ีจะรู้จกัพระเจ้าอยา่ง
จริงใจและต้องการแสวงหาการปลดปล่อยจากความบาป พระเจ้าก็จะรับพวกเขา พระเยซูตรัสในพระธรรม
ยอห์น 6:37 วา่ “ผู้ ท่ีมาหาเรา เราจะไม่ทิง้เขาเลย” สมาคมพระคริสตธรร 1971   

แตเ่ร่ืองนีก็้ยงัมีแง่มมุในด้านอ่ืนๆอีก บางคนรู้สึกเศร้า จงึอธิษฐานกบัพระเจ้า และทึกทกัเอาวา่ทกุ
สิ่งทกุอยา่งได้รับการเปล่ียนแปลงอยา่งง่ายๆเพราะพวกเขาอธิษฐาน สองสามวนัหรือสองสามสปัดาห์หลงั
จากนัน้ พวกเขาไมเ่ห็นการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึน้ในชีวิตของเขา และเขาสรุปวา่ “พระเจ้าไมมี่จริงอยา่ง
แนน่อน หรือค าสอนของคริสเตียนเป็นเร่ืองหลอกลวงทัง้สิน้” บางทีปัญหาคือพวกเขาไมเ่คยมีประสบการณ์
ความรอดท่ีแท้จริง บางคนอาจพยายามท าให้เขาตดัสินใจเร็วเกินไป ก่อนท่ีเขาจะเข้าใจความหมายของ
การรับเช่ือเป็นคริสเตียนอยา่งแท้จริง 

ข.  การอุทศิความตัง้ใจของท่าน 

เม่ือเดก็คนหนึง่เกิดมาในโลกนี ้พอ่แมค่งไมไ่ด้ตัง้ค าถามกบัลกูวา่ต้องการจะท าอะไรในวนันัน้ เดก็ทารก
ยงัไมมี่วฒุิภาวะมากพอท่ีจะคดิเร่ืองทางเลือก หรือการตดัสินใจ น่ีเป็นสิ่งท่ีตรงกนัข้ามอยา่งสิน้เชิงกบัคนท่ี
รับเช่ือเป็นคริสเตียน เด็กคนนัน้เลือกไมไ่ด้ว่าจะเกิดเป็นอะไร อยา่งไรก็ตาม ทกุๆคนมีทางเลือกเร่ืองการ 
“บงัเกิดใหม”่ ทา่นต้องเลือกท่ีจะรับเช่ือเป็น คริสเตียนและเป็นลกูของพระเจ้าด้วยตวัทา่นเอง ไมมี่ใคร
สามารถเลือกสิ่งนีใ้ห้กบัทา่นได้ 
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ทา่นไมไ่ด้ก าลงัตดัสินใจท่ีจะมี “ประสบการณ์ทางศาสนา” ด้วยความรู้สกึบางอย่างภายใน แต่
ก าลงัเลือกว่าใครจะเป็นผู้น าในชีวิตของทา่น ทา่นเลือกท่ีจะผกูพนัตวักบัผู้ อ่ืน ซึง่ก็คือพระเจ้า ทา่นสามารถ
เลือกท่ีจะรับ หรือ ปฏิเสธพระเจ้าได้ 

1. ท่านต้องเข้าใจว่าความหมายของการรับเช่ือเป็นคริสเตียนคืออะไร

พระเจ้าจะไมรั่บการตดัสินใจท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ ทา่นต้องรู้ว่าทา่นก าลงัท าอะไร ถ้าทา่นต้องการ
ท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน พระเจ้าจะชว่ยให้ทา่นเข้าใจวา่ทา่นจะต้องท าอยา่งไรในการมอบชีวิตของท่าน
ให้กบัพระองค์ ทา่นต้องเข้าใจวา่ทา่นต้องรับผิดชอบอยา่งไรในการตดัสินใจเหล่านี ้ท่านต้องสารภาพบาป
ของทา่น คือการยอมรับกบัพระเจ้าวา่ทา่นได้ละเมิดพระบญัญตัขิองพระองค์ ทา่นต้องตดัสินใจท่ีจะหนั
กลบัจากความบาปและเร่ิมติดตามพระเยซูและค าสอนของพระองค์  

ยากอบ 1:21 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตุฉะนัน้จงเลิกความโสมมทัง้หลายแหล่ และการช่ัวร้ายอันดกดื่น และจงน้อมใจรับพระ
วจนะท่ีทรงปลูกฝังไว้แล้วนัน้ ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทัง้หลายให้รอดได้ 

ก่อนท่ีท่านจะอทุิศตนตอ่พระเจ้า ทา่นต้องเข้าใจวา่การรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้มีความเก่ียวข้องกบั
อะไรบ้าง ถ้าทา่นไมเ่ข้าใจว่าทา่นก าลงัอทุิศตวัเองให้กบัอะใร ความสงสยัก็มกัจะเกิดขึน้ในวนัหรือสปัดาห์
ตอ่ๆมา ทา่นต้องรู้วา่ทา่นก าลงัเข้าไปหาอะไร ในขณะเดียวกนัท่านต้องรับรู้วา่อาจจะไมเ่ข้าใจชีวิตคริส
เตียนได้ทัง้หมดก่อนท่ีท่านจะตดัสินใจติดตามพระคริสต์ แตห่ลงัจากท่านเร่ิมด าเนินชีวิตคริสเตียนบางสว่น
ของชีวิตคริสเตียนจะชดัเจนขึน้ ถ้าท่านมีค าถามมากมายเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ก็จงอธิษฐานและทลูขอความ
ชว่ยเหลือจากพระองค์ 

2. ท่านต้องตัดสินใจที่จะรับเช่ือเป็นคริสเตียน

เม่ือทา่นเข้าใจความจริงอยา่งชดัเจน ก็ถงึเวลาท่ีทา่นจะต้องตดัสินใจเลือก จงหยดุและทบทวนถึง
ความส าคญัของการตดัสินใจนี ้ทา่นต้องตดัสินใจท่ีจะยอมรับกบัพระเจ้าว่าทา่นได้ท าบาป ทา่นต้องเลือกท่ี
จะให้พระเจ้าเป็นผู้น าในชีวิตของทา่น ทา่นต้องลงมือท ามากกวา่ท่ีจะแคค่ดิในเร่ืองนี ้ท่านต้องตดัสินใจใน
เร่ืองการอทุิศตวั น่ีเป็นค าท้าทายเดียวกบัท่ีโยชวูาให้กบัผู้ ท่ีตดิตามเขาในพระคมัภีร์เดิม เขาเรียกร้องให้
ผู้ตดิตามตดัสินใจเลือกระหว่างการรับใช้พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ท่ีแท้จริงหรือรับใช้พระเทียมเท็จ 

โยชูวา 24:14-15  

“จงย าเกรงพระเจ้าและปรนนิบัตพิระองค์ด้วยความจริงใจ และด้วยความซ่ือสัตย์ จงทิง้
พระเหล่านัน้ซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น า้และใน
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อียปิต์เสีย และท่านทัง้หลายจงปรนนิบัตพิระเจ้า และถ้าท่านไม่เตม็ใจที่จะปรนนิบัติ 
พระเจ้า ท่านทัง้หลายจงเลือกเสียในวันนีว่้าท่านจะปรนนิบัตผู้ิใด จะปรนนิบัตพิระซึ่ง
บรรพบุรุษของท่านปรนนิบัตอิยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น า้ยูเฟรตสิ หรือของ 
คนอาโมไรต์ในแผ่นดนิซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เรา 
จะปรนนิบัตพิระเจ้า” 

ทา่นต้องวางใจวา่พระเจ้าจะท าในสิ่งท่ีพระคมัภีร์พดู ท่านไมส่ามารถท าให้พระเจ้ายกโทษความบาปให้
ทา่น ทา่นท าได้แตเ่พียงสารภาพความบาปของทา่น พระเจ้าไมไ่ด้สัง่ให้ทา่นขจดันิสยัท่ีเป็นบาปทัง้หมดของ
ทา่นออกไปก่อนท่ีทา่นจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน พระองค์เรียกร้องการตดัสินใจ ทา่นต้องเลือกวา่ท่านจะรับใช้
ใคร ถ้าทา่นเลือกพระเยซูให้เป็นผู้น าในชีวิต พระองค์จะประทานก าลงัให้กบัท่าน เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถ
เปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตของทา่นได้ น่ีเป็นกระบวนการการเตบิโตท่ีจะต้องใช้เวลา แตก่ารตดัสินใจรับ
เช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ ใช้เวลาเพียงไมก่ี่นาที เหมือนกบัท่ีเด็กคนหนึง่เกิดมาในโลกนี ้ก็ใช้เวลาเพียงสัน้ๆ
เชน่กนั 

ทา่นต้องเข้าใจวา่ทา่นก าลงัอทุิศชีวิตท่ีเหลืออยูข่องทา่น พระเจ้าไมไ่ด้มองหาคนท่ีจะเป็นคริสเตียนแค่
เพียง 1 หรือ 2 สปัดาห์จนกระทัง่ปัญหาของพวกเขาหมดไป พระองค์จะให้ก าลงัแก่ทา่น ซึง่ก็คือความเช่ือ 
เพ่ือท่ีทา่นจะสามารถตดัสินใจได้อยา่งถกูต้อง แตท่า่นต้องเป็นผู้ เลือก พระองค์จะไมบ่งัคบัให้ท่านเป็นลกู
ของพระองค์  

3. ท่านต้องเดนิหน้าต่อไปและท าสิ่งที่ท่านได้ตัดสนิใจท า โดยความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า

เม่ือทา่นได้ตดัสินใจท่ีจะเป็นคริสเตียนแล้ว ทา่นต้องแสดงออกเป็นการกระท า ทา่นต้องปฏิบตัิตามการ
ตดัสินใจ พระเจ้าทรงคาดหวงัให้ทา่นท าอะไร? พระองค์ต้องการให้ท่านสารภาพความบาป  
(1 ยอห์น 1:9), ยอมจ านนตอ่พระเจ้า (ยากอบ 1:21) และฟังเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือพระองค์
กระท าให้ท่านรู้สกึถึงความผิดบาป (ยอห์น 16:8) เม่ือทา่นตดัสินใจเป็นคริสเตียน ก็เหมือนกบัการ “บงัเกิด
ใหม”่ ตอนนีท้า่นก็ด ารงชีวิตในฐานะลกูของพระเจ้า ทา่นต้องเจริญเติบโตและด ารงชีวิตในฝ่ายวิญญาณ 
พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยค าสอนในทางปฏิบตัท่ีิอธิบายวา่ทา่นจะท าสิ่งนีไ้ด้อยา่งไร พระเจ้าจะทรงน าทา่นและ
ชว่ยเหลือท่าน พระองค์จะไมท่รงทอดทิง้ทา่น 

ยากอบ 2:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ท่านทัง้หลายก็เห็นแล้วว่า ผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็เน่ืองด้วยการประพฤต ิและมิใช่
ด้วยความเช่ือเพียงอย่างเดียว  
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ทา่นต้องแสดงการตดัสินใจออกมาเป็นการกระท า (ฮีบรู 12:1-2) ในขณะท่ีทา่นตดัสินใจท่ีจะรับเช่ือ
เป็นคริสเตียน  พระเจ้าก าลงัตอบสนองด้วยการกระท า คือพระองค์ตอบสนองด้วยการยกโทษความบาป
ของทา่นและปลดปลอ่ยทา่นจากอ านาจบาปท่ีครอบง าอยู ่ 

1 ยอห์น 1:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกโทษบาป
ของเราและจะทรงช าระเราให้พ้นจากการอธรรมทัง้สิน้ 

พระเจ้าจะชว่ยให้ทา่นสามารถเดนิหน้าตอ่ไปในสิ่งท่ีท่านได้ตดัสินใจครัง้ส าคญัท่ีสดุในชีวิต ประการ
แรกทา่นต้องอทุิศจิตใจของท่านท่ีจะเข้าใจความจริง จากนัน้ทา่นต้องอทุิศความตัง้ใจของทา่นและตดัสินใจ
ท่ีจะตดิตามพระเยซู ตอนนีท้่านต้องพิจารณาถึงอารมณ์ความรู้สกึตา่งๆท่ีทา่นมีเม่ือทา่นอยูใ่นกระบวนการ
ตดัสินใจครัง้นี ้

ค. การอุทศิอารมณ์ความรู้สึกของท่าน 

ความรู้สกึตา่งๆ เป็นสว่นส าคญัสว่นหนึง่ของเราแตล่ะคน และความรู้สกึเหลา่นัน้เก่ียวข้องกบัการเป็น 
คริสเตียน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีท่านจะต้องท าความเข้าใจอย่างชดัเจนวา่ความรู้สึกของทา่นเก่ียวข้องกบัการท่ี
ทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียนอย่างไร 

1. ความรู้สึกของท่านเกี่ยวข้องกับการเป็นคริสเตียนอย่างไร

ก. เราทกุคนตอบสนองต่อสถานการณ์แตกต่างกัน

ใช้เวลาสกัครู่เพ่ือนกึถึงเพื่อนของทา่นบางคน ทา่นรู้จกัใครบางคนท่ีต่ืนเต้นง่ายและใช้อารมณ์มากๆ
ไหม? ทา่นเคยพบใครท่ีไมเ่คยแสดงอารมณ์ตอบสนองกบัเร่ืองใดๆเลยไหม? บางทีทา่นจะแปลกใจหากรู้วา่
พวกเขามีใจหิน เราทกุคนล้วนตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆท่ีเราเผชิญในแตล่ะวนัด้วยท่าทีท่ีแตกตา่งกนั 

เคยมีใครสญัญากบัทา่นบ้างไหมวา่ทา่นจะรู้สกึแตกตา่งเม่ือทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน? พวกเขาเคย
บอกทา่นไหมวา่ความรัก ความช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุท่วมท้นเข้ามาในชีวิตเม่ือพวกเขาอธิษฐานเตรียมใจ
ก่อนรับเช่ือเป็นคริสเตียน? จงระวงัท่ีจะเช่ือในค าสญัญาของพวกเขาท่ีว่าทา่นจะรู้สึกแบบนีเ้ชน่กนั บางที
ทา่นอาจจะรู้สึกแบบนัน้ก็ได้ ถ้าทา่นรู้สึกแบบนัน้ ก็เป็นเร่ืองดี จงขอบคณุพระเจ้าส าหรับความรู้สกึดีๆ
เชน่นัน้ 
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แตค่นอ่ืนๆท่ีอธิษฐานรับเช่ือและไมไ่ด้รู้สกึอะไร คณุส้ม ได้ศกึษาอยา่งละเอิยดในสิ่งท่ีพระคมัภีร์พดู
เก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียน เธอรู้วา่ถ้าเธอตดัสินใจเป็นคริสเตียน มนัจะสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตทัง้หมด
ของเธอ แตเ่ม่ือเธอกลบัใจคิดได้วา่น่ีเป็นการตดัสินใจท่ีถกูต้อง เธอจงึอธิษฐานกบัพระเจ้า สารภาพบาป 
และทลูขอให้พระเยซูเป็นผู้น าในชีวิต จากนัน้เธอก็รอคอย แตก็่ไมมี่อะไรเกิดขึน้ เธอไมไ่ด้รู้สกึอะไร เธอจงึ
อธิษฐานอีกครัง้ ซึง่เป็นการอธิษฐานท่ีมาจากใจจริงสว่นลึก เธอรอคอยอีกครัง้ แตก็่ไมมี่อะไรเกิดขึน้ เธอ
อธิษฐานเป็นครัง้ท่ีสาม ด้วยเหตผุลเดียวกนั ท้ายท่ีสดุเธอโทรศพัท์ถึงเพ่ือนคริสเตียนและอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึน้
เพ่ือนกลา่ววา่ “อยา่กงัวลไปเลย เธอจะรู้สกึบางสิ่งบางอย่างในเร็วๆนี”้ 

ส้มตกเป็นเหย่ือของค าแนะน าท่ีไมดี่ถึง 2 ครัง้ มีคนสญัญากบัเธอวา่เม่ือเธอรับเช่ือเป็นคริสเตียน เธอ
จะเตม็ล้นด้วยความรู้สกึช่ืนชมยินดีและสนัตสิขุ แตเ่ม่ือเธออธิษฐาน สิ่งนีก็้ไมไ่ด้เกิดขึน้ และค าแนะน าของ
เพ่ือนเธอก็เป็นค าแนะน าท่ีไมดี่ พระคมัภีร์ไมไ่ด้สญัญาท่ีวา่ “ทา่นจะรู้สึกช่ืนชมยินดี มีความรัก และสนัตสิขุ
ภายใน ทนัทีท่ีทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน” 

คริสเตียนบางคนมีประสบการณ์ทางความรู้สกึอยา่งมากเม่ือเขามาหาพระคริสต์ แตก็่มีคนจ านวนมาก
ท่ีไมรู้่สกึอะไรเลย ความจริงแล้ว ส้มรู้สกึแยม่ากในชว่ง 2-3 สปัดาห์ถดัจากนัน้ ทกุครัง้ท่ีเธอเสียงดงักบัลกูๆ
ของเธอ เธอจะรู้สึกผิดมากอยา่งไมเ่คยรู้สกึมาก่อน ตอ่มาเธอตระหนกัวา่น่ีเป็นพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีน้อม
น าให้เธอรู้ว่าเธอจะต้องเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีมีตอ่ลกูๆ ไมใ่ชเ่ธอคนเดียวท่ีประสบความทกุข์มากกวา่แต่
ก่อน หลงัจากท่ีเป็นคริสเตียน 

ข. ความรู้สึกของท่านเปล่ียนไป 

ส้มมีประสบการณ์ในด้านบวกมากมายในชว่งหลายสปัดาห์และหลายเดือนหลงัจากท่ีเธอตดัสินใจรับ
เช่ือเป็นคริสเตียน เม่ือมองย้อนกลบัไป เธอไมเ่สียใจท่ีได้ตดัสินใจเช่นนัน้ สถานการณ์ของเธอชีใ้ห้เห็นอยา่ง
ชดัเจนวา่อารมณ์ความรู้สึกของเราเปล่ียนแปลงไปหลงัจากเรารับเช่ือเป็น คริสเตยีน แตเ่ราก็ต้องระมดัระวงั
ท่ีจะคาดหวงัวา่พระเจ้าจะเติมเตม็เราด้วยความรัก ความช่ืนชมยินดี และสนัตสิขุในทกุๆวนั นัน่ไมเ่ป็น
ความจริง  

บางครัง้อารมณ์ของเราก็เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทา่นอาจจะรู้สกึใกล้ชิดพระเจ้ามากในวนัหนึง่ และ
ในวนัถดัมาทา่นกลบัไมรู้่สกึอะไรเลย นอกจากความโกรธ ไมพ่อใจ และจากนัน้ก็รู้สกึหดหู ่น่ีหมายความว่า
ทา่นสญูเสียความรอดอยา่งนัน้หรือ? ไมใ่ช ่จงยอมรับความจริงวา่ทา่นเป็นมนษุย์คนหนึง่และอารมณ์ของ
ทา่นเปล่ียนแปลงได้ นัน่เป็นเร่ืองธรรมดา อย่าพยายามกลบัไปมีความรู้สกึแบบเดียวกบัเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว 
เดอืนท่ีแล้ว หรือวนัท่ีทา่นรับเช่ือป็นคริสเตียน จงมองดพูระพรท่ีพระเจ้าทรงประทานให้ในวนัใหม ่มนั
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อาจจะท าให้ท่านมีประสบการณ์ในความช่ืนชมยินและสนัตสิขุได้ง่ายขึน้ ในขณะท่ีวนัอ่ืนๆอาจจะน าบท
ทดสอบท่ีแสนหนกัหน่วง ซึง่เตม็ไปด้วยความรู้สกึโกรธเคืองและเศร้าโศกเสียใจมาให้ทา่น 

ค. ควรให้ความส าคัญกับความรู้สึกเป็นล าดับที่สาม เม่ือท่านรับเช่ือเป็น 
คริสเตียน 

ความรู้สกึของทา่นเม่ือทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้มีความส าคญัอยา่งไร? พระเจ้าต้องการให้ทา่น
เพิกเฉยตอ่ความรู้สกึเหลา่นัน้ไหม? ไม ่แตค่วามรู้สกึควรมีความส าคญัเป็นล าดบัท่ีสาม ล าดบัแรกและ
ส าคญัท่ีสดุคือความจริงในพระคมัภีร์ท่ีบอกทา่นถึงวิธีการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ล าดบัท่ีสองคือความเช่ือ 
(ก าลงั) ท่ีพระเจ้าประทานให้ทา่น เพ่ือท่ีทา่นจะปฏิบตัิตามความจริงเหลา่นัน้ คือการเช่ือฟังความจริงและ
รับเช่ือเป็นคริสเตียน 

ให้เราเปรียบเทียบสามสิ่งนี ้ได้แก่ ความจริง ความเช่ือ และความรู้สกึ กบับ้านหลงัหนึง่ รากฐานของ
บ้านเป็นตวัแทนความจริงในพระคมัภีร์ ก าแพง, หลงัคา, หน้าตา่ง และอ่ืนๆ แทนความเช่ือท่ีพระเจ้า
ประทานให้เราเม่ือเรารับเช่ือเป็นคริสเตียน พระองค์ประทานก าลงัเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตของเราอยา่ง
แท้จริง การเปล่ียนแปลงท่ีเราจะสงัเกตได้ ความรู้สึกของเราสามารถเปรียบเทียบกบัความร้อนในบ้านหลงันี ้
ความรู้สกึช่วยให้เรามีความสขุในแตล่ะวนั เหมือนกบัความร้อนท่ีชว่ยให้เรารู้สกึดีในวนัท่ีอากาศหนาวเย็น
ในฤดหูนาว 
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ความรู้สกึของเราเป็นสิ่งส าคญัมากเพราะพระเจ้าสร้างเราให้เป็นคนท่ีออ่นไหวและมีอารมณ์ความรู้สึก 
แตค่วามรู้สกึของทา่นจะเป็นอยา่งไรนัน้ไมส่ าคญัเทา่กบัว่าทา่นมีความเข้าใจและเช่ือฟังความจริงในพระ
คมัภีร์ซึง่บอกทา่นเก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

เม่ือทา่นเป็นคริสเตียน พระเจ้าสญัญาวา่จะทรงยกโทษความบาปของทา่น จะทรงช าระชีวิต และ
ประทานชีวิตใหมใ่ห้กบัวิญญาณจิตของทา่น พระองค์สญัญาวา่จะเสดจ็มาและประทบัอยูใ่นทา่น ในการ
รับเช่ือเป็นคริสเตียนนัน้ ท่านไมจ่ าเป็นต้องรู้สกึถึงอารมณ์ท่ีแตกตา่ง การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ท่ีท่าน
ประสบอยูน่ัน้เป็นผลพลอยได้ของการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงท่ีพระเจ้าทรงกระท าในชีวิตของทา่น จงวางใจ
ในพระวจนะของพระเจ้า คือพระคมัภีร์ ไมใ่ชค่วามรู้สกึของทา่น  

2. ความรู้สึกที่เกดิขึน้เม่ือท่านเป็นคริสเตียนนัน้มีอะไรบ้าง?

คนจ านวนมากมีอารมณ์ความรู้สกึท่ีหลากหลายก่อนและหลงัรับเช่ือเป็นคริสเตียน ความรู้สกึผิดท่ีไม่
อาจถกูเพิกเฉยมกัเกิดขึน้ก่อนท่ีเราจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน ความรู้สกึเชน่นีเ้ป็นการตอบสนองตอ่พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิในขณะท่ีพระองค์ทรงท าให้ทา่นรู้สึกผิดความบาปท่ียงัไมไ่ด้สารภาพ 

ความรู้สกึต่ืนเต้น, มีสนัตสิขุ และความช่ืนชมยินดีเป็นอารมณ์ร่วมท่ีมนษุย์รู้สึกเม่ือพวกเขารับเช่ือเป็น 
คริสเตียน ตรวจสอบการบนัทกึของทา่นจากชัน้เรียนและโครงงานท่ี 2 เร่ือง “อารมณ์ความรู้สกึ” ใน‘สมดุ
บนัทกึโครงการ’ เพ่ือเป็นข้อมลูเพิ่มเตมิส าหรับวิชานี ้

ข้อพระคมัภีร์บางข้อเก่ียวกบัวา่เรามีความรู้สกึอยา่งไรบ้างเม่ือเรารับเช่ือเป็นคริสเตียน 
สดดีุ 51:1-2   ลกูา 19:5  ยากอบ 4:8-10 
สดดีุ 32:5 ยอห์น 14:27 

3. เรียนรู้ว่าพระคริสต์ต้องการให้ท่านแสดงความรู้สึกอย่างไรในแต่ละวัน

ถ้าพระเยซูเป็นผู้น าของทา่น ทา่นต้องส ารวจดวูา่พระเยซูต้องการให้ทา่นแสดงความรุ้สกึอยา่งไรใน
ชีวิตประจ าวนั พระเจ้าไมต้่องการให้ทา่นเพิกเฉยตอ่ความรู้สกึ พระคมัภีร์หลายข้อพดูถึงวิธีการแสดง
ความรู้สกึของทา่นอย่างไร 

ก. ยอมมอบอารมณ์ความรู้สึกของท่านให้อยู่ในการน าของพระเยซูคริสต์ 

อยา่ปลอ่ยให้อารมณ์ความรู้สกึควบคมุการตดัสินใจหรือทศันคตขิองทา่น พวกเราหลายคนมาจากภมูิ
หลงัของการท าแตส่ิ่งท่ีอยากจะท า เราจะหลีกเล่ียงสิ่งใดๆก็ตามท่ีเราไมช่อบ ส าหรับคนอ่ืนๆแล้ว ความ
โกรธคืออารมณ์ท่ีควบคมุเรา นอกจากนีค้วามกลวัยงัเป็นเจ้านายท่ีมีอ านาจในชีวิตของเราอีกด้วย 
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ทา่นจ าเป็นต้องมาหาพระเจ้า และทลูพระองค์วา่ทา่นจะมอบอารมณ์ให้อยูใ่นการทรงน าของพระองค์ 
ทา่นต้องเรียนรู้วา่จะตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สกึอยา่งเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้าได้อย่างไร ทา่น
จะต้องอยูก่บัความจริง บอ่ยครัง้ท่ีรูปแบบการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นสว่นลกึของบคุลิกของ
ทา่น การอธิษฐานอยา่งง่ายๆกบัพระเจ้าและมอบด้านนีข้องชีวิตให้กบัพระองค์นัน้ ก็ไมไ่ด้แปลวา่จะน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงอยา่งทนัทีเสมอไป 

จงสตัย์ซ่ือในค ามัน่สญัญาของทา่นท่ีมีตอ่พระเจ้า และจากนัน้จงเร่ิมส ารวจดวูา่พระคมัภีร์พดูถึง
อารมณ์ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีทา่นแสดงออกว่าเป็นอยา่งไร ใช้ศพัทานกุรมเพ่ือหาข้อพระธรรมท่ีพดูถึงอารมณ์
ความรู้สกึเหลา่นี ้ไมว่า่จะเป็นความโกรธ ความรัก ความกลวั สนัตสิขุ ความรู้สึกผิด ความช่ืนชมยินดีหรือ
ความสขุ ความเศร้าโศกหรือความเสียใจ  จงน าแนวทางการตอบสนองตอ่สถานการณ์ตา่งๆท่ีพระเจ้าบอก
ทา่นนัน้ ไปปฏิบตัใินชีวิตของทา่น 

พระธรรมโรม 12:1-2 กลา่วว่าให้ทา่นมอบตวัทา่นเองไว้กบัพระเจ้าและเปล่ียนแปลงความคิดของทา่น
เสียใหม ่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงน าทา่นสูค่วามจริงทัง้มวลในขณะท่ีทา่นเปิดใจออกเพ่ือท่ีจะ
เจริญเตบิโตขึน้ 

ข. เรียนรู้ที่จะระบุความรู้สึกของท่านอย่างถูกต้อง 

ถ้าทา่นมอบความรู้สึกของท่านให้อยูภ่ายใต้การน าของพระเยซูคริสต์ ทา่นก็ต้องพร้อมท่ีจะยอมรับ
อยา่งจริงใจวา่ท่านก าลงัรู้สึกอยา่งไร การเรียนรู้ท่ีจะระบคุวามรู้สกึของทา่นอยา่งถกูต้องนัน้ ถือเป็นขัน้ตอน
ท่ีส าคญัส าหรับบทเรียนนี ้

บางครัง้มนษุย์ก็กลวัท่ีจะมองดตูนเองและรับรู้ความรู้สึกของตนอยา่งใกล้ชิด ทา่นไม่ต้องกลวั พระเจ้ามี
อ านาจท่ีจะชว่ยให้ทา่นด าเนินชีวิตคริสเตียนอยา่งสมดลุ พระองค์จะส าแดงหนทางท่ีจะชว่ยให้ทา่นเตบิโต
เป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ได้ 

จงใช้เวลาสกัครู่และคดิถึงประสบการณ์ตา่งๆท่ีท่านได้รับในชว่ง 2-3 วนัท่ีผา่นมา ทา่นจ าชว่งเวลาท่ี
ทา่นรู้สกึ 

เหงาได้ไหม?  
หรือรู้สกึช่ืนชมยินดี? 

   หรือยุง่ยากใจได้ไหม? 
 หรือเศร้าใจ? 

 หรือหดหู่? 
  หรือโกรธ? 
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ทา่นจ าชว่งเวลาท่ีทา่นมีความรู้สกึ 
กลวัได้ไหม? 

  หรือผิด? 
หรือทา่นรู้สกึรัก?  

หรือมีสนัตสิขุ? 

การรู้วา่จะจดัประเภทอารมณ์อยา่งถกูต้องนัน้ ถือเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีจะแสดงอารมณ์ออกมาอย่าง
เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจ้า จงใช้เวลาในแตล่ะวนัเพ่ือใคร่ครวญเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีทา่นประสบ และ
พยายามจดจ าวา่อารมณ์แบบไหนท่ีทา่นรู้สกึในเวลานัน้ อารมณ์ไมใ่ชค่วามบาป ดงันัน้อยา่กลวัท่ีจะสตัย์
ซ่ือตอ่ตนเอง ถ้าทา่นโกรธ ท่านก็ยอมรับกบัตวัเอง ทา่นอาจคดิวา่ทา่นไมน่า่จะตอบสนองด้วยอารมณ์แบบ
นัน้ในเวลานัน้ แตจ่งยอมรับความจริงด้วยความเตม็ใจ 

จ าไว้วา่พระเจ้าทรงสร้างทา่นด้วยอารมณ์ อารมณ์เหลา่นัน้ไมใ่ชค่วามบาป เราท าบาปเม่ือเราปลอ่ยให้
การตอบสนองทางอารมณ์กลายเป็นการท าลายและท าร้ายผู้ อ่ืน ให้อธิษฐานกบัพระเจ้าตามนีว้่า “ข้าแต่
พระเจ้า ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ให้รู้ถึงอารมณ์ตา่งๆของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์ควบคมุ
ชีวิตของข้าพระองค์ ไมใ่ชใ่ห้อารมณ์ควบคมุข้าพระองค์”

ค. เรียนรู้วิธีการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการอธิษฐาน 

หลายครัง้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสดุตอ่เราก็คือการบอกความรู้สกึทัง้หมดของเรากบัใครบางคน ทนัที
ท่ีเราได้ระบายสิ่งท่ีอดัอัน้ตนัใจออกไปแล้ว เราก็จะรู้สกึดีขึน้ แตน่า่เสียดายท่ีบางครัง้เราระบายความคบั
ข้องใจของเรากบัเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัว และท าให้พวกเขาเจ็บใจหรือโกรธ 

วิธีท่ีดีท่ีสดุในการระบายความคบัข้องใจทางอารมณ์ของเราก็คือ การพดูเร่ืองเหลา่นีก้บัพระเจ้า น่ีอาจ
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ แตก็่อาจจะไมใ่ชว่ิธีท่ีง่ายท่ีสดุส าหรับทา่น ผู้ ท่ีดเูหมือนวา่จะมีความเช่ียวชาญในทกัษะนีคื้อ
กษัตริย์ดาวิดในพระคมัภีร์เดิม 

ถ้าทา่นใช้เวลาในการอ่านพระธรรมสดดีุตลอดทัง้เลม่ ทา่นจะพบวา่กษัตริย์ดาวิดมกัจะพดูกบัพระเจ้า
โดยใช้ค าพดูท่ีชัว่ร้ายเก่ียวกบัศตัรู  หลายครัง้ท่ีกษัตริย์ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงท าลายศตัรูของเขาให้ราบ
คาบ แตถ่ึงกระนัน้ท่านก็จะไมอ่า่นพบว่าดาวิดแสดงความเคียดแค้น หรือสัง่การให้นายพลทหารของเขา
ท าลายคนเหลา่นัน้อยา่งโกรธแค้น 

กษัตริย์ดาวิดเรียนรู้เคล็ดลบัเร่ืองความสตัย์ซ่ือในการแสดงอารมณ์ออกมาอยา่งเตม็ท่ีกบัพระเจ้า ทา่น
ก็สามารถท าอยา่งนัน้ได้ พระเจ้าจะไมต่กใจในการแสดงความรู้สกึของทา่น ด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นพระ
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เจ้า พระองค์ทรงรู้ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีอยูภ่ายในทา่นอยู่แล้ว ดงันัน้ จงบอกพระองค์วา่ท่านรู้สกึอยา่งไร จากนัน้
จงทลูขอความรักและสนัตสิขุของพระองค์ เพ่ือท่ีทา่นจะออกไปและปฏิบตัติอ่คนเหล่านัน้ด้วยความ
ออ่นโยนและเมตตา 

ง. เรียนรู้วิธีการพูดถงึความรู้สึกต่างๆของท่านกับคนอ่ืน 

พวกเราสว่นใหญ่มกัแสดงความรู้สกึของเรากบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม เรามกัจะแสดง
ความรู้สกึด้วยปฏิกริยาของเรา เรารู้สกึโกรธและตะโกนออกไป และขว้างสิ่งของ ไมว่า่จะเป็นหนงัสือหรือ
ภาชนะจานชาม  เม่ือเรารู้สกึเศร้า เราร้องไห้ เม่ือเรารู้สกึหดหู ่เราก็แสดงมนัออกผา่นทางทศันคติอนัเศร้า
หมองท่ีมีตอ่ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งวนั 

เราจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีท่ีจะบอกความรู้สึกของเรากบัผู้ อ่ืน จงพดูอย่างจริงใจและในขณะเดียวกนัก็จง
แสดงออกถึงความเคารพผู้ อ่ืนด้วย ถ้าท่านรู้สกึวา่ตวัเองก าลงัเร่ิมโกรธบางคน จงพยายามพดูบางอยา่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้

“ผม/ฉนัก าลงัเร่ิมรู้สึกโกรธในเหตกุารณ์นี ้เราคอ่ยคยุกนัเร่ืองนีห้ลงัจากท่ีผม/ฉันเร่ิม 
เย็นลง และสามารถเข้าใจปัญหานีไ้ด้ดีขึน้ได้ไหม”

อาจจะเป็นเร่ืองยากมากท่ีจะพดูด้วยน า้เสียงท่ีเป็นปกต ิแตด้่วยการฝึกฝนและความมุ่งมัน่ ทา่นจะ
สามารถไปถึงเปา้หมายนัน้ได้ 

การบอกให้ผู้ อ่ืนรู้ว่าทา่นรู้สกึอยา่งไรนัน้ ทา่นจ าเป็นต้องแสดงออกให้ชดัเจนวา่ท่านจะรับผิดชอบตอ่
อารมณ์ตา่งๆของทา่น ทา่นจะไมต่ าหนิคนๆนีห้ลงัจากท่ีท่านแสดงอารมณ์ออกมา ไมมี่ใครบงัคบัให้ทา่น
โกรธ ทา่นเลือกท่ีจะตอบสนองด้วยความรู้สกึโกรธเพราะสิ่งท่ีคนอ่ืนพดู 

จ. เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึน้

คริสเตียนใหมส่ว่นใหญ่พบว่าตนเองอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ความรู้สกึในหลายๆ
ด้านหลงัจากท่ีพวกเขารับเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านจ าเป็นต้องให้ความสนใจในการพฒันาและการแสดง
อารมณ์ความรู้สกึท่ีชว่ยให้ท่านรับใช้พระเจ้าได้ดีขึน้ หนึง่ในอารมณ์ความรู้สึกตา่งๆท่ีพระเจ้าทรงสญัญาวา่
จะชว่ยเราคือสนัตสิขุ 
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ยอห์น 14:27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เรามอบสันตสุิขไว้ให้แก่ท่านทัง้หลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนัน้ เราให้ท่านไม่
เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย 

พระเยซูตรัสพระสญัญานีเ้พ่ือเรา ท่านสามารถมีสนัตสิขุของพระเจ้าในจิตใจ แม้วา่จะมีปัญหา
มากมายอยูร่อบตวัก็ตาม 

แตอ่ารมณ์ความรู้สกึในลกัษณะอ่ืนๆอาจจะขโมยสนัตสิขุนีไ้ปจากทา่น ถ้าทา่นรู้สึกโกรธหรือปล่อยให้
ความกลวัและความกงัวลครอบง าความคดิ ก็เทา่กบัว่าท่านก าลงัผลกัสนัตสิขุของพระเจ้าออกไปจากชีวิต
ของทา่น น่ีจงึเป็นเหตผุลท่ีวา่ท าไมทา่นจงึต้องเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ีแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกมากขึน้ 
จงเรียนรู้วิธีการแสดงออกถึงสนัตสิขุและความรักของพระเจ้าอยา่งร้อนรน การพฒันาเร่ืองนีอ้าจจะต้องใช้
เวลาทัง้ชีวิต แตก็่เป็นเปา้หมายท่ีควรคา่ตอ่การมุง่มัน่พยายาม 

ในสถานการณ์ท่ีปกติทา่นจะแสดงความโกรธ ให้พยายามแสดงความเศร้า หรือความเมตตา หรือความ
รักตอ่คนเหลา่นัน้ท่ีเราโกรธอยู ่หาการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีจะเป็นผลดีตอ่ชีวิตคริสเตียน สิ่งส าคญัท่ีสดุ
คือให้พระคริสต์คือให้พระคริสต์เป็นท่ีหนึง่ และพระองค์จะทรงน าทา่นให้เข้าใจความจริงของพระองค์มาก
ขึน้ 

ฉ. จงเฝ้าระวังคริสเตียนที่ "เสพตดิทางอารมณ์" 

สิ่งหนึง่ท่ีคริสเตียนบางคนเข้าใจผิดก็คือการเน้นย า้เร่ือง “ความรู้สกึดีๆท่ีพระเจ้าต้องการให้กบัทา่น”
พวกเขาสอนวา่ทา่นสามารถ “มีความรู้สกึแบบสดุกู่กบัพระเยซูคริสต์” ถ้าทา่นเป็นคริสเตียนและเช่ือฟังค า
สอนของพระเจ้า ท่านก็จะมีความช่ืนชมยินดีและมีสนัตสิขุ และมีความรู้สึกท่ีวิเศษอีกมากมายท่ีจะน าไปสู ่
“ชีวิตท่ีดี”

อยา่ตกหลมุพรางของการแสวงหาความสดุขัว้ทางอารมณ์แบบนัน้ จริงอยูท่ี่วา่พระเจ้าต้องการให้ท่านมี
ความช่ืนชมยินดีและสนัตสิขุท่ีทา่นได้รับความรอดจากพระองค์ แตส่ิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือ ความรอดท่ีแท้จริง 
ทา่นจะต้องแสวงหาการรู้จกัพระเจ้าให้มากยิ่งขึน้ ไมใ่ชแ่สวงหาความรู้สกึ เม่ือทา่นรู้จกัพระเจ้ามากขึน้ 
ทา่นก็จะพบวิธีมากมายท่ีจะมีความสขุในความรัก สนัตสิขุ และความช่ืนชมยินดีของพระองค์ 

 แม้แตค่ริสเตียนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในโลกก็ต้องผา่นชว่งเวลาท่ียากล าบากและความรู้สึกโดดเดี่ยวและหดหู่ 
พวกเขารู้สกึท้อแท้ในช่วงเวลานัน้ อยา่งไรก็ตาม เราต้องจ าไว้วา่ พระเจ้ายงัคงอยูก่บัเราและพระองค์ทรง
สญัญาวา่จะไมล่ะทิง้เรา 
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ท าไมความรู้สกึดีๆจงึหมดไปหลงัจากรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้ไมน่าน? หรือวา่ความรู้สกึดีๆไมเ่คยเข้ามา
ในชีวิตของเราเลย?  อยา่แปลกใจถ้าทา่นไมเ่คยรู้สกึดีๆเช่นนัน้ หรือถ้าความรู้สกึเชน่นัน้หา่งหายไปจาก
ทา่น พระเจ้าไมเ่คยสญัญาว่าเม่ือทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียนแล้ว ทา่นจะรู้สึกแตกตา่งไปจากเดมิ พระองค์
ตรัสวา่ท่านจะเป็นคนท่ีแตกตา่ง และนัน่เป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งแท้จริง พระธรรม 2โครินธ์ 5:17 บอกวา่ ถ้า
ใครคนหนึง่เป็นคริสเตียน “เขาจะเป็นคนใหม่” พระธรรมเล่มนีไ้มไ่ด้สญัญาวา่ทา่นจะ “รู้สกึ” ว่าทา่นเป็นคน
ใหม ่

บางครัง้พระเจ้าทรงน าบททดสอบเข้ามาในชีวิตของเราเพ่ือชว่ยให้เราเตบิโตขึน้ บางครัง้พระองค์ก็
อาจจะน าความรู้สกึเหลา่นัน้ออกไปเพ่ือไมใ่ห้เราพึง่พามนั พระองค์ต้องการให้เรายืนหยดัอยูใ่นการอทุิศตวั
ตอ่พระองค์ แม้ว่าเราไมรู้่สกึถึงการทรงสถิตหรือความรักและสนัตสิขุของพระองค์เลยก็ตาม ถ้าเราให้พระ
เจ้าเป็นท่ีหนึง่ เราจะพบวา่สนัตสิขุ ความช่ืนชมยินดี ความรักและความรู้สึกอ่ืน ๆ ท่ีพระองค์จะให้แกเ่ราดี
ยิ่งกวา่ท่ีซาตานหยิบย่ืนให้ 
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บทที่ 2 
ข้าพเจ้าจะหาหลักฐานว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนได้จากที่ไหน 

ทนัทีท่ีทา่นตดัสินใจรับเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านจะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่ท่านเป็นคริสเตียนจริงๆ มีหลกัฐาน
อะไรท่ีจะพิสจูน์วา่ทา่นเป็นคริสเตียน? ทา่นควรจะหาหลกัฐานเหลา่นีจ้ากท่ีไหน? เม่ือซาตานน าความสงสยั
ตา่งๆเข้ามาในจิตใจ มีอะไรท่ีทา่นสามารถน ามายืนยนัว่าทา่นเป็นคริสเตียน? 

การเปล่ียนแปลงสว่นใหญ่ควรจะเร่ิมเกิดขึน้ในชีวิตของผู้ ท่ีรับเช่ือเป็นคริสเตียน การเปล่ียนแปลง
บางอย่างจะมาอยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงในด้านอ่ืนๆอาจต้องใช้เวลานาน แต ่คริสเตียนใหม่
ควรจะสามารถบง่บอกลกัษณะบางอย่างซึง่แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่พระเยซูก าลงัท าสิ่งใหมใ่นชีวิตของ
พวกเขาในเวลานี ้

คริสเตียนใหมส่ามารถพึง่พาพระคมัภีร์และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ในการพิสจูน์วา่เขาเป็นคริสเตียนแล้ว 
เราลองมาดวูา่สิ่งเหลา่นีส้ามารถใช้เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่เราเป็นคริสเตียนหรือไม ่

ก.  พระคัมภร์ี 

พระคมัภีร์เป็นหนงัสือพิเศษส าหรับคริสเตียน พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองกบัเราผ่านทางพระคมัภีร์ 
และพระองค์ทรงสอนอย่างชดัเจนวา่พระองค์ต้องการให้เราด าเนินชีวิตอย่างไร แผนการของพระเจ้าส าหรับ
เราเป็นสิ่งเรียบง่าย แม้แตเ่ด็กเล็กๆสามารถเช่ือฟังค าสอนของพระเจ้าและรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้ 

1. พระคัมภีร์มีความจริงซึ่งบอกว่าท่านจะรับเช่ือเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

ความจริงเหลา่นีมี้การอภิปรายในหน้าท่ี 5 และ 6 ของหนงัสือเลม่นี ้นอกจากนีย้งัสามารถดไูด้ในพระ
ธรรม 1 ยอหน์ 5:9-13 และโรม 10:9-12 คริสเตียนใหมจ่ าเป็นต้องอ่านพระคมัภีร์และส ารวจดดู้วยตวัเองวา่
พระเจ้าตรัสอะไรในหนงัสือของพระองค์ อยา่พึง่พาคนอ่ืนให้บอกวา่พระเจ้าพดูอะไรกบัทา่น จงอา่นด้วยตวั
ทา่นเองและทลูถามพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีจะชว่ยให้ทา่นเข้าใจในความจริงของพระองค์ 

เม่ือทา่นอา่นพระคมัภีร์ จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีทา่นจะต้องมัน่ใจวา่ทา่นเข้าใจสิ่งท่ีทา่นอา่นอยา่งถกูต้อง 
ความหมายท่ีสมบรูณ์ของข้อพระธรรมหรือความจริงในพระคมัภีร์อาจถกูบิดเบือนด้วยการอ่านข้อพระธรรม
เพียงบางสว่น หรือบางบท ยกตวัอยา่ง พระคมัภีร์บอกวา่ “ไมมี่พระเจ้า”  ลกัษณะของค าพดูนีข้ดัแย้งกบัข้อ
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พระธรรมหลายพนัข้อในพระคมัภีร์ซึง่บอกชดัเจนวา่ มีพระเจ้า อยา่งไรก็ตาม ถ้าอ่านแบบเตม็ประโยคใน
พระธรรมสดดีุ 14:1 ซึง่บอกวา่ คนโง่ร าพงึอยู่ในใจของตนวา่ "ไมมี่พระเจ้า"  เม่ือทา่นอา่นพระคมัภีร์ ท่าน
ต้องมัน่ใจว่าทา่นเข้าใจความหมายท่ีสมบรูณ์ 

จงใช้เวลาในการส ารวจวา่พระเจ้าตรัสอยา่งไรบ้างในเร่ืองท่ีทา่นมีสิทธิในการเป็นบตุรของพระองค์ จง
จดบนัทึกข้อพระธรรมเหล่านี ้และแล้วเม่ือทา่นเร่ิมสงสยัว่าทา่นเป็นคริสเตียนหรือไม ่ท่านสามารถตรวจดู
ข้อพระธรรมเหลา่นีซ้ึง่เป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่ท่านเป็นคริสเตียน 

2. ท่านต้องเช่ือฟังค าสอนในพระคัมภีร์

ถ้าทา่นต้องการรับเช่ือเป็นคริสเตียน ทา่นต้องทัง้เข้าใจและเช่ือฟังความจริงท่ีบอกถึงวิธีท่ีทา่นจะรับเช่ือ 
จากนัน้ทา่นจะมัน่ใจวา่ทา่นเป็นคริสเตียน 

เพียงแตรู้่วา่พระคมัภีร์พดูอะไรเก่ียวกบัการรับเช่ือเป็นคริสเตียนเทา่นัน้ ไมไ่ด้ท าให้ทา่นมัน่ใจวา่ทา่น
เป็นคริสเตียน แตถ้่าทา่นพดูวา่ “ข้าพเจ้าก าลงัเช่ือฟังค าสัง่สอนในพระคมัภีร์” นัน่จะท าให้ทา่นมัน่ใจอยา่ง
เตม็เป่ียมว่าทา่นเป็นบตุรของพระเจ้า ดใูนพระธรรมยากอบ 1:19-27 

เม่ือทา่นเช่ือฟังค าสอนของพระเจ้า ก็เทา่กบัวา่ทา่นสร้างหลกัฐานสว่นตวัวา่ทา่นเป็นคริสเตียน ถ้ามี
บางคนขอให้ท่านพิสจูน์วา่ท่านเป็นคริสเตียน การท่ีเราจะปฏิบตัิตามค าสอนในพระคมัภีร์และคนนัน้
สามารถเห็นความเปล่ียนแปลงในชีวิตของเรานัน้จะแสดงวา่เราเป็นคริสเตียนจริงๆมากกวา่การโต้เถียงโดย
ใช้ข้อจากพระคมัภีร์ 

3. ความจริงในพระคัมภีร์ไม่เคยเปล่ียนแปลง

พระคมัภีร์เป็นหนงัสือเก่าแก่ พระธรรมเลม่แรกๆเขียนขึน้เม่ือประมาณ 4000 ปีท่ีแล้ว และพระธรรม
เลม่หลงัๆ เขียนขึน้เม่ือประมาณ 2000 ปีท่ีแล้ว ข้อมลูในหนงัสือเก่าแก่เลม่นีเ้ป็นหลกัฐานอนัน่าเช่ือถือท่ี
แสดงให้เห็นว่าคนๆหนึง่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียน?  เราสามารถมัน่ใจได้อยา่งเตม็ท่ีวา่พระคมัภีร์
ท่ีเรามีในทกุวนันีเ้ป็นส าเนาท่ีถกูต้องจากข้อเขียนต้นฉบบั พระคมัภีร์มีส าเนาหลายพนัฉบบั บางฉบบัเขียน
หลงัจากต้นฉบบัเพียงไมก่ี่ร้อยปี  

สว่นเหตผุลอ่ืนๆท่ีวา่ท าไมเราจงึมีความมัน่ใจอยา่งมากในความน่าเช่ือถือของพระคมัภีร์ คือการ
พิจารณาสิ่งท่ีพระเยซูตรัสเก่ียวกบัพระคมัภีร์ ดใูนพระธรรมมทัธิว 5:17-18, มทัธิว 24:35 และลกูา 16:17 
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มัทธิว 5:17-18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัตแิละค าของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้างแต่มา
ท าให้สมบูรณ์ทุกประการ เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้หลายว่า ตราบใดท่ีฟ้าและดินด ารง
อยู่ แม้อักษรหน่ึงหรือขีดๆ หน่ึงก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัต ิจนกว่าสิ่งท่ีจะต้องเกิดขึน้ 
ได้เกิดขึน้แล้ว 

พระเยซูตรัสอยา่งชดัเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าจะไมเ่ปล่ียนแปลง สิ่งท่ีเป็นความจริงส าหรับมนษุย์
เม่ือ 2000 ปีท่ีแล้ว ยงัคงเป็นความจริงส าหรับเราในทกุวนันี ้

2 ทโิมธี 2:19 

แต่ว่ารากฐานซึ่งพระเจ้าวางไว้นัน้มีตราประทับไว้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคน
เหล่านัน้ที่เป็นของพระองค์" และ "ให้ทุกคนซึ่งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิง้
ความช่ัว" 

วิธีอ่ืนท่ีจะทดสอบวา่พระคมัภีร์นา่เช่ือถือคือการดท่ีูพระสญัญาท่ีพระคมัภีร์พดูไว้ ขณะท่ีทา่นก าลงัน า
พระสญัญามาประยกุต์ใช้กบัชีวิต ทา่นจะเห็นวา่พระเจ้าทรงพิสจูน์พระองค์เองวา่เป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้ครัง้
แล้วครัง้เลา่ เราต้องเรียนรู้ท่ีจะวางใจพระเจ้า แม้ในชว่งเวลาท่ีเรายงัไมเ่ห็นผลลพัธ์ในทนัทีก็ตาม 

มีหลกัฐานมากมายท่ียืนยนัว่าพระคมัภีร์ท่ีเรามีทกุวนันีเ้ป็นส าเนาถกูต้องของสิ่งท่ีถกูเขียนขึน้เม่ือหลาย
พนัปีท่ีแล้ว ดใูน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่  วิชา การส ารวจพระคมัภีร์อย่างคร่าวๆ ส าหรับ
การอภิปรายอยา่งละเอียดถึงหลกัฐานท่ีสนบัสนนุความถกูต้องแมน่ย าของพระคมัภีร์ในทกุวนันี ้เราไมต้่อง
กลวัวา่พระคมัภีร์ของเราถกูบดิเบือน หรือ กลวัวา่ค าสอนหลกัได้ถกูตดัออกไป ศาสนาคริสต์ฝากช่ือเสียง
ทัง้หมดไว้บนความถกูต้องของพระคมัภีร์ และความสตัย์ซ่ือของพระสญัญาของพระเจ้าท่ีบนัทึกอยู่ในนัน้ 

ข.  พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระเจ้าประทานพระคมัภีร์ให้เราเพ่ือเป็นหลกัฐานท่ีจะพิสจูน์วา่เราเป็นคริสเตียน พระองค์ยงัประทาน
พระวิญญาณบริสทุธ์ิให้กบัเราเพ่ือเป็นหลกัฐานอีกแบบหนึง่ท่ีจะพิสจูน์วา่เราเป็นคริสเตียน เราสามารถ
อา่นและพบความจริงท่ีชดัเจนในพระคมัภีร์ได้ แตพ่ระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเป็นวิญญาณและเป็นพระเจ้าท่ี
เราไมส่ามารถมองเห็นพระองค์ได้ แตห่ลกัฐานท่ีพระองค์ประทานเพ่ือยืนยนัวา่เราเป็นคริสเตียนนัน้ เป็น
ความจริง พระคมัภีร์บอกเราวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะประทานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ว่าทา่นเป็นคริสเตียน 
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1. พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็มาและประทบัอยู่กับท่าน

หนึง่ในพระสญัญาท่ีพระคมัภีร์กลา่วถึงอยา่งชดัเจนหลายครัง้ก็คือวา่ พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะเสดจ็มา
และประทบัอยูใ่นเราทนัทีท่ีเรารับเช่ือเป็นคริสเตียน ถ้าท่านเช่ือวา่พระคมัภีร์เป็นความจริง ทา่นจะต้อง
ยอมรับความจริงข้อนี ้เม่ือท่านอธิษฐานรับเช่ือเป็นคริสเตียน พระวิญญาณ บริสทุธ์ก็จะเข้ามาประทบัอยูใ่น
วิญญาณจิตของทา่น ทา่นอาจจะไมรู้่สกึแตกตา่งไปจากท่ีเคยเป็น แตค่วามจริงก็ยงัคงอยู่ 

2 โครินธ์ 1:21-22 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม) 

ผู้ซึ่งทรงตัง้เรากับท่านทัง้หลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นัน้ก็คือพระเจ้า และ
พระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจ าด้วย 

พระธรรมเอเฟซสั 1:13-14 บอกกบัเราอยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าทรงผนกึตราแหง่ความเป็นเจ้าของท่ีตวั
เราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ “พระวิญญาณบริสทุธ์ิแห่งพระสญัญาเป็นมดัจ าของการรับมรดกของเรา” 
(ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม) เราสามารถเผชิญอนาคตด้วยความมัน่ใจวา่พระองค์ทรงคอยคุ้มครองเรา
และหว่งใยเราอยา่งมากวา่จะเกิดอะไรขึน้กบัชีวิตของเราในแตล่ะวนั ดใูนพระธรรมกาลาเทีย 4:6-7 และ  
1ยอห์น 3:24 

2. พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นครูของเรา

ท าไมพระวิญญาณบริสทุธ์ิจึงเสดจ็มาและประทบัอยูภ่ายในทา่นเม่ือท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน?  
พระวิญญาณบริสทุธ์ิเสดจ็เข้ามาอยูใ่นชีวิตของทา่นเพ่ือให้ส าเร็จตามหน้าท่ีท่ีพระเจ้าพระบดิาทรงประสงค์ 
พระองค์เสดจ็มาเพ่ือช่วยทา่น น าทางท่าน สอนทา่น และเล้าโลมจิตใจท่าน พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมไ่ด้
ประทบัอยูบ่นบลัลงัก์สงูหลายไมล์และตะโกนลงมาบอกให้ทา่นเช่ือฟังพระบญัญัตขิองพระองค์ พระองค์
ประทบัอยูภ่ายในทา่น ทรงรับรู้ทกุสิ่งท่ีท่านพบเจอในแตล่ะวนั 

ถ้าทา่นอยากจะประสบความส าเร็จในการเป็นคริสเตียนและเอาชนะการทดลองและปัญหาตา่งๆท่ีเข้า
มาในชีวิต ทา่นจะต้องการความชว่ยเหลือ พระวิญญาณบริสทุธ์ิพร้อมและยินดีท่ีจะช่วยปลอบประโลมทา่น 
หนนุใจทา่น น าทา่นให้กลบัใจจากบาป สอนทา่นในขณะท่ีทา่นอ่านพระคมัภีร์ และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่าน
ต้องเรียนรู้ท่ีจะพดูกบัพระองค์ในแตล่ะวนั จงบอกตวัเองว่าพระองค์ประทบัอยูภ่ายในทา่น เม่ือท่านเผชิญ
กบัปัญหา ก็จงบอกปัญหานัน้กบัพระองค์ 
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3. พระองค์จะพูดกับท่านและบอกท่านว่าท่านเป็นคริสเตียน

พระเจ้าไมท่รงเงียบเฉย พระธรรมโรม 8:16 พดูชดัเจนว่า พระวิญญาณบริสทุธ์ิตรัสกบัทกุคนท่ีเป็น 
คริสเตียน 

โรม 8:16 (ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) 

พระวิญญาณทรงยืนยันร่วมกับวิญญาณจิตของเราว่า เราเป็นบุตรของพระเจ้า 

พระสญัญาเดียวกนันีถ้กูบนัทกึอยูใ่น 1 เธสะโลนิกา 1:5 และยอห์น 14:17 ถ้าทา่นเป็น คริสเตียน ทา่น
สามารถคาดหวงัให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิตรัสกบัทา่นวา่ทา่นเป็นลกูของพระเจ้า แตพ่ระวิญญาณบริสทุธ์ิจะ
ตรัสกบัเราได้อยา่งไร? เราควรจะฟังเสียงอะไร? 

พระธรรมโรม 8:16 บอกว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิตรัสลกึๆในจิตใจของเรา อยา่รอเสียงดงักึกก้องจาก
ท้องฟ้าท่ีพดูว่า “น่ีคือพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีก าลงัพดูกบัเจ้า จงฟังดีๆ” ท่านจะมีความมัน่ใจอยูล่กึๆ ภายใน
จิตใจวา่สิ่งท่ีทา่นประสบอยู่นัน้เป็นความจริง หลายครัง้ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิตรัสกบัเราผา่นทางจิตส านึก
ผิดชอบ ทา่นต้องเรียนรู้ท่ีจะรู้จกั ฟังและได้ยินเสียงของพระเจ้า  

4. เราจะไวต่อพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมากขึน้ได้อย่างไร

เม่ือทา่นเปิดรายการทีวี ท่านสามารถเห็นและได้ยินสญัญาณตา่งๆท่ีมาจากสถานีโทรทศัน์ อยา่งไรก็
ตาม สญัญาณเหลา่นัน้เข้าไปอยูใ่นห้องของทา่นก่อนท่ีท่านจะเปิดทีวี แตห่ขูองทา่นไมส่ามารถจบั
สญัญาณเหลา่นัน้ได้ ทีวีของทา่นมีความสามารถในการรับสญัญาท่ีมองไมเ่ห็นและเปล่ียนสญัญาณ
เหลา่นัน้ให้กลายเป็นภาพและเสียง ซึง่หแูละตาของทา่นสามารถเห็นและได้ยิน 

บางคนพดูวา่ “ผมไมเ่คยได้ยินวา่พระเจ้าตรัสกบัผม ผมไมเ่ช่ือเร่ืองท่ีคนพดูวา่เขาได้ยินสิ่งท่ีพระเจ้า
ตรัสกบัเขา ” ปัญหาไมไ่ด้อยู่ท่ีวา่พระเจ้าทรงนิ่งเฉย เราเพียงแตไ่มไ่ด้ยินเม่ือพระองค์ตรัส เหมือนกบัท่ีเรา
ไมไ่ด้ยินสญัญาณรายการทีวีท่ีอยูร่อบๆตวัเรา นอกเสียจากวา่เราจะมีเคร่ืองทีวี 

ดงันัน้พระวิญญาณบริสทุธ์ิตรัสกบัลกูของพระองค์อยา่งไร? ทา่นจะทราบได้อยา่งไรวา่พระเจ้าตรัสกบั
ทา่น? คริสเตียนคนหนึง่อธิบายเร่ืองนีว้่า “วิธีหลกัๆท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิตรัสกบัข้าพเจ้าคือการตรัสผา่น
จิตส านกึผิดชอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้วา่เสียงนัน้เป็นพระวิญญาณบริสทุธ์ิก็เพราะวา่ข้าพเจ้าไมส่ามารถ
พาตวัเองออกจากความรู้สกึผิดในใจ จิตส านึกท่ีผิดของข้าพเจ้ายงัคงอยูจ่นกระทัง่ข้าพเจ้าสารภาพ
ความผิดกบัพระเจ้า และรับการยกโทษจากพระองค์ ข้าพเจ้ายงัรู้สกึถึงสนัตสิขุของพระเจ้าในใจอีกด้วย 
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เม่ือข้าพเจ้าคิดถึงเร่ืองความตายและชีวิตหลงัความตายนัน้ ข้าพเจ้าก็มีสนัตสิขุอยา่งแท้จริงวา่ข้าพเจ้าจะ
ได้อยูก่บัพระเจ้า” 

คริสเตียนอีกคนหนึง่พดูวา่ “ข้าพเจ้าไมไ่ด้ยินเสียงอะไร แตข้่าพเจ้าก็รู้เม่ือพระวิญญาณบริสทุธ์ิก าลงั
ตรัสกบัข้าพเจ้า ความคดิหนึ่งท่ีเข้ามาในใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไมอ่าจเพิกเฉยได้ แตข้่าพเจ้าก็มกัจะ
ทดสอบมนัก่อนท่ีจะเช่ือวา่นัน่เป็นพระสรุเสียงของพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีตรัสกบัข้าพเจ้า ถ้าเสียงนัน้
สอดคล้องกบัสิ่งท่ีพระคมัภีร์บอก ข้าพเจ้าก็ยอมรับ ถ้าเสียงนัน้ขดัแย้งกบัท่ีพระคมัภีร์บอก ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธ 
เพราะการขดัแย้งนัน้พิสจูน์แล้ววา่ไม่ใชพ่ระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีก าลงัตรัสกบัข้าพเจ้า 

ประสบการณ์ของคริสเตียนคนหลงันัน้ท าให้เกิดปัญหายุ่งยาก เราทกุคนตา่งก็มีความคดิท่ีแลน่เข้ามา
ในจิตใจของเรา ทา่นจะทราบได้อยา่งไรวา่สิ่งไหนมาจากพระเจ้า? แม้ยงัไมมี่แบบอย่างให้ท าตาม แตท่่านก็
สามารถทราบได้ทนัทีวา่พระเจ้าก าลงัตรัสกบัทา่น ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวความคิดบางอยา่งท่ีอาจจะชว่ยท่านได้ 

ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรวา่พระเจ้าก าลงัตรัสกบัข้าพเจ้า? 

1. ตรวจสอบสิ่งท่ีได้ยินนัน้กบัพระคมัภีร์ ถ้าสิ่งนัน้ขดัแย้งกบัสิ่งท่ีพระคมัภีร์สอน ทา่นก็มัน่ใจ ได้วา่สิ่งนัน้
ไมไ่ด้มาจากพระเจ้า

2. พดูกบัพระเจ้า และพยายามฟังพระองค์ พระองค์ไมไ่ด้รู้สึกโกรธหากทา่นแสวงหาความเข้าใจ อย่างไรก็
ตามถ้าพระคมัภีร์พดูอยา่งชดัเจนวา่ท่านควรจะท าบางสิ่งบางอยา่ง (เชน่การเช่ือฟังผู้น า) ในระหวา่งท่ี
ทา่นก าลงัถามพระเจ้าวา่พระองค์ต้องการให้ทา่นเช่ือฟังหรือไมน่ัน้ ท่านจงหยุดโต้เถียง จงหยดุการ
อธิษฐานและกลบัไปเช่ือฟังผู้น าของทา่น จงกลบัไปท าในสิ่งท่ีพระเจ้าทรงบอกให้ทา่นท า

3. ถามตวัทา่นเองว่า “ฉนัสมัผสัสนัตสิขุภายในบ้างไหม?” หลายครัง้ท่ีพระเจ้ายืนยนัภายในจิตใจของทา่น
วา่น่ีเป็นสิ่งท่ีพระองค์ต้องการให้ทา่นท าโดยประทานสนัติสขุ และสนัตสิขุนัน้จะไมห่มดไปโดยเร็ว

4. ข้าพเจ้าสามารถสลดัความคิดนัน้ออกไปได้หรือไม ่? ถ้าความคิดนัน้กลบัมาเข้าภายใน  ใจอีก และมนั
สอดคล้องกบัพระคมัภีร์ ความคดินัน้ก็อาจจะมาจากพระเจ้า

5. ทา่นอาจจ าเป็นต้องขอความชว่ยเหลือจากคริสเตียนท่ีเป็นผู้ใหญ่ จงเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้จากผู้ อ่ืน แตอ่ยา่
พึง่พาสิ่งท่ีผู้ อ่ืนพดูไปเสียทัง้หมด จงเรียนรู้ท่ีจะใช้แนวทางท่ีให้มาก่อน

มีกรณีหนึง่ท่ีทา่นแนใ่จได้ว่า 99% ทา่นควรจะท าตามความคดิท่ีแล่นเข้ามาในจิตใจ นัน้ก็คือ ทา่นมี
ความรู้สกึวา่พระเจ้าจะให้ทา่นอธิษฐานเผ่ือบางคน จงท าเถิด คนเหลา่นัน้จะได้รับประโยชน์จากค า
อธิษฐานของทา่นแม้วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ได้ตรัสกบัทา่นหรือไม่ 
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ค. การเปล่ียนแปลงในชีวติของท่าน 

เม่ือทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน มีเพียงสว่นเดียวในชีวิตท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างทนัทีคือ วิญญาณ
จิต พระเจ้าทรงน าชีวิตใหมเ่ข้าไปในวิญญาณจิตของทา่นเม่ือทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน พระองค์เสดจ็เข้า
มาภายในและประทบัอยูใ่นวิญญาณจิต มีคริสเตียนไมก่ี่คนท่ีได้รับการปลดปลอ่ยจากปัญหาทัง้หมด
ในทนัทีในวนัเดียวกบัท่ีพวกเขารับเช่ือเป็นคริสเตียน ความจริงแล้วบางคนกลบัพบวา่มีปัญหามากขึน้ 
ถาโถมเข้ามาในชีวิตหลงัจากท่ีเขารับเช่ือเป็นคริสเตียน 

ในอีกนยัหนึง่ก็เหมือนกบัความจริงของทารกแรกเกิด ระยะเวลาเก้าเดือนในครรภ์มารดานัน้ ทารกมี
สิ่งแวดล้อมท่ีเตม็ไปด้วยสนัตสิขุ ความอบอุน่ และปลอดภยัอยา่งมาก แตท่นัทีท่ีทารกคลอดจากครรภ์
มารดา ทารกก็ต้องเผชิญกบัปัญหามากมายท่ีต้องรับมือ ปัญหาเหลา่นีม้กัท าให้ต้องร้องไห้ แตใ่นทา่มกลาง
สถานการณ์ท่ียุง่ยากเหลา่นัน้ ทารกก็สามารถเติบโตขึน้ ขณะท่ีสปัดาห์และเดือนผา่นพ้นไป เราสามารถ
เห็นการเปล่ียนแปลงในทารกน้อยผู้ นี ้เชน่เดียวกบัคริสเตียนใหม ่ทา่นจะเผชิญกบัความเจ็บปวดท่ีเพิ่มขึน้
ในขณะท่ีสปัดาห์และเดือนผ่านพ้นไปหลงัจากทา่นได้รับชีวิตใหมใ่นพระคริสต์ 

โดยพืน้ฐานแล้ว การเป็นคริสเตียนหมายถึงการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึน้ในแตล่ะวนั การ
เปล่ียนแปลงแบบไหนท่ีพระเจ้าต้องการให้ท่านท าในสปัดาห์นี?้ ลองใคร่ครวญดวูา่มีด้านใดบ้างในชีวิตท่ี
จะต้องเปล่ียนแปลงให้เป็นเหมือนกบัพระเยซูมากขึน้ จงทุ้มเทในการน าคณุลกัษณะของพระองค์มาสร้าง
ลงบนชีวิตของทา่น อย่าใช้พลงังานทัง้หมดของทา่นไปกบัการขจดัปัญหาออกไปจากชีวิตอยา่งง่ายๆ แตจ่ง
จดจอ่อยูท่ี่พระเยซูคริสต์ การเปล่ียนแปลงท่ีทา่นยอมให้เกิดขึน้นัน้จะเป็นท่ีถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า 

ทา่นต้องท าให้การเปล่ียนแปลงเหลา่นีเ้กิดขึน้ การเติบโตในเร่ืองนีไ้มไ่ด้เกิดขึน้โดยอตัโนมตั ิการ
เปล่ียนแปลงบางอยา่งอาจท าได้ง่ายๆ แตก่ารเปล่ียนแปลงบางอยา่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลาย
ปีจนกวา่เป็นท่ีน่าพอใจ ในฐานะคริสเตียนใหม่ ทา่นควรแสดงให้ผู้ อ่ืนเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในชีวิตของ
ทา่น ซ่ีงจะเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้น าชีวิตของทา่นในเวลานี ้หลกัฐานของการ
เปล่ียนแปลงเหลา่นีจ้ะเป็นท่ีหนนุใจแก่ตวัทา่นเองและผู้ อ่ืนวา่พระเจ้าทรงท างานในชีวิตของทา่น 

การเปล่ียนแปลงเหลา่นีไ้มไ่ด้ท าให้ทา่นเป็นคริสเตียน สิ่งเหลา่นัน้เป็นผลของการเป็นคริสเตียน พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิจะทรงน าท่านสูค่วามจริงและส าแดงให้ทา่นเห็นวา่มีสิ่งใดท่ีจะต้องเปล่ียนแปลง และทา่น
จะเปล่ียนแปลงสิ่งเหลา่นัน้ได้อย่างไร พระองค์จะส าแดงให้ทา่นเข้าใจวิถี ทางท่ีถกูต้องในการด าเนินชีวิตใน
ขณะท่ีทา่นอธิษฐาน ศกึษาพระคมัภีร์ และเร่ิมน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้มานัน้ไปปฏิบตัิ 
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1. ท่านจะมีความเข้าใจใหม่ว่าอะไรถูกและอะไรผิด

พระเยซูทรงสญัญาไว้ในพระธรรมยอห์น 15:16-17 และยอห์น 16:8-15 วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะน า
ทา่นสูค่วามจริง หนึง่ในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิในชีวิตของทา่นคือการท าให้ทา่นตระหนกัวา่
อะไรถกูและอะไรผิด ทา่นจะได้รับความเข้าใจใหมใ่นเร่ืองนีใ้นขณะท่ีทา่นเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงมีมมุมอง
อยา่งไรในเร่ืองนี ้

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะตรัสกบัทา่นผ่านทางจิตส านกึผิดชอบของทา่นเอง เพ่ือให้ทา่นทราบว่าอะไรถกู
และอะไรผิด ท่านควรฟังจิตส านกึผิดชอบอยา่งระมดัระวงั ทา่นควรพฒันานิสยัในการตรวจดขู้อพระธรรม
ในพระคมัภีร์ เพ่ือยืนยนัสิ่งท่ีทา่นเช่ือว่าพระเจ้าก าลงัพดูกบัทา่นผา่นทางจิตส านกึผิดชอบของทา่น 

ความเข้าใจใหมท่ี่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถกูและผิดนัน้ จะเร่ิมมีผลกระทบตอ่ความคดิและการ
ประพฤตขิองทา่น ทา่นต้องพยายามท าในสิ่งท่ีถกูต้อง และพดูวา่ “ไม”่ กบัสิ่งท่ีผิด มนัเป็นเร่ืองง่ายท่ีทา่นจะ
ท าอย่างนัน้ แตบ่างครัง้เราก็พบวา่ตวัเราเองตดิอยูใ่นปัญหาเดียวกบัเปาโล เปาโลอธิบายในพระธรรมโรม 
7:14-25 เขารู้วา่สิ่งใดถกู แตเ่ขากลบัท าในสิ่งท่ีตรงกนัข้าม หลายครัง้นิสยัเก่าๆท่ีเป็นความบาปยงัคงมี
อิทธิพลในชีวิตของคริสเตียนใหม่ 

พระเจ้าไมไ่ด้คาดหวงัความสมบรูณ์แบบในทนัที แตพ่ระองค์มองดท่ีูจิตใจและความความปรารถนา
ของทา่น ทา่นต้องการเช่ือฟังพระเจ้าและท าในสิ่งท่ีถกูต้องไหม? ถ้าท่านต้องการท าเช่น นัน้ พระองค์จะทรง
ชว่ยให้ทา่นเอาชนะนิสยัเก่าๆ ท่ีเป็นความบาปท่ีครอบง าชีวิตของท่าน จดุ ส าคญัท่ีเราจะต้องเผชิญก็คือ 
“ทา่นต้องการรู้สิ่งท่ีพระเจ้าบอกวา่เป็นสิ่งท่ีถกูและสิ่งท่ีผิดไหม” พระวิญญาณบริสทุธ์ิไมต้่องการให้ทา่น
เพิกเฉยตอ่จิตส านึกผิดชอบ และไมท่รงต้องการให้ทา่นซ่อนความประพฤตท่ีิผิด 

สุภาษิต 28:13 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

 บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จ าเริญ แต่บุคคลที่สารภาพและละทิง้จากความช่ัว
เสีย จะได้ความกรุณา  

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อพระคมัภีร์เพิ่มเตมิท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนี  ้

สภุาษิต  2:9  สดดีุ  97:10 1 ทิโมธี 1:19 
สภุาษิต 3:13-15  ฮีบรู 5:14 
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2. ท่านจะมีความรัก (ความสนใจ) แบบใหม่ส าหรับพระคัมภีร์

ถ้าทา่นต้องการเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้ามากขึน้ จงใช้เวลาอา่นพระคมัภีร์ในแตล่ะวนั ท่านสามารถ
เรียนรู้เร่ืองชีวิตในมมุมองของพระองค์ ทา่นสามารถค้นพบสิ่งท่ีพระองค์ต้องการให้ทา่นท า เพ่ือท่ีทา่นจะ
เป็นเหมือนพระองค์มากขึน้ ประสบการณ์ตา่งๆของคนในพระคมัภีร์สามารถให้ค าแนะน ากบัท่านได้ว่า 
ทา่นจะหลีกเล่ียงปัญหาตา่งๆและตดัสินใจอย่างถกูต้องได้อย่างไร 

บางครัง้การอา่นพระคมัภีร์ก็อาจจะท าให้เบื่อได้ อยา่แปลกใจหากเร่ืองนีเ้กิดขึน้  มีวิธีมากมายท่ีอาจจะ
แก้ปัญานีไ้ด้ ทา่นก าลงัอา่นพระคมัภีร์ฉบบัไหนอยู่? พระคมัภีร์เลม่นัน้ท าให้ท่านเข้าใจได้ง่ายไหม? ถ้าไม่
ง่าย ก็ควรลองฉบบัอ่ืน หรือลองอา่นข้อพระธรรมข้อเดียวกนัจากฉบบัอ่ืนๆท่ีแตกตา่งกนัอยา่งน้อย 2 หรือ 3 
ฉบบั 

สว่นสาเหตอ่ืุนๆท่ีท าให้เกิดความเบื่อหนา่ยนัน้ อาจจะเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีวา่ทา่นก าลงัอา่นพระคมัภีร์
ตอนไหน ถ้าพระธรรมท่ีท่านก าลงัอา่นไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีนา่สนใจส าหรับทา่น ทา่นก็ควรอา่นพระธรรมเลม่อ่ืนๆท่ี
แตกตา่งไปจากเลม่ท่ีทา่นก าลงัอา่นในขณะนี ้ยกตวัอยา่ง ทา่นอาจต้องการอา่นพระธรรมจากพระคมัภีร์
เดมิและพระคมัภีร์ใหม ่การอ่านในลกัษณะหลากหลายจะชว่ยทา่นได้มาก แตจ่งหลีกเล่ียงนิสยัการอา่น
ข้ามไปข้ามมาทกุๆวนั ท่านควรท าตารางการอา่นพระคมัภีร์ส าหรับตวัเองและยึดตามตารางนัน้อย่างน้อย 
1 หรือ 2 สปัดาห์ก่อนท่ีทา่นจะเปล่ียนแปลงอีก 

บางทีสาเหตท่ีุใหญ่ท่ีสดุท่ีท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอา่นพระคมัภีร์อาจจะเป็นค าถามท่ีวา่ –ทา่น
ก าลงัตอบสนองอย่างไรกบัสิ่งท่ีทา่นอา่น? ถ้าทา่นเพียงแครั่บข้อมลูเข้าไปในหวัมากขึน้ แนน่อนวา่ท่านต้อง
รู้สกึเบื่อ ทา่นจะต้องหาวิธีท่ีจะน าค าสอนในพระคมัภีร์ท่ีทา่นอา่นทกุวนันัน้ มาประยกุต์ใช้สว่นตวั การท า
เชน่นีจ้ะชว่ยให้ทา่นพฒันาความสนใจในพระคมัภีร์ได้อย่างแท้จริง เม่ือทา่นเร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงในชีวิต 
ทา่นก็จะมีความกระตือรือร้นท่ีจะค้นหาแนวคิดท่ีได้จากพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในการแก้ปัญหาตา่งๆ
ได้ 

สิ่งอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากท่ีทา่นควรท าในขณะอา่นพระคมัภีร์ก็คือการถามตวัทา่นเองวา่ “ข้อ
พระธรรมตอนนีก้ าลงับอกเร่ืองพระเจ้าและแนวทางของพระองค์กบัข้าพเจ้าอยา่งไร?” น่ีอาจจะเป็นวิธีท่ีนา่
ต่ืนเต้นและนา่สนใจท่ีจะชว่ยให้ทา่นเห็นวา่พระเจ้าทรงชว่ยคนอ่ืนอยา่งไรบ้างในอดีต 

นอกจากนีก้ารใช้เวลาศกึษาพระคมัภีร์ร่วมกนักบัคริสเตียนคนอ่ืนๆก็จะชว่ยให้ทา่นมีความสนใจในพระ
คมัภีร์ในระดบัท่ีลกึขึน้ ถ้าทา่นไมส่ามารถหากลุม่เรียนพระคมัภีร์ท่ีอยูร่อบๆตวัทา่นได้ ก็จงพยายามหาคริส
เตียนคนอ่ืนๆท่ีทา่นพบกบัเขาอยา่งน้อยสปัดาห์ละครัง้ จงแบง่ปันกนัและกนัด้วยสิ่งท่ีทา่นได้จากการศกึษา
พระคมัภีร์เม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมา การอภิปรายเร่ืองเหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งมาก และจะเป็นแรงจงูใจให้
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ทา่นใช้เวลาในการอา่นพระคมัภีร์ในแตล่ะวนั ถ้าทา่นรู้วา่ทา่นจะต้องแบง่ปันสิ่งท่ีอา่นนัน้กบัเพ่ือน ทา่นก็จะ
ไมรู้่สกึเบื่อหน่ายในการอ่านพระคมัภีร์ตลอดทัง้สปัดาห์ 

ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีคื้อ “ท าไมข้าพเจ้าต้องอา่นพระคมัภีร์?” “การอ่านพระคมัภีร์จะชว่ยข้าพเจ้า
อยา่งไร” ค าตอบก็คือ การท่ีทา่นสนใจอ่านพระคมัภีร์นัน้จะมาจากจิตใจของทา่น ไมใ่ชจ่ากการท่ีผู้ อ่ืนใช้
กฎเกณฑ์กดดนัท่าน จงอ่านข้อพระธรรมเหลา่นีเ้พ่ือจะสามารถจดัการกบัเร่ืองนีไ้ด้: 1 เปโตร 2:2  
และสดดีุ 119:9, 11 

3. ท่านจะมีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซู

บางทีเด็กเล็กๆจะให้ภาพประกอบในเร่ืองนีไ้ด้ดีท่ีสดุ ก่ีครัง้ท่ีลกูๆ เงยหน้าขึน้มองคณุแมแ่ละคณุพอ่ 
แล้วพดูวา่ “เม่ือลกูโตขึน้ ลกูจะเป็นเหมือนพอ่แม่!” (คงจะดี ถ้าเดก็ๆยงัรู้สกึอยา่งนีเ้ม่ือเติบโตเป็นวยัรุ่น!) 
การยอมรับคณุพอ่และคณุแมแ่บบเด็กๆ เป็นสิ่งท่ีพระเจ้าให้ความส าคญัอยา่งมากเม่ือพระองค์มองดชีูวิต
ของคริสเตียนใหม่ 

พอ่แมไ่มไ่ด้สอนให้ลกูแสดงความเห็นแบบท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ลกูพดูเชน่นัน้เพราะเขารู้สกึอยา่งนัน้อยู่
ภายใน พระเจ้ามองดวูา่ทา่นมีความปรารถนาแบบเดียวกนันี ้คือ "พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการอยู่ใกล้
พระองค์มากขึน้ ข้าพระองค์ต้องการเป็นเหมือนพระองค์ นัน่ไมใ่ชเ่พราะเป็นกฎเกณฑ์อยา่งหนึง่ของ
พระองค์ แตเ่ป็นเพราะข้าพระองค์รักพระองค์" 

ทา่นจะเป็นเหมือนใครบางคนท่ีทา่นไมเ่คยพบหรือพดูคยุด้วยได้อย่างไร? เราจะอภิปรายเร่ืองการ
พฒันาความสมัพนัธ์กบัพระเยซูอยา่งใกล้ชิดในบทท่ี 3 ของหนงัสือเลม่นี ้แตต่อนนีเ้ราจะดวูา่ทา่นจะเร่ิม
เปล่ียนแปลงทศันคติและการประพฤตใิห้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้อยา่งไร 

ใช้เวลาคิดสกัครู่เก่ียวกบัวิธีท่ีทา่นตอบสนองตอ่ปัญหาตา่งๆ ถ้าพระคริสต์อยูใ่นสภาพเดียวกบัทา่น 
พระองค์จะตอบสนองแบบเดียวกบัท่ีทา่นท าไหม? อา่นพระธรรมมทัธิว มาระโก ลกูา และยอห์นในพระ
คมัภีร์ใหม ่เพ่ือท่ีท่านจะรู้จกัพระเยซูมากขึน้ ทา่นอาจจ าเป็นต้องมีคา่นิยมใหมส่ าหรับชีวิตของท่านทัง้หมด 
คา่นิยมท าให้ทา่นทราบเหตวุ่าเพราะเหตใุดทา่นจงึท าสิ่งท่ีทา่นท า 

การเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้ไมไ่ด้หมายความว่าทา่นจะต้องจดรายการสิ่งท่ีทา่นควรและไมค่วรท า
ได้เม่ือเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยให้ทา่นทราบว่ามีด้านส าคญัด้านใด บ้างท่ีจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลง อย่าปล่อยให้แรงกดดนัของผู้ อ่ืนชีน้ าให้ทา่นเปล่ียนแปลงจากภาย นอก "เพียงเพื่อท่ีจะให้พวก
เขามีความสขุ" ทา่นต้องไมล่ะเลยท่ีจะเปล่ียนแปลงภายในด้วย ซึง่ก็คือ ทศันคติ ความรู้สกึ และความคิด  
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ถ้าทา่นก าลงัดิน้รนกับปัญหาตา่งๆท่ียงัไมห่มดไป จงพยายามท าตามค าแนะน านี ้ประการแรก จงมี
ทศันคตท่ีิดีเก่ียวกบัสิ่งท่ีทา่นต้องการจะท า "ข้าพเจ้าต้องการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึน้ทกุๆวนั" จง
ยอมรับความจริง น่ีจะเป็นกระบวนการเจริญเติบโต เหมือนกบัความจริงเร่ืองเดก็อาย ุ4 ขวบคนหนึง่ท่ีพดู
วา่เขาต้องการจะเป็นเหมือนคณุพอ่ของเขา เขาไมส่ามารถเตบิโตขึน้ด้วยความสงู 6 ฟตุภายในเวลา 3 
สปัดาห์ แตใ่นแตล่ะวนั เขาเจริญเตบิโตขึน้ทีละน้อย 

จ าไว้วา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิประทบัอยูภ่ายในทา่น เพ่ือทรงสอนและทรงน าท่านให้อยู่ในความจริงทัง้
ปวง พระองค์จะชว่ยให้ทา่นค้นหารากของปัญหาตา่งๆท่ียงัคงเป็นปอ้มปราการอยูใ่นตวัทา่น บางทีพระองค์
อาจจะใช้คริสเตียนคนอ่ืนๆช่วยเหลือท่านในกระบวนการนี ้แตข่อให้ท่านมีความหวงัในพระองค์อยูเ่สมอ 
และอยา่ปลอ่ยให้ความเข้าใจผิดของผู้ อ่ืนขดัขวางทา่นจากความพยายามท่ีจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึน้
ทกุๆวนั 

บางครัง้เราก็ถกูห่อหุ้มด้วยปัญหาและเรามองไมเ่ห็นทางออกง่ายๆท่ีพระเจ้าวางไว้ข้างหน้าเรา "ผมไมมี่
วนัหลดุจากปัญหานีไ้ด้เพราะผมเป็นตามท่ีพระเจ้าทรงก าหนดไว้" อยา่กลา่วอ้างแบบนัน้ พระธรรมฟิลิปปี 
4:13 กลา่วว่า เราสามารถท าทกุสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมก าลังให้กบัเราบางครัง้พระเจ้าทรงอนญุาต
ให้สถานการณ์ท่ีเจ็บปวดผา่นเข้ามาในชีวิตของท่าน เพราะทา่นไมย่อมฟังเม่ือพระองค์ตรัสด้วยเสียงท่ีแผว่
ในจิตส านึกผิดชอบของทา่น 

พระคมัภีร์เตม็ไปด้วยตวัอย่างของชายและหญิงท่ีติดตามวิถีทางของพระเจ้าอยา่งสดุจิตสดุใจ ไมมี่ใคร
สกัคนเดียวในพวกเขาท่ีสมบรูณ์แบบ แตพ่วกเขาก็ให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึง่ในชีวิตของพวกเขา บคุคล
เหลา่นีไ้ด้แก่ โนอาห์, อบัราฮมั, โยเซฟ, โมเสส, ซามเูอล, กษัตริย์ดาวิด, กษัตริย์เศคาริยาห์, กษัตริย์โยสิ
ยาห์, นางรูธ, เอสเธอร์, ดาเนียล สว่นในพระคมัภีร์ใหมไ่ด้แก่เหลา่สาวกของพระเยซู เช่น เปาโล, ลกูา, สเต
เฟน, ทิโมธี และคนอ่ืนๆ ดใูนพระธรรม 1ยอห์น 2:6 และ 1เปโตร 2:21 

4. ท่านจะมีการทดสอบ การทดลอง และปัญหามากขึน้

คริสเตียนหลายคนคงจะมีความสขุถ้าหากหวัข้อนีพ้ดูวา่ "ทา่นจะมีการทดสอบ การทด ลอง และ
ปัญหาน้อยลง" อยา่งไรก็ตามถ้าทา่นจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึน้ ก็จงพร้อมเผชิญกบัปัญหา แม้พระองค์
ไมเ่คยท าบาป แตถ่ึงกระนัน้พระเยซูก็ยงัคงเผชิญกบัการทดสอบ การทด ลอง และปัญหา เรายงัมีปัญหา
บางอย่างซึง่อาจจะเป็นผลของการท าบาปหรือการขาดก าลงัในฝ่ายวิญญาณ ดงันัน้จงยอมรับว่าชีวิตนีจ้ะ
เตม็ไปด้วยปัญหาไมว่า่ทา่นจะชอบมนัหรือไมก็่ตาม 
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แม้วา่ทา่นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเหมือนพระเยซูขณะท่ีพระองค์อยู่ในโลกนี ้ทา่นก็ยงัเผชิญกบัปัญหา
มากมาย ปัญหาเหล่านัน้อาจจะแตกตา่งจากปัญหาท่ีท่านเผชิญในทกุวนันี ้พระธรรม ยากอบ 1:2-4 
อธิบายวา่ท าไมปัญหาและการทดลองตา่งๆจงึเข้ามาหาเรา และเราควรจะมีทา่ทีอยา่งไรตอ่ปัญหาเหลา่นี ้

ยากอบ 1:2-4  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ดูก่อนพ่ีน้องของข้าพเจ้า เม่ือท่านทัง้หลายประสบความทุกข์ยากล าบากต่างๆ ก็จงถือว่า
เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี เพราะท่านทัง้หลายรู้ว่าการทดลองความเช่ือของท่านนัน้ ท าให้เกิด
ความหนักแน่นม่ันคง และจงให้ความหนักแน่นม่ันคงนัน้ บรรลุผลอันสมบูรณ์ 

มีวิธีมากมายทา่นอาจจะถกูทดสอบในการด าเนินชีวิตแตล่ะวนันัน้ ตอ่ไปนีเ้ป็นบททดสอบท่ีท่านอาจจะ
พบได้ 

ก. การทดลองให้ท าบาป   1 โครินธ์ 10:13 
ข. การขม่เหง   2 ทิโมธี 3:12 
ค. ความล้มเหลวของคริสเตียนคนอ่ืนๆ กาลาเทีย 6:1-2 
ง. เผชิญความจริงของชีวิต 
จ. เอาชนะเร่ืองราวในอดีต  

พระเจ้าจะทรงชว่ยทา่นจากปัญหาตา่งๆไหม? แนน่อน พระคมัภีร์หลายตอนบอกวา่พระองค์ทรง
สญัญาวา่จะชว่ยท่าน แตบ่อ่ยครัง้ท่ีพระองค์จะทรงชว่ยท่านผา่นทางสถานการณ์ท่ียุง่ยาก แทนท่ีจะเอา
ปัญหาออกไปจากชีวิตของท่าน พระเจ้าทรงใช้ปัญหาเพ่ือชว่ยให้ทา่นเจริญเติบโต ดใูน 2โครินธ์ 1:8-11 

ทา่นอาจถามวา่ "การทดลองให้ท าบาปนีจ้ะไลล่า่ฉนัอยู่ตลอดไปไหม?" ด้วยความชว่ยเหลือของพระเจ้า 
ทา่นสามารถเปล่ียนแปลงได้ ทา่นจะต้องท าในส่วนของทา่นและพระเจ้าจะทรงท าในส่วนของพระองค์ 
ในขณะท่ีทา่นเจริญเตบิโตแข็งแรงขึน้ในฝ่ายวิญญาณนัน้ การทดลองให้ท าบาปบางอย่างจะไมม่ารบกวน
ทา่นอีกตอ่ไป พระเจ้าทรงต้องการปลดปล่อยทา่นจากอ านาจของบาป พระองค์จะทรงชว่ยให้ทา่นเอาชนะ
ปัญหาท่ีควบคมุชีวิตทา่นได้ แตจ่ าไว้วา่ การขจดัปัญหาออกจากชีวิตของทา่นไมใ่ชส่ิ่งส าคญัท่ีสดุในชีวิต 
การรักพระเจ้าอยา่งสิน้สดุใจ สดุก าลงั สดุความคดิ เป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งแท้จริง 
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5. ท่านจะมีความรักให้กับผู้อ่ืน (โดยเฉพาะคริสเตียนคนอ่ืนๆ)

พระธรรม 1ยอห์น 4:7-13 และยอห์น 13:34-35 พดูถึงหนึง่ในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีอาจ
เกิดขึน้ในชีวิตของทา่น การเรียนรู้ท่ีจะรักผู้ อ่ืนแบบท่ีพระเยซูทรงรักคนนัน้ ควรจะเป็นหนึง่ในล าดบั
ความส าคญัต้นๆในชีวิต พระธรรมมาระโก 12:30-31 กล่าววา่ ธรรมบญัญัตท่ีิยิ่งใหญ่ท่ีสดุของพระเจ้าคือ
รักพระเจ้าและรักผู้ อ่ืน 

ในท่ีนีพ้ระเจ้าไมไ่ด้พดูเก่ียวกบัความรู้สกึท่ีเพ้อฝัน พระองค์ก าลงัพดูถึงการแสดงความรักท่ีเตม็ไปด้วย
การเอาใจใสแ่ละไมเ่ห็นแก่ตวั ความรักในลกัษณะนีมี้ค าอธิบายให้เราในพระธรรม 1โครินธ์ 13:1-8 
คณุลกัษณะแรกของความรักเชน่นีคื้อ ความอดทน (ข้อ 4) โดยปกตแิล้วการแสดงความอดทนไมใ่ชเ่ร่ือง
การเพ้อฝัน แตเ่ป็นงานท่ีหนกั บอ่ยครัง้ท่ีความรักประเภทนีต้้องใช้การอทุิศตวัของทา่น พระเจ้าก าลงัมอง
หาสิ่งท่ีมากกว่าการเอย่ค าพดูแบบผิวเผิน เชน่ "พ่ีน้อยคะ่ฉนัรักทา่น" 

ทา่นอาจรู้จกัผู้คนมากมายท่ีไม่คอ่ยนา่รัก พระเจ้าสามารถประทานความรักและความหว่งใยท่ีแท้จริง
ให้กบัท่านตอ่คนเหลา่นัน้ แม้วา่พวกเขาไมไ่ด้ตอบสนองท่านด้วยความรักก็ตาม เป็นเร่ืองยากใชไ่หม! ใช ่ 
เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ใชไ่หม! ไมใ่ช ่ พระเจ้าทรงสญัญาว่าจะชว่ยทา่น ดงันัน้เม่ือทา่นเผชิญกบัคนเหลา่นี ้
ขอเพียงทลูขอให้พระองค์ทรงชว่ยให้ทา่นรักคนเหลา่นัน้ได้ อยา่คาดหวงัวา่จะเห็นผลอยา่งทนัตา แตจ่ง
แสวงหาพระองค์ให้ช่วยทา่นมีความอดทนและมีเมตตาตอ่คนนัน้ จงจ าไว้วา่ทา่นเลือกท่ีจะรักผู้ อ่ืน  

6. ท่านจะต้องการแบ่งปันเร่ืองของพระเยซูคริสต์กับผู้อ่ืน

ความต้องการนีค้วรจะเร่ิมขึน้ในวนัท่ีท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน จงบอกผู้ อ่ืนว่าพระเยซูทรงท าอะไรใน
ชีวิตของท่าน ไมว่า่พวกเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไมก็่ตาม น่ีไมใ่ชก่ารคยุโวโอ้อวด 

เม่ือทา่นจดุเทียน มนัไมไ่ด้ค ุ5 นาทีก่อนท่ีมนัจะเร่ิมสอ่งแสง เทียนเลม่นัน้ให้แสงสว่างในทนัที พระเจ้า
ต้องการให้ทา่นเป็นแสงสว่างในท่ีท่ีทา่นอยู ่เม่ือทา่นพดูคยุกบัคนอ่ืนๆในระหวา่งรับประทานอาหารหรือ
เวลาวา่ง อยา่พดูคยุแคเ่ร่ืองดนิฟ้าอากาศ หรือซุบซิบนินทา แตใ่ห้บอกพวกเขาวา่ท่านรู้สกึต่ืนเต้นเก่ียวกบั
สิ่งดีๆท่ีเกิดขึน้ในชีวิต 

ถ้าทา่นรู้สึกวา่ไมง่่ายเลยท่ีจะพดูกบัคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน ก็จงเร่ิมด้วยการพดูกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ 
หรือกบัครอบครัวของทา่น อยา่ก้าวร้าวหรือเทศนาเร่ืองปัญหาตา่งๆของพวกเขา ให้ท่านตัง้ใจวา่ในชว่ง 4 
สปัดาห์ข้างหน้าทา่นจะพดูคยุกบัคนอยา่งน้อย 2 คนตอ่สปัดาห์ และแบง่ปันให้พวกเขารู้ถึงสิ่งท่ีพระเยซู
ทรงท าในชีวิตของทา่น พยายามจดบนัทกึว่าเกิดอะไรขึน้บ้างกบัประสบการณ์เหลา่นี  ้
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ถ้าทา่นเคยตดิยาเสพติดหรือตดิแอลกอฮอล์ และพระเจ้าทรงปลดปลอ่ยทา่นจากการด าเนินชีวิตแบบ
นัน้ ก็จงขอบคณุและถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า แตอ่ยา่ให้เกียรติตวัทา่นเองหรือชีวิตในอดีตท่ีเตม็ไปด้วยความ
บาปด้วยการแบง่ปันสิ่งท่ีเลวร้ายท่ีทา่นเคยท า การเป็นพยานท่ีดีท่ีสดุก็คือการพดูวา่ "น่ีคือสิ่งท่ีพระคริสต์
ก าลงัท าในชีวิตของข้าพเจ้าในวนันี"้  สว่นใหญ่ของค าพยานของทา่นควรจะการแบง่ปันในสิ่งท่ีพระเจ้าทรง
ท าในชีวิตของทา่น นบัตัง้แตท่า่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

สมาชิกบางคนในครอบครัวของทา่นหรือคนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน อาจจะสงสยัในความจริงเก่ียวกบัสิ่ง
ท่ีพระเจ้าก าลงัท าในชีวิต พวกเขาอาจจะตีตราวา่ทา่นเป็นคนคลัง่ศาสนาหรือเป็นคนบ้าประเภทหนึง่ จง
อยา่พยายามท่ีจะปกปอ้งพระเจ้า พระองค์สามารถท าสิ่งนัน้ได้โดยไมต้่องอาศยัความชว่ยเหลือจากทา่น จง
พยายามทกุวิถีทางท่ีจะปฏิบตัติามสิ่งท่ีพระคมัภีร์บอกให้ทา่นท า ให้พวกเขาเห็นความแตกตา่งในสิ่งท่ีพระ
คริสต์ก าลงัท าในชีวิตของทา่น จากนัน้พวกเขาก็อาจจะอยากรู้เร่ืองราวของพระคริสต์มากขึน้ 

1เปโตร  3:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

แต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้
พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังเช่นนีด้้วย
เหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ 

ทา่นต้องมัน่ใจวา่การกระท าของท่านมีความสอดคล้องกบัค าพดู พระเจ้าทรงทราบวา่ทา่นจะไม่
สมบรูณ์แบบในทนัทีได้ แตพ่ระองค์ทรงคาดหวงัวา่ท่านจะพยายามท าในสิ่งท่ีดีท่ีสดุ ถ้าทา่นเป็นคนขีเ้กียจ
และปลอ่ยให้เวลาสญูเปลา่ในงาน หรือหากทา่นขีเ้กียจเกินกวา่ท่ีจะท างานตอ่ไปได้ การกระท านัน้ก็จะดงั
ยิ่งกวา่ค าพดู ทา่นควรอยูเ่งียบๆจนกว่าการประพฤตจิะแสดงให้เห็นวา่ทา่นก าลงัเปล่ียนแปลง 

การประพฤตขิองทา่นยงัสามารถใช้เป็นแบบอย่างให้กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดีในเร่ืองการบริหารจดัการ
ด้านการเงิน พระธรรมลกูา 19 พดูถึงเร่ืองราวท่ีวา่ศกัเคียสมารู้จกักบัพระคริสต์ และการได้รู้จกักับพระองค์
นัน้เปล่ียนแปลงชีวิตของเขาได้อยา่งไร เขาบอกกบัผู้คนว่าเขาจะคืนเงินทัง้หมดท่ีเขาฉ้อโกงมาจากคนอ่ืน 
การชดใช้ให้กบัความผิดพลาดในอดีตอาจจะเป็นประสบการณ์ท่ียาก ล าบาก แตพ่ระวิญญาณบริสทุธ์ิ
สามารถน าทา่นให้แสวงหาการยกโทษจากผู้ ท่ีทา่นเคยท าให้พวกเขาโกรธเคือง และวางแผนท่ีจะคืนดี 

บางทีทา่นอาจจะไมมี่ชีวิตในอดีตท่ีบาปหนา นัน่หมายความวา่ทา่นไมมี่ค าพยานหรือ? ไมใ่ชอ่ยา่ง
แนน่อน จงมองดท่ีูปัจจบุนั ไมใ่ชอ่ดีต จงช่ืนชมยินดีท่ีพระเจ้าทรงรักษาชีวิตท่านไว้จากชีวิตท่ีมีบาปหนา 
ในขณะท่ีทา่นด าเนินชีวิตในแตล่ะวนั จงมองหาสิ่งเล็กน้อยท่ีจะเป็นหลกัฐานวา่พระเจ้าก าลงัท างานในชีวิต
ของทา่น คริสเตียนใหม่บางคนมองดสูิ่งเหลา่นีแ้ละกลา่ววา่ "โอ นัน่เป็นแคเ่ร่ืองบงัเอิญ" บางทีมนัอาจจะ
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เป็นอย่างนัน้ แตท่า่นยงัสามารถขอบคณุพระเจ้าท่ีทรงอยู่กบัทา่นตลอดสถานการณ์นัน้ จงสรรเสริญพระ
เจ้า เพราะนัน่ไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญ 

7. เปล่ียนแปลงมากขึน้

ทัง้ 6 หวัข้อท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยท่ีเรามีประสบการณ์ในชีวิต
ของเราหลงัจากท่ีเราได้มาเป็นคริสเตียน รายการเหลา่นีอ้าจจะมีเพิ่มขึน้ได้  มี 2 รายการในพระธรรมเอเฟ
ซสั 4:17-32 และโคโลสี 3:5-15 ซึง่อธิบายสิ่งท่ีเราต้องเลิกท า และยงัพดูถึงด้านดีท่ีเราต้องพฒันา ทา่นควร
จะใสใ่จกบัการเปล่ียนแปลงท่ีความประพฤตขิองทา่นหรือควรจะเร่ิมต้นท่ีท่าทีภายใน? จงท าอยา่งดีท่ีสดุท่ี
จะเปล่ียนแปลงทัง้สองด้านนี ้สิ่งส าคญัคือการเร่ิมต้น 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยทา่นให้สามารถเปล่ียนแปลงสิ่งเหลา่นีห้ลงัจากท่ีทา่นรับเช่ือเป็น คริสเตียน 
พระธรรมกาลาเทีย 5:22-26 อธิบายวา่การเปล่ียนแปลงเหลา่นีเ้ป็นผลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ทา่นต้อง
อนญุาตให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิเข้ามาเปล่ียนชีวิตของท่านในแตล่ะวนั ขณะท่ีทา่นมองดกูารเปล่ียนแปลง
เหลา่นีใ้นชีวิตของท่าน ทา่นจะสามารถพดูได้วา่ "ข้าพเจ้ารู้วา่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน" 
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บทที่ 3  
ความสัมพันธ์ส่วนตัวของข้าพเจ้ากับพระเยซูคริสต์ 

ชีวิตการเป็นคริสเตียนเป็นเร่ืองความสมัพนัธ์สว่นตวัระหวา่งเรากบัพระเจ้า เพราะพระเจ้าไม ่ได้รู้จกัเรา
แตล่ะคนเป็นเพียงระบบฐานข้อมลูในคอมพิวเตอร์ พระองค์ทรงรู้จกัช่ือทกุคน และทรงรักเราทกุคนด้วย
ความรักท่ีลกึซึง้ ถ้าทา่นตดัสินใจท่ีจะรับเช่ือเป็นคริสเตียน ทา่นจะต้องการรู้จกัพระเยซูคริสต์เป็นการ
สว่นตวั การด าเนินชีวิตคริสเตียนหมายถึงการเป็น "เพ่ือนสนิท" กบัพระเยซูคริสต์ 

ถ้อยค าเหลา่นีด้เูหมือนว่าถกูต้องอยา่งมาก แต่ความจริงเป็นอยา่งไร? 

การเป็น "เพ่ือนสนิทกบัพระเยซู" ง่ายดายอยา่งนัน้หรือ? 
ทา่นจะรู้จกัพระเจ้าได้อยา่งไร? 
ท าไมทา่นจงึควรเช่ือสิ่งท่ีคนอ่ืนบอกท่านเก่ียวกบัพระเจ้า? 
ถ้าพระเจ้าต้องการให้ทา่นเป็นเพ่ือนพระองค์ ทา่นจะพฒันามิตรภาพท่ีใกล้ชิดกบัคนท่ีทา่นไม่
สามารถมองเห็น ได้ยิน หรือสมัผสั เหมือนกบัท่ีทา่นท ากบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ ได้อยา่งไร? 
ทา่นจะเร่ิมท าความรู้จกักบัพระเจ้าท่ีมองไมเ่ห็นนีไ้ด้ท่ีไหน?  

น่ีคือบางประเดน็ท่ีเราจะกลา่วครอบคลมุในบทนี ้

ก.  ท าไมต้องสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ 

ถ้าเราจะตอบค าถามนี ้เราจะต้องมัน่ใจวา่ค าถามพืน้ฐานข้ออ่ืนๆได้รับค าตอบแล้ว ท่านเช่ือในพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยูไ่หม? ทา่นเช่ือวา่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าไหม? ทา่นเช่ือว่าพระเยซูคริสต์ทรงจา่ยราคา
เพ่ือโทษบาปของทา่นเม่ือพระองคต์สิน้พระชนม์บนไม้กางเขนและทรงฟืน้ขึน้จากความตายในวนัท่ีสาม
ไหม? ถ้าทา่นมีค าตอบส าหรับค าถามเหลา่นี ้เราก็พร้อมท่ีจะตรวจสอบเร่ืองนีใ้นระดบัท่ีลกึขึน้ 

1. ท าไมพระเจ้าทรงสร้างท่าน?

พระเจ้าทรงสร้างทา่นเพียงเพื่อท่ีทา่นจะเจริญเตบิโต แตง่งาน มีลกู จา่ยหนี ้แก่ลง เกษียณอายงุาน 
และตาย เทา่นัน้หรือ? บทท่ี 1 ในพระคมัภีร์พดูอย่างชดัเจนวา่พระเจ้าทรงมองวา่เรามีความส าคญัมาก
ท่ีสดุในบรรดาสิ่งทรงสร้างทัง้หมดของพระองค์ พวกเราพิเศษส าหรับพระองค์ 
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พระเจ้าทรงสร้างทา่น เพ่ือท่ีทา่นจะมีชีวิตนิรันดร์กบัพระองค์ รู้จกัพระองค์ และรักพระองค์ พระเยซู
อธิบายเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนในค าอธิษฐานสดุท้ายของพระองค์ก่อนท่ีจะสิน้พระชนม์  

ยอห์น 17:3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

และน่ีแหละคือชีวิตนิรันดร์ คือท่ีเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้องค์เดียว และ
รู้จักพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์ทรงใช้มา   

ความจริงท่ีมีพลานภุาพของพระธรรมข้อนีช้ว่ยให้เราวางความรับผิดชอบและแรงกดดนัด้านอ่ืนๆ
ทัง้หมดของชีวิตเอาไว้ในท่ีๆเหมาะสม ถ้าทา่นท าให้การรู้จกัพระเจ้ามีความส าคญัในล าดบัต้นๆของชีวิต 
ทา่นก็จะสามารถปฏิบตัภิารกิจท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีพระเจ้าวางไว้ให้กบัทา่นได้ 

2. อะไรที่ท าให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

มีใครบ้างท่ีทา่นรู้จกัท่ียงัคงแสวงหาการเตมิเตม็ในชีวิต? อะไรท่ีท าให้เกิดความพงึพอใจอยา่งแท้จริง 
เงินอยา่งนัน้หรือ? หรือวา่ภรรยาท่ีสวย หรือสามีท่ีหล่อ? หรืออ านาจ? หรือช่ือเสียงดี? หรือการประสบ
ความส าเร็จมากมาย? ผู้คนทัง้ในปัจจบุนัและในอดีตพยายามท าสิ่งเหลา่นี ้และอ่ืนๆอีกหลายวิธี เพ่ือค้นหา
ความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต กษัตริย์โซโลมอนเป็นคนท่ีฉลาดท่ีสดุท่ีโลกเคยมี ทา่นเป็นกษัตริย์ท่ีร ่ารวยและ
มีอ านาจ ทา่นมีทกุโอกาสท่ีจะลองท าสิ่งท่ีทา่นต้องการในชีวิตเพ่ือค้นหาความพงึพอใจท่ีแท้จริง ทา่นพดู
เร่ืองการแสวงหาสิ่งเหลา่นีไ้ว้ในหนงัสือปัญญาจารย์ ค าสรุปตอนท้ายของท่านชีใ้ห้เห็นถึงวิธีท่ีจะมีความสขุ
ซึง่ไมต้่องอาศยัเงิน อ านาจ หรือโอกาสท่ียิ่งใหญ่ 

ปัญญาจารย์ 12:13-14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

จบเร่ืองแล้ว ได้ฟังกันทัง้สิน้แล้ว จงย าเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัตขิองพระองค์ 
เพราะน่ีแหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทัง้ปวง ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการ
เข้าสู่การพพิากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือช่ัว  

นอกจากนีส้ติปัญญาท่ีพระเจ้าประทานให้กบัโซโลมอนยงัได้ถกูบนัทกึไว้ในหนงัสือสภุาษิต ในหนงัสือ
เลม่นีพ้ระเจ้าตรัสชดัเจนว่า การรู้จกัพระเจ้าเป็นกญุแจสู่ความเข้าใจในทกุๆด้านของชีวิต 

สุภาษิต 9:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

ความย าเกรงพระเจ้าเป็นท่ีเร่ิมต้นของปัญญา และซึ่งรู้จักองค์บริสุทธ์ิ เป็นความรอบรู้ 
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พระวจนะของพระเจ้าชดัเจน ถ้าทา่นต้องการพบชีวิตท่ีแท้จริง จงให้ความส าคญักบัการแสวงหาการ
รู้จกัพระเจ้าเป็นการสว่นตวั ในหนงัสือเร่ือง การรู้จกัพระเจ้า (Knowing God) เจ ไอ แพคเกอร์ ได้ชีใ้ห้เห็น
ถึงอนัตรายของการเพิกเฉยตอ่พระเจ้า “หากทา่นเพิกเฉยตอ่การศกึษาเร่ืองของพระเจ้า ก็เปรียบเสมือน
ทา่นก าลงัพิพากษาตนเองให้เดนิโซซดัโซเซผา่นชีวิตท่ีมืดมน ไมรู้่ทิศทาง และไมเ่ข้าใจวา่อะไรอยูร่อบตวั
ทา่น เชน่นัน้ชีวิตของทา่นจะสญูเปลา่และสญูเสียจิตวิญญาณของทา่นเอง” 

ข.  ท่านจะพฒันาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์แบบไหน 

ทา่นเคยแปลกใจกบัตวัเองอยา่งนีไ้หม “มิตรภาพแบบไหนนะท่ีคนตวัเล็กอยา่งข้าพเจ้าจะพฒันาให้
เกิดขึน้ได้กบัพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้สร้างจกัรวาลทัง้ปวงนี ้?” ความจริงก็คือพระเจ้าทรงต้องการเป็น
เพ่ือนกบัท่าน 

1. อย่ามองหาประสบการณ์ที่เร้นลับ

พระคมัภีร์ไมส่นบัสนนุให้เราแสวงหาประสบการณ์ท่ีเร้นลบักบัพระเจ้า อย่าคาดหวงัท่ีจะมีนิมิตของ
พระเจ้า หรือได้ยินพระองค์ตรัสกบัทา่นในเสียงฟ้าร้องฟ้าผา่จากสวรรค์ 

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ ดงันัน้ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค์จะเป็นความสมัพนัธ์ฝ่ายวิญญาณ 
แตใ่นขณะเดียวกนั พระเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นมนษุย์ท่ีมีร่างกาย อาศยัอยูใ่นโลกท่ีสามารถสมัผสัได้ ท่ีซึง่
เราต้องส่ือสารกนัในระดบัท่ีสามารถสมัผสัได้ น่ีจงึเป็นเหตผุลท่ีพระองค์ทรงสง่พระเยซูมาบงัเกิดเป็นมนษุย์
และด าเนินชีวิตอยา่งมนษุย์ท่ีมีร่างกายในทา่มกลางพวกเรา พระเยซูไมใ่ชว่ิญญาณท่ีลอ่งลอยไปมาในโลก
นีต้ลอดเวลา 33 ปี พระองค์ทรงมีร่างกายจริงๆเหมือนอย่างพวกเรา พระองค์มีความรู้สกึเหน่ือย หิว และมี
เหง่ือออกเหมือนกบัท่ีเราเป็น 

ขณะเม่ือพระองค์ทรงด าเนินชีวิตอยูบ่นโลก พระองค์ได้ทรงเป็นเพ่ีอนท่ีดีกบัผู้คนมากมาย ขณะนี ้
พระองคท์รงประทบัอยูใ่นแผ่นดนิสวรรค์ พระองค์ก็ยงัมีความปารถนาท่ีจะเป็นเพ่ือนท่ีดีกบัผู้ ท่ีแสวงหา
พระองค์ และพระองค์สามารถท่ีจะพดูคยุกบัทกุคนได้ในเวลาเดียวกนัในทกุสถานท่ีโดยไมถ่กูจ ากดั 
พระองคส์ามารถเป็นเพ่ือนกบัทา่น และในขณะเดียวกนัพระองค์ก็สามารถรับรู้วา่เกิดอะไรขึน้กบัคริสเตียน
คนอ่ืนๆอีก 250 ล้านคนในเวลาเดียวกนัด้วย 

บางทีทา่นอาจจะคิดว่า “ข้าพเจ้าไมเ่คยพยายามท่ีจะเป็นเพ่ีอนกบัพระเจ้าผู้ทรงเป็นวิญญาณมาก่อน 
ข้าพเจ้าควรจะเร่ิมตรงไหน?” ทา่นไมจ่ าเป็นต้องกงัวลเร่ืองการค้นหาพระเจ้า พระองค์ทรงพบทา่นแล้ว 
พระองค์มาเพ่ือตามหาท่านเป็นเวลานานก่อนท่ีท่านจะแสดงความสนใจในพระองค์ พระเยซูคริสต์เป็นฝ่าย
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เร่ิมต้นสร้างมิตรภาพก่อนเสมอ “ไมมี่ผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชกัน าให้เขา
มา”  (ยอห์น  6:44  ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทย) 

2. ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องหยุดความเป็นตัวของตัวเองไหม

พระเจ้าจะไมท่รงบงัคบัทา่นให้เป็นเพ่ือนกบัพระองค์ ทา่นต้องเลือกอยา่งมีเสรีภาพท่ีจะพฒันา
ความสมัพนัธ์กบัพระองค์ การท่ีทา่นมีสมัพนัธภาพกบัพระเจ้าอยา่งลกึซึง้นัน้ จะท าให้เกิด ผลกระทบอยา่ง
ใหญ่หลวงตอ่ทศันคต ิความรู้สกึ และความประพฤตขิองทา่น อยา่งไรก็ตามพระเจ้าไมไ่ด้เรียกร้องวา่ทา่น
จะต้องหยดุความเป็นตวัของตวัเอง และต้องเป็นอะไรท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ พระเจ้าทรงต้องการให้ทา่น
เปล่ียนแปลงไหม? ใช ่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านพฒันาทศันคติให้เป็นแบบพระเยซูคริสต์ ทา่นจะต้องเอา
การกระท าและความคิดท่ีเป็นบาปออกไปจากชีวิตของท่าน แตค่วามเป็นตวัตนท่ีแท้จริงของทา่นซึง่อยู่ลกึๆ 
ภายใน ซึง่ก็คือบคุลิกภาพของทา่นนัน้ เป็นของประทานท่ีพระเจ้าให้กบัทา่น 

ถ้าทา่นหลงรักใครสกัคนอย่างลกึซึง้ ทา่นอาจจต้องการเปล่ียนแปลงอปุนิสยัส่วนนัน้ๆท่ีอาจจะท าให้
เพ่ือนของทา่นไมพ่อใจ นัน่เป็นเร่ืองท่ีปกตแิละเหมาะสม เชน่เดียวกนักบัการเป็นเพ่ือนกบัพระเจ้า ทา่นจะ
ต้องการพฒันาทศันคตแิละความประพฤติท่ีทน่รู้วา่จะเป็นท่ีพอพระทยัของพระองค์ และขจดัสิ่งเหลา่นัน้ท่ี
ท าให้พระองค์ไมพ่อพระ ทยั 

3. พระเจ้าต้องการเป็นเพื่อนที่ดี แต่พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้า

บอ่ยครัง้ท่ีเราคิดถึงเร่ืองการพฒันาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนๆ ของเรา คือบรรดาผู้ ท่ีอยู่ในวยัเดียวกบัเรา
และอยูใ่นระดบัเดียวกบัเรา  โดยทัว่ไปแล้วเรามกัจะคบหาสมาคมกบัคนในโรงเรียน ท่ีท างาน ท่ีคริสตจกัร 
หรือคนท่ีเป็นเพ่ือนบ้านของเรา บางครัง้เราก็มีโอกาสท่ีจะเป็นเพ่ือนกบัใครบางคนท่ีรวยหรือมีช่ือเสียงมาก 
มิตรภาพท่ีพิเศษเชน่นัน้จะไมเ่หมือนการเป็นเพ่ือนกบัคนท่ีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง  

พระเจ้าต้องการมีมิตรภาพท่ีพิเศษกบัทา่น แตพ่ระองค์เป็นพระเจ้า เป็นพระผู้สร้าง และเป็นผู้ควบคมุ
จกัรวาลทัง้หมด นอกจากนีพ้ระองค์ยงัเป็นผู้นัน้ท่ีสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่ีท่านจะมีประสบการณ์
ชีวิตใหมก่บัพระองค์ คือชีวิตนิรันดร์ พระเยซูทรงเป็นพระผู้ชว่ยให้รอด เป็นผู้น าของทา่น และยงัทรง
ต้องการเป็นเพ่ือนกบัทา่นด้วย 

มิตรภาพของทา่นกบัพระเจ้าเป็นสิ่งท่ีพิเศษ แตไ่มใ่ชก่ารตีเสมอ การท่ีทา่นเป็นเพ่ือนท่ีใกล้ชิดกบัพระ
เจ้า ไมไ่ด้หมายความวา่ทา่นจะเทา่เทียบกบัพระเจ้า พระองค์ยงัทรงเป็นผู้น าของทา่น และทา่นเป็นผู้ รับใช้
ของพระองค์ พระองค์ยงัทรงคาดหวงัให้ทา่นเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระองค์ มิตรภาพเชน่นีไ้มไ่ด้ท าให้ทา่น
มีเสรีภาพท่ีจะเลือกวา่ทา่นจะเพิกเฉยตอ่พระบญัญตัขิองพระองค์เพียงเพราะทา่นเป็นเพ่ือนกบัพระองค์ 
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พระเยซูทรงใช้ความสมัพนัธ์ของผู้ เลีย้งแกะกบัลกูแกะเป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ท่ีเรา
สามารถมีกบัพระองค์ได้ ในพระธรรมยอห์น 10 พระเยซูทรงอธิบายถึงการอทุิศตนอย่างลกึซึง้ท่ีพระองค์ซึง่
เป็นผู้ เลีย้งแกะท่ีดี ทรงมีตอ่แกะของพระองค์ 

ยอห์น 10:14-15  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

เราเป็นผู้เลีย้งท่ีดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา (15) ดังที่พระบิดาทรง
รู้จักเรา และเรารู้จักพระบิดา และชีวิตของเราสละเพ่ือแกะ  

ผู้ เลีย้งแกะรักแกะของเขา แตพ่ระองค์ยงัคงเป็นผู้ เลีย้งแกะ ไมใ่ชแ่กะ ไมว่า่แกะจะรักผู้ เลีย้งมาก
เพียงใด แตแ่กะก็ไมส่ามารถเป็นผู้ เลีย้งได้ แกะทกุตวัยงัคงรักษาอตัลกัษณ์และความรับผิดชอบของตน
เอาไว้ แตถ่ึงกระนัน้พวกเขาก็มีสมัพนัธภาพท่ีใกล้ชิดกนัอยา่งมาก 

ทา่นสามารถเป็นเพ่ือนสนิทกบัพระเจ้าได้ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่ทา่นมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องวา่พระเจ้า
จะต้องท าตามเง่ือนไขของทา่น พระเจ้าทรงมีเสรีภาพท่ีจะท าในสิ่งท่ีพระองค์ทรงเลือก เพราะพระองค์เป็น
พระเจ้า ในพระคมัภีร์เดมิโยบเรียกร้องให้พระเจ้าอธิบายวา่ท าไมความยุง่ยากทัง้หมดถึงถาโถมเข้ามาใน
ชีวิต เขาต าหนิพระเจ้าท่ีสง่ปัญหามาให้เขา พระเจ้าทรงนิ่งอยูเ่ป็นเวลา นาน จากนัน้พระองค์ก็ตอบค าถาม
ของโยบ แตไ่มไ่ด้ตอบอยา่งราบเรียบหรือแสดงความสงสาร พระเจ้าทรงตอ่วา่โยบท่ีมีทศันคตเิชน่นัน้กบั
พระเจ้า ดใูนหนงัสือโยบ 38-41 พระเจ้าต้องการท่ีจะส่ือสารความรักของพระองค์ไปยงัทา่น แตท่า่นต้อง
ระมดัระวงัท่ีจะถวายเกียรตแิละเคารพพระเจ้า 
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ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ข้อพระธรรม บทบาทของ     
พระเยซูใน
ความสัมพนัธ์

การกระท า
ของพระเยซู

จุดสัมผัส บทบาทของ
ข้าพเจ้าใน
ความสัมพนัธ์ 

การกระท า
ของข้าพเจ้า 

1 ยอห์น 1:9 
1 ยอห์น 2:1-2 
กิจการ 4:12 

พระผู้ชว่ยให้รอด พระองค์จา่ยโทษ
บาปของข้าพเจ้า
พระองค์ยกโทษ
บาปให้ข้าพเจ้า 

ความบาปของ
ข้าพเจ้า 

คนบาป สารภาพบาปของ
ข้าพเจ้า 
อทุิศชีวิตที่จะ
ติดตามพระเยซ ู

1 ยอห์น 2:3 
1 เปโตร 2:21 
ยอห์น 16:13 
1โครินธ์  6:19-20 

พระผู้ เป็นเจ้า 
ผู้น าแบบผู้ รับใช้ 

เป็นผู้น า 
ครู 
ชีวิตของพระองค์
ในพระคมัภีร์เป็น
แบบอยา่งที่ชดัเจน 

พระบญัญัติและ 
ค าสอนของ 
พระเจ้าที่เก่ียวข้อง
กบัความประพฤติ
ของข้าพเจ้า

ผู้ตาม 
ผู้ รับใช้ 
ทาส 

รู้จกัพระบญัญัติ
ของพระองค์ 
เช่ือฟังพระบญัญัติ 
ท าตามน า้พระทยั
ของพระองค์

ยอห์น 15:12-14 

ยอห์น 15:15 
เพื่อน รักข้าพเจ้า 

แบง่ปันอยา่ง
เปิดเผย 

กิจกรรมแตล่ะ
อยา่งในชีวิต 
ประจ าวนัของ
ข้าพเจ้า 

เพื่อน รักพระองค์ 
แบง่ปันอยา่ง
เปิดเผย 

ค.  ข้าพเจ้าจะเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าได้อย่างไร 

คริสเตียนใหมจ่ะเร่ิมพฒันามิตรภาพท่ีพิเศษเชน่นีก้บัพระเจ้าได้อยา่งไร? ตอ่ไปนีเ้ป็นหลกัการมากมาย
ในการสร้างมิตรภาพท่ีเหมาะสม ถ้าพระเจ้าทรงเป็นคนแปลกหน้าส าหรับทา่น ทา่นจะต้องเรียนรู้เก่ียวกบั
พระองค์ ในขณะท่ีทา่นก าลงัท าอย่างนัน้ ความรักและความประทบัใจท่ีทา่นมีตอ่พระองค์จะเติบโตใน
ระดบัท่ีลึกขึน้ 

1. เรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าในพระคัมภีร์

เรามีข้อมลูเก่ียวกบัพระเจ้าในพระคมัภีร์ซึง่เป็นเสมือนสมบตัิอนัมัง่คัง่ ถ้าทา่นต้องการเรียนรู้เร่ืองพระ
เจ้า ก็จงอา่นพระคมัภีร์ ขณะท่ีทา่นก าลงัอา่นพระคมัภีร์ จงถามตวัเองวา่พระธรรมบทนีก าลงัสอนอะไรกบั
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ข้าพเจ้าในเร่ืองของพระเจ้า? พระองค์ทรงท าอะไรในชีวิตของคนเหล่านี?้ พระองค์ยงัคงนิ่งเงียบอยูไ่หม? 
พระองค์สญัญาว่าอย่างไรในพระธรรมตอนนี?้  

พระธรรม 4 เลม่แรกของพระคมัภีร์ใหม ่ซึง่ได้แก่มทัธิว มาระโก ลกูา ยอห์น ได้ให้ความรู้ความเข้าใจท่ี
ล า้ลกึเก่ียวกบัชีวิตของพระเยซูเม่ือครัง้ท่ีพระองค์ทรงอยู่บนโลก ถ้าท่านต้องการรู้วา่พระเจ้าทรงเป็นแบบ
ไหน จงดวูา่พระเยซูคริสต์ทรงกระท าอย่างไร ก่อนท่ีพระเยซูจะสิน้พระชนม์พระองค์ทรงรับประทานอาหาร
มือ้สดุท้ายกบัเหลา่สาวก ฟิลิปขอให้พระองค์แสดงให้พวกเขาเห็นพระเจ้าพระบดิา  

ยอห์น 14:9-10  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

พระเยซูตรัสกับเขาว่า ฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถงึเพียงนี ้และท่านยังไม่รู้จักเราอีก
หรือ ? ผู้ท่ีได้เหน็เราก็ได้เหน็พระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า “ขอส าแดงพระบิดาให้
ข้าพระองค์ทัง้หลายเห็น (10) ท่านไม่เช่ือหรือว่าเราอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ใน
เรา ค าซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายนัน้ เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถติอยู่
ในเราได้ทรงกระท าพระราชกิจของพระองค์.” 

ถ้าทา่นต้องการรู้ว่าพระเจ้าทรงปฏิบตัิตอ่บคุคลเชน่ทา่นอยา่งไรแล้วละ่ก็ ทา่นก็จงดวูา่พระเยซูทรง
ปฏิบตัิตอ่มนษุย์เชน่ท่านอยา่งไร พระคมัภีร์บอกเราอย่างชดัเจนวา่พระเจ้าชอบอะไรและทรงเกลียดอะไร 
เราสามารถค้นพบสิ่งท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้าและสิ่งท่ีจะท าให้พระองค์เสียพระทยั 

ในการเรียนรู้เก่ียวกบัพระเจ้านัน้ ทา่นจ าเป็นต้องค้นหาวา่พระเจ้าทรงพดูถึงพระองค์เองวา่อยา่งไร จง
เรียนรู้เร่ืองความบริสทุธ์ิ ความรักและความเมตตาของพระองค์ ความสตัย์ซ่ือ ความอดทน และความเท่ียง
ธรรมของพระองค์  ย่ิงทา่นเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้ามากแคไ่หน ทา่นก็จะยิ่งประหลาดใจในความยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ แตใ่นขณะเดียวกนั พระองค์ก็ทรงหว่งใยสิ่งเล็กน้อยๆท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของทา่นด้วย 

2. อย่าเหมาเอาว่าพระเจ้าทรงคิดเหมือนที่ท่านคิด

บางครัง้มนษุย์ก็พยายามเดาวา่พระเจ้าก าลงัท าอะไรเม่ือพระองค์ทรงนิ่งเงียบ  “พระเจ้าก าลงัลงโทษ
คนนัน้ท่ีท าความบาป นัน่จงึท าให้เขาล้มป่วย” หรือ “ดเูหมือนวา่พระเจ้าทรงอยูห่า่งไกลในวนันี ้ข้าพเจ้า
ต้องท าอะไรให้พระเจ้าไมพ่อใจแนเ่ลย” เราจ าเป็นต้องระมดัระวงัอย่างมากวา่เราจะไมด่งึพระเจ้าลงมาอยู่
ในระดบัเดียวกบัเรา และเหมาเอาวา่พระองค์ทรงคดิแบบเดียวกบัเรา พระเจ้าพดูเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนใน
หนงัสืออิสยาห์ 
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อิสยาห์ 55:8-9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทัง้ทางของเจ้าก็ไม่เป็นวิถีของเรา”  
พระเจ้าตรัสดังนี ้ (9) “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทาง 
ของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนัน้” 

ข้อพระธรรมนีห้มายความวา่เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะรู้จกัพระเจ้าอยา่งแท้จริงใชไ่หม? ไมใ่ช ่พระคมัภีร์พดู
อยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าต้องการให้เรารู้จกัพระองค์และรักพระองค์อย่างเป็นสว่นตวั พระองค์จะไมข่อให้เรา
ท าสิ่งนีห้ากมนัเป็นไปไมไ่ด้ แตใ่นอีกความหมายหนึง่นัน้ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มาก จงึเป็นไปไมไ่ด้ส าหรับเรา
ท่ีจะเรียนรู้เร่ืองของพระองค์ได้ทัง้หมด หรืออาจกล่าวได้ว่า แม้แตค่นอ่ืนท่ีท่านใช้ชีวิตอยูด้่วย เชน่ภรรยา 
สามี คณุแม ่หรือคณุพอ่ของทา่น ทา่นเคยไปถึงจดุท่ีทา่นรู้ทกุสิ่งทกุอยา่งเก่ียวกบัคนๆนัน้ไหม? 

3. การรู้เร่ืองพระเจ้าหรือการรู้จักพระเจ้า

การเรียนรู้ความจริงเร่ืองพระเยซูจากพระคมัภีร์ไมท่ าให้ท่านกลายเป็นเพ่ือนสนิทของพระองค์โดย
อตัโนมตัิ ทา่นอาจจะรู้มากมายเก่ียวกบัประธานาธิบดีสหรัฐหรือผู้น าของประเทศอ่ืนๆ แตไ่มไ่ด้หมายความ
วา่ทา่นเป็นเพ่ือนของพวกเขา ทา่นต้องใช้เวลากบัคนๆนัน้ก่อนท่ีทา่นจะสามารถพูดได้วา่ “เขาหรือเธอเป็น
เพ่ือสนิทของข้าพเจ้า” 

เม่ือพระเยซูทรงอาศยัอยูใ่นโลกนี ้ประชาชนในยคุนัน้พดูภาษากรีก ภาษากรีกมีความหมาย 2 ด้าน
ส าหรับค าวา่ “การรู้จกั” ใครบางคน ความหมายด้านหนึง่คือการรู้เก่ียวกบัคนๆนัน้ และอีกความหมายหนึง่
คือท่านรู้จกัคนๆนัน้เพราะทา่นมีประสบการณ์สว่นตวักบัเขา  มีคนมากมายท่ีรู้เร่ืองของพระเจ้ามาก แตไ่ม่
เคยพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเยซูคริสต์และขอให้พระองค์เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดและผู้น าของพวก
เขา พวกเขาอาจจะเป็นคนท่ี “เคร่งศาสนา” มาก เป็นคนท่ีพดูเร่ืองราวของพระเจ้าและท าสิ่งดีๆมากมาย 
แตพ่ระเยซูตรัสเร่ืองนีไ้ว้ในค าเทศนาอนัโดง่ดงัในพระธรรมมทัธิว 

มัทธิว 7:21-23 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

“มิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า พระบิดาเจ้าข้า ’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่
ผู้ท่ีปฏิบัตติามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถติในสวรรค์จึงจะเข้าได้ (22) เม่ือถงึวันนัน้
จะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในนามของ
พระองค์ และได้ขับผีออกในนามของพระองค์ และได้ท าการมหัศจรรย์เป็นอันมากใน
นามของพระองค์ มิใช่หรือ’ (23) เม่ือนัน้เราจะกล่าวแก่เขาว่า เราไม่รู้จักเจ้าเลย เจ้า
ผู้กระท าความช่ัว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา” 
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การรู้จกัพระเยซูเป็นสว่นตวัไมใ่ชเ่ร่ืองยาก ทา่นเร่ิมด้วยการเลือก ทา่นอยากรู้จกัพระองค์เป็นสว่นตวั
ไหม? ทา่นอาจจะไมมี่ข้อมลูท่ีชดัเจนทัง้หมดวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ใด แตท่่านยงัสามารถเร่ิมท าความรู้จกั
พระองค์อย่างเป็นสว่นตวัได้ พระเยซูตรัสเร่ืองนีใ้นพระธรรมมทัธิว 7:21 วา่การเช่ือฟังพระเจ้าเป็นขัน้ตอน
พืน้ฐานในการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระองค์ เร่ืองนีไ้ด้กลา่วไว้ในพระธรรม 1ยอห์น 2:3 

ทา่นสามารถเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าได้มากขึน้ด้วยการศกึษาพระคมัภีร์ทกุๆวนั และด้วยการอา่นหนงัสือท่ี
เก่ียวกบัศาสนศาสตร์ ถ้าท่านไมก้่าวไปไกลกว่านี ้ท่านจะพลาดจากสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิต ท่านสามารถ
พฒันาความรู้เร่ืองพระเจ้าอยา่งเป็นการสว่นตวัด้วยการน าค าสอนของพระองค์มาประยกุต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของทา่น ยิ่งท่านน าค าสอนของพระองค์มาประยกุต์ใช้ในชีวิตสว่นตวัมากเทา่ใด ทา่นก็จะยิ่ง
เข้าใจพระเจ้ามากขึน้เทา่นัน้ 

โคโลสี 1:9-10  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

เราไม่ได้หยุดในการท่ีจะอธิษฐานขอเพ่ือท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถงึพระทัย
ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ประพฤติ
อย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และท าตนให้เป็นท่ีชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลใน
การดีทุกอย่าง และจ าเริญขึน้ในความรู้ถงึพระเจ้า  

พระคมัภีร์ชีใ้ห้เห็นภาพความแตกตา่งอยา่งชดัเจนระหวา่งการรู้เร่ืองพระเจ้าและการรู้จกัพระเจ้าอยา่ง
เป็นสว่นตวั ให้เราดสูิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงบางอยา่งท่ีเราสามารถท าได้  เพ่ือท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด
กบัพระเยซู 

ง. ขัน้ตอนพืน้ฐานที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคืออะไร 

หลกัการมากมายท่ีน ามาประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างมิตรภาพนัน้ สามารถน ามาใช้ในการพฒันามิตรภาพกบั
พระเยซูคริสต์อยา่งเป็นสว่นตวัได้ เราไมต้่องการท าให้ขัน้ตอนนีซ้บัซ้อน แม้แตเ่ด็กเล็กๆก็สามารถเป็นเพ่ือน
สนิทกบัพระเยซูได้ 

ขณะท่ีทา่นอยูบ่นโลกนี ้ทา่นคงจะไมเ่ห็นพระเยซูเป็นการสว่นตวั อย่างไรก็ตาม ทา่นยงัสามารถพฒันา
ความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีดีกบัพระองค์ได้ ท่านสามารถมาถึงจดุท่ีทา่นจะพดูได้วา่ “พระเยซูทรงเป็นเพ่ือนท่ีดี
ท่ีสดุของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์มากกวา่คนอ่ืนในโลกนีท้ัง้หมด” 



42 คู่มือผู้เรียน

1. คนทัง้คู่ต้องการมิตรภาพแบบนี ้

แนน่อนวา่หนึง่ในขัน้ตอนแรกท่ีทา่นจะต้องท าในสว่นของทา่นก็คือ การตดัสินใจวา่ “ข้าพเจ้าต้องการ
เป็นเพ่ือนสนิทกบัพระเยซู” พระคมัภีร์พดูอยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าทรงรักทา่น พระองค์ทรงส าแดงเร่ืองนีด้้วย
การกระท าของพระองค์ ดพูระธรรมยอห์น 3:16 พระองค์ตอบสนองอยา่งรวดเร็วตอ่ผู้ ท่ีแสดงความสนใจท่ี
จะรักพระองค์อยา่งแท้จริง  

เป็นเร่ืองดีท่ีพระเจ้าไมไ่ด้ถกูจ ากดัเหมือนกบัท่ีเราเป็น เราสามารถพดูกบัคนได้ทีละคนเทา่นัน้ แตพ่ระ
เจ้าไมมี่ปัญหาในการฟังมนษุย์ 6 พนัล้านคนท่ีจะพดูกบัพระองค์ในเวลาเดียวกนั พระองค์ทรงทราบสิ่งท่ี
ก าลงัเกิดขึน้กบัชีวิตของทา่นตลอดทัง้วนัอยา่งใกล้ชิด ทกุครัง้ท่ีทา่นเกาศีรษะ และผมร่วงสกัเส้นหรือสอง
เส้น พระองค์ทรงเห็นและทรงนบัเส้นผมมากมายบนศีรษะของทา่น (ดใูนพระธรรมมทัธิว 10:30) พระองค์
ทรงรู้จกัทา่นอยา่งสนิทสนม ความท้าทายท่ีเราแตล่ะคนเผชิญอยูก็่คือการเร่ิมพฒันาความ สมัพนัธ์สว่นตวั
กบัพระเจ้า มนัเร่ิมต้นด้วยการเลือกของทา่น โดยกลา่ววา่ "พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการรู้จกัพระองค์เป็น
การสว่นตวั"  

การเลือกคือขัน้ตอนแรกท่ีส าคญั แตจ่ากนัน้ทา่นจะต้องตามด้วยการกระท า จงให้สิ่งนีเ้ป็นความส าคญั
ในล าดบัต้นๆในชีวิตของท่าน มนัอาจจะไมง่่ายในตอนแรก แตอ่ย่ายอมแพ้ จงยดึมัน่ในการตดัสินใจของ
ทา่น แม้วา่ทา่นจะไม ่"รู้สึก" ใกล้ชิดกบัพระเจ้าก็ตาม  

2. เรียนรู้วิธีการส่ือสารกับพระเยซู

เราทกุคนตา่งก็รู้วา่การส่ือสารมีความจ าเป็นอยา่งไรในการสร้างมิตรภาพ ถ้าหากไมมี่การส่ือสาร 
มิตรภาพก็ตาย  ทา่นสามารถรักษามิตรภาพให้มีชีวิตได้ด้วยการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์   

การอธิษฐานเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเปิดกว้างตอ่การส่ือสารระหวา่งพระเยซูและทา่น ถ้าท่านรู้สกึยากท่ีจะ
อธิษฐานกบัพระเจ้าท่ีมองไม่เห็น ก็จงสร้างภาพในความคิดวา่พระเยซูก าลงันัง่อยู่ด้านขวาของท่าน จงบอก
พระองค์เก่ียวกบัตวัท่านเอง อธิบายให้พระองค์ทราบวา่ท่านต้องการท าอะไรในวนันี ้ให้พระองค์ทราบวา่
ทา่นใสใ่จในสิ่งท่ีพระองค์ตรัสเก่ียวกบัภารกิจเหลา่นี ้ 

ทา่นจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเปิดกว้างตอ่พระเจ้าและทลูให้พระองค์ทราบวา่ท่านรู้สกึอย่างไรภายในทา่น 
พระองค์ทรงทราบทกุสิ่งอยูแ่ล้ว ดงันัน้ท่านไมอ่าจปิดบงัสิ่งใดๆจากพระองค์ได้ แตพ่ระองค์ต้องการได้ยิน
ถ้อยค าจากทา่น จงบอกพระองค์วา่ท่านต้องการเรียนรู้ท่ีจะรักพระองค์มากขึน้ ขณะท่ีท่านด าเนินชีวิต
ตลอดทัง้วนันัน้ ให้หนัความคดิไปท่ีพระองค์ ปรึกษาพระองค์เก่ียวกบัสถานการณ์ตา่งๆท่ีทา่นก าลงัเผชิญ
อยู ่ในพระคมัภีร์เดมิกษัตริย์ดาวิดได้พฒันามิตรภาพท่ีลึกซึง้อยา่งมากกบัพระเจ้า ในพระคมัภีร์ตลอดทัง้
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เลม่นัน้ พระเจ้าตรัสว่าดาวิดเป็นเพ่ือนของพระองค์ อา่นในพระธรรมสดดีุ และดวู่าดาวิดแสดงความรู้สึก
ของตนเองกบัพระเจ้าอยา่งไร 

3. เรียนรู้ที่จะพัฒนาความไว้วางใจและความจริงใจ

อยา่พยายามปกปิดปัญหาของทา่นเม่ือท่านพดูกบัพระเจ้า จงมีความกล้าหาญและจริงใจ ถ้าทา่นท า
ความบาป ก็จงอย่าต าหนิคนอ่ืน จงรับผิดชอบตอ่การกระท าและยอมรับความบาปของทา่น จงทลูขอให้
พระองค์ชว่ยให้ทา่นเห็นตนเองอยา่งชดัเจน บางครัง้เราก็หลอกตวัเองและจ าเป็นต้องรับความชว่ยเหลือ
จากผู้ อ่ืนท่ีจะค้นหาความจริงจากการหลอกลวง พระคมัภีร์ชว่ยได้มากในเร่ืองนี ้พระเจ้าตรัสอยา่งชดัเจนวา่
อะไรคือความบาปและความประพฤตแิบบไหนท่ีเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า  

ถ้าทา่นต้องการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีใกล้ชิดกบัพระเยซู ทา่นต้องเลือกท่ีจะวางใจพระองค์ อนั
ท่ีจริงแล้วการวางใจถือเป็นของประทานอย่างหนึง่ เหมือนกบัการท่ีทา่นทลายก าแพงท่ีอยูร่อบๆตวัท่านและ
เข้าไปหาอีกคนหนึง่ และพดูวา่ "ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะวางใจทา่น ข้าพเจ้าทลายก าแพงของข้าพเจ้าลง"  ตอนนี ้
ทา่นก าลงัไมม่ัน่คง  

เม่ือทา่นมองท่ีพระเยซู พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีท่านสามารถวางใจได้ไหม? ทา่นมีหลกัฐานอะไรท่ีพิสจูน์ได้
วา่การวางใจพระเยซูเป็นการตดัสินใจท่ีฉลาด? อปุนิสยัของพระองค์อยูเ่หนือความบาปทัง้ปวง พระองค์
ทรงเป็นความรักและทรงสตัย์ซ่ือเท่ียงตรงของพระองค์สมบรูณ์แบบ ท าไมทา่นจงึลงัเลท่ีจะวางใจในพระ
เยซู? ทา่นกลวัหรือ? "พระองค์อาจจะท าให้ข้าพเจ้าผิดหวงั" จริงหรือ? จงหาสกัตวัอยา่งหนึง่ในพระคมัภีร์ท่ี
แสดงวา่พระเยซูหลอกลวงคน  ผู้ ท่ีประเมินพระองค์อยา่งสตัย์ซ่ือ จะเห็นถึงอปุนิสยัของพระองค์วา่พระองค์
เป็นผู้ ท่ีสมควรได้รับความไว้วางใจ  

จงบอกพระเจ้าวา่ทา่นต้องการเรียนรู้ท่ีจะวางใจพระองค์มากขึน้ทกุวนั ทลูขอให้พระองค์ชว่ยทา่นให้
เข้าใจตวัท่านเองได้ดีขึน้ และสามารถเอาชนะความกลวัตา่งๆท่ีขดัขวางท่านไว้จากการวางใจพระองค์มาก
ขึน้  

4. เรียนรู้ที่จะเคารพและรักพระองค์

พระคมัภีร์ได้กลา่วไว้อยา่งชดัเจนวา่พระเจ้าทรงรักทา่น การท่ีพระเยซูทรงสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนก็
เพ่ือความบาปผิดของทา่น เป็นการตอบสนองของพระองค์ท่ีแสดงออกถึงความรักตอ่มนษุย์ได้อยา่งชดัเจน 
พระเยซูทรงใช้เวลาในแตล่ะวนัเพ่ือชว่ยประชาชนท่ีมีความต้องการ ความรักขบัเคล่ือนพระองค์ ไมใ่ชเ่งิน
หรือความเย่อหยิ่งท่ีเห็นแก่ตวั  
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มิตรภาพใดๆจะยัง่ยืนอยูไ่ด้ก็ต้องสร้างอยูบ่นรากฐานของความรัก ธรรมบญัญัตท่ีิส าคญัท่ีสดุในพระ
คมัภีร์ได้สัง่ไว้วา่ให้ทา่นรักพระเจ้าอยา่งสดุใจ สดุจิต สดุความคิด และสดุก าลงัของทา่น ดมูาระโก 12:30 
พระเยซูไมต้่องการให้ทา่นเป็นเพ่ือนกบัพระองค์เพียงเพราะพระองค์ทรงสัง่ให้ทา่นท าอยา่งนัน้ แตพ่ระองค์
ให้ทา่นเลือกท่ีจะรักพระองค์อยา่งมีอิสระ  

ทา่นทราบจากมิตรภาพท่ีทา่นได้พฒันาในอดีตวา่ ความรักจะต้องมีการส่ือสารกนัด้วยวิธีท่ีมี
ความหมายในทกุๆวนั หากท่านแตง่งานแล้ว การพดูกบัภรรยาหรือสามีแคปี่ละครัง้คงไมพ่อ "ท่ีรัก ฉันรัก
คณุตลอดปีท่ีผา่นมา และฉนัวางแผนไว้วา่จะรักคณุตลอดปีท่ีจะถึงนี ้ดงันัน้กรุณาอย่าถามฉนัในสปัดาห์
หน้าวา่ฉนัยงัรักคณุอยู่หรือไม"่ แนน่อนวา่พระเจ้าไมต้่องการให้ทา่นซือ้ความรักของพระองค์ พระองค์ทรง
รู้สกึต่ืนเต้นเม่ือทา่นแสดงความรักท่ีแท้จริงออกมากทางความคิด ถ้อยค า และการกระท า ถ้าทา่นรัก
พระองค์ ทา่นจะเช่ือฟังพระองค์ ทา่นไมต้่องนอนหลบับนเตียงตะปหูรือเดนิบนถ่านท่ีมีไฟลกุโชนเพื่อท่ีจะให้
พระองค์สนใจในความรักของทา่น ทา่นสามารถแสดงความรักในสถานการณ์ปกตท่ีิท่านเผชิญอยูใ่นแตล่ะ
วนั  

องค์ประกอบพืน้ฐานอ่ืนๆท่ีแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพสว่นตวัท่ีดีคือการเคารพ จงปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนอยา่งให้
เกียรตแิละส านกึในบณุคณุ อยา่พยายามโน้มน้าวพระเจ้าด้วยมิตรภาพของท่าน "พระเจ้าไมเ่คยเป็นหนี ้
ทา่น" เพราะสิ่งท่ีท่านท าเพ่ือพระองค์ จงให้คณุคา่กบัมิตรภาพของทา่นกบัพระเจ้า จงให้เกียรตพิระองค์ จง
เคารพพระองค์ด้วยการปฏิเสธท่ีจะใช้พระนามพระองค์ในการแชง่ดา่เม่ือทา่นโกรธ  

ขณะท่ีทา่นพฒันาความสมัพนัธ์ของการเป็นเพ่ือนท่ีดีกบัพระเยซูคริสต์ ทา่นจะเร่ิมรู้สึกวา่ใกล้ชิดกบั
พระองค์ แตท่า่นอาจจะยงัไมรู้่สกึรักพระองค์อย่างลกึซึง้ตลอด 24 ชัว่โมงตอ่วนั แตน่ัน่ก็ไมใ่ชส่ญัญาณของ
ความรักท่ีแท้จริงแตอ่ย่างใด การพฒันาการเป็นเพ่ือนท่ีดีกบัพระเยซูเป็นสิ่งท่ีเราจะต้องเลือกท า ทกุๆวนัเรา
จะเลือกท่ีให้คณุคา่กบัความสมัพนัธ์ของการเป็นเพ่ือนของเรากบัพระเยซูคริสต ์ทกุวนัๆเรามีโอกาสมาก 
มายท่ีจะเช่ือฟังพระองค์ ซึง่เป็นการแสดงความรักตอ่พระเยซู พระองค์ทรงเฝา้มองดคูวามรักของเราท่ีมีตอ่
พระองค์ท่ีแสดงออกเป็นการกระท าและความคิด  

จ.  ผลที่ได้จากการรู้จกัพระเจ้าเป็นส่วนตัวคืออะไร 

การรู้จกัพระเจ้าเป็นสว่นตวัจะไมท่ าให้ปัญหาตา่งๆของทา่นหมดไป อย่างไรก็ตาม มิตรภาพท่ีพิเศษ
เชน่นีจ้ะชว่ยน าความอดุมสมบรูณ์มาสูชี่วิตของทา่นอย่างท่ีไมส่ามารถได้รับในทางอ่ืนได้ ตอ่ไปนีเ้ป็น
ประโยชน์บางด้านท่ีท่านได้รับจากการรู้จกัพระองค์ 
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1. สันตสุิข

พระเยซูทรงสญัญาวา่จะประทานสนัตสิขุของพระองค์ให้แก่ผู้ ท่ีมอบความรักและความไว้วางใจให้กบั
พระองค์ ดใูนยอห์น 14:27 ลองถามคนท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเจ้าวา่ พวกเขาจะพดูถึงสนัตสิขุท่ี
พระเจ้าได้ทรงใสไ่ว้ในหวัใจของเขามากเพียงใด ถ้าทา่นไมมี่สนัตสิขุนี ้ก็จงบอกกบัพระเจ้า แล้วดวูา่การไม่
เช่ือฟังในชีวิตของทา่นก าลงัขโมยสนัตสิขุไปจากทา่นหรือไม่ 

2. ความพงึพอใจ

มีเพียงหนทางเดียวท่ีจะพบความพงึพอใจในชีวิตอยา่งแท้จริงได้ คือการมีความสมัพนัธ์สว่นตวัท่ีลึกซึง้
กบัพระเยซู ทา่นจะไมท่ราบความหมายท่ีแท้จริงของความพงึพอใจจนกวา่พระเยซูจะประทานสิ่งนีใ้ห้อยูใ่น
สว่นลกึในหวัใจ และเม่ือพระองค์วางสิ่งนีไ้ว้ในหวัใจแล้ว จะไมมี่ใครเอาไปจากทา่นได้ ในพระธรรมโรม 
8:38-39 เปาโลอธิบายถึงปัญหาตา่งๆท่ีอาจจะพยายามขโมยความรักและความพงึพอใจท่ีพระคริสต์น ามา
สูชี่วิต ออกไปจากเราได้ เปาโลกลา่ววา่ไมมี่อะไรจะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ นัน่เป็นความ
มัน่คงท่ีแท้จริง 

3. ท่านจะรู้สึกถงึการทรงสถติของพระเจ้า

ยิ่งมิตรภาพของทา่นกบัพระเจ้าเจริญเตบิโตในระดบัท่ีลกึขึน้เทา่ใด ทา่นก็จะยิ่งเข้าใจการทรงสถิตของ
พระเจ้าในชีวิตมากขึน้  (เข้าใจ ไมใ่ชแ่ครู้่สกึ) พระเจ้าทรงสถิตในชีวิตคริสเตียนท่ีแท้จริงทกุคน แตไ่มใ่ชท่กุ
คนท่ีจะรู้สกึถึงการทรงสถิตของพระเจ้า ย่ิงทา่นรู้จกัพระองค์มากเทา่ใด ท่านก็จะยิ่งรับรู้ถึงการทรงสถิตของ
พระองค์มากขึน้เทา่นัน้ มนัอาจจะใช้เวลาทัง้ชีวิต แตจ่งลงทนุเวลาในการเรียนรู้ท่ีจะฟังพระสรุเสียงท่ีแผว่
เบาของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือพระองค์ตรัสในจิตใจ 

4. ท่านจะคิดถงึพระเจ้ามากขึน้ 

ถ้าทา่นหลงรักใครสกัคนอย่างลกึซึง้ มนัก็ง่ายท่ีความคดิของทา่นจะหนัไปหาคนๆนัน้ตลอดทัง้วนั น่ีเป็น
ความจริงเดียวกบัความสมัพนัธ์ของทา่นกบัพระเจ้า ขณะท่ีทา่นท ากิจกรรมตลอดทัง้วนันัน้ จงให้พระเจ้า
เข้าไปอยูใ่นความคิด จงบอกพระองค์ในสิ่งท่ีทา่นก าลงัรู้สึก คยุกบัพระองค์เก่ียวกบัการตดัสินใจตา่งๆท่ี
ทา่นก าลงัเผชิญอยู ่จดจ าค าสอนของพระองค์และพดูกบัพระองค์ในเร่ืองนี  ้

5. ท่านจะต้องการบอกผู้อ่ืนเก่ียวกับพระเยซู

เม่ือทา่นตกหลมุรักใครสกัคนอยา่งลกึซึง้ ท่านจะพบวา่มนัง่ายท่ีจะพดูถึงคนๆนัน้ ถ้าทา่นรักพระเยซู
อยา่งแท้จริง ทา่นจะต้องการให้ผู้ อ่ืนมีประสบการณ์ในความช่ืนชมยินดีเหมือนกบัท่ีทา่นมี พระเยซูทรงท้า
ทายเปโตรด้วยค าถามนีก้่อนท่ีพระองค์จะเสดจ็ขึน้สูส่วรรค์  พระองค์ถามเปโตรวา่ “เจ้ารักเราหรือ?” 
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เปโตรตอบพระองค์วา่ ใช ่พระเยซูจงึกลา่วตอบว่า “จงเลีย้งลกูแกะของเราเถิด” (พระเยซูก าลงัพดูถึงบรรดา
สาวกของพระองค์) ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าไมใ่ชเ่ร่ืองสว่นตวั เราต้องให้คนอ่ืนรู้วา่เรารักพระเยซู  

การเรียนรู้ท่ีจะรู้จกัและรักพระเจ้ามากขึน้ เป็นความท้าทายตลอดชีวิต พระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะ
พฒันามิตรภาพกบัท่านในระดบัท่ีลึกขึน้ จงให้เร่ืองนีเ้ป็นสิ่งส าคญัในล าดบัต้นๆในชีวิตของทา่น และทา่น
จะบรรลเุปา้หมายท่ีส าคญัท่ีสดุในชีวิต 
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บทที่ 4 
ข้าพเจ้าจะจัดการกับความสงสัยเก่ียวกับการเป็นคริสเตียนได้อย่างไร 

ชีวิตคริสเตียนใหมแ่ตกตา่งจากเร่ืองราวของเทพนิยายของเดก็ๆ ในเนือ้เร่ืองเหลา่นัน้ประชาชนอยู่กนั
อยา่ง “มีความสขุตลอดไป” วิกฤตการณ์ร้ายแรงได้รับการแก้ไขจนหมดไป แตค่วามเป็นจริงท่ีคริสเตียนใหม่
จะต้องเผชิญนัน้ รวมถึงปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่บางครัง้ก็เป็นปัญหาท่ียุง่ยากมากกวา่ปัญหาของเม่ือปี
ท่ีแล้ว คริสเตียนใหมส่ว่นใหญ่เผชิญกบัความสงสยัเร่ืองการตดัสินใจรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

ความสงสยัเหลา่นีมี้รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัอย่างมาก และสง่ผลกระทบตอ่ผู้คนในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั
ออกไป ส าหรับคริสเตียนบางคนนัน้ มีความคดิชัว่วบูผ่านเข้ามาและผา่นไปอยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีคริสเตียน
คนอ่ืนๆต้องเจอกบัวิกฤตความเช่ือครัง้ใหญ่ในพระเจ้าและพบวา่พวกเขาเองมีความสงสยัในประสบการณ์
ทัง้หมดและแม้แตส่งสยัในพระเจ้า “ในท่ีสดุแล้ว ถ้าพระเจ้ามีจริงและพระองค์รักข้าพเจ้าจริงๆ ท าไม
ข้าพเจ้าถึงมีปัญหาและความสงสยัเหลา่นี?้ บางทีสิ่งท่ีเป็นค าสอนทางศาสนาทัง้หมดนีอ้าจจะไมไ่ด้มีเพ่ือ
ข้าพเจ้า มนัดเูหมือนงานขายแบบลดแลกแจกแถมท่ีไมไ่ด้ให้ประโยชน์อะไร มีแตล่มปาก” 

ทา่นเคยรู้สกึสงสยัไหมวา่พระเจ้ามีอยูจ่ริงหรือไม่? ทา่นมีค าถามและรู้สึกวา่ “ข้าพเจ้าอาจไมใ่ช่ 
คริสเตียน” บอ่ยแคไ่หน? อย่าแปลกใจหากทา่นมีความรู้สกึดิน้รนอย่างหนกัในขณะท่ีทา่นพยายามท่ีจะ
ค้นหาความจริง ประสบการณ์ของทา่นเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดขึน้ได้กบัคริสเตียนใหม ่(และคนท่ีเป็น 
คริสเตียนมานานแล้ว) อีกเป็นจ านวนมาก ผลกระทบของความสงสยัและค าถามเหลา่นีท่ี้มีตอ่ชีวิตนัน้ มี
ความเก่ียวข้องกนัโดยตรงกบัคณุภาพของความสมัพนัธ์สว่นตวัของทา่นกบัพระเยซู 

ทา่นอาจจะไมส่ามารถหยดุความสงสยัทัง้หมดท่ีเข้ามาในใจ แตท่่านสามารถก าหนดผลกระทบท่ีความ
สงสยัเหลา่นีจ้ะมีตอ่ชีวิตได้อยา่งแนน่อน พระเจ้าไมไ่ด้ปล่อยให้ท่านอยูก่บัความสงสยัเหลา่นีแ้ละบอกให้
ทา่นแก้ปัญหาเองโดยล าพงั พระองค์พร้อมท่ีจะชว่ยหากทา่นเตม็ใจท่ีจะให้พระองค์เข้ามาชว่ย เม่ือดาวิดใน
พระคมัภีร์เดมิรู้สกึดิน้รนกบัความสงสยั เขามองท่ีพระเจ้าเพ่ือขอความชว่ยเหลือ  

สดุดี 94:19 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

เม่ือความกังวลใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้า
พระองค์ให้ช่ืนบาน  



48 คู่มือผู้เรียน

กษัตริย์ดาวิดมองเห็นความหวงัข้างหน้า! ทา่นเองก็มีความเช่ือมัน่ได้เชน่กนัวา่พระเจ้าจะช่วยให้ทา่น
เอาชนะความสงสยัได้ การตอ่สู้ซึง่เกิดขึน้ในใจของท่านนัน้ จะชว่ยให้ชีวิตเจริญเตบิโตในฝ่ายวิญญาท่ี
แท้จริง ในทา่มกลางความสงสยัท่ีทา่นรู้สึกอ่อนแอและอยากจะยอมแพ้ แตจ่งยืนหยดัในพระสญัญาซึง่อยู่
ในพระวจนะของพระเจ้า 

พระเจ้าไมเ่คยทอดทิง้หรือละทิง้ทา่น แตไ่มมี่ตอนไหนในพระคมัภีร์บอกวา่พระองค์สญัญาวา่จะเอา
ความสงสยัออกไปจากท่าน ทา่นจะต้องยอมรับความจริงและจดัการกบัความสงสยั การเพิกเฉยตอ่ความ
สงสยัจะไมท่ าให้ทา่นขจดัพวกมนัออกไปได้อยา่งแน่นอน 

ก.  ใครน าความสงสัยเหล่านีเ้ข้ามาในใจของท่าน 

ความสงสยัทกุอย่างไมไ่ด้เป็นเหมือนกนัหมด ความสงสยับางอยา่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัค าสอน
และความเช่ือท่ีทา่นเตบิโตขึน้มา ถ้าคณุพอ่คณุแมข่องทา่นไมเ่ช่ือในพระเจ้า ทา่นก็อาจจะพบวา่ความ
สงสยัเหลา่นีย้งัคงกลบัมาหาทา่น "ข้าพเจ้าจะรู้ได้อยา่งไรวา่มีพระเจ้าจริงๆ?" หากสนัติสขุและความช่ืนชม
ยินดีไมเ่กิดขึน้ มีแตค่วามยุง่ยากเทา่นัน้ท่ีเพิ่มขึน้ ทา่นก็อาจจะเร่ิมตัง้ค าถามวา่ท่านเป็นคริสเตียนจริงหรือ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากมีบางคนให้ค ามัน่สญัญาว่าทา่นจะรู้สกึถึงสนัตสิขุและความรักของพระเจ้าทกุๆวนั
เม่ือทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน 

ความสงสยัจะมาจากหลายทิศทางด้วยกนั ก่อนท่ีเราจะมองดท่ีูสาเหตแุละการแก้ปัญหาความสงสยั 
เราจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความแตกตา่งว่าใครสามารถน าความสงสยัเข้ามาในใจ 

1. ซาตาน

ถ้าซาตานไมส่ามารถหยดุยัง้การรับเช่ือเป็นคริสเตียนของทา่นได้ เขาก็จะใสค่วามสงสยัและค าถาม
มากมายเก่ียวกบัการตดัสินใจรับเช่ือเป็นคริสเตียนในจิตใจของทา่น สิ่งนีเ้กิดขึน้กบัผู้ ท่ีเป็นคริสเตียนนาน
แล้วรวมทัง้ผู้ เช่ือใหม ่ 

เราอาจชีช้ดัได้วา่ความสงสยัเหลา่นีเ้ป็นการทดลอง พระคมัภีร์พดูถึงซาตานวา่เป็นพ่อแหง่การมสุา เขา
เป็นเจ้าแหง่การหลอกลวงมนษุย์ พระเจ้าทรงสญัญาวา่จะชว่ยทา่นเม่ือการทดลองมาถึงทา่น จงจ าไว้วา่
ใครเป็นผู้น าในชีวิตของทา่นในเวลานี ้และจงอยา่ฟังค าโกหกท่ีซาตานน าเข้ามาในชีวิตของทา่น 

2. คนอ่ืนๆ

คนอ่ืนๆอาจจะพดูวา่หรือท าบางสิ่งบางอยา่งท่ีท าให้ทา่นสงสยัความจริงของพระคริสต์หรือการอทุิศตวั
ของทา่นกบัพระองค์ คนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียนสามารถเข้าใจการอทุิศตวัของทา่นตอ่พระเยซูคริสต์อย่างผิดๆ
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ได้ง่าย พวกเขาอาจหวัเราะเยาะการตดัสินใจท่ีจะเป็น "คนเคร่งศาสนา"  อยา่แปลกใจเม่ือพวกเขาสงสยัใน
ความเช่ือของทา่นและพยายามท าให้ทา่นติดกบัด้วยค าถามด้านศาสนศาสตร์ท่ีซบัซ้อน 

นา่เศร้าใจ แตก็่เป็นความจริงท่ีวา่ คนเหลา่นัน้บางคนท่ีน าความสงสยัเข้ามาในใจเป็นคนท่ีครัง้หนึง่เคย
อทุิศตวัตอ่พระคริสต์ เขาพดูวา่ "ข้าพเจ้าเคยฟังค าสอนของพระเยซูแล้ว แตน่ัน่ไมไ่ด้ผลส าหรับข้าพเจ้า"  
"อยา่เช่ือทกุสิ่งท่ีพวกเขาบอกทา่น ไมใ่ชท่กุสิ่งท่ีเขาพดูจะเป็นอยา่งนัน้" จากนัน้เม่ือเกิดปัญหาขึน้ ค าพดู
ตา่งๆของพวกเขาก็จะดงัก้องอยูใ่นใจของทา่นวา่ "บางทีมนัอาจจะไมไ่ด้ผลกบัข้าพเจ้าด้วยเชน่กนั" 

ให้เราลองจดบนัทึก พระเยซูต้องการให้ทกุคนมีประสบการณ์ในความช่ืนชมยินดีในความรอดของ
พระองค์ ถ้ามนัไมไ่ด้ผลส าหรับคนอ่ืนๆ อย่าโทษพระเจ้า พระองค์จะชว่ยทา่นในทกุๆปัญหาท่ีท่านเผชิญ 

คริสเตียนท่ีแท้จริงก็อาจจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้ทา่นมีความสงสยั ถ้าทา่นได้ยินดริสเตียนสอนเก่ียวกบั
การด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีแตกตา่งกนั ทา่นก็อาจจะเร่ิมสงสยัวา่อะไรถกู อะไรผิด ถ้าคริสเตียนบางคนพดู
วา่ไมเ่ป็นไรหรอกท่ีจะท าสิ่งท่ีทา่นเคยถกูสอนวา่เป็นความบาป จากนัน้ค าถามก็จะผดุขึน้มาในใจของท่าน 
สิ่งนีเ้กิดขึน้กบัคริสเตียนใหม่ในยคุของพระคมัภีร์ใหมด้่วย 

บรรดาผู้น าคริสตจกัรในเยรูซาเล็มเขียนจดหมายถึงคริสเตียนเหลา่นี ้โดยพดูว่า "ด้วยข้าพเจ้าทัง้หลาย
ได้ยินวา่มีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้พดูให้ทา่นทัง้หลายเกิดความไมส่บายใจ และท าให้ใจของทา่นป่ันป่วน
ไป" (กิจการ 15:24) ไมว่า่น่ีจะเป็นค าสอนเทียมเท็จหรือความบาปในชีวิตของพวกเขาก็ตาม จงระมดัระวงั
วา่ทา่นจะไมป่ล่อยให้ปัญหาของพวกเขาท าลายการอศัจรรย์แหง่ความรอดท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของทา่น 

วิธีอ่ืนๆท่ีคริสเตียนหลายคนสามารถน าความสงสยัเข้ามาในใจของทา่น คือเม่ือทา่นคิดวา่พวกเขา
สมบรูณ์แบบหรือเกือบสมบรูณ์แบบ จงระวงัให้มากในเร่ืองการเปรียบเทียบตวัทา่นเองกบั คริสเตียนคน
อ่ืนๆ คริสเตียนทกุคนยงัคงมีโอกาสท่ีจะเติบโตอีกมาก ท่านอาจจะเห็นคนอ่ืนท่ีไมเ่คยมีปัญหาท่ีรุนแรง พวก
เขามกัจะมีความสขุและยิม้แย้มอยูเ่สมอ แล้วท่านก็มองดปัูญหาทัง้หมดในชีวิตของท่านและพดูวา่ 
"ข้าพเจ้าต้องท าอะไรท่ีผิดพลาดแนน่อน ทัง้หมดท่ีข้าพเจ้ามีล้วนแล้วแตเ่ป็นความยุง่ยากท่ีผา่นเข้ามาไม่
หยดุหยอ่น" จงอดทน พระเจ้าก าลงัท างานในทา่น 

3. ตัวท่านเอง

หลายครัง้ท่ีมนษุย์มีความสงสยัวา่พวกเขาเป็นคริสเตียนหรือไม ่และไมมี่ใครต าหนิในเร่ืองนีน้อกจาก
ตวัพวกเขาเอง พระคมัภีร์บอกกบัท่านอยา่งชดัเจนและง่ายๆ เก่ียวกบัวิธีการรับเช่ือเป็น คริสเตียน ถึง
กระนัน้บางคนก็ลงัเลท่ีจะเช่ืออย่างจริงจงัวา่พระคมัภีร์ตอนนัน้ส าหรับเขาด้วย ดงันัน้พวกเขาจงึน าความ
สงสยัทกุอย่างมาสูต่นเอง     
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4. พระเจ้า

พระเจ้าอาจจะปลอ่ยให้เราอยูใ่นภาวะของการขาดความมัน่ใจ(ความสงสยั)วา่เราเป็น คริสเตียน
หรือไม ่ทา่นคิดวา่ท่านได้อทุิศตนทัง้หมดเพ่ือพระองค์แล้ว แตพ่ระองค์ทรงรู้ว่าทา่นไม่ได้ท าเชน่นัน้ พระองค์
ก็อาจอนญุาตให้ความสงสยัเข้ามาในใจ เพ่ือท่านจะแสวงหาค าตอบ แทนท่ีจะยงัคงด าเนินชีวิตด้วยคาวม
เข้าใจท่ีผิด วา่ทา่นเป็นคริสเตียนจริงๆ 

การขาดความมัน่ใจในพระเจ้าจะยงัคงอยู่หากมีความบาปอยูใ่นชีวิตของทา่นซึง่ทา่นยงัไมไ่ด้สารภาพ
กบัพระเจ้า บอ่ยครัง้ท่ีเราเรียกวา่สิ่งนีว้า่น่ีเป็นการดลใจจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ หรือเป็นความรู้สกึเสียใจ
ตอ่ความผิดอยา่งแท้จริง พระเจ้าจะยงัคงให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิท างานในจิตใจของทา่นจนกว่าทา่นจะ
สารภาพบาป 

ถ้าพระเจ้าน าความสงสยัเข้าไปในใจของใครคนหนึง่ มนัก็อาจจะเป็นเพราะคนๆนัน้ก าลงัด าเนินชีวิต
อยูใ่นการหลอกลวง พระเจ้าอาจจะใช้วิธีการอ่ืนๆ เพ่ือพยายามทะลทุะลวงการหลอก ลวงท่ีอยูใ่นชีวิตของ
คนๆ นี ้พระองค์ทรงลงวินยัเราเพราะพระองค์รักเรา แตพ่ระองค์ไมเ่คยบีบบงัคบัให้มนษุย์ท าตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ถ้าทา่นจริงใจท่ีจะรับใช้พระเจ้าด้วยสิน้สดุใจ พระเจ้าจะไมน่ าความสงสยัเข้ามาในใจ
เพียงเพื่อจะท าให้ทา่นยุง่ยาก 

มีเร่ืองหนึง่ในพระคมัภีร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงน าความสงสยั
เข้ามาในใจของผู้ เช่ือ พระธรรมาระโก 10:17-22 อธิบายว่าชายผู้ นีเ้ป็นเศรษฐีหนุม่ผู้มัง่คัง่ เขาต้องการรู้
เร่ืองการได้รับชีวิตนิรันดร์ พระเยซูบอกให้เขาเช่ือฟังพระบญัญตัใินพระคมัภีร์ ชายผู้นัน้เช่ือฟังพระบญัญตัิ
ของพระเจ้ามาตัง้แตเ่ดก็ จากนัน้พระเยซูบอกให้เขาขายทกุสิ่งทัง้หมดและให้เงินแก่คนยากจน และจากนัน้
ให้ตดิตามพระเยซู ในการเผชิญกบัทางเลือกท่ีชดัเจนนี ้เศรษฐีหนุม่ก็ปฏิเสธพระเยซู 

ถ้าซาตานรู้อยูแ่ล้ววา่ความร ่ารวยของชายผู้ นีมี้ความส าคญัตอ่เขามากกวา่ท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า แล้ว
ท าไมซานตานจงึต้องใส่ความสงสยัไว้ในใจของชายผู้ นี?้ สิ่งท่ีซาตานต้องท าคือนัง่อยู่ข้างๆและยยุงชายผู้ นี ้
อยา่งเงียบๆ ถึงวิธีท่ีจะท าให้เขาร ่ารวยมากขึน้ ซาตานต้องการให้ชายผู้ นีค้ิดวา่เขาก าลงัท าสิ่งท่ีดี การน า
ความสงสยัเข้ามาในใจของมนษุย์เป็นเหตใุห้มนษุย์แสวงหาค าตอบท่ีชดัเจนเชน่เดียว กบัท่ีเศรษฐีหนุม่คนนี ้
ท า  

ดเูหมือนวา่พระเจ้าเป็นต้นเหตแุหง่ค าถามของชายผู้ นี ้พระเจ้าทรงลว่งรู้จิตใจของเขา และตระหนกัวา่
ถ้าเขาไมเ่ปล่ียนแปลงทศันคติท่ีมีตอ่ความร ่ารวยของเขาแล้วละก็ เขาก็อาจจะไมไ่ด้เข้าแผน่ดนิสวรรค์เม่ือ
เขาตาย แนน่อนว่าพระเจ้าต้องการให้ชายผู้ นีต้ระหนกัถึงความผิดพลาดและเข้าสูข่ัน้ตอนของการ
เปล่ียนแปลง พระเยซูทรงชว่ยให้เศรษฐีผู้ นีเ้ข้าใจว่าท าไมเขาจงึมีค าถามและความสงสยั เม่ือทา่นรู้สาเหตุ
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แหง่ความสงสยัของทา่นแล้ว ทา่นก็จะเผชิญกบัทางเลือกหนึง่ นัน่คือทา่นจะเข้าสูข่ัน้ตอนท่ีจ าเป็นเพ่ือ
จดัการกบัปัญหาท่ีท าให้เกิดความสงสยัไหม? 

ข.  อะไรเป็นสาเหตุของความสงสัยเหล่านี ้

เคยมีใครบอกทา่นไหมวา่ "ถ้าทา่นมีความสงสยัเก่ียวกบัพระเจ้าและการเป็นคริสเตียน แสดงวา่ต้องมี
บางสิ่งท่ีผิดพลาดเกิดขึน้กบัทา่น" นัน่ฟังดเูหมือนกบัเพ่ือนๆของโยบท่ีบอกกบัเขาเม่ือเขาอยูใ่นชว่งเวลาท่ี
ทกุข์ทรมานและเจ็บปวด ถ้าทา่นมีความสงสยั ก็ไมไ่ด้หมายความวา่ท่านต้องท าความบาปเสมอไป 

ความสงสยัเหลา่นีมี้สาเหต ุถ้าทา่นต้องการขจดัความสงสยัออกไป ก็จงค้นหาวา่อะไรเป็นสาเหตขุอง
ปัญหานี ้ทา่นสามารถน าสาเหตทุัง้หมดท่ีท าให้เกิดปัญหา และจ าแนกออกเป็นหนึง่ในสามกลุม่ข้างลา่งนี  ้

ช่องว่างของความรู้ 

ชอ่งวา่งของความรู้อาจเป็นต้นเหตแุหง่ความสงสยั เม่ือทา่นมีข้อมลูท่ีถกูต้อง ทา่นจะสามารถระบุ
ปัญหาและขจดัมนัออกไปได้ เม่ือมีคนบอกทา่นวา่ทนัท่ีท่านรับเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านจะสมัผสัความรัก 
ความช่ืนชมยินดี และมีสนัติสขุทกุๆวนั เม่ือทา่นไมมี่ประสบการณ์ในความรู้สกึเหลา่นี ้ความสงสยัก็จะเข้า
มาในใจ เม่ือท่านค้นพบความจริงและเข้าใจความจริงนัน้ ทา่นก็จะตระหนกัวา่สิ่งท่ีทา่นรู้มานัน้ไมใ่ชส่ิ่งท่ี
พระคมัภีร์บอก ความสงสยัสามารถถกูขจดัออกไปจากใจของทา่นเพราะขณะนีท้่านรู้ว่าความรู้สึกตา่งๆ
ไมใ่ชบ่ททดสอบท่ีแท้จริงของการเป็นคริสเตียน 

ช่องว่างของความเข้าใจ 

ความสงสยับางอย่างเป็นผลของการรู้ความจริง แตไ่มไ่ด้เข้าใจอย่างถกูต้องวา่ความจริงนัน้เก่ียวข้อง
กบัชีวิตของทา่นอยา่งไร คริสเตียนบางคนรู้ในสิ่งท่ีพระคมัภีร์บอก แตไ่มส่ามารถน ามาประยกุต์ใช้กบั
สถานการณ์ในชีวิตได้ เขารู้ว่าพระธรรมฟิลิปปี 4:19 บอกวา่ "และพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่ง
สารพดัท่ีพวกท่านขาดอยูน่ัน้ จากทรัพย์อนัรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต”์  (ฉบบัสมาคมพระคริสต
ธรรมไทย) แตก็่มีสิ่งจ าเป็นมากกมายท่ียงัขาดอยู่ พวกเขาไมเ่ข้าใจวา่ก าลงัท าอะไรผิดเพราะยงัขาดสิ่งท่ี
จ าเป็นอยู่ 

พวกเขาอา่นในพระธรรมยากอบ 4:7-8 วา่จงตอ่สู้กบัมารและเข้าใกล้พระเจ้า สิ่งท่ีพวกเขาถกูสอนให้
ท านัน้ชดัเจนมาก แตว่ิธีท่ีจะน ามาประยกุต์ใช้ไมช่ดัเจน การหาข้อมลูเพิ่มเตมิอาจจะช่วยได้ แตบ่างครัง้การ
ท าความเข้าใจท่ีดีท่ีสดุมาจากการมีประสบการณ์ หลงัจากท่ีทา่นได้เผชิญกบัความยากล าบากแล้ว ทา่นจะ
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เข้าใจวา่พระเจ้าทรงอนญุาตให้มนัเกิดขึน้ เม่ือท่านอยูท่า่มกลางสถานการณ์ท่ียากล าบาก ดเูหมือนวา่ไมมี่
ข้อมลูใดท่ีท าให้ท่านพอใจได้เลย 

ช่องว่างด้านความประพฤต ิ

ความสงสยัมากมายมีสาเหตมุาจากการท่ีไมไ่ด้ท าในสิ่งท่ีทา่นรู้วา่ควรจะท า ทา่นพาตวัเองเข้าสูก่าร
ทดลองและความบาป ซานตานมาพร้อมกบัการกลา่วโทษและพดูวา่ "ทา่นไมใ่ช่คริสเตียนท่ีดี ดสูิ่งท่ีทา่นท า
ลงไปสิ ทา่นจะไมป่ระสบความส าเร็จในการเป็นคริสเตียนแน่ๆ  " บางครัง้ทา่นก็อาจจะน าความสงสยัมาสู่
ตวัทา่นเองในเร่ืองการเป็นคริสเตียน เม่ือทา่นตัง้เปา้หมายท่ีสงูเกินไป กระบวนการเจริญเตบิโตจาก 
คริสเตียนทารกไปสูก่ารเป็นผู้น าท่ีเติบโตในฝ่ายวิญญาณนัน้ ไมไ่ด้เกิดขึน้ในเวลาเพียง 1 หรือ 2 สปัดาห์     

สว่นใหญ่แล้วคริสเตียนทกุคนรู้ความจริงของพระเจ้ามากกวา่ท่ีเขาน าไปใช้ในการด าเนิน 
ชีวิตประจ าวนั ท่ีส าคญัก็คือวา่ทา่นก าลงัท ามากขึน้และเจริญเตบิโตขึน้ในแตล่ะวนั หรือทา่นก าลงัพอใจอยู่
กบัการแครู้่ความจริง? ถ้าทา่นหลอกลวงตวัเองวา่ทัง้หมดท่ีทา่นจะต้องท าคือรู้ความจริง พระเจ้าก็อาจจะ
น าความสงสยัเข้ามาในใจ เพราะทา่นก าลงัเดินบนทางท่ีผิด 

มีปัญหามากมายท่ีท าให้เราสงสยัในความเป็นคริสเตียน ตอ่ไปนีเ้ป็นปัญหาบางอย่างท่ีเป็นสาเหตขุอง
ความสงสยั 

ปัญหาที่ 1: เม่ือความรู้สึกที่ดีหายไป 

ในชว่งแรกของหนงัสือเลม่นี ้เราได้พดูถึงอารมณ์ความรู้สึกตา่งๆท่ีเรามีในชว่งท่ีเราอทุิศตวัตอ่พระคริสต์ 
คนมากมายมีประสบการณ์การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ความรู้สกึเม่ือรับเช่ือเป็น คริสเตียน บางคน
อธิบายเร่ืองนีว้่าเป็น "ชว่งฮนันีมนู" ชีวิตสบายๆ ความช่ืนชมยินดีและสนัตสิขุท่ีมาจากการได้รับอภยับาปถือ
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีนา่ต่ืนเต้น พวกเขารู้วา่พระเจ้ามีอยู่จริง 

แตห่ลงัจากนัน้ผลของการชว่งฮนันีมนูก็เร่ิมน้อยลง ทา่นต่ืนขึน้มาในตอนเช้าและไมรู้่สกึช่ืนชมยินดี
เหมือนท่ีเคยเป็น ทา่นอธิษฐานและไมไ่ด้รู้สกึถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเลย ท่ีแย่กวา่นัน้ก็คือความรู้สกึ
โกรธและไมพ่อใจซึง่เป็นความรู้สกึท่ีไมดี่นัน้ ปรากฎขึน้ครัง้แล้วครัง้เลา่ แทนท่ีปัญหาจะลดลง ดเูหมือนวา่
ทา่นก าลงัเผชิญกบัมนัมากขึน้ 

ทา่นอา่นพระคมัภีร์ แตม่นัดเูหมือนไมมี่ชีวิต ใจของทา่นเหมอ่ลอยได้ง่ายเม่ือทา่นพยายามท่ีจะอา่น
พระคมัภีร์ ทา่นลองถามตวัเองวา่ "เกิดอะไรขึน้?" ในสภาวะเชน่นี ้ท่ีความสงสยัตา่งๆจะเข้ามาในใจของ
ทา่นอยา่งง่ายๆ 
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ปัญหาที่ 2: ยังคงล้มลงในความบาป 

คริสเตียนใหมม่กัจะจดจ าพระสญัญาของพระเจ้าท่ีให้ไว้ในพระธรรมฟิลิปปี 4:13 และ 2โครินธ์ 5:17 

ฟิลิปปี 4:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย   

ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมก าลังข้าพเจ้า 

2 โครินธ์ 5:17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

เหตุฉะนัน้ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นัน้ก็เป็นคนท่ีถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดท่ีเก่าๆก็ล่วง
ไป น่ีแน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทัง้นัน้ 

แตเ่ม่ือกลบัมาในท่ีท างาน โรงเรียน ครอบครัว เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมห้อง แรงกดดนัและปัญหาตา่งๆก็
ยงัมีอยูม่าก มนัดเูหมือนว่าการทดลองให้ท าความบาปก็มีมากขึน้ในแตล่ะวนั ทา่นมีความตัง้ใจท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้ แตค่วามปรารถนาของทา่นไมส่อดคล้องกบัการประพฤติ 
ทา่นตกจากมาตราฐานครัง้แล้วครัง้เลา่ ดเูหมือนวา่การทดลองมีความนา่ดงึดใูนระยะนี ้และดเูหมือนวา่
พระเจ้าจะอยูห่า่งไกลออกไป 

ซาตานกลา่วโทษอยา่งมากหลงัจากทา่นล้มลง เขากลา่วหาอยู่ตลอดเวลาวา่ทา่นล้มเหลวอยา่งสิน้เชิง 
เขากลา่วว่า “ทา่นไมส่ามารถเป็นคริสเตียนได้” ทา่นทลูขอพระเจ้าให้ชว่ยเหลือทา่น แตก็่ไมมี่การอศัจรรย์
ใดๆเกิดขึน้ มีแตปั่ญหาเทา่นัน้ท่ีเพิ่มขึน้ 

“บางทีน่ีอาจจะไมใ่ชเ่พ่ือฉนั” ทา่นกล่าวกบัตวัเอง “ถ้าฉนัไมไ่ด้รับชยัชนะเหนือความบาป ฉนัก็ไม่
ประสบความส าเร็จในการเป็นคริสเตียนได้อยา่งแน่นอน” บางทีทา่นอาจจะรู้สกึวา่ทา่นไมไ่ด้อทุิศตวัมากพอ
ตอ่พระคริสต์ นัน่อาจเป็นส่วนหนึง่ของปัญหา แตท่า่นก็ควรพิจารณานิสยัเก่าๆท่ีเป็นความบาปเหลา่นีท่ี้เข้า
มามีสว่นในการด าเนินชีวิตของทา่นนานเป็นเวลาหลายปีด้วย 

พระเจ้าไมเ่คยสญัญาวา่จะขจดัปัญหาทัง้หมดออกไปอย่างอศัจรรย์ในวนัท่ีทา่นรับเช่ือเป็นคริสเตียน 
บอ่ยครัง้ท่ีเราต้องเรียนรู้การมีทศันคตแิละรูปแบบใหม่ๆ ในการตอบสนองปัญหาเหลา่นี ้ซึง่จะต้องใช้เวลา
และเป็นงานยาก ลองคดิดวู่าเดก็ทารกต้องล้มลงก่ีครัง้ในชว่งหดัเดนิ แตเ่ขาก็ยงัลกุขึน้มา ในเวลาไมก่ี่
สปัดาห์หรือไมก่ี่เดือนเขาก็สามารถว่ิงไปทกุท่ีได้ ท่านอาจต้องใช้เวลาหลายสปัดาห์หรือหลายเดือนกวา่ท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในการเอาชนะปัญหาเหล่านัน้ 
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ปัญหาที่ 3: ให้พระเยซูเป็นเพียงส่วนหน่ึงในชีวิตของท่าน 

คริสเตียนใหม่คนหนึง่กลา่วว่า “ฉนัต้องการให้พระเจ้าเข้ามาชว่ยเหลือในชีวิต ฉนัรู้ว่ามีหลายด้านท่ี
ต้องการการเจริญเตบิโต แตพ่ระเจ้าไมมี่สิทธ์ิท่ีจะบอกวา่ฉนัควรจะแตง่งานกบัใคร” เร่ืองนีจ้บลงด้วยความ
เศร้าหลงัจากเวลาผา่นไปเพียงไมก่ี่สปัดาห์ เม่ือชายผู้ นีเ้ลือกท่ีจะเดินในทางของตวัเอง แทนท่ีจะมอบชีวิต
ทัง้หมดของเขาให้กบัพระคริสต์  

ทา่นไมส่ามารถยึดด้านใดด้านหนึง่ในชีวิตของทา่นเอาไว้ พระเยซูจะต้องเป็นผู้น าทัง้หมดในชีวิต 
มิฉะนัน้แล้วพระองค์ก็จะไมใ่ช่องค์พระผู้ เป็นเจ้าในชีวิตอีกตอ่ไป ถ้าทา่นเข้าใจเร่ืองการปฏิบตัิตามค าสัง่
ของพระคริสต์อย่างชดัเจน ท่านก็จะต้องเลือกอยา่งชดัเจนด้วย ถ้าท่านประวิงเวลาในการอทุิศตวัทัง้หมด
ตอ่พระคริสต์ ความสงสยัก็อาจจะเข้ามาในไมช้่า 

ปัญหาที่ 4: รับเช่ือเป็นคริสเตียนอย่างลับๆ 

ความสงสยัมกัเกิดขึน้กบับางคนท่ีไมไ่ด้แสดงให้ผู้ อ่ืนรู้ว่าเขาได้อทุิศตวัเองตอ่พระเยซู บางคนในกลุม่นี ้
กลวัวา่เพ่ือนๆและครอบครัวจะคดิอยา่งไร  พวกเขาอาจพดูวา่ “ไมมี่ใครเข้าใจข้าพเจ้าเลย” ส าหรับคนท่ีไม่
เตม็ใจต้อนรับพระคริสต์อย่างเปิดเผย ความสงสยัก็จะเข้ามาอย่างแนน่อน ดใูนพระธรรมฟิลิปปี 3:7:1, 1เป
โตร 3:15, เอเฟซสั 4:20-24, ลกูา 9:26 และโรม 1:16  

ปัญหาที่ 5: การทดลอง 

คริสเตียนทกุคนจะเผชิญกบัการทดลองให้ท าบาป หลายครัง้ท่ีคริสเตียนใหมไ่มเ่คยถกูทดลองใน
ชว่งแรก เหมือนกบัวา่พระเจ้าทรงกัน้ก าแพงขึน้เพ่ือปกปอ้งไว้ จนกวา่พวกเขาจะสามารถเจริญเติบโตใน
ฝ่ายวิญญาณ แตห่ลงัจากนัน้ไมก่ี่สปัดาห์หรือไมก่ี่เดือน พวกเขาก็เจอกบัการทดลองทัง้เก่าและใหมเ่ข้ามา
ในชีวิต การทดลองเหล่านัน้ถาโถมเข้ามาจากทกุๆด้าน เหมือนกบัน า้ท่วม พวกเขาถามวา่ “เกิดอะไรขึน้กบั
ข้าพเจ้า?” “ข้าพเจ้าก าลงัสญูเสียความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบัพระเยซูหรือ? ยิ่งข้าพเจ้ารับใช้พระเยซูนาน
เทา่ใด ข้าพเจ้าก็ควรมีการทดลองน้อยลงไมใ่ชห่รือ? ” 

พระเยซูเคยถกูทดลองให้ท าบาป และทา่นก็จะถกูทดลองด้วยเชน่กนั พระองค์รับใช้พระเจ้าอยา่งสตัย์
ซ่ือตลอดชีวิต ไมมี่พระคมัภีร์ตอนใดท่ีสญัญาวา่เราจะไปถึงจดุท่ีสามารถเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณได้โดย
ไมเ่ผชิญกบัการทดลองให้ท าบาปอีกตอ่ไป 

ถ้าทา่นถกูโจมตีอยา่งฉบัพลนัด้วยการทดลองในทกุๆด้าน มนัอาจจะบอกทา่น 2 อยา่ง อย่างแรกคือ
พระเจ้าทรงไว้ใจวา่ทา่นจะสามารถรับมือกบัการทดลองเหลา่นีไ้ด้ด้วยความชว่ยเหลือของพระองค์ ดใูนพระ
ธรรม 1โครินธ์ 10:13 อยา่งท่ีสองคือ ซาตานไมมี่ความสขุกบัสิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้ในชีวิตของทา่น เขาออกไป
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ท าลายสิ่งดีท่ีพระเจ้าก าลงัท าในชีวิต อยา่แปลกใจเม่ือการทดลองถาโถมเข้ามาในชีวิต อยา่สงสยัในพระ
เจ้า แตใ่ห้เข้าใกล้พระองค์และยืนหยดัตอ่ต้านมารร้าย ดใูนพระธรรมยากอบ 4:7-8  

ปัญหาที่ 6:  ความขมข่ืนต่อผู้อ่ืน 

ปัญหาบางอย่างซึง่เป็นเหตใุห้เกิดความสงสยันัน้ดเูหมือนวา่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัความสงสยัเลย ความ
ขมข่ืนเป็นหนึง่ในปัญหาเหล่านัน้ เม่ือท่านมีความรู้สกึโกรธและเกลียดชงัผู้ อ่ืน ก็เทา่กบัวา่ทา่นก าลงัเปิดตวั
ให้กบัความสงสยั ความขมข่ืนเป็นการละเมิดพระบญัชาของพระเจ้าโดยตรงในเร่ืองการยกโทษให้กบัผู้ ท่ีท า
ผิดตอ่ทา่น เม่ือท่านปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า ก็เทา่กบัวา่ทา่นก าลงัเดนิเข้าสู่ทะเลแหง่ปัญหา 

ความขมข่ืนมีผลกระทบในด้านลบมากมายในชีวิตของใครก็ตามท่ีเตม็ใจจะปล่อยให้มนัเข้าไปอยู่
ภายในใจ มนัจะท าลายสนัติสขุและความช่ืนชมยินดีท่ีพระเจ้าต้องการให้ทา่น มนัท าให้เกิดสภาพแวดล้อม
แหง่ความสงสยัท่ีหยัง่รากลึกและเจริญเตบิโตในชีวิตของทา่น 

ถ้าทา่นตดิกบัดกัของความขมข่ืน จงเข้ามาหาพระเจ้าและแสวงหาความชว่ยเหลือของพระองค์ท่ีจะ
ขจดัมนัออกไป ขณะท่ีทา่นได้รับเสรีภาพจากความขมข่ืนนัน้ ความสงสยัก็จะหลีกหนีไปเชน่กนั 

ปัญหาท่ี 7:  เม่ือค าอธิษฐานของท่านไม่ได้รับค าตอบ 

พระเจ้าตอบค าอธิษฐานของเรา พระธรรมมทัธิว 7:7-11 หนนุใจเราให้ทลูขอสิ่งท่ีเราต้องการกบัพระเจ้า 
และพระองค์จะตอบ คริสเตียนสว่นใหญ่มีประสบการณ์ของความรู้สกึคบัข้องใจในการอธิษฐานเพราะไมไ่ด้
รับค าตอบใดๆจากพระเจ้า  ทา่นพดูว่า “เกิดอะไรขึน้กบัข้าพเจ้า?” หรือ “เกิดอะไรขึน้กบัพระเจ้า?  ท าไม
พระองค์ไมต่อบค าอธิษฐานของข้าพเจ้า” มนัง่ายท่ีจะสงสยัพระเจ้าในชว่งเวลาเหลา่นี ้

ท าไมพระเจ้ามกัจะทรงเงียบเฉย? ท าไมพระองค์ไมเ่สดจ็มาในเม่ือพระองค์อยากให้เราทลูขอความ
ชว่ยเหลือจากพระองค์? ไมมี่ค าตอบท่ีง่ายๆ บางทีสว่นหนึ่งของปัญหาของเราคือการคาดหวงัว่าพระเจ้าจะ
ทรงตอบวา่ใชใ่นทกุค าอธิษฐานของเรา พระองค์อาจจะพดูวา่ “ไม”่ หรือ “จงรอคอย” 

ในพระคมัภีร์เดมิคนท่ีรักพระเจ้าอยา่งโยบ อธิษฐานครัง้แล้วครัง้เลา่ แตก็่ไมไ่ด้รับค าตอบส าหรับความ
ยุง่ยากทัง้ปวงท่ีเขาเผชิญอยู ่พระเจ้ามีเหตผุลท่ีจะไมต่อบค าถามโยบ บางทีพระเจ้าอาจจะมีเหตผุลท่ีดี
ส าหรับการไมต่อบค าอธิษฐานบางอยา่งของทา่น บางทีพระเจ้าก าลงัตอบค าอธิษฐานเหลา่นัน้ แตท่า่นไม่
ฟัง ดงันัน้ ทา่นไมส่ามารถได้ยินสิ่งท่ีพระองค์ก าลงัตรัส อยา่ปล่อยให้ความสงสยัของซาตานเข้ามาในใจ
ทา่นเม่ือค าอธิษฐานไมไ่ด้รับค าตอบ จงเรียนรู้ท่ีจะศกึษาพระคมัภีร์และฟังพระสรุเสียงของพระเจ้าผา่นทาง
พระวจนะของพระองค์ 
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ปัญหาที่ 8: ไม่เตม็ใจที่จะแก้ไขความผิดพลาดหรือความผิดในอดีต 

พระเจ้าทรงหว่งใยเร่ืองการรือ้ฟืน้มนษุย์อยา่งมาก ความรอดเป็นพนัธกิจแหง่การรือ้ฟืน้อยา่งแรก 
ความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าได้ถกูสถาปนาขึน้มาใหม ่ความบาปแยกทา่นออกจากพระเจ้า เด๋ียวนีพ้ระองค์ทรง
เรียกทา่นวา่เป็นบตุรของพระองค์ พระองค์ทรงอภยัความบาปทัง้หมดของทา่น แตค่นอ่ืนๆท่ีเคยมีสว่น
เก่ียวข้องกบัความบาปในอดีตของทา่นละ่จะเป็นอยา่งไรบ้าง?  

พระเจ้าทรงยกโทษให้เรา แตห่ลายครัง้คนท่ีเราเคยท าผิดตอ่เขาไมไ่ด้ยกโทษให้เราด้วย ทา่นมีหน้าท่ีท่ี
จะต้องท าทกุสิ่งอย่างเตม็ก าลงัในการรือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ท่ีทา่นท าให้แตกสลายในอดีต การชดใช้ไมใ่ชเ่ร่ือง
สนกุนกัท่ีจะพดูถึง และก็ไมส่นกุท่ีจะท าด้วย แตพ่ระเจ้าสามารถใช้สิ่งนีเ้ป็นโอกาสท่ีดีมากท่ีจะแสดงให้เห็น
อยา่งชดัเจนวา่ชีวิตของท่านได้เปล่ียนแปลงไปแล้วโดยพระเจ้า ถ้าทา่นปฏิเสธท่ีจะฟังเสียงของพระ
วิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือพระองค์โน้มน้าวให้ท่านชดใช้ ทา่นก าลงัเปิดรับเอาความสงสยัเข้ามา  จงวางใจใน
ฤทธ์ิเดชของพระเจ้าท่ีสามารถชว่ยทา่นได้ และจงยืนหยดัตอ่สู้กบัมารท่ีพยายามท าให้ทา่นกลวัท่ีจะชดใช้ ดู
ในมทัธิว 5:23-24  

ปัญหาที่ 9: ความกลัว 

ความกลวัและความสงสยัมกัมาพร้อมกนัเสมอ ความกลวัเป็นเหตใุห้เปโตรมีความสงสยัหลงัจากท่ีพระ
เยซูบอกให้เขาเดนิบนน า้ในทา่มกลางคล่ืนลมในทะเลสาบกาลิลี (มทัธิว 14:25-31) เราต้องระมดัระวงัท่ีจะ
ไมป่ลอ่ยให้สถานการณ์ตา่งๆรอบตวัเราน าความสงสยัและความกลวัเข้ามาในใจของเรา 

แตมี่ความกลวัชนิดหนึง่ท่ีเราควรจะมี ยกตวัอย่าง การกลวัท่ีจะจบัแทง่เหล็กร้อนๆ หรือกลวัสายไฟฟ้าท่ี
จะช็อตเรา ความกลวัเหลา่นัน้เป็นเร่ืองท่ีดีและจะไมน่ าความสงสยัเข้ามาในใจ 

บางคนกลวัวา่พระเจ้าจะไมเ่อาใจใสปั่ญหา (ซึง่มีเพียงพระองค์เทา่นัน้ท่ีจะชว่ยได้) พวกเขาแบกภาระท่ี
พระเจ้าไมต้่องการให้แบกนัน้ไว้ด้วยตวัเอง ความกลวัเหลา่นัน้แสดงให้เห็นถึงการขาดความไว้วางใจพระ
เจ้า พระคมัภีร์กลา่ววา่พระเจ้าไมไ่ด้ประทานวิญญาณแหง่ความกลวัให้กบัลกูของพระองค์ (2 ทิโมธี 1:7) 
แตพ่ระองค์ประทานวิญญาณแหง่ฤทธ์ิเดช ความรัก และการควบคมุตนเอง ดใูนสภุาษิต 3:5-6, 1 ยอห์น 
4:18 และยอห์น 14:27 

ปัญหาที่ 10: ความเย่อหยิ่ง

ความเย่อหยิ่งเป็นหนึง่ในศตัรูท่ีร้ายกาจท่ีสดุของคริสเตียน คริสเตียนจ านวนมากทัง้อนชุนและคนแก่ 
ล้วนแล้วแตต่ิดกบัและถกูท าลายด้วยภยัอนัตรายชนิดนี ้ทา่นจะเห็นวา่ในพระคมัภีร์ตลอดทัง้เลม่นัน้ พระ
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เจ้าทรงเตือนเหลา่สาวกของพระองค์ให้ถ่อมตนและละทิง้ความเย่อหยิ่ง ปัญหาดงักลา่วยงัคงเป็นปัญหา
ใหญ่เหมือนกบัเม่ือ 3,000 ปีก่อน  

คนจ านวนมากท่ีมีความเย่อหย่ิงนัน้ไมไ่ด้ระมดัระวงัท่ีจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  บางครัง้พระเจ้า
จะน าความสงสยัเข้ามาในใจของคนเหล่านีท่ี้คดิว่าพวกเขาเป็นคนฝ่ายวิญญาณ แตใ่นมมุมองของพระเจ้า
แล้ว พวกเขากลบัดแูยม่าก พระองค์จะอนญุาตให้ความสงสยัเหลา่นีแ้สดงให้คนนัน้เห็นถึงทางท่ีผิดพลาด
ของเขา ดใูนพระธรรม 2 พงศาวดาร 7:14 

ถ้าทา่นมีความสงสยัอยูใ่นใจ มนัก็ไมไ่ด้หมายความว่าทา่นมี 1 ใน 10 ปัญหาเหล่านี ้มีประเดน็อ่ืนๆซึง่
เป็นสาเหตขุองความสงสยัด้วย อยา่งไรก็ตามเม่ือทา่นมีความสงสยั ก็จงมองดชีูวิตของทา่น ถ้าท่าน
มองเห็นหนึง่ในปัญหาเหลา่นีใ้นชีวิต ก็จงจดัการมนั 

ค. ท่านจะค้นพบสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความสงสัยของท่านได้อย่างไร? 

พระเยซูทรงเตม็ใจและกระตือรือร้นท่ีจะชว่ยท่านขจดัความสงสยัท่ีอยูใ่นใจ การรักษาแบบธรรมดาไม่
สามารถขจดัโรคสงสยัออกไปได้ในทนัที  

1. อธิษฐาน

โดยพืน้ฐานแล้ว ความสงสยัเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นความคดิของทา่น การอธิษฐานเป็นการคยุกบัพระเจ้า  
จงบอกพระองค์ถึงสิ่งท่ีทา่นก าลงัเผชิญ ให้พระเยซูเป็นศนูย์กลางความคิดของทา่น พระองค์มีฤทธ์ิอ านาจท่ี
จะชว่ยทา่นให้หลดุพ้นจากความสงสยัใดๆท่ีผา่นเข้ามาในวิถีทางของทา่น 

2. คิดใคร่ครวญผ่านปัญหา

อยา่เพิกเฉยตอ่ความสงสยั อยา่ประณามซาตานและพยายามลืมความสงสยันัน้ วิธีนัน้อาจได้ผลใน
บางครัง้ แตห่ลายครัง้ก็ไมไ่ด้ผล จงพยายามค้นหาสิ่งท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยั  

ใน  หน้า 51-52  เราพดูเร่ืองปัญหา 3 ประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัความสงสยั คือปัญหาเก่ียวกบัความรู้ 
ปัญหาเก่ียวกบัความเข้าใจ และปัญหาเก่ียวกบัความประพฤต ิปัญหาประเภทไหนท่ีท าให้ทา่นสงสยั? ซึง่
นัน่จะมีผลอยา่งมากตอ่ประเภทของการแก้ไขท่ีจะชว่ยทา่นได้มากท่ีสดุ  

ขณะท่ีทา่นก าลงัคดิใคร่ครวญเร่ืองความสงสยัเหลา่นี ้จงพยายามระบวุา่ใครก าลงัน าความสงสยัเข้า
มาในใจ ผู้นัน้คือซาตาน เพ่ือน คนท่ีไมใ่ช่คริสเตียน หรือว่าพระเจ้า? หรือวา่ตวัทา่นเองท่ีเป็นสาเหตขุอง
ความสงสยันี?้   
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3. ศึกษาพระคัมภีร์

ทา่นอาจจะพบค าตอบท่ีชดัเจนในเร่ืองความสงสยัของทา่น ด้วยการรับข้อมลูใหม่ๆ จากพระคมัภีร์ ย่ิง
ทา่นศกึษาพระวจนะของพระเจ้า ทา่นก็ยิ่งมีความเข้าใจมากขึน้วา่ท าไมพระองค์จงึอยากให้ท่านมีชีวิตอยู่  
ถ้าทา่นรู้วา่อะไรคือปัญหาท่ีท าให้ทา่นสงสยั ก็จงดวูา่พระคมัภีร์พดูถึงเร่ืองนีว้่าอย่างไร  

4. จงใช้เวลากับคริสเตียนคนอ่ืนๆ

ทา่นจ าเป็นต้องพฒันามิตรภาพสว่นตวักบัคริสเตียนท่ีเตบิโตในฝ่ายวิญญาณอย่างน้อยหนึง่คนซึง่
สามารถชว่ยทา่นเม่ือความสงสยัเข้ามากระทบทา่น บางครัง้เพียงแคค่ยุกบัคริสเตียนคนอ่ืนก็สามารถชว่ย
ให้จิตใจของทา่นหลดุพ้นจากพนัธนาการแหง่ความสงสยัได้  

ความสงสยัของทา่นอาจจะแตกตา่งจากท่ีคริสเตียนคนอ่ืนๆประสบมาในอดีต อยา่ให้เร่ืองนีม้าท าให้
ทา่นประหลาดใจ พระเจ้าพร้อมท่ีจะชว่ยให้ท่านสามารถเอาชนะความสงสยัได้ พระองค์อาจใช้คริสเตียน
คนอ่ืนมาชว่ยท่าน หรือพระองค์อาจจะอนญุาตให้ทา่นตอ่สู้กบัความสงสยัด้วยตวัเองโดยความชว่ยเหลือ
ของพระองค์ จงเช่ือมัน่วา่พระเจ้าไมต้่องการให้ความสงสยันีค้งอยูอ่ยา่งถาวรในชีวิตของทา่น เม่ือทา่นคิด
ได้วา่อะไรเป็นสาเหตขุองความสงสยั ก็จงขอให้พระเจ้าทรงชว่ยค้นหาทางออกท่ีจะขจดัปัญหาท่ีเป็นสาเหตุ
ของความสงสยันัน้ออกไป 

ง.  ท่านจะขจัดความสงสัยออกไปได้อย่างไร 

ความสงสยัอาจท าให้ทา่นพ่ายแพ้ หรือมนัอาจจะเป็นโอกาสท่ีจะชว่ยให้ทา่นเจริญเติบโตใน
ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระคริสต์ ด้วยความชว่ยเหลือจากพระเจ้า ถ้าทา่นให้พระองค์เป็นท่ีหนึง่ในชีวิต
ของทา่น ความสงสยัก็จะไมค่งอยู่ตลอดไป 

ตอ่ไปนีเ้ป็นค าแนะน าบางอย่างท่ีจะชว่ยให้ทา่นสามารถเอาชนะความสงสยัได้ เราจะพดูกนัอยา่งย่อๆ
ถึงประเดน็เหล่านัน้ท่ีเราได้อภิปรายกนัไปแล้ว 

1. จงยอมรับว่าท่านมีความสงสัย

ส าหรับบางคน การยอมรับอยา่งง่ายๆวา่เขามีความสงสยัถือเป็นการท าลายความภมูิใจ พวกเขามอง
เร่ืองนีเ้หมือนกบัว่าตวัเองก าลงัตดิโรค เขาพดูว่า “ถ้าข้าพเจ้ายอมรับวา่ข้าพเจ้ามีความสงสยั ผู้คนก็จะคดิ
วา่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนท่ีออ่นแอ” 
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การยอมรับว่าทา่นมีความสงสยัถือเป็นก้าวแรกในการขจดัความสงสยัออกไป ความสงสยับางอย่าง
อาจถกูเอาออกไปจากใจอย่างง่ายๆด้วยค าอธิษฐานง่ายๆตอ่พระเจ้า แตถ้่าความสงสยัยงัหวนกลบัมาอีก ก็
ถึงเวลาท่ีจะต้องพิจารณาความสงสยันัน้อย่างใกล้ชิดมากขึน้ 

2. เร่ิมพูดกับพระเจ้าถงึเร่ืองนี ้

เส้นทางสูค่วามเป็นอิสระจากความสงสยัเร่ิมต้นด้วยพระเจ้า จงใช้เวลาในการบอกกบัพระองค์วา่เกิด
อะไรขึน้กบัใจของทา่น พระองค์จะไมท่รงเสียพระทยัหรือประหลาดใจ ทา่นอย่าแปลกใจถ้าทัง้หมดท่ีทา่นได้
ยินจากพระเจ้าคือความเงียบ (บางทีนัน่อาจเป็นสิ่งท่ีท าให้ทา่นสงสยัวา่ พระเจ้าดูเหมือนทรงเงียบเฉยและ
หา่งไกล) อย่างไรก็ตาม จงพดูกบัพระองค์ บอกพระองค์ถึงสิ่งท่ีทา่นคิดวา่เป็นสาเหต ุจงทลูขอสติปัญญา
จากพระเจ้าเพ่ือท่ีจะจดัการกบัความสงสยันี ้จงพดูกบัพระองค์ตอ่ไปจนกวา่ความสงสยัจะพา่ยแพ้ 

3. ตรวจสอบความสงสัย

จงส ารวจดคูวามสงสยัเหลา่นัน้ พยายามระบวุา่ปัญหาอะไรเป็นสาหตท่ีุท าให้เกิดความสงสยันี ้จากนัน้
ให้ชีช้ดัลงไปวา่ใครเป็นผู้น าความสงสยัเหลา่นีเ้ข้ามาในใจ จงดวูา่พระคมัภีร์พดูถึงความสงสยัชนิดนีว้่า
อะไร  

4. ถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการให้ท่านขจัดความสงสัยนีอ้อกไปอย่างไร

บางครัง้เราก็หวงัวา่พระเจ้าจะท าให้ชีวิตเป็นเร่ืองง่ายส าหรับเรา “พระเจ้า ขอทรงโปรดท าให้ความ
สงสยันีห้ายไป เด๋ียวนี!้” ถ้าพระเจ้าทรงเงียบ ทา่นก็อาจจะสงสยัมากขึน้ จงยอมรับความรับผิดชอบท่ีจะ
จดัการกบัความสงสยัของทา่น   

จงศกึษาพระคมัภีร์ จงแสวงหาหนทางท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีท าให้ทา่นเกิดความสงสยั 
เม่ือทา่นรู้ปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความสงสยันัน้แล้ว ทิศทางในการแก้ไขปัญหาของทา่นก็จะเร่ิมชดัเจน  

อยา่คาดหวงัวา่พระเจ้าจะวางวิธีการแก้ปัญหาท่ีสมบรูณ์ไว้บนตกัของทา่นอยา่งง่ายๆ จงแสวงหาความ
ชว่ยเหลือจากพระเจ้า แตก็่ต้องตระหนกัวา่พระองค์ทรงคาดหวงัว่าทา่นจะท าในสว่นของทา่น ครัง้หนึง่มี
ชายคนหนึง่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระเยซูด้วยความสิน้หวงั บตุรของเขาต้องได้รับการรักษา เขาพดู
วา่ “ข้าแตพ่ระเจ้า ข้าพระองค์เช่ือ ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ท่ีข้าพระองค์ขาดความเช่ือ” เขารู้วา่เขายงัคงมี
ความสงสยั แตเ่ขาไมไ่ด้นัง่อยูท่ี่บ้านเพ่ือรอการอศัจรรย์ เขาออกมาแสวงหาพระเยซู ทลูขอความชว่ยเหลือ
จากพระองค์  



60 คู่มือผู้เรียน

5. ก าหนดเป้าหมายที่จะช่วยให้ท่านขจัดความสงสัยนีใ้นทางของพระเจ้า

พระเจ้าสามารถประทานสติปัญญาในการเอาชนะความสงสยัท่ีอยูใ่นใจ จงก าหนดเปา้หมายง่ายๆ 
เก่ียวกบัขัน้ตอนการปฏิบตัท่ีิทา่นจะขจดัความสงสยัเหล่านีอ้อกไป จงอธิษฐานทกุวนั จงเตมิเตม็หวัใจด้วย
พระสญัญาของพระเจ้า จากนัน้ก็เร่ิมเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ ท่ีจะชว่ยขจดัปัญหาท่ีเป็นสาเหตขุองความ
สงสยั ถ้าความขมข่ืนตอ่ผู้ อ่ืนเป็นสาเหตท่ีุท าให้ทา่นสงสยั ก็จงยกโทษให้กบัคนนัน้ จงวางแผนวา่ท่านจะรือ้
ฟืน้ความสมัพนัธ์อย่างไร 

ถ้าทา่นพยายามขจดัหนึง่ในปัญหาเหลา่นีแ้ละวิธีการแก้ปัญหาก็ไมไ่ด้ผล จงอยา่ยอมแพ้ จงพยามยาม
อีกครัง้ พยายามหาวิธีแก้ไขท่ีใช้ได้ผล ทา่นอาจจ าเป็นต้องไปหาคริสเตียนคนอ่ืนเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

จงท าทกุอยา่งท่ีทา่นท าได้เพ่ือขจดัสาเหตขุองความสงสยั ท่ีส าคญัท่ีสดุ จงจ าไว้วา่ทา่นต้องการความ
ชว่ยเหลือจากพระเจ้าในการเป็นคริสเตียน พระเจ้าอาจจะอนญุาตให้ความสงสยัเข้ามาในทางของทา่นเพ่ือ
ทดสอบทา่นและเพ่ือให้ทา่นมีโอกาสท่ีจะเจริญเตบิโตอย่างแข็งแรงขึน้ ไมว่า่ความสงสยัจะเข้ามาหรือ
ออกไป ทา่นก็สามารถยืนหยดัในความรักท่ีมีตอ่พระเจ้า และพดูวา่ “ใช ่ข้าพเจ้ารู้วา่ ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน” 

ส าหรับการอ่านและศึกษาเพิ่มเตมิ 
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