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ภาพรวมของหลักสูตร
หลักสูตรน้ีตรวจสอบการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณของครสิเตียนตามแบบพระฉายของพระครสิต์ คุณควร
กำาหนดเวลา 90-120 นาทสีำาหรบัแตล่ะคาบเรยีน นอกเหนือจากเวลาสำาหรบัการมอบหมายงานนอกชัน้เรยีน

หากเรยีนเป็นกลุ่ม ให้ผลัดกันอ่านเน้ือหา คณุควรหยุดเป็นระยะ ๆ เพื่อการอภิปรายในชัน้เรยีน ในฐานะ
หวัหน้าชัน้ คณุมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีจ่ะไม่ ใหก้ารอภปิรายออกนอกจากเน้ือหาทีก่ำาลงัศึกษา การจำากัดเวลาใน
แตล่ะช่วงการสนทนาจะเป็นประโยชน์ คำาถามเพ่ือการอภิปราย และ กิจกรรมในชัน้เรยีน จะถกูระบุดว้ย
ลกูศรหวัขอ้ยอ่ย พยายามใหแ้น่ใจวา่นักเรยีนทกุคนในชัน้เรยีนมีส่วนรว่ม ถา้จำาเป็น คณุจะเรยีกช่ือนักเรยีนได้

เชิงอรรถจำานวนมากหมายถงึขอ้พระคมัภรีอ์า้งองิ ข้อ โปรดให้นักเรยีนคน้หาขอ้พระคมัภรีบ์างขอ้และผลดั
กันอ่านให้กลุ่มฟัง

แตล่ะบทเรยีนจบลงดว้ย การบ้าน การบ้านควรทำาเสรจ็และรายงานก่อนบทเรยีนครัง้ถัดไป 

 · นักเรยีนจะถูกขอให้ ใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Allan Brown เพื่อเป็นวธิีฝึกฝนตนเองให้
อธิษฐานตามพระคมัภีรแ์ละเรยีนรูก้ารมีส่วนรว่มและการสามัคคธีรรมกับพระเจ้าในการอธิษฐาน 

 · นักเรยีนจะถกูขอใหเ้ขยีน คำาอธิษฐานสว่นตัว โดยอาศัยส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรู้ ในบทเรยีน คำาอธษิฐาน
เหลา่น้ีควรเก็บไว้ ในบนัทึกคำาอธิษฐานส่วนตวั จดุประสงคข์องงานน้ีคอืเพือ่กระตุน้ใหนั้กเรยีนปรบั
ความจรงิในพระคมัภีร์ ไบเบิลที่สอนในบทเรยีนและเปลีย่นให้เป็นการอธิษฐานที่จรงิใจ 

 · นักเรยีนจะถูกขอให้เขียนบันทึก รายการ ของส่ิงที่พระเจ้ากำาลังสอนพวกเขาผ่านแตล่ะบทเรยีน

ในช่วงเริม่ตน้ของคาบเรยีนแตล่ะช่วง นักเรยีนจะไดร้บัโอกาส หากพวกเขาเลือก ใหแ้บง่ปันคำาอธิษฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรกับเพือ่นรว่มชัน้ จุดประสงคข์องการฝึกน้ีคอืการฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรบั
ผิดชอบรว่มกัน และเพลิดเพลินไปกับการสามัคคธีรรมทางวญิญาณ 

แต่ละคาบเรยีนควรเริม่ต้นด้วยการ ทดสอบ  จากบทเรยีนที่แล้ว การทดสอบน้ีสามารถให้แบบปากเปล่า
หรอืเป็นลายลักษณ์อักษร ควรทำาการสอบโดยไม่อ้างถึงหนังสือหลักสูตร บันทึกย่อ พระคมัภีร ์หรอืเพื่อน
รว่มชัน้ คำาตอบสำาหรบัการสอบมีดาวน์โหลดที่ ShepherdsGlobal.org

ถา้นักเรยีนตอ้งการ รบัประกาศนียบัตรจาก Shepherds Global Classroom เขาควรเขา้รว่มชัน้เรยีนและ
ทำาการบ้านให้เสรจ็ มีแบบฟอรม์ให้ ไวท้้ายหลักสูตรเพื่อบันทึกการบ้านที่มอบหมาย
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บทเรยีนท่ี 1

ก่อรา่งตามพระฉาย 
ของพระครสิต์

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. สามารถนิยาม การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

2. สามารถเสนอการสนับสนุนทางพระคมัภีรเ์พื่อการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน

3. เข้าใจและอธิบายอาณัตขิองครสิเตยีน

4. สามารถอภิปรายเกี่ยวกับข้อท้าทายบางอย่างในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

ภาพรวมของชีวติ
เพื่อนบ้านของเราเพ่ิงมารูจ้ักพระเยซู และรูสึ้กตื่นเต้นที่ ได้เห็นพวกเขาเติบโตในความเช่ือ ไม่มี ใครที่
เตบิโตมาในบา้นของครสิเตยีน ไมม่ี ใครเคยมีประสบการณ์กับครสิตจกัรมากนัก แตเ่บ็คกีกับผมไดร้บัการ
หนุนใจเมื่อเราดกูารเปลี่ยนแปลงของพระกิตตคิณุและกำาลังเปลี่ยนบ้านของพวกเขา ผมไม่รูว้า่ผมไดพ้บ 
กับคนเพียงไม่กี่คนในชีวติของผมที่มีความกระหายในพระวจนะของพระเจ้ามากกวา่ทีแ่ดนน่ีและคมิมี

เมื่อเรว็ๆ น้ี เรากำาลังอยู่ระหวา่งการศึกษาพระคัมภีรผ์่านพระกิตติคุณของยอห์น โดยให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับคำาถามสองข้อ: “ข้อน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับพระเยซู?” และข้อที่สอง “ความเข้าใจเรือ่งพระเยซูจะ
เปลีย่นชีวติเราไดอ้ย่างไร?” จู่ ๆ คมิก็อุทานออกมาดว้ยความมัน่ใจดว้ยเสียงดงัวา่ “ฉันแคอ่ยากเป็นเหมือน
พระเยซู! ในทุกส่ิงที่ฉันทำาและพูด และในทุกช่วงชีวติของฉัน ฉันแคอ่ยากจะเป็นเหมือนพระองค!์” มัน
เป็นช่วงเวลาที่พิเศษและศักดิสิ์ทธิ์มากเพราะเธอไม่ โตมาที่ ไดย้ินภาษาแบบน้ัน มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ
เพราะคำาพยานน้ีเป็นการแสดงออกถงึความปรารถนาในใจของคมิโดยพระวญิญาณบรสุิทธิผ์า่นทางพระคำา
ของพระองค ์คมิและแดนน่ีไดเ้ห็นในตวัพระเยซูวา่เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ดงึดดูใจจนพวกเขาอยากเป็นเหมือน
พระองค ์น่ีคอืความปรารถนาตามธรรมชาตทิี่ผู้เช่ือทุกคนควรมี
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แนวคิดหลัก
พระประสงคข์องพระเจา้ในการช่วยเราใหร้อดไม่ ใช่แคก่ารใหอ้ภยั แตเ่พือ่ฟ้ืนฟูพระฉายของพระองค์ ในเรา

บทนำา
การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำาหรบัผู้เชื่อที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและได้รบัการ
เปลี่ยนแปลง พระคัมภีรเ์ขียนไวส้ำาหรบัชายหญิงท่ีบังเกิดใหม่ แม้กระทั่งคนท่ีรกัพระเจ้าจากใจที่บรสุิทธิ์ 
แตต่อ้งการถูกสรา้งในขนาดที่มากขึน้ในพระฉายของพระเยซูครสิต์

พวกเราส่วนใหญ่ไม่พอใจอย่างครบถ้วนกับที่ที่เราอยู่ฝ่ายวญิญาณ (ความไม่พอใจอันบรสุิทธิ์น้ีควรเป็น
ลกัษณะของชีวติของผูเ้ชือ่ทกุคน) ผูเ้ชือ่ทกุมมุโลกปรารถนาทีจ่ะเดนิอยา่งใกลชิ้ดกบัพระเจา้ ความปรารถนา
น้ีแสดงออกไดด้ทีีสุ่ดในคำาอธษิฐานของผูป้ระพนัธเ์พลงสดดุวีา่ “กวางกระเสือกกระสนหาลำาธารทีมี่น้ำ าไหล
ฉันใด จิตวญิญาณของข้าพระองคก็์กระเสือกกระสนหาพระองคฉั์นน้ัน โอ ข้าแตพ่ระเจ้า” 1

โดยการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานความกระหายในพระเจ้าของ
เราจะเพ่ิมมากขึน้เรือ่ย ๆ เพราะเป็นชีวติของพระเยซูที่อยู่
ภายในที่ทำาให้อิ่มเอม

ครสิเตยีนแท้ตอ้งการ เตบิโต เราตอ้งการทีจ่ะเตบิโตในความ
เช่ือของเรา เราตอ้งการเดนิใกลชิ้ดกับพระเจา้มากขึน้—การ
ตระหนักรูม้ากขึน้เกีย่วกบัการทรงสถติของพระเจ้าในความ
ยินดแีละความเศรา้โศกในชีวติ เราตอ้งการที่จะไดร้บัการตี
สอนและควบคมุตนเองมากขึน้ เราตอ้งการท่ีจะไวว้างใจมาก
ขึน้ มีความสุขมากขึน้ และมีความสงบสุขมากขึน้

พวกเราหลายคนปรารถนาชีวติท่ีอุทิศด้านวญิญาณท่ีเสมอ
ต้นเสมอปลายมากขึน้ เราต้องการอิสระพ้นจากความกลัว
และความวติกกังวล เราตอ้งการเอาชนะนิสัยทีด่ือ้รัน้ บางคนตอ้งการเอาชนะบาปทีร่มุเรา้ เราทกุคนตอ้งการ
ทีจ่ะบงัเกดิผลมากขึน้ มปีระสิทธผิลมากขึน้ เราตอ้งการใหค้วามสัมพนัธข์องเราไดร้บัพรและสัมฤทธผิล เรา
ตอ้งการสำาแดงชีวติของพระครสิตต์อ่หน้าผูอ้ืน่อยา่งสม่ำาเสมอ ครสิเตยีนส่วนใหญ่ทีผ่มรูจ้กัตอ้งการเปลีย่น 
แตห่ลายคนไม่รูว้า่จะเปลีย่นอยา่งไร หลายคนงง! หลายคนแอบสิน้หวงัในการทีจ่ะแตกตา่งไปจากเดมิ การ
สรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ เสนอแนวทางเพื่อการเปลีย่นแปลงที่จำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรบัเรา

การเปลีย่นแปลงทีเ่ราปรารถนาจะเกดิขึน้โดยทางการเป็นสาวก หรอืส่ิงทีเ่ราเรยีกในหลกัสูตรน้ีวา่ “การสรา้ง
ชีวติฝ่ายวญิญาณ” คำาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไดแ้ก่ “การเตบิโตในความบรสุิทธิ์” และ “การชำาระให้บรสุิทธิ์แบบ

1 สดดุ ี42:1

“หลายคนต้องการเปล่ียน... 
แต่หลายคนไม่เช่ือวา่มัน
เป็นไปได้ หลังจากพยายาม
และล้มเหลวมาหลาย
ปี พวกเขาดำาเนินชีวติ
ครสิเตียนอย่างสิน้หวงั”

James Bryan Smith
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ก้าวหน้า” การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกี่ยวข้องกับ “การฟ้ืนฟูหัวใจ” 2 และเป็นทัง้วกิฤตและกระบวนการ 
ซ่ึงต้องการทัง้การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ (ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง) และการเปลี่ยนแปลงที
ละน้อยที่ช้ากวา่

ข้อพระคัมภีรส์ำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับ
การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
2 โครนิธ์ 3:18, “แตพ่วกเราทกุคน โดยไมม่ผีา้คลมุหน้าแลว้ เหมอืนอยา่งดใูนกระจกเงาซึ่งกำาลงัมองดสูงา่
ราศีขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า กำาลังถูกเปล่ียนแปลงให้เป็นตามพระฉายอันเดียวกันจากสง่าราศีไปสู่สง่า
ราศี (ทีละเล็กทีละน้อย) คอืโดยพระวญิญาณขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า” 3

กาลาเทีย 4:19, “ลกูเล็ก ๆ  ของขา้พเจา้เอย๋ ผูซ่ึ้งขา้พเจา้เจ็บปวดในการใหก้ำาเนิดอกี จนกวา่พระครสิต์จะ
ได้ทรงก่อรา่งขึน้ในพวกท่าน” 4

โคโลส ี1:28 “พระองคผ์ูน้ั้นแหละพวกเราประกาศอยู ่โดยเตอืนสตทิกุคนและส่ังสอนทกุคนโดยใช้สตปิัญญา
ทุกอย่าง เพื่อพวกเราจะไดถ้วายทุกคนให้เป็นผู้ ใหญ่ (ผู้ที่สมบูรณ์) แล้วในพระเยซูครสิต”์ 5

เอเฟซัส 4:13-14, “จนกวา่พวกเราทกุคนจะมาถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัแหง่ความเชือ่น้ัน และแหง่
ความรูเ้กี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้า มาสู่การเป็นคนดพีรอ้ม มาสู่ขนาดแห่งความเป็นผู้ ใหญแ่ห่งความ
ครบบรบูิรณ์ของพระครสิต์ เพื่อพวกเราจะไม่เป็นเด็กอีกตอ่ไป ที่ถูกซัดไปซัดมา และถูกหอบไปทั่วดว้ย
สายลมแหง่คำาส่ังสอนทกุอยา่ง โดยกลอบุายของมนุษย ์และเล่ห์เหล่ียมอันฉลาดหลักแหลม ซ่ึงโดยส่ิงเหลา่
น้ีพวกเขาคอยซุ่มรอเพื่อที่จะหลอกลวง” 6

จากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี เช่นเดยีวกับข้ออื่น ๆ เราใช้คำาวา่ “การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน”

 » ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ี อะไรคอืจุดประสงคสู์งสุดของชีวติครสิเตยีน? มีวธิี ใดบ้างในการบรรลุ
เป้าหมายน้ีที่มีกล่าวถึงในข้อเหล่าน้ี? ตามที่กล่าวไว้ ในข้อพระคมัภีรเ์อเฟซัส ผลมีอะไรบ้าง?

นิยามการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานเป็นกระบวนการท่ีสง่างามในการทำาตามพระฉายของ ของพระเยซูครสิต์
เพ่ือเห็นแก่คนอ่ืน ๆ7

2 คำาที่ ใช้ โดย Dallas Willard
3 การเน้นและข้อความในวงเล็บเพิ่มเข้ามา
4 เพิ่มการเน้น
5 เพิ่มการเน้น
6 เพิ่มการเน้น
7 ดดัแปลงจาก M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), 12
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ใหเ้รามาแบ่งคำาจำากดัความน้ีออกเป็นสามส่วนดว้ยกนั กลา่วคอื “กระบวนการทีส่งา่งาม” “พระฉายของพระ
ครสิต”์ และ “เพื่อเห็นแก่ผู้อื่น”

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นการกระทำาของพระคุณ

ในแง่หน่ึง เราเอง ไม่สามารถทำาอะไรไดเ้พื่อเปลีย่นตวัเองให้เป็นเหมือนพระเยซู กระน้ัน ยังมีอีกมากที่เรา
ตอ้งทำาเพือ่ให้ตนเองพรอ้มรบัพระคณุแห่งการเปลีย่นแปลงของพระเจ้าอย่างครบถ้วน พระคุณตรงข้าม
กับการได้มา แต่ไม่ตรงข้ามกับความพยายาม

ทั่วโลก ครสิตจักรบางแห่งเน้นพระคณุโดยไม่ ใช้ความพยายามของมนุษย์  เราจะเน้นพระคณุในหลักสูตร
น้ี เราจะทำาให้ชัดเจนวา่ความก้าวหน้าทุกอย่างในชีวติครสิเตยีนเป็นการอัศจรรย์แห่งพระคณุ แตพ่ระคณุ
เกี่ยวข้องกับความรว่มมือระหวา่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
กับครสิเตยีน

เพื่อเป็นตัวอย่างของการร่วมมือกันระหว่างพระคุณ
และความพยายาม ให้พิจารณาวิธีที่พระคัมภีร์ ได้รับ
การจารกึ เรารูว้า่ “พระคมัภีรท์ุกตอนถูกประทานให้ โดย
การดลใจของพระเจ้า” 8 กล่าวอีกนัยหน่ึง พระคัมภีร์
ทัง้หมดเป็นการอัศจรรย์แห่งพระคุณ พระเจ้าดลใจให้
มนุษย์เขียน พระองค์ทรงให้อำานาจพวกเขาเขียน และ
ทรงเก็บรกัษางานเขียนของพวกเขา แตถ่ึงกระน้ัน พระ
คมัภีรข์องเราก็ ไม่ไดเ้ป็นผลจากพระคณุท่ีขาดซ่ึงความ
พยายาม หากปราศจากมนุษย์ที่พยายามมากในการคิด
รำาพงึ รวบรวมขอ้มลู ตรวจสอบแหลง่ขอ้มูล รวบรวมความ
คดิ และขอ้เขยีน เราก็ ไมม่พีระคมัภรี์ ไบเบลิ9 พระคมัภรี์
ของเราไดร้บัการดลใจพรอ้มดว้ยหยาดเหงือ่!

เปาโลพูดบางอย่างที่คล้ายกันเกี่ยวกับพันธกิจของท่าน: 
“ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดน้ำ า แต่พระเจ้าทรง
ทำาให้เตบิโต” 10

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการ

 » ในข้อความการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณที่สำาคญัส่ีข้อข้างต้น ขีดเส้นใต้คำาวา่ "สง่าราศีไปสู่สง่าราศี" 
"จนกวา่" และ "จนกวา่พวกเราทุกคน"

8 2 ทิโมธี 3:16
9 ลูกา 1:1-4
10 1 โครนิธ์ 3:6

ในการวเิคราะห์ขัน้สุดท้าย 
ไม่มีอะไรท่ีเราสามารถทำาได้
เพ่ือเปล่ียนตัวเองให้เป็น
คนท่ีรกัและรบัใช้เหมือนท่ี
พระเยซูทรงทำา ยกเวน้ทำาให้
ตัวเราพรอ้มสำาหรบัพระเจ้า
เพ่ือทำางานของพระองค์เพ่ือ
เปล่ียนพระคุณในชีวติของ
เรา สว่นของเราคือการถวาย
ตัวเราแด่พระเจ้าในวธีิท่ีทำาให้
พระเจ้าสามารถเปล่ียนแปลง
งานแห่งพระคุณน้ันได้”

Robert Mulholland Jr. กล่าววา่
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ข้อความเหล่าน้ีบอกเราถึงกระบวนการและกิจกรรมแบบตอ่เน่ือง  พอลพูดถึงกระบวนการปลูก การรดนำ ้า 
และ การเตบิโต ท่านพูดเกี่ยวกับการเตบิโตในความรกั   ในความเช่ือ  และในความรู้  ความสอดคล้อง
กบัพระฉายของพระครสิตเ์ป็นการเดนิทางทีย่อดเยีย่ม แมว้า่บางครัง้จะชา้และเอาแน่เอานอนไม่ได ้แตก่าร
เดนิทางก็มช่ีวงเวลาของการกา้วกระโดดไปขา้งหน้าอย่างลึกซึง้ เราไม่ควรทอ้แทเ้มือ่เราลม้เหลว แตย่อมให้
ความล้มเหลวน้ันทำาให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและฝึกฝนเรา

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกดิขึน้ในจงัหวะทีต่า่งกันสำาหรบัผูเ้ช่ือทกุ ๆ  คน จงัหวะน้ันไดร้บัผลกระทบจาก
ความปรารถนาทีแ่รงกลา้ของผูเ้ช่ือ พระคมัภรีส์อนวา่ “บรรดาผูซ่ึ้งหวิและกระหายความชอบธรรมยอ่มไดร้บั
พร ดว้ยวา่เขาทัง้หลายจะไดอ่ิ้มบรบิรูณ์”    ไม่ ใช่วา่ผู้เช่ือทกุคนจะมีความหิวและความกระหายแบบเดยีวกนั

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการ เพราะเก่ียวข้องกับการเปล่ียนความคิด

พระเจ้าไม่ ได้สรา้งเราเป็นหุ่นยนต์หรอืเครือ่งจักร เราเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อน ถูกสรา้งมาให้มีความสามารถ
ในความคิด รูสึ้ก และเลือกได้ การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานเริม่ต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ของจิตใจเป็นขัน้
เป็นตอน นำาไปสู่การเปลีย่นแปลงของความรกัและการเปลีย่นแปลงตามธรรมชาตขิองพฤตกิรรมของเรา

เพือ่นของผม เบลค โจนส์ เตอืนผมเมือ่เรว็ ๆ น้ีวา่เมือ่เปาโลพูดถึงการเปลีย่นแปลงโดย "จิตใจที่ ไดร้บัการ
เปลี่ยนแปลงใหม่"  คำาวา่ "การเปลี่ยนแปลงใหม่" หมายถึงการปรบัปรงุใหม่หรอืการปรบัโฉมใหม่ เราอาจ
นึกถงึโครงการปรบัปรงุบา้น พวกเราหลายคนมบีา้นฝ่ายวญิญาณทีส่ะอาดและแมก้ระทัง่บา้นทีแ่ข็งแรงตาม
หลักศาสนศาสตร ์แตก็่ยังมีกระดานผุ ๆ ที่ตอ้งเปลีย่น สถานที่บิดเบีย้วที่ตอ้งปรบัให้ตรง และสถานที่ที่ ไม่
สวยที่ตอ้งตกแตง่ให้สวยงาม พวกเราส่วนใหญ่ตอ้งการรปูใหม่ ๆ ของพระเจ้า และตวัเราเองแขวนไวท้ีฝา
ผนังเช่นกนั! เบลคกลา่ววา่ “การเปลีย่นแปลงแบบน้ันเป็นกระบวนการ” “มนัไมเ่หมอืนกบัการดคูลปิวดิี โอ
การแตง่บา้น ทีภ่ายในสิบนาทคีณุจะเห็นทัง้บ้านเกา่และใหม่ มันกำาลงัเปลีย่นความคดิของเราในเวลาจรงิ!”

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการเพราะเก่ียวข้องกับการเลือกท่ีดีกวา่

เราจะไมแ่สดงพระฉายของพระครสิตท์ีท่รงรศัมภีาพเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  โดยอัตโนมตั ิแต่โดยการแสวงหาอย่าง
ไม่ลดละ  ผมมักจะบอกคนหนุ่มสาววา่ขัน้ตอนแรกที่จะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้คือการ “ลุกจากเตียงใน
ตอนเช้า!” ผมพบวา่เราจะไม่มีวนัพบความสำาเรจ็โดยตดิตามกระแสน้ำ าที่ ไหลเอื่อยตามธรรมชาต ิแต่ โดย
การวา่ยทวนน้ำ าโดยพระคณุของพระเจ้า ดงัคำากล่าวท่ีวา่ “ถ้าคณุทำาส่ิงที่คณุเคยทำามาตลอด คณุก็จะเป็น
อย่างที่เคยเป็นมาเสมอ!”

11 1 โครนิธ์ 3:6-7
12 เอเฟซัส 4:16
13 2 โครนิธ์ 10:15
14 โคโลสี 1:10
15 สดดุ ี103:8-11; ฮีบร ู12:5-6
16 มัทธิว 5:6
17 โรม 12:1-2
18 เยเรมีย์ 29:13
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“แตท่า่นทัง้หลาย จงสวมตัวด้วยพระเยซูครสิตเ์จา้ และ อย่าจัดเตรยีมอะไรไวส้ำาหรบัเน้ือหนัง เพือ่สนอง
บรรดาราคะตณัหาของเน้ือหนังน้ัน”19

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการเพราะเราได้รบั 
การหล่อหลอมจากประสบการณ์ชีวติ

ประสบการณ์ ไม่ไดม้าพรอ้มกันหมด แตท่ีละน้อย ประสบการณ์น้ีส่วนใหญ่เจ็บปวด AW Tozer เตอืนเรา
วา่ “เป็นที่สงสัยวา่พระเจ้าจะทรงใช้มนุษย์ ไดม้ากหรอืไม่ จนกวา่พระองคจ์ะทรงทำารา้ยเขาอย่างสุดซึง้ใน
ตอนแรก” ทกุคนช่ืนชมการยนืยนั แตม่นัคอืฤดกูาลแหง่ความยากลำาบาก ลมพายแุหง่การทดลองและความ
ทกุขย์าก คำาพดูที่ ไมยุ่ตธิรรมของศัตร ูและค่ำาคนือนัมดืมดิของจติวญิญาณทีห่ลอ่หลอมเราอยา่งลกึซึง้ท่ีสุด 

ลูกสาวคนหน่ึงของผมประกาศเป็นคุง้เป็นแควเมื่อวนัก่อนวา่ 
“หนูแทบรอที่จะโตไม่ไหวแล้ว!” เราทุกคนรูถ้ึงความรูสึ้ก แต่
พระเจา้ไมร่บีรอ้นเมือ่มาถงึเรือ่งในการเตบิโตฝ่ายวญิญาณของ
เรา ดงัที่บิดาชื่นชมยินดี ในบุตรของตนในทุกขัน้ตอนของวฒุิ
ภาวะ พระบิดาบนสวรรคท์รงพอพระทัยในเราในวนัน้ีฉันน้ัน
—ดงัทีเ่ราเป็น ไม่ ใช่อยา่งทีเ่ราจะเป็นในสักวนัหน่ึง! น่ีอาจเป็น
ความจรงิข้อหน่ึงที่ยากที่สุดที่เราจะเช่ือและยอมรบั

ผู้เขียนคนหน่ึงกล่าววา่

พันธสัญญาใหม่เต็มไปด้วยแนวคิดเรือ่งการเติบโต… 
การอัศจรรย์ที่เรง่กระบวนการให้เรว็ขึน้ แสดงให้เห็น
วา่พระเจ้ามีพลังมากพอท่ีจะทำาส่ิงที่พระองคต์อ้งการ
ไมว่า่พระองคจ์ะทรงตอ้งการอยา่งไร การเตบิโต เป็นเรือ่งปกตขิองส่ิงตา่ง ๆ  ทีเ่กิดขึน้ในโลก แสดง
ใหเ้ห็นวธิท่ีีพระเจา้ไดเ้ลอืกทีจ่ะทำางานในโลกน้ี ถา้เรายนืกรานวา่การพฒันาฝ่ายวญิญาณจะเกดิขึน้
เฉพาะในเหตกุารณ์วกิฤต เราก็จำากัดพระเจา้และเพิกเฉยตอ่การเลือกอำานาจสูงสุดของพระองค ์20

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ ได้รบัการทำาให้
สอดคล้องกับ พระฉายของพระครสิต์

 » ในส่ีขอ้ความสำาคญัของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณใหว้งกลมคำา: “ ในพระฉายเดยีวกนั,” “พระครสิต์
ทรงถกูสรา้ง,” “มนุษย์ทุกคนดพีรอ้มในพระเยซคูรสิต”์ และ “ขนาดความบรบิรูณ์ของพระครสิต”์

19 โรม 13:14 การเน้นเพิ่มเข้ามา
20 Mel Lawrenz, The Dynamics of Spiritual Formation (Grand Rapids: Baker Books, 2000), 31

การเติบโตของครสิเตียน 
สามารถเปรยีบได้กับการ
เจรญิเติบโตของไผ่จีน 
เมล็ดของต้นไม้น้ีจะต้อง
ได้รบัการรดน้ำ าเป็นเวลาห้า
ปีโดยมีการเติบโตเพียงเล็ก
น้อย แต่ ในปีท่ีห้าไผ่จีนจะ
เติบโต 90 ฟุตใน 6 สปัดาห์!
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พระฉายของพระเจ้า: พระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรบัครสิเตียน

มนุษยถู์กสรา้งขึน้ตามพระฉายของพระเจา้: “ดงัน้ันพระเจา้ไดท้รงสรา้งมนุษย์ ในแบบพระฉายของพระองค์
เอง ในแบบพระฉายของพระเจ้าพระองค์ ได้ทรงสรา้งเขา พระองค์ ได้ทรงสรา้งพวกเขาให้เป็นชายและ
หญิง”21 มนุษย์ถูกสรา้งขึน้เพื่อสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าและในฐานะตัวแทนอันเป็นที่รกัของ
พระองค์ ในโลกที่พระองค์สรา้งขึน้ พวกเขามีชีวติที่มีความสุขและบังเกิดผล22 น่ีคือชีวติของพวกเขา
ที่มีสัมพันธภาพกับพระผู้สรา้งของพวกเขาและกับผู้อื่นแบบที่ ไม่เห็นแก่ตัว สนิทสนม น่ายินดีและไม่
ถูกยับยัง้ 23

เมื่ออาดัมและเอวาล้มพลาดเพราะบาป พระฉายของพระเจ้าก็เสียหาย (แต่ไม่ถูกทำาลาย) พวกเขาเริม่
ละอายใจ เอาแต่ ใจตนเอง และแยกออกจากสัมพนัธภาพกบัพระเจา้ แตจ่ากช่วงเวลาทีสิ่น้หวงัน้ัน พระเจา้
เริ่มดำาเนินการตามแผนอันสง่างามของพระองค์เพื่อฟ้ืนฟูผู้คนที่พระองค์ทรงรักกลับคืนสู่พระฉาย
ของพระองค ์24

อย่างไรก็ตาม พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงการให้อภัยแต่เป็นการฟ้ืนฟูพระฉายของ
พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ การให้อภัย—การฟ้ืนฟูสามัคคีธรรม—เกิดขึน้ทันที ในขณะที่การฟ้ืนฟูพระฉาย
ของพระเจ้าเป็นกระบวนการ

พระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรบัผู้เช่ือทุกคนคือการเป็นคนที่เราถูกสรา้งมาให้เป็นคนที่มีพระฉายของ
พระครสิต์ ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้คนที่แสดงอุปนิสัยที่งดงามของพระองค์และใช้ชีวติช่ัวขณะใน
ฐานะตวัแทนของพระองค์ ในโลก แตเ่ราจะไปที่ถึงจุดน้ันไดอ้ย่างไร? หลักสูตรน้ีไดร้บัการออกแบบให้เป็น
แนวทางการเดนิทางของคณุ

พระเยซูครสิต์: พระฉายของพระเจ้าท่ีมองไม่เห็น

“พระองคผ์ูท้รงเป็น พระฉายของพระเจ้า ผู้ ไม่ทรงประจักษ์แก่ตา, ทรงเป็นบตุรหวัปีเหนือส่ิงทรงสรา้ง
ทัง้ปวง” 25

“พระของโลกน้ีไดบ้งัจติใจทัง้หลายของพวกเขาซ่ึงไมเ่ช่ือ เกรงวา่ความสวา่งของขา่วประเสรฐิอนัเป่ียมสงา่
ราศีของ พระครสิต์ ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า จะสอ่งแสงถึงพวกเขา” 26

“(พระบุตร) ผู้ทรง เป็นความเจิดจ้าแห่งสง่าราศขีองพระเจ้า และทรงเป็นพระฉายท่ีปรากฏชัดแห่ง
ตัวตนของพระองค์ และทรงผดงุสรรพส่ิงไว้ โดยพระดำารสัแห่งฤทธิ์อำานาจของพระองค”์ 27

21 ปฐมกาล 1:27
22 ปฐมกาล 1:28
23 ปฐมกาล 2:25, ปฐมกาล 3:8
24 โคโลสี 3:10; เอเฟซัส 2:10, เอเฟซัส 4:24
25 โคโลสี 1:15, เวอรชั์นสากลใหม่, การเน้นเพิ่มเข้ามา
26 2 โครนิธ์ 4:4, เวอรชั์นสากลใหม่, การเน้นเพิ่มเข้ามา
27 ฮีบร ู1:3, เวอรช่ั์นสากลใหม่ การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ขอ้เหลา่น้ีเตอืนเราวา่พระเยซทูรงเป็นพระฉายของพระเจา้ทีม่องไมเ่ห็น ในพระเยซ ูเราเห็นอยา่งครบถว้น
ชนิดของผู้คนแบบที่พระเจ้าสรา้งให้เราเป็น พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของความอาวโุส
ฝ่ายวญิญาณ

พระฉายของพระครสิต์คือความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวญิญาณ 

พระฉายของพระครสิต์คือส่ิงที่พระคัมภีรห์มายถึงความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวญิญาณ ความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่าย
วญิญาณหรอืความสมบูรณ์ทางวญิญาณเป็นเพียง “ขนาดแห่งความเป็นผู้ ใหญ่แห่งความครบบรบิูรณ์
ของพระครสิต”์ 28

เปาโลสนับสนุนผูเ้ช่ือในกรงุโรมใหค้ดิตา่งออกไปเกีย่วกบัความทกุขท์รมานของพวกเขา เพราะทกุส่ิงกำาลงั
ทำางานรว่มกันเพื่อให้สอดคล้องกับพระฉายของพระครสิต์29 “ทุกส่ิง” รวมถึงพันธกิจ ชีวติครอบครวั ความ
เจ็บป่วย ความยากจน ความเจรญิรุง่เรอืง ความขัดแย้ง การกดข่ีข่มเหง ภยัพบัิต ิความสำาเรจ็ ความเศรา้โศก 
และความเหงา พระประสงคข์องพระเจ้าสำาหรบัทุกส่ิงคอืทำาให้เราเป็นเหมือนพระเยซู

พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นแบบอย่างที่ดขีองเรา พันธสัญญาใหม่เต็มไปดว้ยภาพที่งดงาม
ของพระเยซู เราเห็นพระองคอ์ดอาหารและอธิษฐานในทะเลทราย นอนที่ โตะ๊กับคนบาป อุ้มเด็กไวบ้นตกั 
น่ังยอง ๆ บนหาดทราย ย่างปลาให้เหล่าสาวก ฟาดแส้และยืนหยัดเพื่อผู้ถูกกดขี่ทางวญิญาณ ให้คำาพยาน
แกห่ญงิทีก่ระหายทีบ่อ่น้ำ า ใหอ้าหารคนหวิโหย เดนิตามถนนไปเอมมาอสูพรอ้มกบัสาวกสองคนทีท่อ้แทแ้ละ
อธิบายพระคมัภีร ์และยอมจำานนที่ ไม้กางเขน ภาพเหล่าน้ีและอืน่ ๆ  อีกมากมายทำาให้เราเข้าใจถึงประเภท
ของครสิเตยีนที่เราจะตอ้งเป็น

การเป็นสาวกของครสิเตียนสอดคล้องกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระเยซู30 ความรกัที่อ่อนน้อมถ่อม
ตนตอ่สาวกที่ยังไม่อาวโุส31 ความรกัที่ทรงไถ่สำาหรบัคนบาป32 ความถ่อมตน33 ความสมดลุอันสมบูรณ์ของ
พระคุณและความจรงิ34 และความอดทนอย่างปีติยินดี ในความทุกข์ยาก35 การเช่ือฟังของพระองค์จน
สิน้พระชนม์36 ความบรบิูรณ์ของพระวญิญาณ37 ชัยชนะเหนือความช่ัวรา้ย38 และอื่น ๆ อีกมากมาย

28 เอเฟซัส 4:13
29 โรม 8:28-29
30 ฟิลิปปี 2:5-11
31 ยอห์น 13:34-35
32 1 ยอห์น 4:10-11
33 มัทธิว 11:29
34 ยอห์น 1:17
35 1 เปโตร 2:21
36 ฟิลิปปี 2:8
37 ยอห์น 14:16
38 1 ยอห์น 3:8-9
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การเป็นสาวกของคริสเตียนก็สอดคล้องกับลำาดับความสำาคัญของพระเยซูเช่นกัน—การประกาศข่าว
ประเสรฐิของพระองค์39 การสรา้งสาวก40 การปกป้องผู้ถูกกดขี่41 พันธกิจของพระองคเ์พื่อสังคมที่ยากจน
ที่ถูกลืม42 และอีกมากมาย

พระฉายของพระครสิต์ปรากฏอยู่ ในคุณธรรมของพระองค์

ในเอเฟซัส เปาโลส่ังครสิเตยีนใหท้ำาตามแบบอย่างของพระเยซโูดย “จงเป็นผู้ดำาเนินตามแบบของพระเจา้ 
อย่างลูกที่รกั”43 ให้เราคดิดสัูกครูเ่กี่ยวกับคณุธรรมของพระเยซูครสิตท์ี่เราตอ้งเลียนแบบ (ตวัอย่าง: ความ
รกั ความกรณุา ความสุภาพอ่อนโยน การควบคมุตนเอง ฯลฯ)

 » ดขู้ออ้างอิงตอ่ไปน้ีและดวูา่คณุจะสามารถระบุคณุธรรมอย่างน้อยแปดประการของพระเยซูตามที่
พระเจ้าตอ้งการให้เกิดในตวัเราไดห้รอืไม่44

พระคัมภีร์ คุณธรรม

มัทธิว 11:29 

ฮีบร ู1:9 

1 เปโตร 2:21-24 

เอเฟซัส 4:32 

ยอห์น 13:5 

ยอห์น 13:34 

ลูกา 23:34 

 » อภิปรายคุณธรรมเหล่าน้ีด้วยกันเป็นกลุ่ม ทำาไมเราจึงมักจะเน้นถึงคุณธรรมของครสิเตียนบาง
ประการและไม่เน้นข้ออื่น ๆ?

39 มาระโก 1:38; ลูกา 4:18
40 มาระโก 3:13-19
41 มัทธิว 21:12-14; ลูกา 4:18
42 มาระโก 3:10-11, มาระโก 6:36-44; มัทธิว 25:34-40
43 เอเฟซัส 5:1
44 คำาตอบอยู่ ในเชิงอรรถสุดท้ายของบทเรยีนน้ี (หน้า 23)



16 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

พระฉายของพระครสิต์มีลักษณะอย่างไรในผู้ท่ีเช่ือ?

มีภาพเหมือนของพระฉายพระครสิตท์ี่ทรงพลังใน โคโลสี 3:10-17 ในข้อน้ี เปาโลบรรยายถึงพระฉายของ
พระเจ้า ซ่ึงไดถู้กสรา้งขึน้ในตวัเรา แตจ่ะตอ้งสวมใส่ดว้ย

 » อ่าน โคโลสี 3:10-17 รว่มกันและพยายามค้นหาคุณลักษณะของมนุษย์ ใหม่ เขียนคุณลักษณะ
เหล่าน้ีลงในช่องวา่งที่ ให้ ไว้

คุณลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ ใหม่

ชีวติน้ีขององคพ์ระเยซูเจ้าเป็นชีวติเดยีวที่จะสนองข้อกำาหนดอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสำาหรบัเหล่าบุตร
ของพระองค ์ไมว่า่ความชอบธรรมของเราหรอืความพยายามอยา่งสุดความสามารถจะไมส่นองความตอ้งการ
อันชอบธรรมของพระเจ้าหรอืสมควรไดร้บัพระพรจากพระองค ์45

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณมีไวเ้พ่ือผลประโยชน์ของผู้อ่ืน

การแบ่งปันในชีวติที่งดงามของพระเยซูครสิตท์ำาให้เราไดร้บัความช่ืนชมยินดจีากพระเจ้ามากขึน้เรือ่ย ๆ 
น่ันไม่ ใช่ความเพลิดเพลินที่เราไดม้าโดยลำาพัง และไม่ ใช่ความสุขท่ีเราเพลิดเพลินเพียงลำาพัง “เรากำาลัง
ถูกปรบัให้เข้ากับพระฉายของพระครสิต์เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นภายในพระกายของพระครสิต์ และเพื่อเห็นแก่
ผู้อื่นนอกพระกายของพระครสิต”์46 ผู้เช่ือที่มีพระฉายของพระเยซูครสิตมั์กจะแสวงหาที่จะนำาคนที่แตก
สลายมาสู่ความช่ืนชมยินดีแบบเดียวกัน เพราะน่ันคือส่ิงที่พระเยซูทรงกระทำา สภาพฝ่ายวญิญาณท่ีแท้
จรงิไม่ไดถู้กแยกจากโลกที่แตกสลาย แต่ ในการมอบชีวติของเราเพื่อเยียวยาผู้ที่แตกสลาย47 น่ีคอืที่ซ่ึงสง่า

45 ลูกา 17:10; โรม 3:12
46 M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), 168
47 ยอห์น 17:15; 2 โครนิธ์ 4:11
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ราศึของพระองคจ์ะฉายส่องผ่านเรา น่ีคอืที่ที่กลิ่นหอมของพระองคจ์ะเล็ดลอดออกมาจากเรา48 น่ีคอืส่ิงที่
ชีวติของพระเยซูเปิดเผยแก่เรา49

ผลของการสรา้งชีวิตฝ่ายวิญญาณจะเป็นชีวิตท่ีควบคุมโดยความรกัของพระเจ้าโดยสิน้เชิง ความ
สอดคล้องกับพระครสิตค์อืการประพฤตติามแบบพระครสิต ์ไม่ ใช่แคล่ักษณะภายในของพระองคเ์ท่าน้ัน 
ความสอดคลอ้งกบัพระครสิตค์อืการรกัพระเจ้าดว้ยสุดจิตสุดใจ สุดกำาลัง และความคดิของเรา และรกัเพือ่น
บา้นเหมอืนรกัตนเอง50 ไมม่กีารวดัการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานใดจะยิง่ใหญ่ไปกวา่ความรกัทีเ่สียสละ!51 ความ
สัมพันธ์ของพระเยซูกับพระบิดาของพระองค์นำาไปสู่การรบัใช้ผู้ขัดสนเสมอ—ผู้ถูกขับไล่ คนที่ ไม่ ได้รบั
ความรกั คนป่วย คนหิวโหย ผู้ถูกกดขี่ทางวญิญาณ พระองคต์รสัวา่ความรกัเช่นน้ีย่อมเป็นลักษณะของผู้
ที่จะไดร้บัอาณาจักรของพระองคเ์ป็นมรดกเช่นกัน52

สภาพฝ่ายวญิญาณทีผ่วิเผนินำาไปสู่การอทุศิตวัโดยไมส่นใจอะไร แตถ้่าการนมสัการไม่ไดน้ำาเราไปสู่การเช่ือ
ฟังหรอืทำาให้เราเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่กับคนขัดสนมากขึน้ การนมัสการน้ันก็ไม่ ใช่การนมัสการที่แท้จรงิ ถ้าการ
อธิษฐานไม่ไดท้ำาให้เราอดทน ออ่นโยน และมคีวามเห็นอกเห็นใจผูอ้ืน่มากขึน้ บางทชีีวติการอธษิฐานของ
เราอาจไม่เป็นไปตามแบบแผนชีวติการอธิษฐานของพระเยซู

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกิดขึน้จากการมองดูพระเยซู
ข้อตอ่ไปน้ีเป็นพืน้ฐานในการก่อรา่งสู่พระฉายของพระเยซู:

แตพ่วกเราทุกคน โดยไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว เหมือนอย่างดใูนกระจกเงาซ่ึงกำาลังมองดสูง่าราศีของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้า กำาลังถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามพระฉายอันเดยีวกันจากสง่าราศีไปสู่สง่าราศี 
คอืโดยพระวญิญาณขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า53

การ “มองดู” หมายถึงการเพ่งมองทางวญิญาณหรอืใครค่รวญอย่างจรงิจัง แต ่เรา ควร ไตรต่รอง อะไรอยา่ง 
จรงิจัง ? “สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ข้อน้ีแสดงให้เราเห็นวา่เราต้องพิจารณาบุคคลน้ันและงานการ
ไถ่ของพระเยซูครสิต์อย่างจรงิจัง54 ตามท่ีเปิดเผยในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ความหวงัสำาหรบัการ
เปลีย่นแปลงทัง้หมดคอืการมองหาพระเยซู

48 2 โครนิธ์ 2:15
49 มัทธิว 11:19
50 ลูกา 10:27
51 โรม 5:8
52 มัทธิว 25:34-36
53 2 โครนิธ์ 3:18
54 เปรยีบเทียบ 2 โครนิธ์ 3:18 กับ 2 โครนิธ์ 4:6 เช่นเดยีวกับ ยอห์น 1:14, “และพระวาทะไดร้บัสภาพเป็นเน้ือหนัง และทรง

อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา (และพวกเราไดเ้ห็นสง่าราศีของพระองค ์คอืสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองคเ์ดยีวท่ีบังเกิดจาก
พระบิดา) บรบิูรณ์ดว้ยพระคณุและความจรงิ”
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เม่ือเรามองไปท่ีพระเยซู พระวิญญาณบรสุิทธ์ิ ทรงเปล่ียนเราสูพ่ระฉายของพระเยซูด้วยรศัมีภาพ
ท่ีเพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ55

เมือ่เรามองดดูว้ย ความเชื่อตอ่การบงัเกดิใหม ่พระวญิญาณแหง่ความถ่อมใจองคเ์ดยีวกนัเริม่ทำางานในเรา 
เมือ่เราคกุเขา่ดว้ยความเช่ือกบัพระเยซใูนสวนเกทเสมนี พระวญิญาณองคเ์ดยีวกันของการยอมจำานนและ
การสละพระประสงคข์องพระบิดาคอยขจัดส่วนตา่ง ๆ ของเราที่เราไม่ไดย้อมมอบให้พระองค์

เมือ่เรายนืดว้ยความเช่ือกบัพระเยซตูอ่หน้าศาลสูงสุด ปีลาต และเฮโรด เมือ่น้ันพระวญิญาณแหง่ความสุขุม 
การบังคบัตนเอง และความมัน่ใจจะเปลีย่นแปลงเราอย่างตอ่เน่ือง เมือ่เราแบกกางเขนไปกับพระเยซูและ
สะดดุเพราะน้ำ าหนักของมัน พระวญิญาณแห่งความอดทนและความพากเพียรเดยีวกันจะเตบิโตในเรา

เมื่อเราระบุตวัตนพรอ้มกับพระเยซูบนไม้กางเขนและไดย้ินพระองคต์รสัคำาแห่งการให้อภัย ความเมตตา 
และความรกั พระวญิญาณแห่งพระคุณองค์เดียวกันน้ันจะพัฒนาในเรามากขึน้ เม่ือเราตายกับพระเยซู
ทกุ ๆ  วนัโดยความเช่ือและไดย้นิพระองคต์รสัวา่ “สำาเรจ็แลว้” 56 พระวญิญาณแหง่ความพากเพยีรเดยีวกนั
น้ีจะช่วยให้เราทำางานที่พระเจ้าประทานให้เราทำาสำาเรจ็! เมื่อเราฟ้ืนขึน้พรอ้มกับพระเยซูโดยความเช่ือ เรา
รูว้า่พลังแหง่ชัยชนะแบบเดยีวกบัทีท่ำาใหพ้ระเยซฟ้ืูนจากความตายและทำาใหพ้ระองค์ ไดป้ระทบัในสวรรค
สถานเหนือผู้ครอบครองและอำานาจทัง้หมด กำาลังทำางานอยู่ ในและผ่านทางเรา

ถา้ตาของเราจับจ้องอยู่ที่ ไมก้างเขน เราจะไมถ่กูครอบงำาดว้ยความเยอ่หยิง่ ความพอใจในตนเอง หรอืความ
พอใจทางโลก ถา้ตาของเราจบัจอ้งทีพ่ระเยซ ูเราจะไมส่ามารถเกลยีดชัง ไมเ่ก็บซ่อนความขมขืน่หรอืความ
ขุ่นเคอืงไว ้ไมส่ามารถละทิง้การเสียสละ ไมส่ามารถคร่ำาครวญหรอืบน่ ไมส่ามารถปลอ่ยใหบ้าปครอบงำา หรอื
มีชีวติดว้ยความพ่ายแพ้ฝ่ายวญิญาณ

ถา้ตาของเราจบัจอ้งทีพ่ระเยซ ูเราก็ ไมส่ามารถหันหลังกลับ สิน้หวงั ล้มไม่ได ้พา่ยแพ้ ไม่ได ้และไม่สามารถ
พรากจากความรกัของพระเจา้ได ้เมือ่ผมมองไปทีพ่ระกติตคิณุ พลงัของพระกติตคิณุก็มีพลงัในตวัผมมาก
ขึน้ เราตา่งมีสมบัตลิ้ำาคา่ในพระเยซูและในข่าวประเสรฐิจรงิ ๆ!

ประเพณีของครสิตจักรไม่วา่จะดีแค่ไหนก็ ไม่มีอำานาจเปลี่ยนแปลงเรา คนของพระเจ้าไม่มีอำานาจที่จะ
เปลีย่นแปลงเรา เมือ่คณุพจิารณาชายหรอืหญงิท่ีเลือ่มใสในพระเจา้ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่คนรุน่พวกเขา คณุ
จะสังเกตวา่พวกเขามพีระครสิตเ์ป็นศนูยก์ลาง ไม่ ใช่มนุษย ์มารต์นิ ลเูธอร ์ไม่ ใช่ลเูธอรนั แตเ่ป็นครสิเตยีน
คนหน่ึง จอห์น คาลวนิ ไม่ ใช่สมาชิกลัทธิคาลวนิ แตเ่ป็นครสิเตยีน จอห์น เวสลีย์ ไม่ ใช่นิกายเวสเลียนแต่
เป็นครสิเตยีน การเห็นคณุคา่พระครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของพระองคต์า่งหากที่ทำาให้ผู้คนยิ่งใหญ่!

เรากลายเป็นสิง่ท่ีเราเห็น

เราถูกทำาให้เขวมากเกินไป ส่ิงน้ีมักจะจำากัด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ให้ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่
พระองคต์อ้งการจะทำาในชีวติของเรา ศิษยาภิบาล John Piper พูดไวด้ทีีเดยีววา่:

55 2 โครนิธ์ 3:18
56 ยอห์น 19:30
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พระวญิญาณไม่ได้ทำาการเปลี่ยนแปลงน้ีในตัวเราโดยไม่ได้กล่าวถึงพระเยซู ไม่ ใช่ ในขณะที่เรา
ดูทีวี ไรส้าระหลายชั่วโมงไม่รูจ้บ ไม่ ใช่ ในขณะที่เราปล่อยเวลาเป็นชั่วโมง ๆ ออกไปสำารวจเวบ็ทั่ว
โลกอย่างไรจุ้ดหมาย ไม่ ใช่ ในขณะที่เราใส่ ใจในส่ิงที่เพิกเฉยต่อพระครสิต์ ไม่เลย พระวญิญาณ
เคลือ่นไหว ทำางาน และปลดปล่อยในบรรยากาศที่ชัดเจน กล่าวคอื ที่ซ่ึงเรา “เห็นสง่าราศีของพระ
เยซูในกระจกเงา” (2 โครนิธ์ 3:18) พระวญิญาณเชิดชูพระครสิต ์พระวญิญาณทรงเปิดตาให้เรา
เห็นพระครสิต์ พระวญิญาณนำาพระฉายของพระครสิต์มาใช้กับจิตวญิญาณของเรา ถ้าเราเลือก
ที่จะไม่จดจ่อท่ีพระครสิต ์ถ้าเราไปตามทางของเราเองและหมกมุ่นอยู่กับการมุ่งความสนใจอ่ืน ๆ 
ในชีวติ อย่าให้เราพูดวา่ “พระเจ้าอยู่ที่ ไหน?” เมื่อเราแบกรบัผลอันเจ็บปวดจากการเป็นทาสของ
บาปและพบวา่กฎของพระผู้เป็นเจ้าเป็นภาระมากกวา่ความยินดี พระองค์ ได้ทรงบอกทางแห่ง
อิสรภาพแก่เรา ถ้าเราใช้เวลาทัง้กลางวนัและกลางคนืมองหาที่อื่น เราอาจจะตอ้งจมอยู่ ในการเป็น
ทาสทัง้หมดของเรา57

เมื่อเราขจัดส่ิงรบกวนทางโลก หยุดมองตวัเองมากเกินไป หยุดเปรยีบเทียบตวัเองกับคนอื่น พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ก็จะมี โอกาสปฏิบัตกิาร

 » อภิปรายคำาพูดของ John Piper: เราจะถูกทำาให้เขวจากการยอมให้พระวญิญาณปฏิบัตกิารในชีวติ
เราไดอ้ย่างไร? นิสัยของคณุควรเปลีย่นไปอย่างไร?

ความจรงิสำาคัญท่ีต้องได้รบัการเน้น
ในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
1.  การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณมีการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและภายนอก 

ดงัทีเ่ราจะเห็นในบทเรยีนตอ่ไปน้ี การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกีย่วขอ้งกบัรา่งกายของเรา พระเจา้ตอ้งการที่
จะไดร้บัเกียรตยิศในรา่งกายของเราซ่ึงเป็นพระวหิาร58 แตก่ารสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเริม่ตน้ขึน้ในหัวใจ การ
สรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นมากกวา่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม แตเ่รารูว้า่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกิดขึน้
เมือ่ไม่เพียงแตก่ารกระทำาภายนอกของเราเปลีย่นไป แตนิ่สัยภายในของเราก็เปลีย่นไปดว้ย—เมือ่เราทำาใน
ส่ิงที่พระครสิตจ์ะทำาในสถานการณ์ของเรา

Dallas Willard เตอืนเราวา่

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณไม่ ใช่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม… [แตค่อื] กระบวนการของการก่อรา่ง
ใหม่หรอืพัฒนา [มนุษย์] ภายใน จนกระทั่งถึงระดบัที่สำาคญั ลักษณะของมิตภิายในของพระเยซู
เอง—ความคดิ หัวใจ ของเขา ความสงบสุขความสุขของเขา ในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณคณุตอ้ง
มีส่ิงเหล่าน้ีจรงิๆ59

57 คำาเทศนาโดย John Piper เกี่ยวกับ 2 โครนิธ์ 3:18
58 โรม 8:11; 1 โครนิธ์ 6:19-20
59 จากบันทึกที่นำามาจากข้อความที่ Dallas Willard เทศน์ที่วทิยาลัยวตีนั
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2.  การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกิดขึน้โดยทางพระคุณ

ในหลกัสูตรน้ี เราจะพูดถึงวธิกีารบางอยา่งท่ีพระเจา้ใช้เพือ่สรา้งเราตามพระฉายของพระครสิต ์วธีิการเหลา่
น้ีมีมากมายและจะกล่าวถึงมากขึน้ในบทเรยีนตอ่ไปน้ี

 » ลองเขียนวธิีการบางอย่างที่พระเจ้าใช้หรอืกำาลังใช้อยู่เพื่อนำามาซึ่งความอาวโุสฝ่ายวญิญาณในชีวติ
ครสิเตยีนของคณุ

เช่นเดยีวกบัตน้ไมส้ามารถเตบิโตเป็นตน้ไมท้ีแ่ข็งแรงและใหผ้ลผลติไดเ้พยีงโดยอาศัยฝน แสงแดด ความ
ทุกข์ยาก (ทำาให้รากหยั่งลึกขึน้) และดินที่อุดมด้วยสารอาหาร เราก็จะเป็นครสิเตียนที่มีสุขภาพดีและมี
ประสิทธผิลได้ โดยใช้ทกุวถิทีางทีพ่ระเจา้ไดจ้ดัเตรยีมไว ้ผูเ้ชือ่จำานวนมากมลีกัษณะแคระแกรนในการเตบิโต
ฝ่ายวญิญาณเพยีงเพราะพวกเขาละเลยวธิกีารสำาคญับางประการของการเตบิโตน้ัน ยกตวัอยา่ง ครสิเตยีนที่
ซ่ือสัตย์ ในการนมสัการในท่ีสาธารณะแต่ไม่ไดร้บัการฝึกฝนในการอธษิฐานส่วนตวัจะไม่ประสบความยนิดี
เต็มที่ ในชีวติครสิเตยีน เราจะหารอืเรือ่งน้ีในเชิงลึกยิ่งขึน้ในบทตอ่ ๆ ไป

3. แรงจูงใจในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณคือ  ความยินดีของพระเจ้า

พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตา่งมีสามัคคธีรรมอย่างสนิทสนมและความยินดช่ัีวนิรนัดร ์
จุดประสงคข์องการสรา้งคอืเพื่อสรา้งมนุษย์ตามพระฉายของพระเจ้าและนำาเราตามแบบสามัคคธีรรมกับ
พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เสียงแรกสุดที่พระคัมภีรก์ล่าวถึงโดยตรงคือ “เสียงเสด็จ
ดำาเนินอยู่ ในสวนในเวลาเย็น”60 ผมรกัข้อน้ี ทำาไมพระองคจ์ึงดำาเนินอยู่ ในสวน? พระองคท์รงเสด็จมาเมื่อ
สรา้งสัมพันธภาพ— สามัคคธีรรม—กับชายและหญิงที่พระองคส์รา้งขึน้ การแสดงออกที่เก่าแก่ที่สุดของ 
ความศรทัธาและความเลือ่มใสในพระเจ้าในพระคมัภีรค์อื “เขาดำาเนินกับพระเจ้า” 61

 · เอโนคดำาเนินกับพระเจ้า
 · โนอาห์ดำาเนินกับพระเจ้า
 · อับราฮัมดำาเนินกับพระเจ้า
 · อิสราเอลตอ้งดำาเนินกับพระเจ้า

ความคิดน้ีนำาไปสู่พันธสัญญาใหม่เช่นกัน62 ยอห์นเตือนเราวา่จุดประสงค์ของพระเจ้าในการไถ่คือนำาเรา
กลับคนืสู่สามัคคธีรรมกับผู้เช่ือ กับพระบิดา และกับพระเยซูครสิตพ์ระบุตรของพระองค ์63

“ดำาเนินกับพระเจ้า” “สามัคคธีรรมกับพระเจ้า” ถ้อยคำาที่สวยงามและมีความหมายที่เตอืนใจเราวา่ ชีวติท่ี
ทำาให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ ใช่ชีวติท่ีซับซ้อนแต่เป็นชีวติแห่งการสามัคคีธรรมท่ีเป่ียมด้วยพระคุณ
—ชีวติแห่ง สมัพันธภาพท่ีเรยีบง่าย 

60 ปฐมกาล 3:8
61 ปฐมกาล 5:22, ปฐมกาล 6:9, ปฐมกาล 17:1; ] 1 ซามูเอล 2:30; 1 พงศ์กษัตรยิ์ 2:4, 1 พงศ์กษัตรยิ์ 8:25, 1 พงศ์กษัตรยิ์ 9:4; 

2 พงศาวดาร 7:17
62 ลูกา 24:15; 1 เปโตร 2:21; 1 ยอห์น 2:6
63 1 ยอห์น 1:3
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วตัถุประสงค์และลำาดับความสำาคัญของพระเจ้าคือการทำาให้เราเป็นคนประเภทท่ีนอบน้อมยอมเช่ือ
ฟังพระองค์เป็นประจำา เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า เพราะเราเห็นคุณค่าของพระองค์ และเพราะ
พระองค์เป็นครแูละเพ่ือนของเรา64 คำาสอนใด ๆ ที่ละทิง้ความเรยีบง่ายน้ีไม่ ใช่คำาสอนของพระคมัภีร:์ 
“แตข่้าพเจ้ากลัววา่โดยวธิีหน่ึงวธิี ใด งูน้ันไดห้ลอกลวงนางเอวาโดยทางอุบายของมันฉันใด จิตใจทัง้หลาย
ของพวกท่านก็จะถูกทำาให้เส่ือมทรามไปจากความจรงิใจซ่ึงมีอยู่ ในพระครสิตฉั์นน้ัน” 65

ในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา พอ่ของผมมปีัญหาสุขภาพทางรา่งกายมากมาย รวมถงึอาการหวัใจวายและโรคหลอด
เลอืดสมองสองครัง้ เพราะปัญหาเหลา่น้ี ผมจงึไดเ้ป็นผูด้แูลทรพัยสิ์นของพอ่แม—่ตดัหญ้า เล็มหญา้ ฯลฯ 
บางครัง้ผมรบี เพ่ือจะทำางานใหเ้สรจ็ แตพ่อ่อยากใหผ้มน่ังคยุสักพกั พอ่จะนำาแกว้น้ำ ามาใหผ้มแลว้พดูวา่ “ลูก 
น่ังคยุกนัหน่อยได้ ไหม?” ผมไมส่ามารถตา้นทานได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่นึกยอ้นหลงัวา่ผมอาจไมม่ี โอกาส
น้ีอกีหลายปี พอ่ไมส่นใจงานทีผ่มทำา เทา่กบัท่ีตอ้งการใหผ้มมเีวลาให ้ผมเช่ือวา่น่ีคอืส่ิงท่ีพระเจา้รูสึ้กกบัเรา 
พระองคต์อ้งการนำาเราตามแบบความเป็นหน่ึงเดยีวกันที่น่ายินดกีับพระองคอ์ย่างอธิบายไม่ได้

“ โอ ขอเชิญชิมดแูละเห็นวา่องคพ์ระผู้เป็นเจ้าทรงประเสรฐิ" 66 จะตอ้งเป็นแรงจูงใจของเราในทุกกิจวตัร
และกิจกรรมทางศาสนา การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานไม่ ใช่แคก่ารแสวงหาทางปัญญา แตเ่ป็นประสบการณ์ 
ในบทเรยีนที่ตามมา เราจะพูดถึงเรือ่งตา่ง ๆ เช่น การอธิษฐาน การอดอาหาร การใครค่รวญ การรบัใช้ และ
อืน่ ๆ  เป็นส่ิงทีจ่ำาเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจบัตาดเูป้าหมาย—ความยนิดขีองพระเจา้ เป้าหมายของเราไม่ ใช่แค่
ความรูแ้ละขอ้มลูเทา่น้ัน แตย่งัรวมถงึสัมพนัธภาพที่ ใกลชิ้ด กวา่ 200 ปีทีแ่ลว้ Jonathan Edwards กลา่ววา่:

ความแตกตา่งระหวา่งการเช่ือวา่พระเจ้ามีพระคณุกับการลิม้รสพระคณุของพระเจ้าน้ัน แตกตา่ง
กัน เช่นกับความเช่ือที่มีเหตผุลวา่น้ำ าผึง้มีรสหวานกับที่มีความรูสึ้กจรงิ ๆ วา่น้ำ าผึง้มีรสหวาน67

ข้อท้าทายของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน
การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานน้ันท้าทายมากขึน้เพราะเราไดร้บัการก่อรา่งโดยอิทธิพลจากหลากหลายรปูแบบ
แลว้ มพีลงัหลายอยา่งทีห่ลอ่หลอมเราใหเ้ป็นคนทีเ่ราเป็นอยู่ทกุวนัน้ี เราไดร้บัการหลอ่หลอมอย่างลกึซึง้จาก
บ้านที่เราโตมา วฒันธรรม ประเพณีของครสิตจักร ประสบการณ์ชีวติ และการเลือกของเราล้วนมีอิทธิพล
มหาศาลตอ่ส่ิงที่เราเช่ือ ส่ิงที่เราเห็นคณุคา่ ความรูสึ้กของเรา วธิีที่เราส่ือสาร และพฤตกิรรมของเรา

เพราะเราอยู่ ในโลกทีแ่ตกสลาย ผมเดาวา่คณุเคยมปีระสบการณ์ทัง้ดแีละไมด่กีบัอทิธพิลเชิงโครงสรา้งเหลา่
น้ีทัง้หมด พวกเราหลายคนไดร้บัความเสียหาย คำาถามที่สำาคญัที่สุดที่เราจะพยายามตอบใน การสรา้งชีวติ
ฝ่ายวญิญาน คอื: “ตัง้แตว่นัน้ีเป็นตน้ไป อะไรคอืพลงั อทิธพิล และการเลอืกทีส่ำาคญัทีสุ่ดทีจ่ะทำาใหฉั้นเป็น
คนที่พระเจ้าตอ้งการให้ฉันเป็น?” ผมเช่ือวา่หลักสูตรน้ีจะช่วยให้เราตอบคำาถามน้ีได้

64 Dallas Willard, “Dallas Willard | Spiritual Formation as a Natural Part of Salvation.”  
At https://www.youtube.com/. Accessed January 18, 2021

65 2 โครนิธ์ 11:3
66 สดดุ ี34:8
67 ตามที่มีอ้างไว้ ใน Timothy Keller, The Prodigal God (New York: Dutton, 2008), 108
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 » เป็นส่ิงสำาคัญมากที่เมื่อเราผ่านบทเรยีนเหล่าน้ี คุณจะตระหนักถึงอิทธิพลด้านลบและด้านบวก
ที่หล่อหลอมชีวติของคณุ ให้ ใช้เวลาสองสามนาทีเขียนส่ิงสำาคญัที่สุดบางอย่างที่หล่อหลอมความ
เข้าใจของคณุเกี่ยวกับพระเจ้าและชีวติครสิเตยีน จงซื่อสัตย์มาก ๆ แบ่งปันหน่ึงหรอืสองส่ิงเหล่า
น้ีกับกลุ่มของคณุถ้าทำาได้

อุปสรรคท่ีพึงระวงั  
ขณะท่ีเราแสวงหาการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
มเีหตผุลหลายประการทีค่รสิเตยีนจำานวนมากพยายามดิน้รนเพือ่จะไดร้บัการการกอ่รา่งตามแบบพระฉาย
ของพระครสิต ์ให้เราดเูหตผุลบางประการ

1.  เราต้องระวงัต่อ การเครง่บัญญัติ

การเครง่บญัญตัพิยายามทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากพระเจา้โดยการรกัษากฎเกณฑ์ แตผู่ค้นทีย่ดึตดิกฎหมาย
ก็พึง่พาตนเองไดเ้ช่นกนั เช่น การแสวงหาความชอบธรรม ไม่ ใช่โดยพระคณุ แตด่ว้ยการอุทิศตนและรกัษา
วนัิยทีเ่ครง่ครดั การเครง่บญัญตัอิาศัยอำานาจเจตจำานง พระคมัภรี์  ไบเบลิ บอก เรา วา่ “การ นมสัการ แบบตาม 
ใจฉัน ” น้ัน “ ไม่ มี คา่ ในการตอ่สู้กับ เน้ือหนัง” 68

จำาไวว้า่การอธิษฐาน ศึกษาพระคมัภีร ์การใครค่รวญ การอดอาหาร หรอืส่ิงใดก็ตามที่เราทำาในการสรา้งชีวติ
ฝ่ายวญิญานน้ันมีผลเพียงเพราะงานขอพระคุณท่ี ได้ทำา กำาลังทำา และกำาลังดำาเนินการในตัวผมผ่านพระ
กิตตคิณุ อันตรายใหญ่หลวงในการใช้วนัิยฝ่ายวญิญาณคอือันตรายในการวางใจในวนัิยเหล่าน้ัน มากกวา่ที่
จะไวว้างใจในพระคณุของพระเจ้าที่เทลงในหัวใจและชีวติของผมโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพราะงานที่ทำา
สำาเรจ็ของพระเยซูครสิต์

2.  เราต้องระวงัเรือ่ง พระคุณราคาถูก

ความประมาททางวญิญาณ (พระคุณราคาถูก) เปลี่ยนพระคุณของพระเจ้าให้เป็นใบอนุญาตให้ทำาบาป69 
ครสิเตยีนหลายคนในปัจจบุนัเขา้ใจผดิเกีย่วกบัความสัมพันธร์ะหวา่งพระคณุของพระเจา้กบัความพยายาม
ของมนุษย์ สำาหรบัพวกเขาแล้ว การสอนเก่ียวกับงานใด ๆ ก็ตามเป็นเรือ่งการยึดตามตวับทกฎหมาย แต่
พันธสัญญาใหม่เต็มไปดว้ยการสอนที่เน้นความพยายามที่หยั่งรากลึกในความเชื่อ70 ในชีวติครสิเตยีน เรา 
“ ให้ความรอดของ [เรา] เองกระทำากิจออกมาด้วยความกลัวและตัวส่ัน เพราะวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรง
กระทำากิจอยู่ภายใน [เรา] ให้ทัง้มี ใจปรารถนาและกระทำาตามความชอบพระทัยอันดีของพระองค์ค์” เรา
ทำางานใช้ความพยายาม  และพระเจ้าก็จะทำางานในเรา เราไม่ได้ทำางานเพื่อความรอดของเรา แต่เราต้อง
ทำางานให้สำาเรจ็ในชีวติแตล่ะวนั

 

68 โคโลสี 2:23
69 โรม 6:1; ยูดา 1:4
70 ฟิลิปปี 2:12-13; 2 เปโตร 4:3-11
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การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณตามแบบพระฉายของพระครสิตน้ั์นเกดิขึน้โดยพระคณุ แตก็่ตอ้งใช้ความพยายาม
อย่างมากเช่นกัน การทำางานหนักอยู่ ใน "การใช้ชีวติของเราในสภาพแวดล้อมของพระเจ้า" 71 ซ่ึงพระคณุ
ของพระเจ้าทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เราต้องระวงัการเน้นทางอารมณ์

มคีรสิตจกัรบางแหง่ทีเ่น้นประสบการณ์โลดโผน เน้นอารมณ์โดยไมส่นใจรปูแบบชีวติครสิเตยีนที่ ใช้ความ
คิด มีระเบียบ อธิษฐาน และเน้นพระคัมภีร ์ผู้เชื่อที่ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่าน้ีไม่น่าจะเติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่ เพราะพวกเขาไดร้บัการฝึกฝนให้คาดหวงัเพียงวธิีแก้ปัญหาที่ง่ายและรวดเรว็สำาหรบัความตอ้งการ
ทางวญิญาณ การเช่ือในความเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายวญิญาณผ่านกระบวนการ ไม่ ใช่การจำากัดอำานาจของพระเจ้า 
แตเ่พียงเพื่อรบัทราบกระบวนการทางวญิญาณตามปกตทิี่พระเจ้าไดก้ำาหนดขึน้

4.  เราต้องป้องกัน ลัทธิสมบูรณ์แบบนิยม

ครสิเตียนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงเมื่อพวกเขาสับสนระหวา่งความสมบูรณ์แบบของหัวใจ—ความรกัที่
สมบูรณ์—ดว้ยความสมบูรณ์แบบทีค่รบถ้วน พระเยซูทรงเรยีกเราไปสู่ความสมบูรณ์แบบของครสิเตยีน72 
และการทำาลายลา้งบาปโดยเจตนาอยา่งเด็ดขาด73 แตพ่ระคมัภรีร์ะบไุวชั้ดเจนวา่การปฏบิตัติามคณุลกัษณะ
และะอปุนิสัยของพระเยซน้ัูนเป็นกระบวนการตลอดชีวติ เราตอ้งเขา้ใจความเป็นพระเจา้ในฐานะการเดนิ
ทางมากกวา่จุดหมายปลายทาง74

 » อภปิรายอปุสรรคเหลา่น้ีดว้ยกนัเป็นกลุม่ คณุเคยเห็นส่ิงเหลา่น้ีในชีวติครสิเตยีนอยา่งไร? ส่ิงเหลา่
น้ีไดป้รากฏชัดในชีวติของคณุอย่างไร? 75

หยุดสกัครูเ่พ่ือการใครค่รวญ

บางทเีราควรหยดุคดิไตรต่รองสักครู ่ชีวติฝ่ายวญิญาณของคณุกา้วหน้าไหม? ชีวติของพระ
เยซูปฏิบัติการภายในและโดยทางคุณเพิ่มขึน้หรอืไม่? คุณมีสติ ในการคิด รกั และรบัใช้
เหมือนพระองคม์ากกวา่ในเดอืนที่ผ่านมาหรอืไม่?

71 M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), 105
72 มัทธิว 5:48
73 โคโลสี 3:5
74 ฟิลิปปี 3:12-14
75 คณุธรรมของพระเยซจูากการศึกษาพระคมัภรี์ ในบทเรยีนน้ี: ความออ่นโยน ความออ่นน้อมถอ่มตน ความยนิด ี(ความปิต)ิ 

ความอดทน ความเมตตา ความอ่อนโยน ความถ่อมตน ความรกั ความไม่มีบาป การให้อภัย การไม่หลอกลวง
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เรากำาลังก่อรา่งทางวญิญาณเมื่อชีวติที่งดงามของพระเยซูกำาลังปฏิบัตกิารอยู่ ในเรามากขึน้เรือ่ย ๆ การก่อ
รา่งน้ีเกิดขึน้โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์—โดยทางความเช่ือ จิตใจที่ ได้รบัการเปลี่ยนแปลงใหม่และความ
พยายามอย่างกระตอืรอืรน้—ส่งผลให้การรบัใช้ของครสิเตยีนเกิดผล

บทเรยีนท่ี 1 การบ้าน
1. ให้จดจำาคำาจำากัดความของ การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ ที่นำาเสนอในหลักสูตรน้ี

2.  ให้จดจำา  2 โครนิธ์ 3:18 และ  กาลาเทีย 4:19.

3. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี การทอ่งจำาทีก่ำาหนดขา้งตน้รวมอยู่ ในการสอบ

4. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

6. ใครค่รวญเพลงสดุดีอย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคิดทางวญิญาณประจำา
วันของคุณ และจดบันทึกส่ิงที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวเกี่ยวกับธรรมชาติและ
คณุลักษณะของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

7. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

8. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 1 การสอบ
1. คำาจำากัดความของ การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน ตามที่สอนในบทเรยีนที่ 1 คอือะไร?

2. เขียนข้อพระคมัภีรส์ำาคญัส่ีข้อที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน

3. เตมิข้อความตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน: พระคณุอยู่ตรงข้ามกับ ___________, แต่ไม่ตรงข้ามกับ 
___________ จงอธิบาย

4. ผลของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานจะเป็นชีวติที่ควบคมุโดยอะไร?

5. การมองดสูง่าราศีขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าหมายความอย่างไร?

6. เหตใุดการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานจึงเป็นกระบวนการ

7. ส่ีส่ิงกีดขวางใดที่เราตอ้งป้องกันเมื่อเราตดิตามการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ?
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บทเรยีนท่ี 2

การเดินทางของการสรา้ง
ชีวติฝ่ายวญิญาณ

พระฉายของพระครสิต์ก่อตัวขึน้ในเราอย่างไร?

บทเรยีนท่ี 1 การทบทวน
หมายเหตถุงึหัวหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่1 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่1

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจและอธิบายสามดา้นของการเดนิทางของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

2. ช่ืนชมพันธกิจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

ภาพรวมของชีวติ
ขณะทีผ่มกำาลงัเรยีนหลกัสูตรน้ีอยู ่ชายหนุ่มคนหน่ึงไดร้ะบายความในใจมาใหผ้ม เขาเป็นครสิเตยีนทีจ่รงิใจ 
เขามปีระจกัษ์พยานทีชั่ดเจนเกีย่วกบัการเปลีย่นใจเลือ่มใสและเชื่อวา่เขาไดย้อมความประสงคข์องเขาตอ่
ความเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพระครสิตอ์ยา่งเต็มที ่เขาศึกษาพระคมัภรี ์มชีีวติการให้ขอ้คดิทางวญิญาณ
ทีค่อ่นข้างสม่ำาเสมอ และผมเห็นหลกัฐานชัดเจนวา่เขารูจ้กัและเกรงกลวัพระเจา้ แตช่ายหนุ่มคนน้ีพยายาม
ดิน้รนเพือ่เอาชนะความบาปทีร่มุเรา้ “ทำาไมการทดลองน้ียงัไม่หมดไป? ผมอธษิฐาน ผมอา่นพระคมัภรี ์แต่
ชัยชนะทัง้หมดก็หนีผมไปหมด มีอะไรผิดปกตกิับผมหรอืครบั?” เขาถาม “ผมรูสึ้กโดดเดีย่ว เหมือนตอ้ง
ตอ่สู้ตามลำาพัง ผมคดิวา่ตวัเองเป็นครสิเตยีนชัน้สอง!”

ขณะทีเ่ราแบ่งปันกันเป็นเวลาหลายสัปดาห ์ผมเห็นไดชั้ดเจนวา่เพือ่นผมเป็นผูเ้ช่ือทีจ่รงิใจ แตเ่ขาจำาเป็น
ตอ้งปรบัจติใจใหม่ ในบางดา้น ความคดิของเขาเก่ียวกับพระเจา้และชีวติครสิเตยีนไมส่อดคล้องกับพระคำา
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ของพระเจ้าอย่างครบถ้วน เพื่อนของผมดเูหมือนจะเช่ือดว้ยวา่ถ้าใจของเขาบรสุิทธิ์ ความบรสุิทธิ์และการ
เช่ือฟังก็ควรจะง่ายขึน้ เพราะขาดการป้องกันทางวญิญาณและวนัิยที่ขาดหายไป เพื่อนของผมจึงไม่ไดร้บั
ชัยชนะแบบเด็ดขาด

 » คณุจะแนะนำาเพื่อนของผมอย่างไร ผู้เช่ือที่แท้จรงิจะเอาชนะความบาปที่รมุเรา้ไดอ้ย่างไร?

ในขณะที่เรารูว้า่พระวญิญาณบรสุิทธ์ิสามารถและเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราในช่วงเวลาช่ัวพรบิตาในการ
แสวงบญุฝ่ายวญิญาณของเรา เรายงัรูด้ว้ยวา่พระองคท์รงนำาเราไปสู่ ความอาวโุสอยา่งเต็มทีผ่า่นกระบวนการ
ตา่ง ๆ —กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกับการสรา้งจติใจขึน้ใหม ่การตสีอนทางฝ่ายวญิญาณ และความสัมพนัธ์ที่
ดกีับผู้เช่ือคนอื่น ๆ

การสอนวา่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการ ไม่ไดน้ำาออกไปจากช่วงเวลาพิเศษของการฟ้ืนฟู ผู้
ตดิตามพระเยซทูีอ่ทุศิตนหลายคนเคยประสบกบัช่วงเวลาอนัศักดิสิ์ทธิห์ลงัการบงัเกดิใหม ่ช่วงเวลาเหล่าน้ี
มกัถกูกำาหนดไว้ ในรปูแบบตา่งๆ เช่น: “บพัตศิมาของพระวญิญาณบรสุิทธิ,์” “การชำาระ ใหบ้รสุิทธิทั์ง้หมด,” 
“ส่วนทีเ่หลือของความเช่ือ,” “ความรกัทีส่มบูรณ์,” “การเต็มไปดว้ย พระวญิญาณบรสุิทธิ์” เป็นตน้ ดงัเช่น
การอศัจรรยท์ี่ ไม่ไดท้ำาลายกฎปกตขิองธรรมชาต ิก็เป็นเช่นเดยีวกนักบัช่วงเวลาหรอืฤดกูาลที่ ไมธ่รรมดาเหลา่
น้ีในการเดนิทางของเรา เมื่อการเตบิโตทางวญิญาณเรง่ความเรว็ขึน้อย่างรวดเรว็ อย่าละเลยกระบวนการ
ปกตขิองความอาวโุสที่พระเจ้าไดท้รงกำาหนดไว้

การเตบิโตฝ่ายวญิญาณ ตามปกตเิกิดขึน้หลังจากการเตบิโตทางรา่งกาย ทารกไม่ไดเ้ป็นผู้ ใหญ่ ในช่ัวข้าม
คืน แต่ดำาเนินตามกระบวนการแห่งความเป็นผู้ ใหญ่ที่พระเจ้ากำาหนด การเติบโตฝ่ายวญิญาณของเราก็
เช่นเดยีวกัน เด็กทัง้ทางรา่งกายและฝ่ายวญิญาณตา่งก็มีการเตบิโตอย่างรวดเรว็

แนวคิดหลัก
การกอ่รา่งตามแบบพระฉายของพระเยซคูรสิตต์อ้งสรา้งขึน้บนรากฐานทีม่ัน่คงในพระคมัภรี ์ในบทเรยีนน้ี 
เราจะพยายามสรา้งรากฐานทีม่ัน่คงเพื่อสรา้งชีวติทีพ่ระเจ้าพอพระทัยและชีวติทัง้ภายในและภายนอกซ่ึง
แสดงพระฉายของพระเจ้า ถ้าไม่มีรากฐานน้ี หลายคนจะอ่อนแอทางวญิญาณ

บทนำา

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นมากกวา่การเปล่ียนแปลงเพียงผิวเผิน

ส่ิงทีเ่ราเรยีกวา่การเปลีย่นแปลงส่วนใหญเ่ป็นเพยีงการเปลีย่นแปลงเพยีงผิวเผิน เช่น การพนัผ้าพนัแผลเล็ก ๆ  
บนบาดแผลทีต่ดิเชือ้ลกึ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เราอาจทำาส่ิงทีถ่กูตอ้งและระงบัทศันคตแิละพฤตกิรรมที่ ไม่
ดี ได ้แต่ ในท่ีสุด ก็มีบางคนหรอืบางส่ิงบางอย่างกระแทกกับจุดที่เจ็บน้ัน ส่ิงล่อใจก็หนักหน่วงเกินไป และ
เราก็จะแสดงให้เราเห็นวา่จรงิ ๆ แล้วเราเป็นใคร
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ศิษยาภบิาลชาวเอเชียไดส้ารภาพวธิทีีพ่ระเจา้ทรงเปิดเผยเรือ่งน้ีแกเ่ขาผา่นหน่ึงในผูข้ม่เหงทีด่รุา้ยทีสุ่ดของ
เขา เป็นเวลาปลายปี ชนเผา่ทีช่ั่วรา้ยคนหน่ึงทำาทกุอยา่งทีท่ำาไดเ้พือ่ขดัขวางงานของพระเจา้ เขาไดข้วา้งก้อน
หนิเขา้ไปในระหวา่งการนมสัการของพวกเขา ยงิกระสุนทะลกุำาแพง และรือ้คน้โบสถ ์ในระหวา่งน้ี เพือ่นศิษ
ยาภบิาลของผมและประชาคมของเขาไดอ้ธิษฐานเผือ่คนท่ีทรมานพวกเขาและไดอ้ดทนตอ่การกดข่ีขม่เหง
ของเขา “ผมคดิวา่ผมมคีวามรกัและการใหอ้ภยัอย่างแทจ้รงิ” ศิษยาภบิาลคนน้ีบอกผม “จนกระทัง่วนัหน่ึง
ผมไดเ้ผชิญหน้าโดยบงัเอญิบนภเูขาท่ีคดเคีย้ว และผมก็เดอืดพลา่นดว้ยความโกรธ" ผมละอายใจทีจ่ะพดู 
แตผ่มขบัรถบรรทกุของผมพุง่ชนมอเตอร์ ไซคข์องเขาและขู!่ น่ันคอืตอนทีผ่มรูว้า่ผมเองไมม่คีวามรกัมาก
เท่าที่ผมคดิ น่ันคอืตอนที่ผมรูว้า่ผมกำาลังพึ่งพากำาลังของตวัเองมากเกินไป และผมไม่ไดย้อมให้ส่วนหน่ึง
ของชีวติผมอยู่ภายใตก้ารควบคมุของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าใช้ส่ิงน้ีเพื่อ ทำาให้ผมถ่อมตวั
และเปลีย่นแปลงผม เมือ่ผมถอ่มตวัตอ่หน้าประชาคมและตอ่หน้าผูข้ม่เหงของผม (ถงึกบัซือ้มอเตอร์ ไซค์
คนัใหม่ ให้เขาดว้ย) พระเจ้าทำาให้หัวใจของผมเต็มไปดว้ยความรกัและพลังที่แท้จรงิ”

พระเจ้าต้องการทำาเพ่ือเรามากกว่าใสพ่ลาสเตอรปิ์ดบาดแผลของเรา พระองค์ทรงมี ให้เรามากกว่า
การเปล่ียนแปลงเพียงผิวเผิน

การถูกสรา้งตามแบบพระฉายของพระเยซคูรสิตค์อืการมคีณุลกัษณะของพระองค—์คณุธรรมของพระองค์
—จารกึไวอ้ยา่งลกึซึง้ในจติวญิญาณของเรา Dennis Kinlaw เตอืนเราวา่ “การถกูหลอ่หลอมตามแบบพระฉาย
ของพระครสิต์ ไม่ ใช่แค่เรยีนที่จะเลียนแบบพระองค์ แต่เพื่อให้มีความคิดหรอืทัศนคติของพระองค์” 76 
พระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราให้การตอบสนองตามธรรมชาติของเราในทุกสถานการณ์เป็นการตอบสนอง
ของพระองค์

เมื่อความรกัของพระครสิตก์่อตวัขึน้อย่างสมบูรณ์ในตวัเรา การเช่ือฟังจะไม่ ใช่ภาระ เม่ือความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อตัวขึน้อย่างครบถ้วนในตัวเรา การทำาส่ิงที่เรารูว้า่ถูกต้องจะไม่เป็นภาระ เมื่อสันติสุขและ
ความปิตยิินดขีองพระองคก์่อตวัขึน้ในเรา เราจะยังคงแน่วแน่ผ่านพายุชีวติที่รนุแรงที่สุด

การเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืนเป็นไปได้

ข่าวดก็ีคอืการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ไดเ้สมอ—ไม่ ใช่เพียงแคป่รารถนา แต่โดยการใช้กระบวนการเปลีย่นแปลง
ทีพ่ระเจา้ไดท้รงเปิดเผยแกเ่รา เมือ่เราเรยีนรูท้ีจ่ะคดิตา่งออกไป ใช้วธิปีฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนั และเรยีนรูท้ีจ่ะ
โตต้อบกับผู้คนที่ตา่งไป การเปลีย่นแปลงทางวญิญาณจะเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ

การเดินทางของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
ในหลักสูตรน้ี เราจะพจิารณาการเดนิทางของการกอ่รา่งทางวญิญาณตามแบบพระฉายาของพระครสิต ์เรา
จะพิจารณาการเดนิทางสามดา้น:77

1. จิตใจท่ี ได้รบัการเปล่ียนแปลงใหม่ – ซ่ึงกำาหนดทิศทางของเรา ( ฟิลิปปี 2:5;  โรม 12:1-2)

76 Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Wilmore: Francis Asbury Press, 1998), 14
77 ดดัแปลงจาก James Smith, The Good and Beautiful God (Downers Grove: InterVarsity Press), 24
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2. การฝึกฝนทางจิตวญิญาณ – ซ่ึงกำาหนดจังหวะของเรา ( 1 ทิโมธี 4:7;  1 โครนิธ์ 9:27;  ฮีบร ู12:11).

3. การมีสว่นรว่มในชุมชนครสิเตียน – ซ่ึงให้การจรรโลงใจในการเดนิทางของเรา ( เอเฟซัส 4:13)

 » อ่านข้อความเหล่าน้ีและพยายามนิยามวลีตอ่ไปน้ี: “จงให้ความคดิน้ีมีอยู่ ในพวกท่าน,” “จงฝึกฝน
ตวัท่านเอง” และ “จนกวา่เราจะมา...เพื่อเป็นคนที่สมบูรณ” วลีเหล่าน้ีหมายความวา่อย่างไร?

จิตใจที่ ไดร้บัการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวข้องกับการรบัรองเรือ่งความรอด การรูจ้ักพระเจ้า การรูจ้ักตนเอง 
และการงานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ การฝึกฝนฝ่ายวญิญาณเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยาก การฝึกวนัิยฝ่าย
วญิญาณ และวนัิยส่วนบุคคล ชุมชนครสิตชนเกี่ยวข้องกับ (อย่างน้อย) ความเข้าใจวา่เราเป็นใครในฐานะ
ครอบครวัของพระเจา้ และเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัเพือ่การเสรมิสรา้ง การยอมรบัซ่ึงกนัและกนั และความ
รบัผิดชอบ ทัง้หมดน้ีเกิดจากการทำางานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในเรา

แผนงานการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

ด้าน

จิตใจ  
ท่ี ได้รบัการ

เปล่ียนแปลงใหม่
การฝึกอบรม  
ฝ่ายวญิญาณ

ชุมชน  
ครสิเตียน

ในการเดินทาง
ของเรา…

กำาหนดทิศทางของเรา กำาหนดก้าวเท้าของเรา สอนเรา

พระคัมภีร์  · ฟิลิปปี 2:5

 · โรม 12:1-2

 · 1 ทิโมธี 4:7

 · 1 โครนิธ์ 9:27

 · เอเฟซัส 4:13 

มีอะไรท่ีเก่ียวข้อง  · การประกันความรอด

 · การรูจ้ักพระเจ้า

 · การรูจ้ักตวัเอง

 · ความทุกข์/
ความขัดสน

 · การตสีอนฝ่าย
วญิญาณ

 · วนัิยส่วนตวั

 · เข้าใจธรรมชาตขิอง
ครสิตจักร และการ
เช่ือมตอ่กับสมาชิก
คนอื่น ๆ เพื่อการ
อบรมศีลธรรม

 · การยอมรบั

 · ความรบัผิดชอบ

วธีิการ โดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
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จิตใจท่ี ได้รบัการเปล่ียนแปลงใหม่—ซ่ึงกำาหนดทิศทางของเรา

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณต้องเริม่ต้นด้วยจิตใจที่ ได้รบัการเปลี่ยนแปลงใหม่“เพราะเขาคิดในใจของตน
อย่างไร เขาก็เป็นอย่างน้ัน” 78 สังเกตวา่หัวใจเป็นที่ที่มนุษย์คิด ความคิดและหัวใจเป็นหน่ึงเดียวในพระ
คัมภีร ์น่ีคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงต้องเริม่ต้น จิตใจเป็นศูนย์กลางควบคุมทัง้ชีวติ ทุกส่ิงที่เราเป็นและ
กลายเป็น ไหลจากห้องควบคุม79 พระเยซูตรสัวา่ “เพราะวา่จากภายใน คือออกมาจากใจมนุษย์ มีบรรดา
ความคดิช่ัวรา้ย การเล่นชู้ การล่วงประเวณี การฆาตกรรม” 80 พระองคย์ังตรสัอีกวา่ “ผู้ที่เช่ือในเรา ตามที่
พระคัมภีร์ ได้กล่าวไวแ้ล้ววา่ ‘จากภายในผู้น้ัน แม่น้ำ าที่มีน้ำ าธำารงชีวติจะไหลออกมา แต่พระองค์ตรสัส่ิงน้ี
เรือ่งพระวญิญาณ ซ่ึงคนทัง้หลายที่เช่ือในพระองคจ์ะไดร้บั”81 ในส่วนแรกของหลักสูตรน้ี เราจะพยายาม
ปรบัความคดิของเราเกี่ยวกับความรอด พระเจ้า และตวัเราเองให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า การ
เปลีย่นแปลงจิตใจของเรามีความสำาคญัตอ่พระฉายของพระเจ้า

…และถูกเปล่ียนแปลงใหม่ในวญิญาณแห่งความคิดของพวกท่าน 82

…และได้สวมมนุษย์ ใหม่ซ่ึงถูกสรา้งขึน้ใหม่ ในความรู ้ตามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้ ได้
ทรงสรา้งมนุษย์ ใหม่น้ันขึน้83

Dr. Dennis Kinlaw สอนวา่

กฎสามข้อของการเป็นสาวกครสิเตยีนคอื: 

1. ค้นหาวา่พระเยซูคือใคร เรยีนรูค้วามเพียงพอของพระองค์สำาหรบัทุกความต้องการของ
มนุษย์

2. ค้นหาวา่คุณคือใคร ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของคุณ สำาหรบัการรบัใช้ ในอาณาจักร
ของพระเจ้า ไม่วา่คณุจะพยายามอย่างจรงิจังแค่ไหน

3. ค้นหาอำานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อแทนที่ความอ่อนแอของมนุษย์ด้วยความครบ
บรบิูรณ์ของพระครสิต์

เมื่อเราทำาส่ิงเหล่าน้ี เราเริม่คิดแบบที่ต่างออกไป เรามีอารมณ์ที่แตกต่างกัน มุมมองทัง้หมดของ
เราก็เปลีย่นไป 84

78 สุภาษิต 23:7
79 มัทธิว 15:19
80 มาระโก 7:21
81 ยอห์น 7:38-39
82 เอเฟซัส 4:23 การเน้นเพิ่มเข้ามา
83 โกโลสี 3:10, การเน้นเพิ่มเข้ามา
84 Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Wilmore: Francis Asbury Press, 1998), 68
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 โรม 12:2 ส่ังวา่ “และอยา่ทำาเหมอืนกบัชาวโลกน้ี แตพ่วกท่านจงถูกเปล่ียนแปลงโดยการฟ้ืนฟูใหม่แห่ง
จิตใจของพวกท่าน” 85 ทุกส่ิงที่เราเป็นและกลายเป็นไหลจากห้องควบคมุ

ความรู้ ในพระคัมภีรมี์ความสำาคัญต่อ การเปล่ียนแปลง

พระคมัภีร์ ไบเบิลท้าทายเราอย่างตอ่เน่ืองให้แสวงหาความรูแ้ละรบัคำาแนะนำา เราตอ้ง “เตบิโตในพระคณุ
และ ความรู ้ของพระเจา้และพระพระเยซคูรสิตผ์ูช่้วยใหร้อดของเรา” 86  น่ีคอืสาเหตทุีเ่ปาโลสวดอ้อนวอน
อย่างไม่หยุดยัง้เพื่อชาวเอเฟซัสวา่ “ดวงตาแห่ง ความเข้าใจ ของ [พวกเขา] จะสวา่งขึน้” 87

เมื่อผมอยู่ ในโรงเรยีนพระคมัภีร ์Dr. Robert Whitaker ประธานของเรามักจะพูดคยุกับนักเรยีนเกี่ยวกับ
การพฒันาความคดิแบบครสิเตยีน ทา่นเตอืนเราบอ่ย ๆ  ให ้“คดิแบบครสิเตยีน!” เขารูว้า่เราเป็นครสิเตยีน 
แตเ่ขารูด้ว้ยวา่จิตใจของนักเรยีนของเขายังคงมีลักษณะเหมือนโลกในบางอย่างโดยไม่รูต้วั

เพื่อให้จิตใจของเราถูกสรา้งอย่างถูกตอ้ง มีหลายส่ิงที่เราตอ้งเรยีนรูแ้ละส่ิงที่เราตอ้งไม่เรยีนรู ้เราตอ้งไดร้บั
ข้อมูลที่ดแีละขจัดข้อมูลที่ผิด น่ีเป็นกระบวนการเกือบทุกครัง้—กระบวนการเตมิเต็มจิตใจผมดว้ยความ
จรงิ นอกจากน้ียงัเป็นกระบวนการในการชำาระจติใจของผมจากความคดิที่ ไมเ่หมาะสมและทำาลายลา้งเกีย่ว
กบัพระเจา้ ตวัผมโลกรอบตวัผมและชีวติครสิเตยีน ไม่ ใช่เรือ่งงา่ยทีจ่ะไดย้นิเสียงของพระเจา้และเสียงแห่ง
ความจรงิเหนือเสียงของวฒันธรรม บางครัง้แมแ้ต่ ในโบสถ ์หรอืแมแ้ตเ่สียงในใจของผมเอง แตท่กุเสียงใน
หัวและหัวใจของผมซ่ึงไม่พูดความจรงิตอ้งถูกทำาให้เงียบ

จงระวงั! การแยกแยะหรอืรือ้ถอนความเข้าใจที่ ไม่ดเีกี่ยวกับพระเจ้าและตวัเราเองอาจเป็นกระบวนการที่
อนัตรายได ้เวน้แตจ่ะเป็นการปฏบิตัติามพระคมัภรี์ โดยถีถ่ว้นและถอ่มตนอยา่งครบถว้น ในกระบวนการน้ี 
ความเยอ่หยิง่จะล่อลวงใหเ้ราสรา้งความคดิของเราเองเกีย่วกบัพระเจา้ ใน ความ หยิง่ เราอาจปฏิเสธพระฉาย
ของพระเจ้าที่เป็นเหมือนส่ิงที่เราดถููกเหยียดหยาม แตก็่ยังไม่มีพระฉายที่ถูกตอ้งของพระเจ้า

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกุญแจสู ่ความเข้าใจ

ในการแสวงหาที่จะคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า คนของพระเจ้าคือเพื่อนของเรา พระคัมภีรค์ือข้อ
กำาหนดของเรา ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเป็นทัศนคติของเรา และพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะเป็นผู้ช่วย
เหลือเรา “พระเจ้าทรงตอ่ตา้นคนเหล่าน้ันที่ทะนงตวั และประทานพระคณุแก่คนทัง้หลายที่ถ่อมใจลง” 88

ความถอ่มตนหมายความวา่ผมตอ้งเลกิควบคมุและยอมจำานนตอ่การเปิดเผยของพระเจา้ไมว่า่จะตอ้งแลก
มาดว้ยอะไรก็ตาม น่ีเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะเปลีย่นแปลงสู่การกอ่รา่งทางวญิญาณไดอ้ยา่งแท้จรงิ มกีารลอ่ลวงครัง้
ใหญ่ ในการเดนิทางทางวญิญาณของเราที่จะปฏิเสธความจรงิ เพราะส่ิงที่เราอาจสูญเสียในกระบวนการน้ี 
เรากลวัทีจ่ะทำาใหค้รอบครวั วฒันธรรม หรอืประเพณีของเราขุน่เคอืง เราไมต่อ้งการถกูตราหน้า ถูกูปฏเิสธ 

85 เพิ่มการเน้น
86 2 เปโตร 3:18 การเน้นเพิ่มเข้ามา
87 เอเฟซัส 1:18 การเน้นเพิ่มเข้ามา
88 ยากอบ 4:6
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หรอืถูกเมินเฉย เราถูกล่อลวงให้ปฏิบัตติามเพียงเพ่ือจะเอาใจผู้คน มากกวา่ที่จะทำาให้พระเจ้าพอพระทัย 
จำาไวว้า่พระคมัภีรก์ล่าววา่ “ความกลัวมนุษย์ก็นำากับดกัมา” 89

ความเช่ือเป็นกุญแจสูก่ารประสบ ความจรงิ

(การรบั) พระวจนะของพระเจ้าอย่างเหมาะสมโดยความเช่ือทำาให้พระวจนะของพระเจ้ามีชีวติในเรา การ
ไดรู้ค้วามจรงิบางอย่างในพระคมัภีรจ์ะส่งผลตอ่ชีวติทัง้ชีวติของผม 

ความเชื่อในพระคัมภีรเ์ป็นมากกวา่ความรู ้มันคือความ
ไวว้างใจและความมุ่งมั่น ในขณะน้ี คุณคงวางใจเก้าอีต้ัว
หน่ึง น่ันหมายความวา่คณุไดเ้รยีนรูเ้พยีงพอเกีย่วกบัเกา้อี ้
โดยทัว่ไป และบางทแีมแ้ตเ่กา้อีข้องคณุเป็นพเิศษ วา่คณุ
เต็มใจทีจ่ะวางน้ำ าหนักเต็มทีข่องตวัคณุบนเกา้อีต้วัน้ัน น่ี
คอืส่ิงทีพ่ระคมัภรีห์มายถงึโดยความเช่ือ น่ีคอืส่ิงทีผู่เ้ขยีน
พระกิตติคุณหมายถึงเมื่อพวกเขาพูดวา่: “เม่ือพระเยซู
ทรงเห็นความเช่ือของพวกเขา พระองค์ตรสักับคนง่อย
วา่ 'บาปทัง้หลายของเจ้าไดร้บัการอภัยให้เจ้าแล้ว'” 90 พระ
เยซูทรงเห็นอะไรเม่ือเห็นความเช่ือ? ความเช่ือมีลักษณะ
อย่างไร? พระเยซูทรงเห็นวา่เพื่อน ๆ ของชายที่เป็นง่อย
ไว้ ใจพระองคม์ากพอทีจ่ะพาเพือ่นไปหาพระองค์ โดยหวงั
วา่จะรกัษาใหห้าย พระเยซทูรงเห็นผูช้ายเหล่าน้ันทีมุ่ง่มัน่
ในส่ิงทีต่นรูว้า่เป็นความจรงิเกีย่วกบัพระเยซ ูพระองคเ์ห็น
การกระทำาของพวกเขาและตอบสนองด้วยพระคุณแห่ง
การให้อภัย การรักษา และการเปลี่ยนแปลง! น่ีคือพลัง
แห่งความเช่ือ

เมื่อเราวางใจในพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนเราตามแบบพระฉายของพระครสิต์ โดยฤทธิ์
อำานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราไม่สามารถก่อรา่งตวัเราให้เป็นแบบพระฉายของพระครสิต์ ได ้Robert 
Mulholland Jr. กล่าววา่

พระคัมภีรย์ังเป็นพยานถึงความจรงิอย่างชัดเจนที่วา่มีเพียงพระเจ้าเท่าน้ันที่สามารถปลดปล่อย
เราจากการเป็นทาส รกัษาความแตกสลายของเรา ชำาระเราให้พ้นจากมลทินและนำาชีวติออกจาก
ความตายของเรา เราไม่สามารถทำาส่ิงน้ีไดเ้อง ดงัน้ัน การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานเป็นประสบการณ์
ของการหล่อหลอมโดยพระเจ้าไปสู่ความเป็นทัง้หมด...การพึ่งพาตนเองที่ฝังแน่นอยู่ภายในเรา… 
พระเจา้เป็นผูร้เิริม่การเตบิโตของเราไปสู่ความเป็นทัง้หมด และเราจะตอ้งเป็นดนิเหนียวทีย่ดืหยุน่
ได้ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 91

89 สดดุ ี29:25
90 มาระโก 2:5
91 M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), 16

“การท่องจำาพระคัมภีร ์เป็น
วนัิยทางวญิญาณท่ีพระผู้เป็น
เจ้าทรงใช้อย่างมากในชีวติของ
ข้าพเจ้าและชีวติของเพ่ือน ๆ 
ของข้าพเจ้าท่ีกำาลังฝึกฝนอยู่ 
ไม่วา่จะเป็นการเปิดเผยและ
ทบทวนความคิดของข้าพเจ้า
ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง การต่อสู้
กับสิง่ล่อใจ หรอืในการเตรยีม
รบัมือข้อท้าทายในอนาคต”

Maricka Herrer มิชชันนารี
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เราไม่มอีำานาจทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความรกั ความยนิด ีและความสงบสุขในลกัษณะของเราเอง เพือ่ใหก้ระบวนการ
ของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเกดิขึน้ในชีวติของเรา เราตอ้งวางใจและใหมุ้ง่มัน่กบัส่ิงทีพ่ระเจา้ทรงสัญญา
และประกาศไว ้น่ีคอืความเช่ือท่ีพระเจ้าพอพระทยั92 ความเช่ือเปิดประตสูู่พรและสิทธิพเิศษของการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์และยึดไว ้ความเช่ือทำาให้ทุกส่ิงที่พระเยซูทรงจัดเตรยีมไว้ ให้เราไม่เพียงแต่เข้าถึงได้
เท่าน้ัน แต่เป็นจรงิในตัวเราด้วย ความเช่ือที่แท้จรงิตอบสนองต่อความจรงิที่เราได้รบัและด้วยเหตุน้ีจึง
กระตุน้ใหค้ำาสัญญาของพระเจา้ปฏบิตังิาน โดยอาศัยความไวว้างใจและความมุ่งมัน่ในพระวจนะของพระเจา้ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เริม่เปลีย่นแปลงลักษณะนิสัยของเราและช่วยให้เราดำาเนินชีวติเหมือนพระครสิต์

แตม่ีมากกวา่น้ัน

การฝึกฝนทางวญิญาณ—ซ่ึงกำาหนดก้าวเท้าของเรา

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณจะเกี่ยวข้องกับการฝึกจิตวญิญาณอย่างแน่นอน ขณะที่เปาโลท้าทายทิโมธี “จง
ฝึกตนในทางของพระเจา้ดกีวา่” 93  ท่านเองกลา่ววา่ “แตข้่าพเจา้ปราบรา่งกายของข้าพเจา้ และทำาใหร้า่งกาย
น้ันอยู่ ใตบ้ังคบั เพราะเกรงวา่โดยทางหน่ึงทางใดเมื่อข้าพเจ้าไดป้ระกาศแก่คนอื่นแล้ว ตวัข้าพเจ้าเองจะ
เป็นคนที่ ใช้การไม่ได”้ 94

ต้องเพ่ิมการฝึกทางวญิญาณเข้ากับหลักคำาสอนท่ีถูกต้อง

จอห์น เวสลีย์ เช่ือวา่เป้าหมายของชีวติครสิเตยีนคอืความรกัที่มีตอ่พระเจ้าและมนุษย์ แตว่ธิีที่เราเตบิโต
ในความรกัน้ันเกิดจากการฝึกฝนทางวญิญาณ เขาเช่ือวา่เหตผุลท่ีศาสนาครสิต ์“ทำาความดเีพียงเล็กน้อย
ในโลกน้ี” หรอืเหตใุดจึงไม่ส่งผลกระทบสูงสุด เน่ืองมาจากสามส่ิงตอ่ไปน้ี:

1. การขาดหลักคำาสอนที่ถูกตอ้ง
2. การขาดหลักวนัิยที่รบัผิดชอบ
3. การละเลยการปฏิเสธตนเอง 

 » เหตใุดแตล่ะขอ้—หลักคำาสอน วนัิย และการปฏิเสธ—จำาเป็นตอ่ชีวติครสิเตยีนและประจักษ์พยาน
ที่มีประสิทธิภาพ?

เวสลีย์ แบ่งสาขาวชิาชีวติครสิเตียนออกเป็นสองส่วนหลัก: งานแห่งการอุทิศถวายตัว และ งานแห่ง 
ความเมตตา96 น่ีคอืข้อความที่ตดัตอนมาจากคำาเทศนาตอนหน่ึงของ เวสลีย์:

92 ฮีบร ู11:6
93 1 ทิโมธี 4:7
94 1 โครนิธ์ 9:27
95 Matt Friedman, Discipleship (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 40
96 John Wesley, “The Scripture Way of Salvation,” John Wesley’s 52 Standard Sermons, ย่อหน้า 9, 10

95
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แตง่านที่ดเีหล่าน้ันคอือะไร ซ่ึงคณุยืนยันวา่จำาเป็นตอ้ง ชำาระให้บรสุิทธิ์” ประการแรก งานทัง้หมด
ของ (การอุทิศตัว) เช่น การอธิษฐานในที่สาธารณะ การอธิษฐานในครอบครวั และการอธิษฐาน
ในตูเ้สือ้ผ้าของเรา การรบัอาหารมือ้เย็นขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า คน้ควา้พระคมัภีร ์โดยการฟัง การ
อ่าน การใครค่รวญ และใช้มาตรการอดอาหารหรอืงดเวน้ตามที่สุขภาพรา่งกายของเราเอือ้อำานวย

ประการทีส่อง งานแหง่ความเมตตาไมว่า่จะเกีย่วขอ้งกบัรา่งกายหรอืจติวญิญาณของมนุษย ์เช่น ให้
อาหารผูห้วิโหย ใหเ้ครือ่งนุ่งหม่ผูท้ีเ่ปลอืเปลา่ การรบัรองคนแปลกหน้า การเยีย่มผูท้ีถู่กจองจำา ป่วย 
หรอืทีเ่ผชิญความทกุขย์ากตา่ง ๆ  เช่น อุตส่าหส่ั์งสอนคนทีล่ะเลย ปลกุคนบาปใหต้ืน่ กระตุน้คนที่
อ่อนถอย เสรมิกำาลังคนที่หวัน่ไหว ปลอบใจคนอ่อนแอ ให้กำาลังใจผู้ถูกทดลอง หรอืช่วยเหลือดว้ย
วธิี ใด ๆ ที่ช่วยให้จิตวญิญาณรอดจากความตาย น่ีคือการกลับใจ และส่ิงเหล่าน้ีเป็น “ผลที่สมกับ
การกลบัใจ” ซึง่จำาเป็นตอ่การชำาระให้บรสุิทธิ ์น่ีเป็นวธิทีีพ่ระเจา้ไดท้รงกำาหนดใหบ้ตุรของพระองค์
รอความรอดโดยสมบูรณ์

พระวจนะของพระเจา้ชัดเจนวา่เราตอ้งการมากกวา่ประสบการณ์ในการกลับใจใหม่เพือ่จะกอ่รา่งตามแบบ
พระฉายของพระครสิต ์ในบทเรยีนตอ่ไป เราจะแสดงให้เห็นวา่นอกจากการฝึกฝนอย่างตอ่เน่ือง ความคดิ
ทีผ่ดิพลาดเกีย่วกบัพระเจา้และตวัเราเอง เจตคตแิละความอยากที่ ไม่ไดร้บัการฝึกฝนของเรา และอารมณ์
ทีเ่สียหายของเราจะเอาชนะความตัง้ใจทีด่ทีีสุ่ดของเราในการเป็นเหมอืนพระครสิต ์ในส่วนน้ีของหลกัสูตร
น้ี เราจะพดูถงึบทบาทสำาคญัทีก่ารฝึกและการตสีอนฝ่ายวญิญาณมีบทบาทในการกอ่รา่งตามแบบพระฉาย
ของพระครสิต ์ผมเช่ือวา่คณุจะพบวา่น่ีเป็นส่วนที่ ใช้งานไดจ้รงิมากที่สุด

การฝึกฝนฝ่ายวญิญาณมีหลายรปูแบบ

พระเจ้ามีวธิีตา่ง ๆ มากมายในการฝึกอบรมเรา ความทุกข์ยาก หรอืความทุกข์ลำาบากเป็นหน่ึงในเครือ่งมือ
ที่ทรงพลังท่ีสุดของพระเจ้าในการหล่อหลอมเราให้ตามแบบพระฉายของพระองค์ นอกจากน้ี วนัิย ฝ่าย
วิญญาณ แบบดัง้เดิม — ไดแ้ก่ การอธิษฐาน การใครค่รวญ ความสันโดษ การอดอาหาร ความเรยีบง่าย 
การเสียสละ การนมัสการ การสามัคคธีรรม การสารภาพบาป และการยอมจำานน เช่นเดยีวกบั วนัิยสว่นตัว  
— การควบคมุลิน้ การควบคมุความคดิ การควบคมุความอยาก การจัดการเวลา และการสรา้งความเช่ือมัน่
ส่วนตวั—เป็นวธีิการของพระเจา้ในการหลอ่หลอมอปุนิสัยของเรา ส่ิงเหลา่น้ีจะถูกสำารวจในบทเรยีนตอ่ ๆ  ไป

โดยทางการฝึกฝนทางวญิญาณ การคดิและประพฤตเิหมอืนพระครสิต์ ในทกุสถานการณ์ของชีวติจะคอ่ย ๆ  
ง่ายขึน้และเป็นนิสัยมากขึน้ โดยการฝึกฝนอย่างมีวินัย พระฉายของพระครสิต์ ในตัวเราจะกลายเป็น
ธรรมชาตแิละจารกึไว้ ในบุคลิกของเราอย่างถาวร

ตอนที่ผมกับเบ็คกีภรรยาเรยีนพระคมัภีร ์เราอาศัยอยู่ ในอพารต์เมนตเ์ล็ก ๆ ใกล้ ๆ กับจากสามีภรรยาสูง
อายุ มิสเตอรแ์ละมิสซิสฟูสท์ น่ันเป็นประจักษ์พยานถึงความอดทนและความยินดจีรงิ ๆ สำาหรบัเรา! คณุ
นายฟูสทเ์ป็นคนทพุพลภาพสิน้เชิง สุขภาพของเธอทรดุลงมาเป็นเวลารว่มสิบปีแลว้ แตส่ามขีองเธอดแูล
เธอทุกวนัด้วยความอ่อนโยน ความเสน่หา และความยินดีที่สดใส ในสมัยน้ัน ผมเปรยีบเทียบตัวเองกับ
ผู้ชายอย่างมิสเตอรฟู์สต์และอาจารย์ที่ช่ำาชองของผมหลายคน บุคลิกของพวกเขาดูสูงส่งและเกินเอือ้ม
สำาหรบัผม ผมจะมีคณุสมบัตขิองความรกั ความกล้าหาญ และความอดทนของพวกเขาไหม? ส่ิงที่ผมไม่รู้
คือผู้ชายเหล่าน้ีใช้ชีวติแบบครสิเตียนมากี่ปีหรอืกี่ทศวรรษ พวกเขาเดินทางไกลกวา่เพราะพวกเขาผ่าน
การฝึกอบรมที่นานมากกวา่



36 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

การตสีอนทางวญิญาณมีความสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ในชีวติครสิเตยีน และหากปราศจากส่ิงน้ี เราก็ ไม่ควร
แปลกใจเมื่อเราล้มเหลวในช่วงเวลาแห่งการล่อลวง น่ีคือเหตุผลที่เปาโลเตือนทิโมธี ให้ "จงฝึกตนในทาง
ของพระเจ้าดกีวา่"97 เปโตรยังเตอืนเราวา่

และนอกจากส่ิงน้ี โดยใช้ความขยันขันแข็งทัง้สิน้ จงเพิ่มคณุธรรมเข้ากับความเช่ือของพวกท่าน 
และจงเพ่ิมความรูเ้ข้ากับคณุธรรม และจงเพิ่มการรูจ้ักบังคบัตนเข้ากับความรู ้และจงเพิ่มความ
อดทนเข้ากับการรูจ้ักบังคบัตน และจงเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าเข้ากับความอดทนและจงเพิ่ม
ความรกัฉันพี่น้องเข้ากับการที่เป็นอย่างพระเจ้า และจงเพิ่มความรกัเข้ากับความรกัฉันพี่น้อง 
เพราะวา่ถ้าส่ิงเหล่าน้ีมีอยู่ ในพวกท่าน และเพ่ิมพูนขึน้แล้ว ส่ิงเหล่าน้ีก็กระทำาให้พวกท่านไม่เป็น
หมันหรอืไรผ้ลในความรูข้องพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา98

ส่ิงที่เขาพูดคือคุณธรรมของพระคริสต์จะไม่ยึดติดกับอุปนิสัยของเราเว้นแต่ด้วยความพยายาม
อย่างพากเพียร

การฝึกฝนฝ่ายวญิญาณนำามาซ่ึง อิสรภาพและความสุขก็เริม่ต้นขึน้

โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราได้ฝึกฝนตนเองเพื่อให้พอใจกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เราจึงเป็นอิสระอย่าง
แท้จรงิ เมื่อเราเป็นอิสระจากเพียงแคท่ำาตามแรงกระตุน้ของรา่งกาย—หากเราเรยีนรูท่ี้จะยอมความอยาก
ทุกอยา่งตามธรรมชาตติอ่พระเจา้ เพือ่ความยนิดทีีจ่ากพระองคม์ากขึน้—เราก็เป็นอสิระ เมือ่เราไมม่ส่ิีงของ
ทางวตัถุ หรอืแม้แต่ทนทุกข์ แต่ยังพอใจในพระเยซู เราก็เป็นอิสระ การตีสอนตนเองของเปาโลได้ก่อให้
เกิดอิสรภาพเช่นน้ี ท่านเขียน:

ขา้พเจา้ไม่ไดก้ลา่วถงึเรือ่งความขดัสน เพราะขา้พเจา้เรยีนรูแ้ลว้วา่ ขา้พเจา้จะอยู่ฐานะอยา่งไรก็ตาม 
ก็จะพอใจอยู่อย่างน้ัน ข้าพเจ้ารูจ้ักที่จะเผชิญกับความตกต่ำา และข้าพเจ้ารูจ้ักที่จะเผชิญกับความ
อดุมสมบรูณ์ ในทกุหนแหง่และในทกุกรณี ขา้พเจา้ไดร้บัการส่ังสอนใหเ้ผชิญกบัความอิม่ทอ้งและ
ความหิว ทัง้ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสน ข้าพเจ้ากระทำาทุกส่ิงได้ โดยทางพระครสิตผ์ู้ทรง
เสรมิกำาลังข้าพเจ้า99

โดยการฝึกจิตวญิญาณแห่งความทุกข์ยาก การตสีอน และวนัิยส่วนตวั จิตวญิญาณของเราจะไดร้บัอิสระที่
จะเป็นและทำาในส่ิงที่พระเจ้าพอพระทัย ฝีแปรงของศิลปินกลายเป็นอิสระและง่ายดายโดยการฝึกอบรม 
นักกฬีาแขง่ขนัดว้ยการเคลือ่นไหวอยา่งชำานาญเพราะใช้เวลานับไมถ่ว้นในการปรบัสภาพรา่งกาย การฝึกฝน 
และการทำาซ้ำาอย่างต่อเน่ือง ครพููดอย่างสบายใจและมั่นใจเพราะใช้เวลาในการอธิษฐานและเช่ียวชาญใน
หัวข้อของเขา นักดนตรแีสดงได้อย่างอิสระและสวยงามตามระยะเวลาหลายปีที่ฝึกฝนมาเพื่อเธอ และ
ครสิเตยีนทีอ่าวโุสสำาแดงชีวติของพระครสิต์ ในสถานการณ์ทีท่า้ทายทีสุ่ดในชีวติ เพราะวนัแลว้วนัเลา่ เดอืน
แล้วเดอืนเล่า และปีแล้วปีเล่า เขาไดฝึ้กฝนตนเองเข้าหาส่ิงน้ัน โดยพระคณุของพระเจ้า

97 1 ทิโมธี 4:7
98 2 เปโตร 1:5-8
99 ฟิลิปปี 4:11-13
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จะเกิดอะไรขึน้เม่ือขาดวนัิย?

เมือ่ขาดระเบยีบวนัิย ศิลปินจะมทีกัษะน้อยลง มขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้บอ่ยขึน้ และงานศิลปะของเขาก็ไมน่่า
พอใจ นักกีฬาจะช้าลง เคลื่อนไหวไดอ้ิสระน้อยลง สะดดุบ่อยขึน้ และทำาได้ ไม่สำาเรจ็ เมื่อขาดวนัิยในชีวติ
ครสิเตยีน เราก็จะไม่ชำานาญในการดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีน เราสะดดุบ่อยขึน้ ความสัมพันธ์ของเรากับ
พระวญิญาณน้ันกระจัดกระจาย ความผิดพลาดเป็นเรือ่งธรรมดามากขึน้ ชีวติน่าพึงพอใจน้อยลง ความ
สัมพันธ์มีพระคณุน้อยลง และการเดนิกับพระเจ้าของเราบังเกิดผลน้อยลง

เราไม่ค่อยได้ยินการพูดเกี่ยวกับชีวติครสิเตียนที่มีระเบียบวนัิยในยุคน้ีมากนัก เพราะเหตุใด? เพราะเรา
ต้องการจิตวญิญาณของเราอย่างง่ายดายและรวดเรว็ ครสิเตียนบางคนต้องการเวทย์มนตรฝ่์ายวญิญาณ! 
เราตอ้งการโบกมือในอากาศและมีสภาพฝ่ายวญิญาณทัง้หมดทีเ่ราตอ้งการ เช่นเดยีวกับเด็กทีนิ่สัยเสีย เรา
มคีวามอยากเพยีงเล็กน้อยสำาหรบัอะไรท่ียาก ๆ  อะไรก็ ไดท่ี้เรยีกรอ้งมากเกนิไป เขม้งวดเกนิไป หรอืเจ็บปวด 
เราลมืทีพ่ระเยซทูรงเรยีกสาวกของพระองค:์ “ถา้ผู้ ใดปรารถนาจะตามเรามา ใหผู้น้ั้นปฏเิสธตวัเอง และรบั
กางเขนของตนทุกวนั และตามเรามา.”100

ความผิดหวงัในชีวติครสิเตยีนไม่ ใช่ความผดิของชีวติครสิเตยีน แตเ่ป็นการคาดหวงัทีผ่ดิพลาดของเราเอง 
บอ่ยครัง้ทีเ่รารอใหพ้ระเจา้เปลีย่นเราใหก้ลายเป็นพระเจา้ในทนัท!ี อย่างไรก็ตาม พระเจา้ไมส่นใจเวทมนตร์
ฝ่ายวญิญาณแต่ ในการเลีย้งดทูหารฝ่ายวญิญาณที่ ไดร้บัการฝึกฝน คนงานฝ่ายวญิญาณที่ ไดร้บัการฝึกฝน 
และนักกฬีาฝ่ายวญิญาณที่ ไดร้บัการฝึกฝน—ชายและหญิงทีส่ามารถชนะการตอ่สู้ ทำางานที่ ไดร้บัมอบหมาย
จากพระเจ้าให้สำาเรจ็ และชนะการแข่งขัน ต่อมาในหลักสูตรน้ี คุณจะได้รบัการสอนในสาขาวชิาทัง้แบบ
คลาสสิกและส่วนบุคคล และได้รบัการสนับสนุนให้นำาส่ิงเหล่าน้ีไปใช้ ในชีวติประจำาวนัของคุณ ทัง้หมด
น้ีเพื่อการเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

การมีสว่นรว่มในชุมชนครสิเตียน—ซ่ึงชีน้ำ าการเดินทางของเรา

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนครสิเตียน (การมีส่วนรว่มในการคบหาสมาคมในท้อง
ถิ่น) เป็นไปไม่ได้ที่จะประเมินค่าสูงไปเกี่ยวกับบทบาทสำาคัญของพระกายของพระครสิต์— ครสิตจักร
ของพระองค—์มีส่วนในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานของเรา เป็นไปไม่ไดที้่จะประเมินคา่สูงไปวา่ครสิเตยีน
ที่ยากจนและพิการทางวญิญาณกลายเป็นผู้ท่ี ไม่ ได้รบัการเสรมิแต่งและทำาให้สวยงามโดยพระกายของ
พระครสิตอ์ย่างไร

โดยผา่นการมีส่วนรว่มในครอบครวัของพระเจา้ บุคลกิของเราจงึก่อรา่งขึน้ ตลอดชีวติของครสิตจกัร ผมได้
รบัการปฏิบัตท่ีิจำาเป็นเพื่อที่จะมีทักษะในการดำาเนินชีวติของพระเยซูครสิต ์ไม่มี ใครตอ้งการอยู่คนเดยีว 
ใครก็ตามทีแ่ยกตวัออกจากการเลีย้งด ูจากสามคัคธีรรม พันธกจิ การคุม้ครอง และการตสีอนของประชาชน
ของพระเจ้า ไม่สามารถรว่มเป็นหน่ึงเดยีวกับพระเจ้าไดอ้ย่างเต็มที ่พระเจ้าเป็นตรเีอกานุภาพ—พระบิดา 
พระบตุร และพระวญิญาณบรสุิทธิ—์และทรงสถติอยูร่ว่มกนัอยา่งกลมกลนืและสามคัคธีรรมช่ัวนิรนัดร ์เมือ่
ผูค้นถกูสรา้งตามพระฉายของพระองค ์เราก็ถกูสรา้งมาเพือ่กนัและกนั เราถกูสรา้งมาเพือ่ความสัมพนัธ ์เรา
ไม่ไดถู้กสรา้งมาเพื่อแยกตวัออกจากกัน แตเ่พื่อหล่อเลีย้งกันและกันตามพระฉายของพระครสิต์

100 ลูกา 9:23
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ผมอ่านเก่ียวกับศิษยาภิบาลที่ ไปเยี่ยมชาวนาท่ี ไม่ ได้เข้ารว่มพิธีวนัอาทิตย์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ขณะที่
พวกเขาน่ังอยู่ดว้ยกนัทีห่น้าเตาผงิ ชายคนน้ันบอกศิษยาภบิาลวา่เขาไมรู่สึ้กวา่ตอ้งการไปโบสถ ์“ผมสามารถ
พูดคยุกับพระเจ้าไดด้ขีึน้ในทุ่งนา” เขากล่าว ศิษยาภิบาลไม่ไดพู้ดอะไร แต่ ในขณะทีช่าวนายังคงพูดถึงวธิี
ทีเ่ขาไมต่อ้งการสามคัคธีรรมกบัครสิเตยีนคนอืน่ ๆ  ศิษยาภบิาลก็กลิง้ทอ่นไมที้ก่ำาลงัลกุไหมอ้อกจากกองไฟ 
ให้ห่างจากท่อนอื่น ๆ ที่กำาลังไหม้แล้วปล่อยให้มันคงอยู่ท่อนเดยีวบนเตา ในไม่ช้าท่อนไม้ก็เริม่เย็นลงแล้ว
ไฟก็ดบั! ชาวนาเข้าใจข้อความที่ ไม่ ไดพู้ดและมาที่ โบสถ์ ในวนัอาทิตย์ตอ่มา!

เราจะไม่มีวนัเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ตามลำาพัง แบบอย่าง การสามัคคีธรรมทางวญิญาณ คำา
แนะนำา และของประทานแห่งพระกายของพระครสิตม์ีความสำาคญัตอ่การพัฒนาทางวญิญาณที่แข็งแรง 
ชุมชนครสิเตยีนช่วยสรา้งผมดว้ยวธิีตอ่ไปน้ี:

 · ชุมชนครสิเตียนทำาให้ผมมีครอบครวัฝ่ายวญิญาณ ซึ่งไม่อย่างน้ันผมก็ไม่มีที่อยู่ ไม่มีการยอมรบั
อย่างแท้จรงิ ไม่มีการใส่ ใจ และไม่มีกำาลังใจ

 · ชมุชนครสิตชนไดจ้ดัเตรยีมคำาแนะนำาในพระคมัภีรแ์กผ่ม ถา้ไม่มีส่ิงน้ี ผมก็ไม่สามารถไดร้ะบการ
หล่อเลีย้งในพระวจนะของพระเจ้าได้

 · ชุมชนครสิเตยีนมักจะกดดนัให้ผมแสวงหาการเปลีย่นแปลง

 · ชุมชนครสิเตยีนให้ความรบัผิดชอบทางวญิญาณแก่ผม

 · ชุมชนคริสเตียนให้การสนับสนุนและความแข็งแกร่งที่ผมต้องการเพื่อเอาชนะโลก เน้ือ
หนัง และมาร

 · ชุมชนครสิเตยีนให้ โอกาสที่เป็นประโยชน์แก่ผมในการรบัใช้และใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณ

 · โดยทางชุมชนครสิเตยีน งานอันยิ่งใหญ่ไดร้บัการปฏิบัติ

การเดินทางของการเปล่ียนแปลงเป็นงานของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

การก่อรา่งตามแบบพระฉายของพระเยซูครสิตท์ำาได้ โดยความช่วยเหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเท่าน้ัน
ที่สถิตอยู่

1. พระวญิญาณทรงพิพากษา

และเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงทำาให้ โลกรู้แจ้งในเรื่องบาป ความชอบธรรม และ
การพิพากษา101

2. พระวญิญาณชำาระและเสรมิพลัง

และบางคนในพวกท่านเคยเป็นคนเช่นน้ัน แต่พวกท่านถูกชำาระล้างแล้ว แต่พวกท่านถูก แยก

101 ยอห์น 16:8
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ตัง้ไวแ้ล้ว แตพ่วกท่านถูกนับวา่ชอบธรรมแล้วในพระนามของพระเยซูเจ้า และโดยพระวญิญาณ
ของพระเจ้าของพวกเรา 102

แตพ่วกทา่นจะไดร้บัพระราชทานฤทธิเ์ดช หลงัจากพระวญิญาณบรสุิทธิเ์สด็จมาบนพวกท่าน และ
พวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราทัง้ในกรงุเยรซูาเล็ม และในแควน้ยูเดยีทัง้หมด และในแควน้สะมา
เรยี และจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดนิโลก103

3. พระวญิญาณยืนยันความเช่ือของเราในพระครสิต์

และผู้ ใดที่รกัษาพระบัญญัติทัง้หลายของพระองค์ก็ดำารงอยู่ ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิต
อยู่ ในผู้น้ัน และโดยเหตน้ีุพวกเราจึงทราบวา่พระองคท์รงสถิตอยู่ ในพวกเราโดยพระวญิญาณซ่ึง
พระองค์ ได้ โปรดประทานแก่พวกเราแล้ว104

ในพระองคน้ั์น ทา่นทัง้หลายก็ไดว้างใจเช่นเดยีวกนั หลงัจากทีพ่วกทา่นไดฟ้ังพระวจนะแหง่ความ
จรงิ คอืข่าวประเสรฐิแหง่ความรอดของพวกทา่น ในพระองคน้ั์น หลงัจากทีพ่วกทา่นไดเ้ช่ือแลว้ดว้ย 
พวกท่านก็ไดร้บัการประทับตราไวด้ว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์น้ันแห่งพระสัญญา105

4. พระวญิญาณทรงทำาให้เราสอดคล้องกับพระฉายของพระครสิต์

แตพ่วกเราทุกคน โดยไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว เหมือนอย่างดใูนกระจกเงาซ่ึงกำาลังมองดสูง่าราศีของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้า กำาลังถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามพระฉายอันเดยีวกันจากสง่าราศีไปสู่สง่าราศี 
คอืโดยพระวญิญาณขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า106

5. พระวญิญาณตรงึการกระทำาของรา่งกาย

เพราะวา่ถ้าพวกท่านดำาเนินชีวติตามเน้ือหนัง พวกท่านจะต้องตาย แต่ถ้าพวกท่านโดยทางพระ
วญิญาณไดท้ำาลายกิจการทัง้หลายของรา่งกายเสีย พวกท่านก็จะดำารงชีวติได ้107

แลว้ขา้พเจา้ขอบอกอยา่งน้ีวา่: จงดำาเนินชีวติในพระวญิญาณ และพวกท่านจะไมส่นองตณัหาของ
เน้ือหนัง108

102 1 โครนิธ์ 6:11
103 กิจการ 1:8
104 1 ยอห์น 3:24
105 เอเฟซัส 1:13
106 2 โครนิธ์ 3:18
107 โรม 8:13
108 กาลาเทีย 5:16
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6. พระวญิญาณทรงสือ่สาร

เข้ามาในพระวหิารโดยการทรงนำาของพระวญิญาณ และเมือ่บิดามารดาไดน้ำาพระกุมารเยซูเข้ามา 
เพื่อจะกระทำาแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งพระราชบัญญัติ109

7. พระวญิญาณทรงควบคุม

และอย่าเมาเหล้าองุ่นซ่ึงการเกินพอดอียู่ ในน้ัน แตจ่งเต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ110

8. พระวญิญาณทำาให้เราตระหนักถึงการยอมรบัของเราโดยพระเจ้า

และเพราะวา่พวกท่านเป็นบุตรทัง้หลายแล้ว พระเจ้าจึงทรงส่งพระวญิญาณของพระบุตรของ
พระองคเ์ข้ามาในใจของพวกท่าน รอ้งวา่ “อับบา” พระบิดาเจ้าข้า111

9. พระวญิญาณทำาให้เรามีจิตกุศล

เราไม่สามารถรกัไดด้ว้ยตวัเองแตต่อ้งการความรกัที่ “เทออก” โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์112

เมื่อเราพยายามจะก่อร่างขึน้สู่พระฉายของพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราเหมือน
มหาสมุทรเป็นที่สำาหรบัปลา! สำาหรบัปลา มหาสมุทรเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรบัชีวติ สำาหรบัปลา ทะเลคือทุก
ส่ิง—ลมหายใจ อาหาร เครือ่งดืม่ บ้าน! มหาสมุทรเป็นที่ที่ปลาเล่นและล่าและวางไข่ ถ้าปลาตดัสินใจวา่จะ
อยู่ที่ชายหาด มันคงอยู่ ได้ ไม่นาน

การอยู่ ในพระวญิญาณหมายถึงการท่ีพระเยซูส่งพระองค์มาเพื่อเป็นแหล่งแห่งชีวติ ฤทธิ์เดช แสงสวา่ง 
และสติปัญญาของเรา และภายนอกพระองค์ เราก็ตายแล้ว เช่นเดียวกับปลาท่ีตายแล้วซ่ึงอาศัยอยู่นอก
มหาสมุทร! ถ้าปราศจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระฉายของพระครสิตจ์ะไม่มีวนัก่อตวัขึน้ในเรา

บทสรปุ
จิตใจท่ี ไดร้บัการเปลี่ยนแปลงใหม่การฝึกจิตวญิญาณ และชุมชนครสิเตยีน: ทัง้สามดา้นของการเดนิทาง
ของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณจะช่วยให้เราสามารถถูกสรา้งตามแบบพระฉายของพระครสิต์

109 ลูกา 2:27; ด ูลูกา 4:1 . ดว้ย
110 เอเฟซัส 5:18
111 กาลาเทีย 4:6
112 โรม 5:5
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บทเรยีนท่ี 2 การบ้าน

1. ศึกษาตารางแผนงานการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานอย่างละเอียด ในการทดสอบบทเรยีน
น้ี คณุจะทำาซ้ำาตารางจากความทรงจำาและอธิบายแผนงานการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน
ให้ชัน้เรยีนฟัง

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดุดีอย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคิดทางวญิญาณประจำา
วันของคุณ และจดบันทึกส่ิงที่ผู้ประพันธ์เพลงสดุดีกล่าวเกี่ยวกับธรรมชาติและ
คณุลักษณะของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ 
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บทเรยีนท่ี 2 การสอบ
จากความทรงจำา ให้กรอกคำาทัง้หมดที่หายไปในตารางแผนงานการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานพรอ้มข้อพระ
คมัภีรอ์้างอิง จากน้ันอธิบายแผนงานการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานให้คนอื่น ๆ ในชัน้เรยีนฟัง

แผนงานการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

ด้าน

ในการเดินทาง
ของเรา…

พระคัมภีร์

มีอะไรท่ีเก่ียวข้อง

วธีิการ
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บทเรยีนท่ี 3

ความม่ันใจจากพระคัมภีร์ ใน
ฤทธ์ิเดชเพ่ือการสรา้งชีวติ

บทเรยีนท่ี 1 และ 2 ทบทวน
หมายเหตถุงึหวัหน้าชัน้: ทบทวนบทเรยีนที ่1 และบทเรยีนที ่2 ดว้ยคำาถามเหลา่น้ี: เป้าหมายของครสิเตยีน
ทกุคนคอือะไร? สามแง่มมุอะไรของการเดนิทางในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณทีก่ลา่วถงึในบทที ่2? ขอนักเรยีน
คนทีย่ินดจีะแบ่งปันคำาอธิษฐานส่วนตวัจากบทเรยีนที ่2

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. ให้เข้าใจเหตผุลที่ความมั่นใจในความรอดจึงสำาคญั

2. ให้รูจ้ักหลักในการสรา้งความเช่ือมั่น

3. ให้สามารถถ่ายทอดพระกิตตคิณุอย่างชัดเจน—รากฐานของความมั่นใจ

4. ให้สามารถตอบคำาถามตอ่ไปน้ี: ความเช่ือที่มีชีวติคอือะไร?

5. ให้เข้าใจคำาพยานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

6. ให้ผ่านการทดสอบความมั่นใจสิบครัง้

ภาพรวมของชีวติ
คณุเคยหลงทางหรอืไม่? เคย ผมจะไม่มีวนัลืมตอนท่ีอยู่ ในฟิลิปปินส์เมื่อกลุ่มมิชชันนารแีละศิษยาภิบาล
ของเราหลงทาง เราไดจ้บการประชุมพระคมัภีร์ ในส่วนของเทือกเขาคอรด์เียราซึ่งไม่มีถนนและตดัสินใจ
เดนิกลับออกมาในตอนเย็น การเดนิทางน่าจะใช้เวลาส่ีหรอืห้าช่ัวโมง หลังจากหลงทาง เราก็เดนิไปรอบ ๆ 
ป่าดบิชืน้ตลอดทัง้คนื เป็นเวลากวา่สิบเอ็ดช่ัวโมงที่เหน็ดเหน่ือย ประมาณเที่ยงคนื สมาชิกที่เป็นผู้ ใหญ่
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ในทีมของเราอย่างน้อยหน่ึงคนน่ังลงและรอ้งไห้! พวกเราที่เหลือก็รูสึ้กแบบน้ันเหมือนกัน การสูญเสียทาง
รา่งกายและอารมณ์น้ันเกินคำาบรรยาย

การหลงทาง หรอืแม้กระทั่งความรูสึ้กสูญเสีย ก่อให้เกิดความกลัว ความไม่มั่นคง ความเหน่ือยล้า และ
ความพ่ายแพ้ ในทางกลับกัน คำารบัรองสรา้งความมั่นใจ สันตสุิข และพลัง น่ีคอืผลของการรูแ้จ้ง! ในชีวติ
ครสิเตยีน ความแน่นอนทางวญิญาณนำาไปสู่ความเช่ือที่ยัง่ยืน ความมั่นใจทางวญิญาณ และการใช้ชีวติใน
อาณาจักรแห่งชัยชนะ ดงัน้ัน การเดนิทางของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณจึงเริม่ตน้ดว้ยความมั่นใจ

แนวคิดหลัก
พระฉายของพระเจ้าจะสรา้งขึน้ใหม่ ในตวัเราไดก็้ตอ่เมื่อการประทับอยู่ของพระเยซูสถิตอยู่ ในเราเท่าน้ัน

หลังจากทำางานรบัใช้มาหลายปี ผมไดค้น้พบวา่ผู้เช่ือหลายคนมีปัญหากับความมั่นใจ เมื่อศัตรขูโมยความ
มัน่ใจของเราในเรือ่งความรอด เขาจะขโมยความมัน่ใจของเราและกดัเซาะ ศรทัธาของเรา การตอ่สู้กบัความ
มัน่ใจไม่ไดแ้ปลวา่คน ๆ  หน่ึงจะไม่ไดร้บัความรอด แตห่มายความวา่พวกเขามคีวามเส่ียงทีจ่ะถกูโจมตจีาก
ซาตานและมโนธรรมมากขึน้ การขาดความมัน่ใจจะนำาไปสู่ความขีข้ลาดและความกลวัมากกวา่อำานาจ ความ
รกั และวนัิยในตนเอง

“เพราะวา่พระเจ้าไม่ไดป้ระทานวญิญาณแห่งความกลัวให้แก่พวกเรา แตแ่ห่งฤทธิ์เดช และแห่งความรกั 
และแห่งความคดิที่ปกตดิ”ี 113

ดงัน้ัน ถ้าเราอ้างวา่เป็นบุตรของพระเจ้า อะไรคอืพืน้ฐานของการกล่าวอ้างของเรา? เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่เรา
เป็นคนน้ันที่เราอ้างวา่เป็น? น่ีเป็นคำาถามสำาคญัที่คณุตอ้งรูค้ำาตอบ เพราะศัตรขูองจิตวญิญาณของเราจะ
ทำาทุกอย่างเพื่อกล่าวหาคุณ114 ขย้ำาคุณ115 และทำาลายศรทัธาของคุณ เปาโลแนะนำาให้เราทดสอบตนเอง
เพื่อดวูา่เรามีความเช่ือหรอืไม่116

บทนำา

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณมีไวส้ำาหรบัผู้ท่ี 
ถูกสรา้งให้มีชีวติทางวญิญาณโดย พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

ความเช่ือที่แท้จรงิในทันทีปรากฏอยู่ ในหัวใจของผู้เช่ือ ความสอดคล้องกับพระฉายของพระครสิต์
ก็เริม่ตน้ขึน้ เรากำาลังเป็นผู้บรสุิทธิ ์ถา้เราไมก่ลายเป็นผูบ้รสุิทธิ ์พระครสิตก็์ ไมอ่ยู่ ในตวัเราและการ
งานดา้นความเช่ือของเราก็วา่งเปล่า 117

113 2 ทิโมธี 1:7
114 ววิรณ์ 12:10
115 1 เปโตร 5:8
116 2 โครนิธ์ 13:5
117 Ligonier Ministries, “Conforming to the Image of Christ.” (Originally published in Tabletalk Magazine.) ดงึ

ข้อมูลจาก https://www.ligonier.org/learn/devotionals/conforming-image-christ/ 18 กันยายน 2020
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อย่างไรก็ตาม การถูกก่อให้เป็นแบบพระฉายของพระครสิตน้ั์นมีไวส้ำาหรบัผู้ท่ีถูกทำาให้มีชีวติในพระครสิต์
แล้วโดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเท่าน้ัน การเติบโตไม่สามารถเกิดขึน้ได้หากปราศจากชีวติ—ชีวติของพระ
เยซู! การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณไม่ไดท้ำาให้เรามีคณุลักษณะใหม่ การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณตามพระฉาย
ของพระครสิตเ์ป็นไปไดเ้ฉพาะเมื่อเรามีคณุลักษณะใหม่ของพระองค์

เมือ่พระคมัภรีเ์รยีกเราให ้“เดนิอยา่งพระองคเ์ดนิ” 118 หรอื “เป็นผูเ้ลยีนแบบพระเจา้” 119 หรอื “เดนิตามพ
ระองค”์ 120 ขอ้พระคมัภรีเ์หลา่น้ีไม่ไดบ้ญัชาส่ิงน้ีแกค่นทีต่ายฝ่ายวญิญาณ แตส่ำาหรบับตุรธดิาของพระเจา้
ที่ ไดร้บัการไถ่และทำาให้มีชีวติในพระครสิต ์และผู้ซ่ึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์สถิตอยู่ ในตอนน้ี

เช่นเดยีวกับที่เราไม่คดิจะเดนิเข้าไปในสุสานและส่ังซากศพให้เป็นเหมือนพระครสิต ์เราตอ้งไม่คดิวา่เรา
จะเป็นเหมือนพระครสิต์ ไดถ้้าเราไม่บังเกิดใหม่

ตัวอย่าง การบังเกิดใหม่จาก เอเฟซัส 4:24-25

การบังเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณเปิดประตูสู่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณตามพระฉายของพระเยซูครสิต์ เมื่อ
เปาโลบอกครสิเตยีนชาวเอเฟซัสให้ “สวมมนุษย์ ใหม่” ท่านกล่าวตอ่ไปวา่ “ซ่ึงถูกสรา้งขึน้ตามแบบอย่าง
ของพระเจา้ ในความชอบธรรมและความบรสุิทธิท์ีแ่ทจ้รงิ” 121 กลา่วอกีนัยหน่ึง เพราะพระเจ้าได้ทรงสรา้ง
คุณให้เป็นมนุษย์ ใหม่ทัง้ชายและหญิงท่ีชอบธรรมและบรสุิทธ์ิ จงประพฤติตนเช่นน้ัน เปาโลกล่าว
ตอ่วา่ “เหตุฉะน้ัน เมื่อถอดทิง้การพูดมุสาเสียแล้ว ‘ทุกคนจงพูด ความจรงิกับเพื่อนบ้านของตน’ เพราะ
วา่พวกเราเป็นอวยัวะของกันและกัน” 122 เหตผุลทีเ่ราสามารถบอกความจรงิไดก็้คอืเราทีเ่คยตายในบาปได้
รบัการสรา้งทางวญิญาณโดยพระเจ้า เรามีชีวติของพระเจ้าอยู่ภายในแล้ว

อีกตัวอย่างการบังเกิดใหม่จาก 2 เปโตร 1:3-7

เปโตรเตอืนเราวา่โดยผ่านความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระเยซูครสิต ์เรา “ ไดป้ระทานส่ิงสารพัดแก่พวกเรา
ที่เกี่ยวกับชีวติและทางของพระเจ้า” 123 และได้รบัการทำาให้เป็น “ผู้เข้าส่วนแห่งสภาพของพระเจ้า และ 
“พ้นจากความเส่ือมโทรมที่มีอยู่ ในโลก” 124 สภาพของพระเจ้าน้ีถูกปลูกฝังในจิตวญิญาณของเราซึ่งทำาให้
ส่ิงตอ่ไปน้ีเป็นไปได:้

และนอกจากส่ิงน้ี โดยใช้ความขยันขันแข็งทัง้สิน้ จงเพิ่มคณุธรรมเข้ากับความเช่ือของพวกท่าน 
และจงเพ่ิมความรูเ้ข้ากับคณุธรรม และจงเพิ่มการรูจ้ักบังคบัตนเข้ากับความรู ้และจงเพิ่มความ
อดทนเข้ากับการรูจ้ักบังคบัตน และจงเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าเข้ากับความอดทนและจงเพิ่ม
ความรกัฉันพี่น้องเข้ากับการที่เป็นอย่างพระเจ้า และจงเพิ่มความรกัเข้ากับความรกัฉันพี่น้อง125

118 1 ยอห์น 2:6
119 เอเฟซัส 5:1
120 1 เปโตร 2:21
121 การเน้นเพิ่มเข้ามา
122 การเน้นเพิ่มเข้ามา
123 2 เปโตร 1:3
124 2 เปโตร 1:4
125 2 เปโตร 1:5-7
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คณุธรรม ความรู ้การควบคมุตนเอง ความอุตสาหะ และความเลือ่มใสในพระเจ้าเป็นคณุลักษณะทัง้หมด
ของพระเยซูเจ้า ซ่ึงเราอาจมีส่วนรว่มเพราะเราไดร้บั เมล็ดพันธุ์ แห่งคณุลักษณะแบบพระเจ้าแล้ว

คำาถามคอื “คณุมีเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าในจิตวญิญาณของคณุหรอืไม่?” คณุเกิดใหม่หรอืไม่?

ภาพอุปมาจากกีฬา

ผมสนุกกบัการเลน่กอลฟ์ ถงึแมว้า่ผมจะไม่ ใช่คนทีเ่ลน่เกง่ จะเกดิอะไรขึน้ถา้หากนักกอลฟ์มอือาชีพอนัดบั
หน่ึงของโลกเข้าสู่รา่งกายของผม? และจะเป็นอย่างไรถ้าผมเต็มใจยอมให้การควบคุมจิตใจและรา่งกาย
ของผมเป็นไปตามการควบคุมของนักกอล์ฟคนน้ัน? น่ันจะสรา้งความแตกต่างในการเล่นของผมหรอื
เปล่า? แน่นอน!

โดยทางความเชื่อในพระกิตตคิณุ พระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าไดเ้ข้ามาสถิตกับเราโดยพระวญิญาณ
บรสุิทธิ ์126 ทัง้ในฐานะปัจเจกบคุคลและในฐานะพระกายของพระครสิต์127 การสถิตอยูน้ี่หมายความวา่พลงั
อำานาจเดียวกันกำาลังปฏิบัติกิจอยู่ ในเราเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกิจในพระครสิต์128 ส่ิงน้ีทำาให้ผู้เช่ือทุกคนมี
ความสอดคล้องกับพระฉายของพระครสิต์

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเก่ียวข้องกับการปลูกฝัง  
คุณลักษณะแบบพระเจ้าภายในแต่ไม่สามารถ
สรา้งคุณลักษณะแบบน้ันได้

เราไม่ ได้สรา้งคุณลักษณะของพระเจ้าภายในจิตใจของเราเอง แต่เราต้องสรา้งสภาพที่คุณลักษณะของ
พระองคจ์ะ เตบิโตสู่ความอาวโุส

เราไม่สามารถสรา้งคุณลักษณะของพระเจ้าในตัวเรา เพราะจะต้องได้รบัการปลูกฝังในเราโดยพระคุณ
ผ่านทางพระวญิญาณบรสุิทธิ ์แตเ่ราตอ้งสรา้งสภาพทีเ่หมาะสมและหวา่นเมล็ดพชืโดยทีค่ณุลกัษณะของ
พระเจ้า—ชีวติของพระเยซู—จะเตบิโตเป็นผู้ ใหญ่ ในบุคลิกภาพของเรา

เราไม่สามารถก่อให้เกิดผลของพระวญิญาณในชีวติของเรา ความรกั ความยินดี สันติสุข ความอดกลัน้ไว้
นาน ความปราณี ความด ีความสัตย์ซ่ือ ความอ่อนสุภาพ และการรจูักบังคบัตวั129 เปาโลกล่าววา่ผลน้ีเป็น 
“ผล ของพระวญิญาณ” ไม่ ใช่ผลของเรา แตเ่ราตอ้งออกฝึกฝนตนเองเพ่ือเดนิตามความจำาเป็นเพ่ือใหพ้ระ
วญิญาณบรสุิทธิก์อ่ผล เปาโลกระตุน้เราให ้“ดำาเนินชีวติตามพระวญิญาณ” 130 การเดนิพดูถงึการเลอืกอยา่ง
มีสต ิความใส่ ใจตอ่การนำาทางของพระวญิญาณ และระดบัของความพยายาม 

126 ยอห์น 14:16-18
127 1 โครนิธ์ 3:16, 1 โครนิธ์ 6:15
128 เอเฟซัส 1:19, เอเฟซัส 3:20
129 กาลาเทีย 5:22-23
130 กาลาเทีย 5:16

การสรา้งชีวติฝ่าย
วญิญาณ จะช่วยให้
เราเรยีนรูว้ธีิเตรยีม
ดินในใจเพ่ือให้
พระฉายของพระ
ครสิต์เติบโตในเรา 
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ชาวนาไม่มีอำานาจในการผลิตข้าวโพดแม้แตเ่มล็ดเดยีว แตทุ่กคนรูด้ี
วา่ชาวนาเป็นคนที่ยุ่งมาก เขาให้ปุ๋ยและบำารงุดนิ เขาหวา่นเมล็ด เขา
ถอนวชัพืชที่คกุคาม ทำาให้ตน้อ่อนหายใจไม่ได ้กล่าวโดยสรปุ ชาวนา
ทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อสรา้งสภาพที่เหมาะสมสำาหรบัการเก็บเกี่ยวที่
ได้ผลเต็มที่ ครสิเตียนทุกคนเป็นชาวนาในจิตวญิญาณของเขาเอง 
ถ้าคณุธรรมฝ่ายวญิญาณดา้นความรกั ความอดทน ความปราณีและ
การรูจ้ักบังคับตัวไม่เติบโตสู่ความอาวโุสในอุปนิสัยของเรา น่ันก็ ได้
หมายความวา่คุณลักษณะของพระเจ้าภายในเราบกพรอ่ง แต่เป็น
เพราะความใส่ ใจของชาวนา คุณใส่ ใจกับการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของ
พระเจ้าในตวัคณุมากแค่ไหน?

อันตรายสุดโต่งสองประการท่ีควรหลีกเล่ียง: ความไม่ม่ันคง
นิรนัดรแ์ละความม่ันคงนิรนัดรท่ี์ขาดคุณสมบัติ

ผมอยากจะรบัทราบเรือ่งความสุดโตง่ทีอ่นัตรายถงึตายสองประการทีก่ำาลงัแพรร่ะบาดในวนัน้ี: (1) ความไม่
มั่นคงนิรนัดร ์(ครสิเตยีนไม่มีทางจะปลอดภัยได)้ และ (2) ความมั่นคงนิรนัดรท์ี่ขาดคณุสมบัตแิละไม่มี
เงื่อนไข (ครสิเตียนจะปลอดภัยแม้วา่ชีวติของเขาจะไม่เกิดผล) ความสุดโต่งทัง้สองเป็นการทำาลายพระ
กิตตคิณุและการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

ผมเช่ือวา่มอีงคป์ระกอบบางอยา่งของความไม่ม่ันคงนิรนัดร์ ในนิกายทีผ่มโตมา พระคมัภีรเ์น้นเกีย่วกบัการก
ลบัใจทีแ่ทจ้รงิ การเชื่อฟังอยา่งระมดัระวงั ความบรสุิทธิข์องหวัใจ และพฤตกิรรมทีเ่ลือ่มใสพระเจา้ เมือ่ใด
ที่ ไมร่ะวงัในการรกัษาสมดลุกบัคำาสอนเรือ่งพระคณุในพระคมัภรีก็์จะนำาไปสู่การใครค่รวญที่ ไมเ่กดิผลและ
ความท้อแท้ บางครัง้เราถูกชักจูงให้เชื่อวา่บาปใด ๆ ก็ตาม ภายหลังความรอดอาจทำาให้คน ๆ หน่ึงสูญเสีย
ความรอดและให้ความหวงัเพียงเล็กน้อยแก่ผู้ที่ดิน้รนกับบาปที่รมุเรา้ของเยาวชนฝ่ายวญิญาณ

ผมจำาไดห้ลงัจากการฟ้ืนฟูที่ โรงเรยีนครัง้หน่ึง ท่ีซ่ึงผมและเพือ่น ๆ  ส่วนใหญ่ไดร้บัความรอดอกีครัง้ เราตัง้ใจ
แน่วแน่ทีจ่ะพยายามอยา่งดทีีสุ่ดทีจ่ะ "คงความรอดในคราวน้ี!" ส่ิงทีเ่ราตัง้ใจก็คอื เราจะไมแ่อบดภูาพยนตร์
แย ่ๆ  ทางโทรทศัน์ของเพือ่นบา้น ทะเลาะกบัพ่ีน้อง ไม่เคารพกฎของโรงเรยีน ไม่เช่ือฟังพ่อกบัแม่ หรอืคดิ
เรือ่งไมด่!ี เราจะพยายามอยา่งเต็มท่ีทีจ่ะไมท่ำาบาป! เราจะระมัดระวงัใหม้าก ๆ  เพราะเทา่ทีเ่รารูว้า่ความรอด
เป็นส่ิงที่เปราะบางมาก ซึ่งสามารถสูญหายไดง้่าย ถึงแม้เราจะพยายามอย่างฮึกเหิมที่จะเป็นครสิเตยีนแท้ 
แตห่ลังจากน้ันประมาณสองสัปดาห์ เราก็ตดัสินใจวา่มันยากเกินไปและยอมแพ้! เราถึงกับรูสึ้กถึงอิสระที่
จะประพฤตติวัไม่ด ีและเรารูว้า่จะมีการฟ้ืนฟูครัง้อื่น ๆ อีกที่เราจะไดร้บัการช่วยเหลืออีกครัง้ เราคดิเองวา่ 
บางทีสักวนัหน่ึงเราอาจจะดพีอที่จะไดร้บัความรอดได ้แตล่ึก ๆ ในใจเราก็สงสัย

เมื่อความเชื่อและความมั่นใจอยู่ที่ตัวเองและไม่ ใช่ ในคุณงามความดีและความสำาเร็จของพระครสิต์ที่
กางเขน ผลลพัธก็์คอืความไมม่ัน่คง เมือ่ ความ ศรทัธาของคนเราอยู่ ในงานอนัชอบธรรมของตวัเอง แทนที่
จะเป็นความชอบธรรมของพระครสิตท์ี่ทำางานในตัวเขา เขาก็จะสะดุดล้ม เม่ือการงานท่ีดี แทนที่จะเป็น
พระคุณ กลายเป็นวธิีสู่ความรอดแทนที่จะเป็นผลแห่งความรอด ข่าวดีก็ย่อมจะกลายเป็นข่าวรา้ย การ

คณุธรรม ความรู ้การควบคมุตนเอง ความอุตสาหะ และความเลือ่มใสในพระเจ้าเป็นคณุลักษณะทัง้หมด
ของพระเยซูเจ้า ซ่ึงเราอาจมีส่วนรว่มเพราะเราไดร้บั เมล็ดพันธุ์ แห่งคณุลักษณะแบบพระเจ้าแล้ว

คำาถามคอื “คณุมีเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าในจิตวญิญาณของคณุหรอืไม่?” คณุเกิดใหม่หรอืไม่?

ภาพอุปมาจากกีฬา

ผมสนุกกบัการเลน่กอลฟ์ ถงึแมว้า่ผมจะไม่ ใช่คนทีเ่ลน่เกง่ จะเกดิอะไรขึน้ถา้หากนักกอลฟ์มอือาชีพอนัดบั
หน่ึงของโลกเข้าสู่รา่งกายของผม? และจะเป็นอย่างไรถ้าผมเต็มใจยอมให้การควบคุมจิตใจและรา่งกาย
ของผมเป็นไปตามการควบคุมของนักกอล์ฟคนน้ัน? น่ันจะสรา้งความแตกต่างในการเล่นของผมหรอื
เปล่า? แน่นอน!

โดยทางความเชื่อในพระกิตตคิณุ พระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าไดเ้ข้ามาสถิตกับเราโดยพระวญิญาณ
บรสุิทธิ ์126 ทัง้ในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะพระกายของพระครสิต์127 การสถติอยูน้ี่หมายความวา่พลงั
อำานาจเดียวกันกำาลังปฏิบัติกิจอยู่ ในเราเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกิจในพระครสิต์128 ส่ิงน้ีทำาให้ผู้เช่ือทุกคนมี
ความสอดคล้องกับพระฉายของพระครสิต์

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเก่ียวข้องกับการปลูกฝัง  
คุณลักษณะแบบพระเจ้าภายในแต่ไม่สามารถ
สรา้งคุณลักษณะแบบน้ันได้

เราไม่ ได้สรา้งคุณลักษณะของพระเจ้าภายในจิตใจของเราเอง แต่เราต้องสรา้งสภาพที่คุณลักษณะของ
พระองคจ์ะ เตบิโตสู่ความอาวโุส

เราไม่สามารถสรา้งคุณลักษณะของพระเจ้าในตัวเรา เพราะจะต้องได้รบัการปลูกฝังในเราโดยพระคุณ
ผา่นทางพระวญิญาณบรสุิทธิ ์แตเ่ราตอ้งสรา้งสภาพทีเ่หมาะสมและหวา่นเมล็ดพชืโดยทีค่ณุลักษณะของ
พระเจ้า—ชีวติของพระเยซู—จะเตบิโตเป็นผู้ ใหญ่ ในบุคลิกภาพของเรา

เราไม่สามารถก่อให้เกิดผลของพระวญิญาณในชีวติของเรา ความรกั ความยินดี สันติสุข ความอดกลัน้ไว้
นาน ความปราณี ความด ีความสัตย์ซ่ือ ความอ่อนสุภาพ และการรจูักบังคบัตวั129 เปาโลกล่าววา่ผลน้ีเป็น 
“ผล ของพระวญิญาณ” ไม่ ใช่ผลของเรา แตเ่ราตอ้งออกฝึกฝนตนเองเพือ่เดนิตามความจำาเป็นเพือ่ใหพ้ระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิกอ่ผล เปาโลกระตุน้เราให้ “ดำาเนินชีวติตามพระวญิญาณ” 130 การเดนิพดูถงึการเลอืกอยา่ง
มีสต ิความใส่ ใจตอ่การนำาทางของพระวญิญาณ และระดบัของความพยายาม 

126 ยอห์น 14:16-18
127 1 โครนิธ์ 3:16, 1 โครนิธ์ 6:15
128 เอเฟซัส 1:19, เอเฟซัส 3:20
129 กาลาเทีย 5:22-23
130 กาลาเทีย 5:16

การสรา้งชีวติฝ่าย
วญิญาณ จะช่วยให้
เราเรยีนรูว้ธีิเตรยีม
ดินในใจเพ่ือให้
พระฉายของพระ
ครสิต์เติบโตในเรา 
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ประเมนิตนเองอยา่งตอ่เน่ืองนอกเหนือจากความเชือ่ทีมี่พระครสิตเ์ป็นศนูยก์ลางนำาไปสู่ความพา่ยแพ ้ตาม
ดว้ยความสิน้หวงั และจากน้ันก็ไปสู่ความอบัปางทางวญิญาณ ความไมม่ัน่คงนิรนัดรเ์ป็นเหมอืนการหลอก
ลวงและทำาลายความเช่ือ เช่นเดยีวกับความมั่นคงนิรนัดรท์ี่ขาดคณุสมบัตแิละไม่มีเงือ่นไข

 ในทางตรงกนัขา้ม มคีวามมัน่คงนิรนัดร ์ทีข่าดคณุสมบตั ิท่ีเรยีกวา่ "ความรอด" หรอื "การใหอ้ภยั" โดยไมมี่
การบงัเกิดใหม่ พระคมัภีรส์อนอยา่งแน่นอนวา่ผูเ้ช่ือน้ันปลอดภยั และความปลอดภยัของพวกเขาไม่ไดอ้ยู่
ทีต่วัพวกเขาเอง แตอ่ยู่ ในงานทีส่ำาเรจ็ของพระครสิต ์แต่
มีคนจำานวนมากในทุกวนัน้ีที่ ไดร้บัการสอนวา่คน ๆ หน่ึง
สามารถเป็นผู้ชอบธรรมหรอืให้อภัยได้ โดยไม่ตอ้งบังเกิด
ใหมห่รอืสรา้งใหม ่พวกเขาไดร้บัการสอนเรือ่งน้ีแมว้า่พระ
คัมภีรจ์ะชัดเจนมากวา่การวางใจในพระครสิต์นำา “ชีวติ
ใหม”่ 131 มาสู่พวกเขาทีต่ายแลว้ เพราะการสอนทีผ่ดิพลาด
น้ี หลายคนจึงประมาทในเรือ่งความชอบธรรม มึนงงตอ่
ความเช่ือมั่น และตาบอดต่อสภาพทางวิญญาณที่แท้
จรงิของพวกเขา

การสนทนาทางวทิยคุรัง้หน่ึงระหวา่งครสูอนพระคมัภีรท์ี่
มช่ืีอเสียงและคนที่ โทรแสดงใหเ้ห็นความจรงิทีน่่าเศรา้น้ี 
คนที่ โทรพูดทำานองน้ี: “ท่านครบั ผมยอมรบัพระครสิต์
เมือ่ผมยงัเด็ก แตผ่มละทิง้ครสิตจกัรและดำาเนินชีวติทีผ่ดิ
ศีลธรรมมาหลายปีแลว้ ผมเคยเสพยา ลว่งประเวณีหลาย
ครัง้ และถึงกับติดคุก ท่านคิดวา่ผมยังรอดอยู่มัย้ครบั?” 
ครสูอนพระคัมภีรต์อบวา่ “ถ้าคุณยอมรบัพระครสิต์อย่างแท้จรงิตัง้แต่ยังเป็นเด็ก ไม่วา่คุณจะช่ัวรา้ยแค่
ไหน คณุก็อยู่ ในทางไปสู่สวรรคอ์ย่างแท้จรงิ และคณุไม่สามารถออกจากเส้นทางน้ันได”้ เรือ่งมันเป็นแบบ
น้ี ไม่มีการตกัเตอืน ไม่มีการตำาหนิดว้ยความรกั มีแคก่ารหนุนใจ

หลังจากที่ผมไดย้ินการสนทนาน้ี คำาถามที่จรงิจังก็เข้ามาในหัว:

 · ใครคนใดจะอ้างเหตผุลในพระคมัภีรท์ี่เสนอคำารบัรองแก่ชายผู้ดำาเนินชีวติในความบาปโดยจงใจ
ไดอ้ย่างไร?

 · ผู้เขียนพระคมัภีรเ์คยให้การรบัรองความรอดแก่ผู้ที่มีชีวติดว้ยการไม่เช่ือฟังในปัจจุบันหรอืเปล่า?

 · ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่เคยพยายามที่จะรบัรองคนที่ประพฤติ ในความบาปหรอืไม่?

ไม่เคย! อันที่จรงิพระเยซูทรงเตือนวา่: “ ไม่ ใช่ทุกคนที่กล่าวแก่เราวา่ ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’  
จะเขา้ในอาณาจกัรแหง่สวรรค ์เวน้แตผู่ท้ีก่ระทำาตามน้ำ าพระทยัพระบดิาของเราผูซ่ึ้งทรงสถติในสวรรค”์ 132

131 1 ยอห์น 5:12; เอเฟซัส 2:5; 2 โครนิธ์ 5:17
132 มัทธิว 7:21

“ดอกไม้ ไม่ได้ทำาให้เกิดฤดู
ใบไม้ผลิ แต่คุณไม่สามารถมี
ฤดูใบไม้ผลิได้ถ้าไม่มีดอกไม้ 
นกไม่ได้นำามาซ่ึงฤดูรอ้น แต่
คุณจะไม่มีฤดูรอ้นถ้าไม่มี
นก ไม่ ใช่ความชอบธรรมท่ี
ช่วยผมให้รอด แต่ความรอด
นำามาซ่ึงความชอบธรรม”

A. W. Tozer

 



49บทเรยีนที ่3 ความมั่นใจจากพระคมัภีร์ ในฤทธิ์เดชเพือ่การสรา้งชีวติ

เปาโลเรยีกรอ้งให้คนท่ีประกาศตวัเป็นครสิเตยีนวา่ทึกทักเอาอะไร: “ท่านจงพิจารณาดตูวัของท่านวา่ท่าน
ตัง้อยู่ ในความเชื่อหรอืไม่ จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิด ท่านไม่สำานึกหรอืวา่ พระเยซูครสิต์ทรงสถิตอยู่
ในท่านทัง้หลาย นอกจากท่านจะแพ้การชันสูตร” 133

ผูอ้า้งตวัวา่เช่ือหลายคนไมเ่ขา้ใจพระกติตคิณุอยา่งถ่องแท ้พวกเขาเช่ือวา่พระเจ้าไดย้กโทษใหพ้วกเขาผา่น
การสิน้พระชนม์ของพระเยซบูนไม้กางเขน แตพ่วกเขาไมส่ามารถอธบิายไดว้า่เป็นไปไดอ้ยา่งไร คน ๆ  หน่ึง
จะรอดได้ โดยที่ ไม่เข้าใจในพระกิตติคุณอย่างถ่องแท้ ซ่ึงความมั่นใจและการรบัรองจะแข็งแกรง่ขึน้ด้วย
ความรู ้เพราะพวกเขาขาดความเข้าใจ ครสิเตยีนจำานวนมากพบวา่ตนเองไม่สามารถทนตอ่ขอ้กลา่วหาของ
ศัตรไูด ้บางครัง้พวกเขาก็พา่ยแพ้เพราะความสงสัยและความสิน้หวงั น่ีไม่ ใช่ชีวติทีพ่ระเจา้ตอ้งการใหเ้รามี

 » ทำาแบบทดสอบความมั่นใจในสองหน้าถัดไปและประเมินว่าคุณเข้าใจพระกิตติคุณดีเพียงใด  
(คณุอาจตอ้งทำาสำาเนาแทนที่จะเขียนในหนังสือของคณุ) จงใช้พระคมัภีรข์องคณุไดต้ามสะดวก

133 2 โครนิธ์ 13:5
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การทดสอบความม่ันใจ
คุณเข้าใจพระกิตติคุณดีแค่ไหน? 134

1. วลี ไหนอธิบายไดด้ทีี่สุด? (เลือกหน่ึงวลีและเสนอหลักฐานในพระคมัภีร์ ไบเบิล) 

 · ไดร้บัความรอดโดย พระคณุโดย ความเช่ือรกัษา ดว้ยการงานที่ดี
 · ไดร้บัความรอดโดยการงานที่ด ีรกัษาไว้ โดยการงาน
 · ไดร้บัความรอดโดยพระคณุดว้ยความเช่ือ รกัษาไว้ โดยพระคณุดว้ยความเช่ือ

 » ทำาไมคณุถึงเลือกคำาตอบน้ัน? อธิบายให้กลุ่มของคณุฟัง

พระคมัภีรร์ะบุไวอ้ย่างชัดเจนวา่มนุษย์ทุกคนตอ้งไดร้บัความรอด (กิจการ 4:12) คำาถามตอ่ไปน้ีจะช่วยให้
เราเข้าใจวา่เหตผุลที่เราตอ้งไดร้บัความรอด

2. เราตอ้งไดร้บัความรอดเพราะเราเป็น __________ (   โรม 3:10, 23;  อิสยาห์ 53:6)

3. ผลของบาปสามประการสำาหรบัคนบาปคอือะไร?

 · ความบาป __________ เราจากพระเจ้า (อิสยาห์ 59:1-2)
 · ความบาปทำาให้เราอยู่ภายใต ้__________ ของพระเจ้า (เอเฟซัส 5:5-6)
 · บาปส่งผลให้เกิด __________ ( โรม 6:23; เอเฟซัส 2:1)

4. ความเช่ือในการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูแก้ ไขผลของความบาปอย่างไร?

 · พระเจ้าทรงทำาให้พระเยซูเป็น _________ สำาหรบัเรา (2 โครนิธ์ 5:21; 1 เปโตร 2:24)
 · ในฐานะตวัแทนของเรา พระเยซูทรง__________ จากพระเจ้าเพราะบาป (มัทธิว 27:46)
 · พระเยซูทรงแบก __________ ของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่เรา (อิสยาห์ 53:6-7)
 · โดยความเช่ือในการฟ้ืนคนืพระชนม ์พระเยซทูำาใหเ้รา __________ฝ่ายวญิญาณและชัว่นิรนั

ดร ์(เอเฟซัส 2:6; 1 เปโตร 1:3)

5. เครือ่งหมายใดชัดเจนที่สุดที่แสดงวา่เราไดร้บัชีวติใหม่ โดยความเช่ือในการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
เยซูครสิต?์

 · เรามีพยานของ __________ ___________ วา่เราเป็นลูกของพระเจ้า ( โรม 8:16)

 · เรามคีวามปรารถนาทีจ่ะรูแ้ละ __________ พระวจนะของพระเจา้ (ยอหน์ 8:31; 1 เปโตร 2: 2-3;  
1 ยอห์น 2:3-4).

134 คำาตอบอยู่ดา้นหลังหลักสูตรน้ี (หน้า 263)
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 · เรามี ___________ สำาหรับพระเยซูและสำาหรับคนอื่น ๆ (ยอห์น 8:42, ยอห์น 13:35;  
1 ยอห์น 3:14).

 · แม้ว่าเรายังต้องถูกตัดแต่งกิ่ง เราก็บังเกิด __________ฝ่ายวิญญาณ (ยอห์น 15:8;  
กาลาเทยี 5:22-23) และแมว้า่บางคนอาจยงัดิน้รนอยู ่ดว้ยบาปทีร่มุเรา้ (1 ยอห์น 2:1; ฮีบร ู12:1) 
เราก็เอาชนะ __________ โดยเจตนาและเป็นนิสัย(1 ยอหน์ 2:29) จอหน์ เวสลยี ์กลา่วไวด้งัน้ี 
“บาปยังคงอยู่ แตม่ันไม่ครอบงำา”

6. ทำาไมพระเยซูตอ้งหลั่งพระโลหิตของพระองค?์ ( ฮีบร ู9:22;  1 เปโตร 1:18-19)

เพราะโดยพระบัญชาของพระเจ้า บาป ไม่สามารถ __________ ได้หากปราศจากการหลั่ง 
__________ที่ปราศจากบาป

7. ทำาไมจึงสำาคญัที่พระเยซูทรงเกิดเป็นมนุษย์? ( 1 ทิโมธี 2:5)

ในฐานะทีเ่ป็นทัง้มนุษยแ์ละพระเจา้ พระเยซทูรงกลายเป็น __________ ระหวา่งพระเจา้กับมนุษย ์
พระองคเ์ป็นตวัแทนของทัง้พระเจ้าผู้บรสุิทธิ์และคนบาป พระองคก์ลายเป็นอาดมัคนที่สองที่ ไม่
ตกสู่บาป และดว้ยเหตน้ีุจึงมีคณุสมบัตเิป็นเครือ่งบูชาที่สมบูรณ์แบบเพื่อเรา

8. การงานมีบทบาทอะไรในความรอดของเรา? ( ยากอบ 2:17;  ทิตสั 3:8;  เอเฟซัส 2:10)

การงานที่ดคีอื __________ ของการบังเกิดใหม่

9. คณุตอ้งทำาอย่างไรจึงจะรอด?

 · __________ วา่คณุเป็นคนบาป และ __________ ( โรม 6:23; กิจการ 3:19)
 · __________ พระกิตตคิณุ (กิจการ 16:31; เอเฟซัส 2:8)
 · __________ พระเยซูเป็นองคพ์ระผู้เป็นเจ้า ( โรม 10:9)

10. เราไม่เพียงไดร้บัความรอดโดยความเช่ือในงานที่สำาเรจ็ของพระครสิตเ์ท่าน้ัน แตย่ังไดร้บัการคุม้ครอง

โดย ______________ อีกดว้ย ( 1 เปโตร 1:5)
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หลักประกันสามประการ 
มีการสร้างความเชื่อมั่นสามประการที่เราต้องการจะ
พจิารณาในตอนน้ี: ความเช่ือในงานท่ีสำาเรจ็แล้วของพระ
ครสิต์ ซ่ึงยืนยันโดย พยานท่ีซ่ือสตัย์แห่ง พระวิญญาณ
บรสุิทธ์ิ และ การดำาเนินท่ีเกิดผลของครสิเตียน 

ในหน้าตอ่ไปน้ี เราจะตรวจสอบส่ิงเหล่าน้ีให้ละเอียดยิ่งขึน้

เราพบความม่ันใจโดยทางความ
เช่ือในงานท่ีสำาเรจ็แล้วของ
พระเยซูครสิต์องค์เดียว

รากฐานที่มั่นคงของความเชื่อในการช่วยให้รอด ไม่ไดห้ยั่ง
รากในความเปลีย่นแปลงของอารมณ์ ความรูสึ้กทีผิ่ดพลาด
ของประสบการณ์ของเรา หรอืความไม่สอดคล้องกันของ
การปฏิบัติทางวญิญาณของเรา แต่อยู่บนงานแห่งการไถ่ที่
ไม่เปลีย่นแปลงและเป็นนิรนัดรข์องพระเจ้า

ความรูสึ้กและประสบการณ์ตา่ง ๆ  เป็นส่ิงทีย่อดเยีย่มในชีวติ
ครสิเตยีน แตก็่มคีวามไมส่อดคลอ้งกนั หลากหลาย และไม่
น่าเช่ือถือ แม้แตศ่าสนาเท็จก็สามารถให้ประสบการณ์ทาง
วญิญาณได้ เพราะ “ทูตแห่งความสวา่ง” 135 เป็นผู้ชำานาญ
การปลอมแปลง

ความชอบธรรมเป็นผลมาจากความรอด แตแ่มแ้ตว่สุิทธชินทีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ดก็ยงัประสบกบัช่วงเวลาแหง่ความ
ลม้เหลว ความรอดของเรามพีืน้ฐานมาจากบางส่ิงท่ีน่าเช่ือถอืมากกวา่ตวัเรา อารมณ์ และประสบการณ์ของ
เรา น่ันคอืความจรงิของพระกิตตคิณุ

เราไดย้ินมาวา่เมื่อนักบินบินผ่านก้อนเมฆ เขาตอ้งไม่วางใจในประสาทสัมผัสของตนเอง แตเ่ช่ือในเครือ่ง
มือตา่ง ๆ ของเขา ในทำานองเดยีวกัน เมื่อผู้เช่ือผ่านพายุฝ่ายวญิญาณ เราตอ้งไม่วางใจในตนเอง แตเ่ช่ือใน
พระวจนะของพระเจ้า

พ่อของผมเล่าเรือ่งนายพรานคนหน่ึงที่หลงทางอยู่ ในป่า แม้วา่เขาจะมีเข็มทิศ เขาก็ ไม่เช่ือ น่าเศรา้ หลัง
จากคน้หาอยู่หลายวนั เจ้าหน้าที่พบวา่เขาเสียชีวติแล้ว พระวจนะของพระเจ้าเป็นเข็มทิศแห่งความรอด
ที่เราตอ้งไวว้างใจ

135 2 โครนิธ์ 11:14

“เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะ
ต้องขยันขันแข็งอย่างเต็มท่ี
เพ่ือให้การเรยีกและการเลือก
ตัง้ของพระองค์แน่นอน 
ด้วยเหตุน้ัน จิตใจของเขา
จะขยายใหญ่ขึน้ด้วยสนัติสุข
และความปิติยินดี ในพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ ในความรกั
และความขอบคุณต่อพระ
ผู้เป็นเจ้า และในความเข้ม
แข็งและความรา่เรงิในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของการเช่ือฟัง 
ผลแห่งความม่ันใจท่ีถูกต้อง”

Westminster 
Confession of Faith

 



53บทเรยีนที ่3 ความมั่นใจจากพระคมัภีร์ ในฤทธิ์เดชเพือ่การสรา้งชีวติ

งานท่ีสำาเรจ็แล้วของพระครสิต์คืออะไร?

งานทีส่ำาเรจ็แลว้ของพระเยซคูรสิตห์มายความวา่อยา่งไร? หมายความวา่ผมตอ้งไดร้บัความรอดโดยพระนาม
ของพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีว136 ทีพ่ระเยซสิูน้พระชนมแ์ทนผมทรงชดใช้ โทษบาปของผมซึง่ก็คอืความตาย137

 · พระเยซูกลายเป็นตัวแทนของผม เน่ืองจากมนุษย์ทำาบาป มนุษย์จึงต้องชดใช้ พระเยซูกลาย
เป็นมนุษย์ (พระเจ้าในรา่งมนุษย์) เพื่อเข้ามาแทนที่มนุษย์ ในการพิพากษาและให้มนุษย์คืนดี
กับพระเจ้า138

 · พระเยซูทรงหลัง่พระโลหิตที่ปราศจากบาปเพื่อเป็นการชดใช้บาป139

 · พระเยซูทรงแบกความบาปของเราไว้ ในพระกายของพระองค์เอง เพื่อเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปที่
สมบูรณ์แบบ140

 · พระเยซูทรงแยกจากพระบดิาของพระองคแ์ละทรงรบัพระพิโรธทีคู่ค่วรกบับาปของเรา เพือ่เราจะ
ไม่ตอ้งถูกแยกจากพระเจ้าช่ัวนิรนัดร์141

 · โดย ความเช่ือในการสิน้พระชนม์ของพระเยซูเพื่อบาป ชีวติเก่าในความบาปของเราก็ล่วงลับไป
พรอ้มกับพระองค์142

 · โดยการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู เราเองก็จะถูกปลุกให้เป็นขึน้มาสู่ชีวติใหม่เช่นกัน143

 · โดยการฟ้ืนคนืพระชนม ์พระเยซทูรงเอาชนะความบาป ความตาย และอำานาจช่ัวรา้ยทกุอย่าง และ
โดยความเช่ือ ฤทธิ์เดชการฟ้ืนคนืพระชนม์อันเดยีวกันน้ีก็กำาลังทำางานอยู่ ในเรา144

 · โดยการฟ้ืนคืนพระชนม์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ตายเพราะการล่วง
ละเมิดและบาป145

 · พระครสิต์ ในเราคอื “ความหวงัแห่งสง่าราศี” 146

 · ความรอดหมายความวา่เราไดก้ลายเป็นผูม้ส่ีวนในคณุลกัษณะของพระเจ้า147 และขณะน้ีชีวติของ
เราถูกซ่อนไวก้ับพระครสิต์ ในพระเจ้า148

136 กิจการ 4:12
137 2 โครนิธ์ 5:21
138 2 โครนิธ์ 5:21; โรม 5:19
139 ฮีบร ู9:22
140 1 เปโตร 2:24; อิสยาห์ 53:5-6
141 กาลาเทีย 3:13; มัทธิว 27:46
142 โรม 6:6
143 โรม 6:4
144 เอเฟซัส 1:19-21
145 เอเฟซัส 2:5; 2 โครนิธ์ 5:17
146 โคโลสี 1:27
147 2 เปโตร 1:4
148 โคโลสี 3:3
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บรรดาผูท้ีเ่ช่ือขา่วประเสรฐิไดร้บัความรอดโดยความเช่ือเพยีงอย่างเดยีวในขา่วสารน้ี ไม่ ใช่โดยความพยายาม
ของพวกเขาที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย149 ความเชื่อที่ช่วยเราให้รอดเป็นความเชื่อเดยีวกันกับที่ดแูลรกัษา
ไวจ้นถึงที่สุด 150

เราต้องมาถึงสถานที่ ในชีวติครสิเตียนของเราท่ีซ่ึงความเช่ือมั่นของเราช่ัวนิรนัดรอ์ยู่ ในงานท่ีสำาเรจ็แล้ว
ของพระเยซูครสิตบ์นไม้กางเขนเพียงประการเดยีว การงานที่ดเีป็นผลแห่งความรอดแต่ไม่เคยเป็นที่มา 
เช่นเดยีวกบัความกรณุาทีส่ามแีสดงตอ่ภรรยาไมเ่คยเป็นพืน้ฐานของพันธสัญญาการสมรสของพวกเขาแต่
เป็นผลจากพันธสัญญาตา่งหาก ในชีวติครสิเตยีนของเรา เช่นเดยีวกับในความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความ
รกัของเราน้ันไม่สมบูรณ์ การแสดงของเรามักมีข้อบกพรอ่ง และบางครัง้ประสบการณ์ของเราก็น่าผิดหวงั

ผมจะไม่มีวนัลืมเรือ่งท่ีอาจารย์คนหน่ึงในวทิยาลัยพระคมัภีรเ์ล่าให้ฟังเก่ียวกับนักศึกษาสองคน คูท่ี่น่ารกั
คูน้ี่ตกหลุมรกักัน หมัน้หมายกัน และมีกำาหนดวนัสำาหรบัการแตง่งาน งานววิาห์มาถึง พิธีก็สวยงาม และ
คำาสัตย์สาบานของพวกเขาก็กล่าวซ้ำาดว้ยความจรงิใจและความรูสึ้ก ไม่กี่ช่ัวโมงตอ่มา คูส่มรสใหม่คูน้ี่ป่วย
หนักเพราะอาหารเป็นพิษ (ตามที่ผมจำาเรือ่งราวได)้ และใช้เวลาฮันนีมูนในโรงพยาบาล!

อาจารย์ของผมถามชัน้เรยีนของเรา “การแตง่งานของทัง้คูล่ดน้อยลงเพราะวธิทีีพ่วกเขารูสึ้กในอกีหลายวนั
หลงังานแตง่หรอืเปล่า?” แน่นอน เรารูค้ำาตอบแลว้ การแตง่งานเช่นเดยีวกับความรอดขึน้อยูกั่บสัญญาหรอื
พันธสัญญาที่ ไม่เปลีย่นแปลง ไม่ ใช่อารมณ์และประสบการณ์ที่ ไม่น่าเช่ือถือ

ธรรมชาติของความเช่ือ

หากความรอดเกดิขึน้โดยความเชื่อ จำาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองความเชื่อน้ี พระวจนะของ
พระเจา้สอนไวอ้ยา่งชัดเจนวา่ความเชื่อทีช่่วยใหร้อดเป็นความเชื่อทีม่ชีีวติ ความเชื่อคอืการไวว้างใจในพระ
ครสิตต์อนน้ี! ความเช่ือที่มีชีวติไวว้างใจงานแห่งการไถ่ของพระครสิต์ ในปัจจุบัน ความเช่ือที่มีชีวติยอมให้
พระเจ้าทรงช่วยให้รอดในอดตีและที่จะช่วยเราให้รอดในปัจจุบันตอ่ ๆ ไป ความเช่ือที่มีชีวติจะแสดงหลัก
ฐาน ความเช่ือที่ตายแล้วคือความเช่ือที่ปราศจากการกระทำา—ความเช่ือแบบที่ปีศาจก็มี151 เราเห็นความ
เช่ือที่มีชีวติในข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี:

ขอให้พวกเราเข้ามาใกล้ดว้ยใจจรงิ ใน ความเช่ืออันม่ันคงเต็มเป่ียมโดยให้ ใจ ของพวกเราถูก
ประพรมชำาระให้พ้นจากใจวนิิจฉัยผิดและชอบอันช่ัวรา้ยe และกาย ของพวกเราถูกล้างชำาระ
ดว้ยน้ำ าอันใสบรสุิทธิ์152

ผูถ้กูพิทักษ์รกัษาโดยฤทธิเ์ดชของพระเจา้โดยทางความเช่ือไปสู่ความรอด ซ่ึงพรอ้มทีจ่ะถกูเปิด
เผยในยุคสุดท้าย153

149 เอเฟซัส 2:8-9
150 1 เปโตร 1:5
151 ยากอบ 2:14-20
152 ฮีบร ู10:22 การเน้นเพิ่มเข้ามา
153 1 เปโตร 1:4 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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จากข้อเหล่าน้ีและข้ออื่น ๆ อีกมาก เราเรยีนรูส่ิ้งตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับความเช่ือที่มีชีวติ

1.  ความเช่ือ ท่ีมีชีวติจรงิใจ—มาจาก “ ใจท่ีแท้”

ผู้เช่ือทีจ่รงิใจยอ่มมสีตริูสึ้กผดิชอบทีชั่ดเจน เขาไม่ ใช่ผูเ้ช่ือทีป่ราศจากบาป แตเ่ป็นผูท้ี ่“ถกูประพรมชำาระ
ให้พ้นจากใจวนิิจฉัยผิดและชอบอันช่ัวรา้ย” 154

ผูเ้ช่ือทีจ่รงิใจคอืผูเ้ช่ือทีถ่อ่มตน เขาจะไมซ่่อนหรอืปิดบงัความบาปอกีตอ่ไป ถา้พระวจนะของพระเจา้ตดัสิน
วา่เขาพลาดเป้าฝ่ายวญิญาณ เขาจะสารภาพและปฏิเสธทีจ่ะดำาเนินชีวติดว้ยความหน้าซ่ือใจคด155 ผู้เช่ือที่
จรงิใจไดร้บัการตสีอนอันเจ็บปวดจากพระเจ้าเหมือนมาจากพ่อผู้เป่ียมดว้ยความรกั156 ความเจ็บปวดน้ียัง
เป็นสัญญาณของชีวติแท้

ผูเ้ช่ือทีจ่รงิใจปฏบิตัดิว้ยความเช่ือฟัง157 ผูอ้า้งตวัวา่เป็นผูเ้ช่ือที่ ไมเ่ช่ือฟังพระเจา้เป็นนิสัยเรยีกวา่คนมสุา158

2. ความเช่ือท่ีมีชีวติก่อให้เกิดความม่ันใจ—“ ในความเช่ืออันม่ันคงเต็มเป่ียม”

ความมั่นใจเริม่ตน้ดว้ยความรูเ้รือ่งพระกิตตคิณุ 159 ซ่ึงเป็นพืน้ฐานของความมั่นใจ ความเข้าใจและความ
มั่นใจเป็นการป้องกันที่เข้มแข็งจากความสงสัย ความกลัว การล่อลวง และการกล่าวโทษของมาร 160

3. ความเช่ือท่ีมีชีวติคือความเช่ือซ่ึงได้รบัการรกัษาไว้ โดยอำานาจของพระเจ้า—“ผู้ถูกพิทักษ์รกัษา
โดยฤทธ์ิเดชของพระเจ้าโดยทางความเช่ือ”

คำาน้ี พิทักษ์รกัษา หมายถึงการป้องกันเหมือนกับที่เก็บไว้ ในปราสาทหรอืป้อมปราการ ฤทธิ์อำานาจอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้าโดยทางความเชื่อป้องกัน รกัษา และในที่สุดนำาเราไปสวรรค ์ผู้เชื่อที่มีความเชื่อที่ยัง
มีชีวติถือวา่พระเยซูเป็น “ผู้กำาหนดและผู้สำาเรจ็” ของความเช่ือน้ัน161 พระองคค์อืผู้ทรงเริม่การงานแห่ง
ความรอดที่ดี ในพวกเขาและจะทรงทำาให้สำาเรจ็162

ขอให้เราเข้าใจให้ชัดเจนมาก ๆ วา่ พระคุณทัง้หมด สำาหรบัการเดินทางฝ่ายวญิญาณน้ีมาจากพระเจ้า 
พระองค ์“สามารถคุม้ครองรกัษาพวกท่านมิ ให้ล้มลง และถวายพวกท่านโดยปราศจากตำาหนิตอ่เบือ้งพระ
พักตรแ์ห่งสง่าราศีของพระองค ์พรอ้มกับความปีตยิินดเีหลือล้น”163 พระเจ้าเพียงตอ้งการช่องทางแห่ง

154 ดเูพิ่มเตมิ กิจการ 23:1, กิจการ 24:16; 2 โครนิธ์ 4:2; 1 ทิโมธี 1:5, 19
155 มัทธิว 6:12
156 ฮีบร ู12:5-11
157 ยอห์น 8:31, ยอห์น 15:10
158 1 ยอห์น 2:3-4
159 1 โครนิธ์ 15:3-4; โคโลสี 2:2
160 เอเฟซัส 6:17
161 ฮีบร ู12:2
162 ฟีลิปปี 1:6
163 ยูดาส 1:24
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ความเช่ือที่แท้จรงิเพ่ือเทพระคุณของพระองค์ลงมา โดยฤทธิ์อำานาจของพระเจ้า ถูกทำาให้เหมาะสมด้วย
ความเช่ือ เราไดร้บัพระคณุซ่ึงปกปักรกัษาจิตวญิญาณของเราไวสู่้ชีวตินิรนัดร์

4. ความเช่ือท่ีมีชีวติคือความเช่ือท่ียืนหยัด ถ้าการรกัษาขึน้อยู่กับความเช่ือ ดังน้ัน ความเช่ือก็เป็น
กาลปัจจุบันเสมอ

พระเยซแูละผูเ้ขยีนพนัธสัญญาใหมท่กุคนสอนอยา่งชัดเจนวา่ความเช่ือทีแ่ท้จรงิคอืความเช่ือทีพ่ากเพยีร:

ถ้าพวกท่านดำาเนินต่อไปในความเช่ือน้ันซ่ึงถูกวางรากฐานและตัง้มั่นอยู่ และ ไม่โยกย้ายไป 
จากความหวงัแห่งข่าวประเสรฐิ164

คนชอบธรรมจะมีชีวติดำารงอยู่ โดยความเชื่อ แต่ ถ้าผู้หน่ึงผู้ ใดกลับถอยหลัง, จิตใจของเราจะ
ไม่มีความปีตยิินดี ในคนน้ันเลย165

โดยยึดถือความเช่ือไว้และมี ใจวนิิจฉัยผิดและชอบอันด ีซ่ึงบางคนไดล้ะทิง้ไปเสียในเรือ่งความ
เช่ือจึงไดอ้ับปางลง166

ความเช่ือในพระคัมภีรค์ือความเชื่อในปัจจุบันซ่ึงยึดพระครสิต์ ในฐานะเป็นความหวงัเดียวสำาหรบัความ
รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเหล่าน้ันเมื่อเราล้มเหลว เรา
ตอ้งวงิวอนกางเขน แมเ้มือ่เรากลบัใจ ถา้การเอาออก การถอยกลบั 
หรอืการปลอ่ยวางความเช่ือในข่าวประเสรฐิไม่ ใช่เรือ่งน่ากลวั ทำาไม
ผูเ้ขยีนพนัธสัญญาใหม่จงึเตอืนเราอยา่งจรงิจงั? เราตอ้งตรวจสอบ
ความเช่ือของเรา

ผลของความเช่ือท่ีช่วยให้รอด

ความเช่ือที่มีชีวติในงานที่ทำาเสรจ็แล้วของพระเยซูครสิต์ทำาให้
เราเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระองค ์เม่ือเราไดร้บัความรอด เราก็จะเป็น
หน่ึงเดยีวกบัพระครสิตแ์ละกลายเป็นส่วนหน่ึงของพระกายหรอืค
รสิตจักรของพระองค ์วนิาททีีเ่ราไดร้บัความรอด ส่ิงทีด่ยีอดเยีย่ม
มากมายก็เกิดขึน้

 » ให้นักเรยีนอ่านข้อตา่ง ๆ ที่ตรงกับประเด็นเหล่าน้ี ความจรงิข้อใดมีคา่ที่สุดสำาหรบัคณุในตอนน้ี?

1. เรามีความชอบธรรม โดยความเช่ือในงานไถ่ของพระเยซู พระเจา้พระบิดาทรงประกาศใหเ้ราชอบ
ธรรมอยา่งเสร ีประหน่ึงวา่เราไมเ่คยทำาบาป  พระคมัภรีย์งัสอนดว้ยวา่ในช่วงเวลาแหง่ความความ

164 โคโลสี 1:23 เพิ่มการเน้น
165 ฮีบร ู10:38 การเน้นเพิ่มเข้ามา
166 1 ทิโมธี 1:19 การเน้นเพิ่มเข้ามา
167 โรม 3:24, โรม 5:9

“เพราะจะต้องมีคุณธรรม
และฤทธ์ิเดชแห่งพระ
โลหิตของพระครสิต์แบบ
เดียวกันเพ่ือให้เราสะอาด
เหมือนท่ีทำาให้เราสะอาด”

อดัม คลารก์

 

167
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เช่ือที่ช่วยให้รอด พระเจ้า “ โปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิไดอ้าศัยการกระทำา” 

2. เราถูกทำาให้มีชีวติ  โดยผา่นการสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระครสิต ์เราถกูทำาให้
มชีีวติฝ่ายวญิญาณหรอืบงัเกดิใหม่  โดยการชำาระโดยพระโลหติของพระครสิต์ ใหบ้รสุิทธิ ์  และ
การสรา้งใหมข่องพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ  ความผดิและคราบของบาปของเราจะถูกชำาระลา้งหมดไป

3. เราถูก ชำาระให้บรสุิทธ์ิ  พระเจ้าเรยีกเราวา่บรสุิทธิ์! กล่าวอีกนัยหน่ึง พระองคท์รงแยกเราออกจาก
กันเพื่อพระองคเ์อง ตอนน้ีเราเป็นของพระองคผ์ู้เดยีว

4. เราได้รบัการคืนดีกับพระเจ้า  โดยเครือ่งบูชาของพระองคเ์อง พระเยซูทรงนำาพระเจ้าผู้บรสุิทธิ์
และคนบาปให้กลับมารวมกัน ตอนน้ีเราไม่ ใช่ศัตรขูองพระเจ้าอีกตอ่ไป แตเ่ป็นมิตรกัน 

5. เราถูกรบัเข้าสูค่รอบครวัของพระเจ้า พระเจา้ไดท้รงสรา้งเราใหเ้ป็นเหลา่บตุรของพระองคเ์องโดย
มีสิทธิและสิทธิพิเศษทัง้หมดของความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก  โดยความเช่ือในงานที่ทำาเสรจ็แล้ว
ของพระครสิต ์เราจึงไดเ้ป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทรว่มกับพระครสิต์

6. เราได้รบัคำาสญัญาเรือ่งมรดก มรดกน้ีจะไม่จางหายไปและถูกสงวนไว้ ในสวรรคส์ำาหรบัเรา1

เราไม่ ได้ตระหนักถึงพระคุณทัง้หมดน้ีในขณะที่เราได้รบัความรอด แต่เมื่อเราเข้าใจมากขึน้ ความจรงิ
เหล่าน้ีจะมีคา่สำาหรบัเรามากขึน้เรือ่ย ๆ และเราจะซ่ือสัตย์ตอ่อัตลักษณ์ใหม่น้ีมากขึน้เรือ่ย ๆ เมื่อเราเพ่ง
ความสนใจไปที่ส่ิงน้ัน

ความเช่ือ ท่ีมีชีวติให้ความม่ันใจ

ชายคนหน่ึงเคยเขยีนถงึจอหน์ เวสลยี ์โดยอา้งวา่การเชื่อวา่คน ๆ  หน่ึงอาจสูญเสียความรอดอาจทำาให้ผูเ้ชื่อ
ตกอยู่ ในความสิน้หวงั ชายคนน้ีอทุานกับเวสลยีว์า่ “ถ้า [ส่ิงน้ี] เป็นอยา่งน้ัน ก็บอกลาการปลอบโยนทัง้หมด
ที่ผมมี” ตอ่เรือ่งน้ี หัวใจที่สงสารของเวสลีย์ ไดต้อบกลับคนน้ี:

การปลอบโยนของผมไม่อยู่ ในความเห็นใด ๆ ไม่วา่ผู้เช่ือจะหลุดพ้นหรอืไม่ก็ตาม มิ ใช่การระลึกถึง
ส่ิงทีก่อ่ขึน้ในตวัผมเมือ่วานน้ี แตส่ิ่งทีเ่ป็นอยู่ ในปัจจบุนั คอื ความรูป้ัจจบุนัของผมเกีย่วกบัพระเจา้
ในพระครสิต ์ทำาให้ผมคนืดกีับพระองคเ์อง เมื่อผมเห็นแสงสวา่งแห่งสง่าราศีของพระเจ้าตอ่หน้า
พระเยซูครสิต ์ดำาเนินในความสวา่งดงัที่พระองคท์รงอยู่ ในความสวา่ง และมีสามัคคธีรรมกับพระ

168 โรม 4:6
169 เอเฟซัส 2:5; ยอห์น 3:3
170 1 ยอห์น 1:9
171 ยอห์น 3:1-8; ทิตสั 3:5-6
172 1 โครนิธ์ 6:9-11
173 โคโลสี 1:21-22; โรม 5:10
174 ยอห์น 1:12-13
175 1 เปโตร 1:4, 1 เปโตร 5:4
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บิดาและกับพระบุตร การปลอบโยนของผมคือโดยผ่านพระคุณ ผมสามารถเชื่อในพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์และพระวญิญาณทรงเป็นพยานกับพระวญิญาณของผมวา่ผมเป็นลูกของพระเจ้า ผม
ชอบการปลอบโยนในส่ิงน้ี และในส่ิงน้ีเท่าน้ันที่ผมเห็นพระเยซูท่ีพระหัตถ์เบือ้งขวาของพระเจ้า 
ที่ผมเองมี ไม่ ใช่คนอื่นความหวงัที่เต็มไปดว้ยความเป็นอมตะที่ผมรูสึ้กถึงความรกัของพระเจ้าที่
หลัง่ออกมาในใจของผม บาปถกูตรงึไวก้บัผมแลว้ ความยนิดขีองผมคอืส่ิงน้ี เป็นประจกัษ์พยานใน
มโนธรรมของผมวา่ในความเรยีบง่ายและความจรงิใจ ไม่ ใช่ดว้ยปัญญาทางเน้ือหนัง แต่โดยพระคณุ
ของพระเจา้ ผมจะ[ ใช้ชีวติ] ในโลกน้ี ถา้คณุทำาได ้ไปหาความสุขทีม่ัน่คงกวา่น้ี การปลอบโยนแหง่
สวรรคท์ี่เป่ียมสุขมากกวา่ ถ้าคณุไม่สบายใจอย่างอื่น คณุจะพิงไม้พลองที่หัก ซ่ึงไม่เพียงแตจ่ะรบั
น้ำ าหนักไม่ได ้แตย่ังจะเข้ามาในมือของคณุและแทงคณุดว้ย

ส่ิงที่เวสลีย์พูดคือ ความเช่ือในการช่วยให้รอดท่ีแท้จรงิไม่ ใช่อดีต แต่เป็นปัจจุบัน เป็นความเช่ือที่มีชีวติ
อยู่ ความเช่ือในพระคมัภีร ์คอื การเฝ้ามองพระเยซูทุกวนัและประสบซ่ึงพระคณุของพระองคท์ุกวนั คณุ
มีความเช่ือน้ีหรอืเปล่า?

เราพบความม่ันใจโดยการเป็นพยานท่ีซ่ือสตัย์ของ พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

โครงสรา้งที่สองของความมั่นใจตามพระคมัภีรค์อืการเป็นพยานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เพราะวา่พวกท่านไม่ ได้รบัวญิญาณแห่งการเป็นทาสอีกซึ่งนำาไปสู่ความกลัว แต่พวกท่านได้รบั
พระวญิญาณแห่งการทรงรบัเป็นบุตร ซึ่งโดยพระวญิญาณน้ีพวกเรารอ้งวา่ “อับบา” คือพระบิดา 
พระวญิญาณน้ันเองทรงเป็นพยานรว่มกับจิตวญิญาณของพวกเราวา่ พวกเราเป็นลูกทัง้หลาย
ของพระเจ้า176

คำารบัรองในพระคมัภีรม์าจากคำาพยานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่ตอนน้ีเราเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้า 
น่ีคอืความมั่นใจภายในและจิตสำานึกทางวญิญาณที่เราไดร้บัการอภัยและเกิดจากพระเจ้า

แนวความคดิในพระคมัภีรเ์กี่ยวกับการไถ่และการรบัเป็นบุตรเป็นความจรงิท่ียอดเยี่ยม การเป็นทาสเป็น
ความจรงิทีน่่าเศรา้ในสมยัพนัธสัญญาใหม ่แตเ่ราไดร้บัแจ้งวา่โดยการจ่ายเงนิตามราคาทีก่ำาหนด ทาสสามารถ
ไถ่ถอนและกลายเป็นคนอิสระได ้หลังจากซือ้อิสรภาพของทาสแล้ว ผู้ ไถ่ก็สามารถรบัเขาหรอืเธอเป็นบุตร
ของตนเองและเป็นทายาทของทุกส่ิงที่เขามีอยู่ การรบัเป็นบุตรทำาให้ขัน้ตอนการไถ่ถอนเสรจ็สิน้

พระคัมภีรก์ล่าววา่เมื่อเรายังไม่กลับใจใหม่เราเป็นทาส นายของเราคือความบาป โดยการหลั่งพระโลหิต
ของพระองคเ์อง พระครสิตท์รงชดใช้คา่ไถ่บาปของเรา ทำาลายอำานาจของมันที่ทำาให้เราเป็นทาสและทรง
รบัเราเป็นบตุรธดิาของพระองคเ์อง โดยความเช่ือ เวลาน้ีเราเป็น “ทายาทของพระเจา้ และเป็นทายาทรว่ม
กับพระครสิต”์177 การยืนยันการทำาธุรกรรมฝ่ายวญิญาณน้ีคอืส่ิงที่พระคมัภีรเ์รยีกพยานหรอืคำาพยานของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ เป็นการรบัรูภ้ายในวา่ตอนน้ีเราเป็นลูกที่รกัของพระเจ้า178 พระเจ้าไม่ ใช่ศัตรหูรอืคน

176 โรม 8:15-16; 1 ยอห์น 4:13
177 โรม 8:17
178 1 ยอห์น 4:13



59บทเรยีนที ่3 ความมั่นใจจากพระคมัภีร์ ในฤทธิ์เดชเพือ่การสรา้งชีวติ

แปลกหน้าอีกตอ่ไป แตเ่ป็นผู้ที่เรารูจ้ักมากขึน้ในฐานะ “พระบิดา อับบา!”—ผู้ที่เราสัมพันธ์ดว้ยในระดบัที่
ใกล้ชิดที่สุด179

ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบทีส่ำาคญัทีสุ่ดของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ คณุ
เพลิดเพลินกับคำาพยานข้อน้ีเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่? คุณเคยตระหนักหรอืไม่วา่พระเจ้า
ตอ้งการให้คณุอยู่ ใกล้พระองคม์ากแค่ไหน? คณุเข้าใจราคาทีพ่ระเจ้ายินดจี่ายเพือ่ทีค่ณุและผมจะได้ ใกล้
ชิดกบัพระองคห์รอืเปลา่? คณุรูห้รอืไมว่า่พระเจ้าตอ้งการอวยพรคณุและมอบพระคณุอยา่งลน้เหลอืใหกั้บ
คณุมากแค่ไหน?

เราพบความม่ันใจผ่านทาง 
หลักฐานจากการเดินของครสิเตียนท่ีบังเกิดผล

องคป์ระกอบทีส่ามของความม่ันใจตามพระคมัภรีค์อืการเดนิกบัพระเจา้อย่างเกดิผล แมว้า่เราจะไดร้บัความ
รอดเฉพาะโดยพระคณุทาง ความเชือ่ และไดร้บัการดแูลโดยพระคณุโดยทางความเชือ่ แตค่วามรอดไมเ่คย
เกดิขึน้เพยีงลำาพัง ผูเ้ชือ่ทีแ่ทจ้รงิทกุคนจะสามารถระบหุลักฐานทีชั่ดเจนในลักษณะและชีวติของพวกเขา 
ผู้เช่ือที่แท้จรงิจะแสดงศรทัธาโดยผลงานของพวกเขา:

เพราะวา่พวกเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค ์ที่ถูกสรา้งขึน้ในพระเยซูครสิต์ ให้เข้าสูบ่รรดาการ
งานท่ีดีs ซ่ึงพระเจ้าไดท้รงกำาหนดไวล้่วงหน้าเพื่อที่พวกเราจะดำาเนินในการเหล่าน้ัน180

แตท่า่นอยากทราบไหม โอ คนไรค้า่ วา่ ความเช่ือท่ีปราศจากบรรดาการกระทำาก็ตายเสยีแล้ว?181

พระเยซทูรงสอนวา่ชีวติครสิเตยีนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิเป็นหลกัฐานของการเป็นสาวกทีแ่ทจ้รงิ182 ถา้ชีวติของใคร
ไม่ไดแ้สดงคณุลักษณะแห่งการบังเกิดผล น่ันก็แสดงวา่เป็นการตายฝ่ายวญิญาณ

ผลของความเช่ือท่ีนำ าไปสูค่วามรอด  
การทดสอบภาคปฏิบัติสบิประการของความม่ันใจ
ต่อไปน้ีเป็นการทดสอบสิบประการ183 ซ่ึงเราอาจตรวจสอบตนเองเพื่อดูวา่ความเชื่อของเรามีชีวติอยู่และ
เกิดผลจรงิหรอืไม่184 ในขณะที่งานที่สำาเรจ็แล้วของพระครสิต์เป็นรากแห่งความรอด คำาถามสิบข้อน้ีจะ
ช่วยเราตรวจสอบผลของความรอด:

179 กาลาเทีย 4:6
180 เอเฟซัส 2:10 การเน้นเพิ่มเข้ามา
181 ยากอบ 2:20 การเน้นเพิ่มเข้ามา
182 ยอห์น 15:8
183 ดดัแปลงจากข้อความของศาสนาจารย์ทิม คอนเวย์ "Am I Saved? 10 Tests of Assurance - Tim Conway.” ดงึข้อมลูจาก 

https://www.youtube.com/ 18 กันยายน 2020.
184 2 โครนิธ์ 13:5
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1. ฉันทำาอะไรในท่ีลับ?

ผู้ที่ ได้รับความรอดประสบกับชีวิตลับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้เชิง ความรอดเปลี่ยนส่ิงที่คุณดูบน
อนิเทอรเ์น็ตและส่ิงทีค่ณุทำาเมือ่ไมม่ี ใครเห็น ถา้ชีวติลับของคณุไม่ไดเ้ปลีย่นไปอยา่งสิน้เชิง คณุอาจไม่ ใช่
คนที่ถูกเปลีย่น ในชายหรอืหญิงที่ ไดร้บัความรอดน้ันเพิ่มความปรารถนาให้ ใจบรสุิทธิ์! 185

2.  มีการกลับใจ ท่ีจรงิหรอืไม่?

ความรอดทำาให้เกิด ใจถ่อมและกลับใจ—ไม่เฉพาะในช่วงเวลาแห่งการกลับใจใหม่เท่าน้ัน แตเ่มื่อใดก็ตาม
ที่พระเจ้าทรงตัดสินวา่คุณพลาดเป้าทางวญิญาณ เปโตร ซึ่งเป็นสาวกมานานกวา่สามปีแล้ว รอ้งไห้ด้วย
ความเศรา้โศกหลังจากปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้า186 เมื่อเปาโลตำาหนิชาวโครนิธ์ท่ีทำาผิด ความโศกเศรา้
ตามพระประสงคข์องพระเจ้านำาพวกเขาไปสู่การกลับใจ—การหันกลับจากบาปอย่างกระตอืรอืรน้และมุ่ง
ไปหาพระเจ้า! 187

3. ฉันมีความรกัต่อพระเยซูหรอืเปล่า?

ความรอดกอ่ใหเ้กดิความรกัอนัแรงกลา้ตอ่พระเยซ ูพระเยซตูรสัวา่ถา้พระเจา้เป็นพระบดิาของคณุ คณุจะ
รกัพระองค์188 ไม่มี ใครตอ้งสงสัยวา่พวกเขากำาลงัรกัใครซักคนอยู่หรอืเปลา่ โดยเฉพาะพระเจา้ ความรกัคอื
ส่ิงท่ีทำาให้ ใจตืน่เตน้ น่ันเป็นส่ิงท่ีเรานึกถงึเมือ่ตืน่นอนตอนเช้าและเขา้นอนตอนกลางคนื น่ันคอืส่ิงทีข่บั
เคลือ่นเรา น่ันคอืส่ิงที่ทำาให้เราเต็มใจเสียสละ น่ันเป็นส่ิงที่ทำาให้เรามีชีวติอยู่

4. ฉันรกัผู้คนไหม?

อคัรสาวกยอหน์เขียนวา่คนที่ ไมร่กัผูอ้ืน่ในภาคปฏบัิต ิ(เช่นการแบง่ปันทรพัยสิ์นของเรา) และดว้ยความรกั
แบบกางเขนความรกัน้ันไม่ ใช่แบบพระเจ้า189

5. ฉันเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าหรอืไม่?

การเช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นหน่ึงในเครือ่งหมายที่ชัดเจนที่สุดของการบังเกิดใหม่ พระเยซูตรสั
วา่เราเป็นสาวกที่แท้จรงิเมื่อเราเช่ือฟังพระวจนะของพระองค์190 และพระองคต์รวัวา่ " ไม่ ใช่ทุกคนที่กล่าว
แก่เราวา่ ‘พระองคเ์จ้าข้า พระองคเ์จ้าข้า’ จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค ์เวน้แตผู่้ที่กระทำาตามน้ำ าพระทัย
พระบิดาของเราผู้ซ่ึงทรงสถิตในสวรรค"์191 พระวจนะของพระเจ้ามีอำานาจในชีวติของคณุไหม? หรอื มัน
ง่ายสำาหรบัคณุที่จะเพิกเฉย?

185 สดดุ ี139:23-24
186 ลูกา 22:62
187 1 โครนิธ์ 7:9-11
188 ยอห์น 8:42
189 1 ยอห์น 3:10, 16-19
190 ยอห์น 8:31
191 มัทธิว 7:21
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6. ใจฉันอยู่ท่ี ไหน?

ความรอดทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงในชีวติความคดิของคนเรา ในพระธรรมโรม เปาโลกล่าววา่ผู้ที่ดำาเนิน
ชีวติตามเน้ือหนังทีผ่ดิบาป (ไม่ ใช่ครสิเตยีน) มุง่จติใจของพวกเขาอยูก่บัส่ิงทีเ่ป็นเน้ือหนังทีผ่ดิทำาบาป น่ี
คอืความตาย! แตบ่รรดาผู้ที่ดำาเนินชีวติตามพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ครสิเตยีนแท้) มุ่งจิตใจของพวกเขาอยู่
กบัส่ิงทีเ่ป็นของพระวญิญาณ น่ีคอืชีวติและสันตสุิข192 คณุพบตวัเองวา่คดิถงึพระเจา้ พระคมัภรี ์และเรือ่ง
สวรรคม์ากขึน้เรือ่ย ๆ หรอืไม่? ชีวติทางความคดิที่เต็มไปดว้ยพระวญิญาณเป็นการตสีอนอย่างหน่ึง แตก็่
เป็นผลมาจากคณุลักษณะใหม่เช่นกัน

7. ฉันได้กำาจัดรปูเคราพท่ีมี ให้หมดไปหรอืเปล่า?

โดยทางผู้เผยพระวจนะเอเสเคียล พระเจ้าสัญญา
ว่าจะพรมน้ำ าสะอาดบนคนบาป ชำาระพวกเขาจาก
ความสกปรกและรปูเคารพทัง้หมด ประทานใจใหม่
และวญิญาณใหม่ แทนท่ีหัวใจหินของพวกเขาด้วย
ใจที่อ่อนโยน และใส่พระวิญญาณของพระองค์ ไว้
ในพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะรักษาพระวจนะของ
พระองค์193 พระองค์ ได้ทำาส่ิงน้ีในชีวติของคุณหรอื
ไม?่ พระองคย์งัคงทำาเช่นน้ีในชีวติของคณุหรอืเปล่า? 
พระเจา้หวงแหนความรกัใครข่องคณุ และถ้าคณุเป็น
ลกูของพระองค ์พระองคจ์ะทรงกำาจดัทกุ ๆ  ส่ิงทีแ่ขง่
กันเพื่อความรกัน้ัน

8. ฉันเป็นคนสรา้งใหม่หรอืเปล่า?

คนอืน่เห็นการเปลีย่นแปลงในตวัฉันไหม? การเป็นครสิเตยีนกำาลงัผ่านจากความตายฝ่ายวญิญาณไปสู่ชีวติ
ฝ่ายวญิญาณ ไม่มี ใครเป็นขึน้มาจากความตายโดยไม่มี ใครรู!้ คณุจะไม่ฟ้ืนจากความตายเวน้แตค่นอื่นจะ
สังเกตเห็นการเปลีย่นแปลงที่พระคณุของพระเจ้าไดก้ระทำาขึน้ในตวัคณุ

9. ฉันวางใจในพระครสิต์หรอืเปล่า?

หวัใจทีว่างใจในพระครสิตอ์ยา่งชัดแจง้เป็นหลกัฐานทีย่นืยนัถงึความรอด ผูเ้ช่ือทีแ่ทจ้รงิวางใจในพระครสิต์
ไม่เพียงเพื่อความรอดนิรนัดรเ์ท่าน้ัน แตส่ำาหรบัชีวติประจำาวนั เช่น อาหารและเครือ่งนุ่งห่ม194 คณุพบวา่
ตวัเองเต็มใจที่จะออกจากเขตปลอดภัยและเดนิไปหาพระเยซูบนน้ำ าหรอืไม่ แม้วา่คนอื่นจะเข้าใจผิดและ
พดูเท็จเกีย่วกับคณุไหม? คณุเชือ่วางใจพระองค์ ไหม? การตดัสินใจของคณุแสดงให้เห็นวา่คณุไวว้างใจใคร
—เงิน พลกำาลงัของมนุษย ์หรอืพระครสิต์195 ถา้คณุเป็นผูเ้ช่ือ ก็แสดงวา่คณุกำาลังตดัสินใจเก่ียวกับการเงนิ 
ครอบครวั สุขภาพของคณุ งานของคณุ และส่ิงอื่น ๆ อีกมากมายที่ผู้ ไม่เช่ือถือวา่โง่ 196

192 โรม 8:5-6
193 เอเสเคยีล 36:25-27
194 มัทธิว 6:25
195 1 ทิโมธี 6:17
196 1 โครนิธ์ 1:27

“เช่นกับต้นโอ๊กอ่อนก็จะเป็นต้น
โอ๊ก ทารกท่ีเป็นครสิเตียนก็จะ
เป็นครสิเตียน เหมือนกับการ
เรยีกพุ่มไม้หนามวา่เป็นต้นโอ๊ก 
เป็นเรือ่งน่าขัน ดังน้ันจึงเป็น
เรือ่งน่าขันท่ีจะเรยีกคน ๆ หน่ึงวา่
ครสิเตียนในเม่ือเขาไม่มีลักษณะ
เฉพาะแบบครสิเตียนเลย”

บุคคลไม่ทราบช่ือ
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10. ฉันเห็นผู้คนในรปูแบบใหม่ไหม?

ผูเ้ช่ือทีแ่ทจ้รงิจะเห็นผูค้นในแบบทีต่า่งออกไป เปาโลกลา่ววา่ตอ่จากน้ีไปเราจะไมเ่ห็นผูค้นตามเน้ือหนังอกี
ตอ่ไป—ตามฐานะทางสังคมหรอืเศรษฐกจิ—แตต่ามฐานะทางวญิญาณของพวกเขา—เป็นคนทีพ่ระเจ้ารกั
และเป็นผู้ที่พระครสิตสิ์น้พระชนม์และฟ้ืนคนืพระชนม์197ดงัที่เราไม่ไดถ้ือวา่พระครสิตเ์ป็นเพียงมนุษย์
ธรรมดาอีกต่อไปแล้ว ตอนน้ีเราจึงเห็นวา่เพื่อนรว่มความเช่ือของเราเป็นตามที่พวกเขาเป็น—น้ันคือการ
ทรงสรา้งใหม่ที่คนืดกีับพระเจ้า คณุเห็นผู้คนแตกตา่งจากที่คณุเคยเห็นหรอืไม่?

หยุดสกัครูเ่พ่ือการใครค่รวญ
ตอ่ไปน้ีคอืคำาถามเกี่ยวกับการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณที่ควรพิจารณา:

• ตอนน้ีคณุวางใจในงานที่ทำาสำาเรจ็แล้วของพระครสิตห์รอืไม่? ความหวงัของคณุ
สรา้งขึน้จากการเสียสละของพระองค์ ไหม?

• คุณจำาเป็นต้องกลับใจจากการวางใจในความพยายามและความชอบธรรมของ
ตนเองเพือ่ทำาใหต้นเองเป็นทีย่อมรบัจากพระเจา้หรอืไม?่ ผลงานของตวัคณุเอง?

• คณุปลอ่ยอารมณ์ท่ีวางใจไม่ไดข้องคณุหรอืการรบัรูถ้งึความลม้เหลวให้ขโมยความ
มั่นใจของคณุในพระกิตตคิณุหรอืไม่?

• คุณสนุกกับคำาพยานภายในของพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่คุณเป็นลูกของพระเจ้า
หรอืไม่?

• คณุกำาลงัเรยีนรูเ้ก่ียวกบัสิทธพิเิศษและความรบัผิดชอบของความสัมพนัธข์องคณุ
กับพระเจ้ามากขึน้เรือ่ย ๆ หรอืไม่?

• คณุเห็นผลของความเช่ือทีน่ำ าไปสู่ความรอดในชีวติของคณุหรอืไม่? ถ้าคณุถูกตัง้
ข้อหาวา่เป็นครสิเตยีนในศาล จะมีหลักฐานเพียงพอที่จะตดัสินคณุหรอืไม่?

บางทีตอนน้ีอาจเป็นช่วงเวลาที่ดสีำาหรบัคณุที่จะน้อมตวัลงตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า ถ้าคณุ
ขาดความเช่ือ จงเช่ือและรบัพระกิตตคิณุ จงขอให้พระเจ้าช่วยคณุให้ ไวว้างใจในพระครสิต์
อย่างครบถ้วน ถ้าคุณได้ตระหนักถึงความไม่เชื่อและบาป จงกลับใจและทูลขอพระคุณ
และความเมตตาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงต่อต้านคนเหล่าน้ันที่ทะนงตัว และประทาน
พระคณุแก่คนทัง้หลายที่ถ่อมใจลง198

197 2 โครนิธ์ 5:14-15
198 ยากอบ 4:6
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บทเรยีนท่ี 3 การบ้าน

1. ทบทวนการสอบความมั่นใจในสัปดาห์น้ีและให้ทำาการสอบกับผู้ที่ประกาศตัวเป็น
ครสิเตยีนอย่างน้อยสามคนก่อนการประชุมชัน้เรยีนครัง้ตอ่ไป จงเตรยีมพูดคยุเกี่ยว
กับผลการทดสอบในชัน้เรยีนของสัปดาห์หน้า

2. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

3. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

5. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

6. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

7. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 3 การสอบ
1. ทำาการทดสอบความมั่นใจอีกครัง้

2. หลักการสรา้งความเช่ือมั่นสามประการที่กล่าวถึงในบทน้ีมีอะไรบ้าง?

3. อะไรคอืผลลัพธ์หกประการของความเช่ือที่นำาไปสู่ความรอด?

4. บอกช่ือผลแห่งความรอดที่แท้จรงิ
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บทเรยีนท่ี 4

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
โดยการรูจั้กพระเจ้า

บทเรยีนท่ี 3 การทบทวน
หมายเหตถุงึหัวหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่3 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่3 ทบทวนสามแง่มุมของการเดนิทางของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณทีส่นทนาในบท
ที ่2 ดว้ย

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. รูว้า่จะตอ้งมองหาที่ ไหนเพื่อคน้หาวา่พระเจ้าเป็นใคร

2. เข้าใจสามวธิีสำาคญัที่พระเจ้าเปิดเผยพระองคเ์อง

3. เข้าใจวธิีที่การรูจ้ักพระเจ้ามีความสำาคญัตอ่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

4. สามารถอธิบายคณุลักษณะที่สำาคญับางประการของพระเจ้าได้

5. เข้าใจวธิีที่พระเยซูทรงเปิดเผยคณุลักษณะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

ภาพรวมของชีวติ
นับตัง้แตค่วามบาปของมนุษย์ ในสวน เขาถกูลอ่ลวงให้เช่ือส่ิงทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดเกีย่วกบัพระเจา้ แตเ่ราจะไมม่ี
วนัถูกบังคบัให้รกัหรอืเลียนแบบพระเจ้าท่ีเราไม่ไวว้างใจ ผู้เช่ือที่จรงิใจบางคนพบวา่การแสวงหาการเป็น
เหมือนพระครสิตเ์ป็นเรือ่งยากเพราะพวกเขาไม่เห็นความงามอย่างที่คนอื่นเห็นในพระเยซู
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เหย่ือของความวบัิติ

เมือ่เกดิภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย หรอืโรคภยัลกุลามในประเทศ ผูน้ำาฝ่ายวญิญาณบางคนอา้งวา่ส่ิงเหลา่น้ี
เป็นการเทพระพิโรธและการพพิากษาของพระเจา้ ครสิเตยีนหลายคนตอ่สู้กบัทศันะเกีย่วกบัพระเจา้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เช่ือหลายคนตอ้งทนทุกข์รว่มกับผู้ที่ ไม่เช่ือ

นักศกึษาโรงเรยีนพระคัมภีร์

นักศึกษาโรงเรยีนพระคมัภีรห์ลายคนพบปะกับประธานวทิยาลัยทุกสัปดาห์เพื่อให้เป็นสาวกกลุ่มเล็ก ๆ ใน
ช่วงเย็นวนัหน่ึง ประธานและที่ปรกึษาของพวกเขาถามคำาถามกับนักเรยีนดังน้ี “ถ้าพระเยซูจะเดินผ่าน
ประตูตอนน้ีและมองตรงมาที่คุณ คุณคิดวา่การแสดงออกทางพระพักตรข์องพระองค์จะเป็นเช่นไร?” 
นักเรยีนประหลาดใจกับคำาถามน้ี แตก็่ทำาให้พวกเขาคดิ พวกเขาสองคนเช่ือวา่พระเยซูจะมองดพูวกเขา
ดว้ยความผดิหวงั การแสดงออกของพระองคค์งจะตรสัวา่ "เธอจะทำาไดด้กีวา่น้ี" นักศึกษาอยา่งน้อยคนหน่ึง
เช่ือวา่พระเยซจูะทรงโกรธ หญงิสาวคนหน่ึงเริม่รอ้งไหแ้ละมอีารมณ์จนไมส่ามารถตอบได ้มนัีกเรยีนเพียง
คนเดยีวที่เช่ือวา่ถ้าพระเยซูเดนิผ่านประต ูพระองคจ์ะยิม้!

ภรรยาสาวและแม่

การพยายามสอนและให้คำาปรกึษาแก่ทรชิา ครสิเตยีนใหม่ ไปสู่ชีวติครสิเตยีนทีเ่ป็นทีย่อมรบัและบรรลุผล
สำาเรจ็น้ันไม่ ใช่เรือ่งง่าย เธอเตบิโตขึน้มาในบ้านที่ดา่ทอและหยาบคายและไม่เป็นแบบอย่างที่ด ีในช่วงวยั
รุน่ตอนปลาย เธอไดต้ดิตอ่กับกลุ่มคนทีอ่า้งวา่เป็นครสิเตยีน ซึ่งทำาใหเ้ธอรูสึ้กเหมอืนเป็นครอบครวั แต่ได้
ล้างสมองเธอดว้ยรปูแบบศาสนาครสิตท์ี่บิดเบีย้วและขาดพระคณุอย่างยิ่ง

ภายใต้อิทธิพลน้ี ทรชิาไม่เคยรูสึ้กวา่เธอมีคุณสมบัติ แทนที่จะประสบความยินดีแห่งความรอด เธอกลับ
ตอ้งตอ่สู้กับความสงสัย ความสิน้หวงั และความละอายอย่างตอ่เน่ือง เธอเริม่สับสนฝ่ายวญิญาณมาก เธอ
ไม่รูว้า่จะแยกหลักคำาสอนที่สำาคัญของพระคัมภีรอ์อกจากหลักคำาสอนที่ ไม่สำาคัญของครสิตจักรของเธอ
อย่างไร เมื่อเธอรบัแรงกดดันไม่ไหวแล้ว ทรชิาจึงแยกตัวออกจากโบสถ์น้ันและเริม่ไปโบสถ์ท่ีผมเป็นศิษ
ยาภิบาล ในวนัอาทิตย์วนัหน่ึง เธอยืนขึน้และให้การเป็นพยานด้วยเสียงที่อ่อนล้าและท้อแท้อย่างยิ่ง โดย
สรปุคำาพยานของเธอดว้ยคำากลา่วทีน่่าเศรา้แตเ่ปิดเผย: “ฉันแคพ่ยายามทำาดทีีสุ่ดเพือ่ให้ ไดร้บัความรอด!” 
สำาหรบัทรชิา พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งอย่างมาก การปรนนิบัตพิระองคเ์ป็นภาระ และเป็นไปไม่ไดที้่จะทำาให้
พระองคพ์อพระทัย

เมือ่ผมพยายามสอนทรชิาถงึความจรงิของขา่วประเสรฐิและหลกัคำาสอนเรือ่งพระคณุของพระเจา้ ดเูหมือน
เธอจะมองผมดว้ยความสงสัย ผมคดิวา่เธอคงจะสงสัยวา่ผมเป็นหน่ึงในศิษยาภบิาลทางโลกทีค่รสิตจกัรแรก
ของครอบครวัเตอืนเธอหรอืไม ่บางทผีมกำาลงัเสนอชีวติครสิเตยีนแบบถกู ๆ  ใหเ้ธอ บางทกีารเป็นครสิเตยีน
อาจเป็นเรือ่งที่ยากจรงิ ๆ และผมแคพ่ยายามทำาให้มันง่าย!
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ผู้เช่ือในความเจ็บปวด

ภรรยาชาวนาทีย่ากจนคนหน่ึงทีผ่มพบในหมูบ้่านเล็ก ๆ  แหง่หน่ึงในเอเชีย จู ่ๆ  ก็มแีผลลกึลบัทัว่ตวั เธอทน
ทกุขท์รมานกบัความเจ็บปวดที่ ไมส่ามารถบรรยายไดเ้ป็นเวลาหลายสัปดาห ์ไมม่วีธิกีารรกัษาใดของแพทย์
ที่ ไดผ้ล อยูม่าวนัหน่ึง ผูป้ระกาศของศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืง ไดจ้ดัรณรงค์ ใกลห้มูบ้่านของเธอ 
และครอบครวัก็พาเธอไปพบเขา เขาประกาศวา่เน่ืองจากความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานเป็นผลมา
จากบาป เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าเสมอที่จะรกัษาทางรา่งกาย เขาไดเ้ทศนาการรกัษาทางรา่งกายเพื่อ
เป็นพรแก่ผู้เช่ือทุกคนสามารถเรยีกรอ้ง แม้กระท่ังเรยีกรอ้งวา่น่ันเป็นมรดกโดยชอบธรรมของพวกเขา! 
เขาเทศนาวา่ผู้ทีม่คีวามเช่ือเพยีงพอและถวายเครือ่งบูชาจะไดร้บัการรกัษาในทันท ีดว้ยความสิน้หวงั หญงิ
ยากจนคนน้ีได้ ให้ทุกส่ิงที่มีและเช่ืออย่างจรงิใจในการรกัษาและอธิษฐานอ้อนวอนอย่างแรงกล้า เธอไม่ได้
รบัการรกัษา เพราะเหตใุด? เธอไม่รู ้บางทีเธออาจไม่คูค่วรในสายพระเนตรของพระเจ้า ความเช่ือของเธอ
ไดร้บับาดเจ็บ เธอรูสึ้กวา่พระเจ้าทอดทิง้

ครสิเตียนสูงอายุคนหน่ึง

ผมรูจ้ักครสิเตยีนสูงอายุคนหน่ึงซ่ึงถูกทรมานดว้ยความคดิเกีย่วกับพระเจ้า เธอเช่ือวา่ส่ิงเลวรา้ยทีเ่กิดขึน้
กับเธอเป็นผลมาจากการลงโทษของพระเจ้า เพราะการไม่ปฏิบัตติามการกระตุน้เตอืนภายในทัง้หมดของ
พระองค ์ครัง้หน่ึง เธอรูสึ้กเหมือนกับวา่พระเจ้าบอกให้เธอเข้ารว่มการฟ้ืนฟู แตเ่พราะเธอกับสามีไม่สบาย 
พวกเขาจึงไม่ได้ ไป เมื่อเธอล้มและแขนหักในสองสามวนัต่อมา เธอมั่นใจวา่เป็นการลงโทษของพระเจ้า
สำาหรบั "การไม่เช่ือฟัง" สตรผีู้ล้ำาคา่คนน้ีใช้ชีวติดว้ยความวติกกังวลอย่างมาก

ชาวนาคนหน่ึงในเอเชีย

เมือ่เรว็ ๆ  น้ีมคีนบอกผมเรือ่งชาวนาท่ีเป็นครสิเตยีนในฟิลปิปินส์ทีส่ารภาพความโกรธและความสับสนของ
เขาตอ่ครอบครวัครสิตจกัรของเขา “ผมไมเ่ขา้ใจ!” เขาอทุาน “ทำาไมตน้หอมของผมจงึแคระแกรน ในขณะ
ที่ของเพื่อนบ้านที่ ไม่ ใช่ครสิเตยีนแข็งแรงและโต? พระเจ้าดเูหมือนไม่ยุตธิรรม! ในเมื่อผมเป็นครสิเตยีน 
พระเจ้าไม่ควรทำาให้หัวหอมของผมเกิดผลมากกวา่หัวหอมของเพื่อนบ้านหรอกหรอื?”

กลุ่มวยัรุน่ในเม็กซิโก

กลุ่มวยัรุน่ในเม็กซิโกถูกห้ามไม่ ให้เล่นกีฬาในบรเิวณโบสถ์ “ทีน่ี่คอืดนิแดนศักดิสิ์ทธิ์!” มีการบรรยายเป็น
ครัง้คราว “และถ้าคุณต้องเล่นกีฬา คุณจะต้องเล่นให้ห่างจากบ้านของพระเจ้า!” ผู้ นำา ของ การประชุม น้ี 
รวม ทัง้ พวก วยัรุน่ ตา่ง สับสน ใน เรือ่ง ฝ่าย วญิญาณ. วยัรุน่หลายคนที่เตบิโตขึน้มาในครสิตจักรท้องถิ่นแห่ง
น้ีกำาลังหันหลังให้กับพระเจ้า

 » บคุคลตา่ง ๆ  ในเรือ่งเหลา่น้ีดเูหมอืนจะเชือ่อะไรเกีย่วกบัพระเจา้ ทศันะของพวกเขาเกีย่วกบัพระเจา้
กำาหนดชีวติพวกเขาคอือย่างไร?
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เป็นเรือ่งสำาคัญวา่เราเช่ืออะไรเก่ียวกับพระเจ้า
โดยไม่ตอ้งสงสัย อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดยีวในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณของเราคอืทัศนะของ
เราต่อพระเจ้า ทัศนะของคุณท่ีมีต่อพระเจ้าส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวติคุณในขณะน้ี มันส่งผลต่อ
ทัศนะของคณุที่มองตวัเอง มันส่งผลกระทบตอ่ความสัมพันธ์ของคณุกับผู้อื่น มันกำาลังส่งผลกระทบตอ่
ความสัมพันธ์ของคณุกับพระเจ้า อ่านคำาเหล่าน้ีอย่างละเอียดจาก AW Tozer:

ไมมี่อะไรบดิเบีย้วและทำาใหจ้ติวญิญาณเสียโฉมมากไปกวา่แนวความคดิเกีย่วกบัพระเจา้ทีต่่ำาหรอืไม่
คูค่วร บางนิกาย เช่น พวกฟารสีิ ในขณะทีพ่วกเขามองวา่พระเจ้าเข้มงวดและเครง่ครดั ก็สามารถ
รกัษาระดบัศีลธรรมภายนอกไว้ ไดค้อ่นขา้งสูง แตค่วามชอบธรรมของพวกเขาอยูภ่ายนอกเทา่น้ัน… 
พระเจ้าของฟารสีิไม่ ใช่พระเจ้าที่จะอยู่ด้วยง่าย ๆ ศาสนาของเขาจึงเครง่ขรมึ แข็งกระด้าง และ
ไรค้วามรกั…

จะดแีค่ไหนถ้าเราสามารถเรยีนรูว้า่พระเจ้าทรงง่าย ๆ ที่จะดำาเนินกับพระองค ์พระองคท์รงทราบ
โครงรา่งของพวกเรา พระองคท์รงระลึกวา่พวกเราเป็นผงคลีดนิ บางครัง้พระองคอ์าจตสีอนเรา มนั
เป็นเรือ่งจรงิ แตถ่งึกระน้ันพระองคก็์ทรงกระทำาดว้ยรอยยิม้—รอยยิม้ท่ีภาคภมูิ ใจและออ่นโยนของ
พระบิดาผู้เป่ียมดว้ยพระปรชีาญาณเหนือลูก ๆ ที่ ไม่สมบูรณ์แตม่ีแนวโน้มทุก ๆ วนัที่จะดเูหมือน
พระองคม์ากขึน้เรือ่ย ๆ 199

ส่ิงที่เราเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นเรือ่งสำาคญั

 · เพื่อนของโยบคิดวา่พระเจ้าทำาให้คนชอบธรรมเจรญิรุง่เรอืงและลงโทษผู้กระทำาผิดเสมอ ดังน้ัน
พวกเขาจึงตดัสินและประณามเพื่อนที่ทุกข์ทรมานวา่เป็นคนช่ัว 200

 · กษัตรยิ์ซาอูลคิดวา่พระเจ้าจะประทับใจกับการเสียสละมากกวา่การเชื่อฟัง ดังน้ันเขาจึงสูญเสีย
อาณาจักร 201

 · กษัตริย์ดาวิดคิดว่ากฎหมายของพระเจ้าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ ดังน้ันท่านจึงโกรธพระเจ้าที่
สังหารอุซซา 202

 · พวกฟารสีิคิดวา่ความบรสุิทธิ์จำาเพราะพระเจ้าจะมี ได้ก็ด้วยการทำาให้ มากขึน้ ดังน้ันพวกเขาจึง
อนุรกัษ์นิยมและ ถวายบูชามากขึน้ แตห่ยิ่งทะนงและก้าวรา้วทางวญิญาณมากขึน้203

 · คนทั่วไปในสมัยของพระเยซูเชื่อวา่ภัยพิบัติและความเจ็บป่วยมักเป็นคำาสาปของพระเจ้าเพราะ 
 

199 A.W. Tozer, “God is the Most Winsome of All Beings” in Renewed Day by Day (Volume 1). ดงึข้อมูลจาก  
https://dailytozer.wordpress.com/2012/09/01/god-is-the-most-winsome-of-all-beings September 12, 2020.

200 งาน 22:4-5 และ โยบ 36:11-12
201 1 ซามูเอล 15:15, 22-23
202 1 พงศาวดาร 13:7-11
203 มัทธิว 23 
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บาปส่วนตวัหรอืบาปของครอบครวั ดงัน้ันพวกเขาจงึตำาหนิผู้ทีต่กเป็นเหย่ือแตก่ำาเนิดและหอคอย
ที่ถล่มลงบนตวัเหยือ่ 204

 · แม้กระท่ังเหล่าสาวกก็ยังเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นผู้ถือนิกาย พวกเขาจึงประณามคนงานที่นับถือ
พระเจ้าซ่ึงไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของคณะของพวกเขา 205

เป็นส่ิงสำาคญัจรงิ ๆ วา่เราเช่ืออะไรเกี่ยวกับพระเจ้า!

แนวคิดหลัก
คำาถามทีเ่ราตอ้งการช่วยตอบในบทเรยีนน้ีคอื: เราจะเริม่พฒันาทศันะทีด่ตีอ่พระเจา้ไดอ้ยา่งไร? เราจะพัฒนา
หูให้ ไดย้ินพระเจ้าชัดเจนขึน้และตาที่มองเห็นพระองค์ ไดชั้ดเจนขึน้ไดอ้ย่างไร?

พระเจ้ายงัคงเหมอืนเดมิตลอดไป แตก่ารมองเห็นของเราบกพรอ่งโดยเมฆชนิดตา่ง ๆ : เมฆแหง่ประเพณี 
เมฆแห่งความเข้าใจผิด เมฆแห่งบาป เมฆแห่งความเย่อหยิ่ง และบางครัง้เมฆแห่งการล่วงละเมิดทาง
วญิญาณ เราไดพ้ัฒนาพระฉายของพระเจ้าโดยทางข้อมูลที่เราไดร้บัจากครอบครวัของเรา ครสิตจักรของ
เรา และวฒันธรรมรอบ ๆ เรา ไม่ ใช่ทุกส่ิงที่เราเรยีนรูผ้ิด แตบ่างอย่างก็ผิด ดงัน้ัน ในทุกชีวติ พระฉายของ
พระเจ้าจึงถกูบดบงัไปในทางใดทางหน่ึง ศัตรขูองจติวญิญาณของเราไดเ้ห็นส่ิงน้ี การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ
สามารถช่วยขจัดทุกส่ิงที่ปิดซ่อนพระพักตรท์ี่แท้จรงิของพระเจ้า

เมือ่ผมเป็นเด็ก ครอบครวัของผมอาศัยอยู่ ในรฐัวอชิงตนัทีส่วยงามช่วงหน่ึง หน่ึงในความทรงจำาทีผ่มชอบ
ที่สุดในสมัยน้ันเกิดขึน้ตอนที่เราไปเยีย่มชม Mt. Rainier ซึ่งเป็นภูเขาสูง 4,392 เมตรซ่ึงเป็นจุดสูงสุด ใน
วนัที่อากาศแจ่มใสอาจมองเห็นภูเขาน้ีไดจ้ากหลายรอ้ยไมล์!

วนัหน่ึงขณะที่พ่อขับรถพาครอบครวัเราไปตามเชิงเขาที่ฐานของ Mount Rainier เรารูสึ้กผิดหวงัที่เราไม่
สามารถมองเห็นยอดเขาไดท้ัง้วนัเพราะมันเต็มไปดว้ยเมฆ ผมจำาไดว้า่มองออกไปนอกหน้าตา่งอย่างโหย
หาที่เบาะหลังของรถสเตช่ันแวกอนสีน้ำ าตาลของเรา โดยหวงัวา่จะไดเ้ห็นภูเขา ทันใดน้ัน เมฆก็แยกจาก
กัน และภูเขาก็อยู่ตรงน้ัน! มันงามสง่าสุดจะพรรณนา! จนถึงทุกวนัน้ี ผมไม่สามารถหาคำาบรรยายภาพอัน
น่าตืน่ตะลึงของยอดเขาที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสีครามเหนือเราสองกิโลเมตรได้

เป็นวนัทีย่อดเยีย่มในชีวติของผูเ้ชื่อเมือ่เมฆหายไปและเขามองเห็นพระเจา้ พระเจา้เปิดเผยอย่างสมบรูณ์
แบบและสวยงามที่สุดในพระเยซู!

ในบทเรยีนน้ี เราจะเรยีนรูว้า่ทัศนะของพระเจ้าที่ชัดเจนขึน้และดขีึน้เกิดขึน้ไดห้ลายวธิี:

1.  โดย การใครค่รวญถึงการเปิดเผยของพระเจ้าเก่ียวกับพระองค์เอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหตัถกิจ
ที่สรา้งสรรค์ของพระองค์และในพระคัมภีร ์ความพยายามที่จะทำาให้จิตใจของเราวา่งเปล่าด้วย
พระฉายทีผ่ดิของพระเจา้น้ันไรป้ระโยชน์ เวน้แตเ่ราจะเตมิเต็มจติใจของเราดว้ย  ความจรงิอยูเ่สมอ 
เป็นสายลมที่สดช่ืนแห่งความจรงิที่พัดพาเมฆออกไป 

204 ยอห์น 9:3; ลูกา 13:2, 5
205 มาระโก 9:38
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2. โดยการมองไปท่ีพระเยซู ผู้ซ่ึงพระเจ้าไดท้รงสำาแดงพระองคเ์องแก่มนุษย์อย่างครบถ้วน เราจะ
ฝึกฝนตนเองให้เห็นพระเจ้าเป็นบุคคล การสอน และการงานไถ่ของพระเยซู เราจะเรยีนรูว้า่การ
เห็นพระเจ้าตอ่พระพักตรพ์ระเยซูมีความสำาคญัตอ่ทัศนะที่เป็นรปูเป็นรา่งเกี่ยวกับพระเจ้า 

3. โดยการมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นสว่นตัว เราจะเรยีนรูว้า่บ่อยครัง้ที่พระเจ้าเปิดเผยความ
งดงามของพระองค์มากขึน้เรือ่ย ๆ  เมื่อเราเดนิไปกับพระองค์ ตลอดประวตัศิาสตร ์พระเจ้าไดท้รง
เลือกที่จะเปิดเผยความจรงิเกี่ยวกับพระองคเ์องในบรบิทของสัมพันธภาพ 

จากน้ันเราจะเรยีนรูท้ีจ่ะจับทุกความคดิทุกวนัและทำาให้ความคดิเหล่าน้ันยอมเช่ือฟังความจรงิทีพ่ระองค์
ไดเ้ปิดเผยเกี่ยวกับพระองคเ์อง

การเปิดเผยของพระเจ้าเก่ียวกับพระองค์เอง
มีหลายวธีิที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ต่อมนุษย์ พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองทุกวนัในความงามและ
ความมหัศจรรยข์องโลกทีพ่ระองคส์รา้งและค้ำาจนุ ฟ้าสวรรคทั์ง้หลายประกาศสงา่ราศีของพระเจา้ และภาค
พืน้ฟ้าสำาแดงพระหตัถกจิของพระองค์206 ส่ิงมชีีวติอนัหลากหลายท่ีน่าสนใจของโลก ภเูขาสูงตระหงา่นและ
น้ำ าพุที่ ไหลเช่ียว มหาสมุทรที่อุดมสมบูรณ์และพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ การออกแบบที่สลับซับซ้อนและ
ความลึกลับอันน่าทึ่งล้วนกล่าวถึงพระปัญญาของพระองค์207 ฤทธานุภาพของพระองค์และคุณลักษณะ
แบบพระเจ้าของพระองค์208 พระทัยของพระเยซูเองรูสึ้กทึ่งกับโลกที่พระองคท์รงสรา้ง และพระองคต์รสั
ถึงเรือ่งน้ีเสมอในคำาสอนของพระองค์209 แต่ ในบทเรยีนน้ี เราจะเน้นไปที่การเปิดเผยที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ของ
พระเจ้าเป็นหลัก

พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ ในพระคัมภีร์ โดย 
คุณลักษณะต่าง ๆ ของพระองค์

เป็นส่ิงสำาคญัสำาหรบัเราที่จะตอ้งศึกษาวธิีที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะพรรณนาถึงพระองคเ์อง ให้ ใช้ข้อความ
ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่าง:

แล้วพระองคก็์เดนิผา่นหน้าโมเสสและประกาศวา่ “พระเยโฮวาห ์พระเยโฮวาหพ์ระเจา้ ทรงเมตตา 
และทรงกรณุา ทรงอดกลัน้ไวน้าน และบรบิูรณ์ในความดงีามและความจรงิ” 210

ข้อความน้ีเป็นหน่ึงในตำาแหน่งที่ดีที่สุดในพระคัมภีร์ทัง้หมดที่จะเห็นคุณลักษณะอันทรงสง่าราศี
ของพระเจ้า ในข้อน้ี โมเสส พระสหายของพระเจ้า 211 ขอดูสง่าราศีของพระเจ้า! เป็นคำาขอที่กล้ามาก 
พระเจ้าทรงตอบวา่

206 สดดุ ี19:1
207 สดดุ ี104:24. ทัง้บทน้ีเป็นภาพที่สวยงามของพระเจ้าทัง้ในฐานะผู้สรา้งและผู้ค้ำาจุนโลกของพระองค์
208 โรม 1:20
209 มัทธิว 6:26-29 เป็นตวัอย่าง
210 อพยพ 34:6
211 อพยพ 33:11
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เราจะใหบ้รรดาความดงีามของเราผา่นไปตอ่หน้าเจา้ และเราจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์
ตอ่หน้าเจา้... และจะเป็นไปอยา่งน้ี ขณะเม่ือสงา่ราศีของเรากำาลังผา่นไป เราจะให้เจา้อยู่ ในช่องศิลา 
และจะบังเจ้าไวด้ว้ยมือของเราขณะที่เราผ่านไป212

แมว้า่โมเสสจะไดร้บัเพยีงแวบเดยีวจากเบือ้งพระพกัตรข์องพระเจา้ และไม่ ใช่สงา่ราศีอนัเต็มเป่ียม—พระ
พักตรข์องพระองค—์ในวนัน้ัน 213 แตก่ารเปิดเผยของพระเจา้น้ันบรสุิทธิ์ งดงาม และน่าดงึดดูใจจนทำาให้
โมเสส “ก้มศีรษะของตนลงสู่พืน้ดนิ และนมสัการ” แทนทีจ่ะให้ โมเสสหนี นิมติของพระเจา้น้ีทำาให้ โมเสส
วงิวอนขอพระเจ้าเสด็จไปกับประชาชนของพระองค ์เพ่ือ “ยกโทษความช่ัวช้าของพวกขา้พระองคแ์ละบาป
ของพวกข้าพระองค์" และ " โปรดรบัพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์เถิด"214 โมเสสต้องการเป็น
ส่วนหน่ึงของ น้ี พระเจ้า!

 » ในขณะทีค่ณุไตรต่รองรว่มกบัการอธษิฐานเกีย่วกบัคณุลกัษณะตอ่ไปน้ีของพระเจา้ท่ีทรงเปิดเผย
ต่อโมเสสบนภูเขาซีนาย ให้ถามตัวเองดังต่อไปน้ี: พระเจ้าที่ โมเสสเห็นเป็นพระเจ้าที่ฉันรูจ้ักใน
ความคดิและจิตใจของฉันหรอืเปล่า?

1. พระเจ้า – พระเยโฮวาห์์ 

โมเสสได้เรยีนรูว้า่พระเจ้าคือ "พระเยโฮวาห์ (LORD) พระเยโฮวาห์พระเจ้า" เมื่อ LORD ถูกเขียนด้วย
ตวัพิมพ์ ใหญ่ มันบ่งบอกถึงพระนามส่วนตวัของพระเจ้าแห่งอิสราเอล— พระเยโฮวาห์  พระเยโฮวาห์ คอื
พระเจ้าผู้ทรงรกั จัดหา ปกป้อง และส่ังสอนผู้เป็นมรดกของพระองค์

2. ความเมตตาหรอืความกรณุา

พระเยโฮวาห์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตา หมายความวา่พระองคท์รงห่วงใยมนุษย์อย่างแท้จรงิและทรง
มีเจตคตดิว้ยความห่วงใยและความเมตตาตอ่พวกเขา 

3. ความกรณุา

พระเยโฮวาห์ ทรงเรยีกพระองคเ์องวา่ “ทรงพระกรณุา” หมายความวา่พระองคท์รงทำาส่ิงตา่ง ๆ เพื่อคนที่
พวกเขาไม่สมควรไดร้บัและก้าวข้ามเกินส่ิงที่คาดหมายวา่จะให้ความกรณุาแก่ผู้คนอย่างแท้จรงิ 

4. ทรงอดกลัน้ไวน้าน

พระเยโฮวาห ์พรรณนาพระองคเ์องวา่ “ทรงอดกลัน้ไวน้าน” หมายความวา่พระองคท์รงอดทนกับพฤตกิรรม
และความล้มเหลวที่ ไมน่่าพอใจของผูค้น รวมทัง้ความลม้เหลวทางศีลธรรมของพวกเขา พระเยโฮวาห ์เป็น
พระเจ้าแห่งโอกาสครัง้ที่สอง!

212 อพยพ 33:19, 22
213 อพยพ 33:23
214 อพยพ 34:9
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5. ความรกั

พระเยโฮวาห์ ทรงประกาศวา่พระองคมี์ความรกัท่ียิ่งใหญ่ คำาภาษาฮีบร ูhesed ใช้ 175 ครัง้ในพระคมัภีรท์ี่
อ้างอิงถึงพระเจ้า คำาน้ีพูดถึงความรกัและความกรณุาอันไม่พึงไดร้บัของพระองค ์เป็นคำาที่พูดถึงการอุทิศ
ตนดว้ยความรกัและเมตตาสงสารของสมาชิกคนหน่ึงในความสัมพันธ์ตามพันธสัญญากับอีกคนหน่ึง ไม่
วา่มนุษยท์ี่ ไมน่่าเช่ือถอือาจมคีวามสัมพนัธกั์บพระเจ้าเพยีงใด เขาสามารถวางใจได้ ในทกุสถานการณ์และ
ตลอดเวลาที่จะซ่ือสัตย์ตอ่คำาสัญญาของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์! 

6.  ความจรงิ

พระเยโฮวาห์ ทรงพรรณนาพระองค์เองวา่ “บรบิูรณ์ด้วยความจรงิ” หมายความวา่ส่ิงใดก็ตามที่พระองค์
ตรสัน้ันถกูตอ้ง เชื่อถอืได ้และอาจเชื่อถอืไดแ้มจ้ะเป็นปัญหาชีวติและความตาย หรอืปัญหาชีวติและความ
ตายนิรนัดรจ์รงิ ๆ215

 » ใช้เวลาไตรต่รองถึงคุณลักษณะเหล่าน้ีของพระเจ้าและถามตัวเองวา่ส่ิงน้ีดูเหมือนคุณลักษณะ
ของพระเจา้ทีมี่อยู่ ในความคดิของคณุหรอืไม ่พระเจา้ดเูหมอืนมหศัจรรยส์ำาหรบัคณุเหมอืนทีท่รง
ทำากับโมเสสไหม?

พระเยซู การสำาแดงพระองค์เองโดยสมบูรณ์ของพระเจ้า

พระเยซูทรงเป็นสง่าราศขีองพระเจ้า

 » อ่าน ยอห์น 1:14-18 อย่างไตรต่รอง

ในขอ้น้ี ยอหน์กำาลงับอกเราวา่สง่าราศีของพระเจา้ท่ี โมเสสมองไมเ่ห็น และไม่ไดร้บัอนุญาตให้มองเห็น แต่
เราไดเ้ห็นในการเปิดเผยของพระเยซู:

และพระวาทะ[ผู้ซ่ึง “อยู่กับพระเจ้า” และผู้ที่ “เป็นพระเจ้า” 216 ] ไดร้บัสภาพเป็นเน้ือหนัง และ
ทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา และพวกเราไดเ้ห็นสง่าราศีของพระองค…์. และพวกเราทุกคนได้
รบัจากความบรบิรูณ์ของพระองคแ์ลว้ ไม่มมีนุษยผ์ู้ ใดเคยเห็นพระเจา้ในเวลาใดเลย พระบตุรองค์
เดยีวที่บังเกิดมา ผู้ซ่ึงทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ ไดท้รงสำาแดงพระเจ้าแล้ว217

ในขอ้เหล่าน้ี ยอหน์กำาลงัสอนความจรงิทีน่่าประหลาดใจวา่พระเยซูทรงเป็นการเปิดเผยอยา่งครบถว้นถงึสงา่
ราศีของพระเจ้าและพระเยซูผู้อยู่ ใน “พระทรวงของพระบิดา” หรอืผู้ทีอ่ยู่รวมกันเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน
และเป็นผู้ทีรู่จ้ักพระบิดา ไดเ้ข้ามายังโลกของเราเพือ่ทำาให้เรารูจ้ักพระองคอ์ย่างใกล้ชิด ไม่ ใช่เพียงเพือ่เรา
จะไดรู้เ้กี่ยวกับพระองค ์แตเ่พื่อเราจะไดรู้จ้ักพระองคอ์ย่างใกล้ชิด

215 D. K. Stuart, Exodus (Volume 2), (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2006), 715–716
216 ยอห์น 1:1
217 ยอห์น 1:1, 14, 16, 18
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ช่ือ พ่อ ไดร้บัการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์มากขึน้ในพระกิตตคิณุ พันธสัญญาใหม่เปิดเผยวา่โดยความเช่ือใน
พระครสิต ์พระเจา้กลายเป็นพระบิดาของเรา—พระนามของพระเจา้ใช้เพยีง 15 ครัง้ในพนัธสัญญาเดมิ แต ่
245 ครัง้ในพันธสัญญาใหม่! ในฐานะเป็นพระนามของพระเจ้า น่ีจึงเน้นถึงการดแูล การจัดเตรยีม การส่ัง
สอนดว้ยความรกัของพระเจ้า และวธิีการที่เราจะเอ่ยถึงพระองค์ ในการอธิษฐาน โดยทางพระเยซู เราถูก
นำาเข้าสู่สามัคคธีรรมกับพระบิดาพระเจ้า! 218

ในพระเยซู พระเจ้าประทานให้มากกวา่พระนามและคณุลักษณะของพระองค ์พระองคป์ระทานพระองค์
เองให้เรา! พระองคป์ระทานให้เราที่เราเห็นดว้ยตา ไดย้ินดว้ยหู และสัมผัสดว้ยมือของเรา 219

พระเยซูทำาให้คุณลักษณะของพระเจ้าเห็นได้ชัดเจน

เพราะวา่พระเจ้า ผู้ ไดต้รสัส่ังความสวา่งให้ส่องแสงออกมาจากความมืด ไดท้รงส่องสวา่งเข้ามาใน
ใจทัง้หลายของพวกเรา เพ่ือประทานความสวา่งของความรูแ้หง่สง่าราศขีองพระเจ้าในพระพักตร์
ของพระเยซูครสิต์220

 » คณุคดิวา่วลี “สง่าราศีของพระเจ้าในพระพักตรข์องพระเยซูครสิต”์ หมายความวา่อย่างไร?

ขอ้น้ีหมายความวา่พระเจา้ไดส่้องสวา่งหวัใจของผูเ้ช่ือทีแ่ทจ้รงิทกุคนใหม้องเห็นในพระเยซทุูกคณุลกัษณะ 
ทุกความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในพระเยซู สง่าราศีของตรีเอกานุภาพพระเจ้าปรากฏอยู่ ในเน้ือหนัง
และพระโลหิต

การเข้าใจวา่พระเจ้าได้รบัการเปิดเผยอย่างครบถ้วนในพระเยซูจะเป็นอิทธิพลที่ก่อกำาเนิดทางวญิญาณ
มากที่สุดในชีวติของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะเหตใุด? เพราะในช่วงเวลาแห่งความสับสนเกี่ยว
กบัพระเจา้และวถิทีางของพระองค ์เราจะเรยีนรูท้ีจ่ะหนักลบัมาหาคำาตอบในชีวติและคำาสอนของพระเยซู

การเปิดเผยทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดของพระเจ้าไม่ไดอ้ยูท่ีก่ารสรา้ง พระนาม หรอืคณุลกัษณะของพระองค ์น่ีเป็นการ
เปิดเผยท่ียอดเยี่ยมและเป็นความจรงิ แต ่การเปิดเผยท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของพระเจ้าอยู่ ในพระกายของ
องค์พระเยซูครสิต์เจ้า ผูท้ีเ่ขา้ใจและรบัความจรงิอนัน่าอศัจรรยน้ี์อยา่งแทจ้รงิจะเขา้สู่เส้นทางแหง่อสิรภาพ 
การเยียวยา และความสมบูรณ์

ทุกส่ิงที่เป็นพระเจ้า พระเยซูทรงเป็น คุณลักษณะทุกอย่างของพระเจ้าก็เป็นคุณลักษณะของพระเยซู
เช่นกัน ทุกพระนามของพระเจ้าคอืพระนามของพระเยซู ไม่วา่พระเยซูจะเป็นใคร พระเจ้าก็ทรงเป็น ดงั
น้ัน แนวความคดิใด ๆ เกี่ยวกับพระเจ้าในใจของผมที่ ไม่สอดคล้องกับบุคคล งานไถ่บาป และคำาสอนของ
พระเยซูครสิตต์ามที่สอนในพระวจนะของพระเจ้า จึงเป็นพระเจ้าจอมปลอม

218 มัทธิว 7:11; ยากอบ 1:7; ฮีบร ู12:5-11; ยอห์น 15:6, ยอห์น 16:23; ] โรม 8:14-17; กาลาเทีย 4:4-7; เอเฟซัส 2:18,  
เอเฟซัส 3:15; 1 เธสะโลนิกา 3:11

219 1 ยอห์น 1:1
220 2 โครนิธ์ 4:6 การเน้นเพิ่มเข้ามา



74 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

พระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมและพระเจ้าแห่งพันธสัญญาใหม่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน แต่เฉพาะในการ
บังเกิด เฉพาะในข่าวประเสรฐิเท่าน้ันที่จะเข้าใจพระเจ้าไดอ้ย่างชัดเจน

พระเยซทูรงเปิดเผยวา่พระเจา้ทรงเป็นความรกัอนับรสุิทธิ—์พระองคท์รงด ีอดทน เช่ือถอืได ้เอือ้เฟ้ือเผือ่
แผ่ สัตย์ซ่ือ บรสุิทธิ์ ยุตธิรรม และอื่น ๆ อีกมาก

 » ใช้เวลาสักครูเ่พื่อนึกถึงอิทธิพลของการก่อรา่งสรา้งชีวติของคุณ คุณคิดวา่ครอบครวั ครสิตจักร 
และวฒันธรรมของคณุหล่อหลอมความเข้าใจในพระเจ้าของคณุอย่างไร? ตวัคณุเองล่ะ? มีส่ิงใด
บา้งทีค่รอบครวัหรอืครสิตจกัรของฉันสอนเกีย่วกบัพระเจา้ที่ ไมส่อดคลอ้งกบัชีวติและคำาสอนของ
พระเยซูบ้าง?

พระเยซูทรงเป็นผู้แปลของพระเจ้า

เมือ่ผมเดนิทางไปตา่งประเทศ ผมมกัจะตอ้งการลา่ม เพราะเหตใุด? ไม่ ใช่เพราะภาษาอืน่ไมเ่ขา้ทา่ แตเ่พราะ
ผมไมเ่ขา้ใจ! สมองของผมไม่ไดเ้รยีนรูว้ธิตีคีวามเสียงและคำาพดูตา่ง ๆ  ผมจงึตอ้งการใครสักคนทีเ่ข้าใจมนั
เพือ่แปล ผมพบวา่ล่ามทีด่ทีีสุ่ดคอืคนที่ ไมเ่พียงเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมของผมเทา่น้ัน แตย่งัเป็นคนทีม่า
จากวฒันธรรมและภาษาทีผ่มอยากเขา้ใจดว้ย เจา้ของภาษาสามารถเขา้ใจและตคีวามวฒันธรรมของตนใน
แบบที่บุคคลภายนอกไม่สามารถทำาได ้ในทำานองเดยีวกัน ผู้เผยพระวจนะ นักบวช และกวขีองพระเจ้าได้
รบัการดลใจจากเบือ้งบนให้อธิบายธรรมชาต ิวถิีทาง และพระประสงคข์องพระเจ้า พวกเขาทำาดท่ีีสุดเท่า
ที่ทำาได ้แตพ่ระเจ้าเท่าน้ันท่ีสามารถเปิดเผยและอธิบายพระเจ้าไดอ้ย่างเต็มที่ น่ันเป็นเหตผุลที่พระเยซู 
พระเจ้าในรา่งมนุษย์ ชาวสวรรค์ ไดเ้สด็จมา ในพระองคแ์ละโดยทางพระองค ์ในที่สุดพระเจ้าก็ ไดย้ิน เห็น 
และสัมผัสดว้ยเน้ือและเลือด โดยทางพระองคผ์ู้เดยีว คนบาปสามารถคนืดกีับพระเจ้าได้

การเดินทางสว่นตัว

“กระบวนการของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณในพระครสิตเ์ป็นหน่ึงในการแทนที.่..ภาพและความคดิทีท่ำาลาย
ล้างดว้ยพระฉายและความคดิที่เตมิเต็มจิตใจของพระเยซูเอง” 221

ผมได้รบัพรท่ี ได้รบัการเลีย้งดูอย่างดีเยี่ยมและในแบบที่เลื่อมใสในพระเจ้า วยัเด็กของผมเต็มไปด้วยวิ
สุทธิชนที่ดจีรงิ ๆ รวมถึงพ่อแม่ที่รกัผม สอนผมในพระวจนะของพระเจ้า และเป็นตวัอย่างที่ยอดเยี่ยมที่
จะปฏิบัตติาม น่าเสียดายที่นักเทศน์และครบูางคนที่ผมไดย้ินเมื่อครัง้ยังเป็นเด็กสอนพระกิตตคิณุท่ีบิด
เบีย้ว ข่าวสารของพวกเขาทำาให้เกิดความสับสน ความไม่ไวว้างใจในครผูู้สอนพระคมัภีร์ ไบเบิล และระดบั
ของความไม่มั่นคงทางวญิญาณ (แม้กระทั่งการตอ่สู้สองสามอย่างกับความรูสึ้กผิดและความอับอาย)

ผมจำาช่วงเวลาที่ผมเดนิกับพระเจ้าในวยัเยาว์ ไดเ้มื่อผมพูดวา่ “พระบิดา ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเสียงและความ
คดิเห็นทัง้หมดน้ี! ครสิตจกัรของผมสอนอยา่งหน่ึง และครสิตจกัรอืน่สอนอกีอยา่งหน่ึง ครสูอนพระคมัภรี์
คนหน่ึงพูดอย่างหน่ึง และครอูีกคนดเูหมือนจะขัดแย้งกับเขา ใครถูก พระเจ้าข้า? ผมอยากรูค้วามจรงิ!”

221 Dallas Willard ตามที่อ้างใน James Bryan Smith, The Good and Beautiful God (Downers Grove: InterVarsity 
Press, 2009), 75
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ในระหวา่งฤดกูาลแห่งการคน้หาคำาตอบน้ี ผมเริม่เข้าใจอย่างช้า ๆ วา่เหตผุลหลักประการหน่ึงที่พระเจ้าส่ง
พระบตุรของพระองคเ์ขา้มาในโลกคอืเพือ่ขจดัความสับสนเกีย่วกบัพระเจา้ ตัง้แตเ่ด็ก ผมไดร้บัการสอนวา่
พระเยซคูอืพระเจา้ แตผ่มยงัไมเ่ขา้ใจอย่างถอ่งแทว้ธิทีีพ่ระเยซเูสด็จมาเพือ่เปิดเผยอยา่งเต็มทีว่า่พระเจา้
เป็นอย่างไร พระวญิญาณบรสุิทธิ์เริม่เรง่ข้อความบางอย่างในใจผมเช่นข้อความดงัตอ่ไปน้ี:

 · “ผู้ท่ี ได้เห็นเราก็ ได้เห็นพระบิดาแล้ว และท่านกล่าวได้อย่างไรว่า ‘ขอสำาแดงพระบิดาให้ข้า
พระองคท์ัง้หลายเห็น’?” 222

 · “พระองค์ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ ไม่ทรงประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือส่ิง
ทรงสรา้งทัง้ปวง" 223

 · “ดว้ยวา่เป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่ ความบรบูิรณ์ทัง้สิน้จะดำารงอยู่ ในพระองค์” 224

 ในท่ีสุดก็เริม่เข้าใจชัดเจนในข้อท่ีวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในเน้ือหนัง การเปิดเผยท่ีสมบูรณ์และ
ครัง้สุดท้ายของพระเจ้า และผมสามารถวางใจพระองค์ ให้ช่วยผม เข้าใจพระเจ้าและวถีิของพระองค์ 
ตอนน้ีผมเริม่เขา้ใจแลว้วา่พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องทลีะน้อยทลีะน้อยตลอดประวตัศิาสตร์ ในพระ
คมัภีร ์แตพ่ระเยซูทรงเป็นการเปิดเผยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในเน้ือหนังและพระโลหิต225

ผมเข้าใจวา่ตลอดประวตัศิาสตร์ ในพันธสัญญาเดมิ พระเจ้าสอนมนุษย์เกี่ยวกับตวัพระองคเ์อง และโดย
เฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัความรกัทีท่รงไถข่องพระองค ์พระองคต์รสัผา่นการสรา้งโลก ผา่นสวนเอเดน ตลอด
ยามเย็นของพระองคเ์ดนิอยู่ ในสวนน้ันกบัอาดมัและเอวา โดยคำาสัญญาเกีย่วกบัพระผูช่้วยใหร้อด แมห้ลัง
จากการล้มของอาดมัและเอวา โดยทางเสือ้คลุมของหนังสัตวท์ี่พระเจ้าสรา้งขึน้เพื่อปกปิด โดยทางประตู
เดยีวของเรอืโนอาห ์โดยผา่นพันธสัญญากบัอบัราฮัมและลกูหลานของเขา โดยการปลดปลอ่ยผูค้นทีพ่ระองค์
ทรงเลือกจากการเป็นทาสผ่านทะเลแดง โดยทางการปรากฏตวัของพระองคท์ี่น่ากลัวบนภูเขาซีนาย; โดย
กฎอนัศักดิสิ์ทธิข์องพระองค ์ผา่นพลบัพลาทีส่วยงามของพระองคพ์รอ้มดว้ยสัญลักษณ์แห่งการไถท่ัง้หมด 
ฐานะปุโรหิตผู้ถูกเจิม เครือ่งบูชาดว้ยเลือด และรศัมีภาพ ผ่านการพิพากษาของพระองคต์อ่การกบฏ; โดย
การจดัเตรยีมมานาและน้ำ าทีน่่าอศัจรรยจ์ากศิลาทีถ่กูฟาดลงมา โดยชัยชนะเหนือประชาชาตช่ัิว โดยทางดนิ
แดนแหง่คำาสัญญา และโดยขอ้ความแหง่การพพิากษาและความหวงัของพระองคผ์า่นทางผูเ้ผยพระวจนะ
และผูป้ระพนัธต์า่ง ๆ  แหง่อสิราเอล ทกุครัง้ท่ีพระเจา้ตรสั พระองคท์รงชีค้นบาปให้ ไปหาพระผู้ช่วยใหร้อด
ทีป่ราศจากบาปซึง่จะทรงไถม่นุษย์ทีต่กสู่บาปและฟ้ืนฟูเขาใหก้ลบัคนืสู่การสามคัคธีรรมกบัพระเจา้ ดงัน้ัน 
วธิีเดยีวทีจ่ะเข้าใจทุกส่ิงในพระคมัภีรอ์ย่างแท้จรงิคอืการรูจ้ักพระเยซู พระเยซูทรงเป็นหน่ึงเดยีวในทุกส่ิง
และทุกคนชี้ไปที่พระองค ์พระองคท์รงเป็นจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สุดของทุกส่ิง

เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นจุดสนใจของผมเมื่อครัง้ยังเด็ก ๆ เมฆแห่งความสับสนเริม่จางขึน้ทีละน้อย 
ดว้ยความช่วยเหลือของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผมเริม่ทดสอบคำาสอนท่ีไดย้ิน เช่นเดยีวกับความเข้าใจของ
ผมเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยคำาถามวา่ คำาสอนและความเช่ือน้ีสอดคล้องกับความจรงิเก่ียวกับพระเจ้าท่ี
พระเยซูทรงเปิดเผยหรอืไม่? 226

222 ยอห์น 14:9 การเน้นเพิ่มเข้ามา
223 โคโลสี 1:15 การเน้นเพิ่มเข้ามา
224 โคโลสี 1:19 การเน้นเพิ่มเข้ามา
225 ฮีบร ู1:1-3
226 สำานวนที่ยืมมาจาก James Bryan Smith, The Good and Beautiful God (Downers Grove: InterVarsity Press, 2009)
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ผมก็จะถามตวัเองวา่ น่ันหมายความวา่อย่างไรสำาหรบัเหล่าสาวกท่ีติดตามพระเยซูเม่ือสองพันปีท่ีแล้ว? 
น่ันหมายความวา่อย่างไรท่ี ให้ติดตามพระเยซูตอนน้ี? ทลีะเล็กละน้อย เสียงทีสั่บสนและขดัแยง้กนัของ
ผูค้นก็เริม่จางหายไป และผมเริม่ไดยิ้นเสียงของผูเ้ลีย้งแกะ โดยพระคณุของพระเจา้และคำาแนะนำาของพี่
เลีย้งทีเ่ลือ่มใสพระเจา้ ผมเริม่คน้พบความงดงามและความเรยีบงา่ยของการตดิตามพระเยซูครสิตอ์กีครัง้

พระเจ้าทรงได้รบัการเปิดเผยในเรือ่งราวเก่ียวกับพระเยซู

มภีาพพระเยซใูนพระกติตคิณุท่ีช่วยเรากำาหนดกรอบความเขา้ใจวา่พระเจา้จะตอ้งเป็นบคุคลอยา่งไร ในภาพ
หน่ึง เราเห็นพระองคเ์อนกายรบัประทานอาหารรว่มกับพวกคนบาป ในอีกภาพหน่ึง เราเห็นเด็ก ๆ ตวัเล็ก 
ๆ ท่ีมคีวามสุขปีนขึน้ไปบนตกัของพระองค์ โดยปราศจากความกลวั ในอกีภาพหน่ึง เราเห็นพระองคน่ั์งยอง 
ๆ บนหาดทรายเลยีบชายฝั ่ งกาลิลปีรงุปลาให้เหล่าสาวกทีอ่่อนเพลยีและเหน่ือยล้า ผมยังชอบภาพพระเยซู
ในพระคมัภีรท์ี่เดนิพรอ้ม ๆ กับสอนสาวกสองคนบนถนนไปเอ็มมาอูส จากน้ัน มีภาพพระเยซูจำานวนมาก
ในช่วงสัปดาห์แห่งการทรมาน: ล้างเท้าของสาวก หักขนมปังและเทไวน์ ซบหน้าลงในสวน ยืนน่ิงตอ่หน้า
ผู้กล่าวหา และแขวนบนไม้กางเขนดว้ยความเต็มใจ แตล่ะภาพเหล่าน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดถึงพระเจ้าใน
ความรกัที่ทรงไถ่ของพระองค์

บทเรยีนที่สำาคญัที่สุดที่เราจะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับพระเจ้า เราจะเรยีนรูอ้ย่างชัดเจนที่สุดจากเรือ่งราวของพระ
เยซู—จากคำาสอนของพระองค์

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่พระเจ้ารกัคนบาป

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่พระเจ้าทรงเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่

 · พระ เยซู ทรง เปิด เผย ว่า พระเจ้า ไม่ ทรง เกรีย้วกราด, ไม่ อด ทน, ไม่ กรุณา, หรือ โกรธ สาวก หาก 
ทำา ไม่ สำาเรจ็

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่สาวกที่แท้จรงิคอืผู้ที่รบักางเขนของตนทุกวนัและตดิตามพระเยซู

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่ความรกัที่พระเจ้ามีตอ่เหล่าบุตรของพระองค์ ไม่มีเงือ่นไข

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่เราไม่สามารถรอดได้ โดยการกระทำาแต่รบัได้ โดยทางพระคุณและความ
เช่ือในพระองคเ์สมอ

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่หลายคนที่ ไม่เป็นที่รูจ้ักในชีวติน้ีจะมีช่ือเสียงช่ัวนิรนัดร์

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่ผู้ที่ ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าคอืผู้ที่จะรบัใช้

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่พระคณุอยู่ตรงข้ามกับการกระทำา แต่ไม่ตรงข้ามความพยายาม

 · พระเยซทูรงเปิดเผยวา่เราไมส่ามารถทำาใหพ้ระเจา้ประทบัใจไดด้ว้ยการดขีองเรา แต่โดยการพึง่พา
พระองคเ์ท่าน้ัน

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่พระเจ้าไม่ ได้เก็บบันทึกวา่พระองค์ทรงให้อภัยเรากี่ครัง้ และพระองค์จะ
ทรงให้อภัยจิตวญิญาณที่สำานึกผิดอีกครัง้หน่ึงเสมอ
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 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่พระเจ้าตสีอนและแก้ ไข แต่ไม่เคยลงโทษคนที่รกัพระองค์

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่พระเจ้าไม่เคยแปลกใจกับความล้มเหลวของเรา

 · พระ เยซ ูทรง เปิด เผย วา่ พระเจา้ ทรง เห็น คา่ ความ รกั ท่ี เรา มี ตอ่ พระองค ์และ ตอ่ ผู้ คน มาก กวา่ การ เสีย 
 สละ ของ เรา

 · พระ เยซู ทรงเปิด เผย ว่า พระเจ้า ทรง ยอม ให้ เหล่าบุตร ของ พระองค์ ทน ทุกข์ และ จนกระทั่ง
สิน้พระชนม์ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง เมื่อ ทำา ตาม แผนการ ไถ่  โทษ ของ พระองค์

 · พระ เยซูทรง เปิด เผย วา่ พระเจ้า เกลยีด ชัง ความ บาป มาก จน ถงึ กบั ส่ง พระ บตุร องค ์เดยีว ของ พระองค ์
มา ตาย เป็น ผู้ แบก บาป ของ เรา

 · พระเยซูทรงเปิดเผยวา่ความตายไม่มีอำานาจเหนือพระเจ้า!

น่ีเป็นเพียงบทเรยีนบางส่วนที่พระเยซูทรงชีแ้จงเมื่อเราไดม้ารูจ้ักพระองค์

 » นึกถึงเรือ่งราวอันเจ็บปวดในตอนตน้ของบทเรยีนน้ีและสนทนาวา่ส่ิงที่คณุไดเ้รยีนรู้ ในบทเรยีนน้ี
สามารถช่วยคนเหล่าน้ีที่ตอ่สู้กับแนวคดิที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้าไดอ้ย่างไร

การมีประสบการณ์สว่นตัวกับพระเจ้า
แมว้า่ประสบการณ์ของเราจะตอ้งถกูวดัโดยเทียบกบัพระคำาของพระเจา้เสมอ แตพ่ระเจา้ก็ตอ้งการเปิดเผย
พระองคเ์องในบรบิทของชีวติประจำาวนั

ในพระคัมภีร์ ไบเบิล อับราฮัมและซาราห์เรยีนรูเ้กี่ยวกับความสัตย์ซ่ือของพระเจ้าขณะท่ีพวกเขาดำาเนิน
กับพระเจ้าด้วยความเช่ือและต่อสู้กับความขัดแย้ง การกันดารอาหาร และความกลัว ยาโคบเรยีนรูเ้กี่ยว
กับพระคุณอันบรสุิทธิ์ของพระเจ้าเมื่อท่านเผชิญกับผลท่ีตามมาจากอุปนิสัยที่หลอกลวงของเขา (ผลที่
ตามมาคือกองทัพ 400 คนของพี่ชายของเขา) และการปล้ำากับพระเจ้าเพื่อขอพร โยเซฟได้รูถ้ึงความลึก
ซึง้ของความรกัในการให้อภัยของพระเจ้าในฐานะทาสท่ีถูกบังคับในอียิปต์ หนุ่มเดวดิได้เรยีนรูถ้ึงอำานาจ
ของพระเจ้าในความอ่อนแอขณะที่เขาวิง่ไปหาโกลิอัทด้วยสลิงและหินห้าก้อน ฮันนาห์เรยีนรูว้า่พระเจ้า
ตอบสนองต่อคำาอธิษฐานที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสิน้หวงั พระเยซูทรงเรยีนรูก้ารเช่ือฟังโดยส่ิงต่าง ๆ ที่
พระองคท์นทุกข์ เหล่าสาวกไดเ้รยีนรูถ้ึงความเกลียดชังของพระเจ้าตอ่บาป ขณะที่พวกเขาเฝ้าดคูวามรกั
ของพระเยซ ูพวกเขาไดเ้รยีนรูถ้งึพระคณุอนัน่าอศัจรรยแ์ละฤทธิอ์ำานาจแบบพระเจา้ของพระองคเ์มือ่พวก
เขาบรรลุพระบัญชาอันยิ่งใหญ่

เช่นเดียวกัน เราจะเรยีนรูม้ากที่สุดเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อเราดำาเนินชีวติกับพระองค์ทุกวนั มีความงดงาม
มากมายในพระเจา้ทีเ่ราไมเ่คยเห็น จนกวา่ดวงตาของหวัใจของเราจะสวา่งผา่นความยากลำาบาก ผา่นสถาน
ทีท่ีท่า้ทายในการเดนิทางของเรากบัพระองค ์มคีวามจรงิอนัเจ็บปวดมากมายเกีย่วกบัตวัเราทีเ่ราจะไมม่วีนั
ประสบพบจนกวา่เราจะเจอปัญหา ดงัน้ันอย่ารบีรอ้น อย่าสิน้หวงั ทุกย่างก้าวในการเดนิไปกับพระเยซูคอื
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การผจญภยัทีมุ่ง่สรา้งเราใหเ้ป็นเหมอืนพระองค์227 ถา้เรามตีาทีม่องเห็นและมหีทีู่ ไดย้นิ ทกุการทดสอบ ทุก
ความเข้าใจผิด และทุกประสบการณ์ก็จะกลายเป็นครขูองเรา

เราจะไม่มีวนัก่อสรา้งขึน้ในคณุธรรมแห่งความรกัเพียงแคอ่่านเรือ่งราวหรอืฟังคำาเทศนาเกี่ยวกับความรกั
น้ันหรอืโดยเข้ารว่มการประชุมเรือ่งความรกั ความรูท้ี่ ไดจ้ากการอ่าน การเทศนาแบบเจิม และการประชุม
ใหญ่มีความสำาคญั แตป่ระสบการณ์คอืครทูี่ดทีี่สุด

ผมทราบวา่พระเจ้าเป็นผู้มีอำานาจสูงสุดเพราะในช่วงเวลาวกิฤตในการเดนิทางของครอบครวั เราตระหนัก
ดีถึงเรือ่งน้ีอย่างสุดซึง้ ขณะเดินทางไปสหรฐัอเมรกิาจากฟิลิปปินส์ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ เจสซี ลูกชายวยั 5 
สัปดาหข์องเราไดร้บัการวนิิจฉัยวา่เป็นมะเรง็ ตอนน้ันเราไมค่วรอยู่ ในสหรฐัอเมรกิา แตผ่มถกูขอให้ ให้การ
เป็นพยานในการไตส่วนคดอีาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมบนท้องถนนที่ผมพบเห็นเมื่อหน่ึงปีก่อน ถ้าเราไม่
ไดก้ลบัไปอเมรกิา เราจะไม่ไดร้บัความช่วยเหลือทางการแพทยที์เ่จสซีตอ้งการ ในรถระหวา่งทางไปบา้นพอ่
แม่ของภรรยาผม หัวใจของเราเต็มไปดว้ยการสรรเสรญิและการตระหนักรูอ้ย่างลึกซึง้ถึงอำานาจสูงสุดของ
พระเจ้า รายละเอยีดวธิทีีพ่ระเจา้ส่ังใหเ้รากา้ว จบัเวลาการเกดิของเจสซี เคลือ่นภเูขาทีส่ถานทตูสหรฐัฯ ใน
กรงุมะนิลา และเตรยีมเราให้พรอ้มสำาหรบัช่วงเวลาน้ันเป็นการปลอบโยนเหนือคำาบรรยาย

ผมรูว้า่พระเจ้ามีฤทธิ์อำานาจทัง้หมด เพราะเรามีประสบการณ์มาแล้ว คืนหน่ึงขณะรบัใช้พระเจ้าในต่าง
ประเทศ ภรรยาและผมตา่งก็ถูกปลุกให้ตืน่ขึน้กลางดกึดว้ยการปรากฏตวัของความช่ัวรา้ยที่น่าสะพรงึกลัว
ในห้องของเรา! ทันใดน้ัน ทิโมธี ลูกชายวยัแปดขวบของเราเข้ามาในห้องของเราพรอ้มทัง้กุมคอและคราง
วา่เขารูสึ้กวา่มีบางอยา่งทำาใหเ้ขาสำาลกั เรารูสึ้กหวัน่ไหว! ผมเอือ้มหยบิพระคมัภรีด์ว้ยความสิน้หวงั เปิดพระ
คมัภรีเ์ป็น สดดุ ี91 และเริม่อา่นวา่ “คนท่ีอาศัยอยู่ ในสถานทีอ่นัลบัขององคผ์ูสู้งสุดจะอยู่ ใตร้ม่เงาของผูท้รง
มหิทธิฤทธิ์ (เอล ชัดได)….” เมื่อผมอ่านจบบทน้ี สันตสุิขของพระเจ้าไดข้จัดความมืดออกไปอย่างสิน้เชิง 
และทิโมธีก็หลับอยู่บนพืน้

เราตอ้งสัมผัสพระเจ้า! เพื่อเห็นแก่เรา และเพื่อลูก ๆ และหลานๆ ของเรา เราตอ้งรูว้า่พระเจ้าเป็นใครโดย
ทางประสบการณ์ส่วนตวั

 » ขอให้นักเรยีนแบ่งปันวธิีที่พวกเขาเคยประสบกับพระเจ้า ให้วดัทุกประสบการณ์โดยการเปิดเผย
พระคมัภีรอ์ย่างชัดเจน

227 โรม 5:3
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บทเรยีนท่ี 4 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 4 การสอบ
1. เราจะสรา้งทัศนะที่ดขีึน้เกี่ยวกับพระเจ้าไดอ้ย่างไร?

2. ให้นิยามพระนามและคณุลักษณะของพระเจ้าโดยสังเขปตามทีม่ี ใน อพยพ 34:6

3. ให้เสนอข้อพระคมัภีรท์ี่แสดงวา่พระเยซูทรงเป็นการเปิดเผยที่สมบูรณ์ของพระเจ้า
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บทเรยีนท่ี 5

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานผ่านการ
ตระหนักรู้ ในตนเอง - ตอนท่ี 1

บทเรยีนท่ี 4 การทบทวน
หมายเหตถุงึหัวหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่4 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่4 ทบทวนสามแง่มุมของการเดนิทางของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณทีส่นทนาในบท
ที ่2 ดว้ย

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจความจรงิทางวญิญาณที่สำาคญัซ่ึงจะช่วยให้เรารูจ้ักตวัเอง

2. เข้าใจลักษณะของความหยิ่งทะนง

3. สามารถระบุความชอกช้ำาและลักษณะของความชอกช้ำาได้

4. นำาความจรงิในบทเรยีนน้ีไปใช้กับชีวติของเขาหรอืเธอ

ภาพรวมของชีวติ

ศษิยาภิบาลหนุ่ม

ครัง้หน่ึงฉันเคยถามศิษยาภิบาลหนุ่มคนหน่ึงของครสิตจักรทีก่ำาลังเตบิโตวา่ “อะไรคอืส่ิงทีท่้าทายทีสุ่ดใน
งานรบัใช้ของคณุ” “ตวัผมเอง!” เขาตอบโดยไม่ลังเล ผมช่ืนชมความจรงิใจของเขา
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บางคนกำาลังเตรยีมงานรบัใช้

ชายหนุ่มครสิเตียนคนหน่ึงกำาลังศึกษาเพื่องานอภิบาลแต่มักพบวา่ตัวเองมีความขัดแย้งกับเพื่อนเพื่อน
รว่มชัน้และแมก้ระทัง่กบับรรดาอาจารยข์องเขา เขาสงสัยวา่เป็นเพราะอะไร เขาสงสัยวา่ทำาไมเขาถึงไมพ่บ
ความสงบภายในที่เขาปรารถนา ไม่นานมาน้ีเองเขาเริม่เห็นความหยิ่งทะนงในหัวใจ—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การที่เขาดือ้รัน้และเอาแต่ ใจตวัเอง ในที่สุดเขาก็เผชิญกับความจรงิเกี่ยวกับตวัเอง เขาตอ้งการอิสระจาก
การตามใจตวัเองและความปั ่ นป่วนภายในทัง้หมดทีเ่กิดขึน้ในจิตวญิญาณของเขา และกำาลังขอให้พระเจ้า
ชำาระจิตใจของเขาให้บรสุิทธิ์

ภรรยาและแม่

ภรรยาที่เป็นครสิเตียนและแม่พบวา่ตนเองกำาลังขัดขืนการเรยีกของพระเจ้าให้ละทิง้อาชีพการงานเพื่อ
ครอบครวัของเธอ จากน้ัน เธอพบเคล็ดลบัของความยนิดี ในการยอมทำาตามแผนเพือ่แผนการของพระเจา้
ทีม่ัง่คัง่กวา่และสมบรูณ์ย่ิงกวา่! ความสุขอนัลกึซึง้ทีเ่ธอสัมผสัได้ ในวนัน้ีในการดแูลลกู ๆ  และสามน้ัีนเหนือ
คำาบรรยายใด ๆ

สามีภรรยาคู่หน่ึง

สามีภรรยาครสิเตยีนคูห่น่ึงพบวา่ตนเองขัดแย้งกันเกือบตลอดเวลา ความรกัใครข่องพวกเขากำาลังจะตาย 
และชีวติสมรสของพวกเขาอยู่ ในภาวะวกิฤต ิโดยการคน้ควา้พระคมัภรีแ์ละคำาแนะนำาจากพระเจา้ พวกเขา
เริม่เห็นลักษณะที่น่าเกลียดของหัวใจที่เอาแต่ ใจตนเอง เมื่อเทียบกับคุณลักษณะท่ีงดงามของความรกั
แบบเสียสละของพระเจ้า เมื่อพวกเขากลับใจ พระเจ้าไดจุ้ดประกายความรกัของพวกเขาอีกครัง้!

ภาพรวมเหล่าน้ีเตือนเราวา่ผู้เช่ือที่ต่ำาต้อยได้รบัพระคุณที่เปลี่ยนแปลง เราอยู่ ในยุคประวตัิศาสตรท์ี่พระ
กายของพระครสิตจ์ำาเป็นเพือ่การฟ้ืนฟูความชอบธรรมอยา่งยิง่ยวด ในสหรฐัอเมรกิา ทีเ่รยีกกันวา่ครสิเตยีน
หลายตอ่หลายคนคดิและใช้ชีวติเหมอืนโลกที่ ไม่ไดร้บัความรอด หนุ่มสาวจำานวนมากกำาลงัตอ่สู้อยา่งลบั ๆ  
และแพก้ารตอ่สู้กับ “ราคะตณัหาของเน้ือหนัง และราคะตณัหาของตา และความเยอ่หยิง่แห่งชีวติ “—รวม
ทัง้การผดิศีลธรรมทางเพศ วตัถนิุยม และการปฏบัิตติามโลก228 ในแอฟรกิาและเอเชีย เราไดพ้บคนทีอ่า้งตวั
เป็นครสิเตยีนหลายคนซ่ึงผสมผสานหลกัการครสิเตยีนตามพระคมัภรีก์บัการบชูาบรรพบรุษุและความเช่ือ
เรือ่งผี229 ครสิตจกัรและครอบครวัท่ัวโลกถกูทำาลายดว้ยความขดัแย้งบอ่ยมาก ศิษยาภบิาลและมชิชันนารทีี่
สอนและดำาเนินชีวติตามแบบอยา่งของพระผูเ้ป็นเจา้ แตป่ฏเิสธอำานาจการชำาระล้างและการเปลีย่นแปลง 
จะตอ้งไดร้บัคำาตำาหนิเป็นอย่างมากในเรือ่งน้ี 230

228 1 ยอห์น 2:16
229 ในประเทศหน่ึงที่ผมไป ผมถูกขอให้วางมือบนเครอืกล้วยและอธิษฐานเผื่อพวกเขา เพื่อให้ผู้หญิงที่เป็นหมันในครสิตจักร

จะกินกล้วยน้ัน และ “มดลูกของพวกเธอจะเกิดลูก ๆ” ผมอธิษฐานเพื่อพวกผู้หญิง แต่ไม่ ใช่กล้วย! ในหลายประเทศ การ
นมัสการเรา้อารมณ์ ไดเ้ข้ามาแทนที่ความน่านับถือ การเทศนาพระคำา และการอธิษฐาน

230 2 ทิโมธี 3:5
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เราจะบรสุิทธิด์งัทีพ่ระเจา้ไดท้รงเรยีกใหเ้ราเป็นได้ ไหม?231 เราจะถกูเปลีย่นแปลงไดห้รอืไม่? เราจะรกัพระเจา้
ดว้ยสุดใจ สุดจิต สุดกำาลัง และสุดความคดิ และรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเองได้ ไหม?232 เราดำาเนินชีวติ
ตามพระเยซูไดห้รอืไม่? เราทำาไดถ้้าเราเต็มใจเผชิญตวัเราเอง

แนวคิดหลัก
 การตระหนักรูต้นเอง—ความรูเ้กีย่วกบัตนฉันเอง—มคีวามสำาคญัอย่างย่ิงตอ่การสรา้งชีวติตามแบบพระฉาย
ของพระครสิต ์การรูจ้ักตนเองอย่างแท้จรงิคอืการที่รูว้า่ตวัเองที่ ไม่ ไดร้บัการชำาระเป็นศัตรตูวัรา้ยที่สุด

ความสำาคัญของการรูจั้กตัวเอง
คณุรูจ้ักตวัเองดแีค่ไหน? เดนนิส คนิลอว ์เขียนดงัน้ี:

มนุษย์ทกุคนตอ้งเผชิญกบัคำาถามสองขอ้ทีก่ำาหนดวถิกีารดำารงอยู ่คำาถามแรกเกีย่วกบัคณุลกัษณะ
ของพระเจ้า พระองคค์อืใครและพระองคเ์ป็นอย่างไร? คำาถามที่สำาคญัที่สุดข้อที่สองที่คน ๆ หน่ึง
ตอ้งเผชิญคอืคำาถามวา่คณุและฉันเป็นใคร และเราเป็นอย่างไร ถ้าเราเขา้ใจคณุลักษณะของพระเจ้า 
และถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยของตวัเราเอง ก็มี โอกาสสูงที่เราจะสามารถดำาเนินชีวติอย่างมีความหมาย
และมีประสิทธิภาพในแง่ของการรบัใช้ 233

การรูจ้กัตวัเองเริม่ตน้ดว้ยความเต็มใจทีจ่ะมองตวัเองในส่ิงท่ีเราเป็น แตก่ารรูจ้กัตนเองตามแบบท่ีพระเจา้
รูจ้ักเราน้ันเป็นไปไม่ไดเ้ลยนอกจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระคมัภีรส์อนวา่ “ ใจน้ันเต็มไปดว้ยการหลอก
ลวงเหนือกวา่ส่ิงสารพัด และช่ัวอย่างรา้ยกาจ ผู้ ใดจะรูจ้ักใจน้ันได้เล่า?”234 สุภาษิตยังเตือนเราวา่ “คนที่
วางใจในใจของตวัเองเป็นคนโง่” 235

 » ให้เราเริม่ตน้ดว้ยคำาอธิษฐานเพื่อวา่โดยทางบทเรยีนน้ี องคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจ
ในตวัเรามากขึน้ ให้ สดดุ ี139:23-24 นำาทางเราในคำาอธิษฐานน้ี

ในบทเรยีนน้ีและบทตอ่ไป เราจะดคูวามจรงิที่สำาคญั 8 ประการที่จะช่วยให้เรารูจ้ักตนเองดขีึน้

ความจรงิท่ีสำาคัญ 1
การบังเกิดใหม่นำาไปสูค่วามตระหนักเรือ่ง ความหย่ิงทะนง

โดยผ่านการบังเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณ เราไดร้บัการชำาระล้าง และพระวญิญาณบรสุิทธิ์เสด็จสถิตอยู่ภายใน

231 1 เปโตร 1:15-16
232 ลูกา 10:27
233 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 56
234 เยเรมีย์ 17:9
235 สุภาษิต 28:26
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เรา236 เราเป็นผู้ถูกสรา้งใหม่ ในพระเยซูครสิต—์ส่ิงเก่าไดล้่วงไปและส่ิงใหม่ไดเ้ข้ามา237 ความปรารถนาของ
เราเปล่ียนไป ทัศนคติของเราที่มีต่อความบาปได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่ัวพรบิตา เราเคลื่อนจาก
ความมืดไปสู่ความสวา่ง บัดน้ีพระคมัภีรพ์รรณนาเราวา่เป็น “วสุิทธิชนที่ ไดร้บัการชำาระให้บรสุิทธิ์แล้ว”238 
เรามีสถานะที่ชอบธรรมตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า แม้วา่เราอาจยังคงพลาดเป้าฝ่ายวญิญาณและตอ่สู้กับบาป
ที่รมุเรา้239 กระน้ันเราก็ยังประสบชัยชนะเหนือความบาปที่เป็นนิสัย240 ถ้าเราทำาบาป เรารูสึ้กเศรา้โศกและ
เช่ือมัน่วา่เราไม่เคยประสบมาก่อนการกลับใจใหม่241 การเปลีย่นแปลงทีแ่ท้จรงิไดเ้กิดขึน้ และผู้คนรอบตวั
เราก็สังเกตเห็นการเปลีย่นแปลง

จงระวงับุคคลที่เป็นพยานถึงความรอด แตย่ังคงทำาบาปอย่างจงใจ

 » อา่น มทัธวิ 7:21-23. พระเยซตูรสัอย่างไรเกีย่วกับบุคคลทีเ่รยีกพระเยซูวา่ “พระองคเ์จ้าขา้ พระองค์
เจ้า” แต่ ไม่ทำาหรอืปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา? พระองค์จะตรสัอะไรแก่พวกเขาใน
วนัพิพากษา?

แมว้า่หวัใจของเราไดร้บัการสรา้งขึน้ใหม ่แตต่อนน้ีคณุลกัษณะเกา่กำาลงัทำาตอ่สู้กบัคณุลกัษณะใหม ่หลาย
ครัง้ การตอ่สู้ภายในน้ีทำาให้ ผู้เช่ือใหม่ตอ้งประหลาดใจ พวกเขาคดิวา่ความยินดแีละความสงบสุขจะอยู่ ใน
ใจพวกเขาเสมอ พวกเขาท้อแท้ที่ตอ้งเจอเจตคตแิละความปรารถนาแบบเก่าตอ่สู้กับส่ิงใหม่

คุณลักษณะเก่าน้ีคืออะไร? เราควรนิยามมันว่าอย่างไร? คำาหน่ึงที่ ใกล้เคียงกับคำาอื่นๆ ในการกำาหนด
คณุลักษณะของบาปคอื ความหยิ่งยโส “ความหยิ่งยโสเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นหัวใจที่มีชีวติของ
บาปทัง้หมด” 242

ความจรงิท่ีสำาคัญ 2
ความหย่ิงยโส—เจตจำานงท่ี ไม่แตกสลาย—เป็นศตัรตัูวฉกาจของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

ไม่มีอะไรจะขดัขวางการแสวงหาความบรสุิทธิข์องเราไดม้ากไปกวา่ความหย่ิงยโส—การรกัตนเอง ความหยิง่
ยโสคือแก่นแท้ของบาปดัง้เดิม—การหันไปสู่ทางของตนเอง243 “การปฏิเสธการควบคุมของ” [พระเจ้า] 
โดยเจตนา” 244

236 ทิตสั 3:5-6; โรม 8:1-2, 9-11
237 2 โครนิธ์ 5:17
238 1 โครนิธ์ 1:2; 2 โครนิธ์ 1:1; เอเฟซัส 1:1
239 ฮีบร ู12:1
240 โรม 6:1
241 ยอห์น 16:8
242 ปีเตอร ์ครฟีต,์ “ตอ้งใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อจะรูว้า่เราหยิ่งยโสแค่ไหน” High Calling, มกราคม-กุมภาพันธ์ 2017, 

4. ดึงข้อมูลจาก http://www.francisasburysociety.com/wp-content/uploads/JanFeb2017-High-Callinglr.pdf 
September 12, 2020.

243 อิสยาห์ 53:6
244 อ้างจาก Alexander MacLaren, “Commentary on Isaiah 53”
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ความหย่ิงยโสเป็นบาปที่ทำาให้ลูซิเฟอรถ์ูกขับออกจากสวรรค์ 245 และชายหญิงคู่แรกถูกขับออกจากสวน
เอเดน246 พวกเขาตอบสนองตอ่คำายัว่ยวนที่วา่ “เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า” โดยการกินผลไม้ตอ้งห้าม อาดั
มและเอวายอมให้ความประสงค์ของตนอยู่เหนือพระประสงค์ของพระเจ้า ตามใจเน้ือหนัง แล้วพยายาม
ปกปิดความเปลือยเปล่าของตนเอง

ความหยิง่ยโสเป็นบาปของบาเบลซ่ึงนำาไปสู่ความสับสนทางภาษาและ
การกระจดักระจายของประชาชาต ิพวกเขากลา่ววา่ “มาเถดิ ใหพ้วกเรา
สรา้งนครขึน้นครหน่ึง... และให้พวกเราสรา้งชือ่เสียงของพวกเราไว”้247 
ความหยิง่ยโสแสดงออกโดย การมุง่ประโยชน์ของตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิงที่
ทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ในท่ีประชุมในพนัธสัญญาใหม ่และแมแ้ต่ ในผู้
นำาครสิตจักรทีแ่สวงหาผลประโยชน์ของตนเองมากกวา่ผลประโยชน์
ของพระครสิต์248 ความหยิง่ยโสเป็นโรคท่ีมตีอนเราเกดิมา เป็นมะเรง็
ของจิตวญิญาณ พระเจ้าทรงรงัเกียจส่ิงน้ี!249 พระองคต์อ่ตา้นมัน!250 
พระองคต์อ้งการชำาระล้างมันจากใจของเรา

ตอนทีผ่มอยู่ทีแ่อฟรกิา ผมไดย้นิเกีย่วกบัชายคนหน่ึงทีเ่ดนิไปมาพรอ้มกบัเน้ือในกระเป๋าของเขา และสงสัย
วา่ทำาไมสุนัขถงึไมป่ลอ่ยเขาไวต้ามลำาพงั! ความหยิง่ยโสคอืเน้ือในกระเป๋าฝ่ายวญิญาณของเราทีจ่ะนำามาซ่ึง
ความเจ็บปวด ความพ่ายแพ้ และแม้กระทั่งความตาย มันจะตอ้งถูกกำาจัดออกไป

นักศาสนศาสตรบ์างครัง้อา้งถงึธรรมชาตบิาปของมนุษย์วา่ความโน้มเอยีงทีจ่ะทำาบาป หรอืพดูแบบเจาะจง
คอื ความโน้มเอียงท่ีจะตอบสนองตวัตน—หรอืส่ิงที่ตนคดิวา่ถูก ด ีและถูกใจ “จุดประสงคข์องการไถ่คอื
เพื่อยกเลิกการวางแนวที่ยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง—เพื่อทำาให้เราหันออกข้างนอก เพื่อให้เราสนใจไม่เพียง 
แต่ ในตวัเองเท่าน้ัน แตย่ังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดขีองผู้อื่นดว้ย” 251

ถ้าคณุคดิเกีย่วกบัเรือ่งน้ีจรงิ ๆ  บาปและความขดัแยง้ทกุอยา่งในชีวติของเรามรีากฐานมาจากความหย่ิงยโส 
ตณัหา วญิญาณทีว่พิากษ์วจิารณ์ การไม่ ใหอ้ภัย ความโลภ และความดือ้ดงึ ลว้นผุดขึน้มาจากแหลง่น้ำ าพษิ
แห่งความหยิ่งยโส ก่อนที่เราจะสามารถมีส่วนรว่มในชีวติอันบรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างเต็มที่ เราตอ้งมาดปูัญหาน้ีที่
อยู่ ในใจเราเองเสียก่อน

 » อ่าน กาลาเทีย 5:19-21 สนทนาเป็นกลุ่มเกี่ยวกับวธีิที่บาปของเน้ือหนังที่กล่าวถึงในข้อน้ีเกิดขึน้
จากความหยิ่งยโส คุณยินดีที่จะประเมินหัวใจของคุณเองไหม? ความสัมพันธ์ของคุณล่ะเป็น

245 อิสยาห์ 14:12-14
246 ปฐมกาล 3:5
247 ปฐมกาล 11:4
248 ฟิลิปปี 2:21
249 สุภาษิต 6:16-17
250 ยากอบ 4:6
251 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 1, 9. ดึงข้อมูลจาก  

http://www.francisasburysociety.com/wp-content/uploads/JanFeb2017-High-Callinglr.pdf September 12, 2020.

“ชีวติท่ี ไม่ได้ตรวจ
สอบ ก็ไม่คุ้มท่ี
จะมีชีวติอยู่”

เพลโต
“The Apology of Socrates”
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อย่างไร? คณุเต็มใจที่จะซ่ือสัตย์อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความหยิ่งยโสที่เป็นตน้เหตขุองปัญหา
มากมายไหม?

ในถิ่นทุรกันดาร ซาตานล่อลวงพระเยซูให้สนองความต้องการตามธรรมชาติ มองข้ามไม้กางเขน และ
แสวงหาสง่าราศีทางโลก โดยพืน้ฐานแล้ว ซาตานกำาลังล่อลวงพระเยซูให้ทำาบาปดัง้เดิม—เพื่อตามใจตัว
เอง หวงตวั และยกย่องตนเอง แตพ่ระเยซูทรงมีพระทัยที่บรสุิทธิ์!

ความหยิ่งยโสปรากฏอยู่ ใน การตามใจตัวเองหรอืเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ความสนใจในตนเองมักจะ
เอาชนะความพยายามและความตัง้ใจดีที่สุดของเราในการใช้ชีวติที่บรสุิทธิ์ที่เป็นไทและยอดเยี่ยม น่ีคือ
ตวัตนทีพ่ยายามตอ่ตา้นพระวจนะของพระเจา้และทำาสงครามกับพระวญิญาณของพระเจา้ อตัตาฝ่ายเน้ือ
หนังน้ีสามารถอธิบายไดด้งัน้ี:

 · การประสบผลสำาเรจ็ด้วยตนเอง – แสวงหาความสุขส่วนตวันอกเหนือจากพระเจ้า

 · ความพอใจในตนเอง – การแสวงหาส่ิงที่รูสึ้กดนีอกเหนือจากส่ิงที่ถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า

 · การสง่เสรมิตนเอง – การแสวงหาเกียรตจิากมนุษย์มากกวา่เกียรตยิศของพระเจ้า

 · ความสนัโดษ – แนวโน้มที่จะไวว้างใจตวัเองมากกวา่ที่จะเช่ือในพระเจ้า

 · ความสงสารตัวเอง – ความรูสึ้กที่เราควรไดร้บัส่ิงที่ดกีวา่ที่เรากำาลังไดร้บั

 · การหวงตัว – การแสวงหาส่ิงท่ีฉันเช่ือวา่ดทีีสุ่ดสำาหรบัชีวติ มากกวา่ทีจ่ะละทิง้ตนเองไปสู่แผนการ
อันชาญฉลาดและงดงามของพระเจ้า

 · การทำาตามใจตนเอง – ความตัง้ใจที่จะเลือกความประสงคข์องฉันเหนืออำานาจของพระเจ้า

 » มองหาขอ้ตอ่ไปน้ีในพระกติตคิณุของมาระโก และสังเกตวธิทีีค่วามสนใจในตนเอง (ความหย่ิงยโส) 
เป็นแก่นแท้ของบาปและความอ่อนแอทุกอย่างในชีวติเหล่าน้ี: มาระโก 8:33, มาระโก 9:19, 33,  
มาระโก 10:14, 37, และ มาระโก 14:66-68.

ผู้เช่ือทุกคนต้องตระหนักเรือ่ง การตามใจตัวเองที่ยังคงอยู่ ในใจ จอห์น เวสลีย์เตือนเราถึง “ผลรา้ยแรง” 
ของการปฏิเสธความเป็นจรงิข้อน้ี การเพิกเฉยตอ่การตอ่สู้ภายในน้ี “ฉีกโล่ของผู้เช่ือที่อ่อนแอ กีดกันพวก
เขาจากความเช่ือและทำาให้พวกเขาเป็นเป้าของการถูกโจมตทีัง้หมดของโลก เน้ือหนัง และมาร” 252

เช่นเดยีวกบัเหลา่สาวก เราตอ้งเผชิญหน้ากบัตวัเอง Dennis Kinlaw กลา่ววา่ “ส่ิงทีด่ทีีสุ่ดในหมูพ่วกเราไม่
ไดด้ี ไปกวา่ส่ิงที่แย่ที่สุด ผู้แข็งแกรง่ที่สุดไม่ไดด้ี ไปกวา่ผู้อ่อนแอที่สุด…. ส่ิงที่ดทีี่สุดของเน้ือหนังไม่เพียง
พอ”253 ตราบใดทีค่นเราเช่ือวา่เขาสามารถมีชีวติทีบ่รสุิทธิ์ดว้ยตวัเขาเอง พระเจ้าก็จะปล่อยให้เขาตอ้งตอ่สู้
ดิน้รน ตราบใดที่คนเราไม่มองตวัเองอย่างที่พระเจ้าเห็น เธอก็จะล้มเหลวตอ่ไป

252 จอห์น เวสลีย์ จากคำาเทศนาเรือ่ง “On Sin in Believers.”
253 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 80
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ในปี ค.ศ. 1792 มิชชันนารเีพรสไบทีเรยีนคนใหม่ช่ือจอห์น ไฮด์ แล่นเรอืไปอินเดีย ขณะอยู่บนเรอื เขา
เปิดจดหมายจากเพื่อนในครอบครวัที่เคารพนับถือซึ่งอ่านวา่: “ผมจะไม่หยุดอธิษฐานเพื่อคณุ จอห์นที่รกั 
จนกวา่คณุจะเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์” ความหยิ่งยโสของจอห์นเจ็บปวด และเขาตอบโตด้ว้ยความ
โกรธกับความหมายที่วา่เขาไม่ไดเ้ต็มไปดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์:

ความหยิง่ยโสของขา้พเจา้ถกูสัมผสั และขา้พเจา้รูสึ้กโกรธมาก จงึฉีกจดหมาย โยนมนัไปทีม่มุหอ้ง 
และขึน้ไปบนดาดฟ้า ข้าพเจ้ารกัคนที่เขียน ข้าพเจ้ารูว้า่เขามีชีวติที่บรสุิทธิ์ และในใจของข้าพเจ้า
คอืความเช่ือมั่นวา่เขาพูดถูก และข้าพเจ้าไม่เหมาะที่จะเป็นมิชชันนาร…ี.

ด้วยความสิน้หวัง ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าหลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทันทีที่ข้าพเจ้าทำาส่ิงน้ี 
บรรยากาศทัง้หมดก็กระจ่างขึน้ ข้าพเจ้าเริม่มองเห็นตัวเองและความเห็นแก่ตัวที่ข้าพเจ้ามี มัน
เป็นการต่อสู้ที่เกือบจะถึงจุดสิน้สุดของการเดินทาง แต่ข้าพเจ้าตัง้ใจมานานก่อนจะมาถึงท่าเรอื 
ไม่วา่ราคาจะแพงแค่ไหน ข้าพเจ้าหวงัจะไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์จรงิ ๆ 254

หลังจากที่เขามาถึงอินเดีย จอห์นได้เข้ารว่มการประชุมตามท้องถนนที่นักเทศน์ ได้เน้นถึงพลังแห่งข่าว
ประเสรฐิ—ไม่เพียงแต่ ให้อภัยบาปเท่าน้ัน แต่ต้องให้ชัยชนะเหนือบาปด้วย เพื่อจะได้ ไม่ต้องทำาบาปต่อ
ไป255 จอห์นถูกตดัสินวา่มีความผิด เมื่อเขาตระหนักวา่ ถึงแม้เขาจะส่ังสอนพระกิตตคิณุ เขากลับเป็นคน
ที่ ไม่รูจ้ักพลังของพระกิตตคิณุ มีบาปรมุเรา้ในชีวติของเขาซ่ึงทำาให้เขาสะดดุฝ่ายวญิญาณ จอห์นไปที่ห้อง
และสวดออ้นวอนวา่ “พระองค์ โปรดใหชั้ยชนะเหนือบาปทัง้หมดแกข้่าพเจ้า และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เหนือ
บาปทีร่มุเรา้ขา้พเจา้อยา่งงา่ยดาย หรอืขา้พเจา้จะตอ้งกลบัไปอเมรกิาเพือ่หางานอืน่ทำา ขา้พเจา้ไมส่ามารถส่ัง
สอนพระกติตคิณุไดจ้นกวา่ขา้พเจา้จะสามารถเป็นพยานถงึพลงัของพระกิตตคิณุในชีวติของขา้พเจา้เอง”

ด้วยความเชื่อง่าย ๆ เขามองไปที่พระครสิต์เพื่อการปลดปล่อย ต่อมาเขากล่าววา่ “พระองค์ทรงช่วยปลด
ปล่อยข้าพเจ้า และข้าพเจ้าไม่สงสัยในเรือ่งน้ีตัง้แตน้ั่นมา ตอนน้ีข้าพเจ้า สามารถยืนขึน้โดยไม่ลังเลที่จะ
เป็นพยานวา่พระองค์ ได้ ให้ชัยชนะแก่ข้าพเจ้า “ตอ่มา จอห์น ไฮด ์มีช่ืออีกวา่ “ ไฮดค์นทีอ่ธิษฐาน” เพราะ
การอธิษฐานอย่างกระตือรอืรน้เพื่อเข้าถึงวญิญาณที่หลงทาง ไม่กี่ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวติเมื่ออายุได้ส่ีสิบ
เจ็ด จอห์นรูสึ้กวา่ถูกอย่างชัดเจนวา่ได้รบัการนำาให้ทูลขอพระเจ้าเพื่อหน่ึงจิตวญิญาณต่อวนั ภายในสิน้ปี
น้ัน พระเจ้าไดเ้พิ่มผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมากกวา่ 365 คนเข้ามาในครสิตจักร ปีตอ่มา จอห์นถูกชักนำาให้ขอ
สองจิตวญิญาณในแตล่ะวนั และปีถัดไปส่ีจิตวญิญาณตอ่วนั แตล่ะคำาขอไดร้บัคำาตอบ จอห์นชี้ให้เห็นทัง้
ความลับและผลของการฟ้ืนฟูเมื่อเขากล่าววา่ “ส่ิงที่เราตอ้งการในวนัน้ีคอืการฟ้ืนฟูความบรสุิทธิ์”

ความหยิ่งยโสปิดกัน้ความโปรดปรานของพระเจ้าเสมอ แตพ่ระองคท์รงอวยพรผู้ที่ถ่อมตวั

ความจรงิท่ีสำาคัญ 3
การตามใจตัวเองต่อสูกั้บพระวญิญาณท่ีสรา้งเราให้เป็นพระฉายของพระครสิต์

254 Edwin & Lillian Harvey, They Knew Their God (Volume 1), (1974), 105-111 
สามารถดไูดท้ี่ http://www.actsamerica.org/biographies/2011-04-Praying-Hyde.html

255 1 ยอห์น 1:9
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ในหัวใจของผู้เช่ือ มีการตอ่สู้เพื่อไดม้าซ่ึงอำานาจสูงสุด การตอ่สู้น้ีมีอธิบายไว้ ในกาลาเทียดงัน้ี:

แล้วข้าพเจ้าขอบอกอย่างน้ีวา่ จงดำาเนินชีวติในพระวญิญาณ และพวกท่านจะไม่สนองตณัหาของ
เน้ือหนัง  เพราะวา่เน้ือหนังมีตณัหาตอ่สู้พระวญิญาณ และพระวญิญาณก็ตอ่สู้เน้ือหนัง และทัง้
สองฝ่ายน้ีอยูต่รงกนัขา้มกนั ดงัน้ันพวกทา่นจงึกระทำาบรรดาสิ่งทีพ่วกท่านปรารถนากระทำาไม่ได ้256

จอห์น เวสลีย์ กล่าววา่

ขา้พเจา้ ไมค่ดิวา่ชายคนใดทีเ่ป็นคนชอบธรรมเป็นทาสของบาป แตข่า้พเจ้าคดิวา่บาป [การตามใจ
ตวัเอง] ยังคงอยู่ (อย่างน้อยก็ช่ัวขณะหน่ึง) ในทุกคนที่ ไดร้บัความชอบธรรม…. ผู้แย่งชิงถูกปลด
ออกจากบัลลังก์ [บาป] ยังคงอยู่ที่ซ่ึงเขาเคยครองราชย์; แต่ยังคงอยู่ ในโซ่ตรวน [แม้วา่เขาจะทำา 
สงคราม] แตเ่ขากลับอ่อนแอลงเรือ่ย ๆ ในขณะที่ผู้เช่ือเปลีย่นเข้มแข็งขึน้เรือ่ย ๆ เอาชนะไดม้าก
ขึน้เรือ่ย ๆ257

การตอ่สู้ระหวา่งการตามใจตวัเอง (“เน้ือหนัง”) กับพระวญิญาณเป็นประสบการณ์ทั่วไปในหมู่ครสิเตยีน 
เวสลีย์กล่าวตอ่

มีอยู่ ในทุกคน แม้หลังจากที่เขาไดร้บัความชอบธรรมแล้ว หลักการสองข้อที่ขัดกัน... ที่อัครสาวก
เปาโลเรยีกวา่เน้ือหนังและพระวญิญาณ ดังน้ัน แม้วา่ทารกในพระครสิต์ก็ยังได้รบั การชำาระให้
บรสุิทธิ์ แตเ่พียงบางส่วนเท่าน้ัน ในระดบัหน่ึง ตามระดบัความเช่ือของพวกเขา พวกเขาเป็นฝ่าย
วญิญาณ แต่ ในระดบัหน่ึงพวกเขาก็เป็นฝ่ายเน้ือหนัง ดงัน้ัน ผู้เชื่อจึงไดร้บัการเตอืนสตอิย่างตอ่
เน่ืองให้เฝ้าระวงัเน้ือหนัง เช่นเดียวกับเฝ้าระวงัโลกและมาร และด้วยเหตุน้ีจึงเห็นพ้องต้องกัน
เรือ่งประสบการณ์ที่ตอ่เน่ืองของเหล่าบุตรของพระเจ้า ขณะที่รูสึ้กถึงคำาพยานในตวัเอง พวกเขา
ก็รูสึ้กวา่จะไม่ถอนตวัออกทัง้หมดตอ่พระประสงคข์องพระเจ้า พวกเขารูว้า่พวกเขาอยู่ ในพระองค ์
แตย่งัพบหวัใจทีพ่รอ้มจะพรากจากพระองค ์แนวโน้มทีจ่ะช่ัว... และหนัหลงัใหก้บัส่ิงทีด่.ี.. แมว้า่เรา
จะไดร้บัการฟ้ืนฟู ชำาระ ทำาให้บรสุิทธิ์ ประกาศวา่ชอบธรรม ในช่วงเวลาทีเ่ราเช่ือในพระครสิตอ์ย่าง
แท้จรงิ แตเ่ราก็ยังมิไดร้บัการสรา้งใหม่ ชำาระ ให้บรสุิทธิ์ทัง้หมด แตเ่น้ือหนัง คณุลักษณะทีช่ั่วรา้ย 
ยงัคงอยู ่(แมว้า่จะสงบลง) และทำาสงครามกบัพระวญิญาณ ยิง่ไปกวา่น้ัน ขอใหเ้ราใช้ความพากเพยีร
ทัง้หมดในการ “ตอ่สู้อันดแีหง่ความเช่ือ”258 ย่ิงจรงิจงัมากขึน้ ใหเ้รา “เฝ้าระวงัและอธษิฐาน” 259 ตอ่
ตา้นศัตรทูี่อยู่ภายใน ย่ิงให้เราดแูลตวัเองและ “รบัยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าไว ้เพื่อพวก [เรา] 
จะสามารถตา้นทานในวนัอันช่ัวรา้ยน้ัน และเมื่อกระทำาทุกส่ิงแล้วจะยืนมัน่ได”้ 260

256 กาลาเทีย 5:16-17
257 จอห์น เวสลีย์ จากคำาเทศนาเรือ่ง “On Sin in Believers.”
258 1 ทิโมธี 6:12
259 มัทธิว 26:41
260 เอเฟซัส 6:13
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ผลประโยชน์ของตนเองนำาไปสูร่ะดับต่าง ๆ ของความล้มเหลว

 » อา่น กาลาเทยี 5:16-24 และสนทนาวา่จะเกดิอะไรขึน้เม่ือพระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละเน้ือหนังตอ่ตา้น
กัน คณุยินดทีี่จะพิจารณาวา่การตอ่สู้ครัง้น้ีเกิดขึน้ในชีวติของคณุอย่างไรไหม?

สาวกที่แท้จรงิของพระเยซูทุกคนล้วนเคยประสบกับการต่อสู้เพื่อการควบคุมภายในน้ี เมื่อพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงชนะและทรงนำา ผลฝ่ายวญิญาณของความรกั ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรณุา 
ความดี ความสัตย์ซ่ือ ความสุภาพอ่อนโยน และการควบคุมตนเองกำาลังก่อตัวขึน้ในชีวติของผม แต่ถ้า
ปล่อยให้ความหย่ิงยโสแสดงเจตจำานง แม้เพียงครูเ่ดยีว ก็ย่อมมีระดบัความล้มเหลวอยู่บ้าง: “… การล่วง
ประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือรปูเคารพ การใช้เวทมนตร ์การเกลียดชังกัน การววิาทกัน การ
อิจฉารษิยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การไม่ลงรอยกัน การถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ การอิจฉา
กนั การเมาเหล้า การสำามะเลเทเมา และการอืน่ ๆ  ในทำานองน้ี...”261 เพราะผูเ้ช่ือไดร้บัคณุลกัษณะใหม่ และ
เน่ืองจากพระวญิญาณบรสุิทธิท์ีส่ถติอยูค่อยตกัเตอืนความบาปของใจตนเองอยูเ่สมอ ส่ิงเหลา่น้ันจะไมม่วีนั
ครอบงำาชีวติของครสิเตยีนแท้ ได ้262 แตจ่นกวา่ผูเ้ช่ือจะเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ภายใตก้ารควบคมุอย่างครบถว้นโดย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ จะมีความพ่ายแพ้ช่ัวเพียงช่ัวขณะหน่ึง

แม้แต่ครสิเตียนท่ีอาศยัอยู่ ในความบรบูิรณ์ของ การควบคุมของพระวิญญาณบรสุิทธ์ิ ในช่วงเวลา
ใดก็ตาม ก็จะพบวา่มีพืน้ท่ีของ ความหย่ิงยโสท่ีจะต้องถูกเปิดเผยตลอดชีวติของเขาหรอืเธอ ผมจะ
ไม่มีวนัลืมวธิีที่ผมพบวา่ตวัเองมีปัญหาในการเป็นผู้สอนศาสนา มีปัญหาตา่ง ๆ และแทบจะไม่สังเกตเห็น
เลย ผมเริม่แสดงปฏิกริยิาในลกัษณะที่ ไม่เหมอืนพระครสิต ์ผมจำาไดว้า่มนัยากสำาหรบัผมทีจ่ะยอมรบัปัญหา
ของตนเอง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสักับใจผมวา่ “ลกูเอย๋ เจา้เป็นคนขี ้โมโห” “พระองคเ์จา้ข้า ข้าพระองค์ ไม่
ได้ โกรธ” ผมคดิ “ผมเป็นมชิชันนารทีีทิ่ง้ทกุอยา่งเพือ่ตดิตามพระองคม์ายงัประเทศน้ี” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ตรสักบัใจผมอกีครัง้วา่ “ถา้อยา่งน้ัน เจา้เป็นมชิชันนารขีี ้โมโห!” โดยการยอมรบัความจรงิทีต่่ำาตอ้ยน้ี แทนที่
จะพิสูจน์ตวัเอง กลายเป็นอีกช่วงเวลาสำาคญัในการเดนิทางของผม

ผลประโยชน์ของตนเองเป็นท่ีมาของความขัดแย้ง

 » อ่าน ยากอบ 4:1-8. อะไรคอืสาเหตขุองความวุน่วายภายในและความขัดแย้งในหมู่ผู้เช่ือที่ยากอบ
กำาลงัเขยีนถงึ? ทำาไมคำาอธษิฐานของพวกเขาไม่ไดร้บัคำาตอบ? ทำาไมยากอบจงึเรยีกครสิเตยีนเหลา่
น้ีวา่ “บรรดาผู้เล่นชู้ชายและหญิง”?

จนกวา่การตอ่สู้ระหวา่งเน้ือหนังกบัพระวญิญาณจะไดร้บัการแก้ ไข เราเป็นเหมือนชายหญงิทีแ่ตง่งานแลว้
ทีม่คีวามรกัใหกั้บคูร่กัคนเกา่ เราไม่ไดม้คีวามสัมพนัธท์างกาย แตค่วามรกัของเรายงัไมถ่กูตรงึจนกวา่เราจะ
ทุ่มเทให้กับคูส่มรสคนเดยีว เมื่อคณุดตูวัอย่างในพระคมัภีรข์้างตน้ ผมคดิวา่คณุจะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนวา่
ตน้เหตขุองความวุน่วายในใจและความขดัแย้งในครสิตจักรคอืความหย่ิงยโสในใจของสมาชิก เพราะความ
หยิ่งยโส พระเจ้าจึงตอ่ตา้นพวกเขา “พระเจ้าทรงตอ่ตา้นคนทีห่ยิ่งทะนง”263

261 กาลาเทีย 5:19-21
262 1 ยอห์น 2:3-4, 1 ยอห์น 3:7-9
263 ยากอบ 4:6
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การตอ่สู้น้ี และปัญหาที่เกิดขึน้ มีอธิบายไว้ ในเรือ่งตอ่ไปน้ี ในประวตัศิาสตรข์องครสิตจักรกลุ่มใหญ่ที่ผม
รบัใช้ ในฟิลิปปินส์ มีเรือ่งราวท่ีแทบไม่น่าเช่ือเรือ่งน้ี: ศิษยาภิบาลคนหน่ึงถูกส่งโดยผู้นำาครสิตจักรระดับ
ชาติ ให้ ไปเป็นศิษยาภบิาลทีค่รสิตจกัรแหง่หน่ึง อยา่งไรก็ตาม ศิษยาภบิาลคนกอ่นปฏเิสธทีจ่ะออกจากบา้น
พัก เพราะมีสมาชิกครสิตจักรสองสามคนตอ้งการให้เขาอยู่ ศิษยาภิบาลคนใหม่และศิษยาภิบาลเก่าอยู่ ใน
ที่พักหลังเดียวกัน เลีย้งดูครสิตจักรเดียวกัน! ศิษยาภิ
บาลคนใหมเ่ป็นศิษยาภบิาลอยา่งเป็นทางการ ทีถู่กเรยีก 
ถูกเลือก ได้รับการแต่งตัง้ และผู้นำ าระดับประเทศ
สนับสนุน ศิษยาภิบาลเก่าอยู่ ในตำาแหน่งโดยความเห็น
อกเห็นใจและความดือ้รัน้ของสมาชิกบางคน เราคง
สามารถจินตนาการได้วา่เรือ่งน้ีทำาให้เกิดความสับสน! 
และเดนิหน้าตอ่ไม่ได ้ใครจะทำาหน้าที่เทศน์? พวกเขา
จะมองหาใครเพื่อขอคำาแนะนำา? ประชาคมจะทำาตาม
อำานาจของใคร—ศิษยาภิบาลคนเก่าหรือคนใหม่? 
ประชาคมจะตอ้งเลือก พวกเขาจะคงรกัษาศิษยาภิบาล
เก่าและสูญเสียพรและผลประโยชน์ของครสิตจักรแห่ง
ชาต ิหรอืพวกเขาจะไดร้บัพรจากผูน้ำาระดบัชาติโดยยอม
จำานนตอ่อำานาจของพวกเขา เป็นเรือ่งดทีี่พวกเขาเลือก
ยอมตอ่ผูน้ำ าระดบัประเทศ และประชาคมก็เดนิหน้าตอ่
ไปในการทำางานตา่ง ๆ ที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า

ความขัดแย้งระหวา่งชายชรากับคนที่มาใหม่เป็นประสบการณ์ที่ผู้เช่ือทุกคนรูจ้ัก ชายชราคนน้ีถูกประหาร
ชีวติ แม้วา่เขาจะพยายามรกัษาตำาแหน่ง ควบคมุ และคงไวซ่ึ้งอทิธพิลอยา่งสุดความสามารถ เขาไมม่อีำานาจ
แตพ่ยายามทำาให้คณุเชื่อวา่เขามี คนที่มาใหม่ไดร้บัการไถ่ โดยพระโลหิตของพระครสิต ์คนใหม่ไดร้บัการ
เรยีก ถกูเลอืก และสรา้งขึน้โดยพระองค์ ในความชอบธรรมและความบรสุิทธ์ิ คนใหม่ไดร้บัการประทับตรา
ดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิและตอนน้ีไดถ้กูสรา้งขึน้ใหเ้ป็นทีป่ระทบัของพระเจา้แลว้ และพระเจา้จะไมท่รง
หยุดพักจนกวา่ชายชราจะถูกขับออกจากบัลลังก์แห่งหัวใจของคณุ

ตราบใดที่ชายชรายังคงอยู่ ตราบใดที่คณุให้อาหารเขา ตราบใดที่คณุยืนกรานที่จะให้แม้แตมุ่มที่จะครอบ
ครอง เขาจะนำามาซ่ึงความไม่สงบ ความขัดแย้งภายใน และการทำาลายล้าง เขาต้องตาย ถ้าเราเลือกท่ีจะ
สงสารเขาและให้ห้องที่เล็กที่สุดแก่เขา จากน้ันเขาจะทำาสงครามกับพระวญิญาณแห่งความรกั ความยินดี
สันตสุิข ความอดกลัน้ไวน้าน และความบรสุิทธิ์

คำาถามที่ผู้เช่ืออย่างจรงิจังทุกรุน่ตอ้งตอบคอื:

 · ชีวติทีต่อ้งดิน้รนอยา่งตอ่เน่ืองกับ การสนใจตวัเองเป็นชีวติทีด่ทีีสุ่ดทีฉั่นหวงัหรอื? หรอืพระเจา้ได้
จัดเตรยีมทางใหค้วามสนใจในตนเองไดร้บัการชำาระใหบ้รสุิทธิจ์ากใจของฉันเพือ่ที ่น้ำ าพระทัยของ
พระเจ้า และ ความรกัต่อพระเจ้า จะอยู่ ในอันดบัสูงสุด?

 · เป็นไปได้ ไหมทีจ่ะรกัพระเจ้าดว้ยสุดใจ สุดความคดิ และสุดกำาลังและเพือ่นบา้นเหมอืนรกัตนเอง?

“ ให้นักเทศน์หน่ึงรอ้ยคนท่ี
ไม่กลัวสิง่ใดนอกจากบาป และ
ไม่ปรารถนาสิง่ใดนอกจาก
พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่สนใจวา่พวก
เขาจะเป็นนักบวชหรอืฆราวาส 
ข้อน้ีข้อเดียวจะเขย่าประตู
นรกและสถาปนาอาณาจักร
สวรรค์บนแผ่นดินโลก”

จอห์น เวสลีย์
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 · ฉันสามารถมายงัสถานทีท่ีฉั่นเดนิกบัพระเจา้และคนทีฉั่นไมท่ำาอะไรเลยผา่นความทะเยอทะยานที่
เห็นแกต่วัหรอืถือด ีแต่ ให้เกยีรตผิูอ้ืน่ดกีวา่ตวัฉันเอง และแสวงหาผลประโยชน์จากพวกเขาแทน
ตวัฉันเองเสมอหรอืไม่ 264

หยุดสกัครูเ่พ่ือการใครค่รวญ
ตอนน้ีผมขอให้ทุกคนซ่ือสัตย์กับตวัเองและประเมินตัวเองบางประการ ใช้เวลาสองสาม
นาทีเพื่อถามตวัเองอย่างเงียบ ๆ: อะไรคอืสาเหตขุอง ________________? ทูลขอพระ
วญิญาณบรสุิทธิเ์พือ่ทรงช่วยใหค้ณุเห็นตวัเอง อยา่ลงัเลทีจ่ะใช้คำาถามตอ่ไปน้ีเป็นแนวทาง:

• ฉันโกรธเคอืงง่ายไหม?

• ฉันไม่พอใจเมื่อคนอื่นไดร้บัการเลือ่นตำาแหน่งสูงกวา่ฉันไหม?

• เด็ก ๆ กลัวที่จะเข้าใกล้ฉันหรอืเปล่า?

• ฉันอ่อนไหวตอ่การวจิารณ์มากเกินไปหรอืไม่?

• ผู้คนรอบตวัฉันกลัวที่จะแบ่งปันความคดิเห็นหรอืไม่?

• ฉันรูสึ้กเหนือกวา่คนอื่นในทางศีลธรรมหรอืทางวญิญาณไหม?

• ฉันฟังคนอื่น หรอืฉันพูดเป็นส่วนใหญ่?

• ฉันขึน้เสียงเพ่ือเสนอประเด็นแทนทีจ่ะนำาเสนอความคดิเห็นอย่างไตรต่รองและ
ให้เกียรตหิรอืไม่?

• ฉันเสนอวธิแีกป้ัญหาและความคดิเห็นกอ่นทีจ่ะไดย้นิข้อเท็จจรงิทัง้หมดหรอืไม่?

• ฉันหยิบยกความผิดของคนอื่นขึน้มาเพื่อพยายามทำาให้ตวัเองดดูหีรอืไม่?

• ฉันพยายามเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการพูดวา่ “พระเจ้าบอกฉัน” ไหม? (เมื่อคุณ
ทำาแบบน้ี คณุวางตวัเองในตำาแหน่งที่เหนือกวา่ทางศีลธรรมและฝ่ายวญิญาณ)

• ฉันตดัสินคนอื่นดว้ยรปูลักษณ์ภายนอกหรอืเปล่า?

• ฉันเก็บส่ิงที่ดทีี่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดสำาหรบัตวัเองหรอืไม่?

• ในใจ ฉันคดิวา่ตวัเองดกีวา่คนอื่นไหม?

264 ฟิลิปปี 2:3-4
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ความจรงิท่ีสำาคัญ 4
หลังจากการบังเกิดใหม่ การตายเพ่ือตนเองเป็นขัน้ตอนต่อไปในการประสบความครบบรบูิรณ์ของ
พระเจ้าและชีวติท่ีบรสุิทธ์ิ

พระเยซูตรสัวา่ใครก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นสาวกของพระองคจ์ะตอ้งละเลยผลประโยชน์ของตนเองโดย
สิน้เชิงและแบกรบักางเขนของตนทุกวนัและตามพระองค์ ไป265 ไม้กางเขนไม่ ใช่สัญลักษณ์ที่สวยงามซ่ึง
ครสิเตยีนบางครัง้สวมรอบคอในวนัน้ี แตเ่ป็นเครือ่งมือสังหารของชาวโรมัน เมื่ออาชญากรถูกตรงึดว้ยไม้
กางเขน ไม่มี โอกาสที่พวกเขาจะรอดชีวติ อาชญากรจะแขวนคอจนเลือดไหลนองและหมดลมหายใจ เมื่อ
พระเยซทูรงบัญชาสาวกทกุคนใหแ้บกกางเขนของตนทกุวนั พระองคเ์พยีงหมายความวา่ตวัตนเกา่ของเรา
ที่เย่อหยิ่ง เต็มไปดว้ยตณัหา และดือ้รัน้จะตอ้งถูกตอกตรงึบนไม้กางเขนของพระครสิต ์เพื่อวา่ตวัตนที่รบั
การไถ่ ใหมข่องเราจะดำาเนินชีวติตามแบบชีวติของพระเยซู ความตายตอ่ตนเองหมายถงึเจตจำานงเกา่ของ
เรา แผนการของเรา ความห่วงใยในชื่อเสียงแบบเก่าของเรา วธิีคิดแบบเก่าของเรา การแสวงหาความสุข
แบบเก่าของเรา ความปรารถนาทางเน้ือหนังแบบเก่าของเราถูกตรงึไวที้่ ไม้กางเขนของพระครสิต ์ตอนน้ี
เราจึงมีชีวติอยู่เพื่อพระองคอ์ย่างสมบูรณ์!

 » อ่าน มัทธิว 16:24 พรอ้มกัน

ทางแห่งความตายต่อตนเองคือหนทางสู่ชีวติที่อุดมสมบูรณ์!266 คงไม่มี ใครที่มาหาพระครสิต์เพื่อรบัการ
อภยับาปทีรู่แ้น่ชัดวา่พระเจา้มคีวามมุง่มัน่อยา่งเต็มที่ ในการตายของเรา! ชายหญงิผูย้ิง่ใหญม่ากมายตลอด
ประวตัศิาสตรค์รสิตจักรไดเ้ข้าใจความจรงิน้ี:

มารติ์น ลูเธอร:์ “พระเจ้าสรา้งจากความวา่งเปล่า ดงัน้ัน จนกวา่มนุษย์จะไม่มีอะไรเลย พระเจ้าก็ ไม่ทรง
ถือวา่เขาสำาคญัอะไร

ชารล์ส ์แฮดดอน สเปอรเ์จียน: “ตอนน้ีขา้พเจา้ไดร้วมคำาอธษิฐานทัง้หมดของขา้พเจา้เป็นหน่ึงเดยีว และ
คำาอธิษฐานเดยีวคอืส่ิงน้ี เพื่อที่ข้าพเจ้าจะไดต้ายตอ่ตนเอง และมีชีวติอยู่เพื่อพระองคท์ัง้หมด”

รชิารด์ แบ็กซ์เตอร:์ “ตนเองเป็นศัตรทูี่ทรยศที่สุด… ในบรรดาความช่ัวรา้ยอื่น ๆ ตนเองเป็นส่ิงที่คน้พบ
ยากที่สุดและรกัษายากที่สุด”

ดีทรชิ บอนเฮฟเฟอร:์ “เมื่อพระครสิตท์รงเรยีกมนุษย์ พระองคท์รงส่ังให้เขามาและสิน้พระชนม์”

เจ.ไอ. แพคเกอร:์ “พระเยซคูรสิตท์รงเรยีกรอ้ง การปฏเิสธตนเอง น่ันคอื การปฏเิสธตนเอง ซ่ึงเป็นเงือ่นไข
ที่จำาเป็นสำาหรบัการเป็นสาวก การปฏิเสธตนเองเป็ นการเรยีกให้ยอมจำานนตอ่อำานาจของพระเจ้าในฐานะ
พระบิดาและของพระเยซูครสิต์ ในฐานะองคพ์ระผู้เป็นเจ้า… การยอมรบัความตายตอ่ทุกส่ิงที่ตวัตนฝ่าย
เน้ือหนังตอ้งการครอบครองคอืส่ิงที่พระครสิตท์รงเรยีกให้ปฏิเสธตนเอง”

265 มัทธิว 16:24
266 ยอห์น 12:24
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จอรจ์ มูลเลอร ์ซ่ึงเป็นที่รูจ้ักเพราะความเช่ืออันยิ่งใหญ่และพันธกิจตอ่เด็กกำาพรา้หลายพันคนในอังกฤษ
ในศตวรรษทีสิ่บเกา้ ถูกถามถึงเคล็ดลบัในการรบัใช้พระเจา้อย่างมีประสิทธผิล เขาตอบ “มีอยูว่นัหน่ึงทีฉั่น
ตาย ตายจรงิ ๆ ” ขณะทีเ่ขาพูด เขาก้มลงตำา่จนเกือบจะแตะพืน้ “ฉันตายตอ่ จอรจ์ มลูเลอร—์ความคดิเห็น 
ความชอบ รสนิยม และเจตจำานงของเขา—ตายเพราะเห็นชอบหรอืตำาหนิแม้กระทั่งพี่น้องและเพื่อน ๆ 
ของฉัน—และตัง้แตน้ั่นมา ฉันไดศึ้กษาเพียงเพื่อแสดงตนวา่พระเจ้าทรงยอมรบั” 

คำาศัพท์พระคมัภีรอ์ื่น ๆ สำาหรบั ความตายตอ่ตนเองคอื “ความชอกช้ำา” และ “สำานึกผิด”:

บรรดาเครือ่งสัตวบูชาของพระเจ้าคอืวญิญาณที่แตกสลาย ใจที่สำานึกผิดและชอกชำา้น้ัน โอ ข้าแต่
พระเจ้า พระองคจ์ะไม่ทรงดถููก

 ความเข้าใจผิดเก่ียวกับ ความชอกชำา้ 2

1. ความชอกชำา้มักจะเศรา้และมืดมนอยู่เสมอ บางครัง้เรานึกภาพคนที่ชอกชำา้วา่เป็นคนที่ ไม่เคยยิม้
หรอืหัวเราะ ในความเป็นจรงิ ความชอกชำา้ตามพระคัมภีรท์ำาให้เกิดเสรภีาพและความรูสึ้กปีติยินดี
และสันตสุิขอย่างลึกซึง้ 

2. ความชอกชำา้คือการคิดไม่ดีเก่ียวกับตัวเอง (ตวัอย่าง: “ฉันมันไม่ด!ี ฉันมันไรค้า่!”  อาจมีความอ่อน
ถ่อมตน ที่เป็นเท็จที่น่ี 

3. ความชอกชำา้คือความอารมณ์ท่ีลึกซึง้ “น่าเสียดายที่ผู้คนนับไม่ถ้วนหลั่งนำ ้าตาเป็นถัง ๆ และไม่เคย
ประสบกับความชอกชำา้ที่แท้จรงิ” 

4. ความชอกชำา้กำาลังเจ็บหนักจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีน่าเศรา้ คน ๆ หน่ึงอาจประสบความเจ็บปวด
มากมายและยังคงภูมิ ใจมาก 

 ความชอกชำา้ตามท่ีพระคัมภีรนิ์ยาม

ชอกชำา้:

ความชอกชำา้คือการที่เจตจำานงของข้าพเจ้าแตกสลายโดยสิน้เชิง—การยอมจำานนโดยสมบูรณ์
ของเจตจำานงของขา้พเจา้ตอ่พระเจา้ โดยกำาลงัพดูวา่ “ ได ้พระเจา้ขา้!”—ไมม่กีารตอ่ตา้น ไมม่กีาร
เสียดสี ไมมี่ความดือ้รัน้—เพยีงแคย่อมจำานนตอ่การนำาทางของพระองคแ์ละเจตจำานงสำาหรบัชีวติ
ของข้าพเจ้า

267 ดดีบัเบิลยูเอกสแตรนด“์ตายตอ่ตวัเอง”ดงึข้อมูลจาก  
http://www.thetransformedsoul.com/additional-studies/spiritual-life-studies/dying-to-self September 12, 2020.

268 สดดุ ี51:17, ฉบับมาตรฐาน TH1971 
269  ข้อมูลเชิงลึกตอ่ไปน้ีส่วนใหญ่เกี่ยวกับความชอกชำา้รวบรวมมาจาก Nancy Leigh DeMoss, Brokenness, Surrender, Holy 

(Chicago: Moody Publishers, 2008), 43-45
270 Ibid, 49
271 Ibid, 44
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การสำานึกผิด: คำาน้ันบ่งบอกถึงส่ิงที่ถูกบดเป็นอนุภาคขนาดเล็กหรอืบดเป็นผงเหมือนหินถูกบดเป็นผง 
“พระเจ้าต้องการบดทำาลายอะไรในตัวเรา? ไม่ ใช่วญิญาณของเราที่พระองค์ต้องการจะทำาลาย หรอืไม่ ใช่
ตวัตนสำาคญัของเรา พระองคต์อ้งการทำาลายความเอาแต่ ใจของเรา”272 เรือ่งน้ีคล้ายกับคาวบอยที่ตอ้งการ
ฝึกสอนม้า ไม่ ใช่เพื่อทำารา้ยหรอืทำาให้พิการ แตเ่พื่อให้เช่ือฟังคำาส่ัง

ความชอกช้ำาที่แท้จรงิคอืการทำาลายความตัง้ใจของข้าพเจ้าเอง เพื่อชีวติและจิตวญิญาณขององค์
พระเยซูเจ้าจะไดร้บัการปลดปล่อยผ่านข้าพเจ้า... การปลดเปลือ้งการพึ่งพาตนเองและความเป็น
อิสระจากพระเจ้า... การทำาให้ดนิในใจข้าพเจ้าอ่อนลง .. ความซ่ือสัตย์ตอ่หน้าพระเจ้า... ความถ่อม
ตนตอ่หน้าผู้อื่น 273

ลักษณะของ คนท่ีชอกช้ำา

เราจะรู้ ได้อย่างไรวา่เรามี “ ใจท่ีชอกช้ำาและสำานึกผิด”? ลักษณะต่อไปน้ีพบได้อย่างสมบูรณ์ในพระเยซู
เท่าน้ัน แตจ่ะเป็นจรงิมากขึน้สำาหรบัครสิเตยีนที่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณ:

 · คนที่ชอกช้ำามีจิตวญิญาณที่สอนได้
 · คนที่ชอกช้ำาเต็มใจยอมจำานนตอ่ผู้อื่น
 · คนที่ชอกช้ำากลัวพระเจ้ามากกวา่มนุษย์
 · คนที่ชอกช้ำามีจิตวญิญาณที่อ่อนน้อม
 · คนที่ชอกช้ำายอมรบัความเห็นของพระเจ้าเกี่ยวกับวฒันธรรมและประเพณี
 · คนที่ชอกช้ำาไม่ส่งเสรมิตวัเองและไม่กลัวที่น่ังต่ำาสุด
 · คนที่ชอกช้ำายินดรีบัเกียรติโดยไม่หยิ่งผยอง
 · คนที่ชอกช้ำาสารภาพความผิดและไม่รูสึ้กวา่จำาเป็นตอ้งปกป้องภาพลักษณ์ของตน
 · คนที่ชอกช้ำาเช่ือฟังพระเจ้าแม้จะเป็นเรือ่งเล็ก ๆ
 · คนที่ชอกช้ำารอพระเจ้าก่อนตดัสินใจ
 · คนที่ชอกช้ำาเดนิดว้ยความเช่ือไม่ ใช่ตามที่เห็น
 · คนที่ชอกช้ำาแสวงหาความบรสุิทธิ์มากกวา่ความสุข

 » คณุคดิวา่จะเกดิอะไรขึน้ถา้พวกเราหลายคนยอมตายตอ่ตวัเองจรงิๆ? ใหป้ระเมนิตวัเองดว้ยรายการ
น้ี คณุคดิวา่อะไรจะแตกตา่งไปในบ้านของคณุ? ครสิตจักร? พันธกิจ? ให้เวลาสำาหรบัผู้ที่ตอ้งการ
แบ่งปันกับกลุ่ม

ความจรท่ีิสำาคัญ 5
ความตายต่อตนเองซ่ึงนำาไปสูชี่วติอันบรสุิทธ์ิ เรยีกรอ้งให้ยอมจำานนอย่างเด็ดขาด

272 Ibid.
273 Ibid.



95บทเรยีนที ่5 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญานผ่านการตระหนักรู้ ในตนเอง - ตอนที ่1

การสิน้พระชนม์ท่ีพระเยซูทรงเรยีกเรา จะไม่เกิดขึน้หากปราศจากการเช่ือฟังอย่างตัง้ใจและแน่วแน่ของ
เรา เราจะไมเ่ตบิโตในเรือ่งน้ี แมว้า่การยอมจำานนอาจจะไมเ่กดิขึน้สำาหรบัพวกเราหลายคนหากไมม่กีารตอ่สู้
ดิน้รน ซาตานฉลาดจรงิ ๆ มันได้ โน้มน้าวผู้เช่ือจำานวนมากวา่ ชีวติปกตขิองครสิเตยีนคอืการตอ่สู้กับพระ
ประสงคข์องพระเจ้า และพวกเขาไม่ควรคาดหวงัชัยชนะเด็ดขาด การตอ่สู้เป็นเรือ่งธรรมดา แต่ไม่ปกต ิ
ชีวติของพระเยซู ปฏิบัตกิารอยู่ ในเราโดยความเช่ือ เป็นชีวติปกตขิองครสิเตยีน

ประวตัศิาสตรข์องสงครามทัง้มนุษยแ์ละสงครามฝ่ายวญิญาณเผยใหเ้ห็นวา่ในสงครามทีป่ระสบความสำาเรจ็
ทุกครัง้จะมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซ่ึงนำาไปสู่จุดเปลี่ยนท่ีเด็ดขาด ถ้าไม่มีชัยชนะที่เด็ดขาดในสนามรบ 
ทรพัยากรจะสูญเปล่าและสูญเสียชีวติ โอ้ ผู้เช่ือรุน่น้ีช่างตอ้งการชัยชนะอย่างเด็ดขาดจรงิ ๆ!

พระเยซูผู้เป็นมนุษย์ทรงเป็นแบบอย่างของชัยชนะท่ีเด็ดขาด

ในสวนเกทเสมนี มนุษยพ์ระเยซทูรงพยายามแบกกางเขนของตน แตก่อ่นออกจากสวน พระองคท์รงยอม
ตอ่พระประสงคข์องพระบดิาอกีครัง้หน่ึง274 พระองคท์รงเป็นมาตรฐานของพระเจา้ในส่ิงทีเ่ป็นถอืวา่ธรรมดา

เราเห็นวา่:

 · ในสวน พระเยซู พระเจ้าในรา่งมนุษย์ประสบช่วงเวลาแห่งการต่อสู้อย่างแท้จรงิ พระองค์ ไม่มี
ธรรมชาตบิาป แตเ่สียงเรยีกรอ้งให้เช่ือฟังเป็นภาระหนักตอ่ความเป็นมนุษย์ของพระองค์

 · พระบิดาทรงนำาพระเยซูไปสู่ช่วงเวลาแห่งการยอมจำานน ที่ซ่ึงทางเดยีวข้างหน้าคอืการยอมตามพ
ระประสงคข์องพระเจ้า

 · ช่วงเวลาแห่งชัยชนะมาถึงเมื่อพระเยซูทรงอธิษฐาน “อย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไปตามความประสงค์
ของข้าพระองค ์แต่ ให้น้ำ าพระทัยของพระองคส์ำาเรจ็”275

 · จากช่วงเวลาแห่งการยอมจำานน พระเยซูทรงลุกขึน้เผชิญความเหงา การทรยศ ความอยุติธรรม 
ความอัปยศอดสู และความตายด้วยพระคุณและความกล้าหาญ จากช่วงเวลาแห่งการยอมจำานน
น้ัน พระเยซูทรงประสบกับฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ดังที่พระเยซูทรงถูกชักนำาให้ยอมจำานนต่อพระประสงค์ของพระบิดาอย่างเด็ดขาด พระองค์ก็จะทรงนำา
เราแตล่ะคนไปสู่ช่วงเวลาแห่งการยอมจำานนอย่างเด็ดขาด พระเจ้าจะเสด็จมาหาเราแตล่ะคนและตรสัวา่ 
“ลูกเอ๋ย ที่น่ีคือที่ที่เราต้องการให้เจ้าสละชีวติ” การเลือกอย่างเด็ดขาดที่จะตายพรอ้มกับพระครสิต์จะนำา
ไปสู่ชีวติที่มั่งคัง่ฝ่ายวญิญาณ

ตัง้แตแ่รกวางรากฐานของโลก พระเยซูทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าที่ถูกฆ่าเพราะบาป ในแง่หน่ึง 
งานแหง่การไถ่ไดส้ำาเรจ็แล้วในพระทยัของพระเจา้ และชัยชนะก็แน่นอนอยูแ่ลว้ กระน้ัน แผนการไถถ่อน
ไม่ไดเ้ป็นไปโดยอตัโนมตั ิแตต่อ้งดำาเนินการใหเ้สรจ็ทนัเวลา มนัก็เลยอยูก่บัเรา พระคมัภรีม์คีวามสอดคล้อง

274 ลูกา 22:42
275 ลูกา 22:42
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และชัดเจนวา่พระเจา้ทรงเรยีกผูเ้ช่ือทกุคนท่ีพระองคท์รงไถ่ ให้ “ถวายรา่งกายของพวกท่าน เป็นเครือ่งบชูา
ที่มีชีวติ อันบรสุิทธิ์ เป็นที่พอพระทัยแดพ่ระเจ้า ซ่ึงเป็นการรบัใช้ที่เหมาะสมของพวกท่าน” 276

อับราฮัม: ตัวอย่างของการยอมจำานนอย่างเด็ดขาด

วนัหน่ึง พระเจ้าขอให้อับราฮัมและอิสอัคหนุ่มเดนิกับเขา—การเดนิซ่ึงจะนำาไปสู่ภูเขาโมไรยาห์ ภูเขาแห่ง
ความตายของพระครสิต ์และการยอมจำานนตอ่พระเจ้าโดยสมบูรณ์ของอับราฮัม น่ีเป็นช่วงเวลาสำาคญัใน
ความสัมพันธ์ของอับราฮัมกับพระเจ้าและการทดสอบครัง้ย่ิงใหญ่ที่สุดในชีวติของท่าน277 พระเจ้าชัดเจน
มากกบัอบัราฮัมตัง้แตเ่ริม่ตน้การเดนิทาง: “บัดน้ีจงพาบตุรชายของเจา้ บตุรชายคนเดยีวของเจา้ คอือสิอคั 
ผู้ที่เจ้ารกั และเจ้าจงไปยังแผ่นดนิแห่งโมรยิาห์ และถวายเขาที่น่ันเป็นเครือ่งเผาบูชา บนภูเขาลูกหน่ึงซ่ึง
เราจะบอกเจ้า”278 อับราฮัมไม่ขัดขืน หลังจากการเดนิทางอันยากลำาบากสามวนั ท่านมัดส่ิงที่ท่านรกัไวบ้น
แท่นบูชาและยกมีดขึน้... แล้วก็ตายตอ่ความเป็นอับราฮัม

ในท้ายท่ีสุด พระเจ้าไม่ตอ้งการเครือ่งบูชาของอับราฮัมคอือิสอัค—แตเ่ป็นการยอมถวายอิสอัค279 พระเจ้า
ประทานเครือ่งบูชาที่สมบูรณ์และครบถ้วน (พระเยซู) แทนอิสอัค โดยการยอมจำานนอย่างถ่อมตน อับรา
ฮัม,มีส่วนรว่มในการเสียสละน้ัน พระเจ้าไม่ต้องการเครือ่งบูชา หลายศตวรรษต่อมา กษัตรยิ์ดาวดิทรง
ปรารถนาจะชำาระจิตใจโดยอธิษฐาน

เพราะพระองค์ ไม่ทรงประสงคเ์ครือ่งสัตวบูชา มิฉะน้ันข้าพระองคจ์ะถวายส่ิงน้ันให้ พระองค์ ไม่
พอพระทัยในเครือ่งเผาบูชา บรรดาเครือ่งสตัวบูชาของพระเจ้าคือวิญญาณท่ีแตกสลาย ใจท่ี
สำานึกผิดและชอกช้ำาน้ัน โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูถูก280

แท้จรงิแล้ว ไม่มีส่ิงใดทีเ่ราสามารถถวายพระเจ้า หรอืทำาเพือ่พระเจ้า ทีจ่ะทดแทนส่ิงทีเ่ราเป็นและส่ิงทีเ่รา
ไดท้ำาลงไป เราไมส่ามารถขจดัความรูสึ้กผดิและคราบสกปรกออกจากใจเราได ้พระเจา้เทา่น้ันทีส่ามารถทำาได ้
ส่ิงที่เราทำาไดค้อืมาหาพระเจ้าดว้ยความชอกช้ำา ยอมจำานน และรบัพระคณุของพระองค์

อีกครัง้ที่พระเจ้าไม่ตอ้งการฆ่าอิสอัค พระองคต์อ้งการให้อับราฮัมปล่อยเขา เลิกควบคมุ ปล่อยวางความรกั
ทีแ่ขง่ขนักัน “(พระเจา้) กลา่ววา่ 'อยา่วางมือของเจา้บนเด็กหนุ่มน้ัน และเจา้อยา่กระทำาส่ิงใด ๆ  แก่เขาเลย 
เพราะบัดน้ีเรารูแ้ลว้วา่เจา้เกรงกลวัพระเจา้ โดยเห็นวา่เจ้าไม่ได้หวงบตุรชายของเจา้ บตุรชายคนเดยีวของ
เจ้าจากเรา”281 กล่าวอีกนัยหน่ึง “เราไม่ตอ้งการเด็ก แตต่อ้งการเจ้า อับราฮัม! เราแคอ่ยากรูว้า่เจ้าเป็นของ
เราทัง้หมดและแม้แตชี่วติอันล้ำาคา่น้ีก็เป็นของเรา” ในความเป็นจรงิ เมื่ออับราฮัมยกมีดขึน้เพราะเช่ือฟัง
พระเจา้ อบัราฮัมคอืผู้ท่ีเสียชีวติ ไม่ ใช่อิสอคั อบัราฮัมตายพรอ้มกบัมอบสิทธิ์ ในการครอบครองแกอ่สิอคั ลกู
แห่งคำาสัญญา น่ีคอืพระประสงคข์องพระเจ้ามาโดยตลอด

276 โรม 12:1
277 ปฐมกาล 22:1
278 ปฐมกาล 22:2
279 ปฐมกาล 22:12
280 สดดุ ี51:16-17, English Standard Version การเน้นเพิ่มเข้ามา
281 ปฐมกาล 22:12 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ในทำานองเดยีวกัน พระเจ้าประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่เราโดยความเชื่อในพระองค ์แล้วพระองค ์ก็ขอให้เรา
ถวายชีวติน้ีคนืเป็นเครือ่งบูชาทีม่ชีีวติ—เพือ่ยกมดีขึน้และพดูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ชีวติน้ีไม่ ใช่ของข้าพเจา้
แตเ่ป็นของพระองค!์ ทำากบัขา้พเจา้และในตวัขา้พเจา้ตามทีพ่ระองคเ์ลอืก แมว้า่มนัจะดโูงเ่ขลาอยา่งมนุษย์
ปุถชุน! ขา้พเจา้จะไปในทีท่ีพ่ระองคต์อ้งการ ทำาในส่ิงทีพ่ระองคต์อ้งการให้ขา้พเจา้ทำา พดูในส่ิงทีพ่ระองค์
ตอ้งการใหข้า้พเจา้พดู และเป็นส่ิงทีพ่ระองคต์อ้งการใหข้า้พเจา้เป็น” น่ีเป็นเรือ่งยาก เพราะส่วนเห็นแกต่วั
ของชีวติตามธรรมชาตขิองเราซึง่ยดึเอาไว ้ซึง่รัง้ไวแ้ละตอ้งการคงการควบคมุ น่ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ
ของเราที่พระเยซูทรงจัดการที่ ไม้กางเขน น่ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติของเราที่พระองค์ต้องชำาระเพื่อ
ประทานพระวญิญาณของพระองคแ์ละพระพรอันสมบูรณ์แห่งอาณาจักรของพระองคแ์ก่เรา

พระเจ้าเพียงขอให้เราประหารส่ิงที่อยู่ภายในเรา ที่ตอ่ตา้นการควบคมุโดยอำานาจสูงสุดและสิทธิอำานาจอัน
เบ็ดเสรจ็ของพระองค ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเรา คอืเน้ือหนัง ซ่ึงทำาสงครามกับพระองคแ์ละผลกัพระหัตถอ์อก
ไป น่ีเป็นส่วนหน่ึงของคณุลักษณะของเราที่ ไมส่ามารถไถ่ไดแ้ละจะไมม่วีนัทีจ่ะอยูภ่ายใตอ้ำานาจของพระเจา้

พระเจ้าจะทรงใช้ของประทานและพระพรทีพ่ระองคป์ระทานแก่เราเพือ่เป็นเกียรตแิก่พระองคแ์ทนทีจ่ะ
นำาไปจากเรา แตเ่ราไม่สามารถรู้ ไดว้า่ส่วนใดจะอยู่บนแท่นบูชากับพระครสิต ์หรอืส่วนใดที่จะลุกจากแท่น 
จนกวา่เราจะถวายทัง้หมดของเราโดยไมส่งวนไวต้อ่พระเจา้ เรายกมดีแหง่การยอมจำานนอยา่งเต็มที ่พระองค์
จะเลือกวา่อะไรจะอยู่ อะไรจะตาย น่ีคอืส่ิงที่หมายถึงเครือ่งบูชาที่มีชีวติ

คุณเคยมีประสบการณ์การยอมแพ้อย่างเด็ดขาดหรือเปล่า? ความรักใดในชีวิตของคุณที่พระเจ้าขอ
ให้คณุตาย?
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บทเรยีนท่ี 5 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 5 การสอบ
1. บอกความจรงิที่สำาคญัห้าประการสำาหรบัการรูจ้ักตวัเราที่สอนในบทน้ี

2. ให้ระบุการสำาแดงตวัตนส่ีประการที่กล่าวถึงในบทเรยีนน้ี

3. อะไรคอืหกในสิบสองคณุลักษณะของคนที่ชอกช้ำาในบทเรยีนน้ี?

4. อธิบายดว้ยคำาพูดของคณุเองวา่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของการยอมจำานนอย่างเด็ดขาดอย่างไร
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บทเรยีนท่ี 6

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณผ่านการ
ตระหนักรู้ ในตนเอง - ตอนท่ี 2

บทเรยีนท่ี 5 การทบทวน
หมายเหตถุึงหัวหน้าชัน้: ทบทวนความจรงิทีส่ำาคญัห้าประการจากบทเรยีนที ่5 นอกจากน้ี ให้ทบทวนทัง้
สามดา้นของการเดนิทางของการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ ขอนักเรยีนคนทีย่ินดจีะแบ่งปันคำาอธิษฐานส่วน
ตวัจากบทเรยีนที ่5

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจความจรงิที่สำาคญัสำาหรบัการรูจ้ักตวัเรา

2. เข้าใจผลแห่งพระคณุที่มีตอ่ความชอกช้ำาในพระคมัภีร์

3. สามารถพอูธบิายวธิทีีชี่วติของพระเยซสูามารถปรากฏใหเ้ห็นในผูท้ีช่อกช้ำาทางวญิญาณ

4. รูว้ธิีปลูกฝังการเป็นเหมือนพระครสิต์

ภาพรวมของชีวติ
พ่อตาของผมมีต้นแพรแ์บรดฟอรด์ที่สวยงามอยู่หน้าบ้าน เป็นต้นไม้ที่สวยงาม...มีลำาต้นท่ีเอนเล็กน้อย 
ผมจำาไดว้า่ไม่นานหลังจากทีป่ลูกเมือ่ 15 ปีทีแ่ล้ว ผมและครอบครวัมาเยีย่ม ส่ิงแรกทีผ่มสังเกตเห็นคอืใคร
ก็ตามที่เป็นคนปลูกตน้ไม้น้ี ไม่ระวงัที่จะปลูกมันให้ขึน้ตรง ๆ ผมเคยคดิที่จะขุดรอบ ๆ รากและผลักมัน
ให้ตรง แต่ไม่เคยทำาเลย แม้วา่ตน้ไม้จะเตบิโตจากกล้าไม้เล็ก ๆ จนเป็นตน้ไม้ที่คอ่นข้างใหญ่ แตก็่ยังเอียง
เมือ่ปลูก เวลาไม่ไดท้ำาให้มันตรง แสงแดด ลม และฝนเป็นเวลาหลายปีไม่ไดท้ำาให้ตน้ไม้ โตขึน้ตรง ๆ เมือ่
ตน้ไมสู้งขึน้และกิง่กา้นก็กวา้งขึน้ ความไม่สมดลุของน้ำ าหนักอาจทำาให้ตน้แบรดฟอรด์ทีส่วยงามโคน่ลม้ใน
ที่สุด อาจจะไม่ บางทีมันอาจจะเป็นตน้ไม้ที่มักจะเอียงเล็กน้อยเสมอ
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ผูค้นก็เหมอืนกบัตน้ไม ้มกัจะเตบิโตตามที่ ไดร้บัการปลกู บรเิวณทีค่ดเคีย้วของเราสามารถยดืใหต้รงได ้และ
พืน้ทีข่รขุระของเราก็ราบเรยีบได ้น่ีคอืส่ิงทีพ่ระคณุหมายถึง! ไม่มีอะไรสำาคญัในชีวติครสิเตยีนของเรามาก
ไปกวา่การปลกูฝังจติใจทีอ่อ่นโยน วญิญาณทีส่อนได ้และการเชือ่ฟังพระคำาของพระเจา้อย่างถอ่มตน คนที่
โอนเอยีง เช่น ตน้ไมท้ีเ่อน จะยดืใหต้รงไดย้ากมากขึน้เมือ่พวกเขาปลอ่ยใหด้นิในใจแข็งกระดา้งตลอดชีวติ

ในบทเรยีนที่แล้ว เราเริม่สอนวา่เพื่อที่จะเป็นชายหรอืหญิงท่ีเป่ียมดว้ยพระวญิญาณที่พระเจ้าทรงเรยีกให้
เราเป็น เราจะตอ้งเช่ือมั่นในความจรงิที่สำาคญัแปดประการ ในบทเรยีนน้ี เราจะตอ่ยอดจากส่ิงเหล่าน้ี

แนวคิดหลัก
การตระหนักในตนเอง—ความรูเ้กีย่วกบัตวัเอง—มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่การกอ่รา่งตามพระฉายของพระ
ครสิต ์การรูจ้ักตนเองอย่างแท้จรงิคอืการที่รูว้า่ตวัเองที่ ไม่ ไดร้บัการชำาระเป็นศัตรตูวัรา้ยที่สุด

ความจรงิท่ีสำาคัญ 6
ความตายต่อตนเองเป็นไปได้ โดยพระคุณโดยทางความเช่ือเท่าน้ัน

เราตอ้งระวงัทีจ่ะเขา้ใจความตายตอ่ตนเองวา่เป็นงานแหง่พระคณุ ครสิเตยีนจำานวนมากเกนิไปพยายามที่
จะเป็นคนชอบธรรมโดยการประหารคณุลักัษณะทีเ่ป็นบาปของพวกเขา แตเ่ราไมส่ามารถทำาใหธ้รรมชาตทีิ่
เป็นบาปตายไดด้ว้ยตวัเราเอง และเราไมส่ามารถดำาเนินชีวติทีบ่รสุิทธิแ์ละฟ้ืนคนืชีวติดว้ยตวัเราเอง พระเจา้
เทา่น้ันทีส่ามารถบรรลส่ิุงเหลา่น้ีในตวัเรา วนัิยและพลังของจติใจของเราไมเ่พยีงพอท่ีจะเอาชนะความหยิง่
ยโส282 ตนเอง ก็เหมือนกับรากของตน้ไม้ ใหญ่ ห่อหุ้มตวัเองดว้ยทุกการตดัสินใจ ความดทีุกอย่าง ทุกการก
ระทำา ทุกการเสียสละ และทุกความสัมพันธ์ ในชีวติ พระคณุเท่าน้ันท่ีจะทำาลายพันธนาการของมันได ้จะ
พบพระคณุน้ีไดท้ี่ ไหน?

พระคุณพบวา่อยู่ ในอำานาจของไม้กางเขนและการ
ฟ้ืนคืนพระชนม์ท่ีจัดสรรโดยความเช่ือ

มีเพียงไม้กางเขนเท่าน้ันที่จะทำาลายความเห็นแก่ตวัได ้น่ีคอืข้อความที่สอดคล้องกันของพันธสัญญาใหม่ 
ดอูีกครัง้ท่ี กาลาเทีย 5:24. เปาโลพูดถึงไม้กางเขนและส่วนสำาคญัของการตรงึกางเขนในชีวติที่มีชัยชนะ
และเต็มไปด้วยพระวญิญาณ เมื่อท่านกล่าววา่ “และบรรดาผู้ที่เป็นของพระครสิต์ ได้ ตรงึเน้ือหนังด้วย
กิเลสตณัหาและความปรารถนาของมัน”283 คำาวา่ “ถูกตรงึ” ชี ้ไปที่ ไม้กางเขน

ก่อนหน้าน้ีในจดหมายถึงครสิตจักรกาลาเทียแห่งน้ี เปาโลได้ ให้การวา่ มีการจัดเตรยีม ที่ ไม้กางเขนเพื่อ
ชัยชนะเหนือผลประโยชน์ส่วนตน และท่าน กำาลังดำาเนินชีวติในความเป็นจรงิน้ันอยู่ ในขณะน้ี:

282 โคโลสี 2:23
283 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ข้าพเจ้าถูก ตรงึไว้กับพระครสิต์แล้ว ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวติอยู่ แต่ไม่ ใช่ข้าพเจ้าเอง แต่พระครสิต์
ทรงมีชีวติอยู่ ในข้าพเจ้า และชีวติซึ่งข้าพเจ้าดำารงอยู่ ในเน้ือหนัง ขณะน้ี ข้าพเจ้าก็ดำารงอยู่ โดย
ความเช่ือแหง่พระบตุรของพระเจา้ ผู้ ไดท้รงรกัขา้พเจา้ และไดท้รงสละพระองคเ์องเพือ่ขา้พเจา้284

ดเูหมือนวา่จะมีความขัดแย้งที่น่ี มนุษย์จะเป็นไดท้ัง้คนตายและมีชีวติอยู่ ในเวลาเดยีวกันไดอ้ย่างไร?

 » บุคคลสามารถตายฝ่ายวญิญาณแตย่งัมีชีวติฝ่ายวญิญาณในเวลาเดยีวกันในแง่ ใด? ความเช่ือในข้อ
น้ีสำาคญัอย่างไร?

เมื่อเปาโลกล่าววา่ “ข้าพเจ้าถูกตรงึที่กางเขนแล้ว” ท่านเพียงพูดวา่ตัวตนเก่าฝ่ายวญิญาณที่ตายไปแล้ว 
เปาโลที่หยิ่งยโสและเอาแต่ ใจตวัเองถูกพิชิตที่กางเขน โดยตวัตนของส่ิงน้ัน “ข้าพเจ้า” ที่ฟ้ืนสู่ชีวติและ
ตอนน้ีมีชีวติคอื “ข้าพเจ้า” ที่ฟ้ืนคนืชีพและมีชัยชนะซ่ึงพระเยซูทรงพระชนม์และครอบครองสูงสุด น่ี
คอืชีวติภายใตก้ารควบคมุของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ น่ีคอืชีวติที่ ไม่สนใจผลประโยชน์ของตนเอง และผล
ประโยชน์ของพระครสิต์เป็นอันดับแรก คำาพยานของเปาโลเปิดเผยวา่การแบ่งปันโดยความเช่ือในการ
สิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระเยซูเป็นกญุแจสำาคญั ไม่ ใช่เพยีงเพือ่การใหอ้ภัยบาปเทา่น้ัน 
แตเ่ป็นการตายตอ่ตนเอง285

ครสิเตยีนหลายคนมีชีวติทีพ่า่ยแพเ้พราะพวกเขาพยายามทีจ่ะเอาชนะศัตรทูีจ่ะเอาชนะไดเ้ฉพาะทีก่างเขน
เท่าน้ัน พวกเขามักจะมองเข้าไปข้างใน แต่ไม่ค่อยมองที่พระเยซู เรือ่งจรงิที่เกี่ยวกับ ฮิร ูโอโนดะ ทหาร
ญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่บนเกาะ ลูบาง ประเทศฟิลิปปินส์ จนถึงปี 1974 ยีสิ่บเก้าปีหลังจากสิน้สุดสงครามโลกครัง้
ที ่2 เพราะเขาไมเ่คยรูข้า่ววา่ญีปุ่่นยอมจำานน286 ในช่วงหลายปีทีผ่า่นมาน้ี โอโนดะไดป้ะทะกบัชาวฟิลปิปินส์
ในท้องถิ่น ทำาให้มีผู้เสียชีวติสามสิบคน! ผู้คนพยายามเกลีย้กล่อมเขาวา่สงครามยุตแิล้ว แตเ่ขาไม่เช่ือจน
กระทั่งอดตีผู้บังคบับัญชาจะมาพบและมอบคำาส่ังอย่างเป็นทางการให้เขา

เช่นเดยีวกับ ฮิร ูผู้เช่ือจำานวนมากเกินไปกำาลังตอ่สู้กับการสูญเสียการตอ่สู้กับเน้ือหนังเพราะพวกเขายังไม่
เคยรูว้า่ตัวตนเก่าที่จองหองและถือตัวเองเป็นศูนย์กลางได้พ่ายแพ้ที่กางเขนแล้ว เคล็ดลับประการหน่ึง
ของพระคณุคอืการช่ืนชมยินดี ในไม้กางเขน!

พระคุณพบได้ ในการประทับภายในของพระเยซู

ใน กาลาเทยี 2:20-21 เปาโลแสดงใหเ้ห็นชัดเจนวา่การตรงึกางเขนกับพระครสิตเ์ป็นเพยีงส่วนหน่ึงของการ
รกัษาของพระเจา้ การถกูตรงึกบัพระครสิตท์ำาใหเ้ราพรอ้มรบัความครบบรบูิรณ์ของพระครสิต ์ผูท้รงเป่ียม
ดว้ยความรกัที่ถ่อมตนและสละตวัเองเพียงผู้เดยีว: “พระครสิตท์รงสถิตอยู่ ในฉัน... ผู้ทรงรกัฉันและมอบ
พระองค์เองเพื่อฉัน” เปาโลบรรยายชีวติของเขาในตอนน้ีวา่ “พระครสิต์ทรงมีชีวติอยู่ ในข้าพเจ้า” น่ีคือ
เคล็ดลบัของการมชีีวติทีบ่รสุิทธ์ิ! เดนนิส คนิลอวก์ลา่ววา่ “การเป็นเหมอืนพระครสิตเ์ป็นงานของพระคณุ 

284 กาลาเทีย 2:20-21 การเน้นเพิ่มเข้ามา
285 สังเกต กาลาเทีย 6:14-15 ดว้ย 
286 ”Japan WW2 Soldier Who Refused to Surrender Hiroo Onoda Dies.” Published January 17, 2014 

ดงึข้อมูลจาก http://www.bbc.com/news/world-asia-25772192 September 12, 2020.
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มันเกิดขึน้เฉพาะเมื่อพระครสิตท์รงสถิตอยู่ ในเรา ไม่ ใช่เมื่อเราพยายามเป็นเหมือนพระองค”์ 287

น่าเศรา้ หลายคนทุกวนัน้ีไม่ไดสั้มผัสกับชีวติของพระเยซูเพราะพวกเขาไม่ไดต้ระหนักถึงการประทับอยู่
ภายในของพระองค ์คนอื่นไม่ไดป้ลูกฝังสามัคคธีรรมเท่าที่ควรหรอืดำาเนินชีวติตามพลกำาลังของตนเอง

 » ใน ยอห์น 15 พระเยซูตรสัวา่เคล็ดลับในการมีชีวติที่บังเกิดผลคอือะไร? สนทนาวา่การอยู่ ในพระ
ครสิตห์มายความวา่อย่างไร

พระคุณถูกพบในท่ีประทับของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ 

การละทิง้ตนเองทำาให้มทีีว่า่งสำาหรบัการสถติยแ์ละการควบคมุของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ น่ีคอืส่ิงที ่เอเฟซัส 
5:18 หมายถึง: “และอยา่เมาเหลา้องุน่ซ่ึงการเกนิพอดอียู่ ในน้ัน แตจ่งเต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ” พระเยซู
ทรงสถติอยู่ ในเราโดยทางพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ แตส่ามารถทำางานอย่างเต็มที่ ในตวัเราเม่ือเราตายตอ่ตวัเรา
เองเท่าน้ัน288 ตาม กาลาเทีย 5 และข้อพระคมัภีร์ ใหม่อื่น ๆ อีกมากมาย การประทับอยู่ภายในของพระองค์
เป็นกุญแจสู่ชีวติเหมือนพระครสิตท์ี่มีชัยชนะ ให้สังเกตวา่เปาโลพูดอย่างไร: “ฝ่าย ผล ของพระวญิญาณ
น้ัน คอืความรกั ความปลาบปลืม้ใจ สันตสุิข ความอดกลัน้ใจ” – ฉบับแปลมาตรฐาน TH1971 289 ประเด็น
คอืผลฝ่ายวญิญาณคอืผลของพระวญิญาณ ไม่ ใช่ผลของฉัน! คณุกบัผมเป็นเมล็ดพชืทีต่กลงสู่ดนิและตาย
ไป290 แตเ่มือ่เราตายและตายตอ่ไป พระองคค์อืผูท้รงให้ชีวติแกเ่รา และทรงทำาให้เราเตบิโตและเกดิผล บาง
ครัง้เราลืมส่ิงน้ีและพยายามทำาตวัให้ด!ี แตพ่ระเจ้าเท่าน้ันที่สามารถทำาให้ผมดีได้

วธิขีองพระเจา้ในการทำาใหผ้มดน้ัีน มกัจะเจ็บปวด เช่นเดยีวกบัส่ิงเจอืปนทีผ่สมดว้ยทองคำา ความหยิง่ยโส
และการสำาแดงทัง้หมดได้ยึดติดอยู่ ในคุณลักษณะของผม มีเพียงพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเท่าน้ันที่สามารถ
ขัดเกลาได ้พระองคท์ำาอย่างไร? ยอห์นผู้ ให้รบับัพตศิมาประกาศวา่พระเยซูจะ “ ให้เจ้าทัง้หลายรบับัพตศิ
มาดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละดว้ยไฟ” 291  หวัใจของผูเ้ช่ือก็เหมอืนทองคำา ไมส่ามารถทำาความสะอาดจาก
ภายนอกได ้เพราะส่ิงสกปรกอยูภ่ายใน ผสมกบัความชอบธรรมของพระเจา้ หัวใจน้ันตอ้งหลอมละลายและ
ขัดเกลาดว้ยไฟของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ตามคำาให้การของเปโตร น่ีคอืการชำาระที่เหล่าสาวกประสบในวนัเพ็นเทคอสต:์

และพระเจา้ ผูซ่ึ้งทรงทราบใจเหลา่น้ัน ไดท้รงเป็นพยานรบัรองพวกเขา โดยประทานพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์แก่พวกเขา เหมือนอย่างที่พระองค์ ไดป้ระทานแก่พวกเรา และไม่ทรงถือวา่ มีความแตก
ต่างกันระหวา่งพวกเรากับพวกเขา โดยทรงชำาระใจของพวกเขาให้บรสุิทธ์ิโดยความเช่ือ 292

287 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 1, 9. ดงึขอ้มลูจาก  
http://www.francisasburysociety.com/wp-content/uploads/JanFeb2017-High-Callinglr.pdf 12 September 12, 2020

288 ยอห์น 14:16
289 กาลาเทีย 5:22 การเน้นเพิ่มเข้ามา
290 ยอห์น 12:24
291 มัทธิว 3:11
292 กิจการ 15:8-9 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ให้เราช่ืนชมยินดี ในการสถิตอยู่ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ผู้ทรงชำาระจิตใจของเราให้บรสุิทธิ์อยู่เสมอ

ความจรงิท่ีสำาคัญ 7
ชีวติของพระครสิต์ ในเราเป็นผลแห่งความตายต่อตนเอง

ความตายตอ่ตนเองไม่ ใช่จดุจบ แตเ่ป็นจดุเริม่ตน้ของชีวติทีย่อมจำานนตอ่พระครสิต ์เหตผุลทีฝ่ังเมล็ดพชื
ไว้ ในดนิไม่ ใช่เพื่อให้พวกมันตาย แตพ่วกมันจะมีชีวติอยู่ ในแบบที่ ไม่เคยฝันถึง!

ชีวติครสิเตียนคือชีวติท่ีคุณลักษณะของพระเยซูเริม่สดใสขึน้เรือ่ย ๆ  น่ีคอืส่ิงทีห่มายถงึความบรสุิทธิ ์
การนับถอืศาสนาใดที ่บรสุิทธิห์รอืสอนเรือ่งความบรสุิทธิแ์ต่ไมส่อดคลอ้งกบัชีวติและการสอนของตน ยอ่ม
ไม่บรสุิทธ์ิอยา่งแทจ้รงิ “ทางเดยีวที่ โลกจะรูจ้กัพระครสิตค์อืทางตวัเรา ดงัน้ัน จงึตอ้งมกีารตดิตอ่กนัระหวา่ง
ชีวติของเรากับพระองคท์ี่เราเป็นตวัแทน” 293

 · ความบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่ฤทธิ์อำานาจ
 · ความบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่การแยกจากโลก
 · ความบรสุิทธิ์ ไม่ ไดก้ารทำาส่ิงที่ถูกตอ้ง
 · ความบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่ของประทานฝ่ายวญิญาณ

ส่ิงเหลา่น้ีคอืผลของความบรสุิทธิ ์แตค่วามชอบธรรมทีแ่ทจ้รงิคอืชีวติของพระเยซ ูผลของการตายตอ่ตนเอง
จะเป็นชีวติของพระเยซูที่ประจักษ์ ในตวัเราและโดยเราเสมอ 

เมื่อชีวติของพระเยซูอยู่ ในเรา เราจะมีคณุลักษณะดงัน้ี:

 · ใจกวา้ง เสียสละ ความรกัที่เสียสละ 294

 · การเสรมิอำานาจและการนำาทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 295

 · พฤตกิรรมที่อ่อนโยนและจรงิใจ 296

 · ความรูฝ่้ายวญิญาณที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้ 297

 · อิสระจากความกลัวและความวติกกังวล 298

 · สามัคคธีรรมกับพระเจ้าและเพื่อนรว่มความเช่ือ 299 

293 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 9. ดงึขอ้มลูจาก  
http://www.francisasburysociety.com/wp-content/uploads/JanFeb2017-High-Callinglr.pdf 12 September 12, 2020

294 ยากอบ 1:27; 1 ยอห์น 3:16
295 เอเฟซัส 5:18; กิจการ 2:4, กิจการ 4:31
296 ยากอบ 3:16-17
297 มัทธิว 5:8
298 สดดุ ี37:37; อิสยาห์ 26:3; มัทธิว 11:28-30
299 1 ยอห์น 1:6-7
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 · ชัยชนะเหนือบาปที่รมุเรา้ 300

 · การเพิ่มความอ่อนน้อมถ่อมตน301

ถ้าผมพบวา่ตัวเองอยู่ ในท่ีที่ต้องเลือกหน่ึงหน้าของพระคัมภีรเ์พื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับคุณลักษณะของชีวติท่ี
บรสุิทธิ์ ผมคดิวา่ ฟิลิปปี 2 จะเป็นทางเลือกของผม เป็นบทที่เปิดเผยมากที่สุดบทหน่ึงในพระคมัภีรอ์ย่าง
แท้จรงิเกี่ยวกับแนวความคดิที่เราจะตอ้งมีและชีวติที่เราจะตอ้งอยู่

 » จาก ฟิลปิปี 2 ใหเ้ขยีนรายการคณุสมบตัขิองความบรสุิทธิท์ี่ ไมเ่ห็นแก่ตวัทีพ่บในพระเยซ ูแบง่ปัน
ส่ิงเหล่าน้ีกับกลุ่มของคณุ

คนทีห่มกมุน่อยู่กับผลประโยชน์ของตนเองเป็นทาสของรปูลกัษณ์และช่ือเสียง และไม่สามารถรบัใช้เพือ่น
มนุษย์อย่างถ่อมตนได้

ดร.เดนนิส คนิลอว ์เล่าเรือ่งตอ่ไปน้ีของซามูเอล เบรงเกิล ชายผู้ ไดม้าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสรฐิที่ทรง
พลังและเป็นหน่ึงในผู้นำาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของนิกาย Salvation Army:

ในช่วงปีสุดทา้ยทีม่หาวทิยาลยับอสตนัของซามเูอล เบรงเกลิ เขาไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นศิษยาภบิาล
ของประชาคมทีม่ัง่คัง่ในเซาทเ์บนด ์รฐัอนิเดยีนา เขามีโอกาสทีจ่ะเริม่ตน้พนัธกจิของเขาในตำาแหน่ง
บนสุดของบัญชีรายช่ือทางสังคม แต่เขารูสึ้กวา่พระเจ้ากำาลังเรยีกเขาให้เข้ารว่มนิกาย ซัลเวชัน 
อารม์ี ่เขาจึงข้ามมหาสมุทรแอตแลนตกิและเสนอตวัเองตอ่นายพลวลิเลียม บูธ (ผู้ก่อตัง้พันธกิจ)

“เราไม่ตอ้งการคณุ คณุเป็นอันตราย” บูธกล่าว “อันตราย? ท่านหมายถึงอะไรครบั?” เบรนเกิลถาม 
“คณุศึกษามากเกนิไป คณุจะไมเ่ต็มใจทีจ่ะอยู่ ใตบั้งคบับญัชาของเจา้หน้าทีค่นหน่ึงทีน่ี่ซ่ึงคนเมา
และโสเภณีทีเ่ปลีย่นใจเลือ่มใสเป็นผูน้ำาทีม” “ ได้ โปรดให้ โอกาสผมดว้ยครบั” เบรนเกลิกลา่ว ดงัน้ัน 
เบรนเกลิ จงึถกูมอบหมายใหท้ำางานเป็นคนขดัรองเทา้ให้กับศนูยก์ลางสมาชิก Salvation Army ใน
ลอนดอน ในห้องใตด้นิทีย่งัไม่เสรจ็ บนพืน้ดนิทีจ่มอยู่ ในน้ำ าครึง่หน่ึง เบรนเกลิ เริม่ทำาความสะอาด
โคลนจากรองเท้าบู๊ตของคนจรจัดที่ ไดเ้ปลีย่นใจเช่ือและปัจจุบันเป็นสมาชิกในนิกาย

วนัหน่ึงดูเหมือนวา่เขาจะได้ยินเสียงภายในท่ีพูดวา่ “เจ้าเป็นคนโง่!” “นายหมายถึงอะไร?” เบรน
เกิลถาม เสียงภายในกล่าววา่ “จำาชายคนน้ันที่ฝังพรสวรรค์ของเขาไว้ ในดินได้ ไหม?” “คิดถึงการ
ฝึกฝนทัง้หมดที่เจ้ามีสิ เจ้ากำาลังโยนมันทิง้ไป” เบรนเกิลจมลงในภาวะซึมเศรา้และเริม่อธิษฐาน 
“พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคล์ม้เหลวหรอื? พระองค์ ไม่ไดน้ำาขา้พระองคห์รอื?” และองคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้าตรสัตอบวา่ “จำาไว ้แซม เราก็ล้างเท้าพวกเขา!” ห้องใตด้นิที่เป็นโคลนน้ันกลายเป็นห้องหน้าสู่
สวรรคเ์มื่อเบรนเกิลสัมผัสไดถ้ึงการประทับอยู่ของพระเจ้าที่น่าอุ่นใจ ตัง้แตว่นัน้ันเป็นตน้มา เขา
รูว้า่เขาไดร้บัเรยีกให้อุทิศตนเพือ่ผู้อืน่ มีเพียงพระวญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ันทีส่ามารถทำาให้ความคดิ
ที่เสียสละแบบน้ีเป็นไปได ้302

300 ฮีบร ู12:1
301 ฟิลิปปี 2
302 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 9. ดงึขอ้มลูจาก  

http://www.francisasburysociety.com/wp-content/uploads/JanFeb2017-High-Callinglr.pdf 12 September 12, 2020
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จงระวงัความคดิใด ๆ เกี่ยวกับ ความบรสุิทธิ์ ซ่ึงไม่ตรงกับชีวติทีต่่ำาตอ้ยของพระเยซูองคพ์ระผู้เป็นเจ้า

ความจรงิท่ีสำาคัญ 8
ชีวติแห่งความตายของตนเองและยอมจำานนต่อพระครสิต์จะต้องมีการฝึกฝน

การชำาระจิตใจให้บรสุิทธิ์ ไม่ ใช่จุดสิน้สุดของการแสวงหาของเรา เราเป็นเหมือนนักบินท่ีจัดเครือ่งบินของ
เราให้ตรงกับรนัเวย์ แตจ่ะตอ้งมีการปรบัแก้อีกนับไม่ถ้วนก่อนที่เครือ่งบินจะลงจอด

ความตายต่อตนเองทางฝ่ายวญิญาณของครสิเตียนคือการตายที่มีชีวติ—การตายอย่างต่อเน่ือง303 เครือ่ง
บูชาของเราเป็นเครือ่งบูชาที่มีชีวติ—เครือ่งบูชาที่ทำาตอ่เน่ือง จินตภาพเช่น “ความตายตอ่ตนเอง” มี ไวก็้
เพื่อสอนความเป็นจรงิทางวญิญาณแก่เราเท่าน้ัน แตเ่ราตอ้งระวงัอย่าหลงออกจากพระวจนะของพระเจ้า 
ใจที่สะอาดบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่จุดสิน้สุดของการแสวงหาความบรสุิทธิ์ของเรา ใจที่บรสุิทธิ์และการยอมจำานนจะ
ช่วยให้เราพรอ้มสำาหรบัการเดนิทางที่ดกีวา่ แตเ่รายังมีบากบั่นทำาทัง้ชีวติ!

ชีวติที่เป่ียมด้วยพระวญิญาณคือชีวติที่เติบโตและก้าวหน้า การชำาระให้บรสุิทธิ์ โดยพระวญิญาณของ 
พระเจ้า เรากำาลังถูกเปลี่ยนจาก “สง่าราศีสู่สง่าราศี”304 ตอ่ไปน้ีเป็นคำาแนะนำาที่นำาไปใช้ ไดจ้รงิสำาหรบัผู้ที่
ตอ้งการชีวติที่บรสุิทธิ์ที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้305

ในบทความตอ่ไปน้ี เพื่อนของผม ดร. ฟิล บราวน์เสนอคำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์มากในพระคมัภีรเ์กี่ยว
กับการแสวงหาความบรสุิทธิ์

หกขัน้ตอนในการแสวงหาความบรสุิทธ์ิ
ฮีบร ู12:14 ส่ังใหเ้รา “จงตดิตามความบรสุิทธิ!์”  ความบรสุิทธิท์ีเ่ราตอ้งแสวงหาคอืความบรสุิทธิข์องพระเจา้ 
ซ่ึงเห็นไดอ้ย่างสมบูรณ์ในพระเยซู ผู้ซ่ึงถูกแยกออกจากบาปทัง้ปวง ไม่มีที่ต ิบรสุิทธิ์ และชอบธรรม 307

1. วางนำ ้าหนักทุกอย่างลง3

นักวิง่มาราธอนลดทุก ๆ  ออนซ์ทีท่ำาให้พวกเขาช้าลง ถา้มส่ิีงใดทีข่ดัขวางการแสวงหาความบรสุิทธิข์องคณุ 
คุณต้องวางมันทิง้! ส่ือ เงินตรา ดนตร ีความหย่ิงทะนง ความสัมพันธ์—ไม่สำาคัญอะไร ถ้าขัดขวางความ
ก้าวหน้าของคณุในความบรสุิทธิ์ ก็ถึงเวลาแล้วที่จะกำาจัดมัน คณุไดล้ะทิง้น้ำ าหนักทุกอย่างในการแสวงหา
ความบรสุิทธิ์หรอืเปล่า?

303 ลูกา 9:23
304 2 โครนิธ์ 3:18
305 1 โครนิธ์ 6:11
306 ส่วนน้ีทัง้หมดเขียนโดยดร. ฟิล บราวน์
307 ฮีบร ู1:9, ฮีบร ู4:15, ฮีบร ู7:26
308 ฮีบร ู12:1

306
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2. ละทิง้บาปท่ีทำาให้ติดกับได้ง่าย

น้ำ าหนักไม่ ใช่ส่ิงเดียวที่จะปลดทิง้ บาปที่ล่อลวงให้ติดกับได้ง่าย ๆ ก็ต้องทิง้เช่นกัน บาปท่ีวา่น้ีคืออะไร? 
เป็นส่ิงที่ทำาให้คณุตกเป็นเหยือ่ไดง้่ายที่สุด ผู้เช่ือทุกคนตกเป็นเหยือ่ของความเห็นแก่ตวัอย่างง่ายดาย ซ่ึง
เป็นการสำาแดงเบือ้งต้นตามธรรมชาติที่เส่ือมทรามของเรา เราละทิง้หลักการบาปน้ีโดยมาหาพระครสิต์
เพื่อรบัการชำาระโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ของพระองค ์กระน้ัน แม้หลังจากที่ ใจของท่านไดร้บัการชำาระให้
บรสุิทธิด์ว้ยศรทัธาแลว้ ก็ยงัจะมบีาปซ่ึงทา่นจะตดิกบัไดง้า่ย เราละทิง้บาปเหลา่น้ีโดยทำาทกุส่ิงทีพ่ระคมัภรี์
กำาหนดไวเ้พือ่ป้องกนัตนเองจากบาป จงใช้วธิกีารแหง่พระคณุ 310 อย่าจดัเตรยีมไว้ ใหเ้น้ือเพือ่สนองตณัหา
ของมัน 311 จงหลีกหนีจากการทดลองโดยการคบหาสมาคมกับผู้ที่แสวงหาความชอบธรรม ศรทัธา ความ
รกั สันตสุิข และผู้ที่รอ้งทูลพระเจ้าดว้ยใจบรสุิทธิ์ 312 และเดนิในพระวญิญาณ313 คณุเคยจัดการกับบาปที่
ทำาให้คณุตดิกับง่าย ๆ หรอืเปล่า?

3. มองไปท่ีพระเยซู

นักวิง่ทุกคนรูด้ีวา่การมุ่งสู่เส้นชัยอย่างแน่วแน่คือกุญแจสู่
ชัยชนะ นักวิง่ที่วอกแวกคอืนักวิง่ที่แพ้ คำาวา่ “การมอง” ที่
แปลวา่ “มุ่งความสนใจโดยไม่วอกแวก สบตาอย่างไวว้างใจ” 
ไปที่ ใครบางคน เราตอ้งไมว่อกแวกและเพง่มองพระเยซดูว้ย
ความไวว้างใจ เพราะเหตใุด? เพราะพระองคเ์ป็นแบบอย่าง
ของความบรสุิทธิ ์วธิทีีแ่น่นอนทีจ่ะสะดดุล้มในการแสวงหา
ความบรสุิทธ์ิ คือการมองไปรอบ ๆ และเปรยีบเทียบตัวเรา
กบัผูอ้ืน่ เพือ่จะบรสุิทธิด์งัทีพ่ระเยซูทรงบรสุิทธิ ์เราตอ้งมุง่
จดจ่อที่พระองค ์สายตาของคณุจับจ้องที่พระเยซูหรอืไม่?

4. ยืนหยัดในการต่อสูกั้บบาป

ขอ้เหลา่น้ีควรทำาเราใหห้ลดุพน้จากความคดิทีจ่ะวิง่อยา่งงา่ย ๆ  ไปสู่ชัยชนะอนับรสุิทธิ ์ถกูแลว้ ทกุ ๆ  น้ำ าหนัก
และบาปทีด่กัจบัไดง้า่ยอาจตอ้งทิง้ไป แตเ่รากำาลังอยู่ ในการตอ่สู้! เราทำาการตอ่สู้ ในขณะทีเ่ราแสวงหาความ
บรสุิทธิ์ ศัตรจูะตอ่สู้ทุกย่างก้าวสู่การเป็นเหมือนพระครสิต ์ไม่มีอายุ วฒุิภาวะ หรอืสถานะของพระคณุใด
ทีย่กเวน้เราจากการปะทะกนัครัง้น้ี อนัตรายของการออ่นลา้และเป็นทอ้ในจติใจของพวกเราทกุคน เราบาก
บัน่โดยคำานึงถงึถงึความอดทนของพระครสิต ์กัปตนัของเราเอาชนะฝูงปีศาจ โดยพระคณุของพระองค ์เรา
ก็เช่นกัน! คณุอุตสาหะในการตอ่สู้กับบาปหรอืเปล่า?

309 ฮีบร ู12:1
310 สดดุ ี119:11; มัทธิว 26:41; เอเฟซัส 6:13-18
311 โรม 13:14
312 2 ทิโมธี 2:22
313 กาลาเทีย 5:16
314 ฮีบร ู12:2
315 ฮีบร ู12:3-4

“เม่ือพระเยซูครสิต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดของเราตรสัวา่ 'กลับใจ' 
ในมัทธิว 4:4 พระองค์ทรง
ประสงค์ ให้ทัง้ชีวติครสิเตียน
เป็นหน่ึงใน การกลับใจ”

มารติ์น ลูเธอร์

 

309

314

315
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5. จงยอมต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการขอบพระคุณ

ถา้เรากำาลงัมุง่แสวงความบรสุิทธ์ิ เราไม่ควรสัมผสัพระหตัถ์ของพระเจา้ใช่ไหม? ผดิ! น่ันไม่ ใช่วธิทีีพ่ระองค์
ทำางาน อันที่จรงิ พระเจ้าทรงอนุญาตและทรงกำาหนดความยากลำาบาก แล้วแตก่รณี เพื่อช่วยให้เราเตบิโต
ในความบรสุิทธิ์เหมือนพระครสิต ์สุภาษิตโบราณ “ ไม่มคีวามเจ็บปวด ไม่มีทางไดม้า” พูดถึงสภาพของเรา
อยา่งแทจ้รงิ เราแสวงหาความบรสุิทธ์ิ โดยยอมรบัคำาตำาหนิดว้ยความถอ่มและการขอบพระคณุ เพราะพวก
เขาเป็นพยานถงึความรกัทีพ่ระองคม์ตีอ่เราทีจ่ะมส่ีวนในความบรสุิทธิข์องพระองค ์คณุกำาลงัขอบคณุพระ
บิดาสำาหรบัการตสีอนที่บรสุิทธิ์ของพระองคห์รอืเปล่า?

6. เสรมิกำาลังผู้เช่ือคนอ่ืน ๆ

คำาขวญัของโลกคอื “ทุกคนตอ้งทำาเพือ่ตวัเอง” ไม่เช่นน้ันกบัการแสวงหาความบรสุิทธิ ์ชมุชนจะตอ้งแสวงหา
ความบรสุิทธิ์ เราเติบโตในความบรสุิทธิ์เหมือนพระครสิต์ ได้ดีที่สุดเมื่อเราดำาเนินชีวติในโครงสรา้งของ
ความรบัผิดชอบรว่มกันและการจรรโลงใจ เราวิง่แข่งเพื่อความบรสุิทธิ์ ไดด้ทีี่สุดเม่ือเราผูกแขนกับเพื่อน
นักวิง่ ถ้าใครสะดุดล้ม คู่ของคนน้ันก็จะช่วยพยุงเขาให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง คุณได้ผูกอาวธุกับเพื่อนผู้
แสวงหาความบรสุิทธิ์ ไหม?

บทสรปุ
ความบรสุิทธิ์ของจิตใจและชีวติคือการเดินทาง และหลักการหกประการในพระคัมภีรเ์หล่าน้ีจะรกัษาจิต
วญิญาณของเราผ่านลมพายุแห่งความทุกข์ยากและการล่อลวงที่ปั ่ นป่วน และเพื่อจะเจรญิรุง่เรอืงในฐานะ
พลเมืองแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

316 ฮีบร ู12:5-11
317 ฮีบร ู12:12-13
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คำาอธิษฐาน

ข้าแตพ่ระบิดา

ข้าพเจ้าเห็นวา่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางฝ่ายวญิญาณคือ ความหยิ่งยโส—ที่
สำาแดงในความบาปของตนเอง ขา้พเจา้หมดขอ้แกต้วัแลว้ ขา้พเจา้เคยโทษคนอืน่ ขา้พเจา้
ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์อย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าขออธิษฐานร่วมกับผู้
ประพันธ์เพลงสดดุวีา่ “ขอทรงสรา้งใจสะอาดภายในข้าพระองค ์โอ ข้าแตพ่ระเจ้า”318 รว่ม
กับเปาโล ข้าพเจ้ามองไปที่ ไม้กางเขนและเช่ือวา่ “ข้าพเจ้าถูกตรงึไวก้ับพระครสิตแ์ล้ว แต่
อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังมีชีวติอยู่ แต่ไม่ ใช่ข้าพเจ้าเอง แต่พระครสิต์ทรงมีชีวติอยู่ ใน
ข้าพเจ้า และชีวติซ่ึงข้าพเจ้าดำารงอยู่ ในเน้ือหนังขณะน้ี ข้าพเจ้าก็ดำารงอยู่ โดยความเช่ือ
แห่งพระบุตรของพระเจ้า ผู้ ไดท้รงรกัข้าพเจ้า และไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อข้าพเจ้า319 
ตอนน้ี ขา้พเจา้วางใจในการชำาระใหบ้รสุิทธิแ์ละการช่วยโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ ์ซ่ึงพระเยซู
ทรงสัญญาวา่ “ถ้าผู้ ใดกระหาย จงให้ผู้น้ันมาหาเราและดืม่ ผู้ทีเ่ช่ือในเรา ตามที่พระคมัภีร์
ไดก้ลา่วไวแ้ล้ววา่ ‘จากภายในผูน้ั้น บรรดาแม่น้ำ าแห่งน้ำ าประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกมา”320

อาเมน

318 สดดุ ี51:10
319 กาลาเทีย 2:20
320 ยอห์น 7:37-38
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บทเรยีนท่ี 6 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 6 การสอบ
1. ความจรงิที่สำาคญัสามประการที่สอนในบทน้ีคอือะไร

2. กุญแจสู่ความตายของตวัเองคอือะไร?

3. เตมิประโยคน้ีให้ครบถ้วน: “มีเพียง __________ เท่าน้ันที่สามารถทำาลายความเห็นแก่ตวัได”้

4. เตมิประโยคน้ีให้ครบถ้วน: “การละทิง้ตนเองทำาให้มีที่วา่งสำาหรบั __________ __________ และ
การควบคมุของ __________ __________”

5. จงบอกคณุลักษณะสามประการของชีวติพระเยซูในผู้เช่ือ

6. อะไรคอืหกขัน้ตอนในการปลูกฝังหรอืแสวงหาความบรสุิทธิ์ตามที่ดร. ฟิล บราวน์สอน?
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บทเรยีนท่ี 7

พระฉายของพระครสิต์ โดย
การฝึกฝนฝ่ายวญิญาณ

บทเรยีนท่ี 6 การทบทวน
หมายเหตถุงึหวัหน้าชัน้: ทบทวนความจรงิสำาคญัแปดประการจากบทเรยีนที ่5-6 และหกขัน้ตอนสำาหรบัการ
แสวงหาความบรสุิทธิจ์ากบทเรยีนที ่6 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐานส่วนตวัจากบทเรยีนที ่6

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจความหมายของ 1 ทิโมธี 4:7

2. รูว้า่เหตใุดการฝึกฝนฝ่ายวญิญาณจึงจำาเป็นตอ่การก่อรา่งตามพระฉายของพระเยซู

3. เริม่นำาหลักการที่เรยีนรู้ ในบทเรยีนน้ีไปปฏิบัติ

ภาพรวมของชีวติ
ผู้เช่ือใหม่ๆ มักต้องต่อสู้กับความพยายามที่จะเช่ือฟังในเรือ่งเล็กๆ พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวติของเขา
อย่างทรงพลังและทรงรกัษาเขาจากบาดแผลทางฝ่ายวญิญาณที่เจ็บปวดและทำารา้ยตัวเอง และยังมีด้าน
อืน่ ๆ  ทีย่ังจะตอ้งฟันฝ่าอย่างตอ่เน่ือง เขาตะเกียกตะกายทีจ่ะเดนิดว้ย ความเช่ือ เขาพยายามทีจ่ะควบคมุ
ความคดิของตนเองให้ ได ้เขาตอ้งการที่จะเป็นพ่อที่ดแูลเอาใจใส่ลูก ๆ ของเขามากขึน้ เขาหวงัวา่อารมณ์
ของเขาจะไม่ขึน้ๆลงๆ เขาตอ้งการที่จะเป็นผู้อารกัขาที่ดขีึน้ในเวลาของเขา เขาพบวา่มันยากที่จะพอใจใน
งานของเขา และพบวา่ตวัเองตอ้งการโอกาสอื่น ๆ จะตามมา วนัหน่ึงเขาโทรหาผมและพูดวา่ “ผมเช่ือวา่
พระเจ้ากำาลังปิดประตทูุกบานให้ผมในช่วงน้ีของชีวติเพื่อที่ผมจะไดเ้รยีนรูว้นัิยแห่งความพากเพียร ชีวติ
ของผมจนถึงตอนน้ีเป็นโครงการที่ยังไม่เสรจ็ ผมรูว้า่ถ้าผมจะประสบความสำาเรจ็จรงิ ๆ ในความสัมพันธ์
ของผมกับพระเจ้า ผมจะต้องเรยีนรูท้ี่จะยืนหยัดและทำาส่ิงที่เริม่ต้นให้สำาเรจ็ ความไม่อดทนของผมเป็น
ประเด็นดา้นบุคลิกลักษณะที่ส่งผลกระทบตอ่ทุกดา้นในชีวติของผม!” ผมรูสึ้กทึ่งกับความอ่อนน้อมถ่อม
ตนและความเข้าใจที่ลึกซึง้ของเพื่อนคนน้ี เขาแข็งแกรง่ขึน้เรือ่ย ๆ...ดว้ยการฝึกฝน!
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แนวคิดหลัก
แนวคดิท่ียิง่ใหญข่องบทเรยีนน้ีคอืการฝึกอบรมมคีวามสำาคญัอย่างย่ิงตอ่การสรา้งคณุธรรมตามแบบพระเจา้ 
น่ันคอืพระฉายของพระครสิต์ ในตวัเรา การฝึกอบรมน้ีเกีย่วขอ้งกบัความทกุขย์าก วนัิยทางจติวญิญาณแบบ
คลาสสิก (เช่น การอ่าน การอธิษฐาน การอดอาหาร ฯลฯ) ตลอดจนวนัิยส่วนตวั

บางคนจะโตแ้ย้งวา่เพ่ือนของผมท่ีกล่าวถงึขา้งตน้ เพยีงแคต่อ้งการความครบถว้นและฤทธิอ์ำานาจของพระ
วญิญาณในชีวติของเขา ไมต่อ้งสงสัยเลยวา่น่ีเป็นเรือ่งจรงิ แตพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไมส่ามารถเตมิและเพ่ิม
อำานาจให้ผูเ้ช่ือไดน้อกจากการเช่ือฟัง เช่นเดยีวกบัการเก็บเกีย่วขา้วโพดหรอืขา้ว ซ่ึงเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
อย่างไม่ขาดตอนเพาะปลูกและการชลประทานที่ทำาอย่างไม่ขาดของชาวนา ดงัน้ัน การเก็บเกีย่วคณุธรรม
ฝ่ายวญิญาณจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความพยายามที่เป่ียมดว้ยความเช่ือของครสิเตยีนฉันน้ัน

บทเรยีนน้ีเรยีกรอ้งให้เราเดนิอย่างพากเพียร จรงิจัง และระมัดระวงักับพระเจ้า หยั่งรากในความเชื่อและ
เสรมิพลังดว้ยความรกั

มุมมองเก่ียวกับความเล่ือมใสศรทัธาใน
พระเจ้าจากเปาโลและเปโตร
ขอ้ความสำาคญัสองตอนจะช่วยหลอ่หลอมความเขา้ใจของเราเกีย่วกบับทบาทของ การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

เปาโลเขียนวา่

แตจ่งปฏิเสธบรรดานิทานอันหยาบคายและของพวกภรรยาที่ชราน้ัน และ จงฝึก ตนใน ทางของ
พระเจ้าดีกวา่ เพราะวา่การฝึกทางกายน้ันมปีระโยชน์น้อย แตท่างของพระเจา้ก็มปีระโยชน์ในส่ิง
สารพัด โดยมีพระสัญญาแห่งชีวติที่อยู่ ในปัจจุบันและแห่งชีวติซ่ึงจะมาน้ัน321

คำาสำาคญัที่น่ีคอื “ฝึกตน” และ “ทางของพระเจ้า” คณุคดิวา่แนวคดิทัง้สองน้ีเช่ือมโยงกันอย่างไร?

นิยามของความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้า

 » อภิปรายคำา “ความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจ้า” น้ีกับกลุ่มของคณุ ให้แตล่ะคนเสนอคำาจำากัดความ

ในสมัยของเรา ผมไม่คดิวา่เราจะรู้ โดยอัตโนมัตวิา่ความเลื่อมใสศรทัธาในพระเจ้าคอือะไร เมื่อเหลือบมอง
ไปรอบ ๆ โลกครสิตจักรของเรา ทำาให้เห็นความเข้าใจที่บิดเบีย้วเกี่ยวกับเรือ่งน้ี เมื่อหลายคนนึกถึงคนท่ี
เลือ่มใสในพระเจ้า พวกเขามักจะนึกถึงคนที่มีบุคลิกเครง่ขรมึ คนที่ถือคมัภีร์ ไบเบิลเล่มใหญ่อยู่เสมอ พูด
ดว้ยน้ำ าเสียงแสดงความคารวะ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปโบสถ์

321 1 ทิโมธี 4:7-8 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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แตค่นทีเ่ลือ่มใสในพระเจ้ามาในทุกรปูทรง ทุกขนาด ทุกวฒันธรรม และทุกบุคลิก ความเลือ่มใสศรทัธาใน
พระเจ้าน้ันเป็นเหมือนความสะดวกสบายในกางเกงยีนส์สีน้ำ าเงินตวัเก่าเช่นเดยีวกับในชุดสูทและเน็คไท 
ความเลื่อมใสศรทัธาในพระเจ้าไม่ต้องใช้น้ำ าเสียงการอธิษฐานที่แปลก ๆ ความเลื่อมใสศรทัธาในพระเจ้า
ไม่มีรปูแบบการบูชาหรอืแนวดนตรีโดยเฉพาะ

 ความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้าคือชีวติท่ีงดงามของพระเยซู ซ่ึงสรา้งในเราโดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ 
ความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้าคือการรู ้ความช่ืนชมยินดี การเช่ือฟัง และดำาเนินกับพระเจ้าตาม
หลักพระคัมภีร ์อย่างจรงิใจ และตามความเป็นจรงิ ความเลื่อมใสศรทัธาในพระเจ้ามี ไวส้ำาหรบัทุกคน 
ทุกที ่จากทุกวฒันธรรม ทุกเชือ้ชาต ิและทุกวถิีทางแห่งชีวติ เพราะความเป็นพระเจ้าไม่ ใช่ส่ิงของ แตเ่ป็น
บุคคล ความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจ้าคอืชีวติของพระเยซูองคพ์ระผู้เป็นเจ้า

 » ทำาไมมนัจงึยากสำาหรบัเราทีจ่ะไดร้บัความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจา้อยา่งถกูตอ้ง? เหตใุดบางครัง้ผู้
เช่ือใหม่ ๆ จึงเข้าใจเรือ่งน้ีไดง้่ายกวา่คนที่ โตขึน้มาครสิตจักร?

ทัศนะของเปาโลเก่ียวกับความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้า

1. ความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้าคือการเดินทาง —“มุ่งสู่ชีวติในทางของพระเจ้า” 

อย่าให้เราท้อแท้ ให้เราระลึกวา่พระเจ้าอดทนกับเรา เพราะ “บิดาสงสารบุตรทัง้หลายของตนฉันใด พระ
เยโฮวาห์ก็ทรงสงสารบรรดาคนท่ียำาเกรงพระองคฉั์นน้ัน” ความสมบูรณ์แบบเป็นศัตรตูวัฉกาจที่พวกเรา
หลายคนตอ้งเผชิญ

2. มีสิง่ท่ีทำาให้ ไขวเ้ขวมากมายท่ีต้องหลีกเล่ียงในการแสวงหาความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้า “แต่
จงปฏิเสธบรรดานิทานอันหยาบคายและของพวกภรรยาที่ชราน้ัน”

นิทานเหล่าน้ีเป็นตำานานและประเพณีของชาวยิวที่เพ้อฝันซ่ึงเกี่ยวข้องกับการคาดเดาที่ ไรผ้ล เช่น ต้น
กำาเนิดของทูตสวรรคแ์ละฤทธิ์เดชของทูตสวรรคนื และส่ิงอื่น ๆ อีกมากมายที่พระเจ้าไดเ้ลือกที่จะไม่เปิด
เผย รายการการคาดเดา ไสยศาสตร ์และตำานานตา่ง ๆ ก็เตบิโตขึน้ตัง้แตน้ั่นมา!

3. ความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้าเกิดขึน้ได้ด้วยการฝึกฝนท่ีหย่ังรากในความเช่ือ “และจงฝึกตน
ในทางของพระเจ้าดกีวา่”3

เช่นเดียวกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เราต้องฝึกฝนตนเองในความบรสุิทธิ์ของจิตใจและชีวติ
โดยการทำางานหนักและความอุตสาหะ

322 1 ทิโมธี 4:7
323 1 ทิโมธี 4:7 ดเูพิ่มเตมิ 2 ทิโมธี 2:16, 23
324 1 ทิโมธี 4:7

322

323
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เราควรสังเกตวา่คนเราไม่สามารถฝึกฝนตวัเองใหท้ำาบาปโดยจงใจได ้บาปโดยเจตนาตอ้งถกู “ประหาร!” 325

ผมพบวา่น่าสนใจที่เปาโลไม่สนับสนุนให้ทิโมธี ใช้ทางลัดสู่ความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจ้า เพราะไม่มี การ
บังเกิดใหม่เกิดขึน้ทันทีและเป็นเพียงเรือ่งของความเช่ือในพระเยซูครสิต์องค์พระผู้เป็นเจ้า การพัฒนา
คณุธรรมและอุปนิสัยของพระเจ้าตอ้งใช้ความพยายาม

4. ความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้าโดยการฝึกฝนจะทำาให้เรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างแน่นอน
ทัง้ในเวลาน้ีและในชีวติหน้า

จอห์น เวสลีย์ แสดงความคดิเห็น

 คนทีเ่กรงกลวั รกั และรบัใช้พระเจา้ไดร้บัพระพรจากพระเจา้ตลอดชีวติ ศาสนาของเขาช่วยเขาให้
รอดพ้นจากความตะกละเหล่าน้ัน ทัง้ในดา้นการกระทำาและกิเลส ซ่ึงทำาลายรากฐานของชีวติและ
ทำาให้การดำารงอยู่มักเป็นภาระ สันตสุิขและความรกัของพระเจ้าในใจก่อให้เกิดความสงบซ่ึงทำาให้
โคมไฟแหง่ชีวติสวา่งไสว แข็งแกรง่ และถาวร…. ดงัน้ัน ความเลือ่มใสในพระเจา้จงึมคีำาสัญญาและ
รบัรองเรือ่งพระพรของทัง้สองโลก 326

ทัศนะของเปโตรเก่ียวกับความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้า

ใน 2 เปโตร 1:5-7 เปโตรเขียนถึงผู้เช่ือที่ “ ไดร้บัความเช่ืออันประเสรฐิอย่างเดยีวกันกับพวกเรา โดยทาง
ความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูครสิต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา” (1:1) ที่ ได้ “ประทานส่ิง
สารพดัแกพ่วกเราท่ีเกีย่วกับชีวติและทางของพระเจา้” (1:3) และได ้"ประทานบรรดาพระสัญญาอนัใหญ่ยิง่
และประเสรฐิแกพ่วกเรา เพือ่วา่ดว้ยพระสัญญาเหลา่น้ี พวกทา่นจะไดเ้ป็นผูเ้ขา้ส่วนแหง่สภาพของพระเจา้" 
(1:4) เพราะ “เหตผุลน้ีเอง” พวกเขาตอ้ง “เพิ่มความเช่ือของพวกเขา”:

และนอกจากส่ิงน้ี โดยใช้ความขยันขันแข็งทัง้สิน้ จงเพ่ิมคุณธรรมเข้ากับความเช่ือของพวก
ท่าน และจงเพ่ิมความรูเ้ข้ากับคุณธรรม และจงเพิ่มการรูจ้ักบังคับตนเข้ากับความรู ้และจงเพิ่ม
ความอดทนเขา้กับการรูจ้กับงัคบัตน และจงเพิม่การทีเ่ป็นอยา่งพระเจา้เขา้กบัความอดทน และจง
เพิม่ความรกัฉันพีน้่องเขา้กบัการทีเ่ป็นอยา่งพระเจา้ และจงเพิม่ความรกัเขา้กบัความรกัฉันพีน้่อง327

หมายเหต:ุ ผู้วจิารณ์เห็นพ้องตอ้งกันวา่ “ผู้มีส่วนในธรรมชาตอิันศักดิสิ์ทธิ์” หมายถึง การต่ออายุหรอืการ
ฟ้ืนฟูเข้าสูพ้ระฉายของพระเจ้า ! อดมั คลารก์ใหค้วามเห็นวา่ “เป้าหมายของคำาสัญญาทัง้หมดของพระเจา้...
คอืการนำามนุษย์ที่ตกสู่บาปกลับมาสู่พระฉายของพระเจ้า ซ่ึงเขาไดสู้ญเสียไป” 328 น่ีคอืแผนของพระเจ้า
สำาหรบัทกุคนทีว่างใจในพระเยซูครสิตแ์ละในคำาสัญญาทีม่อียู่ ในพระกติตคิณุ คณุลักษณะของพระเจา้คอื
แม่น้ำ าที่พระคณุทุกหยดหลัง่ไหล ทำาให้ความเลือ่มใสในพระเจ้าเป็นไปไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ

325 โคโลสี 3:5
326 บันทึกของ จอห์น เวสลีย์ ใน 1 ทิโมธี 4:8
327 การเน้นเพิ่มเข้ามา
328 ความเห็นของ Adam Clarke เกี่ยวกับ 2 เปโตร 1:4
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1. เปโตรรบัรองกับเราวา่ แม้คุณลักษณะแบบพระเจ้าจะมาจากพระเจ้า การรบัสว่นน้ันมากขึน้เรือ่ย ๆ  
ขึน้อยู่กับเรา โดยพระคุณของพระองค์

เปโตรอธิบายไวอ้ย่างชัดเจนวา่การสรา้งคณุธรรมฝ่ายวญิญาณบนรากฐานของการช่วยให้รอดจากความเช่ือ
ตอ้งใช้ความพยายามทกุวถิทีาง นักวจิารณ์คนหน่ึงกลา่วไวด้งัน้ี: “เราไดร้บัน้ำ ามนัและเปลวเพลงิทัง้หมดแหง่ 
พระคณุโดยพระเจ้า และ 'รบั' โดยผู้เช่ือ: ส่วนของพวกเขาตอ่จากน้ีไปคอืการ 'ตดัตะเกียง” 329

2. ผู้เช่ือทุกคนต้องมีสว่นรว่มและตัง้ใจอย่างเต็มท่ีท่ีจะหล่อเลีย้งและบำารงุเลีย้งคุณลักษณะแบบ
พระเจ้าท่ีปลูกไวภ้ายในพวกเขา

ในภาษาตน้ฉบบั เปโตรเน้นหนักมาก แลว้คณุลกัษณะของพระเจา้ทีเ่ปโตรแนะนำาเราใหเ้พิม่ เขา้กบัความ
เช่ือมีอะไรบ้าง?

3. เปโตรระบุคุณลักษณะเจ็ดประการท่ีเราต้องเพ่ิมเข้าไปในศรทัธาของเรา เพ่ือเราจะไม่ “เป็นหมัน
หรอืไรผ้ลในความรูข้องพระเยซูครสิต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา” 

 · คุณธรรม – ความเป็นเลิศทางศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามยากลำาบากและการข่มเหง 

 · ความรู ้– น่ีคอืการเล็งเห็นถึงพระประสงคข์องพระเจ้า 

 · การรูจั้กบังคับตน – น่ีคอืการใช้ความเพลดิเพลนิทางโลกทัง้หมดอย่างเหมาะสม การฝึกความยบัยัง้
ช่ังใจในตนเอง และไม่ปล่อยให้ความอยากอาหารหรอืกิเลสทางกายมีเกินพอด ี

 · ความพากเพียร – น่ีคอืความอดทน อดกลัน้ท่ามกลางความทุกข์ยากและความยากลำาบาก 

 · ความเล่ือมใสศรทัธาในพระเจ้า – คนทีเ่ลือ่มใสศรทัธาในพระเจา้คอืผูท้ีอ่ทุศิตนเพือ่พระเจา้ รวม
ทัง้ผู้คนและพระประสงคข์องพระองค์

 · ความรกัฉันพ่ีน้อง – เราตอ้งเพิม่ความเอือ้อาทร ความสุภาพ และความรา่เรงิเขา้กบัความเลือ่มใส
ศรทัธาในพระเจ้า ความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจ้าน้ันไม่น่าเบื่อ ไม่เครง่ขรมึ หรอืบูดบึง้! 

 · ความรกั –ความหว่งใยที่ ไม่เห็นแก่ตวั ไมเ่พยีงแตส่ำาหรบัครอบครวัของพระเจา้เทา่น้ัน แตย่งัรวม
ถึงมนุษยชาตดิว้ย 

คุณธรรมของพระครสิต์จะ  
ก่อตัวขึน้ในเราโดยการฝึกฝน
ผมชอบเดินออกกำาลังกาย มันช่วยให้ผมมีสุขภาพที่ดี ทำาให้จิตใจของผมสดชื่น และเพราะผมสามารถ
อธษิฐานระหวา่งท่ีเดนิ การเดนิจึงทำาใหผ้มใกลชิ้ดพระเจา้มากขึน้ ผมเดนิทัง้ตอนทีอ่ากาศอบอุน่และตอน
ที่อากาศเย็น ผมเคยเดนิหลายครัง้ทัง้กลางฝนและหิมะ

329 ความเห็นของ Jamieson-Fausset-Brown  เกี่ยวกับ 2 เปโตร 1:4-5
330 2 เปโตร 1:8
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โลกมีระยะทางประมาณ 40,000 กิโลเมตร (24,000 ไมล)์ และผมมเีป้าหมายส่วนตวัทีจ่ะเดนิให้ ไดร้ะยะทาง
เท่ากับรอบโลก! พูดอีกแบบหน่ึง ก่อนผมตาย ผมหวงัวา่จะเดนิอย่างน้อย 40,000 กิโลเมตรเพื่อออกกำาลัง
กาย ผมเริม่เม่ือแปดปีทีแ่ลว้ แตถ่า้ผมมีสุขภาพแข็งแรงเพยีงพอ และหากพระเจา้ประทานกำาลงัแกผ่ม ผม
จะตอ้งใช้เวลาอกี 22 ปี หลงัจากแปดปี เดนิ 6.4 กิโลเมตรตอ่วนั (4 ไมล)์ โดยเฉลีย่ 25 กิโลเมตรตอ่สัปดาห ์
(16 ไมล)์ และ 1,287 กิโลเมตรตอ่ปี (832 ไมล)์ ผมเดนิไปแลว้ประมาณ 10,300 กิโลเมตร (6,400 ไมล)์ ผม
ยงัเหลอือกี 30,000 กิโลเมตร แตผ่มแทบไมเ่คยนึกถงึเรือ่งน้ันเลย ผมแค ่(ส่วนใหญ)่ สนุกกบัการเดนิทุกวนั

เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เหมือนกับการเดินรอบโลก ทำาได้ทีละนิดทีละน้อยเท่าน้ัน มันเกิดขึน้ได้ด้วยการตื่น
นอนทุกวนัและออกกำาลังกายดว้ยการเดนิเท่าน้ัน และถ้าผมทำาตอ่ไป ผมก็จะทำาส่ิงที่เคยดเูหมือนเป็นไป
ไม่ได้ ให้สำาเรจ็ในที่สุด

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณก็มีมากมายเช่นน้ี เราเรยีนรู้ ในบทเรยีนน้ีวา่การทำาตามพระฉายของพระครสิต์
เป็นเป้าหมายท่ีเราจะบรรลุ ไม่เพียงแต่การสรา้งจิตใจใหม่เท่าน้ัน แต่ด้วยส่ิงที่อัครสาวกเปาโลเรยีกวา่ 
"การฝึกฝนตวั"

ผูท้ีเ่ลือ่มใสพระเจา้ทกุคนทีผ่มรูจ้กัตอ้งพยายามอยา่งมากทีจ่ะเป็นอยา่งน้ัน ความรอดเกดิขึน้โดยพระคณุ 
ผ่านทางความเช่ือ แตก่ารชำาระให้บรสุิทธิ์—การพัฒนาคณุธรรมและอุปนิสัย—มักเกิดจากการสละตนเอง
อยา่งเจ็บปวดและความพยายามอยา่งตัง้ใจ เปาโลเรยีกส่ิงน้ีวา่ “การมุง่ไปสู่เป้าหมาย”331 แน่นอนวา่ พระคณุ-
กำาลังทำางานแม้กระทั่งในความพยายามของเรา 332

การออกกำาลังกายเก่ียวข้องกับการฝึกฝน

เบ็กกี (ภรรยาของผม) และผมใครค่รวญถงึความจำาเป็นทีจ่ะปลกูฝังความสุภาพในการมปีฏสัิมพนัธร์ะหวา่ง
เรากับอีกคนหน่ึงและลูก ๆ ของเรา วนัหน่ึงเราพบคำาสอนน้ีโดย G. D. W. คนหน่ึงพบในการให้ข้อคดิทาง
วญิญาณของ Lettie Cowman Streams in the Desert:

พระคณุของพระวญิญาณ (เช่น ความอดทน) ไม่ไดต้กลงมาทีเ่ราโดยบังเอญิ และถา้เราไมแ่ยกแยะ
สภาวะของพระคณุบางอยา่ง และเลอืก และในความคดิของเราหลอ่เลีย้งสภาพเหลา่น้ัน ส่ิงเหล่าน้ี
จะไมม่วีนัยดึตดิกบัคณุลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของเรา ทกุยา่งกา้วในพระคณุตอ้งนำาหน้าดว้ยความ
เข้าใจก่อน จากน้ันจึงอธิษฐานเพื่อจะมีพระคณุน้ัน 333

การปฏิบัตคิณุความด?ี ไม่ ใช่เรือ่งปกตทิี่จะหาคนที่คดิแบบน้ี แตส่ิ่งสำาคญัคอืตอ้งเข้าใจ

ให้เราจำาไวว้า่เป้าหมายของชีวติครสิเตยีนไม่ ใช่แคก่ารทำาส่ิงที่ถูกตอ้งเท่าน้ัน ผู้เชื่อสามารถทำาส่ิงที่ถูกตอ้ง
ดว้ยเหตผุลที่ ไม่ถูกตอ้งมากมาย—รวมทัง้ความรูสึ้กผิด ความกลัว และความภาคภูมิ ใจ วตัถุประสงคแ์ละ
ลำาดบัความสำาคญัของพระเจา้คอืการสรา้งเราจากภายในสู่ภายนอก จนกวา่เราจะเป็นคนประเภทที ่“เช่ือฟัง

331 ฟิลิปปี 3:14
332 ฟิลิปปี 1:6
333 Lettie Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: Zondervan, 1996), June 11
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พระองคเ์ป็นประจำาและงา่ยดาย” 334 จนกวา่บุคลกิลกัษณะของเราจะเปลีย่นไป จนกวา่ผลของพระวญิญาณ
จะกลายเป็นนิสัย

ในพระกิตตคิณุมัทธิว พระเยซูทรงเชือ้เชิญคนที่เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระให้มารวมกันกับพระองค์ ใน
ชีวติแห่งการเช่ือฟังที่สงบและเรยีบง่าย

จงมาหาเรา ท่านทัง้หลายทุกคนที่ทำางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก และเราจะให้การหยุด
พักแก่ท่านทัง้หลาย จงเอาแอกของเราแบกไวบ้นท่านทัง้หลาย และจงเรยีนจากเรา เพราะวา่เรามี
ใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทัง้หลายจะพบการหยุดพักสำาหรบัจิตวญิญาณของพวกท่าน 
ดว้ยวา่แอกของเราก็แบก ง่าย และภาระของเราก็เบา335

สำาหรบัพระเยซู แอกสามารถเรยีกไดว้า่ "ง่าย" เมื่อนิสัยภายในเปลี่ยนไป เมื่อใจไม่ขัดกับพระประสงคข์อง
พระเจา้อกีตอ่ไป แตก่ลายเป็น "มี ใจออ่นสุภาพและถอ่มลง" ซ่ึงเป็นคำาที่ ในบรบิทน้ีพดูถงึการยอมรบั น่ีคอื
ส่ิงที่พระเจ้าตอ้งการทำาในตวัเรา

การฝึกฝนตัวพัฒนาบุคลิกลักษณะ

การเข้าใจบทบาทของคุณความดีและบุคลิกลักษณะในชีวติครสิเตียนเป็นส่ิงสำาคัญ ความล้มเหลวทาง
วญิญาณมกัเก่ียวขอ้งโดยตรง ไม่ ใช่กับการขาดความจรงิใจหรอืความปรารถนาหรอืการอทุศิตน แตก่บัความ
เข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของคณุความดแีละบุคลิกลักษณะของครสิเตยีนในการเดนิกับพระเจ้า

ขณะเขียนบทเรยีนน้ี ผมและภรรยาได้จัดการศึกษาพระคัมภีรส์ำาหรบัคู่สมรสที่บ้านของเรา ระหวา่งการ
สามัคคธีรรมกบัเราคณุแมย่งัสาวคนหน่ึงบอกวา่เธอรูสึ้กทอ้ใจที่ ไมส่ามารถดำาเนินชีวติแบบครสิเตยีนแบบ
คงเส้นคงวาได ้“น่ีอาจฟังดงูี่เง่าจรงิ ๆ” เธออุทาน “แตบ่างครัง้ฉันก็คดิในใจวา่ฉันอาจไม่ ใช่คนที่พระเจ้า
เลือก บางทีฉันก็ ไม่มีวนัเข้มแข็งไม่วา่ฉันจะพยายามแค่ไหนก็ตาม!”

บางทีเราอาจจะไม่พูดอย่างน้ัน แต่มีผู้เชื่อที่จรงิใจหลายคนที่สงสัยวา่ระดับสูงสุดของความจงรกัภักดีต่อ
พระเจา้น้ันสงวนไวส้ำาหรบัครสิเตยีนพเิศษหรอืวสุิทธชินผูย้ิง่ใหญ!่ แตพ่ระเจ้าไมท่รงเคารพในบุคคล และผู้
เช่ือทกุคนสามารถถกูหลอ่หลอมตามพระฉายของพระครสิต์ ได ้ปัญหาของเรามกัเป็นเพยีงการขาดอปุนิสัย
และความเข้าใจในบทบาทที่บุคลิกลักษณะน้ันมีตอ่การที่เราเดนิกับพระเจ้า

ในลักษณะเดยีวกบัท่ีเหล็กเส้น (เหล็กเส้นเสรมิแรง) เสรมิความแข็งแรงให้กบัคอนกรตี และกลา้มเน้ือทำาให้
รา่งกายแข็งแรง บุคลิกลักษณะก็เสรมิคณุธรรมของชีวติครสิเตยีน บุคลิกลักษณะเสรมิสรา้งจิตวญิญาณ 
คุณลักษณะเปิดโอกาสให้ความรกั ความยินดี สันติสุข ความอดทน และผลทัง้หมดของพระวญิญาณได้
รบัการปรบัใหเ้หมาะกบัจติวญิญาณของเรามากขึน้ ลกัษณะนิสัยช่วยใหผู้เ้ช่ือสามารถดำารงอยู่ ในพระครสิต์
และดำาเนินชีวติดว้ยการสามัคคธีรรมและการเชื่อฟังพระเยซูอย่างสม่ำาเสมอ หากปราศจากเหล็กเส้นฝ่าย
วญิญาณ ไม่วา่เราจะตัง้ใจจรงิแค่ไหนก็ตาม เราจะพังทลายตอ่แรงกดดนัของชีวติ ลมแห่งความทุกข์ยาก 
และคลืน่ของการล่อลวง

334 อ้างจากข้อเขียนของ Dallas Willard ที่บันทึกไว้ ในบทเรยีนที่ 1
335 มัทธิว 11:28-30,  การเน้นเพิ่มเข้ามา
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บุคลิกลักษณะแบบพระเจ้า โดยทาง พระวญิญาณบรสุิทธิ์ เป็นบ่อเกิดของ ความรกั; แตก่ารรกัผู้คน (การ
แสดงความนับถิอและการแสดงความเมตตา) เมื่อพวกเขาแสดงตอ่เราแบบที่ ไม่มีความรกัน้ัน จะตอ้งได้
รบัการฝึกฝน

เมล็ดพนัธุแ์หง่ ความออ่นโยน แบบพระเจ้า ปลกูฝังในใจเราโดยความเช่ือ แตก่ารตอบอยา่งออ่นโยนตอ่ขอ้
กล่าวหาที่รนุแรงและคำาพูดที่อ่อนโยนตอ่บุคคลที่ชอบทะเลาะววิาทน้ัน ทำาได้ โดยการฝึกลิน้

พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นบ่อเกิดของ สนัติ แต่การเรยีนรูท้ี่จะรกัษาจิตใจของเราให้อยู่ ในความสงบอย่าง
สมบูรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตงึเครยีดน้ันอาศัยการฝึกฝนทางฝ่ายวญิญาณ

การควบคุมตนเอง ก็เป็นผลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เช่นกัน แตค่วามพอประมาณในอารมณ์และความ
อยากอาหารของเราต้องฝึกวนัิยในตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรบัผู้ที่ ไม่คุ้นเคยกับการพูดวา่ “ ไม่!” 
ให้กับตวัเอง

ความอดทน คณุธรรมน้ียงัปลกูฝังในจติวญิญาณของเราจากพระเจา้ เป็นคณุสมบตัขิองคณุลกัษณะแบบ
พระเจ้า แตค่วามสามารถในการรอส่ิงที่เราปรารถนา ชะลอความเพลิดเพลิน และน่ิงเฉย จะถูกผูกมัดใน
บุคลิกลักษณะของเราดว้ยความพยายามที่ตัง้ใจจรงิเท่าน้ัน 

ความ สตัย์ซ่ือ เป็นลักษณะเฉพาะของบุคลิกลักษณะ
แบบพระเจ้า แต่การตรงต่อเวลา ทำางานหนัก รกัษาคำา
พดู และปฏบัิตติามคำามัน่สัญญาของเราจำาเป็นตอ้งมกีาร
ฝึกอบรมทีร่ะมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรบัผูท้ีม่แีนว
โน้มจะเกียจครา้น

ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผลของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์
แตก่ารทีนึ่กถงึคนอืน่ดกีวา่ตวัเรา การน่ังในทีน่ั่งต่ำาสุดของ
โตะ๊ และการรบับทบาทเป็นบ่าวน้ันเป็นทักษะทีจ่ะไดม้า
โดยวนัิยเท่าน้ัน

ความบรสุิทธ์ิของหัวใจ ก็มาจากพระวญิญาณบรสุิทธิด์ว้ย
ความเช่ือ แต่นิสัยในการเฝ้าระวงัหัวใจของเราน้ันได้มา
จากการฝึกฝนจิตวญิญาณอย่างขยันขันแข็ง!

เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับ การควบคุมตนเอง มา
จากพระเจ้า แตก่ารฝึกฝนลิน้ให้เช่ืองและควบคมุคำาพูด
อย่างเต็มที่น้ันมาจากการฝึกฝน

ความ ยินดี เป็นผลพระวญิญาณ แต่การเรยีนรูท้ี่จะสรรเสรญิพระเจ้าตลอดเวลาเป็นการเลือกที่ฝึกฝน
มาอย่างด ี336

336 สดดุ ี34:1

การปีนเขาเอเวอเรสต์ ไม่ ใช่
เรือ่งยากท่ี ใคร ๆ ก็มองวา่เป็น
เรือ่งง่าย ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดมีความ
สูงเกือบ 10,000 เมตร (30,000 
ฟุต) ท่ีจุดสูงสุดมีออกซิเจน
น้อยกวา่ท่ีระดับน้ำ าทะเล 2/3 
นักปีนเขา 300 คนเสยีชีวติจาก
การพยายามปีนยอดเขาน้ี มีค่า
ใช้จ่ายประมาณ 75,000 เหรยีญ
และใช้เวลา 40 วนัในการปีน! 
ชีวติครสิเตียนก็เรยีกรอ้งการมุ่ง
ม่ันเช่นกัน และเป็นการเดิน
ทางท่ีเราไม่สามารถถือวา่ง่ายได้!
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โดยทางการไถ ่พระเจา้ประทานวสัดกุอ่สรา้งทัง้หมดท่ีเราจำาเป็นสำาหรบับคุลิกลักษณะท่ีเล่ือมใสในพระเจา้ 
แตก่ารสรา้งบุคลิกลักษณะน้ัน ดว้ยหินทีละก้อน ทีละห้อง เป็นข้อท้าทายในแตล่ะวนั พระคณุเข้ากันได้
ตรงไหน? พระคณุคอืส่ิงที่ผู้เช่ือประสบเมื่อพวกเขาง่วนกับการฝึกฝน

การฝีกฝนเก่ียวข้องกับความทุกข์ยาก รวมทัง้การตีสอน

ความทุกข์ยากฝึกฝนเรา เปาโลกล่าววา่ “ยิ่งกวา่น้ัน เราชื่นชมยินดี ในความทุกข์ยากของเราดว้ย เพราะเรา
รูว้า่ความทุกข์ยากน้ัน ทำาให้เกิดความอดทน และความอดทนทำาให้เห็นวา่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ ได้ 
และการที่เราเห็นเช่นน้ันทำาให้เกิดมีความหวงัใจ” - ฉบับแปลมาตรฐาน TH1971337 เราตอ้งมองวา่ความ
ยากลำาบากที่พระเจ้าอนุญาตให้ ในชีวติเราเป็นโรงเรยีนแห่งคณุธรรมของพระองค์

การตสีอนของพระเจา้ก็เป็นการฝึกเราเช่นกนั ในพระธรรมฮิบร ูเราเรยีนรูว้า่เราตอ้งไม ่“เหยยีดหยามการตี
สอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ หรอืออ่นกำาลงัใจเมือ่เจา้ถกูพระองคว์า่กลา่วน้ัน ดว้ยวา่ผูท้ีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
รกั พระองคก็์ทรงตสีอน และทรงเฆีย่นตบีตุรทกุคนทีพ่ระองคท์รงรบัไว”้338 เรายงัเรยีนรูด้ว้ยวา่การตสีอนน้ี
มีขึน้เพื่อประโยชน์ของเรา “เพื่อพวกเราจะไดเ้ป็นผู้เข้าส่วนในความบรสุิทธิ์ของพระองค”์ 339

การฝีกฝนเก่ียวข้องกับวนัิยฝ่ายวญิญาณ

วนัิยเหล่าน้ีฝึกเรา วนัิยฝ่ายวญิญาณเป็น วธิีการแห่งพระคุณ โดยการใช้ฝึกใช้วนัิยเหล่าน้ี พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะปลดปล่อยเราจากการกดขี่ตนเอง ความอยากอาหาร วตัถุนิยม และความหยิ่งยโส และนำาการ
เยียวยามาสู่จิตวญิญาณของเรา หล่อหลอมเราในพระฉายของพระเยซู

ในหลักสูตรน้ี เราจะสามารถไดเ้รยีนเฉพาะวนัิยฝ่ายวญิญาณแบบดัง้เดมิบางส่วนเท่าน้ัน เราจะจัดหมวด
หมู่ดว้ยวธิีตอ่ไปน้ี:

วนัิยแห่งการอุทิศตัว

 · ความสนัโดษ – ใช้เวลาตามลำาพังกับพระเจ้า

 · การใครค่รวญ – ลิม้รสพระคำาของพระเจ้าดว้ยความตัง้ใจที่จะรูแ้ละทำาให้พระเจ้าพอพระทัย

 · การอดอาหารและ การปฏิเสธตนเอง – การงดอาหาร ออกกำาลังกายพอประมาณ หรอืปฏิเสธ
ความสุขบางอย่างเพื่อแสวงหาพระพักตรข์องพระเจ้า

 · ความเรยีบง่าย – เรยีนรูท้ี่จะมีชีวติกับข้าวของที่น้อยลงเพื่อจดจ่อกับส่ิงที่สำาคญัที่สุด

 · การ เสยีสละ – ใหเ้วลาและทรพัยากรของเราเกนิกวา่ทีด่เูหมอืนสมเหตสุมผลของมนุษยเ์พือ่ปลกู
ฝังการพึ่งพาพระเจ้ามากขึน้

337 โรม 5:3-4
338 ฮีบร ู12:5-6
339 ฮีบร ู12:10
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วนัิยในการทำากิจกรรม

 · การอธิษฐาน – การสนทนากับพระเจ้า

 · การนมัสการ – การถวายสรรเสรญิและเทิดทูนพระเจ้าอย่างไม่มีขอบเขต

 · สามัคคีธรรม – พบปะกับครสิเตยีนคนอื่น ๆ เพื่อให้และรบัการดแูลและให้การรบัใช้

 · การสารภาพ – ความซ่ือสัตยแ์ละความโปรง่ใสเป็นประจำาตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้และเพือ่นครสิเตยีน
ที่เช่ือถือได้

 · การยอมตัว – การถอ่มตนตอ่พระเจา้และผู้อืน่ในขณะทีแ่สวงหาความรบัผิดชอบในความสัมพนัธ ์
ความสัมพันธ์ฝึกฝนเรา เครือ่งมือที่พระเจ้าใช้บ่อยที่สุดเพื่อหล่อหลอมเราให้เป็นเหมือนพระฉาย
ของพระครสิตค์อืคนอื่น ๆ บางครัง้เครือ่งมือเหล่าน้ีก็เจ็บปวดมาก แตพ่ระเจ้ายังใช้ของประทาน
ฝ่ายวญิญาณของผูเ้ช่ือคนอืน่ ๆ  ในการจดัเตรยีมหรอืฝึกฝน (คำาเดยีวกบัที่ ใช้ ใน 1 ทิโมธ ี4:7) ของ
วสุิทธิชน340 จนกวา่เราจะเตบิโตเป็นรา่งที่สมบูรณ์ของพระเยซูครสิต์341

การฝีกฝนเก่ียวข้องกับ วนัิยฝ่ายวญิญาณ

การละทิง้ตนเองหรอืการดูหม่ินตนเองเป็นการฝึกฝนเรา การละทิง้ตนเองเกี่ยวข้องกับคำามั่นสัญญาของ
คน ๆ หน่ึงที่จะพูดวา่ “ ไม่” เด็ดขาดตอ่ส่ิงล่อใจให้อยากอาหารเมื่อส่ิงเหล่าน้ันมีแรงชักจูงมากเกินไป และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่ิงเหล่าน้ันเริม่กัดเซาะชีวติฝ่ายวญิญาณของคน ๆ หน่ึง เปาโลพูดแบบน้ี:

แตข่า้พเจา้ปราบรา่งกายของขา้พเจา้ และทำาใหร้า่งกายน้ันอยู่ ใตบ้งัคบั เพราะเกรงวา่โดยทางหน่ึง
ทางใดเมื่อข้าพเจ้าไดป้ระกาศแก่คนอื่นแล้ว ตวัข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ ใช้การไม่ได้342

มีวนัิยส่วนบุคคลอย่างน้อยหกดา้นที่เราจะพูดถึงในหลักสูตรน้ี:

1. ลิน้
2. ชีวติที ใช้ความคดิ
3. ความอยากอาหาร
4. อารมณ์
5. เวลา
6. ความเช่ือมั่นส่วนบุคคล

การปฏิบัติ ความทุกข์ยาก วนัิยฝ่ายวญิญาณ และวนัิยส่วนบุคคล: ส่ิงเหล่าน้ีคือการฝึกฝนเบือ้งต้นที่ช่วย
ให้พระคุณของพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาในชีวติของเรา ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เราควบคุมความปรารถนาตาม
ธรรมชาติ สรา้งนิสัยที่ดี และยอมให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ครอบครองตามที่ต้องการและนำาเราเข้าสู่ความ
เป็นเหมือนพระเยซูครสิต์

340 เอเฟซัส 4:12
341 เอเฟซัส 4:13
342 1 โครนิธ์ 9:25, 27
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เหตใุดการปฏิบัตติามพระครสิตแ์ละพระประสงคข์องพระองคจ์ึงไม่เกิดขึน้สม่ำาเสมอในหมู่พวกเรา? เหตุ
ใดจึงมีการตอ่สู้อย่างเงียบ ๆ เกิดขึน้มากมาย? ทำาไมบางคนในพวกเราผิดหวงักับชีวติครสิเตยีน? เพราะมี
ครสิเตยีนน้อยเกินไปที่จะเข้ารว่มชัน้เรยีนยิมฝ่ายวญิญาณของพระเจ้า!

การเติบโตโดยทางการฝึกฝนคือ 
วธีิปกติของพระเจ้าในการสรา้งเรา
ในขณะที่เรารูว้า่พระวญิญาณบรสุิทธ์ิสามารถและเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราในช่วงเวลาชั่วพรบิตาในการ
แสวงบญุฝ่ายวญิญาณของเรา เรายงัรูด้ว้ยวา่พระองคท์รงนำาเราไปสู่ ความอาวโุสอยา่งเต็มทีผ่า่นกระบวนการ
ตา่ง ๆ ความมหัศจรรย์ของการบังเกิดใหม่และการรบับัพตศิมาโดยพระวญิญาณน้ันน่าทึ่งและดแูลปัญหา
หัวใจ แตส่ิ่งเหล่าน้ีไม่ไดแ้ก้ปัญหาบุคลิกลักษณะทัง้หมดของเราโดยอัตโนมัติ

การสอนวา่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการ ไม่ได้เอาช่วงเวลาพิเศษของการฟ้ืนฟูออกไป ผู้
ตดิตามพระเยซูที่อุทิศตนหลายคนเคยประสบกับช่วงเวลาเกี่ยวกับพระเจ้าในการอุทิศถวายและการยอม
จำานนอย่างสมบูรณ์หลังการบังเกิดใหม่และการชำาระโดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิเป็นผลท่ีตามมา แต่เช่น
เดยีวกับที่การอัศจรรย์ ไม่ ไดท้ำาลายกฎปกตขิองธรรมชาต ิช่วงเวลาหรอืฤดกูาลที่ ไม่ธรรมดาเหล่าน้ีในการ
เดนิทางของเราก็ ไม่ไดล้ะเลยกระบวนการปกตขิองความอาวโุสที่พระเจ้าไดท้รงวางไว้

การเติบโตฝ่ายวญิญาณตามปกติเกิดขึน้หลังจากการเติบโตทางรา่งกาย

ทารกไม่ไดเ้ป็นผู้ ใหญ่ ในชัว่ขา้มคนื แตด่ำาเนินตามกระบวนการแหง่ความเป็นผู้ ใหญท่ีพ่ระเจา้กำาหนด การ
เตบิโตฝ่ายวญิญาณของเราก็เช่นเดยีวกัน

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการการ
เติบโตเพราะปัญหาของเราอยู่ลึกกวา่ท่ีเรารู้

เราได้รบัอิทธิพลจากวฒันธรรม ครอบครวั ประสบการณ์ และความล้มเหลวมากกวา่ที่เราคิด ไม่ ใช่นิสัย
ทัง้หมดจะลบลา้งดว้ยการอศัจรรย์แห่งการกลบัใจใหม ่มารดาครสิเตยีนบางคนยงัคงขึน้เสียง สามคีรสิเตยีน
บางคนแสดงความโกรธเป็นบางครัง้ ภรรยาครสิเตยีนบางครัง้ใช้จ่ายเกินตวั ชายครสิเตยีนอาจตอ่สู้กับตา
หรอืจิตใจทีว่อกแวก ครสิเตยีนมักจะหมกมุ่นอยู่กับการ “พูดมากเกินไป” นอนเกินเวลา ฯลฯ ผมสรรเสรญิ
พระเจ้าที่ทรงอภัยบาป ทำาให้เราเป็นคนใหม่ ประทานพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ทำาการอัศจรรย์ และขับผีออก 
แตก่ารฝึกอบรมยังเป็นส่ิงที่จำาเป็นในชีวติของเราเสมอ

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณเป็นกระบวนการเติบโต
เพราะ นิสยับางอย่างยากท่ีจะทำาลาย

ถา้คณุไมช่อบอา่นกอ่นทีค่ณุจะไดร้บัความรอด คณุก็อาจเป็นครสิเตยีนที่ ไมช่อบอา่น คณุตอ้งฝึกสมองเพือ่
จะอ่าน ถ้าคณุมีแนวโน้มที่จะคดิลบหรอืดว่นตดัสิน คณุจะตอ้งฝึกทัศนคตขิองคณุที่มีตอ่ความขอบคณุ
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และการยอมรบั ถา้คณุเป็นคนทีม่อีารมณ์ออ่นไหวกอ่นจะรอด ตอนน้ีคณุคงเป็นคนอารมณ์ดทีี่ ไดร้บัความ
รอด ตอนน้ีคณุตอ้งยุง่อยูก่บัการฝึกอารมณ์ของคณุ ถา้คณุถกูเลีย้งดมูากบัพอ่ทีด่รุา้ยหรอืคนทีม่ทีศันะดถูกู
ผู้หญิง คณุก็อาจจะยังตอ้งบากบั่นที่จะรกัและเคารพ จงฝึกตวัเอง ถ้าแม่ของคณุไม่ยอมพูดกับพ่อเมื่อเธอ
ไม่ไดด้งัใจ คณุอาจยังคงตอ่สู้กับนิสัยแย่ ๆ น้ี เข้ายิมของพระเจ้า! ถ้าคณุเคยมีความรูสึ้กเรือ่งชนชัน้หรอื
อคต ิคณุอาจยังรูสึ้กภาคภูมิ ใจในเชือ้ชาต ิฝึกตวัเองให้คดิถึงทุกคนในแบบที่พระเจ้าคดิเกี่ยวกับพวกเขา 
ถ้าคณุไม่เคยไดร้บัความรกั คณุจะตอ้งพยายามแสดงความรกัแบบครสิเตยีน

นิสัยที่ ไม่ดี—วธิีคิด การแสดงความรูสึ้ก การตอบสนองต่อปัญหา—มักจะขุดคุ้ยคุณลักษณะของเรา สิ่ง
เหล่าน้ีเป็นไปไม่ไดท่ี้หมดไป ถ้าไม่มีพระวญิญาณบรสุิทธิ์และการฝึกฝน! ถ้าไม่ทำาการฝึกฝนอย่างตอ่เน่ือง 
เราจะไม่สามารถทำาตามพระครสิต์ ได ้เหล่าสาวกเป็นแบบอย่างของความจรงิข้อน้ี

แล้วพระองคเ์สด็จมาหาเหล่าสาวกก็พบวา่พวกเขาหลับอยู่ จึงตรสักับเปโตรวา่ “อะไรกัน? ท่านทัง้
หลายจะเฝ้าอยูก่บัเราสักช่ัวโมงหน่ึงไม่ไดห้รอื? จงเฝ้าระวงัและอธษิฐาน เพือ่พวกทา่นจะไมเ่ขา้ใน
การทดลอง จิตวญิญาณพรอ้มแล้วก็จรงิ แตเ่น้ือหนังยังอ่อนกำาลัง”343

ช่างเป็นโอกาสท่ีเหล่าสาวกพลาดที่จะรว่มทุกข์กับพระเยซูและยืนเคียงข้างพระองค์ ในการอธิษฐานใน
ช่ัวโมงสุดท้ายของพระองค ์ช่างเป็นโอกาสทีจ่ะเดนิตามรอยเท้าของพระองคแ์ละปรบัตวัให้เข้ากับรปูแบบ
ชีวติของพระองค ์แตเ่น้ือหนังครอบงำาและไม่ไดร้บัการฝึกฝน ดว้ยเหตน้ีุ เหล่าสาวกจึงละทิง้พระเยซูใน
ขณะอยู่ระหวา่งจุดสุดยอดของการตอ่สู้

บางคนจะเถียงวา่ “หลังจากวนัเพ็นเทคอสตเ์หล่าสาวกไม่เคยผล็อยหลับไปในระหวา่งการอธิษฐานอีกเลย 
แต่คอยเฝ้าระวงัอยู่เสมอ!” ผมสงสัยข้ออ้างน้ีมาก! วนัเพ็นเทคอสต์ ได้จัดเตรยีมพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่
สถิตภายใน แต่ก็ ไม่ ได้ทำาให้สาวกขาดวนัิยในตนเอง เปโตร ผู้มีบทบาทหลักในวนัเพ็นเทคอสต์เขียนถึง
สาวกเกี่ยวกับความจำาเป็นในการฝึกฝนอย่างจรงิจัง จำาไวว้า่เปโตรเป็นคนที่รบัรองกับเราวา่เราไดร้บัทุกส่ิง
ที่จำาเป็นสำาหรบัชีวติครสิเตยีนที่ซ่ือสัตย์344 แตเ่ราตอ้งเพิ่มองคป์ระกอบพืน้ฐานของการฝึกอบรม345

ตัวอย่างการฝึกอบรมจากชีวติจรงิ
นักกีฬามืออาชีพมีทักษะจากการฝึกฝน พวกเขาไม่
รอจนกวา่จะถึงสนามหรอือยู่ ในสนาม พวกเขาไม่รอ
การเล่น ทหารไม่รอจนกวา่พวกเขาจะอยู่ ในสนามรบ
นองเลอืดเพือ่เรยีนรูก้ารใช้อาวธุ ช่างไมม้ทีกัษะในการ
ใช้เครือ่งมือโดยการใช้งานอย่างตอ่เน่ือง

343 มัทธิว 26:40-41
344 2 เปโตร 1:3
345 2 เปโตร 1:5

หวา่นความคิด เก็บ
เก่ียวการกระทำา
หวา่นการกระทำา เก็บเก่ียวนิสยั
หวา่นนิสยั เก็บเก่ียวปลายทางชีวติ
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เช่นเดยีวกับที่นักกีฬา ทหาร และช่างไม้มีทักษะโดยการฝึกฝน ดงัน้ัน ครสิเตยีนจึงมีทักษะในคณุธรรม
ของครสิเตยีน—ความอดทน, ความเมตตา, การควบคมุตนเอง—ก็ โดยการฝึกฝนอย่างตอ่เน่ือง

ตัวอย่าง การฝึกตนเอง
ดาเนียลรูด้ถึีงอนัตรายของการถกูบาบิโลนหลงใหลและลมืพระเจา้และบา้นเกดิอนัเป็นทีร่กัของทา่น ขณะ 
ที ่ทา่น ถกู นำา ไป เป็น เชลย ทา่น คง สงสัย วา่ จะ รกัษา หวัใจ และ ความ คดิ ของ ตน  ไม่ ให ้เป็น เหมอืน ชาว บาบิโลน 
ได ้อย่าง ไร. ช่วงใดช่วงหน่ึงตอนตน้ ๆ ของการเนรเทศ ท่านไดต้ดัสินใจท่ีจะฝึกฝนตนเองในการอุทิศตน
เพื่อพระเจ้าและบ้านเกิด:

บัดน้ี เมื่อดานิเอลทราบวา่ลงพระนามในหนังสือสำาคญัน้ันแล้ว ท่านก็เข้าไปในบ้านของท่าน และ
หน้าตา่งทัง้หลายของท่านเปิดในห้องชัน้บนของท่านตรงไปยังกรงุเยรซูาเล็ม ท่านก็คกุเข่าลงบน
เขา่ของทา่นวนัละสามครัง้ และอธิษฐาน และขอบพระคณุตอ่พระพกัตรพ์ระเจ้าของทา่นเหมือน
ท่ีท่านได้เคยกระทำามาแต่ก่อน346

ตัง้แตต่อนแรกที่ตกเป็นเชลย ดาเนียลไดก้ำาหนดธรรมเนียมปฏิบัตปิระจำาวนั — ระเบียบวนัิยที่จะปกป้อง
หัวใจของท่านจากความรกัต่อบาบิ โลน รกัษาใจของท่านเกี่ยวกับบ้านเกิด และรกัษาความรกัท่ีท่านมี
ตอ่พระยะโฮวา

การฝึกฝนของดาเนียลทำาให้เกิดนิมิตท่ีน่าทึ่ง อิทธิพลทางวิญญาณและทางโลก การอธิษฐานอย่างมี
ประสิทธภิาพ และทา่นมอีทิธพิลอยา่งลกึซึง้ตอ่ชาวยวิทีถ่กูเนรเทศ เช่นเดยีวกบัดาเนียล ครสิเตยีนทีป่ระสบ
ความสำาเรจ็คอืคนที่ฝึกฝนตนเองไปสู่ความเลือ่มใสในพระเจ้า

บทสรปุ
คณุหวงัวา่คณุจะเป็นครสิเตยีนทีเ่ขม้แข็งกวา่น้ีไหม? ชายหนุ่มและหญงิสาวมกัเขา้ใจผดิถงึความเขม้แข็ง
ที่แท้จรงิ ความแข็งแกรง่ไม่ ใช่จะไม่มีส่ิงล่อใจ ความเข้มแข็งไม่ ใช่การเฉยเมยตอ่ความเจ็บปวด ตอ่ความ
งาม ตอ่ความอยตุธิรรม เพือ่ความเพลดิเพลนิทางอารมณ์ ครสิเตยีนทีเ่ขม้แข็งไม่ ใช่คนทีม่ภีมูติา้นทานตอ่
ความหยิง่ยโส ไม่ไวตอ่คำาพูดทีเ่ชือดเฉือน ไมเ่ห็นความน่าดงึดดูในผลไมต้อ้งหา้ม หรอืไมรู่สึ้กเจ็บปวดจาก
ความหิวโหยเพราะการปล่อยตวัตามเน้ือหนัง คำาพูดที่ดทีี่สุดที่จะอธิบายคนที่ ไม่รูสึ้กอะไร ไม่เห็นอะไรเลย 
ไม่รูสึ้กอะไรเลย และไม่รูสึ้กอะไรเลย มันไม่แรง แตค่อื... คนที่ตายแล้ว!

ความแข็งแกรง่ที่แท้จรงิพบได้ ใน:

 · พระคุณจะจัดการกับความบาปและส่ิงใด ๆ ที่ขัดขวางความก้าวหน้าทางวิญญาณของเรา
อย่างเด็ดขาด

 · พระคณุจะเข้ายิมของพระเจ้าทุกวนัเพื่อฝึกฝนสู่ความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจ้า

346 ดาเนียล 6:10 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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 · ความกล้าที่อ่อนถ่อมที่จะสรา้งเครือ่งป้องกันในดา้นที่เราเส่ียงตอ่การถูกล่อลวงมากที่สุด

 · ความมุ่งมั่นตอ่กระบวนการของวนัิยฝ่ายวญิญาณและการสรา้งความแข็งแกรง่

 · การเฝ้าระวงัฝ่ายวญิญาณทุกวนัและสวมยุทธภัณฑ์ครบชุดของพระเจ้า

 · การเต็มไปดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์!

เจสซี ลูกชายของเราที่ตาบอด มีสุนัขนำาทางแสนสวยชื่อนาลา นาลาสอนผมมากทีเดยีวเกี่ยวกับข้อดขีอง 
วนัิยและการฝึกฝน เพื่อให้เธอเป็นประโยชน์ตอ่เจ้านายของเธอในการปกป้องและนำาทาง แรกทีเดยีว เธอ
ตอ้งอดทนฝึกฝนอย่างเข้มข้นเป็นเวลาแปดเดอืน และเพือ่ให้เธอมีประโยชน์ตอ่ไป เธอตอ้งใช้ชีวติอย่างมี
ระเบยีบวนัิย อาหารและน้ำ าของเธอไดร้บัการควบคมุอยา่งระมัดระวงั การนอนหลบัและเวลาวา่งของเธอได้
รบัการจัดการ เธอถูกฝึกไม่ ให้เห่าหรอืวิง่ไล่ตามแมว! เธอใช้เวลาเกือบทุกช่วงเวลาของวนัทัง้นำาทางหรอืรอ
อย่างเงียบ ๆ ข้าง ๆ เจสซีเพื่อรบัคำาส่ัง การฝึกของเธอไดร้บัรางวลัตอบแทน คอื ความรกั อาหารที่มีคณุคา่
ทางโภชนาการ และเวลาเล่นทุกวนั! นาลามีชีวติที่สนุกสนานและคุม้คา่...เพราะมีวนัิย
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บทเรยีนท่ี 7 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 7 การสอบ
1. ความเลือ่มใสในพระเจ้าหมายถึงอะไร?

2. เปาโลหมายความวา่อย่างไรโดย “จงฝึกตนในทางของพระเจ้า” (1 ทิโมธี 4:7)?

3. คณุลักษณะเจ็ดประการที่เปโตรกล่าววา่เราตอ้งเพิ่มเข้ากับความเช่ือของเราคอือะไร?

4. การฝึกฝ่ายวญิญาณเกี่ยวข้องกับส่ีส่ิงอะไรบ้าง?

5. บอกช่ือวนัิยฝ่ายวญิญาณบางอย่างที่เราตอ้งปฏิบัตหิากเราจะเตบิโตในบุคลิกลักษณะแบบครสิเตยีน
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การปลีกวเิวก การใครค่รวญ การ
อดอาหาร และความเรยีบง่าย

วนัิยฝ่ายวญิญาณของการอุทิศตน

บทเรยีนท่ี 7 การทบทวน
หมายเหตถุงึหัวหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่7 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่7

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจถึงความสำาคญัของวนัิยฝ่ายวญิญาณแบบดัง้เดมิตอ่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

2. มีความเข้าใจในวนัิยเหล่าน้ีมากขึน้

3. เริม่นำาวนัิยเหล่าน้ีไปปฏิบัติ

ภาพรวมของชีวติ

ครสิเตียนมีชีวติอยู่ ในสภาวะท่ียากลำาบาก

เดซ่ีเป็นผู้นำากลุ่มแรงงานต่างด้าวในต่างประเทศ (OFW) ในปารสี เพ่ือความอยู่รอดทางการเงิน กลุ่ม
คณะเกือบทัง้หมดของเธอใช้พืน้ที่อพารต์เมนตเ์ล็ก ๆ รว่มกันในสภาพที่คอ่นข้างแออัด ส่วนใหญ่ทำางาน
ทัง้วนั และมวีนัหยดุน้อยมากตลอดทัง้ปี การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณจะเกดิขึน้ไดแ้ม้ ในสภาวะทีย่ากลำาบาก
เหล่าน้ีไหม?
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ครสิเตียนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกสหรฐัอเมรกิาอาศัยอยู่ ในเมืองที่มีประชากรมากเกินไป ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ใน
ความยากจน พยายามเอาชีวติรอดดว้ยเงนิ 4 ดอลลารต์อ่วนัหรอืน้อยกวา่น้ัน หลายคนตอ้งรบัมอืกบัการเดนิ
ทางไกล บางครัง้สองถงึสามชัว่โมงตอ่วนั ส่วนใหญอ่าศัยอยูก่บัครอบครวัขยายหรอือยูห่า่งไกลจากครอบครวั
โดยอาศัยกับคนอื่น สำาหรบัผู้เช่ือเหล่าน้ี การหาเวลาที่เงียบสงบและสถานที่ปลีกวเิวก เป็นความท้าทายที่
ยิ่งใหญ่ ทำาให้การอธิษฐานและการใครค่รวญในพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นเรือ่งสำาคัญในชีวติประจำาวนั
ตอ้งใช้ความมุ่งมั่นอย่างมาก

ครสิเตียนมีชีวติท่ีวุน่วาย

ในโลกตะวนัตก ครสิเตยีนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในโลกวตัถุที่ก้าวไปอย่างรวดเรว็ เป็นการยากที่จะทำาตวัให้ช้า
ลงนานพอที่จะมีความคดิฝ่ายวญิญาณมากขึน้ พวกเขามักจะมีที่วา่งเพียงพอ มีชีวติเพียงเพื่อเอาตวัรอด 
เข้าถึงสถานทีเ่งียบสงบ และถ้าพวกเขาทำาใหชี้วติของพวกเขาเรยีบง่ายขึน้เล็กน้อย พวกเขาก็จะมีเวลาวา่ง
สำาหรบัการตสีอยฝ่ายวญิญาณ ความทา้ทายของพวกเขามกัจะเป็นเพยีงการเห็นคณุคา่ของวนัิยและใช้เวลา
เพื่อปลูกฝังการประทับของพระเจ้า

บทนำา
ทีป่ระตหูน้าของคา่ยฝึกทางทะเลใน เกาะแพรร์สิ เซาท์แคโรไลนา มป้ีายบอกวา่ “ท่ีเริม่ต้นของความแตก
ต่าง!” ความแตกตา่งสำาหรบันาวกิโยธนิสหรฐัคอือะไร? ความแตกตา่งบางประการในนาวกิโยธนิ ไดแ้ก ่ท่าทาง
รา่งกายทีเ่ข้มงวด เครือ่งแบบทีเ่น๊ียบไรท้ีต่ ิความรูสึ้กของการจดจ่อและความมุ่งมัน่ วนัิยส่วนบุคคล ความ
แข็งแกรง่ทางรา่งกายและจติใจ ความพรอ้มในการปฏบิตัติามคำาส่ัง และความสามารถในการทำาหน้าทีเ่ป็น
สมาชิกของทีมตอ่สู้ คณุลักษณะเหล่าน้ีไดร้บัการพัฒนาในระหวา่งการฝึกอย่างจรงิจังทีเ่กาะแพรร์สิ นาวกิ
โยธนิรูว้า่ชีวติของพวกเขาอาจขึน้อยูก่บัคณุภาพของการฝึก การฝึกฝนคอืจดุเริม่ตน้ของความแตกตา่ง! 347

 » ถ้าคนนอกมองดคูรสิเตยีนในครสิตจักรของคณุ พวกเขาจะระบุวา่อะไรคอืความแตกตา่งที่สำาคญั
ระหวา่งผู้เช่ือและผู้ ไม่เช่ือ?

ครสิตจักร กองทัพของพระเจ้า ไดร้บัการเรยีกให้ “ทำาคนจากทุกชาติ ให้เป็นสาวก”348 น่ีเป็นมากกวา่การนำา
ผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสมาสู่ความรอด น่ีคอืการช่วยใหผู้เ้ช่ือใหมส่รา้งชีวติตามพระฉายของพระครสิต ์ชีวติของ
พวกเขา เช่นเดยีวกับชีวติของครสิตจักร ขึน้อยู่กับความซ่ือสัตย์ของเราตอ่การเรยีกน้ี

เราจะทำาส่ิงน้ีให้สำาเรจ็ไดอ้ย่างไร? เราจะทำาให้คนเป็นสาวกที่อุทิศตนของพระเยซูไดอ้ย่างไร? ที่สำาคญักวา่
สำาหรบัหลกัสูตรน้ี เราจะ พฒันาบุคลกิลกัษณะใหเ้หมอืนพระครสิตม์ากขึน้อยา่งไร? เราจะเปลีย่นจากสภาพ
ที่แตกสลายและเห็นแก่ตวัไปเป็นสภาวะที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในอาณาจักรของพระเจ้าไดอ้ย่างไร 
ส่วนหน่ึงของคำาตอบอยู่ ในการปฏบัิตวินัิยฝ่ายวญิญาณแบบดัง้เดมิ รชิารด์ ฟอสเตอร ์กลา่ววา่ "ความผวิเผนิ
คอืคำาสาปแหง่ยคุของเรา… ความตอ้งการทีสิ่น้หวงัในวนัน้ีไม่ไดม้ี ไวส้ำาหรบัคนฉลาดหรอืคนทีม่พีรสวรรค์

347 ภาพประกอบและการประยุกต์ ใช้ดดัแปลงจาก Dr. Michael Avery
348 มัทธิว 28:19
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จำานวนมากขึน้ แตส่ำาหรบัคนทีล่กึซึง้… วนัิยแบบดัง้เดมิของชีวติฝ่ายวญิญาณเรยีกรอ้งใหเ้รากา้วไปไกลกวา่
การมีชีวติเผินแตเ่ป็นชีวติที่อยู่ ในส่วนลึก” 349

โดยคำาวา่ “ดัง้เดมิ” เราหมายความวา่พวกเขาไดร้บัการฝึกฝนโดยครสิเตยีนที่ซ่ือสัตย์ ในทุกช่ัวอายุคน

แนวคิดหลัก
การฝึกวนัิยฝ่ายวญิญาณ ควบคู่ ไปกบัการปฏบิตัพินัธกจิของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์จะจดัใหม้กีารฝึกฝนเพือ่
ชีวิตท่ีมีชัยชนะ ส่ิงเหล่าน้ีจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการก้าวข้ามชีวิตคริสเตียนธรรมดา ๆ ที่พ่ายแพ้บ่อยครัง้ 
ครสิเตยีนทุกรุน่ที่ซ่ือสัตย์ ไดพ้ิสูจน์เรือ่งน้ีแล้ว 

สถานท่ีสำาคัญของวนัิยฝ่ายวญิญาณในชีวติของ
ผู้เช่ือทุกคน
วนัิยฝ่ายวญิญาณมีความสำาคัญในชีวติของพระเยซู ถ้า
เราจะหล่อหลอมตามพระฉายของพระองค ์ส่ิงเหล่าน้ีก็
จะตอ้งมีความสำาคญัมากขึน้ในชีวติเราเช่นกัน

วนัิยฝ่ายวญิญาณต่อสูกั้บ
โลก เน้ือหนัง และมาร

เป็นการดีที่สุดที่จะเข้าใจชีวติครสิเตียนเหมือนอยู่ ใน
สมรภมูิ350 พระเยซแูละเหลา่อคัรสาวกเน้นความจำาเป็น
ในการพยายามด้วยศรทัธาแรงกล้าและความเข้มแข็ง
ทางวญิญาณ พระเยซูตรสัวา่ “และตัง้แต่วนัเวลาของ
ยอห์นผู้ ให้รับบัพติศมาจนถึงตอนน้ี อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ก็ผจญกับความรนุแรง และพวกที่ชอบใช้ความ
รนุแรงก็ชิงอาณาจักรน้ันโดยใช้กำาลัง”351 เปาโลกล่าวถึง
ชีวติครสิเตยีนวา่เป็นการตอ่สู้352 การตอ่สู้ครัง้น้ีตอ้งการ
ครสิเตยีนที่ระวงัระไว รอบคอบและตืน่ตวั ผู้เช่ือแตเ่พียงน้อยนิดและเฉ่ือยชาจะไม่รอด

ในอุปมาเปรยีบเทียบ Pilgrim’s Progress โดย จอห์น บันยัน, ตวัละครหลัก ซ่ึงเป็นครสิเตยีน ไปเยีย่มบ้าน
ของนักตคีวาม ที่น่ัน ครสิเตยีนแสดงให้เห็นนิมิตของชายตดิอาวธุคนหน่ึงที่วิง่ไปที่ประตสูวรรค ์เอาชนะ
พวกเฝ้ายาม จากน้ันเขา้สู่ประตเูมอืงศักดิสิ์ทธิด์ว้ยความยนิดอียา่งย่ิง ครสิเตยีนไมเ่ขา้ใจนิมติน้ี นักตคีวาม

349 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 1
350 1 ทิโมธี 6:12
351 มัทธิว 11:12
352 2 ทิโมธี 4:7

“วนัิยต่าง ๆ เรยีกรอ้งให้เราก้าว
ไปไกลกวา่การมีชีวติอยู่ ในสว่น
ลึกของพระเยซู พวกเขาเรยีกเรา
จากศาสนาครสิต์แบบสบาย ๆ ไป
สูก่ารเป็นนักกีฬาฝ่ายวญิญาณ
ท่ีมีพลัง ซ่ึงจะทำาให้เราได้
สมัผัสกับสว่นลึกของมหาสมุทร
ของพระเจ้ามากขึน้เรือ่ย ๆ”

Richard Foster
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จงึอธบิาย นิมติน้ีหมายความวา่ครสิเตยีนทกุคนทีต่ัง้ใจจะเขา้สู่สวรรคจ์ำาเป็นตอ้งมคีวามมุง่มัน่อยา่งเรง่ดว่น
และรอ้นรนเพราะนรกทัง้หมดอยู่พรอ้มที่จะหยุดเราไว้

การฝึกวนัิยฝ่ายวญิญาณจะเสรมิความแข็งแกรง่ให้กับหัวใจของเรา และทำาให้เรามีสภาพจิตใจและสภาพ
ฝ่ายวญิญาณในการตอ่สู้กับโลก เน้ือหนัง และมาร 353

วนัิยทางวญิญาณเป็นวธีิของพระคุณท่ี 
เตรยีมเราให้พรอ้มสำาหรบัการต่อสู้

ในสนามรบน้ี เราตอ้งการพระคณุ คณุกบัผมไมคู่ค่วรกบัโลกน้ี เน้ือหนัง หรอืมาร ท่ีจรงิแล้ว มนุษยท์กุคนที่
แสวงหาความชอบธรรมน้ันไมเ่พยีงพอ ความชอบธรรมเป็นของประทานจากพระเจ้า ไมมี่อะไรทีเ่ราสามารถ
ทำาไดท้ีจ่ะรบัความบรบูิรณ์ของพระเยซู แตพ่ระเจา้ประทานการตสีอนฝ่ายวญิญาณแกเ่ราเพือ่เป็นแนวทาง
ในการรบัพระคณุ รชิารด์ ฟอสเตอร ์เขียนวา่

ไมม่ทีางอ่ืนใดทีช่าวนาจะปลกูธญัพชื นอกจากจดัเตรยีมสภาพท่ีเหมาะสมสำาหรบัการปลกู เขาเตรยีม
พืน้ดนิ หวา่นเมล็ด รดน้ำ า จากน้ันพลงัธรรมชาตขิองแผน่ดนิโลกก็จะทำาหน้าทีแ่ละธญัพชืก็ โตขึน้ 
น่ีเป็นแบบเดยีวกนักบัการตสีอนฝ่ายวญิญาณ—เป็นวธิหีวา่นเมล็ดเพ่ือพระวญิญาณ วนัิยและการ
ตสีอนเป็นวธิขีองพระเจา้ในการนำาเราไปสู่พืน้ดนิ ทำาใหเ้ราอยู่ ในตำาแหน่งทีพ่ระองคส์ามารถทำางาน
ในตวัเราและเปลีย่นแปลงเรา 354

โรเบิรต์ มัลฮอลแลนด ์ครสูอนการสรา้งฝ่ายวญิญาณและผู้เขียน เขียนวา่

 ในการวิเคราะห์ขัน้สุดท้าย ไม่มีอะไรท่ีเราสามารถทำาได้เพ่ือเปล่ียนตัวเองให้เป็นคนท่ีรกั
และรบัใช้เหมือนท่ีพระเยซูทรงทำา ยกเวน้ทำาให้ตัวเราพรอ้มสำาหรบัพระเจ้าเพ่ือทำางานของ
พระองค์เพ่ือเปล่ียนพระคุณในชีวติของเรา355

เขาอธิบายตอ่ไปวา่มีสามวธิีที่เราไดร้บัเพื่อพรอ้มสำาหรบัการพัฒนาทางวญิญาณสำาหรบัพระเจ้า: การเผชิญ
หน้า การอุทิศ และการตสีอนฝ่ายวญิญาณ:

1. พระคุณไหลหล่ังโดยการเผชิญหน้า

โดยทางบางช่องทาง—พระคมัภรี ์การนมสัการ... พีน้่องในพระครสิต.์.. —พระวญิญาณของพระเจา้
อาจสำารวจบางดา้นซ่ึงเราไม่สอดคล้องกับพระฉายของพระครสิต์356

353 เอเฟซัส 6:12; 1 ยอห์น 2:16
354 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 6
355 M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), 26, emphasis added.
356 Ibid, 37
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2. พระคุณไหลหล่ังโดยการอุทิศ

เราตอ้งมาถงึจดุทีพ่ดูวา่ " ใช่" กบัพระเจา้ในแตล่ะจดุที่ ไมเ่หมอืนกนั เราตอ้งยอมให้พระเจา้ปฏบิตัิ
กิจตามที่พระองคต์อ้งการจะทำา... เพราะการเปลีย่นแปลงจะไม่เป็นแบบบังคบั 357

เราตอ้งเปิดประตจูิตวญิญาณของเราให้พระเจ้า

3. พระคุณหล่ังไหลโดยวนัิยฝ่ายวญิญาณ 

น่ีคอืการเปิดประตสูู่พระเจ้าที่เสมอตน้เสมอปลาย

 » คำาถามสำาหรบัการอภิปราย:

 · มคีวามคล้ายคลึงกนัระหวา่งส่ิงทีเ่กดิขึน้ในคา่ยทหารกบัส่ิงทีเ่กดิขึน้ในครสิตจกัรของคณุไหม?

 · แล้วในชีวติส่วนตวัของคณุล่ะ?

 · ครสิเตียนในประชาคมท้องถิ่นของคุณทำาให้คุณนึกถึงทหารในสนามรบหรอืเด็ก ๆ ในสนาม
เด็กเล่นหรอืไม่?

 · คณุคดิวา่คณุจะมีชีวติอยู่แตกตา่งออกไปแค่ไหนถ้าคณุเช่ือวา่ตวัเองอยู่ ในสนามรบจรงิ ๆ ?

วนัิยฝ่ายวญิญาณให้ความยินดีของพระเจ้ามากกวา่

ถกูแล้ว เราเป็นทหาร แตเ่ราเป็นทหารทีก่ำาลงัไปงานแตง่งาน เรามกัคดิวา่ครสิเตยีนทีฝึ่กฝนวนัิยฝ่ายวญิญาณ
น้ันเครยีดและเขม้งวดมาก กระทัง่ไมม่คีวามสุข บางครัง้ก็เป็นความจรงิ แตเ่ราตอ้งนึกถงึชีวติครสิเตยีนไม่
เพียงแตเ่ป็นสงครามแตต่อ้งนึกถึงงานเลีย้งสมรสดว้ย358

เราเป็นเจา้สาวของพระครสิตท์ีก่ำาลงัไปยงังานเลีย้งสมรสของเรา วนัแตง่งานของเราจะเป็นวนัแหง่การรวม
ตวัท่ีสมบูรณ์แบบกับพระครสิตแ์ละเป็นวนัแหง่การเลีย้งฉลองนิรนัดร ์ในฐานะทีเ่ป็นครสิเตยีนท่ีอยรูะหวา่ง
ทาง ความคาดหมายอนัน่ายนิดทีีเ่ราประสบและความเสน่หาทีเ่รามตีอ่พระครสิต ์เจา้บา่วของเรา ทำาใหเ้รา
มคีวามยนิด—ีความยินดทีีมั่กจะลน้ออกมาจากหวัใจและเข้าสู่ชีวติประจำาวนัของเรา วสุิทธิชนของพระเจา้
ทั่วโลกที่มีอิทธิพลตอ่ชีวติของผมมากที่สุดไม่เศรา้โศกคร่ำาครวญ พวกเขาไม่ไดห้ดหู่หรอืมองโลกในแง่ลบ 
การฝึกฝนวนัิยฝ่ายวญิญาณของพวกเขาไม่ไดท้ำาใหพ้วกเขาภาคภมูิ ใจทางวญิญาณหรอืทำาตวัเหนิหา่งจากผู้
อื่น แน่นอน พวกเขาตืน่ตวัและมีสตสัิมปชัญญะ แตเ่ช่นเดยีวกับพระเยซู พวกเขาเป็นคนถ่อม มองโลก
ในแง่ด ีและรา่เรงิมากที่สุดในโลก

ครสิเตยีนทัว่ไปทีแ่บกภาระของโลกไวบ้นบา่ ไม่ไดฝึ้กฝนการอธษิฐาน การอดอาหาร หรอืการทำาสมาธติามพ
ระคัมภีร ์การฝึกฝนการทรงสถิตของพระเจ้าซ่ึงเป็นส่ิงที่วนัิยจะช่วยให้เราทำา จะนำามาซ่ึงอิสรภาพทาง
วญิญาณ ความกระวนกระวาย ความกลัว และการกดขี่จะไม่มีผลตอ่เราเมื่อพระเยซูทรงประทับอยูด่ว้ย

357 Ibid, 38
358 ววิรณ์ 21:9
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เป็นส่ิงสำาคญัมากทีค่รสิเตยีนเรยีนรูที้จ่ะเฉลมิฉลองคณุความดแีละพระพรของพระเจา้ แมแ้ต่ ในสนามรบ 
การเฉลิมฉลองเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราตลอดทางคอืการลิม้รสล่วงหน้าของวนัสมรสของเรา! จอห์น เวสลีย์
สอนวา่การรกัพระเจา้คอื “ ใหปี้ตยินิดี ในพระองค ์ช่ืนชมยนิดี ในพระประสงคข์องพระองค ์ปรารถนาอยา่งตอ่
เน่ืองเพือ่ทำาใหพ้ระองคพ์อพระทยั แสวงหาและพบความสุขของเราในพระองค ์และกระหายวนัและคนืเพือ่
ความเพลดิเพลนิอยา่งเต็มทีข่องพระองค"์359 วนัิยฝ่ายวญิญาณไม่ควรเป็นเพียงนิสยั แต่เป็นการปฏิบัติท่ี
นำ าไปสูค่วามเพลิดเพลินอย่างเต็มท่ีจากพระเจ้าและพระพรมากมายของพระองค์ 

เราควรระวงัให้มากที่จะไม่ถือวา่การอธิษฐาน การอดอาหาร หรอืวนัิยฝ่ายวญิญาณใด ๆ เป็นวธิีการไดม้าซ่ึง
ความโปรดปรานจากพระเจา้ ทำาใหพ้ระเจา้เป็นหน้ีของเรา หรอืแมแ้ต่ไดร้บัพระพรทางวตัถ ุครสิเตยีนบาง
คนรูสึ้กวา่ ถ้าพวกเขาเสียสละบางอย่าง พระเจ้าก็ทรงเป็นหน้ีบางอย่างกับพวกเขา และจะตอ้งประทานส่ิง
ที่พวกเขาขอ วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้กับพระเจ้า ไม่ ใช่ทำาให้
พระองคเ์ป็นลูกหน้ีของเรา 

วนัิยฝ่ายวญิญาณคือ วธีิแห่งพระคุณเพ่ือสรา้งสาวกธรรมดาตาม 
พระฉายของพระครสิต์

ระเบียบวินัยฝ่ายวิญญาณไม่ ได้มี ไว้สำาหรับซุปเปอร์
ครสิเตยีน ไมม่เีลย วนัิยฝ่ายวญิญาณมีไวส้ำาหรบัคณุแม่
ทีอ่ยู่บ้าน เกษตรกร พนักงานในโรงงาน ผูอ้พยพ อาจารย ์
นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ และ... ทุกคน

เหลา่สาวกของพระเยซเูป็นเพยีงชาวประมงธรรมดา แต่
ถึงกระน้ัน พวกเขาได้เรยีนรูจ้ากพระเยซูถึงการปฏิบัติ
อย่างสันโดษ การน่ังสมาธิ การอธิษฐาน การอดอาหาร 
การเสียสละ การนมัสการ การรบัใช้ และอาหารมือ้เย็น
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะที่พวกเขาฝึกฝน พวกเขา
ก็เป็นเหมือนพระองค์มากขึน้ และโดยการฝึกฝนวนัิย
เหล่าน้ี ฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าก็หลัง่ไหลเข้าสู่และผ่าน
ชีวติของพวกเขา

ยากอบเป็นคนที่ ไวในการสนับสนุนครสิเตยีนธรรมดา ๆ   
แบบน้ัน

เอลียาห์เป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเรา... ท่านอธิษฐานอย่างจรงิจังวา่ฝนจะไม่ตก และฝนก็ไม่ตก... 
และท่านอธิษฐานอีกครัง้ ฟ้าสวรรคก็์ ให้ฝน และแผ่นดนิก็ออกผล360

359 ดคูำาเทศนาของจอห์น เวสลีย์ เรือ่ง “On Love” ดงึมาจาก  
http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-139-on-love/  
December 21, 2019

360 ยากอบ 5:17-18

“พระเจ้ามีพระประสงค์ ให้มี
วนัิยฝ่ายวญิญาณสำาหรบัมนุษย์
ธรรมดา คนท่ีมีงานทำา ซ่ึงต้อง
ดูแลลูก ๆ ล้างจานและตัด
หญ้า ท่ีจรงิ วนัิยควรใช้ดีท่ีสุด
ท่ามกลางความสมัพันธ์กับสามี
หรอืภรรยา พ่ีน้องของเรา หรอื
เพ่ือนฝูงและเพ่ือนบ้าน”

Richard Foster
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พระเจ้าพบกับคนธรรมดาและใช้พวกเขาเพื่อถวายเกียรตแิดพ่ระองค์

จงนิยามวนัิยฝ่ายวญิญาณแบบดัง้เดิม
ในบทเรยีนน้ีและบทต่อ ๆ ไป เราจะสำารวจวนัิยทางจิตวญิญาณแบบดัง้เดืมโดยสังเขปและหาวธิีปฏิบัต ิ
เพื่อนำาส่ิงเหล่าน้ีมารวมเข้ากับการเดนิกับพระเจ้า361 บางบทตอ้งการคำาอธิบายมากกวา่บทอื่น ๆ

วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการปลีกวเิวก

และในตอนเช้ามืด โดยทรงลุกขึน้ก่อนดวงอาทิตย์ขึน้ตัง้นาน พระองค์เสด็จออกไป และเสด็จ
เข้าไปในที่เปลีย่ว และทรงอธิษฐาน362

ความหมายของการปลีกวเิวก (ความสงบ)

การปลีกวเิวก เป็นเพียงการปลีกตวัจากผู้คนเพือ่ทีจ่ะอยู่ตามลำาพังกับพระเจ้าและเข้าใกล้พระองคม์ากขึน้ 
ในฐานะทีเ่ป็นวนัิยฝ่ายวญิญาณ การปลกีวเิวก ไม่ ใช่แคก่ารอยูค่นเดยีว แตเ่กีย่วกบัการอยูค่นเดยีวกบัพระเจา้ 
การปลกีวเิวก น้ันคอืการลดทอนมิตรภาพกับเพือ่น ๆ  เพือ่มุง่ความสนใจไปทีม่ติรภาพหลักของเรากบัพระเจา้

แตเ่ราตอ้งเข้าใจการปลีกวเิวก ไม่ ใช่เพียงการปลีกตวัไปยังสถานที่ทางกายภาพ แต่ไปยังสถานที่ของจิตใจ
ด้วย การปลีกวเิวก กำาลังปิดประตูแห่งความคิดของเราสู่ โลกภายนอกช่ัวขณะหน่ึงเพื่อที่จะฟ้ืนฟูมนุษย์
ภายใน หากเรานึกถึงการปลกีวเิวก ในลกัษณะน้ี การเดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืสำานักงานแพทยที์ม่ผีูค้น
พลุกพล่านอาจกลายเป็นสถานที่แห่งการปลีกวเิวก ไดเ้มื่อไม่มีสถานที่การปลีกวเิวก ทางกายภาพ

การปลีกวเิวก ในชีวติของพระเยซู

ลกูาบอกเราวา่พระเยซมัูกจะ “เขา้ไปยงัถิน่ทรุกนัดาร (เปลีย่ว สงดั) และทรงอธษิฐาน”363 ทำาไมพระองคท์ำา
อยา่งน้ัน? เพราะการรบัใช้ผู้คนทำาใหท้รพัยากรทางวญิญาณของพระองคห์มดลง—ทรพัยากรทีจ่ะตอ้งเตมิ
เต็มอยา่งตอ่เน่ือง แม้ พระองค ์มี เวลา เพยีง ไม ่กี ่ปี ที ่จะ ทำา งาน บน แผน่ดนิ โลก ให ้เสรจ็ พระ เยซ ูก็ ตัง้ใจ จดั ชีวติ 
ให้ปลีกตวั จาก เหล่า สาวก และ อยู่ เพียง ผู้ เดยีว กับ พระ บิดา

พลังแห่งการปลีกวเิวก ในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

หน่ึงในบดิาของครสิตจกัร Diadochos of Photiki สังเกตวา่ถา้ประตชีูวติของเราถกูปลอ่ยใหค้นอืน่เปิดทิง้

361 สำาหรบับทเรยีนที่เกี่ยวกับวชิาจิตวญิญาณคลาสสิกเหล่าน้ี ฉันกำาลังพึ่งพาหนังสือสามเล่มตอ่ไปน้ีเป็นอย่างมาก:  
Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis: Wesleyan Publishing House, 2013) 
Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998) 
Dr. Dan Glick, Disciplines of Grace. (booklet).

362 มาระโก 1:35
363 ลูกา 5:16 (ดเูพิ่มเตมิ มัทธิว 14:23; มาระโก 1:35; ลูกา 4:42)



136 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

ไวน้านเกินไป ความรอ้นในจิตวญิญาณของเราจะ หลุดรอด364 ผมไดสั้งเกตส่ิงน้ีในชีวติของผมเอง ผมเริม่
ยากจนฝ่ายวญิญาณเม่ือไม่ได้น่ังแทบพระบาทของพระเยซู ความวติกกังวล ความไม่อดทน การสูญเสีย
ความมั่นใจ ความคดิในแง่รา้ย ความรูสึ้กวา่งเปล่า จิตวญิญาณวพิากษ์วจิารณ์ ส่ิงเหล่าน้ีมักเป็นผลมาจาก
การละเลยการปลีกวเิวก

ในการปลกีวเิวก เราปลดปลอ่ยความผกูพนัที่ ไมด่ขีองเรา
กับผู้คน ในการปลีกวเิวก เราละสายตาจากมนุษย์และวธิี
ที่พวกเขาทำาร้ายหรือทำาให้เราผิดหวัง และนำาพวกเขา
กลับมาหาองคพ์ระผู้เป็นเจ้า ในการปลีกวเิวก แท้ เราให้
ความสนใจพระวญิญาณบรสุิทธิอ์ยา่งเต็มที ่พระองคท์รง
ปรบัทัศนะและลำาดับความสำาคัญของเราใหม่ และทรง
เทสันตสุิข ความรกั และความยินดทีี่สดใหม่เข้ามาในใจ
เรา ในการปลีกวเิวก เราพบพระคณุท่ีจะกลับไปสู่ชุมชน
และความรบัผดิชอบของเราดว้ยการเจมิของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เพื่อสรา้งผลกระทบที่ยัง่ยืน

การปลีกวเิวก ทำาให้เราตัดขาดจากโรครา้ยของความยุ่ง
วุน่วายและความคิดเรือ่งประสิทธิภาพ ในการปลีกวเิวก 
เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่ ได้เห็นคุณค่าเราเพราะส่ิงที่เรา
ทำาเพื่อพระองค ์แตเ่พราะส่ิงที่เราเป็น คอื ตวัตนภายใน
ของเรา คนที่มีจิตใจแบบโลกเห็นคณุคา่ของความสำาเรจ็
มากกว่าการที่จิตใจของเราได้รับการทำาให้ ใหม่ต่อพระ
พกัตรพ์ระเจา้ ผูท้ีม่จีติสำานึกทางวญิญาณรูด้วีา่การจดัรปู
รา่งส่วนในสุดของเราใหเ้ป็นแบบพระฉายของพระครสิต์
น้ันเป็นจุดประสงคห์ลักของพระเจ้าในการไถ่บาป

ในการปลีกวเิวก เราคน้พบวา่พระวญิญาณบรสุิทธ์ิสามารถบรรลุผลไดม้ากโดยที่เราอยู่ ในพระองคม์ากกวา่
ผ่านความพยายามอย่างสิน้หวงัของเราที่จะทำาส่ิงที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค ์365

เคล็ดลับท่ีนำาไปใช้ ได้จรงิเพ่ือเริม่ต้นการปลีกวเิวก

1. ค้นหาสถานท่ีท่ีเหมาะกับคุณ

มคีวามคดิสรา้งสรรค ์นักเรยีนคนหน่ึงในโรงเรยีนพระคมัภรี์ ในเอเชียคลานใตเ้ตยีงเพือ่อยูกั่บพระเจา้ตาม
ลำาพังเพราะเป็นที่เดียวที่เธอหาเจอ! คนอื่น ๆ เช่นผม พบวา่การเดินคนเดียวในสวนสาธารณะใกล้บ้าน
ทำาใหม้พีืน้ที่ ให้สนทนากบัพระเจา้ ในฟิลปิปินส์ ประเทศทีม่ปีระชากรหนาแน่น ศิษยาภบิาลอยา่งน้อยหน่ึง
คนกล่าววา่เขาพบการปลีกวเิวก ใน CR (Comfort Room) เพราะเป็นที่เดยีวที่เขาสามารถปลีกจากผู้คน

364 Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis: Wesleyan Publishing House, 2013), 27
365 ยอห์น 15:4

“แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ี
เราจะใช้เวลาหน่ึงวนัใน [การ
สนทนา] อย่างต่อเน่ืองกับผู้คน
โดยไม่สูญเสยีจิตวญิญาณของ
เรา และทำาให้พระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิของพระเจ้าเสยีพระทัย
ในระดับหน่ึง เรามีความจำาเป็น
ทุกวนัท่ีจะออกจากโลก อย่าง
น้อยในตอนเช้าและตอน
เย็น เพ่ือสนทนากับพระเจ้า 
เพ่ือสือ่สารกับพระบิดาของ
เราอย่างเปิดเผยมากขึน้”

จอห์น เวสลีย์
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ได!้ บางทีสถานการณ์ของคณุตอนน้ีทำาให้หาสถานที่เงียบสงบแทบจะไม่ไดเ้ลย องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเข้าใจ
วา่คณุอยู่ที่ ไหนและจะช่วยคณุถ้าคณุยอม

2. กำาหนดเวลาเป็นประจำาเพ่ือการปลีกวเิวก

เพือ่ใหก้ารปลกีวเิวก กลายเป็นวนัิยแหง่การเปลีย่นแปลง ส่ิงสำาคญัคอืคณุตอ้งหาเวลาทีเ่หมาะสมและปฏบิตั ิ
จอห์น เวสลีย์กล่าววา่ “เมื่อใดก็ ได”้ คอื “ ไม่มีเวลา” พูดอีกอย่างถ้าเราไม่กำาหนดเวลาปกตทิี่จะอยู่คนเดยีว
กับองคพ์ระผู้เป็นเจ้า ก็ ไม่มีทางที่จะเกิดขึน้

3. ให้ โฟกัสท่ีพระเจ้า

อยา่มองหานิมติฝ่ายวญิญาณ ความฝัน หรอืสัญญาณเหนือธรรมชาต ิจงแสวงหาทีจ่ะทำาให้ ใจสงบและตดิตอ่
กับพระเจ้า โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ของพระองค ์ผ่านทางพระคำาของพระองค์

4. จงอดทน

วนัิยมาก่อนความสุขเสมอ! น่ีเป็นความจรงิเกี่ยวกับวนัิยทัง้หมด ก่อนท่ีเราจะเริม่ต้นสัมผัสกับประโยชน์
ของการปลีกวเิวก เราอาจตอ้งฝึกฝนสักระยะ

 » เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำาสอนเรื่องการปลีกวิเวก ที่เป็น
ประโยชน์มากที่สุด

วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการใครค่รวญ

แตค่วามชืน่ชมยนิดขีองผู้น้ันอยู่ ในพระราชบญัญตัขิองพระเยโฮวาห ์และเขาตรกึตรองในพระราช
บัญญัตขิองพระองคท์ัง้กลางวนัและกลางคนื และเขาจะเป็นเหมือนอย่างตน้ไม้ทีป่ลูกไวร้มิธารน้ำ า
ทัง้หลาย…366

ความหมายของการใครค่รวญ

ฮากาห ์(ภาษาฮีบร)ู – พูดกับตวัเอง; ตรกึตรอง367

เมเลเตา (ภาษากรกี) – ตัง้ใจแก้ ไขในใจ; รำาพึงถึง368

366 สดดุ ี1:2-3a
367 โยชูวา 1:8, “หนังสือแห่งพระราชบัญญัติน้ีต้องไม่ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าต้องตรกึตรองตามน้ันทัง้กลางวนั

และกลางคนื”
368 1 ทิโมธ ี4:15, “จงตรกึตรองในส่ิงเหลา่น้ี จงมอบตวัท่านไวแ้ก่ส่ิงเหล่าน้ีอย่างเต็มขนาด เพ่ือความจำาเรญิของท่านจะไดป้รากฏ

แจ้งแก่คนทัง้ปวง”



138 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

การใครค่รวญคอืการไตรต่รองพระวจนะของพระเจ้าโดยการพูดกับตวัเอง เราใครค่รวญพระคมัภีรเ์มื่อเรา
อธิษฐาน พลิกบางส่วนของพระคำาของพระเจ้าซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าในจิตใจของเรา จนกวา่พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
จะเริม่ทำาให้ข้อเหล่าน้ันเข้าในหัวใจของเราเรว็ขึน้ จนกวา่ใจของเราจะได้รบัคำาส่ังสอน คำาเตือน และการ
แก้ ไข จนกระทั่งจิตวญิญาณของเราไดล้ิม้รสความหวานของการเปลี่ยนแปลง เช่นเดยีวกับในทุก ๆ วนัิย 
การใครค่รวญตอ้งอาศัยพระคณุที่ส่องสวา่งของพระวญิญาณบรสุิทธิ์369

 » ใหสั้กคนอา่น 1 โครนิธ ์2:9-14. อภปิรายวา่ขอ้น้ีสอนอะไรเกีย่วกบับทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในการทำาให้พระคำาของพระเจ้าส่องสวา่ง

กษัตรยิ์เดวดิไตรต่รองพระวจนะของพระเจ้าจนกระทัง่ท่านพบวา่ “ ส่ิงเหล่าน้ีน่าปรารถนามากกวา่ทองคำา 
ใช่แลว้ ยิง่กวา่ทองคำาเน้ือดมีากนัก หวานยิง่กวา่น้ำ าผึง้และรวงผึง้ดว้ย”370 ครสิเตยีนผู้ ใครค่รวญพระคำาของ
พระเจา้จะไมเ่พยีงอา่นและลมื แตจ่ะลิม้รสทกุคำาทีก่ดัและพดูเขา้ไปในชีวติของเขา น้ีเป็นหน่ึงในวนัิยฝ่าย
วญิญาณที่ทำาให้เกิดการเปลีย่นแปลงมากที่สุด ครสิเตยีนหลายคนอ่านพระคมัภีรข์องตวัเอง แตม่ีเพียงไม่
กี่คนที่ ใช้เวลาเพื่อลิม้รส

การใครค่รวญตามพระคัมภีร์ ไม่ได้ทำาให้จิตใจวา่งเปล่า 
แต่เติมเต็มด้วยพระคำาของพระเจ้า

การทำาสมาธิแบบตะวนัออก (เซน โยคะ และการทำาสมาธิล่วงพ้น) สอนการทำาจิตให้วา่งและเป็นอันตราย
อยา่งยิง่ จติทีว่า่งไวจ้ะถกูครอบงำาดว้ยคำาโกหกของปิศาจหรอืตวัปีศาจเอง371การใครค่รวญตามพรคมัภีรเ์น้น
ทีก่ารเตมิเต็มจติใจดว้ยพระคำาของพระเจา้ ผู้ประพนัธ์สดดุอุีทานวา่ “ โอ ขา้พระองคร์กัพระราชบัญญัตขิอง
พระองคจ์รงิ ๆ! พระราชบัญญัตน้ัินเป็นการตรกึตรองของข้าพระองคว์นัยังค่ำา”372

ใน ฟิลิปปี 4 เปาโลแนะนำาผู้เช่ืออย่าทำาให้จิตใจวา่งเปล่าแต่ ให้ “ ใครค่รวญดูส่ิงเหล่าน้ี”373 ส่ิงเหล่าน้ีคือ
อะไร? ไม่ ใช่ความบาป ความล้มเหลวในอดตี หรอืความผิดพลาดของผู้อื่น แตส่ิ่งที่สูงส่ง ส่ิงที่ยุตธิรรม ส่ิง
ที่บรสุิทธิ์ ส่ิงที่เป็นรายงานที่ด ีส่ิงที่น่ายกย่อง ส่ิงที่มีคณุธรรม และส่ิงที่น่ายกย่อง หากบุตรแตล่ะคนของ
พระเจ้าเลือกแตล่ะช่ัวขณะเพื่อแทนที่ความคดิเชิงลบและชอบวพิากษ์วจิารณ์ ดว้ยความคดิที่ด ีชีวติฝ่าย
วญิญาณของพวกเขาจะเปลีย่นไป

จุดประสงค์ของการใครค่รวญในพระคัมภีร ์ในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

พลังของการใคร่ครวญคือการให้ โอกาสในการชำาระให้สะอาดทุกวันโดยพระคำาของพระเจ้า374 พระคำา

369 1 โครนิธ์ 2:9-14
370 สดดุ ี19:10
371 มัทธิว 12:44
372 สดดุ ี119:97
373 ฟิลิปปี 4:8
374 เอเฟซัส 5:26



139บทเรยีนที ่8 การปลีกวเิวก การใครค่รวญ การอดอาหาร และความเรยีบง่าย

เปลี่ยนแปลงวธิีที่เราคดิและประพฤต ิความสวา่งของพระคำา375 เผยให้เห็นทุกความบาปที่ซ่อนอยู่376 และ
การโกหกที่ทำาลายล้างทุกอย่างของมาร พระคำาทำาให้จิตวญิญาณของเราอิ่มตัวเป็นประจำาด้วย ความจรงิ 
จนกวา่เราจะฝึกคดิและกระทำาเหมือนพระเยซู

เหตุผลที่ครสิเตียนจำานวนมากพ่ายแพ้ ในสงครามฝ่ายวญิญาณก็เพราะพวกเขาเข้าสู่สนามรบโดยไม่มี
พระแสงของพระวญิญาณ คอืพระแสงดาบอันเดยีวของพระวญิญาณน้ัน377 เมือ่ซาตานกระซิบวา่ “พระเจา้
ไม่ไดร้กัคณุจรงิ ๆ” หรอื “คณุไม่มีวนัทำาได”้ “คณุไม่ ใช่ครสิเตยีนจรงิ ๆ” “คณุไม่สามารถมีชีวติทีศั่กดิสิ์ทธิ์
ได้” “ทุกคนต่อต้านคุณ” “พระเจ้าจะไม่ยกโทษให้คุณ...” อีกครัง้ พวกเขาไม่มีการป้องกัน แต่ โดยการ
ใครค่รวญ เราย้ำาความจรงิของพระเจ้าวนัแล้ววนัเล่า เดอืนแล้วเดอืนเล่า ปีแล้วปีเล่า จนกวา่ความเช่ือของ
เราจะไดร้บัการสถาปนาขึน้ในพระเจา้ และจนกวา่ทกุ ๆ  คำาโกหกทีล่กุโชนของศัตรจูะถกูตอ่ตา้นและพา่ยแพ้

ผลของการใครค่รวญในพระคัมภีร์

1. พระคำาทำาให้เกิดความเช่ือ378 ดงัน้ัน การใครค่รวญจะเสรมิความมั่นใจของเราในพระเจ้า

2. พระคำาชำาระความคิดและชีวิตให้บรสุิทธ์ิ379 ดงัน้ัน การใครค่รวญ จะแทนที่ความคดิที่ผิดดว้ย
ความคดิที่ถูกตอ้ง

3. พระคำาให้เกราะกำาบังท่ีมีประสทิธิภาพต่อซาตาน380 ดงัน้ัน การใครค่รวญจะปกป้องเรา

4. พระคำาทำาให้ชีวิตของผู้เช่ือเจรญิรุง่เรอืง381 ดงัน้ัน การใครค่รวญจะนำาไปสู่พระพรของพระเจ้า
ที่วดัผลไดม้ากขึน้

เคล็ดลับท่ีนำาไปใช้ ได้จรงิเพ่ือเริม่ต้น การใครค่รวญ

1. อย่าทำาให้มันซับซ้อน

ผมชอบวธิีการใครค่รวญแบบง่าย ๆ ของจอห์น เวสลีย์:

ขา้พเจา้อยูน่ี่แลว้ หา่งไกลจากวถิขีองมนุษยที์วุ่น่วาย ขา้พเจ้าน่ังลงคนเดยีว: มีเฉพาะพระเจ้าเทา่น้ัน
ทีอ่ยูท่ีน่ี่ ตอ่หน้าพระองค ์ขา้พเจา้เปิดอา่น ขา้พเจา้อา่นหนังสือของพระองคเ์พือ่การน้ี เพือ่หาทาง
ไปสวรรค์ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมายของส่ิงที่ข้าพเจ้าอ่านหรอืเปล่า?... ข้าพเจ้ายกหัวใจของ
ข้าพเจ้าไปหาพระบิดาแห่งแสงสวา่ง: “พระองคเ์จ้าข้า ไม่ ใช่พระวจนะของพระองคห์รอกหรอืทีว่า่ 

375 สดดุ ี119:105
376 สดดุ ี19:12
377 เอเฟซัส 6:17
378 โรม 10:17
379 สดดุ ี119:9; 1 Peter 1:22; เอเฟซัส 6:17
380 มัทธิว 4:1-11; เอเฟซัส 6:17
381 โยชูวา 1:8; สดดุ ี1:3
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'ถ้าผู้ ใดขาดปัญญา ให้ผู้น้ันทูลขอจากพระเจ้า'?...” ข้าพเจาจึงคน้หาและพิจารณาข้อพระคมัภีรค์ู่
ขนานกนั “เปรยีบเทยีบเรือ่งทางวญิญาณกบัทางวญิญาณ” ขา้พเจา้ใครค่รวญดว้ยสตแิละสมาธอิยา่ง
เต็มทีซ่ึ่งจติใจของขา้พเจา้สามารถทำาได ้ถา้ยงัมคีวามสงสัยอยู ่ขา้พเจา้ขอปรกึษาผูม้ปีระสบการณ์
ในเรือ่งของพระเจ้า แล้วก็งานเขียน [ทางประวตัศิาสตร]์… และส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีนรูด้ว้ยเหตน้ีุ ส่ิง
ที่ข้าพเจ้าสอน 382

2. หาท่ีเงียบ ๆ “จงน่ิงเสยี และรูเ้ถิดวา่ เราเป็นพระเจ้า” 383

3. อ่านและไตรต่รองด้วยการอธิษฐานอ้อนวอนเพ่ือความเข้าใจและความเต็มใจท่ีจะเช่ือฟัง384

4. ระวงัท่ีจะรกัษาความคาดหวงัของคุณ อย่าแสวงหาหมายสำาคัญหรอืการเปิดเผยเหนือธรรมชาติ 
แสวงหาเพียงเพ่ือรูจั้กพระเจ้าและให้พระองค์รูจั้ก

5. ในขณะท่ีคุณออกจากท่ีเงียบ ๆ ให้ ใช้เวลาอย่างน้อยหน่ึงความคิดกับตัวคุณและไตรต่รองเรือ่ง
น้ีตลอดทัง้วนั

6. ตลอดทัง้วนั ให้ฝึกท่ีจะแทนท่ีความคิดท่ีล่วงล้ำาด้วยพระคำาของพระเจ้า

 » ขอใหเ้ราใช้เวลา 5 นาท ีฝึกการใครค่รวญรว่มกนั ใหท้กุคนเงยีบและการใครค่รวญใน โยชวูา 1:8 อย่า
พยายามทำาให้ข้อน้ีเป็นโครงรา่งสำาหรบัการศึกษาพระคมัภีร ์แต่ ให้ ใส่ตวัคณุเองในเรือ่ง จงทำาตวั
เป็นโยชวูา! ใครค่รวญวา่ขอ้ความน้ีมคีวามหมายสำาหรบัทา่นอยา่งไร แลว้นึกถงึชีวติของตวัเอง องค์
พระผู้เป็นเจ้ามีข่าวสารอะไรถึงคณุ?

วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการอดอาหาร

และพระองค์ตรสัแก่พวกเขาวา่ “พวกท่านจะทำาให้บรรดาสหายของเจ้าบ่าวอดอาหาร ขณะที่เจ้า
บ่าวอยู่กบัพวกเขาไดห้รอื? แตว่นัเหลา่น้ันจะมาถึงเมือ่เจา้บ่าวจะตอ้งถกูพรากไปจากพวกเขา และ
เมื่อน้ัน พวกเขาจะอดอาหารในวนัเหล่าน้ัน”385

การอดอาหารเป็นหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณมากท่ีสุด แตก็่เป็นหน่ึงในส่ิงที่ยากท่ีสุด—และถูก
ละเลยในบรรดาวนัิยฝ่ายวญิญาณทัง้หมด เมื่อปฏิบัตดิว้ยหัวใจที่จรงิใจและผนวกกับการอธิษฐาน การอด
อาหารถือเป็นวธิีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวธิีหน่ึงในการฟ้ืนความหิวโหยต่อพระเจ้า รวบรวมความคิดที่หลง
ทาง ระงับความปรารถนาที่เอาแต่ ใจ เผาแกลบของตวัตน ชีท้างให้กระจ่าง ไดร้บัความรู้ ใหม่ทางวญิญาณ
จากพระวจนะของพระเจ้า และคงไวซ่ึ้งฤทธิ์และการเจิมของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

382 ข้อความน้ีนำามาจากคำานำาถึง จอห์น เวสลีย์: Man of One Book.
383 สดดุ ี46:10
384 ยอห์น 7:17
385 ลูกา 5:34-35, การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ความหมายของการอดอาหาร

การอดอาหารตามพระคมัภรีค์อืการละเวน้จากอาหาร (หรอืการควบคมุปรมิาณอาหารในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) 
เพ่ือจดุประสงคท์างจติวญิญาณ การอดอาหารไม่ใช่อดแบบไดเอท! การอดอาหารดเูหมือนจะแตกตา่งจากการ
งดเวน้รปูแบบอืน่ เช่น ความบนัเทงิ เพศสัมพนัธ ์(สำาหรบัคูส่มรส386) กจิกรรมทางสังคมหรอืส่ิงอืน่ ๆ  แมว้า่
การกลัน่กรองและการปฏเิสธตนเองในดา้นเหลา่น้ีอาจเป็นประโยชน์สำาหรบัปลกูฝังการเตบิโตฝ่ายวญิญาณ

การอดอาหารไม่ ใช่เป็นคำาสัง่ แต่เป็นกิจปฏิบัติ ในหมู่ครสิเตียน

พระคมัภรี์ ไม่ไดส่ั้งการอดอาหารโดยตรง แตถ่อืวา่เป็นกจิปฏบิตัิ ใน
หมูค่รสิเตยีน ในขอ้ความขา้งบนน้ี เราควรจะเขา้ใจไดชั้ดเจนวา่พระ
เยซูทรงถือวา่ผู้เช่ือทุกคนจะอดอาหาร387 ผมนึกถึงบ่ายวนัหน่ึง ณ 
การประชมุใหญ่ ในฟิลปิปินส์ ซ่ึง เวสลยี ์ดเูวล รฐับรุษุมิชชันนารผู้ีมี
ประสบการณ์เป็นวทิยากร “พระเยซตูรสัวา่เหลา่สาวกจะอดอาหาร” 
เขากลา่ว “คณุเป็นสาวกของพระองคม์ัย้? คณุกำาลงัฝึกวนัิยน้ีมัย้?” 
พระวจนะของพระเจ้าทำาให้ผมรูสึ้กผดิ และผมตระหนักวา่การเดนิ
แบบครสิเตยีนของผมขาดพลังเพราะละเลยวนัิยน้ี

การอดอาหารมสีถานะสำาคญัในชีวติของพระเยซ ูชีวติของอคัรสาวก 
และครสิตจักรในพันธสัญญาใหม่ และเป็นวนัิยที่สำาคญัในงานอัน
ยิง่ใหญท่กุอยา่งของพระเจา้ จอหน์ เวสลยีก์ลา่ววา่ “ทกุคนรูว้า่เมธอ 
ดสิทที์ด่ทีกุคนอดอาหารสองครัง้ตอ่สัปดาห ์(วนัพธุและวนัศกุร)์” 
Epiphanus บิดาของครสิตจักรและบิชอบแห่ง Salamis ประเทศ
ไซปรสั (315-403) กลา่ววา่ " ใครไมรู่บ้้างวา่การถอืศีลอดของวนัทีส่ี่
และหกของสัปดาห์เป็นการปฏิบัตขิองครสิเตยีนทั่วโลก?"

ตัวอย่างในพระคัมภีรเ์ก่ียวกับการอดอาหาร 

พระคมัภีรเ์ต็มไปดว้ยแบบอย่างของการอดอาหาร โมเสส ฮันนาห์ 
ดาวดิ เอลียาห์ เอสเธอร ์ดาเนียล ผู้เผยพระวจนะ อันนา ยอห์นผู้
ใหร้บับพัตศิมา พระเยซู เปาโล อคัรสาวก ผูอ้าวโุสในเมอืงอนัทิโอก 
และคอรเ์นลิอุสตา่งก็อดอาหาร

ขณะที่ โมเสสอดอาหาร พระเจา้ตรสักบัทา่นแบบเห็นหน้ากนัขณะ
ทีช่ายคนหน่ึงพูดกบัเพือ่น388 ขณะทีฮั่นนาห์อดอาหารและอธษิฐาน 

386 1 โครนิธ์ 7:5
387 ลูกา 5:34-35
388 อพยพ 33:1

“ประการแรก ให้ถวาย 
[การอดอาหาร] แด่
พระเจ้าโดยท่ีตาของ
เราจับจ้องอยู่ท่ีพระองค์ 
ขอให้ความตัง้ใจของ
เราเป็นเช่นน้ีและเพียง
อย่างเดียวเท่าน้ันท่ีจะ
ถวายเกียรติแด่พระ
บิดาในสวรรค์ของเรา”

จอห์น เวสลีย์

 

“บางคนยกย่องการ
อดอาหารเหนือกวา่
พระคัมภีรแ์ละเหตุผล
ทัง้หมด และคนอ่ืนก็
ละเลยโดยสิน้เชิง”

จอห์น เวสลีย์
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พระเจา้ทรงเปิดครรภข์องนางและประทานซามูเอลแกน่าง389 ขณะทีด่าเนียลอดอาหารและอธษิฐาน ทา่น
ได้รบัทักษะในการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า390 ฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าได้สำาแดงออกเพื่อเอาชนะผู้
พิทักษ์แห่งอาณาจักรของเปอรเ์ซีย และคำาตอบตอ่คำาอธิษฐานของดาเนียลก็ ไดอ้นมัตแิล้ว391 ขณะที่เซา
โล (เปาโล) อธษิฐานและอดอาหาร ท่านก็เต็มไปดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละดวงตาของทา่นก็เปิดออก392 
ขณะที่คอรเ์นลิอุสอธิษฐาน อดอาหาร และให้ทาน การถวายบูชาที่จรงิใจเหล่าน้ีเพิ่มขึน้เพื่อเป็นที่ระลึกถึง
พระเจา้393 ผูท้รงตอบคำาอธษิฐานของคอรเ์นลอิสุดว้ยการช่วยครอบครวัทัง้หมดของเขาใหร้อด น่ีเป็นเพยีง
ตวัอยา่งบางส่วนในพระคมัภรีเ์กีย่วกบัฤทธิอ์ำานาจของพระเจา้ทีท่รงประทานผา่นการอดอาหารและอธษิฐาน

ห้าผลลัพธ์อันทรงพลังของการอดอาหาร

1. การถือศลีอด ทำาให้จิตใจถ่อมลง

ผู้ประพันธ์สดดุกีล่าววา่ “แตส่ำาหรบัข้าพระองค ์เมื่อพวกเขาป่วย เสือ้ผ้าของข้าพระองคค์อืผ้ากระสอบ ข้า
พระองค์ ไดข้ม่จติใจของตนดว้ยการอดอาหาร”394 เอสรารูว้า่การนำาชาวยิวทีถู่กเนรเทศกลบับา้นเกดิจะตอ้ง
อาศัยพระคณุของพระเจ้า โดยคำานึงถึงอันตรายและการล่อลวงมากมายที่อยู่ข้างหน้า ท่านเขียนวา่: “แล้ว
ขา้พเจา้ไดป้ระกาศการอดอาหารท่ีน่ัน คอืทีแ่ม่น้ำ า...เพือ่พวกขา้พเจ้าจะไดถ่้อมตวัลงตอ่พระพักตรพ์ระเจา้
ของพวกขา้พเจา้ เพือ่จะทลูขอจากพระองคห์นทางอนัถกูตอ้งสำาหรบัพวกขา้พเจา้... และพระองคท์รงสดบั
ฟังเสียงรอ้งทูลของพวกข้าพเจ้า”395

การอดอาหารทำาให้จิตใจถ่อมลงได้อย่างไร? การละเวน้จากอาหารทางกายภาพเตือนจิตวญิญาณถึงความ
ตอ้งการสูงสุดและการพึ่งพาพระเจ้า อีกทัง้เตอืนเราวา่เราไดร้บัการบำารงุเลีย้งโดยส่ิงฝ่ายวญิญาณมากกวา่
ส่ิงทางกายภาพและวตัถ ุการอดอาหารทีม่พีระครสิตเ์ป็นศนูยก์ลางตามพระคมัภรีเ์ป็นการเช่ือมโยงพระเจา้
และจิตวญิญาณของเราเอง: “พระเจ้า ข้าพระองค์หิวโหยเพื่อพระองค์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ข้าพระองค์
ตอ้งการพระองคม์ากกวา่อาหาร มากกวา่พรรพรทางกายภาพหรอืวตัถุ มากกวา่ส่ิงใดในโลกน้ี!”

ผมพบวา่การอดอาหารเป็นการรกัษาอาการหมนัฝ่ายวญิญาณ เมือ่ผมรูสึ้กแหง้ฝากและเป็นหมนัฝ่ายวญิญาณ 
การอดอาหารและการอธิษฐานจะฟ้ืนดนิทีแ่ข็งกระดา้งในหวัใจ และทำาใหเ้ปิดกวา้งตอ่การปลกูฝังพระวจนะ
ของพระเจ้า

2. การอดอาหารทำาให้ความอยากอาหารตามธรรมชาติของเรา อยู่ภายใต้ความอยากอาหารฝ่าย
วญิญาณ

การอดอาหารเปิดโปงดา้นของบาปที่เพิกเฉยและความเห็นแก่ตวั ทำาให้ความอยากอาหารตามธรรมชาตทิี่

389 1 ซามูเอล 1:8, 17-18
390 ดาเนียล 9:3, 22-23
391 ดาเนียล 10:3, 12-13
392 กิจการ 9:9, 17-18
393 กิจการ 10:4
394 สดดุ ี35:13
395 เอสรา 8:21, 23
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รนุแรงที่สุดของเราอับอาย การอดอาหารทำาให้รา่งกายของเราอยู่ ใตบ้ังคบัของส่ิงฝ่ายวญิญาณ หรอืดงัที่พ่อ
ของครสิตจักรคนหน่ึงกล่าววา่ “การอดอาหารจะทำาให้ท้องไม่เดอืดเน้ือรอ้นใจ”396 David Yucaddi พี่ชาย
ชาวฟิลิปปินส์ของผมเคยบอกผมวา่เขารูว้า่จะต้องอดอาหารเม่ือรูสึ้กวา่ความปรารถนาที่ ไม่เหมาะสมเริม่
ก่อตวัขึน้ภายใน! กล่าวอีกนัยหน่ึง การเพิ่มขึน้ของ ความเย่อหย่ิงหรอืความปรารถนาผิด ๆ เพียงเล็กน้อย
น้ันเป็นจุดเริม่ตน้ของการอดอาหารสำาหรบัเขา ผู้ที่เลื่อมใสในพระเจ้าคนอื่น ๆ ตา่งยืนยันวา่การอดอาหาร
ดบัไฟแห่งราคะทางเพศที่ ไม่เหมาะสม

หลังจากที่ผมสอนเรือ่งการอดอาหารในวนัอาทิตย์วนัหน่ึง ชายครสิเตยีนคนหน่ึงสำานึกวา่ตอ้งรวมวนัิยน้ีไว้
ในการเดนิกับพระเจ้า ตอ่มาไม่นาน เขาก็ยืนยันวา่การอดอาหารทำาให้ตระหนักถึงความตอ้งการในใจของ
เขา “ผมไม่เคยรูเ้ลยวา่ตวัเองใจรอ้นแค่ไหนจนกระทั่งเริม่การอดอาหาร” เขากล่าว “เมื่อผมพูดวา่ ' ไม่' กับ
รา่งกายของผม ผมก็พบวา่ตวัเองกำาลัง  หมดความอดทนกับลูก ๆ ของผมมาก!” เราหัวเราะกับเขาเพราะ
เราสามารถระบุได ้การปฏิเสธตนเองเปิดเผยทัศนคตทิี่เราไม่เคยรูม้าก่อนวา่อยู่ ในใจเรา

รชิารด์ ฟอสเตอร ์เตอืนเราวา่ “กระเพาะก็เหมือนเด็กนิสัย
เสีย และเด็กท่ีนิสัยเสียไม่จำาเป็นได้รบัความตามใจ แต่... 
วนัิย” เราทุกคนรูว้า่จะเกิดอะไรขึน้เมื่อเราเริม่ลงโทษเด็กที่
นิสัยเสีย ใช่ไหม ยิ่งเด็กอารมณ์เสียมากเท่าไหร ่ความโกรธ
ก็จะยิง่ดงัขึน้ จนกวา่เขาจะเรยีนรูท้ีจ่ะยอมตอ่คำาวา่ " ไม"่ เรา
จะมีข้อท้าทายอยู่ ในมือของเรา ดงัน้ัน ก็เหมือนกับเป็นเด็ก
นิสัยเสียภายในของเราเอง!

3. การอดอาหารเพ่ิมความอยากอาหารฝ่ายวิญญาณ 
ของเรา

พระเยซทูรงพอใจในการทำาตามพระประสงคข์องพระบดิามากกวา่ทีพ่บในอาหาร397 และพระองคท์รงเรยีก
ใหเ้ราเป็นเหมือนพระองค ์พระองคต์รสัวา่ “ความสุขมแีกผู่ท้ีห่วิกระหายความชอบธรรม เพราะพวกเขาจะ
อิม่หนำา” 398  เมือ่ผมอดอาหารและความหิวโหยรนุแรงขึน้ ผมจะทลูพระเจา้วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ความหวิโหย
เหลา่น้ีเป็นความเจ็บปวดสำาหรบัพระองค ์ขา้พระองคป์ระสงคจ์ะหิวแบบน้ีเพือ่พระองค”์ มันไม่จำาเป็นทีจ่ะ
ตอ้งทำาใหผ้มรูสึ้กดขีึน้ในตอนน้ี แตผ่มไมเ่คยรูจ้กัพระเจา้ทีเ่พกิเฉยตอ่คำาอธษิฐานทีจ่รงิใจน้ี เราตอ้งพยายาม
เปลีย่นความเจ็บปวดของเราใหเ้ป็นคำาอธษิฐาน โดยเช่ือวา่พระเจ้าจะทรงสนองเรามากขึน้ดว้ยพระองคเ์อง

4. การอดอาหารทำาให้เราฉลาดขึน้

โดยการอดอาหาร ครสิตจักรพันธสัญญาใหม่แห่งเมืองอันทิโอกมองเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรบั
การเริม่ตน้พันธกิจของพวกเขา: “ขณะที่คนเหล่าน้ันกำาลังรบัใช้องคพ์ระผู้เป็นเจ้า และอดอาหารอยู่ พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ไดต้รสัวา่ “จงแยกตัง้บารนาบสักบัเซาโลไว้ ใหเ้ราสำาหรบังานซ่ึงเราไดเ้รยีกพวกเขาใหก้ระทำา

396 Asterius ในศตวรรษที่ส่ี
397 ยอห์น 4:31-32
398 มัทธิว 5:6

“ความอยากของมนุษย์ก็
เหมือนแม่น้ำ าท่ี ไหลล้นตล่ิง 
การอดอาหารช่วยให้พวกเขา
อยู่ ในช่องทางท่ีเหมาะสม”

รชิารด์ ฟอสเตอร์
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น้ัน”399 การอธษิฐานทีห่มกมุน่ดว้ยการอดอาหารมกัจะนำามาซ่ึงความชัดเจนในชีวติของเรามากขึน้และช่วย
ให้เราตดัสินใจในเรือ่งสำาคญั ๆ

ชีวติแหง่การอธษิฐานและการอดอาหารของพระเยซทูำาใหพ้ระองคต์ระหนักมากขึน้ถงึความหวิกระหายฝ่าย
วญิญาณของคนรอบขา้ง ทำาใหห้วัใจของพระองคเ์ป่ียมดว้ยความรกัตอ่พวกเขา และทำาใหพ้ระวญิญาณของ
พระองคต์ืน่ตวัตอ่ส่ิงที่พระบิดาตอ้งการให้พระองคท์ำาและพูดกับผู้คนทีห่ิวโหยทางวญิญาณ เช่นเดยีวกับ
เหลา่สาวก เรามกัจะหมกมุน่อยูก่บัตวัเองและความตอ้งการของเราเองจนสูญเสียความรกัทีมี่ตอ่จติวญิญาณ 
การอดอาหารช่วยควบคมุความอยากอาหารของเรา เพือ่ทีเ่ราจะไดม้องเห็นและไดยิ้นงานของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ที่อยู่รอบ ๆ ตวัเรา

 » อ่าน ยอห์น 4:27-34 พรอ้มกัน อภิปรายความแตกตา่งระหวา่งความเกี่ยวข้องเรือ่งอาหารของพระ
เยซูกับความเกี่ยวข้องเรือ่งอาหารของเหล่าสาวก ที่พระเยซูตรสัวา่ “เรามีอาหารรบัประทานที่ท่าน
ทัง้หลายไมรู่จ้กั” และ “อาหารของเราคอืการทำาตามพระทัยของพระองคผู้์ทรงใช้เรามา” หมายความ
วา่อย่างไร คณุคดิวา่เป็นไปได้ ไหมทีค่วามรกัของเหล่าสาวกตอ่อาหารอาจทำาให้พวกเขามองข้ามส่ิง
ที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงทำาในสะมาเรยี?

5. การอดอาหารทำาให้ศรทัธาของเราแข็งแกรง่ขึน้ ด้วยเหตุน้ี เราจึงสามารถต่อสูแ้ละเอาชนะศตัรไูด้

ผมเช่ือวา่เหตผุลที่ผู้ชายและผู้หญิงที่ดจีำานวนมากมักจะอ่อนแอและไรอ้ำานาจเพราะพวกเขาไม่อดอาหาร
เป็นประจำา ใน มัทธิว 17 เหล่าสาวกพบวา่ตนเองไม่มีอำานาจที่จะขับไล่วญิญาณช่ัวรา้ยออกจากชายหนุ่ม 
พระเยซูตรสัชัดเจนวา่ปัญหาคือความไม่เช่ือ: “แล้วพวกสาวกมาเฝ้าพระเยซูเป็นการส่วนตัว และทูลวา่ 
'ทำาไมพวกขา้พระองคข์บัผน้ัีนออกไม่ได'้ และพระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “เพราะเหตคุวามไมเ่ชือ่ของพวก
ท่าน’”400 พระเยซูตรสัตอ่ไปวา่ “แตผ่ีชนิดน้ีจะไม่ยอมออก เวน้แต่ โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร”401

ความสัมพันธ์ระหวา่ง การอธิษฐานอย่างแรงกล้าและการอดอาหารกับ ความเช่ือคอือย่างไร? การอธิษฐาน
อย่างแรงกล้า (การอธิษฐานดว้ยการอดอาหาร) เสรมิสรา้งความเช่ือ เพ่ิมพลังและประสิทธิภาพในการรบั
ใช้พระเจ้า เรากำาลังทำาสงครามฝ่ายวญิญาณ หากปราศจากการอธิษฐานและการอดอาหาร เราจะไม่มีวนั
ไดร้บัประสบการณ์การปลดปล่อยของพระเจ้าตามที่พระองคต์อ้งการจะเปิดเผย เปาโลมักพบวา่ตวัเองอยู่
ท่ามกลางความขัดแย้งทางวญิญาณครัง้ใหญ่ จึงอดอาหารบ่อย ๆ402

พี ่น้อง ของ ผม ที ่รบัใช้  ใน ประเทศ กำาลงั พฒันา เจอการ ตอ่ ตา้นบ่อย ๆ  พวกเขารูว้า่หากปราศจากการอธิษฐาน
และการอดอาหาร พวกเขาจะไมม่วีนัไดเ้ห็นฐานทีม่ัน่ทางวญิญาณแหลกลาญ พวกเขาเชือ่ฟังพระเยซอูยา่ง
จรงิจังในที่น้ี และดว้ยเหตน้ีุจึงไดป้ระสบการสำาแดงอันยิ่งใหญ่ของอำานาจจากสวรรค์

399 กิจการ 13:2
400 มัทธิว 17:19-20ก
401 มัทธิว 17:23
402 2 โครนิธ์ 11:27-28
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การอดอาหารสองรปูแบบในพระคัมภีร์

1. การอดอาหารตามปกต ิ– งดอาหารทุกชนิด ของแข็งหรอืของเหลว ยกเวน้นำ ้า
2. การอดอาหารบางส่วนแต่ไม่งดเวน้โดยสิน้เชิง

เคล็ดลับท่ีนำาไปใช้ ได้จรงิในการเริม่ต้นการอดอาหาร

1. จงพิจารณาสภาพรา่งกายของคณุและปฏิบัตติามคำาแนะนำาของแพทย์

2. เริม่ตน้ดว้ยการอดอาหาร 24 ช่ัวโมงบางส่วน เริม่ทีละมือ้ (สองมือ้) ดืม่เฉพาะนำ ้าผลไม้ พยายามทำา
เช่นน้ีสัปดาห์ละครัง้ หลาย ๆ สัปดาห์หรอืหลาย ๆ เดอืน

3. พยายามอดอาหารตามปกติเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ดืม่เฉพาะนำ ้า เสรมิวติามินถ้าจำาเป็น ทำาทกุสัปดาห์

4. หลงัจากผ่านไประยะหน่ึง ใหเ้ปลีย่นเป็นอดอาหารปกติ 36 ช่ัวโมง อดอาหารตัง้แตม่ือ้เย็นจนถึงมือ้
เช้าในวนัที่สอง (สามมือ้) ทำาเช่นน้ีสัปดาห์ละครัง้ หลาย ๆ สัปดาห์หรอืหลาย ๆ เดอืน

5. ลองอดอาหารหลาย ๆ วนั ที่น่ีคณุอาจพบความก้าวหน้าฝ่ายวญิญาณที่สำาคญัในชีวติ

6. จงทำาให้การอดอาหารเป็นส่วนหน่ึงของชีวติคณุ! จงรูสึ้กเจ็บปวดตอนท้องวา่งและพึ่งพาพระเจ้า
เพื่อประทานพระคณุของพระองค์

 » จงรูสึ้กเป็นอิสระที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับการตีสอนน้ี ฝึกอดอาหารในสัปดาห์น้ีและ
เตรยีมตวักลับมาในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดถึงประสบการณ์ของคณุ

วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับความเรยีบง่าย

จงให้ความประพฤตขิองพวกท่านปราศจากความโลภ และจงพอใจกับส่ิงทัง้หลายท่ีพวกท่านมีอยู่ 
เพราะวา่พระองค์ ไดต้รสัไวแ้ล้ววา่ “เราจะไม่ละท่านหรอืทอดทิง้ท่านเลย” 404

ความหมายของวนัิยแห่งความเรยีบง่าย

ระเบยีบวนัิยของความเรยีบง่ายคอืวนัิยในการมุง่เน้นไปทีล่ำาดบัความสำาคญัของพระเจา้และจดัรปูแบบการ
ใช้ชีวติตามน้ัน ซ่ึงเริม่ตน้ดว้ยเจตคตภิายในทีแ่ยกตวัออกจากความพอใจสูงสุดในชีวติ น่ันคอืการรูจ้กัและ
รบัใช้พระเจ้า ทำาให้มีการเลือกวถิีชีวติที่สอดคล้องกับทัศนคตน้ีิ

ความเรยีบงา่ยภายนอกคอื การทำาส่วนของเราเพือ่ทำาใหชี้วติของเราเป็นฝ่ายวญิญาณและใช้การไดม้ากขึน้; 
เกีย่วกบัการกำาจดัทกุส่ิงทีข่โมยความสุขของเราไป; เกีย่วกับการขจดัความยุ่งเหยิงทีท่ำาให้เราหนักใจออกจาก

403 ดาเนียล 10:3
404 ฮีบร ู13:5

403
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ชีวติของเรา ความวุน่วายที่ทำาให้เราเขว หน้ีสินที่ท่วมทับเรา และกิจกรรมที่ควบคมุเรา

พระเจ้าเรยีกครสิเตยีนทุกคนให้มีความเรยีบง่ายภายใน มีความรกัที่ ไม่วอกแวกตอ่พระเจ้าและผู้คน และ
การอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาอาณาจักรของพระองคก่์อน405 แตค่วามเรยีบง่ายภายในจะคงอยู่ ไดก็้
ตอ่เมือ่เราตัง้ใจจดัชีวติประจำาวนัของเราดว้ยวธิงีา่ย ๆ  ครสิเตยีนหลายคนตอ้งการมชีีวติทีอ่สิระและมคีวาม
สุขมากขึน้ แตนิ่สัยที่ ไม่ดขีองการจดัตารางงานมากเกนิไป พดูมากเกนิไป มุง่มัน่มากเกนิไป ใช้จา่ยมากเกนิ
ไป เก็บสะสมมากเกนิไป ทำางานมากเกนิไป และแมก้ระทัง่รบัใช้มากเกนิไป ทำาให้ ไมส่ามารถใช้ชีวติไดต้าม
ที่พวกเขาความตอ้งการ

ความเรยีบง่ายในชีวติของพระเยซู

พระ เยซู ทรง เป็นแบบอย่าง วนัิย เรือ่ง ความ เรยีบง่าย ใน คำา พูด และ การ กระทำา เมื่อเราอ่านเรือ่งราวในชีวติ
ของพระองค ์ดเูหมือนพระองคจ์ะไม่เคยรบีรอ้น แตพ่ระองคก์ลับทำาสำาเรจ็มากมาย กิจกรรมของพระองค์
มีจุดมุ่งหมายเสมอ406 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงนำาพระองค์ ในทางที่มีความหมายและมีจุดมุ่งหมายเสมอ 
พระองค์ ไม่ไดแ้คท่ำางานหนัก พระองคท์รงทำางานอย่างฉลาด ทรงทำาส่ิงที่เป็นที่พอพระทัยพระบิดาของ
พระองคเ์สมอ407

ชีวติของพระเยซูไม่ ใช่เรือ่งงา่ย แตเ่รยีบงา่ย พระองคร์ูว้า่ชีวติของพระองคเ์กีย่วกบัอะไรและตัง้แตพ่ระองค์
ยังเด็กก็ทำาราชกจิของพระบดิา408 เมือ่พระเยซตูรสั พระองคท์รงใช้คำาพดูอยา่งประหยดั409 คำาของพระองค ์
“ ใช่” หมายความวา่ “ ใช่” และ “ ไม”่ คอื “ ไม”่410 พระองคเ์ลอืกวถีิชีวติทีเ่รยีบงา่ย411 พระเยซทูรงตอบสนอง
ตอ่การรบกวนดว้ยพระคณุ412 ผู้คน ไม่ ใช่ส่ิงของเป็นส่ิงทีพ่ระองค์ ให้ความสำาคญัเสมอมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่
คนทีต่อ้งการการไถ่ถอนและบรรดาสาวกทีต่อ้งการการฝึกอบรม พระองค์ ใช้ชีวติของผูป้ระกาศข่าวประเสรฐิ 
เดนิทางโดยไดร้บัการสนับสนุนจากผูอ้ืน่ พระองคถ์กูฝังอยู่ ในหลมุฝังศพทีย่มืมา เมือ่พระองคสิ์น้พระชนม์
บนไม้กางเขน สมบัตทิางโลกเพียงอย่างเดยีวของพระองคค์อืเสือ้ผ้าที่อยู่บนหลังของเขา ระเบียบวนัิยของ
ความเรยีบง่ายในชีวติของพระเยซูทำาให้เขาจดจ่ออยู่กับลำาดบัความสำาคญัที่พระบิดาประทานแก่เขา

วนัิยของความเรยีบง่ายในพระคัมภีร์

พระคมัภรี์ ไม่ไดเ้สนอกฎเกณฑ์สำาหรบัวธิทีีเ่ราควรทำาให้ชีวติของเราเรยีบงา่ย แต่ ใหค้ำาเตอืนและคำาแนะนำา
มากมาย พระเยซูทรงประกาศสงครามกับวตัถุนิยม พระองค์สอนวา่เราไม่สามารถรบัใช้พระเจ้าและเงิน
ทองได้ พระองค์เตือนเราวา่อย่าสะสมทรพัย์สมบัติบนโลก413 และเกี่ยวกับความโลภ โดยทรงประกาศวา่: 

405 สดดุ ี27:4, สดดุ ี40:8; มัทธิว 6:33
406 ลูกา 4:43
407 ยอห์น 4:34
408 ลูกา 2:49
409 ยอห์น 14:10
410 มัทธิว 5:37
411 2 โครนิธ์ 8:9
412 มัทธิว 9:20
413 มัทธิว 6:21
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“เพราะวา่ชีวติของบคุคลใด ๆ  ไมป่ระกอบดว้ยความอดุมสมบรูณ์ของสิ่งของตา่ง ๆ  ซึง่เขามีอยู”่414 พระองค์
ยงัเรยีกรอ้งใหเ้ศรษฐหีนุ่มขายทกุอยา่งทีม่เีพือ่ตดิตามพระองค์415 เปาโลกลา่ววา่ผูท้ีป่รารถนาจะมัง่คัง่ตกอยู่
ในการทดลอง416 ผูป้ระพนัธส์ดดุเีตอืนวา่ “ถา้ความมัง่คัง่เพ่ิมขึน้ อย่าวางใจของพวกทา่นในส่ิงเหลา่น้ัน”417

พลังของความเรยีบง่ายในการสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

จุดประสงค์ของความเรยีบง่ายคือเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ การทำาให้วถิีชีวติของเราเรยีบง่ายขึน้จะ
ทำาให้เราเป็นอิสระจากการปกครองแบบเผด็จการของลัทธิวตัถุนิยม และทำาให้เราสามารถทุ่มเทเวลาและ
ทรพัยากรในอาณาจักรของพระเจ้าได้มากขึน้เรือ่ย ๆ และส่ิงน้ีจะปลดปล่อยเราจากพันธนาการที่จะการ
ยอมรบัจากมนุษย์ ความเรยีบง่ายของงานและพันธกิจของเราจะทำาให้เรามีอิสระที่จะทำาส่ิงที่เราถูกเรยีก
และพรอ้มทีจ่ะทำา และใหด้ขีึน้ การทำาใหค้ำาพดูของเราเรยีบงา่ยขึน้จะทำาใหเ้ราไม่ ใหค้ำามัน่สัญญาและคำามัน่
สัญญาที่เราไม่สามารถรกัษาได ้และทำาให้เราสามารถรกัษาสัญญาที่เราทำาไว้ ได้

อันตรายของความเรยีบง่าย 

เราตอ้งระวงัอันตรายบางอย่างให้มาก:

1. มีอันตรายจากการเครง่บัญญัติ

พระวญิญาณบรสุิทธิจ์ะไมท่รงนำาเราทุกคนไปสู่การเลอืกวถิชีีวติแบบ
เดยีวกนั คณุภาพหรอืสไตลข์องเสือ้ผา้ทีเ่ราสวมใส่ บา้นทีเ่ราอาศัยอยู ่
จำานวนเงนิทีเ่ราเก็บสะสมหรอืแจกใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระเจา้ปฏบิตัติอ่
เรา อย่าให้เราตดัสินกันและกัน

2. การละทิง้สิง่ของท่ีเป็นวตัถุอันตรายย่อมมีอันตราย

ความเรยีบง่ายไม่ได้ละทิง้ทรพัย์สินทัง้หมด (เวน้แต่พระเยซูจะทรงเรยีกรอ้ง) แต่จะเก็บทรพัย์สินเหล่า
น้ันไว้ ในที่ที่เหมาะสม

3. มีอันตรายท่ีจะละทิง้ของประทานอันทรงพระกรณุาของพระเจ้า

เปาโลมาถึงที่สถานที่แห่งความอิ่มใจด้วยการเสียสละและความอุดมสมบูรณ์418 พระองค์สามารถยอมรบั
การขอบคณุไดม้ากมายพอ ๆ กับยอมรบัการเสียสละ ถ้าพระเจ้าอวยพรคณุ จงช่ืนชมยินดแีละไม่ตอ้งอาย! 
เพียงแตอ่ย่าเพิ่งวางใจในพระพร ถ้าคณุกำาลังทุกข์ ให้ “ถือวา่เป็นเรือ่งน่ายินด”ี! 419

414 ลูกา 12:15
415 มัทธิว 19:16-22
416 1 ทิโมธี 6:9
417 สดดุ ี62:10
418 ฟิลิปปี 4:12
419 ยากอบ 1:2

“พระเยซูทรงเรยีกเรา
ให้เลิกกังวลเรือ่งทรพัย์
สมบัติ (ลูกา 6:30)”

รชิารด์ ฟอสเตอร์
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คำาแนะนำาการปฏิบัติสำาหรบัการฝึกวนัิยคือ ความเรยีบง่าย

1. อย่าตกเป็นทาสหน้ีสิน 
2. จงซือ้ของเพื่อคณุภาพและประโยชน์มากกวา่จะซือ้ตามกระแส
3. พัฒนานิสัยการแจกส่ิงของ 
4. เรยีนรูท้ี่จะเพลิดเพลินกับส่ิงตา่ง ๆ โดยไม่ตอ้งเป็นเจ้าของ
5. เรยีนรูท้ี่จะรกัส่ิงที่เรยีบง่ายของชีวติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกของ

พระเจ้า
6. หลีกเลี่ยงการใช้อุบายอันมั่งคัง่ซ่ึงหล่อเลีย้งจิตใจที่ โลภ 4

7. จงให้สัญญาและคำามั่นสัญญากับส่ิงที่คณุรูว้า่คณุสามารถรกัษาไดเ้ท่าน้ัน 
8. ช่วยทลายการขู่เข็ญของเงินดว้ยการมีนำ ้าใจเผื่อแผ่ 
9. หลีกเลี่ยงทุกส่ิงที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความ

ชอบธรรมของพระองคก์่อน

 » ในช่องวา่งดา้นลา่ง ใหเ้ขยีนอย่างน้อยสามวธิทีีค่ณุรูว้า่คณุจะทำาใหชี้วติของคณุงา่ยขึน้เพือ่ใหค้วาม
สำาคญักับลำาดบัความสำาคญัในพระคมัภีรข์องคณุมากขึน้ จงเต็มใจที่จะทำาการเปลี่ยนแปลงเหล่า
น้ีโดยพระคณุของพระเจ้า และพรอ้มที่จะแบ่งปันความเชื่อมโยงของคณุกับกลุ่มของคณุในการ
ประชุมครัง้ตอ่ไป

สามวธีิท่ีฉันทำาให้ชีวติของฉันง่ายขึน้

420 สุภาษิต 22:7
421 ลูกา 3:11; สุภาษิต 11:24
422 สุภาษิต 28:20
423 สดดุ ี76:11; สุภาษิต 20:25; มัทธิว 5:37
424 สุภาษิต 11:25, สุภาษิต 22:9

420

421

423

424
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บทเรยีนท่ี 8 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 8 การสอบ
1. ประโยชน์ของวนัิยทางจิตวญิญาณ 2 อย่างที่สอนในบทเรยีนน้ีคอือะไร?

2. ให้ข้ออ้างอิงในพระคมัภีรท์ี่แสดงให้เห็นถึงความสำาคญัของการปลีกวเิวก ในชีวติของพระเยซู

3. การใครค่รวญหมายถึงอะไร?

4. รายช่ือผลอันทรงพลังส่ีประการของการอดอาหาร

5. ตามที่ รชิารด์ ฟอสเตอร ์กล่าว "ความอยากของมนุษย์เราเหมือนกับ ______________ ที่มักจะล้น 
__________ ของพวกเขา"

6. ระบุรปูแบบการอดอาหารสองแบบ
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บทเรยีนท่ี 9

การอธิษฐานสว่นตัว
วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการอุทิศตัว

บทเรยีนท่ี 8 การทบทวน
หมายเหตถุงึหัวหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่8 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่8

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เรยีนรูท้ี่จะอธิษฐานตามที่พระเยซูทรงอธิษฐาน

2. จงฝึกอธิษฐานตามแบบฉบับที่พระเยซูทรงกำาหนดไว้

ภาพรวมของชีวติ
ชายหนุ่มคนหน่ึงเขียนจดหมายถึงเพื่อนของผม ดร. ฟิล บราวน์:

ผมรูสึ้กวา่ผมอธษิฐานไมเ่พยีงพอเพือ่ใหส้มาชิกคนหน่ึงในครอบครวัฟ้ืนตวั แมว้า่เขาจะอยู่ ในความ
คดิของผมตลอดเวลา และผมพบวา่ตวัเองกำาลังวางเขาไวท้ี่พระบาทของพระเจ้าเป็นประจำา ผมก็
ยังรูสึ้กวา่คำาอธิษฐานของผมไม่เพียงพอ ปัญหาที่ ใหญ่ที่สุดอย่างหน่ึงของผมคอื ไม่เพียงแตผ่มจะ
ดีไม่พอเท่าน้ัน แตผ่มไม่เคยอ่านพระคมัภีรห์รอือธิษฐานมากพอ…. ผมจะรกัษาความรูสึ้กผิดให้
สมดลุกับการอธิษฐานไม่เพียงพอกับความจรงิที่วา่ผมรูว้า่พระเจ้าสามารถรกัษาเขาได ้ความจรงิที่
วา่ผมตอ้งการน้ำ าพระทยัของพระเจา้ และความจรงิทีว่า่ผมไมรู่ว้า่พระประสงคข์องพระเจา้คอือะไร?

เย็นวนัหน่ึงระหวา่งศึกษาพระคมัภรี ์แดนน่ี ครสิเตยีนคนใหม ่เพือ่นของผมพดูเพือ่พวกเราส่วนใหญเ่มือ่เขา
สารภาพวา่ “การอธิษฐานเป็นเรือ่งยากสำาหรบัผมจรงิ ๆ! ผมแค่ไม่รูว้า่จะมีชีวติการอธิษฐานที่ดี ไดอ้ย่างไร”
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ครสิเตียนหลายคนต่อสู้กับการอธิษฐาน หลายคนไม่พอใจกับชีวติการอธิษฐานของพวกเขา เน่ืองจากเรา
มองไม่เห็นคนที่เรากำาลังคยุดว้ย เราจึงพบวา่เป็นการยากที่จะจดจ่อ หรอืแม้แตเ่ชื่อวา่พระเจ้ากำาลังฟังอยู่ 
เราสงสัยวา่จะพูดอะไร บางคำาถามถึงความสำาคัญของการอธิษฐานเน่ืองจากพระเจ้าทรงทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของเราแล้วก่อนที่เราจะอธิษฐาน เราสงสัยวา่การอธิษฐานเท่าไหรจ่ึงจะเพียงพอ เราสงสัยวา่
ทำาไมเราไม่เห็นผลมากกวา่น้ี การตอ่สู้ทัง้หมดน้ีเป็นเรือ่งปกติ

คงจะดีไมน้่อยถา้พระเยซูทรงเป็นครขูองเราในโรงเรยีนแห่งการอธิษฐาน? พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งของ
พระองค ์โดยพระคำาของพระองค ์และโดยพระวญิญาณของพระองค!์ หากเราจะใช้เวลาฟัง คำาถามมากมาย
เกี่ยวกับการอธิษฐานของเราเริม่ไดร้บัคำาตอบโดยการศึกษาชีวติการอธิษฐานของพระเยซู

 » เปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุม่ไดแ้บง่ปันปัญหาในการอธิษฐานและคำาถามทีเ่ก่ียวขอ้งกับการอธษิฐาน
ที่พวกเขาไดต้อ่สู้ดิน้รน

แนวคิดหลัก
การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณในรปูของพระครสิตน้ั์นเช่ือมโยงโดยตรงกับชีวติการอธิษฐานที่สอดคล้องกัน

ในบทเรยีนน้ี เราจะใหพ้ระเยซทูรงสอนเราใหอ้ธษิฐาน รปูแบบการอธษิฐานออ้นวอนทีเ่รยีบงา่ยของพระองค ์
น่ันคอืคำาอธิษฐานของพระเจ้า ไดส่ั้งสอนครสิเตยีนมาเกือบ 2,000 ปีแล้ว และไม่สามารถปรบัปรงุให้ดขีึน้
ได ้แตม่นัไม่ ใช่สูตรคำาอธษิฐาน น่ันเป็นรปูแบบทีช่่วยใหเ้ราจดัลำาดบัและลำาดบัความสำาคญัของการอธษิฐาน
ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐานส่วนตวั:

1. จงมายังที่ประทับของพระองคด์ว้ยความเคารพ
2. อธิษฐานเผื่อความสำาเรจ็ของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก
3. การอธิษฐานเผื่อความจำาเป็นส่วนตวั

ในบทเรยีนน้ี เราจะพยายามสรา้งคำาอธษิฐานส่วนตวัตามแบบแผนน้ี และในขณะเดยีวกนั ใหม้องพระองค์
เป็นแบบอย่างของรปูแบบน้ี

พระกติตคิณุของลกูาทำาใหเ้รามหีน้าตา่งหลายบานในการอธษิฐานของพระเยซ ูเราจะมองผ่านหน้าตา่งเหลา่
น้ีในบทเรยีนน้ี โดยการสังเกตชีวติการอธิษฐานของพระเยซูและการฟังคำาสอนของพระองคเ์กี่ยวกับการ
อธิษฐาน เราจะเข้าใจวธิีการอธิษฐานที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้ สมบูรณ์ยิ่งขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้

ลูกาบอกเราวา่มีบางอย่างที่น่าสนใจ—น่าดงึดดูมาก—เกี่ยวกับชีวติการอธิษฐานของพระเยซูที่เหล่าสาวก
ต้องการอธิษฐานเหมือนที่พระองค์ทำา: “และต่อมาขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานอยู่ ในที่แห่งหน่ึง เมื่อ
พระองคท์รงหยดุ คนหน่ึงในพวกสาวกของพระองคก็์ทลูพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอสอนพวกขา้พระองค์
ให้อธิษฐาน เหมือนยอห์นไดส้อนพวกสาวกของตนดว้ย’”425

425 ลูกา 11:1
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 » ยกคำาอธิษฐานขององคพ์ระพระผู้เป็นเจ้าดว้ยกัน หากคณุไม่รู ้จงท่องจำา

พระบิดาของข้าพระองค์ทัง้หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถือ
อันบรสุิทธิ์ ขอให้อาณาจักรของพระองคม์าตัง้อยู่ ขอให้น้ำ าพระทัยของพระองคถ์ูกกระทำาในแผ่น
ดนิโลก เหมือนอย่างที่น้ำ าพระทัยของพระองคถ์ูกกระทำาในสวรรค ์ขอโปรดประทานอาหารประจำา
วนัแก่ข้าพระองคท์ัง้หลายในกาลวนัน้ี และขอโปรดยกโทษบาปทัง้หลายของข้าพระองคทั์ง้หลาย 
ดว้ยวา่ขา้พระองคท์ัง้หลายยกโทษให้ทุกคนท่ีเป็นหน้ีขา้พระองคทั์ง้หลายดว้ย และขออยา่ทรงนำาขา้
พระองคท์ัง้หลายเขา้ไปในการทดลอง แตข่อทรงช่วยข้าพระองคท์ัง้หลายใหพ้้นจากความชัว่รา้ย426

แนวคิดเท็จเก่ียวกับการอธิษฐาน

มีพลังเม่ือทำาการอธิษฐาน

ครสิเตยีนหลายคนดเูหมือนจะเช่ือในเรือ่งน้ี แต่ไม่มีพลังใด ๆ ในขณะทำาการอธิษฐาน มีแตพ่ลังโดยการ
อธษิฐานเทา่น้ัน! และไม่ ใช่แคก่ารอธษิฐานแบบไหนก็ได ้แตเ่ป็นการอธษิฐานในแบบทีพ่ระเจา้พอพระทยั 
พลังอำานาจทัง้หมดเป็นของพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะ 400 คนของพระบาอัลเชื่อพิธีอธิษฐาน ขณะที่เอลี
ยาห์เช่ือในพระเจ้าผู้ทรงตอบคำาอธิษฐาน427 เราไม่ควรเน้นที่การอธิษฐาน แต่ควรเน้นไปยังพระเจ้าที่เรา
อธิษฐานถึง

การอธิษฐานมากขึน้นำาไปสูผ่ลลัพธ์ท่ีมากขึน้

ไม่เสมอไป พระเยซูบอกเราวา่อย่าเป็นเหมือนคนต่างประเทศที่คิดวา่คำาอธิษฐานจะได้รบัคำาตอบเพราะ
พวกเขาอธิษฐานหลายคำา428 พระเจ้าไม่ ใช่ตู้หยอดเหรยีญอัตโนมัติที่เราจะรบัขนมที่เราต้องการได้ ตราบ
ใดที่เราใส่เหรยีญอธิษฐานให้พอ การอธิษฐานไม่ไดเ้ป็นแบบน้ัน เมื่อผมเดนิทางไปทั่วโลก ผมสังเกตเห็น
วา่น่ีเป็นความคดิของศาสนาหลัก ๆ ของโลกทุกศาสนา รวมทัง้ศาสนาพุทธ ฮินด ูอิสลาม และศาสนายูดาห์ 
ผมเคยไปที่ศาลเจ้าหลายแห่งและเห็นพระฮินดแูละพระสงฆ์ท่องบทสวดมนต ์หมุนวงล้อสวดมนต ์และ
ขยับน้ิวโดยลูกปัดอธิษฐาน พวกเขาเช่ือวา่พวกเขาจะไดร้บัความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาสวดอ้อนวอนมาก
พอ ปรมิาณของคำาอธิษฐานจะตอ้งตรงกับคณุภาพของคำาอธิษฐานของเรา การประชุมอธิษฐานเพียงอย่าง
เดยีวไม่ไดน้ำามาซ่ึงพรจากพระเจ้า

 » อภปิรายความคดิผิด ๆ  เหลา่น้ีเกีย่วกบัการอธษิฐานกบักลุ่มของคณุ มแีนวคดิเท็จอืน่ ๆ  ทีค่ณุสังเกต
เห็นหรอืไม่?

426 ลูกา 11:1-4
427 1 พงศ์กษัตรยิ์ 18:36-38
428 มัทธิว 6:7
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หลักการให้รางวลั การอธิษฐานสว่นตัวท่ีมี
ประสทิธิภาพ ตามท่ีพระเยซูสอน
พระเยซูทรงสอนวา่ความสำาคัญอันดับแรกของการอธิษฐานลับคือความสนิทสนม สามัคคีธรรมกับ
พระเจ้า: “เหตฉุะน้ัน... ทา่นทัง้หลายจงอธษิฐานวา่ “ขา้แตพ่ระบดิาของขา้พระองคท์ัง้หลาย ผูซึ้ง่ทรงสถติ
ในสวรรค ์ขอให้พระนามของพระองคเ์ป็นที่เคารพสักการะ”429

เคล็ดลบัของชีวติการอธษิฐานทีส่มบรูณ์และมปีระสิทธภิาพมากขึน้คอืการมคีวามสุขในความสัมพนัธข์อง
เรากบัพระเจา้ “ทา่นจงชืน่ชมยนิดี ในพระเยโฮวาหด์ว้ย และพระองคจ์ะประทานแกท่่านตามความปรารถนา
ทัง้หลายแหง่ใจของทา่น”430 น่ีคอืวธิทีีอ่สิราเอลเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเสมอ 431 และน่ีคอืส่ิงทีพ่ระเจ้าตอ้งการให้
ลูก ๆ ทุกคนของพระองคม์า คำาขอตา่ง ๆ ที่ ไม่ ไดเ้กิดจากการสามัคคธีรรมที่น่ายินดน้ัีนขาดความเช่ือ ถูก
นำาไปผิดทาง และเอาแต่ ใจตวัเอง432

ลกูาบอกเราวา่ สามัคคีธรรมกับพระบิดาเป็นสิง่ท่ีพระเยซูให้ความสำาคัญ พระองคม์กัจะปลีกตวัจากการ
ปฏิบัติศาสนกิจเพ่ืออธิษฐาน433  ในการอธิษฐาน พระองค์ทรงสถิตอยู่ต่อหน้าพระบิดาและสดับฟังเสียง
ของพระบิดา ในการอธิษฐานตามลำาพังกับพระบิดา ความคดิ คำาพูด และพฤตกิรรมของพระเยซูไดก้่อตวั
ขึน้434 ในการอธษิฐาน แมแ้ตค่ำาขอของเขาก็ถกูสรา้งขึน้ ในการอธษิฐาน พระเยซทูรงทำาให้พระประสงคข์อง
พระองคส์อดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระบดิาในสวรรคเ์พ่ือใหท้กุส่ิงทีพ่ระองคข์อสอดคล้องกับแผนงาน
และพระประสงคข์องพระเจ้า น่ีคอืส่ิงที่คำาอธิษฐานควรจะเป็น ถ้าการมีส่วนรว่มใกล้ชิดกับพระบิดาไม่ ใช่
ส่ิงที่สำาคญัอันดบัแรกของการอธิษฐาน เวลาของเรากับพระเจ้าจะขาดความยินด ีและการอธิษฐานของเรา
จะเป็นการเห็นแก่ตวัและวา่งเปล่า

เมื่อจอรจ์ มูลเลอร ์ชายที่พระเจ้าใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กกำาพรา้หลายพันคนในบรสิตอล ประเทศอังกฤษ ถูก
ถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชีวติการอธิษฐานของเขา เขาตอบวา่:

ผมมองเห็นไดชั้ดเจนกวา่ที่เคย วา่งานแรกที่ยิ่งใหญ่และสำาคญัครัง้แรกที่ผมควรเข้ารว่มทุกวนัคอื 
ให้จิตวญิญาณของผมมีความสุขในพระเจ้า ส่ิงแรกทีต่อ้งคำานึงถงึคอืไม่ ใช่วา่ผมจะรบัใช้พระเจ้า
ไดม้ากเพยีงใด ผมจะสรรเสรญิพระเจา้ไดอ้ยา่งไร แตว่ธิทีีผ่มจะทำาใหจ้ติวญิญาณของผมมีความสุข
และวธิีที่คนในของผมจะไดร้บัการหล่อเลีย้ง

จากการเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้า ความปรารถนาที่จะให้พระนามของพระองค์ ได้รบัเกียรติและปกป้อง
ช่ือเสียงของพระองค์ น่ีคือส่ิงที่พระเยซูหมายความถึงโดย "ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสัก
การะ" พระเจ้าจะทรงให้เกียรติคำาอธิษฐานของเราเมื่อเราให้เกียรติและชื่อเสียงของพระองค์เหนือส่ิงอื่น

429 ลูกา 11:2
430 สดดุ ี37:4
431 เฉลยธรรมบัญญัต ิ12:18, เฉลยธรรมบัญญัต ิ14:26, เฉลยธรรมบัญญัต ิ16:11, 15; 1 พงศ์กษัตรยิ์ 1:40
432 ยากอบ 4:3
433 ลูกา 5:16, การเน้นเพิ่มเข้ามา
434 ยอห์น 5:20, 30
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ใดเสมอ หลักการประการแรกของการอธิษฐานคอืเมื่อเราดแูลส่ิงที่สำาคญัตอ่พระเจ้า พระองคจ์ะดแูลส่ิงที่
สำาคญัสำาหรบัเรา

หลายคนสงสัย: “เราจะรู้ ไดอ้ยา่งไรวา่เมือ่เราอธษิฐานเพยีงพอสำาหรบัคำาขอบางอยา่งแลว้ เวลาเทา่ไหรจ่งึจะ
เหมาะสมทีจ่ะใช้เวลากบัพระเจา้ในการอธษิฐานทกุวนั?” คำาถามประเภทน้ีเป็นอาการของอธษิฐานทีผ่ดิจดุ 
เพื่อนของฉัน ดร. ฟิล บราวน์ ตอบคำาถามเหล่าน้ีเป็นอย่างด:ี

ถา้ “อธษิฐานโดยไม่หยุด”435 หมายความวา่ทุกความคดิทีต่ืน่อยูน้ั่นตอ้งถกูครอบงำาดว้ยการอธษิฐาน 
ดงัน้ันไมม่ี ใคร รวมทัง้พระเยซเูอง ทีอ่ธิษฐานมากพอ ตวัอยา่งของพระเยซรูวมถงึการอธิษฐานออ้น
วอนสัน้ๆ ในวนัขอบคณุพระเจา้436 การอธษิฐานในช่วงเช้าตรู่437 การอธษิฐานช่วงดกึ438 การอธษิฐาน
ในเวลากลางวนั439 และคนืละหมาด440 อยา่งไรก็ตาม ทัง้พระเยซแูละผูเ้ขยีนพระคมัภรีค์นอืน่ ๆ  ไม่
ได้ ให้เวลามาตรฐานที่ถือวา่ "เพียงพอ"  ในการอธิษฐาน…

ส่ิงทีช่่วย (และตดัสิน) ผมคอืการวดัการอธษิฐานของผมในแงข่อง ความสมัพันธ์และความรบัผิด
ชอบ ผมมคีวามสัมพนัธ์กับภรรยา แตผ่มไมถ่ามตวัเองวา่ “ผมคยุกบัเธอมากพอหรอืยงั” ประเด็นใน
ความสัมพนัธค์อืความเขา้ใจและความใกลชิ้ด ผมมุง่มัน่ทีจ่ะสนทนากบัภรรยาของผมเพือ่ทำาความ
เข้าใจเธอและให้เธอเข้าใจผม เมื่อเราเข้าใจกันในเวลาที่กำาหนด น่ันก็เพียงพอแล้ว แน่นอนวา่การ
สรา้งความเข้าใจซ่ึงกันและกันในวนัน้ีไม่ ได้หมายความวา่เราไม่จำาเป็นต้องส่ือสารกันในวนัพรุง่น้ี 
เรามคีวามสัมพนัธก์บัพระเจา้ และการอธษิฐานคอืวธิทีีพ่ระเจา้กำาหนดใหเ้ราพฒันาความสัมพนัธ ์
เราต้องอธิษฐานอ้อนวอนบ่อยเพียงใดและต้องใช้เวลานานเท่าใดเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรากับ
พระเจ้าเตบิโตขึน้ น่ันจะมีมากขึน้ในบางครัง้และน้อยลงในบางครัง้

ในแง่ของ ความรบัผิดชอบ เราทุกคนมีความรบัผิดชอบทางวญิญาณในการอธิษฐาน พระคมัภีร์
บอกเราวา่เราตอ้งอธษิฐานเผือ่มนุษยท์กุคน441 เพือ่ “กษัตรยิแ์ละบรรดาผูอ้ยู่ ในตำาแหน่งสูง”442 เพือ่
ใหพ้ระเจา้แหง่การเก็บเกีย่วส่งไป กรรมกร443 สำาหรบัผูท้ีข่ม่เหงเรา444 เพือ่พระนามของพระองคจ์ะ
ไดร้บัการชำาระใหบ้รสุิทธิ ์อาณาจกัรของพระองคจ์ะมาถงึ พระประสงคข์องพระองคจ์ะสำาเรจ็ ความ
ต้องการประจำาวนัของเรา การให้อภัย สำาหรบับาปใด ๆ ที่กระทำา การปกป้องจากมารรา้ย445 และ
สำาหรบัวสุิทธิชนทุกคน446 นอกเหนือจากความรบัผิดชอบในการอธิษฐานอ้อนวอนที่ระบุไวเ้หล่าน้ี

435 1 เธสะโลนิกา 5:17
436 มัทธิว 15:36
437 มาระโก 1:35
438 มัทธิว 14:25
439 ลูกา 9:18
440 ลูกา 6:12
441 1 ทิโมธี 2:1
442 1 ทิโมธี 2:2
443 ลูกา 10:2
444 มัทธิว 5:44
445 มัทธิว 6:9-11
446 เอเฟซัส 6:18
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แล้ว เรายังมีความรบัผิดชอบในการอธิษฐานอ้อนวอนเพ่ือผู้ที่เราควบคุมดูแลและมีอิทธิพลทาง
วญิญาณ ซามูเอลตระหนักดีวา่การล้มเหลวในการอธิษฐานเผื่อผู้ที่พระเจ้ากำาหนดให้เขาเป็นผู้มี
อำานาจฝ่ายวญิญาณจะเป็นการทำาบาปตอ่พระเจ้า447 เป็นจรงิเช่นเดยีวกับเรา

เมื่อจุดสำาคญัของการอธิษฐานคอืความสัมพันธ์และความรบัผิดชอบ เราจะไม่คดิถึงเวลามากนัก

ผลของการอธิษฐานในชีวติและการรบัใช้ของพระเยซู
ลูกาบันทึกรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับฉากบัพติศมาของพระเยซูท่ีผู้เขียนพระกิตติคุณคนอื่นไม่
ไดบ้ันทึก:

และเม่ือทรงอธิษฐานอยู่ ฟ้าสวรรค์ก็แหวกออก และ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงรปูสัณฐานดุจ
นกเขาเสด็จลงมาบนพระองค ์และมเีสียงหน่ึงมาจากสวรรค ์ซึ่งตรสัวา่ “ทา่นเป็นบตุรทีร่กัของเรา 
เราโปรดปรานท่านมาก”448

เราไม่มีบันทึกว่าพระเยซูกำาลังอธิษฐานอะไร แต่พระองค์ยืนเปียกโชกกลางแม่น้ำ าจอร์แดน อธิษฐาน
อย่างเงียบ ๆ พระบิดาของพระองค์ ให้เกียรติ ยืนยัน รับรองพระองค์และทำาให้พระองค์เต็มด้วยพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

พระเยซูทรงได้รบัการหนุนใจและพระคุณจากพระบิดา

จอห์น เวสลีย์ตัง้ข้อสังเกตวา่ในพระกิตติคุณสามครัง้ ต่างวาระกัน เมื่อมีเสียงพูดจากสวรรค์น่ันคือ “ ใน
ขณะที่พระองคกำาลังอธิษฐานหรอืหลังจากน้ันไม่นาน” 449

ชายและหญิงที่ชอบสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นประจำาในสถานที่อธิษฐานมีความมั่นใจ กล้าหาญ และ
มีชัยชนะมากกวา่เพราะพวกเขาดำาเนินชีวติในความบรบิูรณ์ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระวญิญาณของ
พระเจา้เป็นพยานพรอ้มกบัจติวญิญาณของพวกเขาวา่พวกเขาเป็นบตุรของพระเจา้ และโดยพระวญิญาณ
ของพระเจ้า พวกเขากำาลังรอ้งเรยีกอับบา พระบิดา!

ชายหญิงทีล่ะเลยการอธิษฐานน้ันไม่รูสึ้กปลอดภัยและจึงตอ้งขอคำายืนยันจากผู้คน ความกลัวของพวกเขา
เป็นกับดักตอ่พวกเขาเอง450 เมื่อผมรูสึ้กกลัวและไม่ปลอดภัย ผมรูว้า่มีปัญหาในชีวติการอธิษฐานของผม 
เมื่อความหลงใหลและความคลั่งไคล้ ความเชื่อมั่น และความรกัหายไปจากหัวใจและเสียงของผม ผมรูว้า่
มีปัญหาในชีวติการอธิษฐานของผม เมื่อผมกังวลเกี่ยวกับส่ิงที่คนอื่นคดิมากเกินไป ก็มีปัญหาในชีวติการ
อธิษฐานของผม ถ้าผมถูกดงึเข้าสู่ การส่งเสรมิตนเอง ผมรูว้า่มีปัญหาในชีวติการอธิษฐานของม เมื่อผมมี
พลงัในการสอน มน้ีำ าใจชอบวพิากษ์วจิารณ์ ทำาทอีธษิฐานในทีส่าธารณะ ผมรูว้า่มปีัญหาในชีวติการอธษิฐาน
ของผม ความกล้าหาญและความมั่นใจมาจากการอธิษฐาน

447 1 ซามูเอล 12:23
448 ลูกา 3:21-22, การเน้นเพิ่มเข้ามา
449 ลูกา 9:35; ยอห์น 12:28
450 สุภาษิต 29:25
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พระเยซูได้รบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

ลูกาบอกเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหมือนนกพิราบและสถิตบนพระเยซูขณะที่พระองค์
อธษิฐาน451 ( ในทำานองเดยีวกนั เหตกุารณ์น้ีเกดิขึน้ขณะทีอ่คัรสาวกกำาลังอธษิฐานใหพ้ระวญิญาณบรสุิทธิ์
เสด็จลงมาเหนือพวกเขา)452 แลว้พระวญิญาณทรงนำาพระเยซเูขา้ไปในถ่ินทรุกนัดาร 453 ทีซ่ึ่งหลงัจากส่ีสิบ
วนัแลว้ พระองค ์“ ไดเ้สด็จกลบัไปในฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณมายังแควน้กาลลิ”ี454 ขอ้ทา้ทายทีม่นุษยท์ำา
ไม่ไดอ้ยูข่า้งหน้าพระองค ์เรยีกรอ้งการมอียูแ่ละอำานาจท่ีเหนือพลงัมนุษย์ของพระองคเ์อง พระเยซตูอ้งการ
ความเต็มบรบิูรณ์ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และความเต็มบรบิูรณ์น้ีมาจากการอธิษฐาน

เป็นไปไม่ไดท้ี่จะยิ่งใหญ่ ในอาณาจักรของพระเจ้าโดยปราศจากการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานคอืที่พระ
วญิญาณบรสุิทธิท์รงเตมิ กำากบัดแูล จดัเตรยีม และเสรมิกำาลงัครสิเตยีน ชารล์ส สเปอรเ์จยีน กลา่ววา่ “หาก
คณุสามารถยิง่ใหญ่ได้ โดยไมอ่ธษิฐาน ความยิง่ใหญข่องคณุก็จะพนิาศ ถา้วธิกีารของพระเจา้คอืการอวยพร
คณุอย่างมาก พระองคก็์จะช่วยคณุอธิษฐานอย่างมาก”

กวา่รอ้ยปีที่แล้ว บาทหลวงหนุ่มชาวอังกฤษช่ือ ซามูเอล แชดวกิ เริม่คน้หาพลังของพระเจ้าอย่างจรงิจัง ส่ิง
ทีเ่ขาคน้พบน้ันดกีวา่ส่ิงทีเ่ขาเคยจนิตนาการไวม้าก น่ันคอืความบรบิรูณ์ของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์น่ีคอืคำา
ยืนยันของเขา:

ต้นปี 1882 ประสบการณ์หน่ึงมาถึงข้าพเจ้าซึ่งยกชีวติข้าพเจ้าขึน้สู่ระนาบใหม่ของความเข้าใจ
และพลัง ผมได้รบัของขวญัจากพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ  ผมถูกนำาในทางท่ีผมไม่รู ้เพราะผมแทบ
ไม่เคยไดย้ินวา่ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นไปได ้ความตอ้งการของงานที่เป็นไปไม่ไดป้ลุกผมให้ตืน่
ขึน้ ผมไม่มีอำานาจหรอืกำาลังในการรบัใช้หรอือธิษฐาน ผมเริม่อธิษฐานขออำานาจเพื่อรบัใช้…. มัน
คอืพลงัทีผ่มตอ้งการ ผมตอ้งการพลงัทีผ่มจะประสบความสำาเรจ็ และความกงัวลหลกัของผมเกีย่ว
กบัพลังคอืความสำาเรจ็ท่ีพลังน้ีจะนำามา ผมตอ้งการความสำาเรจ็ทีจ่ะเตมิเต็มครสิตจกัรของผมช่วย
ชีวติผูค้น และทำาใหป้้อมปราการอนัแข็งแกรง่ของซาตานพงัทลายลง ผมยงัเด็กและผมก็รบีรอ้นไป
หน่อย พวกเราสิบสองคนเริม่อธษิฐานออ้นวอนเป็นกลุม่และคำาตอบก็มา…. พระองคท์รงนำาเราไป
สู่วนัเพ็นเทคอสต ์กุญแจสูชี่วติทัง้หมดของผมอยู่ ในประสบการณ์น้ัน . มันปลุกจิตใจของผม
และทำาความสะอาดหัวใจของผม มันให้ความสุขใหม่และพลังใหม่ ความรกัใหม่และความเห็นอก
เห็นใจใหม่ มันทำาให้ผมมีพระคมัภีร์ ใหม่และข้อความใหม่ เหนือสิง่อ่ืนใด มันทำาให้ผมมีความ
เข้าใจใหม่และความใกล้ชิดใหม่ ในการสมานไมตรแีละพันธกิจการอธิษฐาน455

 » คน้ด ูกิจการ 1:14; กิจการ 2:42; กิจการ 3:1; กิจการ 4:31; กิจการ 6:4. จากข้อเหล่าน้ี อะไรคอืลำาดบั
ความสำาคญัของครสิตจักรตามพันธสัญญาใหม่? อะไรคอืผลกระทบของคำาอธิษฐานของพวกเขา?

451 ลูกา 3:21-22
452 กิจการ 4:31
453 ลูกา 4:1
454 ลูกา 4:14
455 Samuel Chadwick, The Path of Prayer, (Originally published 1938). บทที ่7 ดงึขอ้มลูจาก http://www.justbychrist.

org/images/PDF/The_Path_of_Prayer_by-Samuel_Chadwick.pdf September 12, 2020.
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วธีิปลูกฝังความสมัพันธ์ท่ี ใกล้ชิดย่ิง
ขึน้กับพระเจ้าในการอธิษฐาน

เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้

1. มาด้วยความเคารพและการนมัสการ

เริม่การอธษิฐานเสมอโดยมองขึน้ขา้งบนแทนทีจ่ะมองตวัเองหรอืมองไปทีป่ัญหาของคณุ นมสัการพระเจา้
ในส่ิงทีพ่ระองคเ์ป็น ใครค่รวญถงึความยิง่ใหญข่องพระองค ์เอย่พระนามและคณุลกัษณะของพระองคอ์อก
มาดงั ๆ แล้วขอบพระคณุสำาหรบัทุกส่ิงที่พระองคท์ำา มีสง่าราศีของพระองคเ์ป็นแรงจูงใจเสมอ!

2. มาด้วยความยินดี

น่ีคอืส่ิงที่ผู้ประพันธ์เพลงสดดุหีมายถึง เมื่อท่านกล่าววา่

ชาวโลกทัง้สิน้เอ๋ย จงเปล่งเสียงช่ืนบานถวายแดพ่ระเจ้า จงปรนนิบัตพิระเจ้า ดว้ยความยินด ีจง
เข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการรอ้งเพลง! จงรูเ้ถิดวา่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า! คือพระองค์เอง
ที่ทรงสรา้งเราทัง้หลาย และเราก็เป็นของพระองคเ์ราเป็นประชากรของพระองค ์เป็นแกะแห่งทุ่ง
หญ้าของพระองค ์จงเข้าประตขูองพระองคด์ว้ยการโมทนาและเข้าบรเิวณพระนิเวศของพระองค์
ดว้ยการสรรเสรญิ! จงถวายโมทนาขอบพระคณุพระองค ์จงถวายสาธุการแดพ่ระนามของพระองค ์
เพราะพระเจ้าประเสรฐิความรกัมัน่คงของพระองคด์ำารงเป็นนิตยแ์ละความสัตยสุ์จรติของพระองค์
ดำารงอยู่ทุกช่ัวชาตพิันธุ์456

จงเข้ามาอธิษฐานด้วยความยินดี แม้วา่คุณจะไม่รูสึ้กเช่นน้ันก็ตาม เตือนจิตวญิญาณของคุณวา่พระเจ้า
เป็นใครและห่วงใยคณุและดี ใจ! จงขอบพระคณุ! จงทำาให้วญิญาณและสถานทีอ่ธิษฐานของคณุสดใสขึน้
ดว้ยเพลงและเพลงสรรเสรญิพระเจา้ จงรอ้งเพลงบทใหม ่จงช่ืนชมยนิดี ในพระเจา้กอ่นเสมอ แลว้ชีวติการ
อธษิฐานของคณุจะเปลีย่นไป จงทำาส่ิงน้ีและจะมช่ีวงเวลาท่ีจติวญิญาณของคณุเขา้สู่ความยินดแีหง่สวรรค์
และเมื่อสวรรคล์งมาสู่โลกแห่งความทุกข์ยากของคณุ ผมรูเ้รือ่งน้ีเพราะผมเคยประสบมา!

3. จงมาพรอ้มกับ ความถ่อมตนและความกล้าหาญ

คำาเชือ้เชิญของพระเจ้าทีม่ี ใหค้ณุและผม อา่นดงัน้ี: “เมือ่น้ัน ขอใหเ้ราเขา้ไปใกลพ้ระทีน่ั่งแหง่พระคณุดว้ย
ความมัน่ใจ เพือ่เราจะได้ ไดร้บัพระเมตตาและพบพระคณุทีจ่ะช่วยในยามขดัสน”457 จงสรรเสรญิพระเจา้!

ถา้การเขา้มาสู่ทีป่ระทบัของพระเจา้จำาเป็นตอ้งสมบรูณ์แบบ ปราศจากบาป จะไมม่ี ใครในพวกเราเขา้มาได้
เลย แตเ่ราไดม้าโดยผา่นความสมบรูณ์ของพระเยซคูรสิตแ์ละโดยคณุความดขีองพระองค!์ เรามาดว้ยความ
มัน่ใจเมือ่เรามา—ไม่ใช่มองดขูา้งในก่อนแตม่องขึน้ไปยังเบือ้งบน น่ีคอืทีท่ี่ ไดร้บัพระคณุและความเมตตา

456 สดดุ ี100, ฉบับแปลมาตรฐาน TH1971
457 ฮีบร ู4:16, ฉบับแปลมาตรฐาน TH1971
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4. จงมาด้วยมือท่ีสะอาดและบรสุิทธ์ิ ใจ

อกีครัง้ทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุรีอ้งวา่ “ผู้ ใดจะขึน้ไปบนภูเขาของพระเจา้? และผู้ ใดจะยืนอยู่ ในวสุิทธสิถาน
ของพระองค?์ คอืผูท้ีม่มีอืสะอาดและใจบรสุิทธิ ์ผู้ทีมิ่ไดป้ลงใจในส่ิงเท็จและมิไดส้าบานอยา่งหลอกลวง”458

อยา่คดิวา่คณุจะสามารถมีสามัคคธีรรมกับพระเจา้ได ้ถา้คณุมทีศันคตทิี่ ไมจ่รงิจังตอ่ความบาป และถา้ความ
สัมพันธ์ของคณุกับคน ๆ หน่ึงพังทลายลงและคณุไม่ไดท้ำาในส่ิงที่คณุสามารถทำาไดเ้พื่อแก้ ไข

5. มาพรอ้มกับความคาดหวงัท่ีอดทน

เดวดิอธิษฐานวา่ “จิตใจของข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค”์459 และอีกครัง้ 
“จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าจงคอยท่าพระเจ้าแตอ่งคเ์ดยีว เพราะความหวงัของข้าพเจ้ามาจากพระองค”์460

หน่ึงในเครือ่งหมายการอธษิฐานของชายและหญงิคอืการทีพ่วกเขาใช้เวลาฟังพระวญิญาณของพระเจ้าใน
ขณะทีพ่ระองคเ์ปิดเผยทศันะของพระเจา้ (จากพระคมัภรี)์ เกีย่วกบัสถานการณ์ในชีวติจรงิของเรา เป็นเรือ่ง
น่าทึง่ทีพ่ระเจา้จะตรสัเมือ่เราให้ โอกาสพระองค ์เมือ่เรารอ้งทูลพระองค ์และเมือ่เรารอคำาตอบจากพระองค์

 » โมเสสและอัครสาวกเป็นตวัอย่างของการสามัคคธีรรมที่สำาคญักับพระเจ้าตอ่ชีวติการอธิษฐาน ใช้
เวลาสักครูเ่พือ่เปรยีบเทยีบ อพยพ 33:11, 17 และ ยอหน์ 15:14-16 อภปิรายถงึบทบาทของมติรภาพ
กับพระเจ้าในชีวติการอธิษฐานของเรา

อธิษฐานเผ่ือความสำาเรจ็ของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

“ขอให้อาณาจกัรของพระองคม์าตัง้อยู ่ขอใหน้้ำ าพระทยัของพระองคถ์กูกระทำาในแผ่นดนิโลก เหมอืนอยา่ง
ที่น้ำ าพระทัยของพระองคถ์ูกกระทำาในสวรรค”์461

พระเยซทูรงสอนเหลา่สาวกวา่ในการอธษิฐานแตล่ะวนั พวกเขาตอ้งคำานึงถงึความหว่งใยของพระเจา้กอ่น
เรือ่งของพวกเขาเอง พระองคส์อนวา่ จากความเป็นหน่ึงเดยีวกับพระองค ์พระองคจ์ะก่อรา่งความคดิและ
คำาอธิษฐานของเราตอ่ส่ิงที่พระองคต์อ้งการจะทำาในครอบครวั ชุมชนของเรา และท่ามกลางผู้คนในโลก

พระประสงคข์องพระเจา้คอือะไร? ไม่ ใช่วา่คนบาปหรอืวสุิทธชินมชีีวติทีส่บาย ไมเ่จ็บปวด ปราศจากส่ิงลอ่ใจ 
แต่ โดยผา่นความยากลำาบากทัง้หมดในชีวติน้ี ความรกัและพระคณุทีท่รงไถข่องพระองคจ์ะมองเห็นได้ ใน
บ้านของเรา ครสิตจักรของเรา ชุมชนของเรา และทั่วโลก น่ีคอืพระประสงคข์องพระเจ้าทีเ่ราควรอธิษฐาน 
น่ีคอืสวรรคท์ี่ลงมาสู่แผ่นดนิโลก!

458 สดดุ ี24:3-4, ฉบับแปลมาตรฐาน TH1971
459 สดดุ ี62:1
460 สดดุ ี62:5
461 ลูกา 11:2
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พระประสงค์ของพระเจ้าคือคุณธรรมและค่านิยมของอาณาจักรฝ่ายวญิญาณ 462 จะปรากฏในผู้เช่ือทุก
คน และโดยทางส่ิงเหล่าน้ีพระประสงคข์องพระองคจ์ะแผ่ขยายไปทั่วโลก พระองคป์ระสงค์ ให้อาณาจักร
แห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยนของอาณาจักร ความชอบธรรมของอาณาจักร ความเมตตาใน
อาณาจักร ความบรสุิทธ์ิของอาณาจักร ความสงบสุขของอาณาจักร ความอดทนของอาณาจักร และความ
รกัในอาณาจักรแผ่กระจายไปทั่วโลก

ณ จดุน้ีในช่วงเวลาอธษิฐาน ของเรา เราควรอธษิฐานเพือ่การแตง่งานของเรา ลกู ๆ  หลาน ๆ  ผูร้บัใช้ครสิเตยีน
ทัว่โลก ความรอดของจติวญิญาณ ครสิตจกัรท่ีตอ้งทนทุกข์ และประเทศท่ีเราอาศัยอยู่และผูน้ำาของประเทศ 
เราควรอธษิฐาน ไม่ ใช่การอธษิฐาน ทีม่มีนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง แตค่วรอธษิฐาน เพือ่ใหพ้ระคณุทีท่รงช่วยให้
รอด ที่ชำาระให้บรสุิทธิ์ และที่คงอยู่ตลอดไปจะเข้าถึงพวกเขา

แทบไม่น่าเชื่อวา่ด้วยการอธิษฐาน เราจะมีส่วนรว่มกับพระเจ้าในความสำาเรจ็ของอาณาจักรฝ่ายวญิญาณ
ของพระองคท์ัว่โลก แมว้า่เราอาจไม่ไดเ้ห็นผลทัง้หมดก็ตาม โดยการอธิษฐาน เราตอ่สู้เพือ่จิตวญิญาณของ
มนุษย์ และการอธิษฐานเหล่าน้ัน “มีอานุภาพโดยทางพระเจ้าทีจ่ะทำาลายบรรดาป้อมปราการทีเ่ข้มแข็งลง
ได”้463 ในขณะทีพ่ระเจา้ใหภ้าระแกเ่ราดว้ยส่ิงทีพ่ระองคต์อ้งการทำา คนท่ีพระองคต์อ้งการเข้าถงึ และการรบั
ใช้ท่ีพระองคต์อ้งการให้เราทำา เราจึงอธิษฐานตามความตอ้งการแตล่ะอย่าง และเมือ่เรามุ่งคำาอธิษฐานของ
เราไปสู่ลำาดบัความสำาคญัของอาณาจักร พระองคจ์ะทรงอวยพรชีวติการอธิษฐานของเราและขยายอำานาจ
การปกครองของพระองค์ ในใจและชีวติของผู้คนและนานาชาต!ิ

จงอธิษฐานให้สอดคล้องกับอาณาจักรและพระประสงค์ของพระเจ้า

ส่ิงสำาคญัที่สุดอย่างหน่ึงที่ตอ้งเข้าใจในที่น้ีคอื การจะอธิษฐานไดส้ำาเรจ็ เราตอ้งอธิษฐานเผื่อส่ิงเหล่าน้ันท่ี
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า ขณะที่พระเจ้านำาส่ิงที่คุณรูว้า่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เข้า
มาในความคิดของคุณ—ความรอดของคนบาป การรกัษาและฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ที่แตกสลาย ความสา
มัคคี ในครสิตจักรของพระองค ์การเรยีกและส่งผู้รบัใช้ครสิเตยีน การทำาคนเป็นสาวกในทุกประเทศ— ให้
อธิษฐานเผื่อส่ิงเหล่าน้ี

ครสิเตียนบางครัง้สับสนเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้า ขัน้ตอนแรกในการขจัดความสับสนคือการ
อธิษฐานและทำาทุกส่ิงที่เรารูอ้ย่างชัดเจนวา่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงช่วยให้เรา
แยกแยะส่ิงที่เหลือ

สิง่ท่ีเรารูอ้ย่างชัดเจนเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

 · เรารูว้า่เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ทุกคนไดร้บัความรอด464

462 เพื่อให้เข้าใจวา่อาณาจักรของพระเจ้าเกี่ยวกับอะไร เราตอ้งศึกษาคำาเทศนาบนภูเขา มัทธิว 5-7 
463 2 โครนิธ์ 10:4
464 2 ทิโมธี 2:4
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 · เรารูว้า่เป็นพระประสงคข์องพระเจา้ทีค่รสิเตยีนทกุคนดำาเนินชีวติทีบ่รสุิทธิแ์ละงดเวน้จากการผดิ
ศีลธรรมทางเพศ465

 · เรารูว้า่เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าสำาหรบัเราที่จะขอบคณุในทุกส่ิง466

 · เรารูว้า่เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าที่บางครัง้เราตอ้งทนทุกข์467

 · เรารูว้า่เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าเสมอที่ครสิเตยีนทำาดี468

 · เรารูว้า่เป็นพระประสงคข์องพระเจ้าที่จะส่งคนงานไปยังทุ่งเก็บเกี่ยวของพระองค์469

ลูกของผมสองคนเล่นกีตาร ์ส่ิงหน่ึงที่ผมสังเกตเห็นเกี่ยวกับนักเล่นกีตารค์อื ทุกครัง้ที่พวกเขาเล่นเพลง 
พวกเขาตอ้งหยุดเพื่อปรบัแตง่เครือ่งดนตรกี่อน พวกเขากระชับและคลายสายตา่ง ๆ จนกวา่คอรด์จะเข้า
กนัไดด้ ีน่ีเป็นตวัอยา่งทีด่วีา่ควรเกดิอะไรขึน้ในการอธษิฐาน การอธษิฐานส่วนตวัเป็นวธิปีรบัความประสงค์
ของเราใหส้อดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระเจา้ และละทิง้ขอ้กงัวลทกุอยา่งที่ ไมส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค์
และแผนของพระองค์

ปัญหาของเราหลายคนคอืเรากังวลมากเกนิไปกบัขอ้กงัวลช่ัวคราวมากกวา่ความหว่งใยช่ัวนิรนัดร ์ไมน่่าแปลก
ใจเลยทีค่ำาอธษิฐานของเราบางครัง้ไม่ไดผ้ล แทนทีจ่ะประสานกับพระประสงคข์องพระเจา้ เราอธษิฐานตาม
ความประสงคข์องเราเกีย่วผูค้น แผนงาน และโครงการตา่ง ๆ  แมว้า่เราไมม่สัีนตสุิขหรอืความมัน่ใจและใจ
เราเต็มไปดว้ยความไม่ลงรอยกัน อย่างไร ๆ เราก็อธิษฐาน น่ีไม่ ใช่การอธิษฐานตามพระคมัภีร์

หากการอธิษฐานคอืส่ิงสำาคญั มันคอืการปรบัจิตวญิญาณของเราให้เข้ากับจิตวญิญาณของพระเจ้า ให้เข้า
กับส่ิงที่สำาคญัสำาหรบัพระองค ์การอธิษฐานคอืการเรยีนรูท้ี่จะเห็นส่ิงทีพ่ระองคเ์ห็น ไดย้ินส่ิงที่ ไดย้ิน รูสึ้ก
ในส่ิงทีพ่ระองคร์ูสึ้ก และเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้เรือ่ย ๆ  และเช่นเดยีวกบัเครือ่งดนตรทีีต่อ้งปรบัเป็น
ประจำา จติวญิญาณของเราก็ตอ้งไดร้บัการปรบัตามพระประสงคข์องพระเจา้อย่างตอ่เน่ืองโดยการอธษิฐาน

คำาอธษิฐานของเราจะไม่มีวนัสูงกวา่เพดานหอ้ง หากคำาอธษิฐานของเราไมส่อดคลอ้งกบัพระดำารขิองพระเจา้ 
เพราะเหตใุด? เพราะพระวญิญาณบรสุิทธิ ์ผู้ทรงเป็นกญุแจสู่พลังในการอธษิฐาน เห็นดว้ยกบัคำาอธษิฐานที่
เราอธิษฐานตามพระประสงคข์องพระเจา้เทา่น้ัน “และพระองคผ์ูท้รงตรวจคน้ใจทัง้หลาย ก็ทรงทราบพระ
ดำารขิองพระวญิญาณ เพราะวา่พระองคท์รงอธษิฐานขอเพือ่บรรดาวสุิทธชินตามน้ำ าพระทยัของพระเจา้”470 
พระวญิญาณบรสุิทธิจ์ะไมม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการอธษิฐานที่ ไมเ่ป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ พระองค์
จะไม่ถูกบงการ บังคับ หรอืหลอกให้อวยพรเรานอกพระประสงค์ของพระเจ้า ดังน้ัน เราต้องค้นหาวา่น้ำ า
พระทัยของพระองคเ์ป็นอย่างไรและอยู่ภายใตน้้ำ าพระทัยน้ัน

465 1 เธสะโลนิกา 4:3
466 1 เธสะโลนิกา 5:18
467 1 เปโตร 4:19
468 1 เปโตร 2:15
469 มัทธิว 9:38
470 โรม 8:27
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วธีิประสานชีวติการอธิษฐานของเรากับอาณาจักรและพระประสงค์ของพระเจ้า

1. ได้รบัการหล่อเลีย้งในพระคัมภีร์

พระคมัภีรต์อ้งแจ้งและกำาหนดรปูแบบคำาอธิษฐานของเรา พระเจ้ารกัพระคำาของพระองคแ์ละไม่เคยทรง
นำาเราใหอ้ธษิฐานขอส่ิงใดทีข่ดักบัพระคำาน้ัน ถา้เราตอ้งการเขา้ใกลพ้ระเจา้มากขึน้ในการอธษิฐาน เราตอ้ง
รกัษาพระคำาของพระองคอ์ยูเ่สมอ เริม่การอธษิฐานส่วนตวัดว้ย การใครค่รวญในพระคมัภีรเ์สมอ ถา้คณุจะ
ศึกษาชีวติการอธษิฐานของคนอย่างอบัราฮัม โมเสส เอลยีาห ์และอนันา คณุจะสังเกตเห็นวา่พวกเขาอธษิฐาน
ไดด้เีพราะพวกเขารูจ้ักพระคำาของพระเจ้า พวกเขายึดพระเจ้าตามคำาสัญญาของพระองคอ์ย่างไม่ลดละ

เมื่อลูกคนหน่ึงของเราหันหลังให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาหน่ึง หลายครัง้ที่ผมกับเบ็คกีภรรยาอธิษฐานดว้ย
พระคมัภรีเ์พือ่เธอ เราอธิษฐานขอใหเ้สีย้นหนามเพือ่ใหเ้ธอไมส่บายใจในการกบฏของเธอ471 เราออ้นวอนขอ
คำามั่นสัญญาของพระเจ้าที่จะอวยพรบ้านของคนชอบธรรม472 เราอธิษฐานขอความเช่ือมั่น473 เราอธิษฐาน
ขอความเมตตาจากพระเจ้า474 เราอธิษฐานขอให้ดวงตาฝ่ายวญิญาณของเธอเปิดออก และพระบิดาจะทรง
ดงึเธอเขา้มาหาพระองคเ์อง475 เราอธษิฐานโดยใช้พระคมัภรีห์ลายขอ้เพือ่ลกูสาวของเราอยา่งไมล่ดละ และ
เมือ่เราทำาเช่นน้ัน ความเช่ือของเราก็เขม้แข็งขึน้ เรือ่งน้ีตอ้งใช้เวลา แตพ่ระเจา้ไดย้นิและตอบคำาอธษิฐาน 
ทุกวนัน้ีลูกสาวคนโตของเรากำาลังเดนิกับพระเจ้า และเป็นความยินดอีย่างยิ่งสำาหรบัเรา!

2. จัดรปูแบบคำาอธิษฐานของคุณหลังจากคำาอธิษฐานในพระคัมภีร์

มีคำาอธิษฐานหลายรอ้ยบทในพระคมัภีร ์หลายตอนอยู่ ในบทเพลงสดดุ ีใช้คำาอธิษฐานเหล่าน้ีในเวลาส่วน
ตวัของคณุกับพระเจ้า และฝึกประยุกต์ ใช้ ในสถานการณ์ของคณุเอง

จอร์จ มูลเลอร์กล่าวว่า “ผมเห็นว่าส่ิงที่สำาคัญที่สุดท่ีผมต้องทำาคือให้ตัวเองอ่านพระวจนะของพระเจ้า
และใครค่รวญ”

3. ปฏิบัติตามการนำาของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

มหีลายครัง้ทีพ่ระเจา้ทำาใหชั้ดเจนวา่มบีางส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการใหเ้ราอธษิฐานเพ่ือถวายเกยีรตแิดพ่ระองค ์
วธิีเดียวที่จะรูว้า่ส่ิงน้ีก็คือให้พระวญิญาณทรงนำา476 ในฐานะผู้นำามิชชันนาร ีสามี และบิดา มีหลายครัง้ที่
พระเจ้าทรงกระตุน้เตอืนให้ผมอธิษฐานขอส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ (เช่น การรกัษาโดยพระเจ้า) แม้วา่จะไม่ได้
มีคำาม่ันสัญญาใดสำาหรบัเรือ่งเป็นพิเศษในพระคมัภรี ์ผมพบวา่ดว้ยการยนืยนัภายในท่ีหนักแน่น ความเช่ือ
จงึแรงกลา้ขึน้ และคำาตอบก็มาในทีสุ่ด ในบางครัง้ ผมไมส่ามารถอธษิฐานเพือ่ความตอ้งการทีค่ลา้ยกนัดว้ย 
 

471 โฮเชยา 2:6; สุภาษิต 22:5
472 สดดุ ี127-128 
473 ยอห์น 16:8
474 สดดุ ี103:8
475 ยอห์น 6:44
476 โรม 8:14
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ความมัน่ใจหรอืแน่นอน แตต่ระหนักวา่ผมไมค่วรพยายามบงัคบัเจตจำานงของผมตอ่พระเจา้ พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงช่วยให้เรารูว้า่จะอธิษฐานขออะไรและจะอธิษฐานอย่างไร477

4. แสวงหาการยืนยันจากพระกายของพระครสิต์

ถ้าพระเจ้านำาเราให้อธิษฐานขอส่ิงหน่ึง พระองคจ์ะทรงใช้ครอบครวัฝ่ายวญิญาณของเราเพื่อยืนยันเรือ่งน้ี
และกระทั่งรวมใจกันอธิษฐานเพื่อส่ิงน้ัน ถ้าไม่มีข้อตกลง ย่อมไม่ ใช่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทีท่รงนำาเรา 478

การอธิษฐานเผ่ือความจำาเป็นสว่นตัว

ขอโปรดประทานอาหารประจำาวนัแก่ข้าพระองคท์ัง้หลายในกาลวนัน้ี และขอโปรดยกโทษบาปทัง้
หลายของขา้พระองคท์ัง้หลาย ดว้ยวา่ขา้พระองคทั์ง้หลายยกโทษใหทุ้กคนท่ีเป็นหน้ีขา้พระองคท์ัง้
หลายดว้ย และขออย่าทรงนำาข้าพระองคท์ัง้หลายเข้าไปในการทดลอง แตข่อทรงช่วยข้าพระองค์
ทัง้หลายให้พ้นจากความช่ัวรา้ย479

ตอนน้ีเราไดป้ลูกฝังหัวใจของการนมัสการแล้ว ตอนน้ีเราไดแ้สวงหาความสำาเรจ็ในอาณาจักรของพระองค์
แล้ว เราก็พรอ้มที่จะเสนอคำาขอของเรา และพระองคย์ินดทีี่จะไดย้ินและตอบพวกเขา!

1. เราอธิษฐานขออาหารประจำาวนั

ทกุส่ิงทีจ่ำาเป็นตอ่ชีวติฝ่ายวญิญาณและรา่งกายสำาหรบัวนัท่ีจะมาถงึ พระเจา้ตอ้งการทีเ่ราพึง่พาอาศัยพระองค์
เช่นน้ี เพราะความวางใจแบบเด็ก ๆ เป็นการถวายสง่าราศีความดขีองพระองค ์เมื่อพระเยซูทรงสอนสาวก
ใหอ้ธษิฐานขออาหารประจำาวนั พระองคท์รงเตอืนพวกเขา และเราให้ดำาเนินชีวติทีพ่อประมาณ480 ดงัทีค่รู
คนหน่ึงกล่าวไวว้า่ “เราตอ้งจำากัดความปรารถนา (ส่วนตวั) ของเราตอ่ความจำาเป็นและปล่อยให้อนาคตอยู่
ในพระหัตถ์ของพระองค”์ 481

2. เราอธิษฐานเพ่ือขอการให้อภัยทุกวนัในขณะท่ี ให้อภัยผู้อ่ืน

ในขณะที่ผู้เช่ือที่แท้จรงิไม่ไดด้ำาเนินชีวติในความบาปที่ โจ่งแจ้งและเป็นนิสัย พระเยซูทรงสอนเราให้ ทูล
ขอการอภัยบาปด้วยความนอบน้อมถ่อมตน พวกเราไม่มี ใครรูจ้ักหัวใจของตัวเอง เราไม่เพียงพูดและทำา
ส่ิงตา่ง ๆ ในช่วงเวลาที่อ่อนแอและไม่ระแวดระวงัทางวญิญาณซ่ึงทำาให้พระวญิญาณโศกเศรา้หรอืดบัพระ
วญิญาณ482 แต่เรายังเพิกเฉยส่ิงที่ควรทำา ส่ิงเหล่าน้ีจำาเป็นต้องได้รบัการชำาระพระโลหิตของพระเยซู483  

477 โรม 8:26-27
478 มัทธิว 18:19
479 ลูกา 11:3-4
480 ฟีลิปปี 4:11
481 Alexander MacLaren
482 1 เธสะโลนิกา 5:19
483 ในบันทึกของจอห์น เวสลีย์เกี่ยวกับคำาอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาอธิษฐานวา่ “ข้าแตพ่ระเจ้า ขอทรงไถ่ดว้ยเลือด

ของพระองค ์แม้กระทั่งการอภัยบาป ตามที่พระองคท์รงช่วยให้เรายกโทษให้ทุกคนได้ โดยเสร ีพระองคก็์ทรงให้อภัยการ
ล่วงละเมิดของเราทัง้หมด”
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เหตุฉะน้ันเราควรอธิษฐานรว่มกับผู้ประพันธ์เพลงสดุดีวา่ “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และ
ทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค!์ ขอทรงลองข้าพระองคแ์ละทรงทราบความคดิของข้าพระองค ์และทอด
พระเนตรวา่มีทางช่ัวใดๆ ในข้าพระองคห์รอืไม่และขอทรงนำาข้าพระองค์ ไปในมรรคานิรนัดร”์484

คำาอธษิฐานแสดงการกลบัใจ ประจำาวนัจาก The Book of Common Prayer ไดร้บัการอธษิฐานโดยครสิเตยีน
มานานกวา่สองรอ้ยปีแล้ว และน่ีน่าจะเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดสีำาหรบัเรา:

พระบิดาผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และทรงเมตตาทีสุ่ด เราไดห้ลงและหลงไปจากทางของพระองคเ์หมือน
แกะหลง เราทำาตามอุบายและความปรารถนาของใจเรามากเกินไป เราขุ่นเคอืงตอ่บัญญัตบิรสุิทธิ์
ของพระองค ์เราไดล้ะทิง้ส่ิงที่เราควรทำา และเราไดก้ระทำาส่ิงตา่ง ๆ ที่เราไม่สมควรทำา แตพ่ระองค ์
ขอทรงเมตตาเรา ขอทรงละเวน้ผูท้ีส่ารภาพความผดิ ขอทรงฟ้ืนฟูผูท้ีส่ำานึกผดิตามพระสัญญาของ
พระองคท์ี่ ไดแ้จ้งแก่มนุษยชาติ ในพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา ข้าแตพ่ระบิดาผู้ทรง
เมตตาทีสุ่ด ขอทรงโปรดใหข้้าพระองคด์ำาเนินชีวติตามแบบพระเจ้า ชอบธรรม และมีสตสัิมปชัญญะ 
เพื่อถวายเกียรตแิดพ่ระนามอันบรสุิทธิ์ของพระองค ์อาเมน485

3. เราอธิษฐานเพ่ือชัยชนะทุกวนั

ในการอธษิฐานทุกวนั “อยา่นำาเราไปสู่การลอ่ลวง” เป็นคำาอธษิฐานเพือ่การเฝ้าระวงัทางวญิญาณ ในการวงิวอน
น้ีใหอ้ธษิฐานวา่ “พระบดิาเจา้ขา้ ทรงทราบจดุอ่อนของขา้พระองคแ์ละทีซ่ึ่งศัตรไูดด้กัจบัขา้พระองค์ ไว้ ใน
อดตี โปรดอยา่ใหข้า้พระองคต์อ้งอบัอายและเสียใจ โปรดทำาใหข้า้พระองคเ์ฝ้าระวงัการลอ่ลวง ขา้แตพ่ระเจา้ 
ขอทรงเฝ้าระวงัเหนือรมิฝีปากของขา้พระองค ์ความคดิของขา้พระองค ์และการเลอืกของขา้พระองค์ ในวนั
น้ี พระองคท์รงทราบเส้นทางท่ีข้าพระองคจ์ะเดนิในวนัน้ี (รวมทัง้ทางอินเทอรเ์น็ตดว้ย) ดงัน้ัน ได้ โปรด 
พระบิดา โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ ในวนัน้ีให้เลือกเส้นทางแห่งความบรสุิทธิ์เสมอ ช่วยข้าพระองคเ์ลือก
วนัน้ีซ่ึงจะทำาให้ข้าพระองคห์่างไกลจากความพ่ายแพ้ทางวญิญาณ”

ผมพบวา่เมือ่ผมอธษิฐานดว้ยคำาอธษิฐานน้ีอยา่งรอบคอบและจรงิใจทกุวนั ผมก็ตืน่ตวัทางวญิญาณมากขึน้ 
ตระหนักถึงการสถิตและฤทธิ์อำานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้ และผมจึงมีชัยชนะมากขึน้!

คำาแนะนำาท่ี ใช้การได้
1. อธิษฐานอย่างต่อเน่ือง

ถ้าการอธิษฐานมีความสำาคญัตอ่พระเยซูมาก การอธิษฐานน้ันก็ยิ่งสำาคญัสำาหรบัเรา

ใน ลูกา 18 พระเยซูทรงสอนวา่ผู้เช่ือตอ้งอธิษฐานอย่างไม่ละลด:

484 สดดุ ี139:23-24, ฉบับมาตรฐาน TH1971
485 The Book of Common Prayer. ดึงข้อมูลจาก https://www.episcopalchurch.org/sites/default/files/downloads/

book_of_common_prayer.pdf, 41, September 12, 2020.



165บทเรยีนที ่9 การอธิษฐานส่วนตวั

และพระองค์ตรสัคำาอุปมาหน่ึงให้พวกเขาฟังเพื่อจุดประสงค์น้ี เพื่อคนทัง้หลายควรอธิษฐานอยู่
เสมอ และไม่อ่อนระอาใจ…. และพระเจ้าจะไม่ทรงแก้แคน้ให้บรรดาผู้เลือกสรรของพระองคเ์อง 
ผู้ซ่ึงรอ้งถึงพระองคท์ัง้กลางวนัและกลางคนืหรอื ถึงแม้วา่พระองคท์รงอดทนกับพวกเขานาน?486

ใน ลกูา 21 พระเยซเูตอืนเราวา่การเฝ้าระวงัในอธษิฐานเป็นเคล็ดลบัในการรกัษาจติวญิญาณของเราใหพ้น้
จากการถอยกลับและหลีกหนีพระพิโรธของพระเจ้า:

และจงระวงัตวัพวกทา่นเองใหด้ ีเกรงวา่ในเวลาใดใจของพวกทา่นจะลน้ไปดว้ยการดืม่หรอืกนิเกนิ
ขนาด และดว้ยความมนึเมา และดว้ยบรรดาความกงัวลแห่งชีวติน้ี และวนัน้ันจงึมาถึงพวกทา่นโดย
ไมทั่นรูต้วั เพราะวา่ดจุกบัดกัอนัหน่ึงวนัน้ันจะมาถงึทกุคนทีอ่าศัยอยูบ่นพืน้แหง่แผน่ดนิโลกทัง้สิน้ 
เหตฉุะน้ันทา่นทัง้หลายจงเฝ้าระวงัและอธษิฐานอยูเ่สมอ เพือ่ท่านทัง้หลายจะถกูนับวา่สมควรท่ีจะ
หนีพ้นส่ิงสารพัดเหล่าน้ีที่จะบังเกิดมาน้ัน และเพื่อจะยืนอยู่ตอ่หน้าบุตรมนุษย์ ได้487

ใน ลูกา 22 พระเยซูเปิดเผยวา่การอธิษฐานเป็นกุญแจสำาคัญในการเอาชนะการทดลอง ขณะอธิษฐาน
ออ้นวอนในสวนเกทเสมนี พระเยซทูรงเตอืนสาวกทีเ่หน็ดเหน่ือยวา่ “'จงอธษิฐานเพือ่ทา่นจะไมถ่กูทดลอง 
และพระองคท์รงปลีกตวัออกไปจากพวกเขาไกลประมาณขวา้งหินตก และทรงคกุเข่าลงและอธิษฐาน” 488 
ดว้ยใจทีเ่รา่รอ้นมากขึน้ เมือ่พระองคล์กุขึน้จากการอธษิฐาน พระองคเ์องไดร้บัชัยชนะ พระองคท์รงตำาหนิ
เหล่าสาวกอีกครัง้ดว้ยถ้อยคำาเหล่าน้ีวา่ “ท่านทัง้หลายนอนหลับทำาไม? จงลุกขึน้และอธิษฐาน เกรงวา่ท่าน
ทัง้หลายจะเข้าในการทดลอง”489

ผมสังเกตเห็นวา่หากปราศจากการอธษิฐาน จติวญิญาณของผมจะงุน่งา่นและกระสับกระส่าย ผมสังเกตเห็น
วา่การล่อลวงมีพลังมากขึน้ ผมสังเกตเห็นวา่ความกลัวของมนุษย์เริม่ดกัจับผม ผมสังเกตเห็นวา่จุดอ่อนข
องผู้อื่นมีความชัดเจนมากขึน้ ผมสังเกตเห็นวา่สังเกตเห็นวา่ข้อท้าทายตา่ง ๆ กลายเป็นเรือ่งที่น่ากลัวมาก
ขึน้ ผมสังเกตเห็นวา่ปัญหาในชีวติประจำาวนัเริม่ล้นหลามมากขึน้ แต่ โดยการอธิษฐานอย่างไม่ลดละ จิต
วญิญาณของผมไดพ้กัผอ่น จติใจของผมไดร้บัการฟ้ืนฟู มมุมองทางจติวญิญาณ และความกลา้หาญก็กลบั
คนืมา โดยการอธษิฐานอยา่งไมล่ดละ ความเช่ือจะทวเีรว็ขึน้และความเช่ือมัน่ก็หย่ังรากลกึในตวัผมมากขึน้

2.  อธิษฐานด้วย ความเช่ือและไวว้างใจในพระประสงค์ของพระเจ้า

ข้อกำาหนดที่สำาคญัที่สุดประการหน่ึงสำาหรบัการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพคอืความเช่ือ490 แตค่วามเช่ือ
คอือะไร? เราจะรู้ ไดอ้ยา่งไรวา่เรามคีวามเชือ่เพียงพอ? บางทีเรากำาลังอธิษฐานเพือ่บางส่ิง เช่น การรกัษา แต่
ดเูหมือนพระเจ้าจะไม่ไดย้ินเรา

486 ลูกา 18:1, 6
487 ลูกา 21:34-36
488 ลูกา 22:40-41
489 ลูกา 22:46
490 ยากอบ 1:6
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ข้อเท็จจรงิสามประการมีความสำาคัญต่อการเข้าใจคำาอธิษฐานด้วยความเชื่อ491 ความเช่ือในพระ
คัมภีรคื์อการเช่ือวา่พระเจ้าสามารถ 492 และจะ 493 ทำาในสิง่ท่ีพระองค์ตรสัวา่จะทำา ความเช่ือ
คือ ไม่ ใช่ เช่ือวา่พระเจ้าจะทำาทุกอย่างที่คุณขอให้พระองค์ทำาโดยไม่คำานึงถึงความประสงค์ของ
พระองค ์น่ีอาจเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับความเช่ือ 494

อย่าใช้การอธิษฐานเพือ่บิดเบือนพระเจ้า แตก่ารทีจ่ะรูจ้ักพระองคแ์ละปล่อยให้พระองคป์รบัหัวใจของคณุ 
การขอรอ้งและการวงิวอนของคุณกับพระประสงค์สูงสุดของพระองค์จำาเพาะพระพักตรพ์ระองค์ น่ีคือ
กุญแจสำาคญัในการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. อธิษฐานรว่มกับผู้อ่ืน

มพีลังมหาศาลในการอธษิฐานออ้นวอนเป็นหน่ึงเดยีวของเหลา่บตุรของพระเจา้ เมือ่คณุแมร่ว่มกบัคณุแม่
คนอืน่ ๆ  อธษิฐานเพือ่ลกู พระเจา้จะทรงไดย้นิและตอบ เมือ่มนุษยร์ว่มกนัอธษิฐานเพือ่ความบรสุิทธิแ์ละ
ชัยชนะ พระเจา้จะทรงฟังและตอบ เมือ่คนหนุ่มสาวรว่มกนัอธษิฐานเพ่ือการฟ้ืนฟู พระเจา้จะทรงฟังและ
ตอบ เมื่อครสิเตยีนรว่มกันอธิษฐานอย่างแรงกล้าเพื่อผู้หลงหายและเพื่อความก้าวหน้าของอาณาจักรของ
พระเจ้า พระเจ้าจะไดย้ินและตอบคำาอธิษฐานเหล่าน้ัน

บทสรปุ
ชีวติการอธิษฐานที่สอดคล้องและมี โครงสรา้งตามพระคัมภีร ์ซ่ึงมีประสบการณ์ในความสนิทสนมกับ
พระเจ้า ซึ่งช่ือเสียงและสง่าราศีของพระเจ้ามาก่อนคำาขอของเรา ซึ่งในอาณาจักรของพระเจ้าและพระ
ประสงคข์องพระองค์ ไดร้บัการแสวงหาอย่างจรงิจัง และการวงิวอนตอ่ความตอ้งการประจำาวนัของเรา การ
ใหอ้ภยัทกุวนั และชัยชนะในแตล่ะวนัจะเป็นชีวติการอธษิฐานทีม่ปีระสิทธภิาพอยา่งแน่นอน เมือ่ชีวติการ
อธิษฐานของเรามีรปูแบบตามคำาแนะนำาของพระเยซู เราก็สามารถยึดมั่นในคำาอธิษฐานที่พระองคท์รงให้
ไว:้ “และส่ิงใดก็ตามทีท่า่นทัง้หลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทำาส่ิงน้ัน เพือ่ทีพ่ระบดิาจะทรงไดร้บัสงา่
ราศี ในพระบุตร ถ้าท่านทัง้หลายจะขอส่ิงใดในนามของเรา เราก็จะกระทำาส่ิงน้ัน495 อีกครัง้

ท่านทัง้หลายมิไดเ้ลือกเรา แตเ่ราไดเ้ลือกท่านทัง้หลาย และไดแ้ตง่ตัง้ท่านทัง้หลายไว ้เพื่อท่านทัง้
หลายจะไปและเกิดผล และเพื่อผลของท่านทัง้หลายจะอยู่ถาวร เพื่อวา่ส่ิงใดก็ตามที่ท่านทัง้หลาย
ทูลขอจากพระบิดาในนามของเรา พระองคจ์ะประทานส่ิงน้ันแก่ท่านทัง้หลาย496

ดงัน้ัน... “จงขอเถิด และท่านทัง้หลายจะไดร้บั เพื่อความปีตยิินดขีองท่านทัง้หลายจะเต็มเป่ียม”497

491 ยากอบ 5:15
492 มัทธิว 8:5-10
493 โรม 10:23; ทิตสั 1:2
494 บันทึกคำาอธิษฐานจาก ดร.ฟิลิป บราวน์
495 ยอห์น 14:13-14
496 ยอห์น 15:16
497 ยอห์น 16:23b
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บทเรยีนท่ี 9 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 9 การสอบ
1. แนวคดิเท็จสองประการเกี่ยวกับการอธิษฐานคอือะไร?

2. อะไรคอืความสำาคญัอันดบัแรกของการอธิษฐานแบบลับ ๆ ตามที่พระเยซูตรสัไว?้

3. ตามเรือ่งราวของลูกา อะไรคอืผลของการอธิษฐานในชีวติและพันธกิจของพระเยซู?

4. ระบุห้าวธิีที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าดว้ยความเคารพอย่างสูง

5. รปูแบบที่เรยีบง่ายสำาหรบัการอธิษฐานส่วนตวัที่พระเยซูกำาหนดไวค้อือะไร?

6. ส่ีวธิี ในการประสานคำาอธิษฐานของเรากับอาณาจักรและพระประสงคข์องพระเจ้ามีอะไรบ้าง?
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บทเรยีนท่ี 10

การสารภาพ  
การยอมอยู่ ใต้อำานาจและการรบัใช้

วนัิยฝ่ายวญิญาณของการกระทำา

บทเรยีนท่ี 9 การทบทวน
หมายเหตถุงึหัวหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่9 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่9

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจถึงความสำาคญัของการสารภาพ การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ และการรบัใช้

2. ไดส้ตปิัญญาที่ ใช้การไดเ้พื่อเอาชนะความบาปที่รมุเรา้

3. นำาวนัิยเหล่าน้ีไปปฏิบัติ

ภาพรวมของชีวติ

คำาพยาน 1

ผมไดร้บัการช่วยให้รอดเมื่ออายุ 17 ปี498 ผมมีประสบการณ์การกลับใจใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่แท่นบูชา
ในโบสถ์เล็กๆ ของเราในชนบท เป็นส่ิงที่วเิศษมากที่รูว้า่ผมจะไม่มีวนัทำาให้พระเจ้าผิดหวงัอีก ไม่
วา่จะดว้ยวธิี ใดก็ตาม กระน้ัน หลายสัปดาห์ตอ่มา ผมก็พลาดในทางใดทางหน่ึงและมีเมฆปกคลุม
เหนือวญิญาณของผม ผมรูสึ้กเหมือนกับวา่ผมต้องกลับไปท่ีแท่นอีก ผมไปหาแม่และถามเธอวา่

498 จาก ดร.ไมเคลิ เอเวอรี ่(Dr. Michael Avery)
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ผมควรทำาอย่างไร เธอบอกวา่ “ลูกเอ๋ย ขอแค่สรา้งแท่นบูชาในใจของลูก สารภาพเรือ่งทัง้หมดต่อ
พระเจ้าและเดนิหน้าตอ่ไป” ผมไดท้ำาตาม และแสงแดดก็สดใส รบัรองการกลับมา หลังจาก 40 ปี
ของการใช้ชีวติเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า การศึกษาและการฝึกอบรมมากมาย—ผมพบวา่มีเพียงไม่
กี่คนที่สามารถให้คำาตอบที่เรยีบง่ายแบบน้ัน และใช้งานไดจ้รงิสำาหรบัปัญหาที่มาจากความบาป!

คำาพยาน 2

ตัง้แตอ่ายยุงัน้อย ผมเช่ียวชาญศิลปะแหง่ความหน้าซ่ือใจคด499 พ่อแม่ของผมอยู่ ในพันธกจิดนตร ี
และตอนเป็นเด็ก ผมได้เรยีนรูว้ธิีการพูดในส่ิงที่ถูกต้อง รอ้งเพลงที่ ใช่ และยกมือขึน้ในเวลาที่
เหมาะสม ผมประกาศตัวเชื่อตลอดช่วงมัธยมปลายและจนจบวทิยาลัย รวมทัง้ส่ีปีที่วทิยาลัยพระ
คมัภีร ์อย่างไรก็ตาม มีความแตกตา่งระหวา่งการประกาศเรือ่งความรอดกับการมีความรอด แม้วา่
คนส่วนใหญ่ รวมทัง้เพื่อนสนิท คดิวา่ผมเป็นครสิเตยีน แตผ่มก็รูว้า่ทัง้หมดน้ีเป็นการแสดง ผม
ใช้ชีวติของความบาปอย่างลับ ๆ ปกปิดจากเพื่อน ๆ และครอบครวั ผมยังมีส่วนรว่มในพันธกิจใน
ช่วงเวลาน้ี บางครัง้ ผมจะแสวงหาการใหอ้ภัยจากพระเจ้า แตผ่มมักจะทลูพระองคว์า่ผมจะทำาใหด้ี
ขึน้ จะเป็นคนทีด่ขีึน้ และพยายามแก้ ไขตวัเอง ภายในไมก่ีว่นัหรอืไมก่ีสั่ปดาหห์ลงัจากการอธษิฐาน
น้ัน ผมก็กลับไปสู่วถิีแห่งบาปของผม

ในเดือนมีนาคมปี 1999 ขณะขับรถไปยังการฟ้ืนฟูซ่ึงผมต้องเป็นผู้นำ าดนตร ีผมก็พบกับจุดต่ำา
สุด ระหวา่งการขับรถ 45 นาทีน้ัน พระเจ้าเปิดเผยแก่ผมถึงความบาปที่ลึกล้ำาของผม และผมถึง
กับเกลียดส่ิงที่เห็น ผมรอ้งทูลพระเจ้าและทูลพระองค์วา่ผมไม่คิดวา่จะเป็นครสิเตียนได้ ผมทูล
พระองค์วา่ ผมเหน่ือยกับการพยายามแก้ ไขตัวเองและล้มเหลว ผมยังจำาคำาที่อธิษฐานเหล่าน้ี: 
“พระเจ้า ไม่วา่พระองคจ์ะช่วยข้าพเจ้าหรอืไม่ก็ตาม แต่ไม่วา่จะดว้ยวธิี ใดข้าพเจ้าก็พอแล้วกับการ
แกล้งทำา!” ในช่ัวพรบิตา พระเจ้าทำาเพ่ือผมในส่ิงที่ผมพยายามทำาเพ่ือตัวเองหลายครัง้: พระองค์
ทรงช่วยผม! ไม่มีข้อสงสัยในใจของผมวา่พระองค์ทรงกระทำางานของพระองค์แล้ว ชีวติของผม
ไม่เหมือนเดมิตัง้แตน้ั่นมา

ในอกีไมก่ีปี่ขา้งหน้าหลงัจากการกลบัใจใหมข่องผม พระเจา้ประทานพนัธกจิแกผ่ม ทรงใช้ผมเพือ่
สง่าราศีของพระองค ์อย่างไรก็ตาม ผมกลัวที่จะให้คนอื่นเห็นตวัตนจรงิของผม ผมกลัววา่ ถ้าพวก
เขารูว้า่ผมเป็นใคร พวกเขาจะไม่ฟังคำาที่ผมพูด หรอือาจจะลดทอนความน่าเช่ือถืองานรบัใช้ของ
ผม ขณะที่ผมสารภาพกับพระเจ้าในแนวตัง้ ส่ิงสุดท้ายที่ผมอยากจะทำาคือสารภาพในแนวนอน
กับใครคนอื่น

เมื่อผมคุกเข่าอธิษฐานในเช้าวนัหน่ึง ขณะที่กำาลังใช้เวลากับข้อคิดทางวญิญาณส่วนตัวในเดือน
มีนาคม 2006 พระเจ้าตรสัต่อใจผมอย่างชัดเจน และตรสัวา่ผมต้องสารภาพอดีต เป็นเวลากวา่
หน่ึงสัปดาห์ที่ผมตอ่สู้กับการแบ่งปันชีวติในอดตีของผม ในที่สุด เช้าวนัอังคารวนัหน่ึง ผมโทรหา
อดีตประธานวทิยาลัยและเล่าเรือ่งราวของผม สารภาพความหน้าซื่อใจคดของผม และขอการให้
อภัย แม้วา่ผมจำาไม่ไดว้า่เขาตอบอย่างไร แตส่ิ่งที่ผมจำาไดก็้คอืความรูสึ้กที่หนักอึง้ไดถู้กยกออก ผม
เป็นอิสระ!

499 จากศิษยาภิบาล คธี วาโกเนอร ์(Pastor Keith Waggoner)
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เรือ่งราวทัง้สองน้ีใหข้อ้มูลเชิงลกึทีเ่ป็นประโยชน์สำาหรบัการใช้ชีวติอยา่งมชัียชนะ คำาพยานของ ดร.เอเวอรี ่
สอนใหเ้ยาวชนครสิเตยีนรูจ้กัวธิจีดัการกบัความลม้เหลวในขณะทีพ่วกเขากำาลงัเรยีนรูท้ีจ่ะเดนิกบัพระเจา้:

1. สรา้งแท่นบูชา
2. สารภาพทุกส่ิงตอ่พระเจ้า
3. ก้าวไปข้างหน้า

ผมประทับใจในความเรยีบง่ายของส่ิงน้ี คุณด้วยหรอืเปล่า? บ่อยครัง้เกินไปที่เราทำาให้ชีวติครสิเตียนซับ
ซ้อนเกินไป

แตจ่ะวา่อยา่งไรกบัการดิน้รนอย่างไมล่ดละ การกอ่บาป หรอืความละอายทีผ่กูมดัเราไว?้ คำาพยานของศิษยา
ภิบาลคธีเป็นตวัอยา่งของการทีว่นัิยทางจติวญิญาณสามารถปลดปลอ่ยเราใหเ้ป็นอสิระจากปัญหาทีห่ยัง่ราก
ลึกมากขึน้ในชีวติฝ่ายวญิญาณของเรา

แนวคิดหลัก
การฝึกวนัิยฝ่ายวญิญาณ ควบคู่ ไปกับการปฏิบัติพันธกิจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จะจัดให้มีการฝึกฝน
เพื่อชีวติที่มีชัยชนะ ส่ิงเหล่าน้ีจำาเป็นอย่างยิ่งตอ่การก้าวข้ามชีวติครสิเตยีนธรรมดา ๆ ที่พ่ายแพ้บ่อยครัง้ 
ครสิเตยีนทุกรุน่ที่ซ่ือสัตย์ ไดพ้ิสูจน์เรือ่งน้ีแล้ว

บทนำา
เราไดเ้รยีนรูส้ถานที่สำาคญัของวนัิยฝ่ายวญิญาณในชีวติของผู้เช่ือทุกคน วนัิยฝ่ายวญิญาณมีความสำาคญัใน
ชีวติของพระเยซู ถ้าเราจะหล่อหลอมตามพระฉายของพระองค์ ส่ิงเหล่าน้ีก็จะต้องมีความสำาคัญมากขึน้
ในชีวติเราเช่นกัน

เรายงัไดเ้รยีนรูว้า่วนัิยฝ่ายวญิญาณเหลา่น้ีตอ่ตา้นโลก เน้ือหนัง และมาร; วนัิยฝ่ายวญิญาณเป็นหนทางแหง่
พระคุณที่เตรยีมเราให้พรอ้มสำาหรบัการต่อสู้ วนัิยฝ่ายวญิญาณทำาให้ ได้รบัความสุขจากพระเจ้ามากขึน้ 
และวนัิยฝ่ายวญิญาณเป็นหนทางแหง่พระคณุในการสรา้งสาวกธรรมดาใหเ้ป็นแบบพระฉายของพระครสิต์

ในบทเรยีนน้ี เราจะสำารวจวนัิยทางจติวญิญาณแบบคลาสสิกโดยสังเขปและหาวธิทีี่ ใช้การไดเ้พือ่นำาส่ิงเหลา่
น้ีมารวมเข้ากับการที่เราเดนิกับพระเจ้า

วนัิยเรือ่ง การสารภาพบาป
จงสารภาพความบาปทัง้หลายของพวกท่านตอ่กนัและกนั และจงอธษิฐานเผือ่กนัและกนั เพือ่พวก
ท่านจะไดร้บัการรกัษาให้หาย…. 500

500 ยากอบ 5:16
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ตามคำากลา่วของพระเยซ ูการสารภาพตอ่พระเจ้าในการอธษิฐานส่วนตวัเป็นวธิทีีจ่ะไดร้บัการให้อภยัอย่างตอ่
เน่ือง501 แตพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์ยังสอนวา่การสารภาพตอ่กันเป็นวธิีการรกัษาทางวญิญาณ ดเูหมือนวา่ยาก
อบจะสอนวา่บางครัง้การรกัษาทางวญิญาณก็ส่งผลให้เกิดการรกัษาทางรา่งกายเช่นกัน

วนัิยแห่งการสารภาพบาปท่ีกำาหนด

วนัิยในการสารภาพบาปคอืการยอมรบัอยา่งถอ่มใจตอ่บุคคลอืน่เกีย่วกับความล้มเหลวทางวญิญาณทีเ่ฉพาะ
เจาะจง (บาป) และดา้นตา่ง ๆ ของสภาพที่ ไม่เหมือนพระครสิต ์เพื่อเป็นวธิีการรกัษาทางฝ่ายวญิญาณ502 
การสารภาพบาปตอ่ครสิเตยีนอกีคนหน่ึงจำาเป็นอยา่งยิง่ในดา้นตา่ง ๆ  ทีก่อ่ความบาป และเมือ่ความรูสึ้กผดิ
และความละอายต่อความล้มเหลวในอดีตไม่จางหายไป ในขณะที่การให้อภัยเกิดขึน้โดยการสารภาพบาป
พระเจา้ ทวา่หลายคนพบวา่การสารภาพบาปสมาชิกที่ ไวว้างใจไดข้องพระกายของพระครสิตม์ักจะเป็นขัน้
ตอนแห่งความถ่อมตนในการปลดปล่อย

 » อ่าน ยากอบ 5 :16 ดว้ยกัน ให้สังเกตความเช่ือมโยงระหวา่งการสารภาพและการเยียวยา

ความขัดแย้งเก่ียวกับบาปและการสารภาพ 

การสารภาพตามพระคมัภรีท์ำาใหค้รสิเตยีนบางคนไม่สบายใจ
เพราะดูเหมือนวา่จะทำาให้ชีวติที่บรสุิทธิ์และการเดินอย่างมี
ชัยชนะกับพระเจ้าถูกตัดออกไป บางคนอาจสงสัยวา่ “เป็น
ไปได้อย่างไรที่คนที่อ้างว่ามีชีวิตท่ีบริสุทธิ์แต่ยังมีส่ิงที่ต้อง
สารภาพ?” ประเด็นสำาคัญประการหน่ึงของการโต้เถียง
เกี่ยวข้องกับวธิีที่ครคูรสิเตยีนหลายคนนิยามความบาป

คริสเตียนบางคนมักจะ นิยามความบาปอย่างกว้าง ๆ ใน
ฐานะเป็นการพลาดไปจากความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบ
ของพระเจ้า ในคำาจำากัดความน้ี มักไม่มีการแบ่งแยกตามพ
ระคัมภีร์ระหว่างบาปท่ีตัง้ใจไว้ล่วงหน้า บาปที่จงใจ บาปที่
ครอบงำาครสิเตียนอย่างกะทันหัน (เน่ืองจากความอ่อนแอ
ทางวญิญาณ) หรอืเจตคตแิละความรกัที่ ไมเ่หมือนแบบครสิต ์
ครสิเตยีนคนอืน่ ๆ  นิยามความบาปไวอ้ยา่งแคบ ๆ  วา่เป็นการ
ลว่งละเมดิกฎของพระเจา้โดยเจตนาขณะทีม่สีตสัิมปชัญญะ
และไมม่อีะไรมากไปกวา่น้ี ความสุดโตง่ทัง้สองแบบมกัเพกิเฉย
ตอ่ความกังวลในชีวติจรงิที่ครสิเตยีนจรงิใจมี

501 มัทธิว 6:12
502 Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis: Wesleyan Publishing House, 2013), 83

“คงจะดีกวา่ถ้าให้คำาวา่ 'บาป' 
มีความยืดหยุ่นบ้างโดย
ไม่ไปสุดกู่จนลืม 1 ยอห์น 
3:9 เลยซ่ึงห้ามการทำาบาป
ท่ีเป็นนิสยั คนชอบธรรม
ไม่ทำาบาป ' ในความคิด คำา
พูด และการกระทำาทุกวนั' 
ถึงกระน้ันบางครัง้เขาอาจ
ล้มเหลวและจำาเป็นต้อง
กลับใจและการให้อภัย”

Richard S. Taylor
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ดา้นหน่ึง ถา้เราเชือ่วา่การจงใจกบฏน้ันเทา่กับการหลงทางฝ่ายวญิญาณหรอืทัศนคตทีิ่ ไม่เครง่ครดั เราอาจม
องในแงด่เีกีย่วกบัความบาปโดยเจตนาและเป็นนิสัย ซ่ึงพระคมัภรีก์ลา่ววา่ครสิเตยีนแท้ ไมส่ามารถกระทำา
ได้503 บางคนพูดวา่ “เราทุกคนเป็นคนบาป” โดยไม่แยกแยะ 

ในอีกดา้นหน่ึง ครสิเตยีนบางคนกลายเป็นคนถือวา่ตนเอง
ชอบธรรมเพราะพวกเขากลา่ววา่เฉพาะการละเมดิกฎหมาย
ของพระเจ้าอย่างโจ่งแจ้งเท่าน้ันทีถ่ือวา่เป็นบาป ครสิเตยีน
เหล่าน้ี ไม่อ่อนไหวต่อบาปบางอย่างที่ทำาให้พระวิญญาณ
บรสุิทธิ์เสียพระทัย: ความคดิที่ ไม่บรสุิทธิ์ การคน้หาข้อผิด
พลาด ทศันคตทิีบ่น่ การละเลยการอธษิฐาน การหลอกลวง 
ความลม้เหลวทีจ่ะถกูนำาโดยพระวญิญาณ ความดือ้รัน้ ความ
เย่อหย่ิง และอืน่ ๆ  พวกเขาแกต้วัวา่ทศันคตแิละพฤตกิรรม
ที่ ไม่เหมือนพระครสิต์เป็นเพราะพวกเขามองวา่ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นจุดอ่อนหรอืความผิดพลาดของมนุษย์เท่าน้ัน มากกวา่
ที่จะเป็นบาป

เราไม่ควรกังวลเกีย่วกับคำาจำากัดความของความบาปเท่ากับ
ปัญหาในชีวติจรงิและอปุนิสัยทีม่รีะหวา่งเรากบัพระเจา้ และ
ขัดขวางความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น จำาไวว้า่จุดประสงค์
ของพระเจา้ในการไถค่อืการสรา้งเราใหเ้ป็นตามพระฉายพระ
บุตรของพระองค์

เราต้องยอมให้พระคำาของพระเจ้าสรา้งความเข้าใจของเรา
เกี่ยวกับส่ิงที่ผิดตลอดจนมาตรฐานของส่ิงที่ถูกตอ้ง

บางวธีิท่ีพระคัมภีรอ์ธิบายความบาป504

เช่นเดยีวกบัทีช่าวเอสกิโมในอเมรกิาเหนือมคีำาศัพทจ์ำานวนมากทีบ่รรยายถงึหมิะ พระคมัภรีก็์ ใหค้ำาจำากดั
ความและอธิบายความบาปในรปูแบบตา่ง ๆ

 » ให้คน้หาเชิงอรรถของพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อตอ่ไปน้ีและอภิปราย

 · บาปท่ีเป็นการละเลย505 – ไม่ทำาความดทีัง้หมดที่ฉันรูว้า่ควรทำา

 · บาปท่ีเป็นทางเลือก506 – ทางเลือกโดยเจตนาที่จะทำาส่ิงที่ฉันรูว้า่ขัดตอ่กฎหมายของพระเจ้า

503 1 ยอห์น 3:8-9
504 จากบันทึกโดย ดร.ไมเคลิ เอเวอรี่
505 ยากอบ 4:17
506 1 ยอห์น 3:4

“อะไรก็ตามท่ีทำาให้เหตุผล
ของคุณอ่อนลง บ่ันทอน
ความรูส้กึผิดชอบช่ัวดีของ
คุณ บดบังความรูส้กึท่ีมีต่อ
พระเจ้า หรอืเลิกชอบสิง่
ฝ่ายวญิญาณของคุณ กล่าว
โดยสรปุ อะไรก็ตามท่ีเพ่ิม
ความแข็งแกรง่และอำานาจ
ของรา่งกายของคุณเหนือ
จิตใจของคุณ สิง่น้ันเป็น
บาปสำาหรบัคุณ ไม่วา่จะไร้
เดียงสาแค่ไหนก็ตาม”

ซูซานนา เวสลีย์
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 · บาปในฐานะเป็นการฝ่าฝืนมโนธรรม507 – การทำาส่ิงที่เราคิดวา่เป็นบาป แม้วา่จะไม่ได้ละเมิด
พระวจนะของพระเจ้าโดยตรงก็ตาม 

 · บาปแห่งความไม่รู้508 – การละเมิดโดยไม่ไดต้ัง้ใจตอ่พระบัญญัตขิองพระเจ้าซ่ึงจำาเป็นตอ้งไดร้บั
การครอบคลุมโดยพระโลหิตของพระเยซูแม้วา่เราจะไม่เคยรบัรูก็้ตาม 

 · บาปครัง้เดียว509 – การกระทำาครัง้เดยีวที่ทำาให้องคพ์ระผู้เป็นเจ้าไม่พอใจ 

 · การทำาบาป510 – การทำาบาปในฐานะเป็นวถิชีีวติ ซ่ึงไมม่บีตุรแทค้นใดของพระเจา้จะทำา น่ีเป็นบาป
ชนิดที่พระเยซูทรงบัญชาชายง่อยและหญิงที่เล่นชู้ ไม่ ให้ทำาอีก 

 · การตาบอดต่ออคติและความหน้าซ่ือใจคดของเรา511 – น่ีคือบาปที่เพิกเฉยของเปโตรและ
ครสิเตยีนคนอื่น ๆ 

 · การทำาให้พระวญิญาณบรสุิทธ์ิเสยีพระทัย512 – ความคดิ วาจา หรอืการกระทำาใด ๆ ที่ ไม่ ใช่แบบ
พระครสิตซ่ึ์งทำาให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์เสียพระทัย

 · เจตคติหรอืความปรารถนาแบบโลก513 – การคร่ำาครวญและบ่นต่อพระเจ้าหรอืความอยากใน
ส่ิงที่ผิด

 · บาปท่ี ไม่ได้ตัง้ใจ,514 หรอื บาปท่ีเข้ามาแบบน่าประหลาดใจ515 – บาปทีค่รอบงำาครสิเตยีนในช่วง
ที่ถูกทดลองใจและในยามอ่อนแอยามอ่อนแอ

คำาอธิบายมากมายเกี่ยวกับความบาปท่ีพบในพระคมัภีรค์วรทำาให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนและทำาให้เรารูสึ้กวา่
เราจำาเป็นตอ้งไดร้บัการชำาระพระโลหติของพระเยซอูยา่งตอ่เน่ือง คำาอธบิายเหลา่น้ีควรเตอืนเราวา่พระเยซู
สิน้พระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนม—์ไมเ่พยีงเพือ่ชดใช้บาปทีจ่งใจ แตทุ่กความคดิ คำาพูด และการกระทำาที่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและเส่ือมจากสง่าราศีของพระองค ์พวกเขาควรเตอืนเราวา่ไม่วา่เราจะดำาเนินชีวติ
กบัพระเจ้ามาไกลแค่ไหน เราก็ยงัจำาเป็นทีจ่ะมพีระเยซูเป็นผูส้นับสนุนของเราอยูเ่สมอ: “ลูกเล็ก ๆ  ทัง้หลาย
ของข้าพเจ้าเอ๋ย ส่ิงเหล่าน้ีข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน เพื่อพวกท่านจะไม่ทำาบาป และถ้าผู้หน่ึงผู้ ใดทำาบาป 
พวกเราก็มีผู้ที่เสนอความแทนสถิตอยู่กับพระบิดา คอืพระเยซูครสิตผ์ู้ทรงชอบธรรมน้ัน”516

507 โรม 14:22-23
508 เลวนิีต ิ4:2, 22
509 1 ยอห์น 2:1-2
510 1 ยอห์น 3:4-9
511 กาลาเทีย 2:11-21
512 เอเฟซัส 4:30
513 กันดารวถิี 11:1, 4
514 คำาที่ ใช้ โดย Dr. John Oswalt
515 กาลาเทีย 6:1
516 1 ยอห์น 2:1



175บทเรยีนที ่10 การสารภาพ การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจและการรบัใช้

บาปและครสิเตียน517

ครสิเตยีนไม่ทำาบาป อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท้ี่จะทำาบาปจนกวา่เราจะขึน้สวรรค ์น่ันเป็นเหตผุลท่ี 
1 ยอห์น 2:1-2 ถูกเขียนขึน้

ดร.เอเวอรีเ่สนอคำาแนะนำาที่ ใช้การไดเ้กี่ยวกับบาปดงัตอ่ไปน้ี: 

1. อย่าลดทอนบาปโดยคดิวา่มันไม่สำาคญั
2. อย่าตรีาคาบาปให้สูง โดยคดิวา่มันไม่สามารถให้อภัยได้
3. อย่าปรบัความบาปตามสถานการณ์

วธิทีีบ่คุคลจดัการกบัความบาป บอกเลา่เรือ่งราวมากมายเกีย่ว
กับพวกเขาและวฒุิภาวะของพวกเขา ครสิเตียนที่อาวโุสที่
จรงิใจ จะไมพ่ดูพลอ่ย ๆ แตจ่ะยอมรบัความลม้เหลวของพวก
เขาอย่างรวดเรว็ กลับใจจากบาป พบพระคณุ ทำาการชดใช้
หากจำาเป็น และกา้วไปขา้งหน้า ครสิเตยีนที่ ไมอ่าวโุสจะตอ่สู้
กบัพระเจา้ พสูิจน์ตวัเอง และอาจถงึกบัปฏเิสธความบาป น่ี
คือความหยิ่งยโสทางศาสนา จำาไวว้า่ “พระเจ้าทรงต่อต้าน
คนที่หยิ่งทะนง แตป่ระทานพระคณุแก่คนที่ถ่อมตวัลง”518

เมื่อเราไดท้ำาบาป เรามีสองทางเลือก:

1. เราสามารถปกปิดความบาปของเราและรบัผลท่ี
ตามมา “คนที่ปิดบังบรรดาบาปของตนจะไม่เจรญิ
รุง่เรอืง แตผู่้ ใดก็ตามทีส่ารภาพและละทิง้บาปเหลา่
น้ันเสียจะไดร้บัความเมตตา”

2. เราสามารถสารภาพบาปและพบการรักษา “จงสารภาพความผดิทัง้หลายของพวกท่านตอ่กนัและ
กัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อพวกท่านจะไดร้บัการรกัษาให้หาย”  ผู้ที่สารภาพบาปจะ
เป็นอิสระ ผู้ที่ปฏิเสธความบาปของตนจะเป็นอิสระไม่ได้

ข่าวดก็ีคอื เราสามารถเอาชนะความบาปไดเ้มื่อเราพึ่งพาพระคณุของพระครสิตแ์ละฤทธิ์อำานาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

517 ส่วนน้ีดัดแปลงมาจาก Dr. Michael Avery, “Going Deep” (Study Guide, Part 3) ดึงข้อมูลจาก https://www.
weisbachchurch.com/sermon-speaker/dr-michael-avery/ September 18, 2020.

518 ยากอบ 4:6
519 สุภาษิต 28:13
520 ยากอบ 5:16

“เป็นการดีกวา่ท่ีจะเรยีกการ
พังทลายของเราใน 'บาป' 
ของการเป็นเหมือนพระ
ครสิต์ ด้วยความถ่อมตน
อย่างซ่ือสตัย์สุจรติ ทำาการ
แก้ ไขชดใช้ และเรยีนรู้
จากความล้มเหลวของเรา 
เราไม่เคยเรยีนรูจ้ากความ
ล้มเหลวท่ีถูกปฏิเสธ...”

Richard Taylor

 519

520
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พลังแห่งการสารภาพ

การสารภาพกับพี่น้องที่ ไว้ ใจไดเ้ป็นอาวธุที่ทรงพลังในการตอ่ตา้นบาปและการล่อลวง

1. การสารภาพทำาให้การล่อลวงสูญเสยีอำานาจ

การตอ่สู้ลับ ๆ น้ันยากท่ีสุดที่จะชนะ และส่ิงล่อใจจะแข็งแกรง่ที่สุดเมื่อเราแยกตวัและโดดเดีย่ว ซาตาน
ลอ่ลวงใหค้ณุทำาบาปอะไร? ทศันะคตทิีผิ่ดบาปอะไรท่ีจะเตบิโตในใจคณุไดถ้า้คณุไมเ่ปิดเผยความบาปเหลา่
น้ันตอ่ความสวา่ง? การสารภาพนำาความเขม้แข็ง การปลอบโยน และคำาแนะนำาของเพือ่นทางฝ่ายวญิญาณ
มาสู่การตอ่สู้ และทำาให้มี โอกาสไดร้บัชัยชนะมากขึน้521 หลายครอบครวัวางเสาไฟไวน้อกบ้านในตอนกลาง
คนืเพื่อยับยัง้ผู้บุกรกุ การสารภาพเป็นเครือ่งยับยัง้การทำาบาป เพราะมันทำาให้การทดลองของเราเป็นที่ที่ผู้
อื่นสามารถเห็นและช่วยเราป้องกันส่ิงเหล่าน้ัน

2. การสารภาพทำาลายล้างศตัรตัูวฉกาจของเรา— ความหย่ิงยโส

แนวโน้มที่จะปกป้องภาพลักษณ์ของเราอยู่ ในตวัเราทุกคน เราอยากให้คนอื่นคดิดกีับเรา ดงัน้ัน เราจึงถูก
ล่อลวงให้สวมหน้ากากและแสรง้ทำาเป็นวา่เราไม่ ใช่คนที่เราเป็น การสารภาพผิดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนจะ
ถอนรากถอนโคนความหน้าซ่ือใจคดและเตรยีมดนิในใจเราให้เก็บเกี่ยวความชอบธรรม 522

3. การสารภาพผิดมักจะปลดปล่อยความรูส้กึผิดของมโนธรรมและสง่ผลเป็นการรบัรองการให้อภัย

เรารูว้า่พระเจ้าเท่าน้ันทีส่ามารถใหอ้ภยั แต่ ในฐานะทีเ่ป็นอวยัวะของพระกายของพระครสิต ์สถติอยู่ โดยพระ
วญิญาณของพระองค ์เราไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก เมือ่เราใหอ้ภยัซ่ึงกนัและ
กันโดยทางพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระคณุแห่งการรกัษาฝ่ายวญิญาณของพระเจ้าไดร้บัการปลดปล่อย เมื่อ
พี่น้องที่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณพูดคำาแห่งความเมตตาตอ่กัน ประหน่ึงพระเยซูเองกำาลังตรสัถ้อยคำาเหล่า
น้ัน เราปลอ่ยกนัและกนัใหเ้ป็นอสิระ ในแงน้ี่ เราปลดปลอ่ยส่ิงทีถ่กูปลดปลอ่ยในสวรรคบ์นแผน่ดนิโลก 523

ภายใตพ้ันธสัญญาเดมิ ปุโรหิตชาวเลวเีป็นตวัแทนที่เป็นมนุษย์ของพระเจ้า ยืนยันตอ่มนุษย์บนแผ่นดนิ
โลกถงึการใหอ้ภยัและคนืพระคณุ ปุโรหติเหลา่น้ีไมเ่พยีงแตถ่วายเครือ่งบชูาและคำาอธษิฐานเท่าน้ัน แตย่งั
เป็นตวัแทนทีเ่ป็นมนุษย์ของพระเจ้าเพือ่ประกาศวา่ประชาชนของพระองคส์ะอาดและไดร้บัการอภัยตาม
พธิี524 ยกตวัอยา่ง เมือ่คนโรคเรือ้นไดร้บัการรกัษาให้หายจากโรคเรือ้น ซ่ึงเป็นโรคท่ีทำาให้เขาไม่เหมาะสำาหรบั
การนมัสการและการคบหาสมาคม เขาตอ้งแสดงตวัตอ่ปุโรหิตเพื่อยืนยันการรกัษาน้ี ปุ โรหิตของพระเจ้า
เป็นตวัแทนที่เป็นมนุษย์ของพระเจ้า มีอำานาจในการฟ้ืนฟูบุคคลให้กลับมาสู่สามัคคธีรรม

521 สุภาษิต 11:14, สุภาษิต 17:17, สุภาษิต 27:17; ปัญญาจารย์ 4:9
522 สุภาษิต 28:13
523 มัทธิว 16:19, มัทธิว 18:18, มัทธิว 20:23
524 เลวนิีต ิ13:23



177บทเรยีนที ่10 การสารภาพ การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจและการรบัใช้

 » หลังจากที่พระเยซูทรงรกัษาคนโรคเรือ้นสิบคนอย่างอัศจรรย์ ใน ลูกา 17:14 พระองคส่ั์งพวกเขา
ให้ทำาอะไร?525 ทำาไมพระองคถ์ึงส่ังเช่นน้ี? ข้อน่ีแสดงให้เห็นความจรงิวา่พระเจ้าแทบจะไม่เคยก้าว
ข้ามครสิตจักรของพระองค ์แตท่รงเทพระคณุของพระองคผ์่านทางครสิตจักร

พันธสัญญาใหม่สอนเรือ่งฐานะปุโรหิตของผู้เช่ือ ในฐานะปุโรหิตที่เป่ียมด้วยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราไม่
เพียงแต่ถวายเครือ่งบูชาฝ่ายวญิญาณที่พระเจ้ายอมรบั 526 แต่เรายังเป็นตัวแทนความรกัของพระเจ้าที่มี
ตอ่กันและกันอีกดว้ย เมื่อเราให้ความรกัที่ ให้อภัย ก็เหมือนกับวา่พระเจ้ากำาลังขยายความรกัที่ ให้อภัยของ
พระองค ์โดยพระวญิญาณ เมื่อเราเห็นการชอกช้ำาที่แท้จรงิและการกลับใจของครสิเตยีนอีกคนหน่ึงและ
พดูกบัพวกเขาวา่ “พระเจา้ให้อภัยคณุ และเราใหอ้ภยัคณุ” พระคณุแหง่การรกัษาจะหลัง่ไหลเขา้มาในหวัใจ
ของพวกเขา ล้างพวกเขาจากความรูสึ้กผิดและความละอาย ส่ิงน้ีก็เกิดขึน้เช่นเดยีวกันสำาหรบัเราเมื่อเรา
สารภาพ ใครก็ตามที่เคยประสบกับส่ิงน้ีจะเป็นพยานถึงสิทธิอำานาจอันน่าเกรงขามที่พระเจ้าประทานให้ค
รสิตจักรของพระองคเ์พื่อการบำาบัดรกัษาโดยพระคณุ

เคล็ดลับท่ี ใช้การได้เก่ียวกับการสารภาพ

1. หาคนที่เลื่อมใสพระเจ้า ( ไม่สมบูรณ์แบบ) ที่คุณสามารถสารภาพบาปที่รมุเรา้หรอืการต่อสู้อย่าง
ลับ ๆ และไดม้าเป็นคนที่สะอาด ขอพวกเขาให้อธิษฐานเพื่อคณุ

2. จงจรงิใจและอย่าโทษคนอื่น อย่าสารภาพรายละเอียดที่ ไม่จำาเป็น แสวงหาปัญญา

3. ถ้าคณุรูสึ้กวา่คณุไม่มีอะไรจะสารภาพ ให้ขอคำาแนะนำาจากคูส่มรส เพื่อนรว่มห้อง หรอืเพื่อน! ถาม
วา่ “คณุเห็นส่ิงตา่ง ๆ ในชีวติของฉันที่เจ็บปวดหรอืเปล่า?”

4. ยอมรบัพระคำาของพระเจา้ผา่นผูร้บัฟังการสารภาพของคุณ “น่ีคอืความเขา้ใจทีด่ทีีสุ่ดเกีย่วกบัฐานะ
ปุโรหิตของผู้เช่ือทุกคน ฟังคำารบัรองของพระเจ้า วา่คณุไดร้บัการอภัยและเช่ือ” 

5. อย่าเผยแพรค่ำาสารภาพของคณุ ความล้มเหลวทางศีลธรรมบางอย่างของผู้นำาทางจิตวญิญาณอาจ
จำาเป็นตอ้งสารภาพบาปตอ่ครสิตจักร แตค่ำาสารภาพส่วนใหญ่ของเราตอ้งการเพียงวงเล็ก ๆ หน่ึง
หรอืสองวงเท่าน้ัน Keith Drury กล่าววา่ "วงแห่งการสารภาพไม่จำาเป็นต้องมีขนาดใหญ่กวา่วง
แห่งความผิด" 

 » ไตรต่รองเรือ่งวนัิยในการสารภาพบาปกบักลุม่ของคณุ ข้อมลูเชิงลกึใดท่ีเป็นประโยชน์? มบีางส่วน
ของคำาสอนน้ีที่ทำาให้สับสนหรอืไม่? ให้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อการไตรต่รองส่วนตวัเช่นกัน

525 ลูกา 17:14
526 1 เปโตร 2:5
527 Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis: Wesleyan Publishing House, 2013), 93
528 Ibid, 92

527

528
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วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการยอมอยู่ ใต้อำานาจ
เช่นกัน พวกท่านที่อ่อนอาวโุส ก็จงนอบน้อมต่อผู้อาวโุส ใช่แล้ว จงให้พวกท่านทุกคนยอมอยู่ ใต้
บังคบัตอ่กันและกัน และจงคาดเอวไว ้ดว้ยความถ่อมใจ ดว้ยวา่พระเจ้าทรงตอ่ตา้นคนเหล่าน้ันที่
ทะนงตวั และประทานพระคณุแก่คนทัง้หลายที่ถ่อมใจลง529

ไมมี่วนัิยใดสำาคญัไปกวา่วนัิยในการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจแมว้า่จะมีความทา้ทายบางประการและมักถกูเขา้ใจผดิ
และถูกดหูมิ่น (เราจะระบุข้อท้าทาย ความเข้าใจผิด และการละเมิดเหล่าน้ีโดยสังเขปในหัวข้อน้ี)

ระเบียบวนัิยในการยอมอยู่ ใต้อำานาจตามพระคัมภีรท่ี์กำาหนดไว้

รชิารด์ ฟอสเตอร ์นิยามวนัิยในการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจวา่เป็น “ความสามารถทีจ่ะวางภาระอนัเลวรา้ยของการ
ทีต่อ้งหาวธีิของเราเองเสมอ”530 วนัิยน้ีเป็นไปตามแบบอยา่งของพระเยซ ูผู้ทรงทำาใหพ้ระองคว์า่งเปลา่ ทรง
รบัรปูแบบของคนรบัใช้ และเป็นผู้เช่ือฟังจนกระทั่งถึงความตาย531

 » อ่านข้อตอ่ไปน้ีอย่างละเอียด ขีดเส้นใตทุ้กคำาที่เกี่ยวข้องกับการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ

 · “ขา้พเจา้ขอวงิวอนพวกทา่น พีน้่องทัง้หลาย (พวกทา่นรูจ้กัครวัเรอืนของสเทฟานัส วา่เป็นผล
แรกแหง่แควน้อาคายา และวา่พวกเขาไดต้ัง้ตนเองไวส้ำาหรบัการปรนนิบตัพิวกวสุิทธชิน) ใหพ้วก
ทา่นอยู่ ใตบ้งัคบัของคนเช่นน้ัน และตอ่ทุกคนท่ีช่วยกนัพรอ้มกบัพวกเรา และทำางานหนัก”532

 · “ โดยนบนอบตวัพวกท่านตอ่กันและกันในความเกรงกลัวพระเจ้า”533

 · “ภรรยาทัง้หลาย จงนบนอบเชือ่ฟังสามขีองพวกทา่น เหมอืนกบัทีก่ระทำาตอ่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
เพราะวา่สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนอย่างพระครสิตท์รงเป็นศีรษะของครสิตจักร และ
พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของกายน้ัน”534

 · “เหตฉุะน้ันครสิตจกัรอยู่ ใตบ้งัคบัตอ่พระครสิตฉั์นใด ก็ ใหภ้รรยาทัง้หลายอยู่ ใตบ้งัคบัตอ่สามี
ของตนในทุกประการฉันน้ัน”535

 · “ผู้รบัใช้ทัง้หลาย จงเชื่อฟังคนเหล่าน้ันที่เป็นนายของพวกท่านฝ่ายเน้ือหนัง ด้วยความเกรง
กลัวและตวัส่ัน ดว้ยความจรงิใจของพวกท่าน ดจุกระทำาตอ่พระครสิต ์ไม่ ใช่ดว้ยการทำาแตต่อ่
หน้า เหมือนอย่างคนที่ทำาให้ชอบใจคน แตเ่หมือนอย่างบรรดาผู้รบัใช้ของพระครสิต ์โดยการ 

529 1 เปโตร 5:5
530 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 111
531 ฟิลิปปี 2:7-8
532 1 โครนิธ์ 16:15-16
533 เอเฟซัส 5:21
534 เอเฟซัส 5:22-23
535 เอเฟซัส 5:24
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กระทำาพระประสงคข์องพระเจ้าจากใจ”536

 · “ภรรยาทัง้หลาย จงนบนอบเช่ือฟังสามีของพวกท่าน เหมือนกับที่กระทำาต่อองค์พระผู้
เป็นเจ้า”537

 · “บุตรทัง้หลาย จงเชือ่ฟังบดิามารดาของพวกท่านในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะส่ิงน้ีเป็นการถกู”538

 · “จงยอมจำานนตวัเองตอ่บรรดากฎของมนุษยเ์พราะเห็นแกอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไมว่า่จะตอ่กษัตรยิ ์
ในฐานะเป็นผู้มีอำานาจสูงสุด…”539

 · “พวกท่านทีอ่อ่นอาวโุส ก็จงนอบน้อมตอ่ผูอ้าวโุส ใช่แลว้ จงใหพ้วกทา่นทกุคนยอมอยู่ ใตบ้งัคบั
ตอ่กนัและกนั และจงคาดเอวไวด้ว้ยความถอ่มใจ ดว้ยวา่พระเจ้าทรงตอ่ตา้นคนเหลา่น้ันทีท่ะนง
ตวั และประทานพระคณุแก่คนทัง้หลายที่ถ่อมใจลง”540

 · “จงเช่ือฟังคนเหล่าน้ันที่ปกครองเหนือพวกท่าน และพวกท่านจงยอมอยู่ ใตบ้ังคบั ดว้ยวา่คน
เหล่าน้ันคอยระวงัดจิูตวญิญาณของพวกทา่น เหมอืนกบัวา่พวกเขาจะตอ้งรายงาน เพือ่พวกเขา
จะให้รายงานน้ันดว้ยความปีตยิินด ีและไม่ ใช่ดว้ยความเศรา้ใจ เพราะส่ิงน้ันไม่เป็นประโยชน์
อะไรแก่พวกท่าน”541

จากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี ไม่มี ใครที่ถูกยกเวน้! การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจเป็นวนัิยสำาหรบัทุกคน: "ผู้รบัใช้" "พ่ี
น้อง" "กนัและกนั" "ภรรยา" "ลกู ๆ " "ตวัเอง" "คนหนุ่มสาว" "พวกทา่น" พระคมัภรีเ์รยีกรอ้งใหเ้รายอมจำานน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ตอ่กษัตรยิ์และผู้ปกครอง ผู้นำาฝ่ายวญิญาณ สามี บิดามารดา ตอ่นายและตอ่กันและกัน

  การยอมอยู่ ใต้อำานาจเป็นการกระทำาท่ีแสดงถึงความเช่ือฟัง

เปาโลกล่าววา่ “เหตฉุะน้ันผู้ ใดก็ตามทีต่อ่ตา้นอำานาจน้ัน (รฐับาล) ก็ตอ่ตา้นบัญญตัขิองพระเจา้ และคนทัง้
หลายทีต่อ่ตา้น จะไดร้บัพระอาชญามาสู่ตนเอง”542 การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจเป็นคำาส่ังโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ ์
บางทีหน่ึงในบทเรยีนท่ียิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะเรยีนรู้ ไดก็้คอืการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ เพราะพระเจ้าตรสัไว ้น่ีคอื
การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่พระวจนะของพระเจ้า

การยอมอยู่ ใต้อำานาจเป็นการกระทำา แต่ก็เป็นทัศนคติด้วย

การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจเกีย่วขอ้งมากกวา่การกระทำาวา่ยอมจำานน แตย่งัรวมถงึทศันคตขิองการยอมจำานนดว้ย 
เราสามารถทำาส่ิงทีผู่ค้นขอตามทีเ่ห็นภายนอกได ้ในขณะทีเ่ก็บกกัความขุน่เคอืงหรอืความโกรธทีม่ตีอ่พวก
เขาไวภ้ายใน ผมนึกถงึเรือ่งราวของเด็กเล็ก ๆ  ท่ีประพฤตติวัไมด่ ีแม่ของเขาบอกใหเ้ขาน่ังลง ซ่ึงเขาก็ทำา แต่

536 เอเฟซัส 6:5-6
537 โคโลสี 3:18
538 โคโลสี 3:20
539 1 เปโตร 2:13
540 1 เปโตร 5:5
541 ฮีบร ู13:17
542 โรม 13:2
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มีคนไดย้ินเด็กคนน้ีพูดวา่ “ผมน่ังข้างนอก แตลุ่กขึน้ยืนข้างในครบั!” พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราเป็นคนที่
ยอมจำานนตวัทัง้ภายในและภายนอก!

การยอมอยู่ ใต้อำานาจต่อสทิธิอำานาจท่ีพระเจ้ากำาหนดเป็นการแสดงออกซ่ึงความไวว้างใจ

ประการแรก การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจเป็นการกระทำาทีย่นืยนัความไวว้างใจของเราในการเลอืกของพระเจา้ เปาโล
แนะนำาเราให้ “ยอมอยู่ ใตบ้ังคบัของบรรดาผู้ที่มีอำานาจสูงกวา่ เพราะวา่ไม่มีอำานาจใดเลยนอกจากที่มาจาก
พระเจ้า และบรรดาผู้ที่มีอำานาจน้ัน ถูกแต่งตัง้ขึน้โดยพระเจ้า”543 ถ้าเราเช่ือวา่พระเจ้าเป็นผู้ทรงสิทธิ
อำานาจที่แท้จรงิและที่พระองคท์รงรบัผิดชอบวา่ใครไดร้บัเลือก ใครเป็นผู้สอนหรอืผู้ดแูลของเรา ใครเป็น
พอ่แมข่องเรา ใครเป็นสาม ีหรอืใครที่ ไดต้ำาแหน่ง เมือ่น้ันการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจจะกลายเป็นประจกัษ์พยาน
แห่งความเช่ือในพระสตปิัญญาของพระองค์

จำาไวว้า่ เปาโลอยูภ่ายใตเ้ผด็จการชาวโรมนัที่ โหดรา้ย และถงึกระน้ันทา่นก็ไม่ไดส่้งเสรมิการกบฏ ทา่นทราบ
วา่พระเจา้เป็นผูม้อีำานาจสูงสุด หลายศตวรรษกอ่นหน้า พระเจา้ตรสักบัเนบคูดัเนสซาร์ โดยทางดาเนียลวา่ 
“ผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรน้ันแก่ผู้ ใดก็ตามที่
พระองคท์รงปรารถนา544 จงวางใจวา่พระเจ้าเป็นผู้มีอำานาจครอบครองสูงสุด

ประการทีส่อง การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจบอ่ยครัง้จะเป็นการไวว้างใจในความสามารถของพระเจา้ทีจ่ะเปล่ียนหวัใจ
ของผู้นำาของเรา เมือ่เราไมช่อบการตดัสินใจ แต่ไมม่ส่ิีงใดทีเ่ราสามารถทำาไดเ้พือ่เปลีย่นแปลงส่ิงตา่ง ๆ  เรา
อธษิฐานตามคำาสัญญาวา่ “พระทัยของกษัตรยิอ์ยู่ ในพระหตัถข์องพระเยโฮวาหเ์หมอืนอยา่งธารน้ำ าทัง้หลาย 
พระองคท์รงชักนำาพระทัยน้ันไปทางไหน ตามแตพ่ระองค์ โปรด”545 ผมไดย้ินภรรยาหลาย ๆ คนยืนยันวา่
เมือ่พวกเธอหยดุทะเลาะกับสามแีละเริม่อธษิฐานเพือ่สามแีละแสดงความเคารพตอ่พวกเขา พระเจา้ก็ทรง
เริม่เปลีย่นใจสามีของพวกเธอ!

 การยอมอยู่ ใต้อำานาจอาจกลายเป็นการนมัสการได้

จงทำาให้พระครสิต์เป็นคนสำาคัญที่คุณยอมอยู่ ใต้อำานาจ แล้วคุณจะเป็นอิสระจากความกลัว! น่ีคือวธิีที่
เปาโลตกัเตอืนครสิตจักรเอเฟซัส: “ภรรยาทัง้หลาย จงนบนอบ... เหมือนกับท่ีกระทำาต่อองค์พระผู้เป็น
เจ้า,”546 “บตุรทัง้หลาย จงเชื่อฟัง... ในองค์พระผู้เป็นเจ้า,”547 “ผูร้บัใช้ทัง้หลาย จงเชื่อฟัง... ดุจกระทำาต่อ
พระครสิต์.”548 น่ีฟังราวกับวา่ในขณะที่เปาโลกำาลังเขียน ท่านรูถ้ึงความยากของส่ิงที่ท่านถาม ท่านรูด้ีวา่
ผู้นำาที่เป็นมนุษย์มักมีข้อบกพรอ่งเพียงใด ท่านจึงกล่าววา่ “จงมองข้ามผู้นำาไปยังพระองคผ์ู้ทรงสมบูรณ์ที่
อยู่เหนือพวกเขา และผู้ทรงแตง่ตัง้พวกเขา! จงกระทำาเพื่อพระองค!์ จงทำาดว้ยความเคารพเพื่อพระองค!์ 
จงยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่ผู้นำาทางโลกทีมี่ขอ้บกพรอ่ง ซ่ึงเป็นการนมสัการพระองคผู์ท้ี่ ไมเ่คยลม้เหลวหรอืทำา

543 โรม 13:1, การเน้นเพิ่มเข้ามา
544 ดาเนียล 4:25
545 สุภาษิต 21:1
546 เอเฟซัส 5:22 การเน้นเพิ่มเข้ามา
547 เอเฟซัส 6:1 การเน้นเพิ่มเข้ามา
548 เอเฟซัส 6:5 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ผดิพลาด” เมือ่เรายอมอยู่ ใตอ้ำานาจดว้ยความนับถอือยา่งสุดซึง้ตอ่พระครสิต ์การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่อำานาจ
ทางโลกก็คอืการแสดงออกของนมัสการ

 » ในข้อที่เราอ่านก่อนหน้าน้ี สังเกตวา่พระบัญชาส่วนใหญ่ที่ ให้ยอมอยู่ ใตอ้ำานาจเช่ือฟังจะตามดว้ย
คำาวา่ “องค์พระผู้เป็นเจ้ามาใกล้แล้ว” “เหมือนกับที่กระทำาต่อพระครสิต์” “ด้วยความเกรงกลัว
พระเจ้า” “เหมือนกับที่กระทำาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” เป็นต้น คุณคิดวา่ทัศนคติของคุณต่อการ
ยอมอยู่ ใต้อำานาจจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าคุณทำาให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดสนใจของการยอมอยู่
ใตอ้ำานาจของคณุมากกวา่ที่จะเป็นคูส่มรส เจ้านายของคณุ ครขูองคณุ หรอืศิษยาภิบาลของคณุ?

เราทกุคนจะตอ้งรบัใช้พวกผูน้ำ า และทำางานใหก้บัคนทีเ่อาใจยากในบางครัง้ กญุแจสู่อสิรภาพคอืการยอมอยู่
ใตอ้ำานาจเป็นการนมสัการ โดยอธษิฐานวา่ “พระเยซเูจา้ขา้ ผูน้ำ าคนน้ีทีพ่ระองคแ์ตง่ตัง้ในชีวติของขา้พเจา้
มีข้อบกพรอ่ง แตข่้าพเจ้าจะยอมจำานนเพือ่เห็นแก่พระองค!์ ข้าพเจ้าเห็นจุดอ่อนของพวกเขา แตข่้าพเจ้า
จะไม่ ใช้จุดอ่อนของพวกเขาเป็นข้ออ้างสำาหรบัการวพิากษ์วจิารณ์อย่างเปิดเผยหรอืการประท้วงเงียบ ๆ 
ข้าพเจ้าจะมองข้ามผู้นำาไปหาพระองค ์พระเจ้า และนมัสการพระองคเ์พราะพระปัญญาของพระองค ์ใน
การเลือกน้ีที่พระองคท์ำาเพื่อเรา พระองคท์รงรูว้า่อะไรดทีี่สุดสำาหรบัข้าพเจ้า ครอบครวั และประเทศของ
ข้าพเจ้า พระองคท์รงรูว้า่จุดประสงคข์องพระองค์ ในอนาคตคอือะไร ดงัน้ัน ข้าพเจ้าจะไม่แข็งข้อตอ่พระ
ประสงคข์องพระองคแ์ตย่อมจำานนตอ่อำานาจการปกครองของพระองค”์

แน่นอน น่ีไม่ไดห้มายความวา่เราจะเฉยเมย หรอืเราจะไม่อธิษฐานหรอืลงมือกระทำาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
หรอืเราไม่ทำาส่วนของเราท่ีจะใหเ้กิดความยตุธิรรม แตน่ั่นหมายความวา่ความพยายามทัง้หมดมรีากฐานมา
จากความเช่ือและความมั่นใจวา่พระเจ้าทรงควบคมุชีวติเราและโลกของเรา

เปโตรเขียนถ้อยคำาเหล่าน้ีถึงผู้ที่เป็นทาส: “ท่านทัง้หลายที่เป็นคนรบัใช้ จงเช่ือฟังนายของท่านทุกอย่าง 
ไม่ ใช่เฉพาะนายทีเ่ป็นคนใจดแีละสุภาพเทา่น้ัน แตท่ัง้นายทีร่า้ยดว้ย... เพราะวา่พระครสิตก็์ ไดท้รงทนทุกข์
ทรมานเพือ่ทา่นทัง้หลาย ใหเ้ป็นแบบอยา่งแกท่า่นเพือ่ทา่นจะไดด้ำาเนินตามรอยพระบาทของพระองค”์549 
คำาเหล่าน้ีไม่ ใช่ถ้อยคำาง่าย ๆ ที่ ไดย้ินในวนัน้ี แตเ่ราก็ตอ้งฟัง

พระคัมภีรส์อนการยอมอยู่ ใต้อำานาจต่อกัน และกันของครสิเตียน

พระคมัภรีก์ลา่วอยา่งชัดเจนถงึการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่ผูม้อีำานาจทีพ่ระเจา้กำาหนด แตย่งัรวมถงึการยอมซ่ึง
กันและกันในฐานะอวยัวะของพระกายของพระครสิตท์ี่ ไดร้บัพระวญิญาณ บอ่ยครัง้เมือ่มีการสอนเรือ่งการ
ยอมอยู่ ใตอ้ำานาจมีเพียงภรรยาและลูกเท่าน้ันที่ถูกตกัเตอืน แตพ่ระคมัภีรย์ังเน้นถึงการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ
ของครสิเตยีนแตล่ะคนตอ่กันและกัน “ ใช่แลว้ จงให้พวกท่านทุกคน ยอมอยู่ ใตบ้งัคบัตอ่กนัและกนั และ
จงคาดเอวไวด้ว้ยความถอ่มใจ”550 การยอมตวัตอ่กนัหมายถงึการเรยีนรูท้ีจ่ะยอมเรือ่งสิทธขิองเรา ตอบสนอง
ความตอ้งการของกนัและกนั รบัฟังความคดิเห็นของกนัและกนั เสียสละเพือ่สันตสุิขและความสามคัค ีน่ี
เป็นหน่ึงในวนัิยที่ยากที่สุดสำาหรบันักศึกษา เด็ก ๆ คูส่มรส และสมาชิกในครสิตจักรที่จะเรยีนรู ้แตม่ีอิสระ
ในการเรยีนรูก้ารยอมตวั!

549 1 เปโตร 2:18, 21, ฉบับแปลมาตรฐาน TH1971 เพิ่มข้อความในวงเล็บ
550 1 เปโตร 5:5 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ผู้นำาทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้ในบ้าน ครสิตจักร และรฐับาลจะตอ้งทำาหน้าทีด่แูลแตต่อ้ง “ ไม่ ใช่เหมือน
เป็นพวกเจา้นาย”551 เราจะตอ้งไม่ ใช้อำานาจในทางทีเ่สียหาย แตเ่พือ่ช่วยเหลอืเทา่น้ัน พระกติตคิณุยกระดบั
และใหเ้กยีรตอิวยัวะทุกส่วนแหง่พระกายของพระครสิต ์ดงัน้ัน จงึมวีธิตีา่ง ๆ  ทีเ่ราทกุคนยอมตวัตอ่กนัและ
กัน ภรรยายอมตอ่สามี แตส่ามีตอ้งรกัภรรยาและทำางานเพื่อพวกเธอเหมือนที่พระครสิตท์รงกระทำา สมา
ชิกครสิตจักรต้องยอมตวัตอ่ผู้นำาครสิตจักร แตผู่้นำาเหล่าน้ีจะตอ้งไม่ “เป็นพวกเจ้านายท่ีอยู่เหนือทายาท
ทัง้หลายของพระเจา้ แตเ่ป็นแบบอยา่งแกฝู่งแกะน้ัน”552 เมือ่ครสิเตยีนทกุคนสวมความออ่นน้อมถอ่มตน 
ยอมรบัตำาแหน่งที่พระเจ้ามอบให้ ในพระกายและรบัใช้กันและกันอย่างมีความสุข การยอมอยู่ ใต้อำานาจ
จะเป็นประสบการณ์ท่ี ไดร้บัพร การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจจะยังคงมีมีคณุคา่เม่ือครสิเตยีนเต็มไปดว้ยความรกั
และความถ่อมตน

การยอมอยู่ ใต้อำานาจต่อผู้มีอำานาจมีความสำาคัญต่อความอาวโุสฝ่ายวญิญาณ 

จะไมม่ี ใครถกูสรา้งตามพระฉายของพระครสิต ์ตราบใดที่ ไม่สามารถยอมอยู่ ใตอ้ำานาจหรอืทำาให้ความตอ้งการ 
ความปรารถนา และความคิดเห็นของเขาหรอืเธออยู่ ใต้อำานาจกันและกัน เราจะไม่มีวนัเป็นผู้นำา จนกวา่
เราจะเรยีนรูท้ี่จะตดิตาม เราจะไม่มีวนัไดร้บัความไวว้างใจให้ออกคำาส่ังจนกวา่เราจะเรยีนรูก้ารเช่ือฟังคำาส่ัง

การขาดซึ่งการยอมต่อกันและการสละสิทธิ์ของเราเป็นสาเหตุของความขัดแย้งมากมายในบ้าน โรงเรยีน 
สถานทีท่ำางาน สังคม และครสิตจักรทอ้งถิน่ การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่อำานาจเป็นวธิขีองพระเจ้าในการปกป้อง
เรา ทำาให้เราเจรญิรุง่เรอืง รวมเราเป็นหน่ึงเดยีว และก่อรา่งพระครสิต์ ในตวัเรา

ผมจะไมม่วีนัลืมความผดิหวงัและความขุ่นเคอืงทีผ่มรูสึ้กได้ ในเช้าวนัจนัทรว์นัหน่ึงในฐานะครใูนฟิลปิปินส์ 
สองสามวนัก่อนหน้าน้ัน ผมไดม้อบหมายงานมอบหมายขัน้สุดท้ายที่ง่าย ๆ แตส่ำาคญัให้กับนักศึกษาพันธ
กิจท่ี ใกลจ้ะสำาเรจ็การศึกษาของเรา ผมไดชี้แ้จงอยา่งชัดเจนวา่งานมอบหมายจะครบกำาหนดในเช้าวนัจนัทร ์
นักศึกษาทุกคนต้องมาครบ และงานน้ีเป็นข้อกำาหนดสำาหรบัการสำาเรจ็การศึกษา เมื่อมาถึงชัน้เรยีนผม
ตกใจมาก ที่รูว้า่นักศึกษาพันธกิจที่สำาเรจ็การศึกษาสามคนของเราเลือกที่จะข้ามชัน้เรยีนและงานที่มอบ
หมาย ผมตระหนักวา่การทีพ่วกเขาไมม่า เป็นการประท้วงตอ่ส่ิงทีพ่วกเขาเช่ือวา่เป็นงานมอบหมายที่ โงเ่ขลา

ผมออกจากชัน้เรยีน เดนิไปท่ีหอพกัชาย และพบวา่นักศึกษาสามคนกำาลงัพกัผอ่นอยู่ ในหอ้งหน่ึงของพวก
เขา หัวเราะและกำาลังสนุก พวกเขาคดิวา่ตวัเองฉลาด พวกเขาคดิวา่จะสามารถทำาส่ิงทีพ่วกเขาตอ้งการทำา
โดยไมม่ผีลอะไร พวกเขาคดิวา่งานมอบหมายน้ันไมส่ำาคญัและไมค่วรทำา พวกเขาไดเ้รยีนรูอ้ยา่งอืน่! ผมเขม้
งวดกับพวกเขามากเพราะส่ิงที่ผมรูค้ือพวกเขาจะไม่มีวนัมีคุณสมบัติที่จะนำาฝูงแกะของพระเจ้าจนกวา่
พวกเขาจะเรยีนรูท้ี่จะตดิตามผู้เลีย้งแกะ ชายหนุ่มทัง้สามยอมจำานนตอ่การตสีอนของผม และหลายปีตอ่
มาพวกเขาก็ขอบคณุผม ชายหนุ่มสองคนในกลุ่มน้ันเป็นศิษยาภิบาลในวนัน้ี

551 1 เปโตร 5:2-3
552 Ibid.
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ข้อจำากัด ในการการยอมอยู่ ใต้อำานาจ—เม่ือใดท่ีการ
ยอมอยู่ ใต้อำานาจจะกลายเป็นอันตราย?

มบีางครัง้ทีก่ารยอมอยู่ ใตอ้ำานาจกลายเป็นการทำาลายและอาจจำาเป็นตอ้งปฏิเสธดว้ยซ้ำา ตอ่ไปน้ีคอืแนวทาง
บางประการสำาหรบัการอภิปราย:

1. การยอมอยู่ ใต้อำานาจจะสง่ผลเสยีเม่ือเป็นการเรยีกรอ้งและทำาอย่างไม่เหมาะสม

ภรรยาควรนำาตัวเองออกให้พ้นจากสามีที่ทารณุและขอความช่วยเหลือ ครสิเตียนควรอยู่ ให้ห่างจากผู้นำา
ที่เรยีกรอ้งความจงรกัภักดแีละการอยู่ ใตบ้ังคบับัญชาแบบไรส้ต ิ“ทำาตามที่ฉันบอกแล้วไม่ตอ้งถาม!” เป็น
ภาษาที่ ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดกับผู้ ใหญ่ หลายคนในทุกวนัน้ีไดร้บับาดเจ็บจากการใช้คำา
พดูผดิ ๆ  แบบน้ี การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจไม่ไดห้มายความวา่เราจะไมแ่สดงความคดิเห็น ไมเ่ผชิญปัญหา หรอื
ยกประเด็นที่ขัดแย้งกัน ส่ิงเหล่าน้ีสามารถทำาไดด้ว้ยน้ำ าใจของการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจดว้ยความนับถือ

การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจเช่นเดยีวกบัความรกั เป็นของขวญัทีเ่รามอบใหก้นัดว้ยความเคารพนับถอืในพระครสิต ์
ผูน้ำาทีอ่อ่นแอมักจะเรยีกรอ้งการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ เมือ่อำานาจของเรามาจากพระเจา้ เราก็ ไมจ่ำาเป็นตอ้งเรยีก
รอ้ง พระเจ้าจะปกป้องผู้นำาของพระองค ์พระเจ้าจะทรงตอ่สู้เพื่อพวกเขา พระเจ้าจะประทานอำานาจฝ่าย
วญิญาณแก่พวกเขา ที่คนอื่น ๆ จะเต็มใจทำาตาม

แอรอนและมิเรยีมได้เรยีนรูว้ธิีที่พระเจ้าทรงปกป้องผู้นำ าที่ถ่อมตน พวกเขาแก้ตัวให้กบฏต่อการนำาของ
โมเสสเน่ืองจากข้อบกพรอ่งที่พวกเขาเห็นในครอบครวัของโมเสส553 การจลาจลของพวกเขาเริม่ต้นด้วย
การไม่ชอบภรรยาของโมเสส และนำาไปสู่การตัง้คำาถามเกี่ยวกับอำานาจของท่าน: “จรงิหรอื ที่พระเยโฮวาห์
ตรสัทางโมเสสคนเดยีวเท่าน้ัน? พระองคม์ิไดต้รสัทางเราทัง้สองดว้ยหรอื?” โมเสสจัดการกับปัญหาน้ีโดย
น่ิงเงียบและปล่อยให้พระเจ้าจัดการ 554

2. การยอมอยู่ ใต้อำานาจจะกลายเป็นอันตรายเม่ือเป็นการปกปิดบาปของคนอ่ืน

ใน กิจการ 16:37 เปาโลปฏิเสธที่จะเช่ือฟังคำาส่ังเพราะเป็นคำาส่ังเพื่อปกปิดบาป ถ้าอำานาจใดเรยีกรอ้งให้
เราปกปิดความบาปของพวกเขาหรือมีส่วนร่วมในความบาป เรามีสิทธิและพันธะท่ีจะปฏิเสธการยอม
อยู่ ใตอ้ำานาจ

3.  การยอมอยู่ ใต้อำานาจจะเป็นอันตรายเม่ือทำาให้เราละเมิดพระวจนะของพระเจ้า

เมือ่เจา้หน้าทีจ่ากสภาแซนเฮดรนิเรยีกรอ้งเปโตรและยอห์นไม่ ให้สอนหรอืพูดในพระนามของพระเยซอูกี
ตอ่ไป พวกท่านตอบดว้ยความนับถอืวา่ “จะเป็นส่ิงทีถ่กูตอ้งในสายพระเนตรของพระเจา้หรอืไม ่ทีจ่ะตัง้ใจ
ฟังพวกท่านมากกวา่พระเจ้า ขอพวกท่านจงพิจารณาดเูถิด เพราะวา่พวกเราจะไม่พูดส่ิงเหล่าน้ันซ่ึงพวก
เราไดเ้ห็นและไดย้ินแล้วน้ันก็ ไม่ได”้555

553 กันดารวถิี 12:1-2
554 กันดารวถิี 12:3
555 กิจการ 4:19ข-20
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ขีดจำากัดของการยอมอยู่ ใต้อำานาจไม่ ใช่เรือ่งง่ายท่ีจะกำาหนดได้เสมอไป

การสอนในหวัขอ้น้ียากเสมอเพราะเกีย่วขอ้งกบัความสัมพันธ์ของมนุษย ์และความสัมพันธ์น้ันซับซ้อนดว้ย
บาป มนุษย์มีข้อบกพรอ่ง รวมทัง้ประธานาธิบด ีผู้เผด็จการ กรรมการบรษัิท สามี ผู้จัดการ ฯลฯ พลเมือง
ควรยอมจำานนต่อรฐับาลแม้วา่จะทุจรติไหม? พนักงานควรเคารพเจ้านายไหมเมื่อเจ้านายไม่คู่ควรได้รบั
ความเคารพหรอืไม่? รชิารด์ ฟอสเตอร ์ให้คำาที่สุขุมแก่เราที่น่ี:

บางครัง้ขีดจำากัดของการยอมอยู่ ใต้อำานาจก็ง่ายที่จะกำาหนด ภรรยาถูกขอให้ลงโทษเด็กอย่างไม่
สมควร เด็กถูกขอให้ช่วยเหลือผู้ ใหญ่ ในการกระทำาที่ผิดกฎหมาย พลเมืองถูกขอให้ละเมิดคำาส่ัง
ของพระคมัภีรแ์ละสตริสึูกผดิชอบเพือ่ประโยชน์ของรฐั (รฐับาล) ในแตล่ะกรณี สาวกปฏเิสธไม่ ใช่
เย่อหยิ่ง แตด่ว้ยน้ำ าใจแห่งความอ่อนโยนและการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ

บ่อยครัง้ขีดจำากัดของการยอมอยู่ ใต้อำานาจน้ันยากอย่างยิ่งท่ีจะกำาหนด จะวา่อย่างไรกับคู่สมรสที่
รูสึ้กอึดอัดและไม่เป็นไปตามท่ีตนเองคาดหวงัเพราะอาชีพการงานของคู่สมรส? น่ีเป็นรปูแบบ
การปฏเิสธตนเองทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หรอืกอ่ผลเสียหรอืเปลา่? จะวา่อยา่งไรกบัครทูี่ ใหค้ะแนน
นักเรยีนอย่างไม่เป็นธรรมล่ะ? นักเรยีนการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจหรอืตอ่ตา้น? จะวา่อย่างไรกับนายจ้าง
ที่ส่งเสรมิลูกจ้างโดยความลำาเอียงล่ะ...? พนักงานที่ถูกกีดกันทำาอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำาเป็น
ตอ้งมีการเพิ่มเงินเดอืนเพื่อประโยชน์ของครอบครวัของเขาหรอืเธอ?

คำาถามเหลา่น้ีเป็นคำาถามท่ีซับซ้อน ก็เพราะความสัมพนัธ์ของมนุษยน้ั์นซับซ้อน คำาถามเหล่าน้ีเป็น
คำาถามที่ ไมย่อมตอ่คำาตอบงา่ย ๆ  ไมม่กีฎการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจทีจ่ะครอบคลมุทกุ ๆ  สถานการณ์ เรา
ตอ้งตัง้ข้อสงสัยมาก ๆ เกี่ยวกับกฎหมายทัง้หมดที่อ้างวา่จะจัดการกับทุกสถานการณ์…

ในการกำาหนดขอบเขตของการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ เรา [อยู่ ใน] การพึง่พาอย่างลึกซึง้ในพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์556

 » ใช้เวลาสักครูเ่พื่อหารอืเกี่ยวกับข้อจำากัดของการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจ อาจมีข้อจำากัดที่คณุจะเพิ่มหรอื
แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับอันตรายของการยอมแบบไม่ดตูาม้าตาเรอื

ข้อแนะนำาท่ี ใช้การได้สำาหรบัการฝึก 
การยอมอยู่ ใต้อำานาจ

1. ถา้คณุเป็นนักศึกษาวทิยาลยัหรอืทำางานใหก้บั
กระทรวงหรอืบรษัิท ก็จะมีนโยบายและกฎ
เกณฑข์องสถาบนัทีค่ณุตอ้งปฏบิตัติามเสมอ 
ฝึกฝนที่จะรกัษากฎเกณฑ์เหล่าน้ัน หยุดคดิ
หาทางลัด

556 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 121

“ระเบียบวนัิยในการรบัใช้ช่วยให้
เราสามารถพูดวา่ ' ไม่!' กับเกมของ
โลก ท่ีเล่ือนตำาแหน่งและอำานาจ”

Richard Foster
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2. ขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์สอนคณุถึงวธิีพัฒนาทัศนคตทิี่ยอมจำานนตอ่ผู้มีอำานาจมากขึน้

3. เรยีนรูท้ี่จะยอมตอ่คนรอบข้างแทนที่จะเรยีกรอ้งสิทธิของคณุ

4. ฝึกฝนตนเองให้การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่คำาส่ังเล็ก ๆ น้อย ๆ: “ห้ามเข้า” “อย่าทิง้ขยะ” ฯลฯ

5. ทบทวนขอ้พระคมัภีรเ์กีย่วกับการยอมอยู่ ใตอ้ำานาจในบทน้ีและทูลขอใหพ้ระเจา้ช่วยคณุรูว้ธิปีระยกุต์
ใช้ ในชีวติ

วนัิยฝ่ายวญิญาณเก่ียวกับการรบัใช้
และพระองค์ตรสัแก่พวกเขาวา่ “บรรดากษัตรยิ์ของพวกคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือพวกเขา 
และคนทัง้หลายที่ ใช้อำานาจเหนือพวกเขา.… แตผู่้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในท่ามกลางพวกท่าน ให้ผู้น้ัน
เป็นเหมือนผู้มีอายุน้อยกวา่ และผู้ที่เป็นเอกเป็นตน้ ให้เป็นเหมือนคนที่รบัใช้” 557

วนัิยในการรบัใช้จะฝึกเราให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนพระครสิตอ์ย่างลึกซึง้ยิ่งขึน้ ในบรรดาศิษยาภิ
บาล คร ูนักดนตร ีและครสิเตยีนธรรมดาในครสิตจักรทั่วโลก ความอิจฉารษิยาเป็นบาปที่เป็นพิษรา้ยแรง
ที่สุดประการหน่ึงที่ฝังรากอยู่ ในใจมนุษย์ หลายครัง้ที่เราไม่รูต้ัววา่มีอันตรายถึงตายอยู่ที่น่ัน คุณเคยรูสึ้ก
เจ็บปวดเมือ่คณุไม่ไดร้บัการยอมรบัและรูสึ้กเป็นเกียรตอิย่างทีค่ณุคดิวา่สมควรไดร้บัหรอืไม่? คณุรูสึ้กขุ่น
เคอืงเมือ่คนอืน่ไดร้บัเครดติสำาหรบังานทีค่ณุทำาหรอืเปลา่? คณุพบวา่มนัยากไหมทีจ่ะช่ืนชมยนิดี ในความ
สำาเรจ็ของผู้อืน่? คณุแอบดี ใจเมือ่คนอืน่ล้มเหลวไหม? คณุรูสึ้กไม่ปลอดภัยเมือ่คนอืน่ไดร้บัคำาชมหรอืไม่? 
เมือ่คนอืน่มผีลงาน คณุเก็บซ่อนความคดิลบั ๆ  วา่คณุทำาไดด้กีวา่หรอืเปลา่? วนัิยในการรบัใช้จะนำาเรากลบั
ไปหาพระเยซู แบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของผู้รบัใช้ที่มี ใจถ่อม

เราทกุคนเคยถกูทดลองดว้ยวธิเีหลา่น้ีในระดบัหน่ึง เราเคยถกูลอ่ลวงใหอ้จิฉาชีวติท่ีดกีวา่ เมือ่เรามองวา่คน
อื่นมี เราถูกล่อลวงให้ โลภตำาแหน่ง ของขวญั ช่ือที่จะตอ้งจดจำา เสือ้ผ้า คูส่มรส การชุมนุม และวถิีชีวติของ
คนอื่น ๆ แรงผลักดนัในการแข่งขันของเราเพื่อความโดดเดน่สามารถถูกเผาไหม้ โดยคณุลักษณะของเรา
โดยเพนเทคอสต ์โดยไฟที่เผาผลาญของพระวญิญาณบรสุิทธิ์558 แตแ่ม้หลังจากวนัเพ็นเทคอสต ์เราตอ้ง
ปลูกฝัจิตใจที่ต่ำาตอ้ยและถ่อมตนของพระครสิต—์จิตใจของผู้รบัใช้

 คำาจำากัดความวนัิยในการรบัใช้

วนัิยในการรบัใช้คอืปลกูฝังจติใจและการกระทำาของคนรบัใช้ ในทกุฤดกูาลของชีวติ และพระเยซทูรงกำาหนด
วา่ผู้รบัใช้คอือะไร พระองคย์ิ่งใหญ่กวา่ใคร ยอมแพ้มากกวา่ใคร และทำาให้ตวัเองต่ำากวา่ใคร ๆ

 » อ่าน ฟิลิปปี 2:5-11 ดว้ยกัน

557 ลูกา 22:25-26
558 มัทธิว 3:11-12
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ฟิลิปปีสอนเราวา่ชีวติแบบคนรบัใช้เริม่ตน้ที่การมี ใจแบบคนรบัใช้

1. คนรบัใช้มีคุณลักษณะ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ ใช่ สง่เสรมิตนเอง

พระเยซูทรงดำารงอยู่ ใน “สภาพของพระเจ้า” (ข้อ 6) พระเยซูทรงครอบครอง “คณุลักษณะสำาคญั ๆ ของ
พระเจา้”559 พระธรรมฮีบรกูล่าววา่ “พระบตุรทรงเป็นแสงสะทอ้นพระสิรขิองพระเจา้ และทรงมีสภาวะเป็น
พิมพ์เดยีวกันกับพระองค”์ - ฉบับแปลมาตรฐาน TH 1971560 พระเยซูตรสัวา่ “เราและพระบิดาของเรา
เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน”561 และ “ผู้ที่ ไดเ้ห็นเราก็ ไดเ้ห็นพระบิดาแล้ว… ท่านไม่เช่ือหรอืวา่ เราอยู่ ในพระ
บิดาและพระบิดาทรงอยู่ ในเรา?”562

แตพ่ระเยซูไมท่รงถอืวา่ “การเทา่เทยีมกบัพระเจา้น้ันเป็นการแยง่ชิงเอาไปเสีย” (ข้อ 6)563 ทัง้หมดทีพ่ระเจา้
เป็น พระเยซูเป็น; แต่พระองค์ ไม่ยึดติด ในทุกแง่มุม พระเยซูทรงเท่าเทียมกับพระเจ้า พระองค์ยังอ้าง
ความเสมอภาคน้ีดว้ยตวัพระองคเ์อง และดว้ยเหตน้ีุ พวกยิวจึงเกลียดชังพระองค:์ “เพราะวา่ท่าน ซ่ึงเป็น
มนุษย์คนหน่ึง ตัง้ตวัเองเป็นพระเจา้”564 และโธมสัก็นมัสการพระองค:์ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์
และพระเจา้ของขา้พระองค”์565 ผูเ้ขยีนพระธรรมฮีบรพูรรณนาวา่พระเยซทูรงเป็น “พมิพเ์ดยีวกนั” 566 กบั
คณุลักษณะของพระเจ้า ซ่ึงเป็นคำาที่ ใช้สำาหรบัการแกะสลักไม้ การสลักบนโลหะ การประทับตราบนหนัง 
การพิมพ์บนดนิเหนียวและประทับบนเหรยีญ พระเยซูเป็นพระเจ้าในสภาพเน้ือหนัง! 

พระเยซู “ ได้ทรงกระทำาพระองค์เองให้ ไม่มีช่ือเสียงใด ๆ” (ข้อ 7) คำาวา่ "กระทำาพระองค์เอง" มาจากคำา
ภาษากรกี kenosis ที่แปลวา่ "สละตวัเอง" หรอื "พักไว"้ น่ี
หมายความวา่ถึงแม้พระเยซูครสิต์จะไม่เคยละทิง้ความ
เป็นพระเจา้ของพระองค ์แตพ่ระองคท์รงละทิง้สิทธแิละ
สิทธพิเิศษแหง่ธรรมชาตแิบบพระเจา้ของพระองค์ ไปช่ัว
ขณะหน่ึง แม้วา่พระเยซูครสิต์ ไม่เคยละทิง้ความเป็น
พระเจา้ของพระองค ์แตบ่างครัง้พระองคก็์ทรงเลอืกท่ีจะ
ทิง้ฉลองพระองคแ์ละสวมผา้ขีร้ิว้ของมนุษย ์จอหน์ เวสลยี์
กล่าววา่ “แม้ว่าพระองค์จะมีทุกอย่างครบถ้วน567 แต่
พระองค์ก็ดูราวกับวา่ตนเองวา่งเปล่า เพราะพระองค์
ทรงปิดบังความบรบูิรณ์ของตนจากสายตาของมนุษย์
และเหล่าทูตสวรรค์”

559 Pulpit Commentary
560 ฮีบร ู1:3,  ; ด ูโคโลสี 1:15 ดว้ย
561 ยอห์น 10:30
562 ยอห์น 14:9-10
563 English Standard Version
564 ยอห์น 5:18
565 ยอห์น 20:28
566 ฮีบร ู1:3, 
567 ยอห์น 1:14

“ ไม่มีข้อจำากัดสิง่ท่ีพระเจ้า
สามารถทำาได้เม่ือพระองค์
พบชายหรอืหญิงท่ี ไม่สนใจ
วา่ใครจะได้เครดิต ตราบใด
ท่ีพระเจ้าได้รบัเกียรติ !”

บุคคลไม่ทราบช่ือ
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แก่นแทแ้ละอตัลกัษณ์ของพระเยซจูะไมมี่วนัเปลีย่นแปลง แตเ่พ่ือจดุประสงค์ ในการไถ ่พระองคท์รงเต็มใจ
ละทิง้ความโดดเดน่ เกียรตยิศและชื่อเสียง เพื่อทำาตวัให้อ่อนแอและช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้และดเูหมือน
เป็นคนธรรมดา บา้น ๆ  และดอ้ยโอกาส น่ีคอืหวัใจของคนรบัใช้และเป็นตวัอย่างสำาหรบัเราทีจ่ะปฏบิตัติาม

เมื่อผมใครค่รวญส่ิงที่พระเจ้าของเราวางไว ้ผมถูกบังคับให้เห็นความโง่เขลาในส่ิงที่ยึดถือและปกป้องวา่
เป็นสิทธ์ิของผม เรามักจะไม่กังวลหรอกหรอืเกี่ยวกับส่ิงที่คนอื่นคดิกับเรา—ชื่อเสียงหรอืความรูสึ้กดขีอง
เรา—มากกวา่ทำาในส่ิงทีถ่กูตอ้ง? “พระองคเ์จา้ขา้ ขอใหจ้ติใจทีอ่อ่นถอ่มของพระเยซอูยู่ ในขา้พระองค!์” วธิี
คดิของพระเยซูเป็นการตำาหนิอย่างรนุแรงตอ่ความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตวัในทุกรปูแบบ

2. ผู้รบัใช้ท่ีแท้จรงิน้ันมีคุณลักษณะเฉพาะด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มท่ีตามความประสงค์ของนาย

พระเยซูทรงรบั “สภาพของผู้รบัใช้คนหน่ึง” (ข้อ 7) การเป็นคนรบัใช้ตอ้งอยู่ ในสภาพที่ต่ำาตอ้ยที่สุดของ
ชีวติ คนรบัใช้มีชีวติอยู่เพียงเพื่อเจตจำานงของนายเท่าน้ัน

เมือ่พระเยซเูสด็จเขา้มาในโลก พระองคท์รงยอมจำานนตอ่พระประสงคข์องพระบิดาและเลอืกดำาเนินชีวติ
แห่งการพึ่งพาดว้ยความถ่อมตน พระองค์ ไม่ไดค้ดิในแง่ของการเลือ่นตำาแหน่งหรอืวา่พระองคจ์ะไดอ้ะไร
เทา่ไร แนวความคดิของคนรบัใช้คอืเป็นคนรบัใช้ทีพ่บความสำาเรจ็ในการดแูลงานการตา่ง ๆ  ท่ีทำาใหน้ายพอใจ

จงระวงัเกี่ยวกับวธิีคิดแบบเดียวกับทิโมธี ลูกชายตัวน้อยวยัเจ็ดขวบของเราเม่ือหลายปีก่อน เม่ือผมต้อง
จากบ้านไปสักหน่อยหน่ึง ผมพูดวา่ “ลูก พ่อจะกลับมาในอีกสองสามช่ัวโมง และเมื่อพ่อกลับมาห้องนอน
ของลูกจะตอ้งทำาความสะอาดนะ” “ ไดเ้ลยพ่อ!” ทิโมธีพูดอย่างรา่เรงิ เมื่อผมกลับมา ลูกมาตอ้นรบัพรอ้ม
ดว้ยรอยยิม้กวา้งและพูดวา่ “พ่อครบั ผมล้างจานในอ่างล้างจานหมดแล้วครบั!” “อืม ดมีาก” ผมตอบ “ลูก
ทำาความสะอาดหอ้งดว้ยรเึปลา่?” ตอนน้ี ทิโมธคีอตกและรอยยิม้ก็หายไป “เออ่...ไม่ไดท้ำาพอ่” “ถา้อยา่งน้ัน
ลกูก็รูว้า่ถา้ไมเ่ช่ือฟังจะไดร้บัอะไร” ผมพดูอยา่งเศรา้ ๆ  และผมก็ลงโทษลกูชาย เพราะเขาเลอืกเส้นทางแหง่
การเช่ือฟังของเขาเอง โดยใหท้ำาส่ิงท่ีเรยีกวา่ "การเสียสละ" ของเขาน้ันพอ ๆ  กบัการขดัขนืทีเ่ห็นแกต่วั คน
อื่นอาจปรบมือให้กับความขยันของเขา แตผ่มรูด้กีวา่ เรือ่งน้ีเตอืนเราวา่แม้แตค่วามพากเพียรที่กล้าหาญ
ทีสุ่ดโดยยดึอยูก่บัความเห็นแกต่วัของเราก็เป็นการกบฏตอ่พระเจา้ คนรบัใช้ทำาตามความประสงคข์องนาย

3. คนรบัใช้ท่ีแท้จรงิเต็มใจแบ่งปันความอ่อนแอของคนท่ีตนเองถูกเรยีกให้รบัใช้

เปาโลสอนวา่พระเยซูเสด็จมา “ ในลักษณะของมนุษย์” และ “ปรากฏในสภาพของมนุษย์” (ข้อ 7-8) น่ี
หมายความวา่พระเยซูทรงรบัเอาคณุลักษณะที่จำาเป็นทัง้หมดของมนุษยชาต ิในพระครสิต ์พระเจ้ายอม
จำานนจากสงา่ราศีนิรนัดรข์องพระองค ์ใหด้เูหมอืนเรา ประสบความเจ็บปวดของเรา ทนทกุขอ์ยา่งทีเ่ราทน
และถูกทดลองเช่นเดยีวกับเรา ทำาไมพระองคท์ำาเช่นน้ี? เพราะความรกั!568 เพื่อเป็นตวัแทนของเรา! เพื่อ
เห็นอกเห็นใจตอ่ข้ออ่อนแอของเรา:

 · “เน่ืองด้วยวา่บุตรทัง้หลายเป็นผู้มีส่วนในเน้ือหนังและเลือดอยู่แล้ว พระองค์เองก็ ได้ทรงมีส่วน
ในส่ิงเดยีวกันน้ันเช่นกัน เพื่อโดยทางความตายพระองคจ์ะไดท้รงทำาลายผู้น้ันที่เคยมีอำานาจแห่ง
ความตาย น่ันคอืพญามาร”569

568 ยอห์น 3:16
569 ฮีบร ู2:14
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 · “เหตฉุะน้ันพระองคจ์งึทรงตอ้งเป็นเหมอืนอยา่งพีน้่องของพระองค์ ในทกุประการ เพือ่วา่พระองค์
จะไดท้รงเป็นมหาปุโรหติเป่ียมดว้ยพระเมตตาและความสัตยซ่ื์อในส่ิงตา่ง ๆ  ซ่ึงเกีย่วขอ้งกับพระเจา้ 
เพื่อกระทำาให้เกิดการคนืดกีันเพราะเหตบุาปทัง้หลายของประชาชน”570

 · “เพราะวา่พวกเราไมม่มีหาปุโรหติซ่ึงไมส่ามารถถกูสัมผสัดว้ยความรูสึ้กแหง่ความเจ็บป่วยทัง้หลาย
ของพวกเรา แต่ไดท้รงถกูทดลองเหมอืนอยา่งพวกเราในทุกประการ ถึงกระน้ันก็ยงัปราศจากบาป”571

ในพระเยซ ูพระเจา้กลายเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ และพระทยัของพระครสิตค์อืความเต็มใจทีจ่ะรว่มเป็นส่วน
หน่ึงในความยากจน ความหิวโหย ความกระหาย การไรบ้้าน ความเหน่ือยล้า ความโกรธ ความเศรา้ ความ
เจ็บปวดทางกาย การทรยศ และแม้กระทั่งความสิน้หวงัทางอารมณ์เพื่อผู้อื่น ในสวนเกทเสมนี พระเยซู
ทรงโทมนัสแม้ระทั่งถึงกับสิน้พระชนม์เพื่อเราจะไดป้ระสบกับการไถ่572 พระองคท์รงรบัการตำาหนิ การดู
หมิ่น ความเกลียดชัง ความโกรธ และความหยิ่งทะนงของเรา และกระน้ัน พระองคย์ังเป็นบุคคลที่รา่เรงิ
ทีสุ่ดทีเ่คยมีชีวติอยู่573 น่ีคอืลกัษณะของคนรบัใช้ และเราจะตอ้งมน้ีำ าใจแบบเดยีวกนัน้ี เรือ่งเป็นไปได้ ไหม?

ความเป็นผู้รบัใช้เหมือนพระครสิต์ โดยระเบียบวนัิย
และความพยายามของมนุษย์ท่ี ได้รบัพระคุณ

ความอ่อนน้อมถอ่มตนของพระครสิตน้ั์นลึกซึง้และกวา้งใหญ่มาก แตเ่ราถกูล่อใจดว้ยความเห็นแก่ตวั คน
เหลา่น้ันทีเ่ราถูกเรยีกให้รบัใช้ ไมเ่พียงแคข่ดัสน แตม่กัเห็นแกต่วั หยาบคาย และเนรคณุ และบางครัง้ก็ ไม่
คอ่ยคำานึงถึงความเหน็ดเหน่ือยและความตอ้งการความสงบของเรา เรามักถูกวพิากษ์วจิารณ์ การสนทนา
ของเรามักถูกขัดจังหวะ และการพักผ่อนหย่อนใจของเราถูกตดัให้สัน้ลงตามการเรยีกรอ้งและเหตฉุุกเฉิน
ของพวกเขา หากปราศจากจติใจของพระครสิต ์เราจะสูญเสียความออ่นโยนของจติใจและความรา่เรงิแจ่มใส 
และพันธกิจของเราจะมีลักษณะหงุดหงิดมากกวา่ความอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วเราจะรบัจิตใจน้ีไดอ้ย่างไร?

1. จิตใจของคนรบัใช้ ได้รบัการปลูกฝังด้วยวนัิย

เปาโลกลา่วใน ฟิลิปปี 2:5 วา่เราจะตอ้งมพีระทยัของพระครสิต ์น่ันหมายความวา่เราตอ้งเลอืกทีจ่ะมเีจตคติ
และแรงจูงใจของพระครสิต ์ในชีวติประจำาวนั กบัความท้าทายทัง้หมด เราตอ้งเลอืกทางของพระเยซมูากกวา่
ของเราเอง!

2. จิตใจของคนรบัใช้ต้อง ได้รบัด้วยความนอบน้อมถ่อมตน

เราไม่สามารถสรา้งจิตใจของคนรบัใช้ ได้ เราต้องยอมให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์สรา้งจิตใจแบบน้ันขึน้ในตัว
เรามากขึน้ เพราะขณะน้ีพระครสิตท์รงสถติอยูก่บัเราโดยพระวญิญาณของพระองค ์จงึมคีวามรูสึ้กวา่ผู้เช่ือ
แตล่ะคนมพีระทยัของพระครสิตอ์ยูแ่ลว้ แตเ่ราตอ้งยอมจำานนตอ่พระทยัน้ัน เราตอ้งเลอืกทีจ่ะมจีติใจของ
พระครสิต์ โดยพระคณุ

570 ฮีบร ู2:17
571 ฮีบร ู4:15
572 มัทธิว 26:38
573 สดดุ ี45:7
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วธีิแยกแยะ การรบัใช้ท่ีทำาให้ตนเองชอบธรรม จากการรบัใช้แท้574

การรบัใช้ท่ีทำาให้ตนเองชอบธรรม การรบัใช้แท้

มาจากความพยายามของมนุษย์ ไหลออกมาจากความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า

สนใจแตเ่รือ่งใหญ่ ๆ ไม่แบ่งแยกระหวา่ง  
 ใหญ่กับเล็ก

ตอ้งการผลตอบแทนจากภายนอก พอใจกับส่ิงที่ซ่อนเรน้

สนใจมากเรือ่งผลลัพธ์ รูสึ้กไม่จำาเป็นที่จะคดิคำานวณเรือ่งผลลัพธ์

เลือกวา่จะรบัใช้ ใคร รบัใช้ทุกคน

ไดร้บัผลกระทบจากอารมณ์ มีวนัิยในตวัเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการ  
 แม้จะเป็นเรือ่งยาก

เป็นการกระทำาที่ช่ัวคราว เป็นวถิชีีวติ

อ่อนไหว ยืนกรานที่จะรบัใช้ แม้
จะไม่เป็นที่ตอ้งการก็ตาม สามารถระงับการรบัใช้ ไดห้ากจำาเป็น

ทำาให้พระวรกายของพระครสิตแ์ตกรา้ว สรา้งความสามัคคภีายในพระกายของพระครสิต์

รางวลัของคนรบัใช้

ผมสรปุบทเรยีนน้ีดว้ยจดหมายจากใจจรงิที่ผมเขียนเมื่อหลายปีก่อนถึงศิษยาภิบาลที่เรามี โอกาสรบัใช้ ใน
ฟิลิปปินส์ นับเป็นการรบัใช้หลายอยา่งท่ีเราไดเ้ห็นในช่วงหลายปีทีผ่า่นมา แสดงใหเ้ห็นวธิตีา่ง ๆ  ท่ีครสิเตยีน
สามารถรบัใช้กันและกันได ้และตัง้ตารอวนัที่การรบัใช้ของเราจะไดร้บับำาเหน็จ

พี่น้องที่รกั

ศิษยาภิบาลและผู้ปฏิบัติงานหลายคนได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครอบครวัของเราเกี่ยวกับพระดำาริ
ของพระครสิต ์และเราไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนทางวญิญาณที่เหลือเช่ือโดยทางความเช่ือของคณุ

เมือ่คณุไดด้แูลเด็กพกิารอยา่งอดทนและดว้ยความรกัที่ ไมม่วีนัขอบคณุคณุได ้ดแูลสามแีละภรรยา
ทีเ่จ็บป่วยมานาน จนพระเจา้ทำาการอศัจรรยบ์ำาบัด กลบัมารบัใช้ชมุชนทีเ่คยทำารา้ยคณุ และยอมให้
พระเจา้ทำาลายความหยิง่ทะนงของคณุแล้วยกคณุขึน้สู่สถานทีแ่ห่งสิทธิอำานาจฝ่ายวญิญาณ คณุได้
แสดงพระทัยของพระครสิต์

574 ดดัแปลงจาก Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 128-129
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เมื่อคุณทำาความดีตอบแทนความช่ัว ทำางานอย่างซ่ือสัตย์ โดยมีคนรูจ้ักหรอืช่ืนชมเพียงเล็กน้อย 
ดแูลหญงิมา่ยและคนขัดสน รบัใช้พระเจ้าดว้ยความยนิดีโดยปราศจากความรกัทีห่ลอ่เลีย้งและการ
สนับสนุนจากเพื่อนฝูง ปล่อยให้ความผิดพลาดในอดตีทำาให้คณุถ่อมตวัและทำาให้คณุเป็นบุคคล
แห่งการอธิษฐานและเจิมคณุเช่นในวนัน้ี คณุไดแ้สดงพระทัยของพระครสิต์

เมือ่คณุไดม้อบส่ิงทีด่ท่ีีสุดให้กับพระองคผ์ู้เป็นนายอย่างสม่ำาเสมอผ่านวกิฤตและความยากจน ยืน
หยัดเพื่อความจรงิและความชอบธรรมแม้ ในเวลาที่ ไม่น่าเพลิดเพลิน ละทิง้งานรองเพื่ออุทิศตน
ให้กับพันธกิจ รบัใช้พระเจ้าในความสงบและความอ่อนถ่อมใน ตำาแหน่งที่ต่ำาตอ้ย คณุไดแ้สดงให้
เห็นหัวใจของคนรบัใช้

สวรรค์ ไดบ้นัทกึการรบัใช้ของคณุ ผมแทบจะรอวนัทีพ่ระเยซสูวมมงกฎุใหค้ณุไม่ไหว! ผมตอ้งการ
อยู่ที่น่ันเมื่อคณุไดร้บัรางวลัอันรุง่โรจน์สำาหรบัการใช้ชีวติตามพระทัยของพระครสิต!์

 » ในช่องวา่งที่จัดเตรยีมไว้ ให้ ให้เขียนอย่างน้อยสามวธิีที่คณุรูว้า่คณุจะสามารถพัฒนาหัวใจของคน
รบัใช้ ได้มากขึน้ จงเต็มใจที่จะทำาการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีโดยพระคุณของพระเจ้า และพรอ้มที่
จะแบ่งปันความเช่ือมโยงของคณุกับกลุ่มของคณุในการประชุมครัง้ตอ่ไป

สามวธีิท่ีฉันสามารถพัฒนาหัวใจของคนรบัใช้ ได้

1. 

2. 

3. 
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บทเรยีนท่ี 10 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 10 การสอบ
1. ข้อความใดในพันธสัญญาใหม่แนะนำาให้เราสารภาพการล่วงละเมิดตอ่กัน?

2. บอกห้าวธิีที่พระคมัภีรอ์ธิบายความบาป

3. ดร.เอเวอรี่ ให้คำาแนะนำาอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความบาป?

4. การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจตอ่ผู้มีอำานาจทางโลกเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการเมื่อใด?

5. การยอมอยู่ ใตอ้ำานาจจะกลายเป็นอันตรายเมื่อใด?

6. จงบอกคณุลักษณะสามประการของการรบัใช้ที่แท้จรงิ
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บทเรยีนท่ี 11

ลิน้และกระบวนการคิด
วนัิยสว่นตัว

บทเรยีนท่ี 10 การทบทวน
หมายเหตถุงึหวัหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่10 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่10

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจถึงความสำาคัญของการตีสอนส่วนตัวท่ีจะถูกหล่อหลอมตามพระฉายของพระ
ครสิต์

2. เรยีนรูว้ธิีฝึกฝนลิน้และเริม่ฝึกวนัิยน้ี

3. เรยีนรูว้ธิีที่จะควบคมุความคดิและเริม่ฝึกวนัิยน้ี

ภาพรวมของชีวติ

วนัิยสว่นบุคคลในการพูด

แม้ ในขณะทีนั่กศึกษาวทิยาลัยกำาลงัเตรยีมงานพนัธกิจ ผมก็เริม่รูสึ้กถงึอทิธพิลทีท่ำาให้สภาพทางวญิญาณ
ตกต่ำาเพราะลิน้ทีข่าดวนัิยของผม ผมเกรงวา่ผมทำาใหพ้ระวญิญาณเสียพระทยับอ่ย ๆ  ผมเริม่เห็นพระปัญญา
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เมือ่พระองคท์รงดลใจถ้อยคำาเหล่าน้ี: “ ในถ้อยคำามากมายก็จะไม่ขาดบาป แตค่น
ที่ยับยัง้รมิฝีปากของตนเป็นผู้ที่มีสติปัญญา"575 ผมสัญญากับพระเจ้าวา่หากพระองค์จะประทานพระคุณ
แก่ผม ผมก็จะยอมถวายลิน้ของผมแก่พระองค ์เป็นทีย่อมรบัวา่ การฝึกฝนความยับยัง้ช่ังใจในดา้นของลิน้
เป็นแบบฝึกหดัทีย่ากทีสุ่ดวธิหีน่ึงในชีวติครสิเตยีนของผม แตผ่มตระหนักดวีา่ย่ิงเรามีทกัษะในดา้นน้ีมาก

575 สุภาษิต 10:19
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เท่าไร เราจะยิ่งไดร้บัสันต ิการเจิม และความเคารพมากขึน้เท่าน้ัน

วนัิยสว่นบุคคลใน การอดอาหาร

ในตอนต้นของปีใหม่ ผู้นำาทางจิตวญิญาณท้าทายทีมของเขาให้อดอาหารและอธิษฐาน 21 วนั เป็นเวลา
หลายสัปดาห์ที่เขาประกาศ เขาขอให้สมาชิกในทีมลงทะเบียนหากพวกเขาจะเข้ารว่ม แตก่่อนที่การถือศีล
อดจะเริม่ขึน้ เขายืนอยู่ตอ่หน้าทีมและพูดพรอ้มหัวเราะวา่เขาจะชะลอการเริม่การถือศีลอดเน่ืองจากการ
ประชุมที่เขากำาหนดจะเข้ารว่มจะเสิรฟ์อาหารที่เขาโปรดปราน ไม่จำาเป็นตอ้งพูด แผนอดอาหารกลุ่มเป็น
ความล้มเหลว

 » ภาพรวมเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถงึผลกระทบของวนัิยส่วนบคุคลทีม่ตีอ่ชีวติส่วนตวัและฝ่ายวญิญาณ
ของเรา และแม้กระท่ังความเป็นผู้นำาของเรา คุณคิดวา่การขาดวนัิยส่วนตัวทำาให้ ไม่มั่นคงทาง
วญิญาณมากขึน้อย่างไร?

พลังแห่งวนัิยสว่นตัว
ในหนังสือทีรู่จั้กกนัดขีองเขา The Disciplined Life , Richard S. Taylor เขยีนวา่ " วนัิยคือสิง่ท่ีผู้ชายสมัย
ใหม่สว่นใหญ่จำาเป็นมากท่ีสุด แต่ต้องการน้อยท่ีสุด .… บ่อยครัง้ คนหนุ่มสาวที่ออกจากบ้าน นักเรยีน
ที่ลาออกจากโรงเรยีน สามีและภรรยาที่ขอหย่า สมาชิกครสิตจักรที่ละเลยการรบัใช้ พนักงานที่ลาออกจาก
งาน ตา่งก็กำาลังพยายามหลีกเลีย่งวนัิย” 576

ในบทที่ 6 ผมได้ ให้ภาพประกอบเกี่ยวกับต้นแบรดฟอรด์ แพร ์ที่สวยงามของพ่อตา มันเป็นไม้ยืนต้นที่
สวยงาม...มลีำาตน้ท่ีเอนเน่ืองจากขนาดของมนัทำาใหต้รงไม่ไดแ้ลว้ ตน้ไมต้น้น้ีเตอืนเราวา่การสรา้งวนัิยและ
การปฏบิตัทิีด่ ีในขณะท่ีจติใจ หัวใจ และความสัมพนัธข์องคณุยงัเยาวอ์ยู่ เป็นส่ิงสำาคญัมาก จติใจทีบ่รสุิทธิ ์
ชีวติทีม่รีะเบยีบวนัิย ทกัษะทีย่อดเยีย่ม ความสัมพนัธที์ด่ ีและการเดนิอย่างใกลชิ้ดกับพระเจา้ใช่วา่จะเกดิ
ขึน้เอง ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งไดร้บัการหล่อเลีย้งและปลูกฝังอย่างขยันขันแข็ง ถ้าคณุรอนานเกินไป ทุกส่ิงที่ดจีรงิ 
ๆ ในชีวติของคณุอาจโคง้งอในแบบที่คณุไม่สามารถปรบัให้ตรงได้

เฉกเช่นนักกีฬาไม่สามารถเป็นเลิศในกีฬาของตนได้นอกจากจะต้องฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง ผู้เช่ือจะไม่ถูก
สรา้งในพระฉายของพระครสิต์ ได้นอกจากการฝึกฝน เราได้เรยีนรู้ ในหลักสูตรน้ีวา่ส่วนหน่ึงของการฝึก
อบรมของเรารวมถงึ วนัิยทางฝ่ายวญิญาณแบบดัง้เดิม — การอธษิฐาน การปลกีวเิวก การใครค่รวญ การ
รบัใช้ และอื่น ๆ แต่ ในสองบทเรยีนถัดไป เราจะเน้นในดา้นอื่นของการฝึกอบรม — วนัิยสว่นบุคคล หรอื
การควบคุมตนเอง 

576 Richard S. Taylor, The Disciplined Life (Bloomington: Bethany House, 2002), Kindle LOC 22
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แนวคิดหลัก
การเตบิโตตามแบบพระฉายของพระครสิต์ ไม่สามารถแยกออกจากวนัิยส่วนตวัได ้ในสองบทเรยีนถดัไป เรา
จะพจิารณาหกประเด็นทีก่ารฝึกอบรมส่วนบคุคลหรอืระเบียบวนัิยมคีวามสำาคญัตอ่การพฒันาฝ่ายวญิญาณ

1. ลิน้
2. กระบวนการความคดิรวมทัง้ความตอ้งการทางเพศ
3. ความอยากอาหาร
4. อารมณ์
5. เวลา
6. ความเช่ือมั่นส่วนบุคคล

ในบทน้ี เราจะตรวจสอบสองวนัิยส่วนตวัเหล่าน้ีและสำารวจอิทธิพลที่วนัิยแตล่ะอย่างมีตอ่ความผาสุกทาง
ฝ่ายวญิญาณ อารมณ์ และรา่งกายของเรา เราจะแสวงหาสตปิัญญาที่ ใช้ ไดจ้รงิเพือ่นำาความเป็นอยู่ทัง้หมด
ของเรามาอยู่ภายใตก้ารปกครองของพระครสิต์

บทนำา

วนัิยสว่นตัวคืออะไร?

วนัิยสว่นตัวคือความสามารถในการควบคุมความประพฤติตามหลักการและวจิารณญาณท่ีดี มากกวา่
อารมณ์ ความปรารถนา ความกดดัน หรอืขนบธรรมเนียมทางวฒันธรรม 577 ในการฝึกฝนวนัิยส่วนตวั 
เราทำางานเพือ่ควบคมุทกุความคดิ ทกุความปรารถนา และความอยากอาหารของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์เพือ่
ประโยชน์ในการรูจ้ักพระครสิตแ์ละไดร้บัมงกุฎที่ ไม่มีวนัเส่ือมสลาย

นักกีฬาทุกคน ฝึกการ ควบคุมตนเองในทุกสิง่ พวกเขากระทำาส่ิงน้ันเพื่อจะไดม้งกุฎซ่ึงรว่งโรย
ได ้แตพ่วกเราเพือ่จะไดม้งกฎุท่ี ไม่มวีนัรว่งโรยเลย เหตฉุะน้ันข้าพเจา้จงึวิง่แขง่อยา่งน้ี ไม่ ใช่เหมือน
ไม่มีเป้าหมายชัดเจน ขา้พเจา้ตอ่สู้อยา่งน้ี ไม่ ใช่เหมอืนอยา่งนักมวยทีช่กลม แตแ่ต่ข้าพเจ้าปราบ
รา่งกายของข้าพเจ้า และทำาให้รา่งกายน้ันอยู่ ใต้บังคับ เพราะเกรงวา่โดยทางหน่ึงทางใดเมื่อ
ข้าพเจ้าไดป้ระกาศแก่คนอื่นแล้ว ตวัข้าพเจ้าเอง จะเป็นคนท่ี ใช้การไม่ได้.578

 » เปาโลบอกวา่อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าท่านไม่มีวนัิยในตนเอง?

ส่ิงสำาคญัคอืตอ้งสังเกตวา่วนัิยส่วนตวัเพียงอย่างเดยีวไม่ไดท้ำาให้เราเป็นครสิเตยีนที่ดีขึน้ หรอืแม้จะเป็น
ครสิเตยีนก็ตาม วนัิยเพือ่ประโยชน์ในความกา้วหน้าของตนเองมักเกิดจากความหยิง่ทะนง แรงจงูใจทีถ่กู
ตอ้งสำาหรบัการควบคมุตนเองคอืการไดร้บัการควบคมุและเสรมิพลงัโดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ—เพือ่ให้รศัมี
ภาพของพระองคส่์องประกายในพระวหิารของพระองค!์

577 Ibid, LOC 160.
578 1 โครนิธ์ 9:25-27,, การเน้นเพิ่มเข้ามา
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วนัิยทางฝ่ายวญิญาณ เช่นเดยีวกับวนัิยส่วนตวัเป็น วถีิแห่งพระคุณ พวกเขาไม่ไดท้ำาให้ผมเป็นคนชอบ
ธรรมมากขึน้ แตพ่วกเขาทำาให้ผมอยู่ ในสถานะทีจ่ะไดร้บัมากขึน้จากพระเจ้า วนัิยเป็นหนทางทีจ่ะเข้าใกล้
พระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะไดพ้บกับผม วนัิยเป็นวธิีที่จะถือถ้วยเปล่าที่สะอาดขึน้ถวายพระเจ้าเพื่อพระองค์
จะทรงเตมิให้เต็ม!

วนัิยสว่นตัวสำาคัญจรงิขนาดน้ันจรงิ ๆ หรอื?

น่าสนใจทีง่านเขยีนของเปาโลถงึทิโมธรีวมถงึ “การปราศจากการควบคมุตนเอง” ทา่มกลางความบาปตา่ง ๆ  
ในสมัยที่อันตรายของยุคสุดท้าย579 จากข้อพระคัมภีรส์องข้อน้ีเพียงอย่างเดียว เราเรยีนรูว้า่การขาดการ
ควบคมุตนเองเป็นปัญหารา้ยแรงในชีวติครสิเตยีนทีม่ผีลตดิตามมาทีเ่จ็บปวดและบางครัง้เป็นผลตลอดกาล

 » คุณเคยได้ยินชาวครสิเตียนพูดตลกเกี่ยวกับการขาดการควบคุมตนเอง เช่น การกินมากเกินไป 
นอนมากเกินไป ใช้จ่ายเกินตวั ฯลฯ หรอืเปล่า? คณุคดิวา่ครสิเตยีนเหล่าน้ีรอบ ๆ  ตวัคณุจรงิจังกับ
หัวข้อน้ีมากพอหรอืเปล่า? เพราะเหตใุด? หรอืทำาไมไม่ ใช่?

เหตุใดวนัิยสว่นตัวหรอืการควบคุมตนเองจึงสำาคัญ?

1. พระเจา้ตอ้งการไดร้บัสงา่ราศี ในรา่งกายของเรา ไม่ ใช่แคจ่ติใจของเรา รา่งกายของเราเป็นวหิารของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

2. ระเบยีบวนัิยหรอืการขาดระเบยีบวนัิยส่งผลตอ่อทิธพิลของเราทีม่ตีอ่ผูอื้น่ ไมมี่อะไรที่ ไมเ่หมาะสม
สำาหรบัผูน้ำ าทางจติวญิญาณมากไปกวา่ท่ี ไมส่ามารถยบัยัง้ความปรารถนาทางเน้ือหนังของตนเองได ้
อิทธิพลของเขาถูกทำาลายโดยรา่งกายที่ ไม่มีมีการควบคุม—รา่งกายที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทุกวนั

ความหลงใหลที่ ไม่ถูกจำากัด การใช้เวลาอย่างไม่มีระเบียบวนัิย ลิน้ที่ ไม่เช่ือฟัง อารมณ์ที่ควบคมุไม่ได ้และ
ความปรารถนาอย่างไม่ลดละเรือ่งอาหาร เงิน หรอืเพศจะดับพระวญิญาณ บดบังความน่าเชื่อถือของคน
งานครสิเตียน และลดทอนรางวลัของพวกเขา กฎข้อแรกแห่งความสำาเรจ็สำาหรบันักกีฬาฝ่ายวญิญาณที่
แข่งขันเพื่อชิงรางวลัคอืการควบคมุตนเอง

รชิารด์ เทย์เลอร ์เล่าเรือ่งราวของ อิกอร ์โกรนิ นักรอ้งชาวอเมรกิันเชือ้สายยูเครนผู้ โดง่ดงัที่รกัการสูบบุหรี ่
วนัหน่ึงครสูอนการใช้เสียงของเขาบอกวา่ “อิกอร ์คณุจะตอ้งตดัสินใจเสียก่อนวา่จะเป็นนักรอ้งที่เก่งหรอื
เป็นนักสูบบุหรีชั่น้ยอด” อิกอรก็์ทิง้กล้องสูบยา การมีวนัิยในตนเองเป็นส่ิงจำาเป็นเพื่อจะเป็นคนที่พระเจ้า
ตอ้งการให้คณุเป็น

579 2 ทิโมธี 3:3
580 โรม 8:11; 1 โครนิธ์ 6:19

580
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ด้านสำาคัญของวนัิยสว่นตัว: การควบคุมลิน้ของเรา
มีขอ้ความสองตอนทีจ่ะช่วยสรา้งความเขา้ใจของเราเกีย่วกบัลิน้และอทิธพิลของลิน้ทีม่ตีอ่ชีวติเรา: ยากอบ 
3:1-12 และ มัทธิว 15:18-19

 » อ่านสองข้อน้ี

ใน มัทธิว 15 พระเยซูทรงเตอืนเราถึงความเช่ือมโยงที่แยกไม่ออกระหวา่งหัวใจกับลิน้: “แตส่ิ่งเหล่าน้ันซ่ึง
ออกจากปากก็ออกมาจากใจ”581

อิทธิพลของลิน้ในชีวติประจำาวนัและความสมัพันธ์ต่าง ๆ

พระเยซูกำาลังสอนที่น่ีวา่ เราเป็น ตาม สิง่ท่ีเราพูด น่ีเป็นเรือ่งง่าย แตย่ากมากสำาหรบัพวกเราบางคนที่จะ
ยอมรบั ถา้คำาพดูของเราแสดงความโกรธก็เพราะวา่เรายงัโกรธในระดบัหน่ึง ถา้คำาพูดของเราไม่ ใยดกีบัความ
รูสึ้กของคนอืน่ น่ันก็เพราะวา่ยังมีองคป์ระกอบของความรูสึ้กไม่อ่อนไหวอยู่ ในหัวใจ ถ้าคำาพูดของเราเสียด
แทง บาดหมาง หรอืบิดเบือน น่ันเป็นเพราะเรายังคงไม่เคารพในความเป็นส่วนตวัและเสรภีาพของผู้อื่น 
ถ้าเราพูดโอ้อวดหรอืปกป้องตวัเอง ย่อมมี ความ หยิ่งทะนงอยู่ ในตวัเราอย่างไม่ตอ้งสงสัย ถ้าเราพูดวจิารณ์
คนอื่นน่ัน เป็นเพราะเรายังมีน้ำ าใจแห่งการวจิารณ์ในระดบัหน่ึง ถ้าเราพร่ำาบ่น น่ันเป็นเพราะวา่เรายังไม่รู้
สึกขอบคณุ ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ผลของรมิฝีปากของเราน้ันเป็นตวัตดัสินบุคลิกของเราที่ ไรท้ี่ตทิี่สุด

 » ใช้เวลาสักครูเ่พือ่ไตรต่รองคำาตรสัของพระเยซทูีน่ี่ คณุเต็มใจทีจ่ะยอมรบัไหมวา่ถา้คณุลกัษณะถกู
วดัโดยส่ิงทีอ่อกจากปากของคณุ คณุจะยงัคงตอ้งการพระคณุทีเ่ปลีย่นแปลงจากพระเจา้? คณุยนิดี
ที่จะแบ่งปันดา้นที่จำาเป็นไหม?

ยากอบพูดถึงคนที่คนดีพรอ้ม ท่านหมายถึงอะไรที่ ใช้คำา "ดีพรอ้ม"? ดีพรอ้มในแง่ไหน? ดีพรอ้มในแง่ที่
เขาสามารถควบคมุลิน้ของตวัเองได ้และเขาจึงสามารถควบคมุตนเองไดอ้ย่างครบถ้วนหรอืสมบูรณ์แบบ 
ดีพรอ้มในแง่ที่วา่เขาได้ถึงระดับของการยับยัง้ตัวเองในคำาพูดของเขาซ่ึงทำาให้สามารถยับยัง้หรอืควบคุม
การกระทำาและความหลงใหลในชีวติของเขาทัง้หมดไดเ้ช่นกัน ตามทีย่ากอบกลา่ว มชีายคนหน่ึงทีค่วบคมุ
ลิน้ของตนไดจ้นทกุ ๆ  ดา้นในชีวติของเขามรีะเบยีบ “ถา้ผูห้น่ึงผู้ ใดมิไดท้ำาใหผู้้ ใดขดัเคอืงใจในทางวาจา ผู้
น้ันก็เป็น คนดีพรอ้มแล้ว และสามารถบังคบัทัง้ตวัไว้ ไดด้ว้ย”582

คำาพูดที่ยกมาตอ่ไปน้ีช่วยเสรมิความหมายของข้อความน้ี:

การทำาแบบเดยีวกนัก็สามารถควบคมุทัง้ตวัได”้ น่ันคอืทัง้ตวัคน ๆ  น้ัน และไมต่อ้งสงสัยเลยวา่บาง
คนสามารถทำาเช่นน้ีได ้และในแง่น้ีก็คอืความดพีรอ้ม583

581 มัทธิว 15:18 การเน้นเพิ่มเข้ามา
582 การเน้นเพิ่มเข้ามา
583 จอห์น เวสลีย์
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เป้าหมาย [ของยากอบ] ไม่ไดห้มายความวา่ชายคนน้ันไรม้ลทนิในทกุแง่มมุและปราศจากบาปโดย
สิน้เชิง... แตก่ารเขียนลักษณะน้ีแสดงให้เห็นวา่หากมนุษย์สามารถควบคมุลิน้ของตนได ้เขาก็มี
อำานาจเหนือตนเองอยา่งสมบรูณ์ มากเทา่ ๆ  กบัทีช่ายคนหน่ึงมมีา้ไวเ้ป็นฝูง หรอืคนขับเรอืควบคมุ
ได้ โดยการถือหางเสือ เขาดพีรอ้มในแง่น้ัน ทีค่วบคมุตวัเองไดอ้ย่างสมบูรณ์และจะไม่ตอ้งมีความ
ผิดในส่ิงใด ๆ การเขียนคอืเพื่อแสดงตำาแหน่งสำาคญัของลิน้ซ่ึงควบคมุมนุษย์ทัง้หมด584

จงคิดเกี่ยวกับเรือ่งน้ีในทางปฏิบัติ ไม่จรงิหรอืที่วา่เมื่อลิน้เงียบและหยุด แม้จะถูกยั่วยุ มันก็ส่งผลที่สงบ
เงยีบไปตลอดชีวติ? และไมจ่รงิหรอืทีว่า่เม่ือเราพูดอยา่งไตรต่รองและเคารพ การแลกเปลีย่นทีด่เุดอืดก็มกั
จะกลายเป็นส่ิงที่สรา้งสรรค ์และความรกัและความสามัคคจีะคงอยู่ ไดร้บัการรกัษาไว?้

คณุไมเ่ห็นหรอืวา่คำาพดูทีสุ่ภาพในเวลาทีเ่หมาะสมมกัจะไดร้บัตอบแทนดว้ยความรกัและความเสน่หา? หรอื
วา่การตกัเตอืนหรอืคำาตำาหนิดว้ยความรกัมักจะไดร้บับำาเหน็จเป็นการรกัษาจิตวญิญาณไว?้ จรงิทีเดยีว ลิน้
ของเราเป็นหางเสือของชีวติ เม่ือลิน้พูดส่ิงท่ีด ีมนัจะพาคณุผา่นน่านน้ำ าทีม่ปีัญหาไดอ้ยา่งปลอดภยั แตเ่มือ่
ลิน้พูดอะไรที่แย่ ๆ มันก็ทำาให้ชีวติของคณุอยู่ภายใตค้วามวุน่วายของพายุที่คณุสรา้งขึน้เอง

เมื่อผมยังเป็นเด็ก ผมไดย้ินนิทานตลกเรือ่งเตา่ขี ้โม้อยากจะบิน วนัหน่ึงเมื่อนกตวัใหญ่บินเกาะในสระน้ำ า 
เตา่ก็มีความคดิที่ฉลาดมาก มันขอให้นกพาบิน “เป็นไปไม่ได!้” นกเยาะเย้ย “ ไม่ ใช่ มันเป็นไปได!้” เตา่
กล่าว “ส่ิงที่เธอตอ้งทำาคอืกัดปลายไม้น้ีดา้นหน่ึง ขณะที่ฉันกัดปลายอีกข้างหน่ึง แล้วก็บิน!” นกตกลง ทุก
อย่างเป็นไปดว้ยดจีนกระทั่งผู้คนบนพืน้เงยหน้าขึน้มองและเห็นนกที่บินโดยมีไม้ ในจะงอยปาก และเตา่
งบัปลายอกีขา้งดว้ยกรามทีแ่ข็งแรงของมนั “ชัน้สงสัยวา่ใครเป็นเจา้ของความคดิทีฉ่ลาดและยอดเยีย่มเช่น
น้ี!” มีคนตะโกนและเตา่ก็ ไดย้ิน มันอ้าปากเพือ่อวด "ฉันเป็นคนคดิ...!" แน่นอนวา่ น่ันเป็นคำาพูดสุดท้าย
ของเตา่! เช่นเดยีวกับพวกเราหลาย ๆ คน ลิน้ของเขาคอืความพินาศ

เคล็ดลับการปฏิบัติสำาหรบัการฝึกลิน้ของคุณ

1. เรยีนรูคุ้ณค่าของคำาต่าง ๆ และใช้เท่าท่ีจำาเป็น: "การพูดแห่งรมิฝีปากน้ันโน้มเอียงไปทางความ
ขาดแคลน" 585

การพูดมากเกินไปจะทำาให้จิตใจเส่ือมโทรม เช่นกับที่การใช้จ่ายมากเกินไปจะทำาให้เงินหมด หลายคนคน้
พบวา่การสนทนามากเกินไปอาจนำาไปสู่ความยากจนทางจิตใจและทางวญิญาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อ
ไม่มีจุดประสงค์ ส่วนหน่ึงของการถูกสรา้งตามพระฉายของพระครสิต์คือการช่ังน้ำ าหนักคำาพูดของเรา
อย่างระมัดระวงัมากขึน้ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำา มันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะความเงียบทำาให้เรา
หลายคนอึดอัด

2. จงเรยีนรูศ้กัยภาพในการทำาลายล้างของคำาพูดและปกครองจิตวญิญาณของคุณ: “เช่นน้ันแหละ 
ลิน้ก็เป็นอวยัวะเล็ก ๆ และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่ ดเูถิด ไฟนิดเดยีวก็เผาไหม้ ไดม้ากสักเพียงไร!”586

584 ความเห็นของ Albert Barnes เกี่ยวกับ ยากอบ 3
585 สุภาษิต 14:23
586 เจมส์ 3:5
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สุภาษิตเตอืนเราวา่ “คนที่ โกรธช้าก็ดกีวา่คนที่มีกำาลังมาก และคนที่ปกครองจิตใจของตนก็ดกีวา่คนที่ยึด
นครได”้  คำาพูดของบุคคลที่อ่อนอาวโุสขาดการควบคมุ แทนที่จะรกัษาให้หาย แทนที่จะสงบลง คำาพูด
เหล่าน้ันกลับทำาให้เกิดการววิาท แทนที่จะทำาให้เย็นลง กลับทำาให้อารมณ์รอ้นจนถึงจุดเดอืด เราตอ้งเรยีน
รูว้นัิยในการหยุดทุก ๆ การสนทนาเมื่ออารมณ์พลุ่งพล่าน

3. เรยีนรูว้า่ช่ือเสยีงสรา้งขึน้ด้วยคำาพูด และใช้คำาพูดอย่างชาญฉลาด: “แม้แตค่นโง่ เมื่อเขาน่ิงเสีย
ก็นับวา่เป็นคนที่มีสตปิัญญา และคนที่หุบรมิฝีปากของตนก็นับวา่เป็นคนที่มีความเข้าใจ”588

คณุอาจประหลาดใจทีพ่ระคมัภีรม์คีำาพดูมากมายเกีย่วกบัสตปิัญญาของจติใจทีส่งบน่ิง  โลกคงจะน่าเบือ่
มากหากทกุคนอาศัยอยู่ ในเขตสงวนอนัเงยีบสงบ แต่ ในฐานะทีเ่ป็นครสิเตยีน เราตอ้งพัฒนาทกัษะในการ
ฟังและปฏิสัมพันธ์ที่รอบคอบมากกวา่ที่จะพูดโดยไม่ระมัดระวงัและไรจุ้ดหมาย

ผูค้นมกัจะใหค้วามสนใจกบัชายหรอืหญงิทีม่พีดูแบบมพีลงัมากทีสุ่ดในฝูงชน แมว้า่พวกเขาจะพดูน้อยก็ตาม 
แตพ่ระเจ้าให้คณุคา่แก่ผู้ที่รูว้า่เมื่อใดควรพูดและเมื่อใดควรสงบน่ิง พระเจ้าให้คณุคา่แก่ผู้ที่คดิก่อนพูด

 พระเจ้ามองผู้หญิงที่อ่อนโยนและเงียบสงบ วา่สวยงามและน่าดงึดดูที่สุด ประวตัศิาสตร์ ไดพ้ิสูจน์แล้ววา่
จติใจทีอ่อ่นโยนและเงียบสงบของสตรทีีเ่ลือ่มใสพระเจา้มีพลังทีจ่ะกระตุน้หวัใจของกษัตรยิแ์ละประชาชาติ 

4. เรยีนรูพ้ลังของคำาพูดในการฆ่าและให้ชีวิต:  “ความตายและความเป็นอยู่ ในอำานาจของลิน้ และ
บรรดาคนที่รกัมันก็จะกินผลของมัน”

ส่ิงที่เราพูดมีฤทธิ์ที่จะรกัษาหรอืสรา้งบาดแผลฟ้ืนฟูสภาพหรอืทำาลายให้กำาลังใจหรอืทำาให้ท้อแท้ ในฐานะ
พอ่ ผมไดเ้ห็นผลของคำาพดูและความคาดหวงัทีด่ตีอ่ลกู ๆ  ของผม วนัหน่ึง คนทีเ่ป็นพอ่ของพวกเราหลาย ๆ  

คนกำาลังเฝ้าดลููกๆ พยายามปีนขึน้ไปบนเสาเหล็กทรงสูง หลังจากพยายามไม่สำาเรจ็สามหรอืส่ีครัง้ ทิ โมธี
ลูกชายของผมเกือบจะยอมแพ้ จนผมพูดวา่ “เฮ้ อย่าเพิ่งยอมแพ้นะลูก! พ่อเช่ือวา่ลูกทำาได ้ถ้าลูกพยายาม
จรงิ ๆ!” ผลของคำาเหล่าน้ันน่าอัศจรรย์ ความจรงิที่วา่พ่อของเขาเช่ือในตวัเขาทำาให้ลูกของผมพยายามมาก
ขึน้กวา่ที่เคยเป็นมา เมื่อเริม่ปีนอีกครัง้ คราวน้ีเขาทุ่มสุดตวั ขณะที่เขาปีนขึน้ไป ผมตะโกนวา่ “ ไปตอ่ ลูก! 
อย่าเลิก! ลูกทำาได!้ ปีนตอ่ไป!” และเขาก็ทำาได!้

ผมเช่ือวา่บ่อยครัง้ความแตกตา่งระหวา่งความสำาเรจ็และความล้มเหลวในครสิตจักรและในบ้านคอืคำาพูด
ที่ปลอบโยนหรอืให้กำาลังใจ จงจำาวธิีที่เราพูดในบทเรยีนอื่นวา่ แม้แต่พระเจ้าพระบิดาก็ตรสัถ้อยคำายืนยัน
แก่พระบุตรในช่วงเวลาวกิฤติ ในชีวติของพระบุตร  ถ้าพระเยซูจำาเป็นตอ้งไดย้ินถ้อยคำาปลอบโยน เรายิ่ง
ตอ้งการมากกวา่

587 สุภาษิต 16:32
588 สุภาษิต 17:28
589 สุภาษิต 17:1; 1 เธสะโลนิกา 4:11; 1 ทิโมธี 2:2; ] 1 เปโตร 3:4
590 1 ซามูเอล 25:23-33
591 สุภาษิต 12:18, สุภาษิต 15:1, 4
592 สุภาษิต 18:21
593 ลูกา 3:22
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200 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

คำาพดูของเรามกัเป็นคำาทำานาย ถา้เราพูดกับเด็กวา่ "ลกูเป็นคนลม้เหลว" พวกเขาก็มกัจะลม้เหลว ถา้เราพดู
วา่ “เธอไม่สวยหรอืไม่มีพรสวรรคเ์หมือนพี่ ๆ น้องๆ” พวกเขาก็จะเริม่คดิวา่ตวัเองน่าเกลียดและทัศนคติ
ของพวกเขาก็จะเปลีย่นไปเช่นกนั ในทางกลบักนั ถา้เรามุ่งความสนใจไปทีจุ่ดแข็งของลกู ๆ  มากกวา่จดุออ่น 
และมองหาวธิเีสรมิความมัน่ใจใหลู้ก เราจะทึง่กบัผลลพัธท์ี่ ได ้น่าเศรา้ทีเ่ด็กและผู้ ใหญจ่ำานวนมากใช้ทัง้ชีวติ
โดยคดิวา่พวกเขาไม่ไดเ้ป็นอะไรนอกจากความผิดหวงัสำาหรบัผู้ที่ควรจะรกัพวกเขาอย่างไม่มีเงือ่นไข และ
น่ีไมค่วรทำาให้เราประหลาดใจเมือ่พวกเขาลม้เหลวอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในดา้นสังคม วชิาการ และฝ่ายวญิญาณ

ครสิตจกัรและบา้นของคณุเป็นสถานทีท่ี่ ใช้คำาพดูเพือ่การจรรโลงใจหรอืไม?่ สาม ีคณุบอกภรรยาหรอืเปลา่
วา่เธอสวย? คณุแสดงความขอบคณุสำาหรบัความรกัและการรบัใช้ของเธอดว้ยคำาพดูยืนยันหรอืเปลา่? ภรรยา
ที่ ไดย้นิคำาพดูเช่นน้ีจากสามมีกัจะกลายเป็นคนทีง่ดงามและเป็นฝ่ายวญิญาณมากขึน้! เรือ่งน้ีใช้กบัลกูสาว
ด้วยเช่นกัน ภรรยา คุณเปรยีบเทียบสามีของคุณกับผู้ชายคนอื่น บางทีอาจเป็นพ่อของคุณ และตอกย้ำา
ความล้มเหลวของเขาอยู่เสมอ หรอืคณุจดจ่ออยู่กับคณุสมบัตเิหล่าน้ันที่คุณรูสึ้กขอบคณุ? ผู้ชายท่ี ไดร้บั
ความเคารพและให้กำาลังใจจะเป็นผู้ชายที่ดขีึน้

ศิษยาภิบาล คณุไดช่้วยสรา้งบรรยากาศในการให้กำาลังใจในครสิตจักรของคณุหรอืคณุเพียงแคมุ่่งเน้นไปที่
คณุสมบตัเิชิงลบของผูค้น? เปาโลกลา่ววา่เมือ่เวลาแหง่การเสด็จมาของพระครสิต์ ใกลเ้ขา้มาและวนัขององค์
พระผู้เป็นเจา้ใกล้เข้ามา เราตอ้งการคำาปลอบโยนและกำาลงัใจในพระกายของพระครสิตม์ากขึน้เรือ่ย ๆ : “ ไม่
ละทิง้การรว่มประชุมดว้ยกันของพวกเรา ตามแบบของบางคน แตจ่งเตอืนสต;ิ [parakaleo—ปลอบโยน] 
ซ่ึงกันและกัน และให้มากยิ่งขึน้ไปอีก เมื่อพวกท่านเห็นวนัน้ันใกล้เข้ามาแล้ว”594

เราตอ้งทำาให้คำาพูดตำาหนิของเราสมดลุกับคำาพูดให้กำาลังใจที่จรงิใจ มันช่วยผมไดม้ากเมื่อผมคดิวา่คำาพูด
ของผมเป็นสกุลเงินที่ผมฝากและใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา ทุกครัง้ที่ผมหนุนใจใครสักคน ผมกำาลังฝากเงิน
จำานวนเล็กน้อยในหัวใจของพวกเขา ซ่ึงหลังจากการฝากเงินหลาย ๆ ครัง้ ทำาให้ผมไดร้บัสิทธิ์ ในการถอน
เงนิ (แก้ ไขหรอืตำาหนิ) ผมไดเ้รยีนรูผ้า่นประสบการณ์อนัเจ็บปวดบางอยา่งวา่การพยายามตำาหนิหรอืแก้ ไข
คนทีเ่ราไมค่อ่ยสนับสนุนหรอืไมเ่คยสนับสนุนเลย จะสรา้งช่องวา่งในความสัมพนัธข์องเราซ่ึงยากหรอืเป็น
ไปไม่ไดท้ี่จะเช่ือมความสัมพันธ์

5. จงรบัรูว้่าลิน้ไม่สามารถทำาให้เช่ืองได้เพียงลำาพัง แต่โดยพระวิญญาณบรสุิทธ์ิ: “ด้วยวา่ทุกชนิด 
ของพวกสัตวเ์ดยีรจัฉาน และของบรรดานก และของงูทัง้หลาย และของบรรดาสัตว์ ในทะเลก็เลีย้งใหเ้ช่ือง
ได ้และถูกเลีย้งให้เช่ืองแล้วโดยมนุษย์ แตลิ่น้น้ันไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำาให้เช่ืองได้ มันเป็นส่ิงช่ัว
รา้ยซ่ึงไม่สามารถควบคมุได ้เต็มไปดว้ยพิษรา้ยถึงตาย”595

งา่ยกวา่ทีเ่ราจะทำาใหสั้ตวป่์าเช่ือง มากกวา่ทีจ่ะทำาใหล้ิน้ของเราเช่ืองโดยปราศจากพระคณุของพระเจา้! การ
ตอ่สู้กบัลิน้ทำาใหเ้รานึกถงึความจำาเป็นทีเ่ราตอ้งไดร้บัการชำาระใหบ้รสุิทธิแ์ละเต็มไปดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
น่ีคอืเรือ่งราวของอิสยาห์ ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า ลิน้ที่ ไม่สะอาดของท่านทำาให้ท่านอับอายและสำานึกผิด
ขณะที่ผู้เผยพระวจนะหนุ่มเศรา้โศกเพราะความช่ัวช้าของท่านและหมกมุ่นอยู่กับความสิน้หวงั พระเจ้า

594 ฮีบร ู10:25
595 ยากอบ 3:7-8 การเน้นเพิ่มเข้ามา
596 อิสยาห์ 6:5
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201บทเรยีนที ่11 ลิน้และกระบวนการคดิ

ทรงทำาส่ิงที่เฉพาะพระเจ้าเท่าน้ันที่ทำาได้: พระองค์ส่งเสราฟิมมาแตะรมิฝีปากของอิสยาห์อย่างสง่างาม
ดว้ยถ่านหินรอ้นจากแท่นบูชาศักดิสิ์ทธิ์และทำาให้รมิฝีปากของท่านสะอาด “น่ี ส่ิงน้ีสัมผัสรมิฝีปากของเจ้า
แล้ว” เสราฟิมกล่าว “ความช่ัวช้าของเจ้าได้รบัการอภัยแล้ว และบาปของเจ้าก็ถูกชำาระแล้ว”  ตอนน้ีอิส
ยาห์สามารถพูดไดว้า่ "ข้าพเจ้าอยู่ที่น่ี ส่งข้าพเจ้าไป"

มคีวามเช่ือมโยงโดยตรงระหวา่งความสะอาดของรมิฝีปากของเรากับความเป็นประโยชน์ทีเ่รามีตอ่พระเจา้

6. จงรูว้า่ลิน้ท่ีมีระเบียบวนัิยนำาไปสูค่วามรกัในชีวติและความหวงัในวนัดี ๆ ข้างหน้า: “เพราะวา่ ‘ผู้
ที่จะรกัชีวติและเห็นวนัทัง้หลายที่ด ีจงให้ผู้น้ันระงับลิน้ของตนไวจ้ากความชั่วรา้ย และระงับรมิฝีปากของ
ตนไวเ้พื่อรมิฝีปากน้ันจะไม่กล่าวคำาอุบายใด ๆ เลย”

ลิน้ทีค่วบคมุไม่ไดจ้ะเป็นเหมอืนมา้ป่าที่ ไรก้ารควบคมุ ทำาลายรัว้ ทำาลายทรพัยสิ์น และเหยยีบยำ่าพชืผล เรอื
ที่ ไรห้างเสือซ่ึงถูกลมพัดไป จะทำาให้ทุกคนในหนทางตกอยู่ ในอันตรายและถูกเหวีย่งไปกระแทกโขดหิน 
และลิน้ที่ลุกโชนจะจุดไฟที่แผ่ไปท่ัวภูมิทัศน์ของครสิตจักรและทำาลายการปลูก การเพาะและการเติบโต
เป็นเวลาหลายปี

ความเสียหายส่วนใหญท่ีเ่กดิขึน้ในอาณาจกัรของพระเจา้เกดิจากคนทีล่ม้เหลวในการเฝ้าระวงัประตปูากของ
พวกเขา แตถ่า้เรารกัชีวติอยา่งเต็มทีแ่ละตอ้งการจะยนิดกีบัวนัทีด่แีละมปีระสิทธผิลทีพ่ระเจา้ไดท้รงวางแผน
ไว้ ใหเ้รา จงใหเ้ราตัง้ใจเฝ้าประตหูน้าดว้ยความระแวดระวงั! ตัง้ยามในตอนเช้า ปลุกเขาตอนเทีย่ง และตรวจ
สอบเขาในเวลากลางคืน! จงมุ่งมั่นโดยพระคณุของพระเจ้าวา่ รมิฝีปากของคณุจะไดร้บัการเฝ้าระวงัเสมอ

วนัทีด่อียูข้่างหน้าสำาหรบัผูท้ีป่กป้องประตหูน้าแหง่ชีวติของเขา จะมีวนัด ีๆ  รออยูข้่างหน้าสำาหรบัเขาเพราะ
คำาพูดของเขาทำาให้เขาได้รบัเกียรตแิละได้รบัความนับถือ ครอบครวัของเขาจะมีวนัเวลาที่ดเีพราะเขาได้
พูดถ้อยคำาที่เสรมิสรา้งและกระชับความสัมพันธ์ ในครอบครวั จะมีวนัด ีๆ รออยู่ข้างหน้าในครสิตจักรของ
เขา เพราะเขาไดพ้ดูถอ้ยคำาทีส่นับสนุนและเสรมิสรา้งพระกายของพระครสิต ์และผลลัพธสุ์ดทา้ยของการ
ลงทุนของเขาก็คอืความรกัชีวติ—ความช่ืนชมยินดทีี่แท้และบรสุิทธิ์ ในของประทานจากพระเจ้า

การเดินทางสว่นตัว

จรงิทีเดยีว ลิน้เป็นหางเสือของชีวติเรา นำาทางเราไปสู่จุดหมายใดท่ีหน่ึง พูดตามตรง ความทุกข์ยากหรอื
ความเจ็บปวดใด ๆ  ทีผ่มทนช่วงแรก ๆ  ของการแตง่งานและการปฏิบตัศิาสนกิจมกัจะเดนิผ่านประตลูิน้ของ
ผมที่ ไรผู้้ดแูลและที่ ไม่ ไดร้บัการชำาระ ผมจะไม่มีวนัลืมเวลาในฐานะมิชชันนารหีนุ่ม ที่ผมเริม่ตระหนัก
ถงึความเช่ือมโยงระหวา่งคำาพดูของผมกบัหวัใจ จากประสบการณ์ทีน่่าทึง่และเจ็บปวดกบัเพือ่นทีร่กั ซ่ึงผม
ทำาให้เขาขุ่นเคอืงดว้ยคำาพูด พระเจ้าไดเ้ปิดตาของผมให้เห็นความจำาเป็นที่ผมจะตอ้งมีพระทัยที่อ่อนโยน
และกรณุาของพระเยซู ผมรอ้งไห้และสารภาพต่อพระพักตรพ์ระเจ้าขณะทรงทำาให้บางฉากผ่านไปก่อน
ที่ผมจะตดัสิน ทำารา้ย บงการ และละเลยความรูสึ้ก เสรภีาพ และความคดิเห็นของผู้อื่น ขณะที่องคพ์ระผู้

597 อิสยาห์ 6:7
598 1 เปโตร 3:10; สุภาษิต 21:23
599 สดดุ ี141:3
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202 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

เป็นเจ้าทรงชำาระใจผมในวนัน้ันดว้ยพระกรณุาและทรงทำาให้จิตวญิญาณผมเป่ียมล้นดว้ยความยินดอีย่าง
สุดจะพรรณนา ผมรูว้า่เส้นทางการเดนิทางฝ่ายวญิญาณผมไดบ้รรลุถึงหลักชัยหน่ึงแล้ว ผมรูว้า่ผมไดห้ัน
กลับแล้ว และผมก็ไม่อยากกลับไปที่เดมิ

 » อา่น  กาลาเทยี 6:6-8 ตอนน้ี ใหค้ดิวา่คำาพดูของคณุเป็นเพยีงเมล็ดพนัธุเ์ล็ก ๆ  ทีป่ลกูไว้ ในใจของคน
รอบขา้ง ถา้ทกุถอ้ยคำาเป็นเมล็ดพันธุท์ีจ่ะใหผ้ลไมว่า่ดหีรอืเลว คณุคาดหวงัการเก็บเกีย่วแบบใดใน
อนาคต? ใช้เวลาสองสามนาทแีละทลูขอใหพ้ระเจา้ช่วยประเมนิคำาพดูของคณุ เขยีนส่ิงทีพ่ระองค์
แสดงให้คณุเห็น อย่าลังเลที่จะพูดคยุเกี่ยวกับคำาตอบของคณุกับกลุ่มของคณุ

ด้านสำาคัญของวนัิยสว่นตัว: การควบคุม
ชีวติ กระบวนการความคิดของเรา
เราสามารถวดั  ความอาวโุสของเรา ความคล้ายคลึงของเราตอ่พระเยซู ไม่เพียงดว้ยคำาพูดของเรา แตด่ว้ย
ความคดิของเราดว้ย เราเป็นตามที่เราคดิหรอืส่ิงที่เรายึดอยู่!  ไม่ ใช่ทุกความคดิที่ผ่านเข้ามาในจิตใจคอื
ส่ิงทีเ่ราเป็น แตท่กุความคดิทีเ่ราเลอืกทีจ่ะยดึ ทกุความคดิท่ีเรายอมใหค้วบคมุเรา ดงัทีม่ารต์นิ ลูเธอรก์ล่าว
ไวว้า่ “คณุไม่สามารถป้องกันไม่ ให้นกบินเหนือศีรษะของคณุได ้แตค่ณุสามารถป้องกันไม่ ให้พวกมันสรา้ง
รงับนเส้นผมของคณุได”้

อิทธิพลของกระบวนการความคิดของเราใน
ชีวติประจำาวนัและความสมัพันธ์

ผมจำาวนัที่เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มได้ด ีเมื่อพระเจ้าตรสักับใจผมวา่ “ลูกเอ๋ย เจ้าเป็นคนขี ้โมโห” ผมกำาลัง
เผชิญกบัความผดิหวงัเรือ่งวฒันธรรม รวมทัง้ปัญหาในพนัธกจิ และพบวา่ตวัเองกำาลงัสอนและเป็นผูน้ำ าที่
ทำาดว้ยความระคายเคอืงมากกวา่ความรกั เช้าวนัหน่ึงในช่วงเวลาใหข้อ้คดิทางวญิญาณ ผมอ่านถ้อยคำาทีรู่สึ้ก
ผดิวา่ “เขาคดิในใจของตนอยา่งไร เขาก็เป็นอยา่งน้ัน” ดว้ยถอ้ยคำาเหลา่น้ีพระวญิญาณบรสุิทธิท์รงแทงหวัใจ
ของผม แตผ่มโตแ้ย้งวา่ “พระองคเ์จ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่ ใช่คนขี ้โมโห ข้าพระองคเ์ป็นมิชชันนาร!ี” ผมคดิ
วา่ผมไดย้ินพระเจ้าตรสัตอบกลับมาวา่ “ลูกเอ๋ย เจ้าเป็นมิชชันนารขีี ้โมโห!” ผมหัวเราะดงัลั่น! พระองค์ ไม่
ยอมให้ผมซ่อนตวัอยู่หลังคำานำาหน้าหรอืตำาแหน่งใด ๆ เลย คำาสารภาพนำามาซ่ึงการชำาระล้างและเสรภีาพ

คณุถูกล่อลวงให้ปิดบังความคดิท่ี โกรธแคน้และขุ่นเคอืงตอ่บุคคลอื่นไหม? คณุถูกรบกวนดว้ยความวติก
กังวลและความกลัวไหม? บางครัง้คุณต่อสู้กับความคิดลับ ๆ ที่เป็นการทำาลายตัวเองหรอืไม่? ความคิด
แบบตัณหาทำาให้คุณพ่ายแพ้หรอืไม่? มีความหวงั แต่มันไม่ง่าย! กวา่สองรอ้ยปีที่แล้ว จอห์น เวสลีย์สอน
วา่  “วญิญาณและรา่งกายสรา้งมนุษย์ แตพ่ระวญิญาณและวนัิยสรา้งครสิเตยีน” ชัยชนะเหนือราคะ ความ
คดิเชิงลบ และการทำาลายตนเองจะเกิดขึน้โดยพระคณุ ผ่านทางวนัิยส่วนตวั คณุสามารถเปลี่ยนวธิีคดิได้

กระบวนการความคดิที่มีชัยชนะมีความสำาคญัเพราะตามที่เราคดิวา่เราเป็น “ถ้าเราคดิในแง่บวก ให้กำาลัง
ใจ คดิแตเ่รือ่งดแีละเป็นประโยชน์ในที่สุด เราก็จะกลายเป็นคนในเชิงบวก ให้กำาลังใจ ดพีรอ้ม และแข็ง

600 สุภาษิต 23:7
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แรง ถ้าเราคดิเรือ่งเศรา้ แง่ลบ แง่รา้ย เราจะกลายเป็นคนเศรา้โศก คดิลบ และป่วยไข้… ความคดินำาไปสู่
การกระทำา”

เมื่อพูดถึงกระบวนการความคิดของเรา หน่ึงในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายหลายคนต้องเผชิญคือการ
ตอ่สู้กับตณัหา “ตณัหามีจุดมุ่งหมายที่จงใจให้จมอยู่กับความคิดที่เป็นบาปและความคิดทางราคะ น่ีคอืม้า
ป่าแหง่จติใจของเราทีต่อ้งถูกไลต่ดิตาม จบัมนั และทำาใหเ้ช่ือฟังพระครสิต”์  ม้าป่าพวกน้ีไม่ได้ ไรเ้ดยีงสา 
แตท่ำาให้เสพตดิและทำาความเสียหาย  เราจะจับพวกมันไดอ้ย่างไร?

แนวทางปฏิบัติสำาหรบั กระบวนการความคิดท่ีบรสุิทธ์ิ

(หลักการเหล่าน้ีสามารถช่วยให้เราไดร้บัชัยชนะเหนือความคดิที่ ไม่จรงิ เป็นในแง่ลบ ชอบวพิากษ์วจิารณ์ 
และทำาลายตนเองดว้ย)

1. จงต่ืนตัว: “จงระวงัตวัท่าน” 

รูว้า่เมือ่ใดทีก่ารลอ่ใจรนุแรงทีสุ่ด รูว้า่เมือ่ใดทีค่ณุเส่ียงตอ่การล่อใจและสรา้งการป้องกันในชีวติของคณุมาก
ที่สุด เมื่อผมยังเป็นศิษยาภิบาลหนุ่ม ผมจำาไดว้า่อ่าน Lectures to My Students โดย Charles Spurgeon 
ในบทหน่ึง "อาการเป็นลม" เขาสอนผู้นำาทางจิตวญิญาณให้ระวงัการล่อลวงที่ตามมาในช่วงเวลาของความ
สำาเรจ็ในพันธกิจ ความเหน่ือยล้า หรอืความขัดแย้ง น่ีเป็นคำาแนะนำาที่มั่นคงสำาหรบัผม 

เราอ่อนแอท่ีสุดเมือ่เราหิวโหยหาความรกัหรอืหวิโหยอาหาร เมือ่เรารูสึ้กวา่เราไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งไมย่ตุธิรรม 
เมื่อเรารูสึ้กโดดเดีย่วและอยู่ตามลำาพัง และเมื่อเราอ่อนล้าทางจิตใจ ทางฝ่ายวญิญาณ และรา่งกาย ซาตาน
ชอบเอาเปรยีบเราในช่วงเวลาทีเ่ราเปราะบางทีสุ่ด  1 เปโตร 5:8 บอกเราวา่ “จงมสีตสัิมปชัญญะ จงระวงัระไว
ใหด้ ีดว้ยวา่ปฏปิักษ์ของพวกทา่น คอืพญามาร ดจุสิงโตทีค่ำาราม เดนิไปรอบ ๆ  เสาะหาคนทีม่นัจะกัดกนิได”้

2. ยึดม่ันในความบรสุิทธ์ิโดยการกระทำา

พระเจา้ประทานพระคณุทัง้หมดทีค่รสิเตยีนจำาเป็นตอ้งไดร้บัเพือ่ใหบ้รสุิทธิ ์“เพราะวา่  พระคณุของพระเจา้
ทีน่ำ าความรอดมาไดป้รากฏแก่คนทัง้ปวงแล้ว โดยสอนพวกเราวา่ โดยการละทิง้การอธรรมและตัณหาตา่ง ๆ  
ฝ่ายโลกน้ี พวกเราควรดำาเนินชีวติอย่างมีสตสัิมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และตามทางของพระเจ้า ในโลก
ปัจจุบันน้ี” 

 พระคุณสอนเรา ให้ควบคุมตนเอง ไม่มีครสิเตียนคนใดสามารถพูดวา่ “ฉันแค่ควบคุมความคิดไม่ได้” 
พระคณุแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้าทำางานอยู่ ในหัวใจของเรา โดยทางพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่สถิตอยู ่
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ทำาใหค้รสิเตยีนทกุคน “ละทิง้ความอธรรมและกเิลสตณัหาทางโลก” พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในตวัคณุคอืพระ
วญิญาณแห่งการควบคมุตนเอง  โดยพระคณุของพระเจ้า เราตอ้งไม่ยอมแพ้ จงเช่ือส่ิงน้ี ใครค่รวญเรือ่ง
น้ีแตล่ะห้วงเวลา ฝึกหยุดความคดิที่ล่วงลำา้และแทนที่ดว้ยความคดิที่แท้จรงิ

รูว้า่ส่ิงใดกระตุน้ความคดิฝ่ายเน้ือหนัง รูว้า่อะไรทำาใหค้ณุเกิด ปัญหา ตดัมันออกไปจากชีวติของคณุ สังหาร
มนั! ถา้มนัฟังดรูนุแรงเกนิไป ก็อยา่เอามนัไป เอาความคดิด ีๆ  มาจากพระเยซ ูในบรบิทเกีย่วกบัความคดิที่
เต็มไปดว้ยราคะตณัหาพระองคต์รสัวา่วา่: “และถา้ตาขา้งขวาของทา่นทำาใหท้า่นหลงผดิ จงควกัตาน้ันออก 
และโยนมนัทิง้เสียจากทา่น เพราะวา่จะเป็นประโยชน์แกท่า่นทีจ่ะเสียอวยัวะของทา่นไปอยา่งหน่ึง และทัง้
ตวัของท่านจะไม่ถูกทิง้ลงในนรก”608

คณุจรงิจงัขนาดน้ีเกีย่วกบัความบรสุิทธิ์ ไหม? คณุเต็มใจทีจ่ะเสียสละแบบทีเ่จ็บปวดและไมส่ะดวกสบายเพ่ือ
ปกป้องจติใจและความรกัทีม่ตีอ่พระเจา้ไหม? ดร.ไมเคลิ เอเวอรี ่ประธานวทิยาลยัพระคมัภรีม์าเป็นเวลานาน 
เล่าเรือ่งของชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีมาสารภาพทีห่อ้งทำางานของเขา เขาเคยเยีย่มชมเวบ็ไซตล์ามกอนาจาร แต่
บอกวา่เขาเสียใจมากและอยากให้ประธานเอเวอรี ใหอ้ภยัเขาและถอืวา่เขารบัผดิชอบตอ่ความบรสุิทธิ ์เขา ดู
เหมอืน จรงิใจมาก แตกสลายมาก ไมก่ีสั่ปดาหต์อ่มา ชายหนุ่มคนเดมิกลับมาพรอ้มคำาสารภาพแบบเดมิอกี
ครัง้ และอกีไม่กีสั่ปดาหต์อ่มาอกีครัง้ ในทีสุ่ด ประธานเอเวอรีม่องเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่มและทดสอบ
เขา “ผมคดิวา่คณุตอ้งการความบรสุิทธิ ์แตผ่มก็ไมแ่น่ใจ วนัน้ีคณุเต็มใจทีจ่ะใหค้ำามัน่สัญญาหรอืไมว่า่หาก
คอมพวิเตอรข์องคณุทำาใหค้ณุทำาบาปอกีครัง้ คณุจะทิง้มนัไป ขาย หรอืทบุใหเ้ป็นชิน้ ๆ  ดว้ยคอ้น” ชายหนุ่ม
บอกวา่ไมม่ทีางทีเ่ขาจะทำาเช่นน้ันได ้น่ันจะเป็นการเสียสละมากเกนิไป เขาบอกวา่เขาตอ้งการคอมพวิเตอร์
สำาหรบัโรงเรยีน “ถ้าอย่างน้ันคณุยังไม่จรงิจังเกี่ยวกับความบรสุิทธิ์!” ประธานเอเวอรี่ ไดต้อบกลับ

คนที่ ไมเ่ต็มใจสรา้งเครือ่งป้องกนัและกดีกนัตนเองจากความสะดวกสบายบางอย่างในการแสวงหาความสุข
ทางวญิญาณไม่ตอ้งการความบรสุิทธิ์จรงิ ๆ โยบเป็นพยานวา่ “ข้าไดท้ำาพันธสัญญากับนัยน์ตาของข้า แล้ว
ข้าจะมองหญิงพรหมจารีไดอ้ย่างไร?” น่ีคอืคำาพยานเกี่ยวกับ ความเด็ดขาด ซ่ึงนำาไปสู่ชัยชนะ

ถ้าคณุตอ้งการความบรสุิทธิ์ อย่าดรูายการ อ่านหนังสือ หรอืเยี่ยมชมเวบ็ไซตอ์ินเทอรเ์น็ตที่ทำาให้เกิดการ
ยัว่ยวน หนีจากสถานทีแ่ละคนทีค่ณุรูว้า่จะดงึดดูเน้ือหนังของคณุ อย่าเปิดประตสูู่การยัว่ยวน ไม่วา่คณุจะ
อยากรูอ้ยากเห็นเกีย่วกบัส่ิงท่ีอยูอี่กดา้นแค่ไหนก็ตาม ถา้คณุตอ้งการไดร้บัชัยชนะ คณุตอ้งทำาตามที่ โจเซฟ
ทำาและหลบหนีคำาเวา้วอนของผู้ทดลอง จงทำาให้เป็นนิสัย!

เปาโลเขียนถึงทิโมธีวา่ “จงหลีกหนีเสียจากราคะตณัหาของคนหนุ่มสาว”609 ราคะตณัหาก็เหมือนสิงโตผู้
หิวโหย อย่าปล่อยให้มันเอาเล็บเข้าไปในประตขูองจิตใจคณุ เมื่อคณุเปิดประตแูห่งความคดิของคณุแล้ว 
สิงโต (ตณัหา) จะกินจนมันอิ่มเต็มคราบ และมันจะไม่มีวนัจากไป เปาโลกำาลังบอกทิโมธีวา่ถ้าเขาตอ้งการ
จะเป็นคนบรสุิทธิจ์รงิ ๆ  ทิโมธตีอ้งวิง่หนีจากปากแห่งราคะ ทิโมธตีอ้งไมห่าเหตผุลเขา้ขา้งตนเอง ให้เหตผุล 
หรอืแม้แตค่ดิที่จะทำาให้ตนเองพอใจในส่ิงที่พระเจ้าห้ามไว้
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3.  ติดตาม ความสุขในพระเจ้า: “แตจ่งตดิตามความชอบธรรม ความเช่ือ ความรกั สันตสุิข รว่มกับคน
ทัง้หลายที่รอ้งออกพระนามขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าจากใจบรสุิทธิ์”

วธิีที่ดีที่สุดที่ผมได้พบวา่สูญเสียรสนิยมในส่ิงที่เกินขอบเขตสำาหรบัผมคือการได้ลิม้รสความปิติยินดีและ
ความยินดทีีล่ำา้เลิศเกีย่วกับส่ิงนิรนัดร์ ในสวรรค ์เมือ่เปรยีบเทยีบกนั ช่ัวขณะหน่ึงในการประทับของพระเจา้
ทำาให้ความเพลิดเพลินในบาปดจูืดชืดไป การหลีกหนีจากราคะโดยไม่ ใฝ่หาธรรม ย่อมไม่ทำาให้กิเลสหมด
ไป ชายและหญิงที่มีชัยชนะคือผู้ที่แสวงหาความชอบธรรมอย่างเรา่รอ้น—ทำาให้จิตใจและความคิดเต็ม
ไปด้วยส่ิงต่าง ๆ ที่จะเสรมิกำาลังการเดินของพวกเขากับพระเจ้าและเพิ่มพูนความยินดี ในพระเจ้า! พวก
เขายินดกีับการสามัคคธีรรมกับพระเจ้า ปลูกฝังความใกล้ชิดที่ด ีอ่านหนังสือด ีๆ พัฒนาและใช้พรสวรรค์
ที่พระเจ้ามอบให้ และสรา้งอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาไม่ปล่อยให้จิตใจของตนเองเฉ่ือยชา พวกเขารู้
วา่จิตใจที่เฉ่ือยชาคอืสนามเด็กเล่นของมาร!

4. จงนำาทุกความคิดมาสูพ่ระคำาของพระเจ้า: “เพราะวา่ศาสตราวธุทัง้หลายแห่งการสงครามของพวก
เราไม่เป็นฝ่ายเน้ือหนัง แตม่ีอานุภาพโดยทางพระเจ้าที่จะทำาลายบรรดาป้อมปราการที่เข้มแข็งลงได.้ โดย
รือ้ทำาลายการใช้เหตผุลทัง้หลาย และส่ิงทีสู่งทุกอย่างทีย่กตวัเองขึน้ตอ่ตา้นความรูข้องพระเจา้ และนำาความ
คดิทุกประการให้เข้าในการตกเป็นเชลยสู่ความเช่ือฟังแห่งพระครสิต”์

 กุญแจสู่ ชัยชนะคอืการทำาให้ทุกความคดิเป็นทาสของพระวจนะของพระเจ้า พูดอีกอย่าง จงตรวจสอบทุก
ความคิดที่ขัดกับความจรงิของพระคัมภีร ์Stephen Arterburn และ Fred Stoeker ได้เขียนหนังสือชุด
หน่ึงเพื่อช่วยให้ผู้ชายเอาชนะ  การล่อลวงทางเพศ หน่ึงในส่ิงที่ ใช้ ไดจ้รงิที่พวกเขาสอนผู้ชายคอืการเรยีน
รูร้ะเบียบวนัิยของส่ิงที่พวกเขาเรยีกวา่ "การกระเดง้ตา"  กล่าวอีกนัยหน่ึง ฝึกวนัิยในการละเวน้ ผลไม้ตอ้ง
ห้ามอย่างรวดเรว็  น่ีอาจเป็นวนัิยที่ทรงพลังและเปลี่ยนแปลงชีวติได้ แต่พวกเขายังกล่าวอีกวา่วนัิยใน
การทำาใหต้ากระเดง้จะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการฝึกจิตให ้ยนืยนัความจรงิตามพระคมัภรี ์อย่างตอ่เน่ือง:

 · “ฉันไม่มีสิทธิของตวัเอง”
 · “ฉันถูกซือ้ดว้ยราคาที่แพง”
 · “ฉันเป็นทาสรกัของพระเจ้า”

เฟรด็ สโตเกอร ์เขียน

ในการออกจากคกุอยา่งสมบรูณ์ คณุไม่สามารถหยดุไดเ้พยีงแคก่ระพรบิตา... คณุตอ้งกา้วผา่นประตู
ทีส่องไปอกีก้าวหน่ึง ซ่ึงน่ันคอืการถกูเปลีย่นแปลงโดยพระคำาของพระเจา้ใหค้ดิเหมือนพระเยซู…

พระเยซูทรงคิดอยา่งไร? เหมอืนคนรบัใช้ที่ ไมม่สิีทธ ิพระองคท์รงรกัความชอบธรรมและทรงเกลียด
ชังความช่ัว (ด ู ฮีบร ู1:9) เพราะเห็นแกพ่ระบดิาของพระองค ์และพระองคเ์ลอืกสละสิทธิท์ีจ่ะเป็น
ผู้รบัใช้ที่อาจซือ้เราให้พระบิดาได้ ในราคาสูง

610 2 ทิโมธี 2:22
611 2 โครนิธ์ 10:4-5
612 ปฐมกาล 2:17
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และตอนน้ี เมือ่เราถูกซือ้ในราคาสูงแล้ว เราก็ตอ้งคดิเหมือนพระเยซู เราไม่ ใช่ของเราอีกตอ่ไป และ
เราไมม่สิีทธขิองตนเองนอกเหนือจากพระองค…์ “จงหนีเสียจากการลว่งประเวณี... เหตฉุะน้ันจง
ถวายสง่าราศีแดพ่ระเจ้าในรา่งกายของพวกท่าน” ( 1 โครนิธ์ 6:18-20)

ระหวา่งการตอ่สู้เพื่อความบรสุิทธิ์ทางเพศ  ผม (เฟรด็) กลั่นกรองข้อน้ีจนถึงแก่นแกน ซ่ึงในที่สุด
เปลี่ยนความคดิของผมโดยสิน้เชิง:

คุณไม่มีสทิธ์ิท่ีจะมองหรอืคิดเก่ียวกับมัน คุณไม่มีอำานาจ

เมื่อจิตใจของคุณเปลี่ยนไปคิดแบบน้ีจริง ๆ คุณจะได้สัมผัสกับส่ิงที่เราเรียกว่า "ความตาย
ของการทดลอง

ถา้คณุตอ้งการกระบวนการความคดิทีบ่รสุิทธิ ์ใหร้วบรวมทกุความคดิที่ ไมเ่ช่ือฟังเกีย่วกบัพระเจา้ บาป ตวั
คณุเอง และคนอ่ืน ๆ  ที่ ไมเ่ช่ือฟังพระคำาของพระเจา้ ใครค่รวญในพระวจนะทัง้กลางวนัและกลางคนื  ให้
พระวจนะสอนคณุวา่คณุเป็นใครในพระครสิต ์และคณุขึน้อยูก่บัผู้ ใด ยิง่คณุอิม่ตวักบัพระคมัภรีม์ากเทา่ไร 
คณุก็จะยิ่งมีทัศนะเรือ่งเพศอย่างถูกตอ้งมากขึน้เท่าน้ัน บางทีคณุอาจไดร้บัความทุกข์ทรมานจากการล่วง
ละเมิด บางทีถึงแม้จะเป็นผู้ชายครสิเตยีน คณุก็ตอ้งเผชิญกับแรงดงึดูดทางเพศแบบเดยีวกัน ซ่ึงไม่ ใช่
เรือ่งแปลกในโลกปัจจุบัน ทำาให้ตวัเองอิ่มเอมในพระคำาของพระเจ้าและควบคมุทุกความคดิ

ผู้ชายทัง้หลาย จงฝึกคดิเกี่ยวกับคนอื่น ไม่ ใช่ฐานะเป็นวตัถุที่จะใช้จินตนาการหรอืสรา้งความสุขให้ตวัเอง 
แตเ่ป็นบคุคลทีส่รา้งตามพระฉายาของพระเจา้ตามทีพ่ระเจา้รกัและหว่งใย ทรงถือวา่มคีา่มากจนส่งพระบุ
ครองคเ์ดยีวของพระองค์มาเพื่อสิน้พระชนม์เพื่อพวกเขา โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ จงฝึกตวัเองให้คดิถึง
ชายและหญิงในฐานะบุคคลทีม่คีา่นิรนัดรซ่ึ์งสมควรไดร้บัศักดิศ์รแีละความนับถือ เปาโลสอนทิโมธี ใหป้ฏบิตัิ
ตอ่ "หญงิสาว ๆ  เหมอืนเป็นพีส่าวน้องสาว พรอ้มกบัความบรสุิทธิท์กุอยา่ง"  จงฝึกตวัเองใหค้ดิแบบน้ี โดย
พระคณุของพระเจ้า แล้วคณุจะไดสั้มผัสกับการเปลี่ยนแปลง

5. จงฝึกฝน การสารภาพบาป  แล้วคุณจะกลายเป็น คนท่ีรบัผิดชอบ: “จงสารภาพความผิดทัง้หลายของ
พวกทา่นตอ่กันและกนั และจงอธิษฐานเผือ่กนัและกนั เพือ่พวกท่านจะไดร้บัการรกัษาใหห้าย คำาอธษิฐาน
ดว้ยใจรอ้นรนอย่างเอาจรงิเอาจังของผู้ชอบธรรมน้ันมีพลังมากทำาให้เกิดผล”

 ถ้าคุณกำาลังดิน้รนในกระบวนการความคิด ผมสามารถเป็นพยานได้วา่มีพลังบำาบัดใน การสารภาพอย่าง
ถ่อมตน ดังที่เราสอนในบทเรยีนเรือ่งความแตกสลาย ความหยิ่งทะนงเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในการปิด
ซ่อนพระคณุ แตพ่ระเจ้าตอบสนองตอ่จิตใจที่แตกสลายและสำานึกผิด น่ีคอืเรือ่งราวของผม

เกือบยี่สิบปีที่แล้ว เมื่อเจสซี ลูกชายของเรา (ตอนน้ันอายุ 4 ขวบ) เป็นมะเรง็ (ที่ตา) ผมตัดสินใจอดอาหาร
เจ็ดวนั เบ็คกีภรรยาผมและผมเอง กังวลวา่บางทีความไม่เช่ือของเรากำาลังขัดขวางไม่ ให้พระเจ้ารกัษาเด็ก

613 Stephen Arterburn & Fred Stoeker, Every Man’s Challenge (Colorado Springs: Waterbrook Press, 2004), 53-54
614 สดดุ ี1:2
615 1 ทิโมธี 5:2
616 ยากอบ 5:17
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เล็ก ๆ  ของเรา เพือ่นครสิเตยีนทีห่วงัดบีางคนไดบ้อกเป็นนัยถึงเรือ่งน้ี หัวใจของเรารูสึ้กเจ็บปวด เราลำาบาก
ใจมาก เรารูว้า่คำาตอบเดยีวคอืพระเจ้าและพระคำาของพระองค ์เราจะแสวงหาพระองค ์เราจะแสวงหานำ ้า
พระทยัของพระองค์จนกวา่ใจของเราจะสงบ ระหวา่งการอดอาหารน้ี พระเจา้ไดพ้บกบัผม (เบคกีด้ว้ย) ดว้ย
วธิีที่วเิศษมาก พระองค์ ให้ความมั่นใจกับผมในการดูแลเจสซีและครอบครวัของเรา และทรงให้พวกเราได้
พักผ่อนอย่างเต็มที่ ในพระทัยของพระองค์

แตร่ะหวา่งการอดอาหารน้ี พระเจา้ไดป้ลดปลอ่ยผมใหเ้ป็นอิสระในอีกทางหน่ึงทีผ่มไมค่าดคดิ ในเย็นวนัที่
หกขณะที่ผมกำาลังอ่านเรือ่งราวในพระคมัภีร์ ให้ลูก ๆ ฟัง พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับใจผมอย่างชัดเจน
เหมอืนทีเ่คยไดย้นิมา พระสุรเสียงของพระองคเ์ป็นความคดิทีท่รงพลังและคาดไม่ถงึ—ไม่ใช่แคค่วามคดิ 
แตเ่ป็นคำาเชือ้เชิญสู่อสิรภาพ: “ถ้าเจา้จะสารภาพวา่อะไรทีร่บกวนเป็นครัง้คราวตลอดชีวติครสิเตยีนของเจา้ 
เราจะปลอ่ยเจา้ใหเ้ป็นอสิระ” ผมรูท้นัทวีา่ผมตอ้งสารภาพกบัใคร ผมตกตะลงึและตกใจชัว่ครู ่“ฉันพดูเรือ่ง
น้ีไม่ได”้ ผมคดิ “มันน่าขายหน้า!” แต่ ในวนิาทีตอ่มา ผมพบหัวใจของผมพูดวา่ “ ใช่!” เสียงน้ีมาพรอ้มกับ
ความรกั และผมตอ้งการที่จะเป็นอิสระ

วนัรุง่ขึน้ ผมน่ังลงกับเพือ่นที่ ไว้ ใจไดแ้ละเพยีง  แคส่ารภาพทุกอย่างท่ีผมซ่อนไว้ ในส่วนลึกซ่ึงไม่มี ใครเห็น
นอกจากผมและพระเจา้ ผมไม่ไดม้ชีีวติอยู่ ในความบาป แตเ่พราะวา่ผมไมเ่คยเปิดใจและนำาความลม้เหลวมา
เปิดเผย ความผดิจึงไมห่ลดุพ้นจากผมอยา่งสิน้เชิง บางครัง้บางคราวผมก็ลม้ลง ช่วงเวลาแหง่การสารภาพ
เป็นช่วงเวลาทีก่ระบวนการเยยีวยาและอสิรภาพเริม่ตน้ขึน้สำาหรบัผม นับจากน้ีเป็นตน้ไป การสารภาพและ
ความรบัผิดชอบกลายเป็นนิสัยที่พระเจ้าใช้เพื่อทำาให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวผมดำาเนินต่อไป ส่ิง
หน่ึงที่ผมไดเ้รยีนรูค้อื ส่ิงล่อใจผละออกเมื่อถูกเปิดออกอย่างตอ่เน่ือง

ถ้าคณุมีปัญหาในกระบวนการความคดิ ถ้าคณุตอ่สู้กับความคดิตณัหาหรอืส่ิงเจือปนในรปูแบบอื่น ผมขอ
ท้าให้คุณหาเพื่อนหรอืที่ปรกึษาที่เป่ียมด้วยพระวญิญาณ แชรส่ิ์งที่คุณต้องการ และให้พวกเขาอธิษฐาน
เผื่อคณุ และทำาให้ตวัเองรบัผิดชอบอย่างสมำ่าเสมอ มีพลังในการสารภาพผิดและความรบัผิดชอบ แตอ่ย่า
ลืมคำาตกัเตอืนอื่น ๆ ดว้ย คณุยังตอ้งเฝ้าระวงั คณุยังจะตอ้งหนี ยังจะตอ้งพูดวา่ “ ไม่!” ยังจะตอ้งไล่ตาม
ความชอบธรรม ยังจะตอ้งควบคมุทุกความคดิ

 » ขอให้คนในกลุ่มของคุณสองหรอืสามคนพูดคุยเกี่ยวกับวนัิยที่ ใช้งานได้จรงิสำาหรบักระบวนการ
ความคดิที่บรสุิทธิ์ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่พวกเขามากที่สุด เพราะเหตใุด?

คำาเตอืนครัง้สุดท้ายจาก คธี ดรรูี:่

คุณจะไม่มีวนัเอาชนะ [ตัณหา] ได้อย่างสมบูรณ์โดยการดิน้รน แม้วา่คุณจะต้องทำาก็ตาม คุณ
จะไม่มีวนัเอาชนะนิสัยที่ยึดติดน้ีโดยการทำางานหนัก แม้วา่คุณจะต้องทำาก็ตาม มีเพียงพระเยซู
เท่าน้ันที่สามารถผูกมัดจิตใจที่ช่ัวรา้ยน้ีได ้มีเพียงพระบุตรของพระเจ้าเท่าน้ันที่สามารถขับไล่ โจร
เหลา่น้ีออกจากวหิารแหง่หวัใจของคณุได ้พระเจา้ทรงชว่ยใหร้อดได ้และพระองคจ์ะทำาถา้คณุยอม
ให้พระองคท์ำา

617 Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis: Wesleyan Publishing House, 2013), 173
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บทเรยีนท่ี 11 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ขอ้พระคมัภรีอ์า้งอิง 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 11 การสอบ
1. อะไรคอืคำาจำากัดความของวนัิยส่วนตวัที่ ให้ ไว้ ในบทเรยีนน้ี?

2. อะไรคอืเหตผุลสองประการที่วนัิยส่วนตวัมีความสำาคญัตอ่ครสิเตยีน?

3. วนัิยส่วนบุคคลสองอย่างที่อ้างถึงในบทที่ 11 คอือะไร?

4. ใครคอืคนที่ดพีรอ้มตามที่ยากอบพูดถึง?

5. ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์สามข้อในการควบคมุลิน้พรอ้มข้อมูลอ้างอิง

6. บอกข้อเสนอแนะที่ ใช้การไดส่ี้ข้อสำาหรบัชีวติที่มีความคดิบรสุิทธิ์
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บทเรยีนท่ี 12

ความอยาก เวลา อารมณ์ และ
ความเช่ือม่ันสว่นบุคคล

วนัิยสว่นตัว

บทเรยีนท่ี 11 การทบทวน
หมายเหตถุึงหัวหน้าชัน้: ทบทวนเรือ่งวนัิยส่วนตวัทีเ่รยีนรู้ ในบทที ่11 ขอนักเรยีนคนทีย่ินดจีะแบ่งปันคำา
อธิษฐานส่วนตวัจากบทเรยีนที ่11

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เข้าใจถึงความสำาคัญของการตีสอนส่วนตัวท่ีจะถูกหล่อหลอมตามพระฉายของพระ
ครสิต์

2. มคีวามเขา้ใจในทางปฏบิตัมิากขึน้เกีย่วกบัวธิกีารฝึกความอยากอาหาร เวลา และอารมณ์
ของเขา/เธอ และวธิีนำาวนัิยเหล่าน้ีไปปฏิบัติ

3. เรยีนรูค้วามสำาคญัของการพัฒนาความเช่ือมั่นส่วนบุคคล

ภาพรวมของชีวติ

ศษิยาภิบาล

ขณะทำางานเกีย่วกับหลักสูตรน้ี ผมชอบคบหากับเพือ่นศิษยาภิบาลผูสู้งวยัคนหน่ึง ระหวา่งการสนทนาของ
เรา เขาสารภาพวา่การตอ่สู้ครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในชีวติและงานรบัใช้ของเขาคอืความเกียจครา้น “ผมอยากนอน
มากเกนิไปและอธษิฐานน้อยเกนิไป!” เขายอมรบั “เมือ่ผมรูสึ้กทอ้แทห้รอืเบือ่ แทนทีจ่ะอธษิฐานหรอืศึกษา 
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ผมกลับงีบหลับ นานเกินทีจ่ำาเป็น” ข่าวดก็ีคอืเพือ่นของฉันผมยังคงอ่อนโยนและดเูหมือนมุง่มัน่ทีจ่ะปล่อย
ให้องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนแปลงเขา เย็นวนัหน่ึง ไม่นานหลังจากการสนทนาของเรา เขาพูดกับที่ประชุม
เกี่ยวกับความตัง้ใจของเขาที่จะเป็นคนที่ ใส่ ใจการอธิษฐาน เขาตระหนักดวีา่การทำาตามคำามั่นสัญญาน้ีจะ
ไม่ง่าย แตจ่ะตอ้งใช้วนัิยส่วนตวัซ่ึงไดร้บัความช่วยเหลือโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์

แม่คนหน่ึง

คุณแม่ยังสาวที่เราเคยพยายามทำาให้เป็นสาวกค่อนข้างไม่มั่นคงทางฝ่ายวญิญาณ เธอมีความหิวกระหาย
พระเจา้อยา่งจรงิใจ แตก่ารขาดวนัิยส่วนตวัของเธอทำาให้ตวัเองและครอบครวัเศรา้โศก เสือ้ผา้กองพะเนิน 
และจานสกปรกเต็มอา่งและเต็มเคาน์เตอรก์อ่นทีเ่ธอจะซักล้างและทำาความสะอาด ชีวติการนมัสการของ
เธอกระท่อนแระแท่นมาก เธอไม่คอ่ยแข็งแรงเน่ืองจากนิสัยการกินที่ ไม่ดแีละขาดการออกกำาลังกาย สามี
และลูก ๆ ของเธอไม่ได้รบัการดูแล โดยการยอมรบัของเธอเอง การที่เธอขาดวนัิยส่วนตัวทำาให้ชีวติฝ่าย
วญิญาณของเธอไม่น่าพึงพอใจอย่างมาก หลังจากตอ่สู้ดิน้รนมาหลายปี ในทีสุ่ดเธอก็จรงิจังกับวนัิยส่วนตวั 
และเรือ่งราวของเธอก็เริม่เปลีย่นไป

แนวคิดหลัก
การเติบโตตามแบบพระฉายของพระครสิต์ ไม่สามารถแยกออกจากวนัิยส่วนตัวได้ ในบทเรยีนน้ีและบท
เรยีนสุดท้าย เรากำาลังพูดถึงเรือ่งต่าง ๆ ที่การฝึกอบรมส่วนบุคคลหรอืระเบียบวนัิยมีความสำาคัญต่อการ
พัฒนาทางฝ่ายวญิญาณ:

1. ลิน้
2. กระบวนการความคดิรวมทัง้ความตอ้งการทางเพศ
3. ความอยาก
4. อารมณ์
5. เวลา
6. ความเช่ือมั่นส่วนบุคคล

เราไดต้รวจสอบวนัิยส่วนตวัสองอย่างแรกแล้ว ในบทเรยีนน้ี เราจะพูดถึงวนัิยส่วนตวัส่ีอย่างสุดท้าย

ความสำาเรจ็ในชีวติครสิเตยีน—ซึง่แสดงพระฉายของพระเยซคูรสิต—์เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัวธิคีวบคมุตนเอง
ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ วนัิยส่วนตวัจะเพิ่มความสุขของเราในพระเจ้าเช่นเดยีวกับความสามารถของ
เราที่จะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้าและแผ่ขยายพระกิตตคิณุของพระองค ์ชีวติของดาวดิแสดงให้เห็นส่ิงน้ี

ขณะทีเ่ป็นเด็กเลีย้งแกะ เดวดิเชีย่วชาญเรือ่งพณิ สลงิ และบทกว ีความเชีย่วชาญเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เหลา่น้ีเปิด
ประตสูู่อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กวา่และมอบโอกาสที่เกินกวา่ดาวดิจะจินตนาการได ้พิณนำาดาวดิเข้าเฝ้ากษัตรยิ์ 
สลิงทำาให้ดาวดิได้รบัเกียรติและในที่สุดก็ ได้อาณาจักร และโดยบทกวขีองท่าน ดาวดิยังคงสนับสนุน มี
อิทธิพล และช่วยหล่อหลอมชีวติการให้ข้อคดิทางวญิญาณของคนนับล้านทุกวนั



213บทเรยีนที ่12 ความอยาก เวลา อารมณ์ และความเชือ่มั่นส่วนบุคคล

บางทีคณุอาจถูกล่อลวงให้คดิวา่ส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่สำาคญัเท่าไร แตจ่รงิ ๆ แล้วสำาคญัมาก ความซ่ือสัตย์ ใน
ส่ิงเล็กน้อยมีความสำาคญั เอมี่ คาร์ ไมเคลิ ท้าทายผู้อ่านของเธอ 

ทุกส่ิงมีความสำาคญั แม้แต่ส่ิงเล็กน้อยที่สุด ถ้าคณุทำาทุกอย่าง ไม่วา่จะมากหรอืน้อย เพื่อเห็นแก่
พระเจ้า คณุก็จะพรอ้มทำางานทุกอย่างที่พระองคท์รงเลือกให้คณุทำาในภายหลัง 

บทนำา
วนัิยส่วนตวัไมง่า่ยอยา่งทีค่ดิ! วนัหน่ึง เบ็คกี ้ภรรยาของผม ลงโทษแครร์ลีกูสาวคนหน่ึงของเราเพราะโกรธ
พี่สาวของเธอ แครร์ีอ่ายุเพียงสามหรอืส่ีขวบในเวลาน้ัน  เบคกีบ้อกเธอวา่ “ลูกตอ้งขอให้พระเจ้าช่วยให้ลูก
ควบคุมตนเอง” แครร์หีายเข้าไปในห้องของเธอและปรากฏขึน้อีกครัง้ในไม่ก่ีนาทีต่อมาด้วยรอยยิม้กวา้ง
บนใบหน้า! “ลูกยิม้ทำาไม? ทำาไมลูกมีความสุขมาก?" แม่ของเธอถาม “เพราะหนูอธิษฐานอ้อนวอนขอการ
ควบคมุตนเอง!” เธอพดู เช่นเดยีวกบัครสิเตยีนหลาย ๆ  คน แครร์คีดิวา่การควบคมุตนเองเป็นส่ิงทีพ่ระเจา้
จะประทานให้เธอในทันที แต่ ในฐานะพ่อของแคร ์ผมสังเกตวา่พระองค์ ไม่ไดท้ำา!

 » คณุเห็นแนวโน้มภายในครสิตจกัรทีจ่ะแสวงหาความอาวโุสแบบทันททีนัใดในดา้นตา่ง ๆ  ทีอ่าจตอ้ง
ใช้วนัิยส่วนตวัเป็นเวลาหลายปีไหม?

ครสิเตียน ท่ี มี วนัิย เป็น คน ท่ี มี ความ ยินดี มาก ท่ี สุด
มคีวามคดิทีว่า่คนทีม่วีนัิยเป็นคนเครง่เครยีดและไม่มคีวามสุข มันขึน้อยูก่บัวา่เรามองอย่างไร เมือ่นักกีฬา
โอลมิปิคฝึกซ้อม แน่นอนวา่พวกเขาตอ้งทนตอ่ความเจ็บปวด แตพ่วกเขาทำาเพือ่ความยนิดี ในการแขง่ขัน
และโอกาสที่จะไดเ้หรยีญทอง เมื่อชาวนาเตรยีมดนิและหวา่นเมล็ดพืช เขาก็ตอ้งทนความลำาบาก แตเ่ขา
ทำาเพราะความยินดี ในการเก็บเกี่ยว “คนที่ออกไปและรอ้งไห้ โดยหิว้เมล็ดพืชอันมีค่า จะมาอีกอย่างไม่
ตอ้งสงสัยดว้ยความช่ืนบาน โดยนำาบรรดาฟ่อนข้าวของเขามาพรอ้มกับเขา”  และเมื่อครสิเตยีนตสีอน
ตนเองทางฝ่ายวญิญาณและส่วนตวั พวกเขาทำาเช่นน้ันเพราะน่ันจะนำาไปสู่ชีวติทีรุ่ง่เรอืงในพระเจา้ เราไม่
ควรสงสารชายหรอืหญิงที่ ไดร้บัวนัิย โดยพระคณุของพระเจ้า พวกเขากำาลังไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากชีวติ

ด้านสำาคัญของวนัิยสว่นตัว: ควบคุมความอยากของเรา
 โดยไม่ตอ้งถาม ความอยากถือเป็นหน่ึงในวนัิยที่ยากที่สุดในบรรดาวนัิยส่วนตวัทัง้หมด โดยเฉพาะถ้าเป็น
เรือ่งอาหาร พระเจ้าไม่ไดจ้ัดเตรยีมอาหารไวเ้พียงเพื่อคำา้จุนชีวติ แตเ่พื่อความเพลิดเพลินส่วนตวัของเรา 
แต่ไม่ ใช่จะมาแทนที่พระองค ์ไม่ ใช่เพื่อจะให้ความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุด ไม่สำาคญัหรอก
วา่คณุจะอาศัยอยู่ ในประเทศที่ยากจนหรอืในประเทศที่มั่งคัง่กวา่ การฝึกความอยากของคุณมีความสำาคญั
ตอ่ความก้าวหน้าฝ่ายวญิญาณ

618 เอมี่ คาร์ ไมเคลิ Candles in the Dark (Fort Washington, PA: CLC Publications, 2012), 16
619 สดดุ ี126:6
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ในโลกตะวนัตก ครสิเตยีนบางคนไดท้ำาใหน้ำ ้าใจของความตะกละและการตามใจตัวเองเป็นเรือ่งปกต ิเรายัง
คงซือ้รองเท้าคู่ ใหม่ตอ่ไป ถึงแม้วา่เราจะมีรองเท้าเป็นโหลในตูเ้สือ้ผ้าของเราก็ตาม! เราใช้ชีวติเกินส่ิงที่เรา
มีและเป็นหน้ี เราเลือกรา้นอาหารที่ "กินได้ ไม่อัน้" เพื่อให้เรากินอิ่ม แตพ่ระคมัภีรม์ีความชัดเจน “ทุกคน
ที่พยายามอย่างหนักเพื่อจะชนะ ก็เครง่ครดัใน สิง่สารพัด”

เหตุใดการควบคุมความอยากของเราจึงสำาคัญต่อการสรา้งทางวญิญาณ

1. ความอยากของเรากำาหนดทิศทางชีวิตของเรา: “เพราะวา่ทรพัย์สมบัติของท่านทัง้หลายอยู่ที่ ไหน 
ใจของท่านทัง้หลายจะอยู่ที่น่ัน”

พระเยซูทรงสอนวา่เราแสวงหาส่ิงที่เราโหยหาอยู่เสมอ ไม่วา่จะเป็นความอยากในท้อง ความปรารถนาอย่าง
แรงกลา้ในเรือ่งเพศ ทรพัยสิ์น หรอือำานาจ หรอืความตอ้งการในใจของเราทีม่ตีอ่พระเจา้ ใจเราไดร้บัการสรา้ง
โดยส่ิงทีเ่ราเลอืกใหม้คีา่ หากคณุเป็นชายหรอืหญงิทีม่แีนวโน้มจะหมกมุน่มากเกนิไป คณุควรรูว้า่ส่ิงน้ีกำาลงั
ขัดขวางความก้าวหน้าทางวญิญาณของคณุ

สุภาษิตกล่าววา่ “จงจ่อมีดไวท้ี่คอของเจ้า ถ้าเจ้าเป็นคนชอบกิน”  จอห์น เวสลีย์ถอดความข้อพระคมัภีร์
น้ี “ยับยัง้ความอยากเหมือนกับวา่มีชายคนหน่ึงยืนถือมีดจ่อที่คอของคณุ”!  น่ีเป็นการยับยัง้ตนเองอย่าง
รนุแรงแบบเดียวกับที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการล่อลวงทางเพศ ความตะกละไม่ ใช่แค่ปัญหาเรือ่ง
อาหาร ความตะกละโดยคำาจำากดัความเป็นเพยีงการบริโภคมากกวา่ทีจ่ำาเป็น ดงัน้ันจงึเป็นเจตคตทิีส่ามารถ
ประยุกต์ ใช้กับความอยากใด ๆ ก็ ได ้ไม่วา่จะเป็นอาหาร เงิน ทรพัย์สมบัต ิหรอือำานาจ

2. การหมกมุ่นในสิ่งท่ีดีมากเกินไปทำาให้ความพึงพอใจของเราลดน้อยลงด้วยสิ่งท่ีดีท่ีสุด:  
“ความสุขมีแก่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรม เพราะพวกเขาจะอิ่มหนำา”

การหมกมุ่นอยู่กับความอยากอาหารตามธรรมชาติจะทำาให้จิตใจเรามีที่วา่งน้อยลงสำาหรบัส่ิงนิรนัดร ์ดังที่ 
จอห์น ไพเพอร ์กล่าวไว:้ “ถ้าเราไม่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสำาแดงสง่าราศีของพระเจ้า... น่ัน
เป็นเพราะเรากัดกินที่ โตะ๊อาหารของโลกมานานแล้ว จิตวญิญาณของเราเต็มไปดว้ยส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ และ
ไม่มีที่วา่งสำาหรบัส่ิงที่ยิ่งใหญ่”

เมื่อผมเป็นเด็ก เวลาที่ผมชอบที่สุดของวนัคือเวลาอาหารเย็น! ที่จรงิ ตอนน้ีก็ ใช่! ความคาดหมายของ
อาหารมือ้อรอ่ยที่ปรงุเองที่บ้าน การคบหาและเสียงหัวเราะของภรรยาและลูก ๆ ที่ โตะ๊อาหารคอืความสุข
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวติ แตม่ีหลายครัง้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวยัหนุ่มสาวของผมที่การกินขนมก่อนมือ้เย็น

620 1 โครนิธ์ 9:25
621 มัทธิว 6:21
622 สุภาษิต 23:2
623 บันทึกของจอห์น เวสลีย์ เกี่ยวกับ สุภาษิต 23:2
624 มัทธิว 5:28-30
625 มัทธิว 5:6
626 หนังสือของ จอห์น ไพเพอร ์A Hunger for God , (Wheaton: Crossway, 2013) เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยีย่ม
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ทำาใหเ้สียความเพลิดเพลนิทีด่ทีีสุ่ด ผมกิน แต่ไมจ่ใุจเทา่ทีเ่คย มบีทเรยีนอยูท่ีน่ี่: ความไม่อดทนทำาใหค้วาม
รูสึ้กคาดหวงัซ่ึงทำาใหก้ารกนิสนุกขึน้หายไป และการตามใจตวัเอง—เอาส่ิงทีด่มีากเกนิไป—ทำาใหค้รสิเตยีน
หมดความรูสึ้กพึงพอใจฝ่ายวญิญาณ

3. ถ้าความหิวอาหารมากเกินไป มันจะปิดกัน้การมองเห็นทางวญิญาณของเรา

ใน  ยอห์น 4 ขณะสาวกไปสะมาเรยีเพื่อซือ้อาหาร พระเยซูทรงนำาจิตวญิญาณหน่ึงที่กระหายนำ ้าไปสู่ความ
รอด เมือ่เหลา่สาวกกลบัมาก็ชวนพระเยซเูสวยพระกระยาหาร แตพ่ระองคต์รสัวา่ "เรามอีาหารรบัประทาน
ทีท่า่นทัง้หลายไมรู่จ้กั... อาหารของเราคอืการกระทำาตามนำ ้าพระทัยของพระองคผ์ู้ ไดท้รงส่งเรามา และเพือ่
ทำาใหง้านของพระองคส์ำาเรจ็"  พระเยซตูอ้งการอาหารเพือ่ดำารงชีวติ เช่นเดยีวกบัเหลา่สาวก แตพ่ระองค์
ทรงฝึกเหล่าสาวกไม่ใหค้วามอยากอาหารมาบดบงัการทำางานของพระวญิญาณรอบตวัพวกเขา พระองคท์รง
สอนพวกเขาวา่การทำาส่ิงทีพ่ระบดิาพอพระทัยน่าพอใจมากกวา่การรบัประทานอาหารกลางวนัแบบส่ังกลบั
บ้านที่ดทีี่สุด

ไมม่ส่ิีงใดครอบงำาจติใจของเราไดน้อกจากส่ิงตา่ง ๆ  ทีเ่ป็นของพระเจา้ ในบรบิทของอาหารและความต้องการ
ทางเพศ—แต่ก็ ใช้ ได้กับความอยากทุก ๆ เรือ่ง—เปาโลกล่าววา่ “ส่ิงสารพัดก็ถูกตอ้งตามพระราชบัญญัติ
สำาหรบัข้าพเจ้า แต่ไม่ ใช่ทุกส่ิงที่ ให้ประโยชน์ ส่ิงสารพัดก็ถูกตอ้งตามพระราชบัญญัตสิำาหรบัข้าพเจ้า แต่
ไม่ ใช่ทุกส่ิงจะทำาให้เจรญิขึน้”

ในพระคัมภีรก์ล่าวไวว้า่ บาปมหันต์ของความตะกละและความเมามายน้ันเกิดมาจากจุดกำาเนิดเดียวกัน
กับเช่นเดยีวกัน

 » อา่น  เฉลยธรรมบัญญัต ิ21:20 และ  สุภาษิต 23:21 คณุคดิวา่คนส่วนใหญ่ถอืวา่บาปของความตะกละ
น้ันจรงิจังแค่ไหน?

คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือช่วยให้เราระงับความอยาก

1. รบัใช้คนอื่นก่อนตวัเอง น่ีเป็นวธิีที่ดี ในการตอ่สู้กับการตามใจตวัเอง

2. ใช้วนัิยกับตนเองให้พอประมาณในทุกส่ิง

3. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ผู้คน หรอืสถานที่ที่ยั่วยวนให้คณุหมกมุ่นกับความอยากมากเกินไป

4. มีวนัิยในการดแูลสุขภาพและทรพัยากรของคณุอย่างซ่ือสัตย์

5. ฝึกการอดอาหารตามที่สอนในบทเรยีนเรือ่งวนัิยฝ่ายวญิญาณ ความหิวโหยเพื่อพระเจ้า—การอด
อาหาร—เป็นหน่ึงในวนัิยที่ดทีี่สุดสำาหรบัการดบัไฟแห่งความอยากที่แผดเผา

627 ยอห์น 4:32-34
628 1 โครนิธ์ 6:12-13
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628
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6. ให้ความยนิดี ในพระเจา้เป็นแรงจงูใจในการยบัยัง้ช่ังใจและความพอประมาณ! จำาไวว้า่วนัิยส่วนตวั
ไม่ควรสิน้สุดในตวัมันเอง แตเ่ป็นหนทางสู่ความยินดี ในส่ิงนิรนัดรม์ากขึน้

ด้านสำาคัญของวนัิยสว่นตัว: การควบคุมอารมณ์ของเรา
คนที่ โกรธช้าก็ดกีวา่คนที่มีกำาลังมาก และคนที่ปกครองจิตใจของตนก็ดกีวา่คนที่ยึดนครได้629

คนที่ ไม่ปกครองจิตใจของตนเอง ก็เป็นเหมือนนครแห่งหน่ึงที่ปรกัหักพังและไม่มีกำาแพง630

คนที่ศึกษาพฤตกิรรมมนุษย์ ไดส้อนเราวา่ทุกคนมีบุคลิกและอารมณ์ที่ผสมผสานกันอย่างน่าทึ่ง บางครัง้
ลักษณะบุคลิกภาพตา่ง ๆ ถูกกำาหนดไวด้งัน้ี: 631

คนเปิดเผยและคนเก็บตัว

 · คนเปิดเผยชอบอยู่รอบ ๆ คน แตม่ักจะทำาให้ตวัเองเป็นศนูย์กลางของความสนใจ

 · คนเก็บตัวชอบคิดไตร่ตรองและชอบปลีกตัวมากกว่าแต่มักจะถอนตัวจากการคบหาที่มี
ความจำาเป็นมาก

คนท่ีรูส้กึไวและคนท่ี ใช้สญัชาตญาณ

 · คนที่มีประสาทสัมผัสมีความรูสึ้กไวชอบกิจวตัรและรายละเอียดและวธิีการทำาส่ิงตา่ง ๆ อย่างเป็น
ระบบ แตต่อ้งพยายามเรือ่งความยืดหยุ่น

 · บุคคลที่มีสัญชาตญาณคอืนักแก้ปัญหาและไม่ชอบทำากิจกรรมซ้ำาซากจำาเจ แตต่อ้งพยายามหนัก
ในดา้นความอดทนและการตดิตามผล

คนใช้ความคิดและคนท่ี ใช้ความรูส้กึ

 · คนชอบคดิเป็นคนวเิคราะห์ มีตรรกะ และมีเหตผุล แตต่อ้งตอ่สู้กับความอ่อนไหวตอ่ผู้อื่น

 · คนที่รูสึ้กจะอ่อนไหวตอ่ความรูสึ้กของผู้อื่น แตม่ักจะเป็นคนทีท่ำาให้คนอืน่พอใจ

คนชอบตัดสนิและคนท่ีรบัรู้

 · คนชอบตดัสินชอบความสงบเรยีบรอ้ยและการควบคมุ แตต่อ่สู้กับความไม่อดทนและความโกรธ

629 สุภาษิต 16:32
630 สุภาษิต 25:28
631 M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press, 1993), 50-56
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 · คนที่รบัรูจ้ะรอมชอมและผ่อนคลายแตต่อ่สู้กับการผัดวนัประกันพรุง่

ทุกคนตอ้งนำาบุคลิกภาพและอารมณ์ของตนมาอยู่ภายใตก้ารควบคมุของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ นอกเหนือ
จากผลของการควบคมุตนเองที่ ไดร้บัการสนับสนุนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ ์ความออ่นแอของเราจะครอบงำา
ชีวติและทำาลายศักยภาพพิเศษของเราในการถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า

คำาแนะนำาท่ี ใช้การได้ ในการใช้วนัิยกับตัวเองในด้านอารมณ์

1. ศึกษาชีวติของพระเยซูและปรบัพฤติกรรมของคุณให้เข้ากับพระองค์ โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ยิ่งเราเป็นเหมือนพระองคม์ากเท่าไร บุคลิกภาพและอารมณ์ของเราจะยิ่งไดร้บัการชำาระให้บรสุิทธิ์
มากขึน้เท่าน้ัน

2. อย่าแก้ตวัเมื่อทำาให้พี่น้องในพระครสิตข์ุน่เคอืง จงอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าท้อแท้กับความล้มเหลว 
แตจ่งแสวงหาพระคณุ

3. จงขอบคณุสำาหรบัความเป็นบุคคลแบบที่พระเจ้าสรา้งขึน้มา และขอบคณุสำาหรบับุคลิกภาพและ
อารมณ์ของผู้อื่น

 » ขอใหส้มาชิกในกลุม่ของคณุบอกจดุแข็งและจดุออ่นของบุคลกิภาพและอารมณ์บางอยา่งของบคุคล
ตา่ง ๆ ในพระคมัภีร ์ลักษณะใดของอารมณ์และบุคลิกภาพที่คณุคดิวา่จำาเป็นตอ้งไดร้บัการชำาระ
ให้บรสุิทธิ์ และลักษณะใดที่จะไม่มีวนัไดร้บัการชำาระให้บรสุิทธิ์

ด้านสำาคัญของวนัิยสว่นตัว: วนัิยในการใช้เวลาของเรา
เจา้เห็นคนทีข่ยนัขนัแข็งในกจิธรุะของเขาหรอื เขาจะไดย้นือยูต่อ่พระพกัตรบ์รรดากษัตรยิ ์เขาจะ
ไม่ยืนอยู่ตอ่หน้าคนต่ำาตอ้ย632

 ดจุประตหูันไปมาบนบานพับของมัน คนเกียจครา้นก็ทำาอย่างน้ันบนที่นอนของตน633

วนัิยเรือ่งเวลา: แสวงหาสิง่ท่ีเป็นเลิศ

วนัิยในเรือ่งของเวลาไม่ไดห้มายความวา่เราจะทำาใหท้กุช่วงเวลาเต็มไปดว้ยกิจกรรมทียุ่ง่วุน่วาย แตเ่ราเรยีน
รูท้ีจ่ะทำาใหท้กุช่วงเวลาเต็มไปดว้ยความดทีีย่อดเยีย่มท่ีสุด: “ข้าพเจา้ขอวงิวอนขอ...ใหพ้ระองค์เห็นชอบกับ
ส่ิงทีด่เีลศิ”  ถา้ส่ิงทีย่อดเยีย่มทีสุ่ดทีค่ณุสามารถทำาได้ ในช่วงเวลาหน่ึงคอืเพยีงแคน่อนหลบั งัน้ก็นอน อยา่
เลือ่นอนิเทอรเ์น็ตอย่างไรจ้ดุหมาย ถ้าส่ิงทีด่เีลศิทีสุ่ดคอืการน่ังใครค่รวญหรอือธิษฐานเงียบ ๆ  ก็จงทำาอยา่ง
น้ัน แทนที่จะทำาส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่น้อยกวา่ ถ้าส่ิงที่ดทีี่สุดในช่วงเวลาหน่ึงคอืการนมัสการ ศึกษา อ่านหนังสือ 

632 สุภาษิต 22:29
633 สุภาษิต 26:14
634 ฟีลิปปี 1:9-10

634



218 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

หรอืฝึกกีตาร ์เขียนหนังสือ ซักผ้า หรอืเรยีนภาษาที่สอง หรอืประกาศข่าวประเสรฐิ ก็จงฝึกฝนตนเองให้
ทำาส่ิงที่ยอดเยี่ยมที่สุด ถ้าส่ิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณสามารถทำาได้คือดูแลลูกที่ป่วย ทำาอาหาร หารายได้ ให้
ครอบครวั สรา้งบา้น พดูคยุกบัเพือ่นหรอืเพือ่นรว่มงาน หรอืเพลดิเพลนิกบัความงามของโลกของพระเจา้... 
ไมว่า่อะไรทีเ่ป็นส่ิงทีย่อดเยีย่มทีสุ่ดคอืในช่วงเวลาใดก็ตาม จงฝึกฝนตวัเองใหท้ำามนั มากกวา่ทีจ่ะทำาอยา่งอืน่

และเราควรเพิ่มเตมิเรือ่งน้ีดว้ยการไถ่เวลา ซ่ึงหมายความวา่ไม่วา่มือของเราจะทำาอะไร เราจะทำามันดว้ยสุด
กำาลังของเรา ในพระนามขององคพ์ระเยซูเจ้า ดว้ยการขอบพระคณุ และเพื่อสง่าราศีของพระองค ์ถ้าเรา
ฝึกฝนตนเองให้ทำาเช่นน้ี เราจะไถ่วนัเวลาอันสัน้ของเราบนแผ่นดนิโลก

1. ด้วยสุดกำาลังของเรา —"ส่ิงใดก็ตามทีม่อืของเจา้คน้พบทีจ่ะกระทำา จงกระทำาส่ิงน้ันดว้ยเต็มกำาลงั
ของเจ้า"

2. ในพระนามของพระเยซูเจ้า ด้วยการขอบพระคุณ — "และส่ิงใดก็ตามที่พวกท่านกระทำาดว้ย
วาจาหรอืในการกระทำา จงกระทำาทุกส่ิงในพระนามของพระเยซูเจ้า โดยขอบพระคณุพระเจ้าและ
พระบิดาโดยพระองคน้ั์น"

3. เพ่ือสง่าราศขีองพระเจ้า — "เหตฉุะน้ันไม่วา่พวกท่านจะรบัประทาน หรอืจะดืม่ หรอืพวกท่าน
จะทำาอะไรก็ตาม จงกระทำาส่ิงสารพัดเพื่อเป็นการถวายสง่าราศีแดพ่ระเจ้า"

ผมแน่ใจวา่ น่ีเป็นมาตรฐานที่สูงมากซ่ึงมี ไม่กี่คนที่ทำาได ้แตน่ี่คอืวนัิยที่เราควรเพียรพยายามให้ ไดม้า

วนัิยเรือ่งเวลา: ทำาสิง่ท่ีพระเจ้าได้ 
ทรงเรยีกและเตรยีมพรอ้มเฉพาะสำาหรบัคุณ

พระ เยซ ูทำา เฉพาะ ส่ิง เหลา่ น้ัน ท่ี พระ บดิา ทรง เรยีก ให ้ทำา อยา่ง เฉพาะเจาะจง พระองค์ ไปยงัทีท่ีพ่ระบดิาขอ
ใหพ้ระองค์ ไปและพดูในส่ิงทีพ่ระบดิาขอใหพ้ระองคพ์ดู พระองคเ์ป็นแบบอยา่งของเราในการบรหิารเวลา

“ดาวดิ” จำานวนมากเสียเวลากับการพยายามสวมชุดเกราะของซาอูล หรอืบังคบัตวัเองให้ลอกเลียนส่ิงที่
คนประสบความสำาเรจ็ไดท้ำา ผมทำามันเอง ผมจำาไดด้ถีึงช่วงเวลาในงานอภิบาลช่วงแรก ๆ ที่ผมเข้ารว่มการ
สัมมนาท่ีศิษยาภิบาลทีป่ระสบความสำาเรจ็ท้าทายใหเ้ราไปเชิญคนตามบ้านใหม้าที่ โบสถ์ น่ีเป็นเคล็ดลับความ
สำาเรจ็ของเขา ดเูหมือนวา่ผมควรทำาอย่างน้ันดว้ย (แม้วา่ในอเมรกิา คนส่วนใหญ่ไม่เป็นมิตรกับคนแปลก
หน้าทีเ่คาะประต)ู ผมบังคบัตวัเองใหอ้อกจากประตใูนเช้าวนัเสารว์นัหน่ึงดว้ยความหวาดกลัว “บางทีน่ีอาจ
หมายถงึการแบกกางเขนของฉันและตดิตามพระเยซ”ู ผมคดิ ผมไปยา่นเพือ่นบา้นใกลเ้คยีงและหวงัวา่จะ
ไม่มี ใครอยู่บ้าน ผมเดนิไปมาตามถนนเพื่อพยายามสรา้งความกล้าหาญ แตห่ลังจากผ่านไปประมาณหน่ึง

635 ปัญญาจารย์ 9:10a
636 โคโลสี 3:17
637 1 โครนิธ์ 10:31
638 ยอห์น 8:29
639 1 ซามูเอล 17:38-39

635

636

637

638

639
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ช่ัวโมง ผมกลับบ้านอย่างพ่ายแพ้ โดยไม่ไดเ้จอใครเลยแม้แตค่นเดยีว! ผมใช้เวลาระยะหน่ึงในการปฏิบัติ
ศาสนกิจเพื่อเรยีนรูว้า่ ขณะที่การเช่ือฟังพระเยซูมักจะพาเราออกจากเขตสบาย พระองค์ก็แทบจะไม่เคย
พาเราออกจากเขตการให้ของประทาน

อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกกดดันให้ทำาส่ิงดี ๆ ที่ ไม่เหมาะกับคุณ ส่ิงที่คุณไม่ได้รบัเรยีกหรอืไม่มีคุณสมบัติที่
จะทำา ลองนึกถึงอัครสาวกยุคแรกใน  กิจการ 6 ที่ปฏิเสธที่จะถูกทำาให้เขวจากการปฏิบัตศิาสนกิจที่ดเีพื่อรบั
ใช้ โตะ๊ทัง้หลายเพราะพวกเขาจำาเป็นตอ้งจดจ่อกับการทรงเรยีกของพระเยซูให้มาอธิษฐานและการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามพระวจนะของพระเจ้า: “แตพ่วกเราจะอุทิศตวัอย่างขะมักเขม้นตอ่การอธิษฐาน และตอ่การ
ปรนนิบัตแิห่งพระวจนะ”

 » ขอใหบ้างคนในกลุม่ของคณุแบ่งปันเวลาทีพ่วกเขารูสึ้กกดดนัให้ลอกเลยีนของประทานฝ่ายวญิญาณ
ของคนอื่น ผลเป็นอย่างไร?

วนัิยเรือ่งเวลา: การไถ—งานท่ี ไม่ต่ืนเต้น

คนรุน่น้ีเป็นรุน่ที่แสวงหาความตืน่เตน้ แตบ่รรดาคนที่ทำาความดทีี่สุดในโลกยังคงทำาส่ิงที่ถูกตอ้งแม้วา่จะ
ไม่มีความตื่นเตน้ก็ตาม ไม่วา่คณุจะทำาอะไร ในที่สุดความตื่นเตน้ของส่ิงใหม่ ๆ ก็เปลี่ยนไปเป็นความน่า
เบื่อหน่าย เราไม่ไดถู้กขับเคลื่อนและถูกกระตุน้ดว้ยความปรารถนาอีกต่อไป และน่ันคอืที่มาของวนัิย เมื่อ
ก่อนผมตอ้งทนกับฤดกูาลแห่งความเบื่อหน่ายอย่างแรง! พันธกิจที่ครัง้หน่ึงเคยทำาให้ผมตืน่เตน้ตอนน้ีดู
เป็นงานหนักเหลือเกิน ความท้าทายไม่ไดอ้ยู่ที่น่ันเหมือนที่เคยเป็นมา รสชาตขิองชีวติเปลี่ยนเป็นขมขื่น 
ผมคดิวา่ทกุคนเขา้ใจการทดลองน้ี ชีวติครสิเตยีนมกัตอ้งใช้ความอดทน! ทา่มกลางความเบือ่หน่าย ผมได้
อ่านคำาพูดที่เหมาะสมจาก ออสวอลด ์แชมเบอรส์ เกี่ยวกับการเดนิ:

คำาวา่ "เดนิ" ใช้ ในพระคมัภีรเ์พื่อแสดงอุปนิสัยของบุคคล… เมื่อเราอยู่ ในสภาพที่ ไม่แข็งแรง ไม่
วา่ทางรา่งกายหรอืทางอารมณ์ เรามักมองหาความตืน่เตน้ในชีวติ641

ชีวติครสิเตยีนเป็นเรือ่งเกี่ยวกับการเดนิมากกวา่ส่ิงอื่นใด

 · “ข้าพเจ้าจึงบอกวา่: เดนิในพระวญิญาณ”642

 · “และเดนิดว้ยความรกั”643

 · “แตถ่้าเราเดนิในแสงสวา่ง….”644

การเดนิบ่งบอกถึงความมั่นคงของผู้ป่วยมากกวา่การวิง่ ส่ิงที่ทำาให้เขาพอใจคอืชีวติที่คงเส้นคงวา ซื่อสัตย์ 
และตัง้ใจแน่วแน่ถึงแม้จะมีแรงบันดาลใจเพียงเล็กน้อยก็ตาม การเดนิเป็นเรือ่งยาก การเดนิตอ้งใช้ความ

640 กิจการ 6:1-4
641 ออสวอลด ์แชมเบอรส์ My Utmost for His Highest (รายการ 20 กรกฎาคม) ดงึข้อมูลจาก  

https://utmost.org/dependent-on-god%E2%80%99s-presence/ เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2021
642 กาลาเทีย 5:16
643 เอเฟซัส 5:2
644 1 ยอห์น 1:7

640



220 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

อดทนและความอุตสาหะ “ถึงบรรดาผู้ที่ อดทนต่อความเพียร ในการแสวงหาความรุง่โรจน์ เกียรต ิและ
ความเป็นอมตะ ชีวตินิรนัดร:์645 การเดินสรา้งบุคลิก การเดินทำาให้เราเป็นสาวกท่ีดีขึน้และจะบรรลุจุด
ประสงคบ์างอย่างของพระเจ้าในชีวติฝ่ายวญิญาณของเรา วนัิยน้ีทำาให้เราพอใจมากขึน้

อาณาจักรก้าวหน้าดว้ยการไถพรวน ไม่ ใช่ผู้แสวงหาความตืน่เตน้ วลิเลียม แครี ่มิชชันนารผู้ียิ่งใหญ่ที่มา
อินเดยี ซ่ึงใช้การแปลพระคมัภรีเ์พือ่นำาคนนับลา้นมาสู่อาณาจกัรของพระเจา้ กลา่ววา่เคล็ดลบัสู่ความสำาเรจ็
ของเขาคอืการท่ีเขาเรยีนรูท่ี้จะเพยีรพยายาม: “ผมไถได ้ผมสามารถพากเพยีรในการแสวงหาทีชั่ดเจน เพือ่
ส่ิงน้ีผมเป็นหน้ีทุกอย่าง”

นางชารล์ส์ อี. คาวแมน มิชชันนารแีละนักเขียนที่ ให้ข้อคดิทางวญิญาณ ตัง้ข้อสังเกตใน Streams in the 
Desert : “สง่าราศขึองวนัพรุง่น้ีมีรากฐานมาจากความน่าเบ่ือหน่ายของวนัน้ี หลายคนตอ้งการสงา่ราศี
โดยไม่มี ไม้กางเขน แตก่ารตรงึกางเขนมาก่อนพิธีสวมมงกุฎ” 646

บรรดาผู้ที่เรยีนรูที้่การไถอย่างซื่อสัตย์ผ่านความน่าเบื่อหน่ายของชีวติในวนัน้ี ผู้น้ันจะได้รบัส่ิงที่ดีที่สุดท่ี
พระเจ้าจะมอบให้ ในวนัรุง่ขึน้ ผู้ ไถจะเป็นผู้เก็บเกี่ยวที่มีความสุข: “คนที่ออกไปและรอ้งไห้ โดยหิว้เมล็ด
พชือนัมคีา่ จะมาอกีอยา่งไมต่อ้งสงสัยดว้ยความช่ืนบาน โดยนำาบรรดาฟ่อนข้าวของเขามาพรอ้มกบัเขา”647 
เรยีนรูว้นัิยในการจดจ่ออยู่กับหน้าที่ปัจจุบันของคณุตอนน้ี แทนที่จะฝันกลางวนัเกี่ยวกับอนาคตหรอืโลภ
ในส่ิงที่คณุไม่สามารถมีได ้และคณุจะเป็นครสิเตยีนที่มีความสุขมากขึน้

คำาแนะนำาท่ี ใช้การได้ ในการใช้วนัิยกับตัวเองในด้านเวลา

1. เสยีสละสิง่ท่ีดีเพ่ือความเป็นเลิศ

ความดคีอืศัตรขูองส่ิงทีด่ทีีสุ่ด ขอใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เปิดตาคณุใหเ้ห็นกจิกรรมตา่ง ๆ  ที่ ไมด่ทีีสุ่ดสำาหรบั
คณุ กิจกรรมที่ ไม่เป็นผลดทีัง้ตอ่ตวัเองหรอืทางฝ่ายวญิญาณ ขอพระองคท์ำาให้คณุเต็มใจละทิง้ส่ิงตา่ง ๆ 
ที่ดเีพื่อเห็นแก่ส่ิงตา่ง ๆ ที่ดทีี่สุด เปิดใจคณุรบัความคดิที่วา่การใช้เวลามากเกินไปกับกีฬา ทีว ีภาพยนตร ์
หรอืข่าว หรอืการซือ้ของอาจทำาให้คุณสูญเสียกิจกรรมที่นำาไปสู่ความปิติยินดีมากขึน้: การทำาให้ของขวญั
ของคณุสมบูรณ์แบบ การสามัคคธีรรมกับพระเจ้า การทนุถนอมชีวติแตง่งานของคณุ ความเพลิดเพลิน
ของลูก ๆ การรบัใช้แบบครสิเตยีน หรอืการออกกำาลังกาย

2. วางแผนและเป้าหมายพรอ้มด้วยการอธิษฐาน

จุดอ่อนที่ ใหญ่ที่สุดอย่างหน่ึงของชายหญิงครสิเตยีนหลาย ๆ คน ทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ คอืการที่พวกเขาเดนิ
เตร่ไปอย่างไรจุ้ดหมายโดยชีวติประจำาวนัที่ ไม่มีเป้าหมายชัดเจน การตัง้เป้าหมายด้วยการอธิษฐานอาจ
เป็นการฝึกทางวญิญาณ—เป้าหมายที่ทำาให้เราจดจ่อ

645 โรม 2:7 การเน้นเพิ่มเข้ามา
646 Mrs. Charles E. Cowman, Streams in the Desert (April 26 entry). ดงึข้อมูลจาก  

https://annointing.files.wordpress.com/2013/01/devotional-streams-in-the-desert.pdf on January 16, 2021.
647 สดดุ ี126:6
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หลังจบมัธยมปลาย ทิโมธี ลูกชายคนโตของผมตดัสินใจหยุดพักหน่ึงปีก่อนเข้าเรยีนมหาวทิยาลัย ผมและ
ภรรยาบอกวา่เราโอเคกบัการตดัสินใจครัง้น้ี ตราบใดท่ีเขามเีป้าหมายเฉพาะเจาะจงท่ีเขาจะพยายามทำา เขา
รบัความท้าทาย และเพื่อช่วยให้เขาตัง้เป้าหมายที่ดี ได ้ผมจึงสรา้งแผนการเตบิโตที่เรยีบง่ายน้ีขึน้มา

 แผนการเติบโตท่ีตัง้ใจ 

ห้าประเด็นสำาคัญท่ีฉันต้ 
องตัง้ใจเก่ียวกับ:

โดยพระคุณของพระเจ้า ฉันจะ...  
(เขียนคำาม่ันสญัญาของคุณ)

การพัฒนาฝ่ายวญิญาณ

 · ฉันตอ้งปลูกฝังชีวติการให้ข้อคดิ
ทางวญิญาณที่มีความหมาย

 · ฉันจะตอ้งอ่านหนังสือเยอะ ๆ 
ที่สอนและท้าทายฉัน

ความรบัผิดชอบทางศลีธรรม

 · ฉันตอ้งคน้หาและมีส่วนรว่มกับ
พันธมิตรหรอืที่ปรกึษาที่รบัผิดชอบ

 · ฉันตอ้งโปรง่ใสกับการใช้เทคโนโลยี การรบั
ส่ือ ความสุภาพเรยีบรอ้ยส่วนตวั ฯลฯ

 · ฉันตอ้งตดิตัง้รัว้เพื่อป้องกันและส่ง
เสรมิความบรสุิทธิ์ทางศีลธรรม

วนัิยสว่นตัว

 · ฉันตอ้งใช้วนัิยกับกระบวนการความคดิของฉัน

 · ฉันตอ้งใช้วนัิยกับเวลาของฉัน

 · ฉันใช้วนัิยกับความอยากของฉัน

 · ฉันตอ้งสรา้งความเช่ือมั่น

 · ฉันตอ้งฝึกวนัิยการนอนและการตืน่ของฉัน
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งาน

 · ฉันตอ้งใช้ความคดิรเิริม่ในการช่วยที่บ้าน

 · ฉันตอ้งเป็นผู้นำาผู้รบัใช้ที่ลงมือทำาจรงิ

 · ฉันตอ้งแสวงหาความเป็นเลิศ
ในทุกส่ิงที่มือของฉันทำา

การดูแลทางการเงิน

 · ฉันตอ้งให้ (เริม่ตน้ดว้ยส่วนสิบ)

 · ฉันตอ้งเก็บออม

 · ฉันตอ้งจ่ายบิลตรงเวลา

 พูดตามตรง ชายหญิงที่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณที่สุดที่ผมรูจ้ัก ตา่งดำาเนินชีวติอย่างเป็นระเบียบ พันธกิจที่
สำาคญัอย่างหน่ึงของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติของเราคอื นำาระเบียบมาสู่ความสับสนวุน่วายของเรา ใน
ระดับที่เรารว่มมือกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ความคิด คำาพูด พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมของเราจะถูก
จัดลำาดบัในระดบัน้ัน

ไม่ ใช่วา่ทุกนาทีหรอืทุกช่ัวโมงมีการวางแผน แตพ่วกเขามีโฟกัสและทิศทางที่ชัดเจนในชีวติ ในฤดกูาลที่
ส่ิงตา่ง ๆ ไม่ชัดเจน พวกเขารอคอยการชีน้ำาจากพระเจ้าอย่างมีความหวงั

3.  ทำาสิง่ต่อไปท่ีจำาเป็นต้องทำา ทันที

เราไดผ้่านไปทุ่งนาของคนเกียจครา้น... และดเูถิด มันมีบรรดาหนามงอกเต็มไปหมด...แล้วเราได้
เห็นและพิเคราะห์ดูส่ิงน้ัน เรามองดูส่ิงน้ัน และได้รบัคำาส่ังสอน: หลับนิด เคลิม้หน่อย กอดมือ
พกันิดหน่อยแลว้ความยากจนของเจา้จะมาหาเหมอืนอยา่งคนที่เดนิทาง และความขดัสนของเจา้
เหมือนอย่างคนถืออาวธุ”

ในช่วงสองสามปีแรกๆ ของพนัธกจิ เบ็คกีก้บัผมมกัจะฟังรายการวทิยขุองเอลซิาเบธ เอลเลยีต Gateway to 
Joy บอ่ยทีสุ่ดเทา่ทีเ่ป็นได ้ในบรรดาเรือ่งราวทัง้หมดเกีย่วกบัมชิชันนารทีีเ่ธอเลา่และสตปิัญญาทัง้หมดทีเ่ธอ
นำาเสนอ ไม่มอีะไรช่วยเราไดม้ากไปกวา่คำาแนะนำาซำา้ ๆ  ของเธอวา่ “ทำาชิน้ตอ่ไป” ทีเ่ธอหมายถึงคอื แทนทีจ่ะ
คดิถงึสถานการณ์ทีน่่าเบือ่หรอืน้อยกวา่ทีพ่งึปรารถนา เราควรตัง้ใจและพยายามทำางานตอ่ไป—โดยเฉพาะ

648 สุภาษิต 24:30-34

648
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อย่างยิ่งถ้างานน้ันดเูล็กน้อยและไม่สำาคญั ถ้าจำาเป็นตอ้งซักเสือ้ผ้า ถ้ามีหนังสือที่เราควรอ่านหรอืจดหมาย
ทีเ่ราควรเขยีน ถา้จำาเป็นตอ้งจดัระบบการเงนิของเรา ถา้ควรศึกษาเพือ่เขา้ใจขา่วสาร ถา้สวนตอ้งการกำาจดั
วชัพชื หากมส่ิีงใดทีเ่ราควรปรกึษา ถา้ลกูหรอืคูส่มรสของเราตอ้งการความรกั และความเอาใจใส่จากเรา หรอื
ถ้าจำาเป็นตอ้งเปลี่ยนหลอดไฟ ถ้ามีส่ิงใดที่เราสามารถทำาไดเ้พื่อทำาให้ชีวติผู้อื่นน่าอยู่ขึน้ เราก็ควรทำาส่ิงน้ัน

เราตอ้งพัฒนาวนัิยในการทำาส่ิงที่ตอ้งทำาโดยดว่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีความตืน่เตน้ในการทำาส่ิงน้ัน 
เราตอ้งเรยีนรูท้ี่จะทำาส่ิงที่ยากก่อน

4. จำาไวว้า่ความสตัย์ซ่ือ เม่ือถึงเวลาจะนำาไปสูค่วามยินดี

มีฤดกูาลสำาหรบัทุกส่ิง649 รวมทัง้ฤดกูาลแห่งความสุขดว้ย ความสุขทีพ่ระเจ้ากำาหนดและประทานให้มักจะ
สำาเรจ็ผลและให้รางวลัมากกวา่ที่เราจะแสวงหาสำาหรบัตวัเราเองเสมอ

ผมเป็นศิษยาภิบาลอายุเพียง 26 ปีในปีที่สามของการปฏิบัติพันธกิจ และมารเกือบจะทำาให้ผมเช่ือวา่ผม
คงไมส่ามารถทำาอะไรสำาเรจ็เพือ่พระเจา้ไดเ้ลย ผมอยู่ ในความสิน้หวงั ผมรูสึ้กสับสน ผมรูสึ้กตดิกับดกั เป็น
เวลาหลายเดือน ผมแบกของหนักไวบ้นอก ซ่ึงจรงิ ๆ แล้ว บางครัง้ผมอยากจะตายด้วยซำา้ วนัหน่ึง พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ประทานพระคุณแก่ผมเพื่อมองดูฟ้าและตรสัวา่ “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่ทราบ
วา่พระองคม์ีส่ิงใดเตรยีมไว้ ให้ข้าพระองคแ์ละเบ็คกีบ้้าง ข้าพระองค์ ไม่ทราบวา่พระองคต์อ้งการให้เราอยู่
ในพันธกิจในการเลีย้งดูหรอืไม่ หรอืสักวนัหน่ึงพระองค์จะเปิดประตูสู่พันธกิจข้ามวฒันธรรมสำาหรบัเรา 
แตพ่ระบิดา ข้าพระองคอ์ุทิศตวัใหม่แดพ่ระองคแ์ละตามพระทัยประสงคอ์ันสมบูรณ์ของพระองค ์ไม่วา่
จะอยู่ที่ ใดและที่ ไหนก็ตาม” ผมสัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้าในวนัน้ันด้วยวา่ไม่วา่จะการล่อใจจะแค่ไหน
อย่างไร ผมจะไม่พยายามเปิดประตดูว้ยตนเอง แตจ่ะวางใจในอำานาจของพระองคท์ี่จะปรบัใจของมนุษย์
ให้สอดคล้องกับพระประสงคข์องพระองค ์พระเจ้าทรงไดย้ินคำาอธิษฐานของการอุทิศใหม่น้ี และในวนัรุง่
ขึน้ก็ทรงเรยีกครอบครวัของเราให้เข้าสู่งานรบัใช้มิชชันนารดีว้ยความมั่นใจอย่างปฏิเสธไม่ได ้เรารูว้า่น่ีคอื
ส่ิงที่พระเจ้าทรงเตรยีมเราให้พรอ้ม

ด้านสำาคัญของวนัิยสว่นตัว:  
 ขอบเขตสว่นตัวของเราและ ความเช่ือม่ัน

ส่ิงสารพัดก็ถูกตอ้งตามพระราชบัญญัตสิำาหรบัข้าพเจ้า แต่ไม่ ใช่ทุกส่ิงที่ ให้ประโยชน์ ส่ิงสารพัดก็
ถูกตอ้งตามพระราชบัญญัตสิำาหรบัข้าพเจ้า แต่ไม่ ใช่ทุกส่ิงจะทำาให้เจรญิขึน้

เครือ่งหมายหน่ึงของ  ความอาวโุสคอืเราไม่ถามอีกตอ่ไปวา่ “กฎหมายอนุญาตอะไร?” หรอื "ฉันจะทำาอะไร
ได้บ้าง?" แทนที่จะเป็นเช่นน้ัน ให้เริม่ถามวา่ “ส่ิงน้ีมีประโยชน์กับฉันไหม?” และ “ส่ิงน้ีจะทำาให้ฉันใกล้
ชิดพระเจ้ามากขึน้ หรอืทำาให้ฉันเป็นสาวกของพระครสิตที์่ดีขึน้ไดห้รอืไม่?” วนัิยที่สำาคญัท่ีสุดอย่างหน่ึง
คอื การสรา้งขอบเขตส่วนตวัและความเช่ือมั่นในชีวติเรา—ขอบเขตและความเช่ือมั่นที่เกี่ยวข้องกับความ
บรสุิทธิ์ส่วนบุคคล มิตรภาพ การแตง่กาย ดนตร ีความบันเทิง วนัขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า และอื่น ๆ

649 ปัญญาจารย์ 3:1
650 1 โครนิธ์ 10:23

650
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ข้อควรจำาเก่ียวกับความเช่ือม่ันและขอบเขตสว่นบุคคล

1. ความเช่ือม่ันและขอบเขตสว่นบุคคลเหล่าน้ีไม่จำาเป็นสำาหรบัทุกคน เราอาจไม่พบข้อพระคมัภีร์
เฉพาะเจาะจงสำาหรบัพวกเขาในพระคมัภีร ์ยกเวน้ในหลักการ ดงัน้ันเราจึงตอ้งไม่เรยีกรอ้งจากผู้อื่นหรอืใช้
ความเช่ือมั่นของเราเพื่อตดัสินผู้อื่น 

2. ขอบเขตและความเช่ือม่ันสว่นบุคคลเหล่าน้ีอยู่บนพืน้ฐานของหลักการในพระคัมภีร์ ไบเบิล แต่
การใช้งานเฉพาะน้ันมีไวส้ำาหรบัคุณเท่าน้ัน ในขณะทีพ่ระเจา้ทำาใหค้ณุตระหนักถึงจดุออ่นของคณุ คณุ
พัฒนาขอบเขตและความเช่ือมั่นส่วนบุคคลซ่ึงจะช่วยรกัษาความรกัของคณุที่มีตอ่พระเจ้า 

3. ขอบเขตและความเช่ือม่ันสว่นบุคคลเหล่าน้ีต้องสรา้งขึน้ด้วยความรกัต่อผู้อ่ืน  มีหลายครัง้ใน
การเดินแบบครสิเตียนที่เราจะจำากัดเสรภีาพ ของเราเพื่อเห็นแก่ความรกั ครสิเตียนที่อาวโุสเต็มใจที่จะ
สละสิทธิ์ของตนโดยวธิีน้ี

4. ขอบเขตและความเช่ือม่ันสว่นบุคคลต้องได้รบัแรงบันดาลใจจากความสุข การปฏิบัติตามประ
เพณีของครสิตจักรหรอืความเช่ือมั่นของคนดีอย่างสิน้คิด เมื่อความเช่ือมั่นเหล่าน้ันไม่อยู่ ในใจของคุณ 
ย่อมนำาไปสู่การถูกพันธนาการเท่าน้ัน จอรจ์ มูลเลอร ์มีคำาพูดที่ดมีากสำาหรบัเราที่น่ี: 

ผมมักตัง้ข้อสังเกตถึงผล (อันเป็นโทษ) ของการทำาส่ิงต่าง ๆ เพราะคนอื่นทำา หรอืเพราะเป็น
ประเพณี หรอืเพราะถูกชักชวนให้คดินอกใจตนเอง หรอืยอมสละส่ิงทัง้ ๆ ที่ ใจไม่เป็นไปตามน้ัน 
และในขณะที่การกระทำาภายนอกไม่ได้เป็นผลจากการทำางานอันทรงพลังภายในของพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ และการเข้ามารว่มสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรอย่างมีความสุข

ทุกส่ิงที่เป็นเพียงแคร่ปู  แคนิ่สัย... เป็นส่ิงที่น่าสะพรงึกลัวอย่างย่ิง... ส่ิงตา่ง ๆ ไม่ควรเป็นผลจาก
ภายนอกแตม่าจากภายใน ประเภทเสือ้ผา้ท่ีฉันสวมใส่ บา้นทีฉั่นอาศัยอยู่ คณุภาพของเฟอรนิ์เจอร์
ทีฉั่นใช้ ส่ิงเหล่าน้ีไม่ควรเป็นผลจากบคุคลอืน่ทีท่ำาเช่นน้ัน หรอืเพราะวา่เป็นเรือ่งปกติ ในหมูพ่ีน้่อง
ที่ฉันคบหา ดำาเนินชีวติอย่างเรยีบง่าย ราคาไม่แพง ปฏิเสธตนเองเช่นน้ัน แต่การใดที่กระทำาใน
ส่ิงเหล่าน้ี ในทางแห่งการสละ หรอืการปฏิเสธตนเอง หรอืความตายตอ่โลก ย่อมเป็นผลจากความ
ยนิดทีีเ่รามี ในพระเจา้ จากความรูว้า่เราเป็นบตุรของพระเจา้ จากการเขา้ไป สู่ความลำา้คา่ของมรดก
ในอนาคตของเรา

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความเช่ือมัน่ของคณุเกิดจากเสรภีาพ มากกวา่การเป็นทาสของกฎเกณฑ์และประเพณี
ที่มนุษย์สรา้งขึน้

651 โรม 14:13-19
652 ผมไม่รูว้า่เดมิผมไดเ้รือ่งราวน้ีจากไหน แตส่ามารถพบได้ ในหน้าเวบ็ตอ่ไปน้ี:  

https://goodnessofgodministries.wordpress.com/2010/07/09/the-wise-sayings-of -george-mueller/ 
September 12, 2020

653 กาลาเทีย 5:1

651

652

653
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คำาแนะนำาเชิงปฏิบัติสำาหรบัวนัิยขอบเขต  
สว่นบุคคลและความเช่ือม่ัน

1. รูจุ้ดอ่อนและแนวโน้มของคณุ
2. ขอคำาแนะนำาจากครสิเตยีนที่ซ่ือสัตย์คนอื่น ๆ
3. อย่าสรา้งขอบเขตและความเช่ือมั่นอย่างรบีรอ้นหรอืไรค้วามคดิ
4. อย่าให้คำาสาบานอย่างโง่เขลาที่คณุไม่สามารถรกัษาได้
5. จงไดร้บัการกระตุน้โดยความรกั
6. จงตระหนักวา่ความเช่ือบางอย่างจะเปลีย่นไปตามกาลเวลาเมือ่คณุพฒันาในความเขม้แข็งและวฒุิ

ภาวะทางฝ่ายวญิญาณ พระวจนะของพระเจ้าเท่าน้ันที่ถาวร!

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลเป็นแบบอย่างที่สวยงามของชายผู้หน่ึงซ่ึงในช่วงแรก ๆ ของการตกเป็นเชลยของ
บาบิโลน ไดก้ำาหนดธรรมเนียมส่วนตวับางประการ: "บดัน้ี เมือ่ดาเนียลทราบวา่ลงพระนามในหนังสือสำาคญั
น้ันแล้ว ท่านก็เข้าไปในบ้านของท่าน และหน้าตา่งทัง้หลายของท่านเปิดในห้องชัน้บนของท่านตรงไปยัง
กรงุเยรซูาเล็ม ท่านก็คกุเขา่ลงบนเขา่ของทา่นวนัละสามครัง้ และอธษิฐาน และขอบพระคณุตอ่พระพกัตร์
พระเจ้าของท่านเหมือนท่ีท่านได้เคยกระทำามาแต่ก่อน”

เปิดหน้าตา่งสู่กรงุเยรซูาเล็ม? คกุเขา่วนัละสามครัง้? ธรรมเนียมเหล่าน้ีไม่ไดบ้ญัญตัิไว้ ในพระคมัภรี ์แตด่า
เนียลไดก้ำาหนดประเพณีเหล่าน้ีขึน้เพราะทา่นตอ้งการรกัษาความรกัทีม่ตีอ่พระเจา้ ประชาชนของพระเจา้ 
และเมืองของพระเจ้า ดาเนียลก้าวเกินกวา่ที่กฎหมายกำาหนด เพื่อความรกั น่ีคอืเหตผุลที่พระเจ้าทรงใช้
ท่านอย่างเต็มดว้ยฤทธิ์เดช

บทสรปุ
เพื่อจะสรา้งชีวติตามพระฉายของพระครสิต ์เราตอ้งเน้นที่วนัิยส่วนตวั เราตอ้งทำาให้จิตใจและรา่งกายของ
เราเป็นผู้รบัใช้ของเรา วนัหน่ึงผมไดย้ินลูกคนหน่ึงพูด (เมื่อผมให้งานที่ ไม่น่าทำาแก่พวกเขา) “ผมอยากมี
คนใช้!” ผมบอกวา่ถ้าพวกเขาจะทำาตวัเป็นทาสของพวกเขาเอง พวกเขาก็จะมีคนใช้อยู่เสมอ!

 » วนัิยส่วนตวัอะไรที่กล่าวถึงในสองบทเรยีนล่าสุดที่คณุพบวา่มีประโยชน์มากที่สุด? เพราะเหตใุด? 
ใช้เวลาห้านาทีเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คณุจำาเป็นตอ้งทำา แบ่งปันหน่ึงหรอืสองส่ิง
กับกลุ่มของคณุถ้าทำาได้

654 ดาเนียล 6:10 การเน้นเพิ่มเข้ามา

654



226 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

บทเรยีนท่ี 12 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ
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บทเรยีนท่ี 12 การสอบ
1. วนัิยส่วนตวัหกประการที่เราไดเ้รยีนรู้ ในบทที่ 11 และ 12 มีอะไรบ้าง?

2. ระบุเหตผุลสามประการที่การควบคมุความอยากมีความสำาคญัตอ่การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ

3.  สุภาษิต 16:32 พูดถึงคนที่ โกรธช้าวา่อย่างไร?

4. รฐับุรษุมิชชันนาร ีวลิเลียม แครีก่ล่าววา่อะไรคอืเคล็ดลับสู่ความสำาเรจ็ของเขา?

5. แบ่งปันคำาแนะนำาที่ดขีอง จอรจ์ มูลเลอร ์เกี่ยวกับความเช่ือมั่นส่วนบุคคลดว้ยคำาพูดของคณุ
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บทเรยีนท่ี 13

การสรา้งโดยการทนทุกข์

บทเรยีนท่ี 12 การทบทวน
หมายเหตถุึงหัวหน้าชัน้: ทบทวนเรือ่งวนัิยส่วนตวัทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนที ่12 ขอนักเรยีนคนทีย่ินดจีะแบ่ง
ปันคำาอธิษฐานส่วนตวัจากบทเรยีนที ่12

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. รูข้้อพระคมัภีรส์ำาคญั ๆ เกี่ยวกับความทุกข์

2. รูจุ้ดประสงคเ์บือ้งตน้ของพระเจ้าในการปล่อยให้มีความทุกข์

3. เข้าใจประโยชน์ของการทนทุกข์

4. สามารถอธิบายคณุลักษณะที่สำาคญับางประการของพระเจ้าได้

ภาพรวมของชีวติ

เวย่เฉิง

เวย่เฉิง655 เป็นเพือ่นของผมทีพ่ระเจ้าใช้เพือ่นำาพระกติตคิณุไปใหนั้กเรยีนทีม่ภีมูหิลงัทางพทุธศาสนาเป็น
ส่วนใหญ่ แม้วา่งานจะยากและอันตราย แตพ่ระเจ้าก็ประทานวญิญาณแก่เขา แตเ่วย่เฉิงตอ้งทนทุกข์กับ
ฤดูกาลของภาวะซึมเศรา้ที่รนุแรง ในการเดินทางไปเยี่ยมเขาครัง้หน่ึง เขาได้พูดอย่างน้ี: “บางครัง้จิตใจ
ของผมก็มืดมนจนผมต้องใช้เวลาบางวนักับพระเจ้าตามลำาพัง” เขากล่าว “ผมขอให้ภรรยานำาแต่อาหาร
ธรรมดามาให้ผม และเมื่อผมอยู่ ในห้องคนเดียว ผมอ่านพระคัมภีรแ์ละอธิษฐานจนความมืดมิดหมดไป 
แมว้า่ฤดกูาลเหลา่น้ีจะยากเย็นแสนเข็ญ แตผ่มก็จะไมแ่ลกมนักบัส่ิงใด เพราะ ในช่วงฤดูกาลเหล่าน้ี พระ
เยซูทรงมีค่าสำาหรบัผมมาก!”

655 ไม่ ใช่ช่ือจรงิของเขา
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คู่สามีภรรยาครสิเตียน

สามภีรรยาหนุ่มสาวคูห่น่ึงทีผ่มรูจ้กัอธษิฐานอย่างจรงิจังเพือ่ขอมลูีกเป็นเวลาหลายปี แตพ่ระเจา้ไม่ไดท้รง
เลือกให้ตามคำาขอ หัวใจของพวกเขาแตกสลาย อย่างไรก็ตาม ผู้คนรอบข้างสังเกตเห็นวา่โดยทางความเจ็บ
ปวดน้ัน พระเจ้าทรงทำาให้ชีวติฝ่ายวญิญาณของพวกเขาลึกซึง้ขึน้

เจสซ่ี

เมื่อเจสซีลูกชายของเราตาบอดดว้ยโรคมะเรง็ในปี 2001 เขากลายเป็นเด็กชายตวัเล็ก ๆ ที่ขมขื่นมากจน
กระทั่งพระเยซูทรงรกัษาหัวใจของเขาอย่างทรงพลัง ในชั่วขณะหน่ึง656 จากประสบการณ์น้ี เบ็คกีก้ับผม
ไดเ้รยีนรูว้า่การรกัษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ ใช่การรกัษารา่งกาย แตเ่ป็นการรกัษาหัวใจ

ชารล์ส สเปอรเ์จียน

ชารล์ส์ สเปอรเ์จียน รูจ้ักกันในอังกฤษวา่เป็น “เจ้าชายแห่งนักเทศน์” มักเป็นโรคซึมเศรา้ แตเ่ขาเคยกล่าว
ครัง้หน่ึงวา่ “ผมเรยีนรูท่ี้จะจุมพิตคล่ืนท่ีซัดเข้าหาหินแห่งยุค” 

ภาพรวมเหลา่น้ีแสดงใหเ้ห็นพลงัแหง่การทนทุกข์ทีจ่ะดงึเราให้ ใกล้ชิดพระครสิตม์ากขึน้และทำาใหเ้ราเป็น
เหมือนพระองค์

 » บางทอีาจมบีางคนในกลุม่ของคณุทีต่อ้งการแบง่ปันวา่ความทุกข์ ไดช่้วยพฒันาชีวติของพระครสิต์
ในตวัพวกเขาอย่างไร

แนวคิดหลัก
การสรา้งเขา้สู่พระฉายของพระครสิตจ์ำาเป็นตอ้งทนทกุข ์เพ่ือให้ ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากความทกุข ์เราจำาเป็น
ตอ้งพัฒนาความเข้าใจในพระคมัภีรเ์กี่ยวกับความทุกข์น้ัน

บทนำา
ความทุกข์เป็นความจรงิสำาหรบัครสิเตยีนทุกคน เปโตรเขียนถ้อยคำาเหล่าน้ีถึงครสิเตยีนที่ทนทุกข์: “เหตุ
ฉะน้ัน จงให้คนทัง้หลายที่ ทนความทุกข์ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากการพิทักษ์รกัษาจิตใจ
ของตนไวก้ับพระองค์ ในการกระทำาด ีเหมือนฝากไวก้ับผู้ทรงเนรมิตสรา้งที่สัตย์ซ่ือเถิด”657

ในฐานะผูเ้ช่ือ เรามองโลกผา่นเลนส์สองอนั ผา่นเลนส์แรก เราเห็นโลกตามท่ีควรจะเป็นและสกัวนัหน่ึง

656 เรือ่งน้ีพบได้ ใน Becky & Tim Keep, Eyes to See: Glimpses of God in the Dark, (Shoals: Whispering Pines 
Publishing, 2013)

657 1 เปโตร 4:19 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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จะเป็นเช่นน้ัน เพราะชัยชนะอันรุง่โรจน์ของพระครสิต ์โดยความเช่ือ เราเห็นโลกทีป่ราศจากความขัดแย้ง 
ความเส่ือม ความเจ็บปวด หรอืความตาย—โลกที่ ไดร้บัการไถแ่ละฟ้ืนฟูอย่างเต็มที ่โลกทีป่ราศจากการเน่า
เป่ือยและสรา้งใหม่อย่างสมบูรณ์ โลกที่สมบูรณ์แห่งความรกั ความงาม ความชอบธรรม และสันตสุิข

เพราะข้าพเจา้นับวา่ บรรดาความทุกข์ลำาบากแหง่สมัยปัจจุบนัน้ี ไมส่มควรทีจ่ะเอาไปเปรยีบกับสง่า
ราศีซ่ึงจะถูกเปิดเผยในเราทัง้หลาย ด้วยวา่ความคาดหวงัอันจรงิจังของส่ิงทรงสรา้งน้ันคอยท่าการ
สำาแดงของบุตรทัง้หลายของพระเจ้า

ผ่านเลนส์ที่สอง เราเห็นโลกอย่างท่ีมันเป็นตอนน้ี —โลกที่ส่ิงทรงสรา้งทัง้หมดส่งเสียงครวญครางขณะ
ที่รอการไถ่ครัง้สุดท้าย เปาโลเขียนถ้อยคำาเหล่าน้ีถึงครสิเตียนในกรงุโรมที่กำาลังเผชิญกับความทุกข์และ
การข่มเหง:

ด้วยวา่พวกเราทราบอยู่วา่ ส่ิงทรงสรา้งทัง้หมดน้ัน กำาลังครำา่ครวญและทนทุกข์ ในความเจ็บปวด
จนถึงเวลาน้ี และไม่ ใช่ส่ิงทรงสรา้งทัง้หมดเท่าน้ัน แตพ่วกเราเองดว้ย ซ่ึงไดร้บับรรดาผลแรกของ
พระวญิญาณ แมแ้ตพ่วกเราเองก็ยงัครำา่ครวญภายในตวัเราเอง โดยรอคอยการทรงรบัเป็นบตุร คอื
การทรงไถ่รา่งกายของพวกเรา

ผูท่ี้มองผา่นแคเ่ลนส์แรก แตป่ฏิเสธทีจ่ะยอมรบัเลนส์ทีส่อง จะวาดภาพทีบ่ดิเบีย้วของโลกและสรา้งความ
คาดหวงัที่ ไมตรงกบัควมคาดหวงัของพระกติตคิณุ พระเยซไูมท่รงสัญญากบัเหลา่บตุรของพระองคว์า่พวก
เขาจะมีชีวติที่ ไรป้ัญหา ที่จรงิ พระองคท์รงสัญญาวา่: “ส่ิงเหล่าน้ีเรากล่าวแก่ท่านทัง้หลายแล้ว เพื่อท่านทัง้
หลายจะมสัีนตสุิขในเรา ในโลกน้ีท่านทัง้หลายจะประสบความทุกข์ยาก; แตจ่งช่ืนใจเถดิ เราชนะโลกแลว้”

 สหายที่อ้างเป็น "ผู้ปลอบโยน" ของโยบประกาศครัง้แล้วครัง้เล่าวา่พระเจ้ามักจะอวยพรคนชอบธรรมดว้ย
สุขภาพ ความรำา่รวย และ ความมัง่คัง่ และความทกุขท์รมานน้ันมักจะเป็นการตดัสินของพระองคต์อ่ความ
ช่ัวรา้ย เน่ืองจากโยบตกอยู่ ในความทกุขอ์ยา่งหนัก ข้อสรปุเดยีวตามหลกัศาสนศาสตรข์อ้น้ีคอืโยบเป็นคนช่ัว

เรือ่งราวของโยบพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ความเจรญิมัง่คัง่ทีแ่ทร้วมความทุกข์ ไวด้ว้ย ผูน้ำ าครสิเตยีนบางครัง้มคีวาม
ผิดฐานบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าเหมือนที่เพื่อน ๆ  ของโยบทำา ครัง้หน่ึงผมไดย้ินผู้นำาการนมัสการที่
ไม่ซ่ือสัตย์ประกาศ “ความเจรญิรุง่เรอืง!” ทางการเงิน ตอ่ที่ประชุมของศิษยาภิบาลและสมาชิกครสิตจักร
ที่ยากจนมากในประเทศกำาลังพัฒนา มันทำาให้ผมโกรธ เพราะน่ันทำาให้ศิษยาภิบาลเหล่าน้ีไม่ไดผ้่านความ
ทุกข์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความเจรญิมั่งคั่งที่แท้จรงิ เน่ือง จาก โลก น้ี ไม่ ได้ รบั การ ไถ่ อย่าง เต็ม ที่ บ่อยครัง้ 
ครสิเตยีน ที่ ซ่ือ สัตย์ จึง ตอ้ง ทน ทุกข์ พรอ้ม กับ คน ช่ัว.

พระคมัภีรป์ระกาศวา่ส่ิงทรงสรา้งทัง้หมดครำา่ครวญเหมือนผู้หญิงกำาลังคลอดบุตร และแม้แต่ผู้ที่มีความ
สุขกับชีวติในพระวญิญาณก็มีเหตุผลที่จะครำา่ครวญ บรรดาผู้ที่รูจั้กพระวญิญาณผู้ทรงให้เป็นบุตร ผู้ซึ่ง
รูจ้ักพระเจ้าในฐานะพระบิดาผู้เป่ียมดว้ยความรกั ไม่ไดร้บัการยกเวน้จากความทุกข์จากการใช้ชีวติในโลก

658 โรม 8:18 
659 โรม 8:22-23
660 ยอห์น 16:33 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ที่ตกสู่บาป ชีวติในรา่งกายทางโลกเหล่าน้ีอาจไม่ง่ายไปกวา่น้ีอีกแล้ว เราไม่ไดร้บัคำาสัญญาเรือ่งสภาพการณ์
ที่ดีขึน้ แต่เราได้รบัการสัญญาวา่เรือ่งความเจรญิรุง่เรอืงภายในโดยความเช่ือในพระครสิต์ “เพราะเหตุน้ี
พวกเราจึงไม่ย่อท้อ แตถ่ึงแม้วา่มนุษย์ภายนอกของพวกเรากำาลังทรดุโทรมไป แตม่นุษย์ภายในน้ันก็ยังคง
จำาเรญิขึน้ใหม่วนัตอ่วนั”6

เราจำาเป็นตอ้งสรา้งมุมมองที่สมดลุที่อาศัยพระคมัภีรเ์กี่ยวกับความทุกข์

เราได้รบัการเรยีกให้ทนทุกข์กับพระเยซูครสิต์
ด้วยว่าพวกท่านได้ถูกเรียกไว้สำาหรับการน้ีน่ันเอง เพราะว่าพระคริสต์ ได้ทรงทนความทุกข์
ทรมานเพื่อพวกเราเช่นกัน โดยมอบแบบอย่างไวแ้ก่พวกเรา เพื่อพวกท่านจะไดต้ามรอยพระบาท
ของพระองค ์

ส่วนหน่ึงของความหมายของการเป็นสาวกของพระเยซูคอืการทนทุกข์ เพื่อส่ิงน้ีเราจึงถูกเรยีก อัครสาวก
เปาโลยอมรบัความทุกข์อย่างเต็มที่เพื่อรูจ้ักพระเยซูมากขึน้ ท่านเขียนวา่:

ใช่แล้ว อย่างไม่มีข้อสงสัย และข้าพเจ้าถือวา่ส่ิงสารพัดก็ ไรป้ระโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสรฐิ
แหง่ความรูข้องพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ เพราะเหตพุระองค ์ขา้พเจา้จงึไดย้อม
เสียส่ิงสารพัด และถือวา่ส่ิงเหล่าน้ันเป็นเหมือนมูลสัตว ์เพื่อข้าพเจ้าจะไดพ้ระครสิต์663

ชีวติของเปาโลมีความทุกข์หลายรปูแบบเช่นเดียวกับในตัวเรา ท่านประสบ “หนามในเน้ือหนัง” ซ่ึง
พระเจา้ไม่ไดท้รงช่วยทา่น ทา่นตอ้งประสบกบัการถกูขม่เหง การถกูทอดทิง้ การถกูจองจำา ความเหงา ความ
ไมส่บายทางกาย ความยากจน ความกลวั ความกดดนัในงานรบัใช้ และการทดลองในชีวติประจำาวนั แตจ่าก
ทัง้หมดน้ัน พระเจ้าไดน้ำาเปาโลเข้าสู่การสามัคคธีรรมที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้กับพระองคเ์อง

ความทุกข์ก่อให้เกิด พระฉายของพระครสิต์ ในเรา
ใน  โรม 8 หลังจากที่เปาโลพูดถึงเสียงรอ้งครำา่ครวญและความเจ็บปวดของส่ิงทรงสรา้งทัง้หมดในปัจจุบัน
ที่รอการเสด็จมาของพระครสิตแ์ละการไถ่บาปครัง้สุดท้าย ท่านให้กำาลังใจเราด้วยความจรงิข้อน้ี: และพวก
เราทราบวา่ ทุกสิง่ ทำางานดว้ยกันเพือ่ใหเ้กิดผลดแีก่คนทัง้หลายทีร่กัพระเจา้ คอืแก่คนทัง้หลายทีเ่ป็นผูร้บั
การทรงเรยีกตามพระประสงคข์องพระองค์

และพระประสงค์ของพระเจา้คอือะไร? “เพราะวา่ผูท่ี้พระองค์ ไดท้รงทราบล่วงหน้าอยูแ่ล้ว พระองค์ ไดท้รง

661 2 โครนิธ์ 4:16
662 1 เปโตร 2:21
663 ฟีลิปปี 3:8
664 2 โครนิธ์ 12:7
665 โรม 8:28 การเน้นเพิ่มเข้ามา
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ตัง้ไวล้ว่งหน้า ให้เป็นตามลักษณะพระฉายของพระบุตรของพระองค์ด้วย” พระเจา้มจีดุประสงค์ ใน
การทนทุกข์ของเรา น่ันคอืเพื่อฟ้ืนฟูพระฉายของพระครสิต ์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าในตวัเรา

คุณธรรมและอุปนิสัยของพระเยซูที่เราพูดถึงในหลักสูตรน้ีไม่สามารถเกิดขึน้ได้อย่างสมบูรณ์ในตัวเรา 
หากปราศจากจากความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก จงฟังคำาพูดของเปาโล: “ยิ่งกวา่น้ัน เราช่ืนชมยินดี
ในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารูว้า่ความทุกข์ยากน้ัน ทำาให้เกิดความอดทน และความอดทน
ทำาให้เห็นวา่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ ได ้และการที่เราเห็นเช่นน้ันทำาให้เกิดมีความหวงัใจ” - ฉบับแปล
มาตรฐาน TH1971

ในฐานะเหล่าบุตรของพระเจ้า การตีสอนที่เราได้รบัโดยความทุกข์ทรมานเป็นส่วนที่จำาเป็นในการฝึกฝน
ของเรา และถ้าไม่มีการฝึกเช่นน้ี เราไม่สามารถเข้าส่วนในความบรสุิทธิ์ของพระองค์ ได:้  “บัดน้ี ไม่มีการ
ตีสอนใด ๆ ในปัจจุบันที่ดูเหมือนวา่ช่ืนใจเลย แต่เศรา้ใจ แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายหลังการตีสอนน้ันก็
กระทำาให้เกิดผลเป็นความสุขสำาราญแห่งความชอบธรรมแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่น้ัน”

ความทุกข์มีประโยชน์มากมาย
ความทกุขส์รา้งเราสู่พระฉายของพระครสิต ์ความทกุขค์อืไฟทีพ่ระเจา้ใช้เพือ่ถลงุเราและป้ันเราใหต้ามพระ
ฉายของพระครสิต ์ในหนังสือของเธอ A Place of Healing Joni Erickson Tada เสนอประโยชน์หา้ประการ
ของความทุกข์ ผมตอ้งการแบ่งปันส่ิงเหล่าน้ี โดยเพิ่มสามรายการ

 » อา่นและอภิปรายข้อตอ่ไปน้ีดว้ยกัน อภปิรายวธิท่ีีความทุกข์ทำาใหเ้กิดคณุลกัษณะ การเช่ือฟัง ความ
บรสุิทธิ์ การชีน้ำา ความเข้มแข็ง ความรกั และรศัมีภาพในครสิเตยีน

1. ความทุกข์อาจเปล่ียนเราพ้นจากทิศทางท่ีอันตราย671

2. ความทุกข์สามารถเตือนเราวา่ความเข้มแข็งแท้ของเราอยู่ท่ี ไหน672

3. ความทุกข์สามารถฟ้ืนฟูความงามท่ีหายไปของเราในพระครสิต์673

4. ความทุกข์ทำาให้เรากระหายในพระครสิต์มากขึน้674

666 โรม 8:29 การเน้นเพิ่มเข้ามา
667 โรม 5:3-4
668 ฮีบร ู12:10
669 ฮีบร ู12:11 การเน้นเพิ่มเข้ามา
670 Joni Eareckson Tada, A Place of Healing: Wrestling with the Mysteries of Suffering, Pain, and God’s Sovereignty, 

(Colorado Springs: David C. Cook, 2010), 80ff
671 สดดุ ี119:67; 1 เปโตร 4:1-3
672 2 โครนิธ์ 12:9
673 1 เปโตร 1:6-8
674 เยเรมีย์ 2:13

666

667

668
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670
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5. ความทุกข์สามารถนำาเราไปสูส่ามัคคีธรรมกับพระครสิต์มากขึน้675

6. ความทุกข์สามารถเพ่ิมการเกิดผลของเราเพ่ือพระครสิต์676

7. ความทุกข์สามารถให้ โอกาสพระเจ้าในการเปิดเผยพระสริขิองพระครสิต์ทัง้ในและผ่านชีวิต
ของเรา677

เบ็คกีก้ับผมหมดหวงัในการรกัษาในเดอืนมกราคม 2006 เบ็คกีเ้ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลเซนตล์ุคใน
กรงุมะนิลาเป็นเวลาหลายวนัด้วยโรคหัดเยอรมัน แม้หลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาล เธอก็ยังอ่อนแอ
มาก ยิ่งไปกวา่น้ัน เมื่อเรากลับมาถึงบ้านในวทิยาลัย เราพบวา่แครร์ีอ่ายุ 6 เดอืนของเราป่วยหนัก เป็นไข้สูง 
ไม่ยอมนอนหรอืรบัประทานอาหาร ทัง้หมดท่ีเธอจะทำาคอืรอ้งไห้ และเราไดท้ราบวา่เธออยู่ ในสภาพน้ีมาส
องวนัแล้ว เบ็คกีกับผมเหน่ือยและหวาดกลัว และเรารูสึ้กวา่เราไม่สามารถก้าวตอ่ไปไดอ้ีก

เมือ่เบ็คกเีห็นอาการของแครร์ ีเธอแนะนำาใหผ้มรบีไปมะนิลา ( ใช้เวลาขบัรถส่ีถงึห้าช่ัวโมงในตอนน้ัน) แตผ่ม
บอกเธอวา่ผมเหน่ือยมากจนทำาไม่ได ้จากน้ันเสียงทีส่งบของพระเจา้ก็พดูกบัใจผมอยา่งชัดเจน และรูสึ้กวา่
เราควรทำาตามที ่ ยากอบ 5:14 สอนและเชิญผู้อาวโุสของครสิตจกัรใหอ้ธษิฐานเผือ่ลกูสาวทีป่่วยของเรา พวก
เขามาดว้ยความยนิด ีและผมจะไม่มวีนัลมืวา่เมือ่เราสวดออ้นวอนอยา่งสงบ ขอใหพ้ระเจา้ทรงประทบัอยู่ ใน
ห้องน่ังเล่นของเรา เรารูว้า่พระบิดาทรงไดย้ินเสียงรอ้งขอความช่วยเหลือของเรา และพระองค์ทรงสัญญา
จะรกัษา ภายในเวลาประมาณสามสิบนาทีของการสวดอ้อนวอนของเรา ไข้ของทารกแครร์ีก็่หายไป เธอได้
รบัการพยาบาลและผลอยหลับไป นับจากน้ันเป็นตน้มา เธอก็หายเป็นปกต ิและพระเจ้าทรงไดร้บัเกียรต!ิ

8. ความทุกข์สามารถเพ่ิมความหวงันิรนัดรข์องเรา678

กวตีาบอด แฟนน่ี ครอสบี แสดงทัศนคตทิี่น่าทึ่งตอ่ความทุกข์ทรมานแม้ ในวยัเด็ก ตอนอายุเก้าขวบ เธอ
เขียนบทกวตีอ่ไปน้ี:

โอ้ฉันช่างเป็นสุขเสียน่ีกระไร  
 แม้วา่ฉันจะมองไม่เห็น  
 ฉันก็ตัง้มั่นวา่ในโลกน้ี  
 ฉันจะมีความสุขอย่างแน่นอน!

ฉันมีความสุขมากแค่ไหน  
 ที่คนอื่นไม่  
 รอ้งไห้และถอนหายใจเพราะการที่ฉันตาบอด  
 ฉันทำาไม่ไดแ้ละฉันจะไม่

675 ฟีลิปปี 3:10
676 กิจการ 14:22; ยอห์น 15:5
677 ยอห์น 11:4, 40
678 2 โครนิธ์ 4:16-18
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อยูม่าวนัหน่ึง ศิษยาภิบาลชาวสก็อตผู้มีเจตนาดคีนหน่ึงไดพ้ดูกบัแฟนนี ครอสบีตอนโตเป็นผู้ ใหญว่า่ “ผม
คดิวา่มนัเป็นเรือ่งทีน่่าเสียดายอยา่งยิง่ทีพ่ระองคผ์ูเ้ป็นนายเมือ่พระองคป์ระทานของขวญัมากมายแกค่ณุ 
แตพ่ระองค์ ไม่ไดป้ระทานใหค้ณุมองเห็น” แฟนน่ี ตอบกลับไปวา่ “คณุรู้ ไหมวา่เมือ่แรกเกิด ถ้าฉันสามารถ
ยืน่คำารอ้งตอ่พระผูส้รา้งไดห้น่ึงครัง้ ฉันก็คงจะขอเป็นคนตาบอดแตก่ำาเนิด” "ทำาไมหรอื?" ศิษยาภบิาลถาม 
“เพราะวา่เมือ่ฉันไปถึงสวรรค ์ส่ิงแรกทีจ่ะทำาใหก้ารมองเห็นของฉันน่ายินดก็ีคอืการไดเ้ห็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของฉัน” จากน้ัน แฟนนี ครอสบี ได้ ให้เพลงสวดที่ยอดเยี่ยมแก่ครสิตจักรที่ช่ือ “My Savior First of All”:

1. เมื่อชีวติของฉันสิน้สุดลงและฉันข้ามกระแสคลืน่  
 ฉันจะไดเ้ห็นรุง่เช้าที่สดใสและรุง่โรจน์  
 ฉันจะรูจ้ักพระผู้ ไถ่ของฉันเมื่อฉันไปถึงอีกดา้นหน่ึง  
 และรอยยิม้ของพระองคจ์ะเป็นส่ิงแรกที่ตอ้นรบัฉัน

ท่อนทีก่ล่าวซ้ำา:  
 ฉันจะรูจ้ักพระองค ์ฉันจะรูจ้ักพระองค ์
 โดยไดร้บัการไถ่ ฉันจะยืนหยัดเคยีงข้างพระองค ์
 ฉันจะรูจ้ักพระองค ์ฉันจะรูจ้ักพระองค ์
 โดยรอยตะปูในพระหัตถ์ของพระองค์

2. โอ้ ความปีตทิี่ระทึกใจเมื่อฉันเห็นใบหน้าที่ ไดร้บัพรของพระองค ์
 และความแวววาวของดวงตาที่ยิม้แย้มแจ่มใสของพระองค ์
 หัวใจของฉันที่เต็มเป่ียม จะสรรเสรญิพระองคส์ำาหรบัความเมตตา ความรกั และพระคณุ  
 ที่เตรยีมคฤหาสน์บนท้องฟ้าให้ฉัน

4. ผ่านประตสูู่เมืองดว้ยเสือ้คลุมสีขาวสะอาดตา  
 พระองคจ์ะทรงนำาฉันไปสู่ที่ซ่ึงน้ำ าตาจะไม่มีวนัรว่งหล่น  
 ในบทเพลงอันไพเราะแห่งยุคสมัย ฉันจะประสานดว้ยความช่ืนบาน  
 แตก่่อนอื่นใดฉันปรารถนาจะพบพระผู้ช่วยให้รอด

ความทุกข์ทำาให้เราหย่าขาดจากโลกและเพิ่มรสชาตขิองเราสำาหรบัความยินดฝ่ีายสวรรค!์

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง
เน่ือง จาก ครสิเตียน หลาย คน ต่อต้าน ความ ทุกข์ กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง จึง กลาย เป็น
ที่ แพรห่ลาย.

ครสิเตยีนทั่วโลกกำาลังประสบกับความทุกข์อย่างที่ ไม่เคยเป็นมาก่อน ยกตวั อย่าง   เช่ือ กัน วา่ส่วน ใหญ่ของ
ครสิเตียน 70 ล้าน คน  ที่พลีชีพ ตัง้ แต่ สมัย ของ พระ ครสิต์ ถูก ฆ่า ใน สอง รอ้ย ปี ที่ ผ่าน มา  ท่ามกลางความ

679 “Lausanne Conference Addresses Major Challenges for World Mission.” ดงึขอ้มลูจาก https://www.christiantoday.
com/article/lausanne.conference.addresses.major.challenges.for.world.mission/11224.htm September 12, 2020.

679
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ยากจนและความทุกข์ทรมานอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในหมู่ครสิเตยีนผู้ซ่ือสัตย์ กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่ง
ความเจรญิรุง่เรอืงไดแ้พรก่ระจายไปทั่วครสิตจักรราวกับไฟป่า ครสิเตยีนจำาเป็นตอ้งสามารถแยกแยะกลุ่ม
ศาสนศาสตรน้ี์และตอ้งมีอยู่พรอ้มดว้ยคำาตอบสำาหรบัการสอนของกลุ่มดงักล่าว

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงคืออะไร?

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง (บางครัง้เรยีกวา่พระกิตตคิณุรุง่เรอืง พระกิตตคิณุดา้นสุขภาพ
และความมัง่คัง่ หรอืข่าวประเสรฐิแห่งความสำาเรจ็) เป็นความเช่ือทางศาสนาในหมู่ครสิเตยีนบางคน ผู้ซ่ึง
ถือพรทางการเงินและความผาสุกทางรา่งกายอยู่เสมอเป็นพระประสงคข์องพระเจ้าสำาหรบัพวกเขา; และ
ความเช่ือวาจาเชิงบวก และการบรจิาคเพื่อศาสนาน้ันจะเพิ่มความมั่งคัง่ทางวตัถุ…

กลุม่ศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงไดร้บัการวพิากษ์วจิารณ์จากผูน้ำาจากนิกายตา่ง ๆ  ของครสิต
จกัรรวมทัง้ภายในขบวนการเพ็นเทคอสตแ์ละขบวนการคารสิมาตกิ ซึ่งยนืยนัวา่กลุม่ศาสนศาสตร์
แห่งความเจรญิรุง่เรอืงไม่มีความรบัผิดชอบ ส่งเสรมิการบูชารปูเคารพ และขัดตอ่พระคมัภีร ์680

พระกิตตคิณุแห่งศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง จะตอ้งถูกเปิดเผยเน่ืองจากการบิดเบือนพระวจนะ
ของพระเจ้าและการทำาลายล้างต่อศรทัธาของครสิเตียนจำานวนมาก ซาตานมักโจมตีพระคำาของพระเจ้า
โดยการบิดเบือนความจรงิเล็กน้อย เพราะมันรูว้า่เมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยและความหวงัเท็จเพียงเล็ก
น้อยจะเก็บเกี่ยวความไม่เช่ือ

คำาถามท่ีอยู่ตรงหน้าเราตอนน้ีไม่ ใช่ “พระเจ้ายังคงรกัษา หรอืทำาการอัศจรรย์ หรอืบางครัง้ให้พรทางวตัถุ
แก่ผู้คนของพระองคห์รอืไม่?” แต ่“ครสิเตยีนที่อยู่ดา้นน้ีของนิรนัดรจะสามารถเรยีกรอ้งพรทางกายและ
ทางวตัถุเป็นสิทธิ์ของพวกเขาไดห้รอืไม่? ดา้นน้ีของนิรนัดรม์ีคำาสัญญาดา้นการรกัษาทางรา่งกายโดยการ
สิน้พระชนม์ที่เป็นคา่ไถ่ของพระเยซูครสิตห์รอืไม่?”

ในหนังสือที่รูจ้ักกันดขีองเขา Miraculous Healing681 เฮนรี ่ฟรอสต ์ชี ้ให้เห็นคำาสอนจำานวนหน่ึงเกี่ยวกับ
การรกัษา (การเน้นที่สำาคัญของกลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง) ซึ่งควรทดสอบโดยพระวจนะ
ของพระเจ้า . จากท่ีผมไดอ้่านหนังสือของฟรอสต ์ผมไดส้รปุคำาสอนเกี่ยวกับกลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความ
เจรญิรุง่เรอืงไวเ้จ็ดประการ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรกัษาอย่างอัศจรรย์) ซ่ึงทำาให้เกิดความ
สับสนแก่ครสิเตยีนที่จรงิใจหลายคน

ข้อผิดพลาดเจ็ดประการของกลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืง

ข้อผิดพลาด 1

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงสอนว่าความรอดท่ีเท่าเทียมกันเก่ียวข้องกับการช่วยชีวิต
จิตวญิญาณของเราและการรกัษารา่งกายของเราในด้านนิรนัดร์

680 “Prosperity Theology.” ดงึข้อมูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology September 12, 2020
681 Henry Frost, Miraculous Healing: ทำาไมพระเจ้ารกัษาบางคนและไม่รกัษาคนอืน่? (Hagerstown: Christian Heritage, 

2000). ดร.มารต์นิ ลอยด-์โจนส์ อธบิายวา่หนังสือเลม่น้ีเป็นหนังสือทีด่ทีีสุ่ดเทา่ทีเ่ขาเคยอา่นเกีย่วกบัการรกัษาโดยพระเจา้
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พระคมัภีรส์อนอะไร? พระคมัภีรเ์ห็นดว้ยวา่การไถ่ของพระครสิตจ์ะรวมถึงรา่งกายของเราในท้ายที่สุด แต่
ไม่ ได้สัญญาการรกัษาชีวติน้ีไว ้แม้วา่พระคัมภีรจ์ะเชือ้เชิญให้เราขอเพื่อการรกัษา แต่พระกิตติคุณไม่ได้
ย้อนกลับผลทุกอย่างของการส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติน้ี

รา่งกายเหลา่น้ีตามทีม่อียูต่อนน้ีกำาลงัสลายไป ในการฟ้ืนขึน้จากความตาย เราจะไดร้บัรา่งกายใหม ่“เหมือน
อย่างพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค”์682 “เน้ือและเลือดจะรบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกไม่ได ้
และส่ิงซ่ึงเป่ือยเน่าจะรบัส่ิงซ่ึงไม่เป่ือยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได”้683 เปาโลกล่าววา่พลับพลาทางโลกเหล่าน้ีจะ
ถูกทำาลาย แตเ่ราจะไดร้บั “ส่ิงปลูกสรา้งของพระเจ้า คอืเรอืนที่มิไดถู้กสรา้งดว้ยมือมนุษย์ ตัง้อยู่ช่ัวนิรนัดร์
ในสวรรคท์ัง้หลาย”684 เหมือนเมล็ดพืชที่เน่าเป่ือย

รา่งกาย [ทางโลก] ถูกหวา่นลงในความเป่ือยเน่า มันถูกทำาให้เป็นขึน้มาใหม่ในความไม่เป่ือยเน่า 
มันถูกหวา่นลงในการไรเ้กียรต ิมันถูกทำาให้เป็นขึน้มาใหม่ ในสง่าราศี มันถูกหวา่นลงในความอ่อน
กำาลัง มันถูกทำาให้เป็นขึน้มาใหม่ ในฤทธ์ิอำานาจ มันถูกหวา่นลงเป็นกายธรรมดา มันถูกทำาให้เป็น
ขึน้มาใหม่เป็นกายวญิญาณ มีกายธรรมดา และมีกายวญิญาณ685

โจนี อีเรค็สัน ทาดา สตรคีรสิเตยีนที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตขามานานกวา่ 40 ปีเขียนวา่ “ทุกชีวติ การรกัษา
ทัง้หมด และการชดใช้ทัง้หมดมาจากน้ำ าพุซ่ึงไดแ้ก่พระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้า แล้วจะมาจากที่ ไหน
อีก?” เธออธิบายตอ่ไปวา่ “สิง่ท่ีพระเยซูทรงเริม่ทำากับบาปและผลลัพธ์ [ โรค ความเสือ่ม ความตาย] 
จะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะเสด็จมาครัง้ท่ีสอง”686 เช่นเดยีวกับที่เมล็ดพืชจะไม่เตบิโตเต็มที่จนกวา่จะถูก
ฝัง รา่งกายเหล่าน้ีจะไม่ไดร้บัการไถ่อย่างสมบูรณ์จนกวา่จะถูกฝังในความตาย

เราตอ้งทำาให้การสอนของเราสมดลุกับความจรงิที่บางครัง้พระเจ้าเลือกที่จะไม่รกัษาเพราะพระองคม์ีส่ิงที่
ดกีวา่ในใจสำาหรบัเรา687 ยกตวัอย่าง โดย “หนามในเน้ือหนัง” เปาโลไดเ้รยีนรูค้วามถ่อมใจและฤทธิ์อำานาจที่
เพียงพอของพระครสิต์688 โจนียังกล่าวอีกวา่ “พระเจ้าอนุญาตให้ส่ิงที่พระองคเ์กลียด (ความทุกข์ทรมาน
ของมนุษย์) เพื่อให้บรรลุส่ิงที่พระองคร์กั (การชำาระให้บรสุิทธิ์ของเรา)”689

เมื่อ เจสซี ลูกชายของเราป่วยดว้ยโรคมะเรง็ เราปล้ำาสู้กับพระเจ้าบ่อย ๆ เพื่อรกัษาในระหวา่งการตอ่สู้ส่ีปี ที่
จรงิแล้วผู้คนหลายพันคนกำาลังอธิษฐานอ้อนวอนขอให้พระองค์รกัษา คนที่หวงัดีและนับถือพระเจ้าบาง
คนถึงกับบอกเราวา่พวกเขาได้รบัคำาสัญญจากพระเจ้าเรือ่งการรกัษาทางรา่งกายสำาหรบัเจสซี และเราไม่
ตอ้งกงัวลอกีตอ่ไปเพราะการนัดหมายของแพทยค์นตอ่ไปจะเปิดเผยวา่เขาหายดแีลว้ อยา่งไรก็ตาม แทนที่

682 ฟีลิปปี 3:21
683 1 โครนิธ์ 15:50
684 2 โครนิธ์ 5:1
685 1 โครนิธ์ 15:42-44
686 Joni Eareckson Tada, A Place of Healing: Wrestling with the Mysteries of Suffering, Pain, and God’s Sovereignty, 

(Colorado Springs: David C. Cook, 2010), 64
687 ฮีบร ู11:35-39
688 2 โครนิธ์ 12:7-10
689 Joni Eareckson Tada, “Joni Eareckson Tada Interview: Icons of Faith Series.” ดงึข้อมูลจาก  

https://www.youtube.com/ September 18, 2020
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จะดขีึน้ มะเรง็ยังคงแพรก่ระจาย จนกระทั่งในปี 2001 เขาก็สูญเสียดวงตา ความอัศจรรย์ที่เราพบในฐานะ
พอ่แม่ ในช่วงเวลาทีย่ากลำาบากทีสุ่ดคอืความอศัจรรย์แหง่สันตสุิขและความยินดแีละความมัน่ใจวา่พระเจา้
กำาลังทำาส่ิงที่ดกีวา่การรกัษาดา้นรา่งกาย! คำาตอบที่ดกีวา่สำาหรบัการอธิษฐานน้ียังคงอยู่ ในชีวติของเราและ
ในชีวติของเจสซีวนัน้ี

ข้อผิดพลาด 2

บางครัง้กลุ่มศาสนศาสตร์แห่งความเจริญรุ่งเรืองสอนว่าพันธสัญญาของพระเจ้าท่ีสัญญาไว้กับ
อิสราเอลก็นำาไปใช้กับ ครสิตจักรด้วย

ครสูอนกลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงบางคนใช้พันธสัญญาของพระเจ้าที่สัญญาไวก้ับอิสราเอล
เพื่อนำาไปใช้กับครสิเตียนในทุกวนัน้ี ตัวอย่างเช่น ในพระธรรมอพยพ พระเจ้าสัญญากับชาวอิสราเอลวา่
ถ้าพวกเขาจะ “ถ้าเจ้าจะตัง้ใจฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขะมักเขม้น และจะ
กระทำาส่ิงซ่ึงถูกตอ้งในสายพระเนตรของพระองค.์.. เราจะไม่ ใส่ โรคเหล่าน้ีอันใดเหนือเจ้า ซ่ึงเราไดน้ำามา
เหนือคนอียิปต์น้ัน เพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์ที่รกัษาเจ้าให้หาย”690 “ความเจ็บป่วยเป็นของชาวอียิปต์ 
ไม่ ใช่ของประชาชนของพระเจ้า และเฉพาะเมื่อเราหันกลับไปยังอียิปตฝ่์ายวญิญาณ เราจะกลับไปสู่ [ โรค] 
และอันตราย”691

ตามทศันะน้ี ครสิเตยีนทีซ่ื่อสัตยจ์ะไม่มวีนัป่วย โรคภยัถกูสงวนไวส้ำาหรบัผู้ ไมเ่ชื่อ เน่ืองจากพระเจา้ไดท้รง
ทำาพันธสัญญาแห่งการรกัษากับอิสราเอล พันธสัญญาน้ีจึงต้องประยุกต์ ใช้กับอิสราเอลฝ่ายวญิญาณ น่ัน
คอืครสิตจักร

มีปัญหามากมายกับหลักคำาสอนพันธสัญญาน้ี แตผ่มจะพูดถึงเพียงสองสามข้อเท่าน้ัน

1. การย้อนกลับภายใต้พันธสญัญาเดิมคือการกลับไปสูก่ฎพันธสญัญาเดิม

ครสิเตยีนไม่ไดอ้ยู่ภายใตข้้อบังคบัของกฎหมายในพันธสัญญาเดมิ และทุกคำาสัญญาของกฎหมายในพันธ
สัญญาเดิมไม่ ได้มีผลกับเราในลักษณะเดียวกับท่ีทำากับอิสราเอล ถ้ากฎเกณฑ์ ในพระคัมภีรเ์ดิมยังคงมี
ความจำาเป็นสำาหรบัผู้เช่ือในพระเยซู พระองคก็์ตายไปอย่างเปล่าประโยชน์ 692

2. อิสราเอลเป็นอาณาจักรท่ีปกครองโดยพระเจ้า

โดยทางอสิราเอล พระองคต์อ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่การปกครองทีส่มบรูณ์แบบของพระองคเ์ป็นอยา่งไร เพือ่
เสนอใหป้ระชาชนของพระองคเ์ห็นภาพเหมอืนของอาณาจกัรทีจ่ะมาถงึ เมือ่พระครสิตท์รงครอบครองและ
ปกครองโลกน้ี ประชาชนของพระองคจ์ะไม่ประสบกับความเจ็บปวดใด ๆ อีกตอ่ไป!693

690 อพยพ 15:26
691 Henry Frost, Miraculous Healing: Why Does God Heal Some and not Others? (Hagerstown: Christian Heritage, 2000)
692 กาลาเทีย 5:2
693 ววิรณ์ 21:4
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3. พระเจ้าสรา้งอิสราเอลให้เป็นคนบนแผ่นดินโลกและประทานพรทางรา่งกายแก่พวกเขาเพ่ือ
สอนพวกเขาและเราอันได้แก่ความจรงิฝ่ายวญิญาณ

น่ีไม่ ไดห้มายความวา่พระองคจ์ะไม่ประทานพรทางกายแก่เราเหมือนที่ทำากับอิสราเอล แตพ่ระองค์ ไม่ได ้
สญัญากับเราในลักษณะเดียวกับท่ี ทีป่ระทานแกป่ระเทศอสิราเอล พระเจา้เอาชนะศัตรทูางกายภาพของ
อิสราเอล ดบัความกระหายจรงิ ๆ  ของพวกเขาจากหิน ให้อาหารแก่พวกเขา ไดก้ำาหนดทีด่นิให้พวกเขาโดย
ไม่ตอ้งซือ้ มอบบ้านและเมืองที่เป็นวตัถุแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ไดส้รา้ง ววัที่พวกเขาไม่ไดเ้ลีย้ง และ
พืชผลที่พวกเขาไม่ไดป้ลูก694 แตพ่ระเจ้าไดท้รงสรา้งเราให้เป็นพลเมืองฝ่ายสวรรคแ์ละประทาน “พระพร
ฝ่ายวญิญาณในสวรรคส์ถาน” แก่เรา695 พระองคจ์ะทรงพิชิตศัตรฝู่ายวญิญาณของเรา696  ให้เราดืม่จากศิลา
ฝ่ายวญิญาณ—พระครสิต์697 ประทานอาหารฝ่ายวญิญาณแกเ่รา (พระครสิตค์อืมานา)698 และเยรซูาเล็มฝ่าย
สวรรค์699 เราเป็นวหิารฝ่ายวญิญาณ700 ปุ โรหิตฝ่ายวญิญาณ และเป็นชาตบิรสุิทธิ์701  ไม่มี โรคฝ่ายวญิญาณ 
(บาป) ใด ๆ ที่จะทำารา้ยเรา ตราบใดที่เราเดนิในความสวา่ง702

เป็นทีชั่ดเจนมากในพระคมัภรีว์า่พนัธสัญญาทีท่ำากบัชาตอิสิราเอลไม่ไดน้ำามาใช้ โดยตรงกบัครสิตจกัรยกเวน้
ในแง่ฝ่ายวญิญาณ ดงัน้ัน เราจึงตอ้งไม่อ้างวา่คำาสัญญาไม่ไดม้ี ไวส้ำาหรบัเรา ความคดิเช่นน้ันจะมีแตท่ำาให้
เกิดความท้อแท ้พระพรทางกายภาพและประสบการณ์ทีอ่สิราเอลม ีเป็นเพยีงเงาและสัญลกัษณ์ของพระพร
ฝ่ายวญิญาณทีย่ิ่งใหญ่กวา่ทีเ่ราเป็นครสิเตยีนในปัจจุบันกำาลังเพลิดเพลิน “เพราะวา่พระครสิต์ ไม่ไดเ้สด็จ
เข้าไปในบรรดาสถานที่บรสุิทธิ์ที่สรา้งดว้ยมือมนุษย์ ซ่ึงเป็น ภาพจำาลองของสิง่ของท่ีแท้จรงิน้ัน แต่ได้
เสด็จเข้าไปในสวรรคน้ั์นเอง บัดน้ีเพื่อจะทรงปรากฏตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าเพื่อพวกเรา”703

ข้อผิดพลาด 3

บางครัง้กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงมักจะตีความ อิสยาห์ 53:4-5 วา่เป็นคำาสญัญาของ
การรกัษาทางกายภาพ ในตอนน้ี 

แน่ทีเดยีว ทา่นไดแ้บกความระทมทุกขข์องพวกเรา และหอบความเศรา้โศกทัง้หลายของพวกเราไป 
ถงึกระน้ันพวกเราก็ยงัถอืวา่ทา่นถกูต ีทรงถกูโบยตจีากพระเจา้ และถกูขม่ใจ แตท่า่นไดร้บับาดแผล
เพราะบรรดาความละเมิดของพวกเรา ท่านไดร้บัความฟกช้ำาเพราะบรรดาความช่ัวช้าของพวกเรา 
การตสีอนแห่งสันตสุิขของพวกเราไดต้กอยู่บนท่าน และ ด้วยรอยเฆ่ียนทัง้หลายของท่าน พวก
เราก็ได้รบัการรกัษาให้หาย704

694 เฉลยธรรมบัญญัต ิ11:27
695 เอเฟซัส 1:3
696 2 โครนิธ์ 10:3-4
697 1 โครนิธ์ 10:4
698 ยอห์น 6:33-36; 1 โครนิธ์ 10:1-4
699 ววิรณ์ 21:2
700 1 โครนิธ์ 3:16
701 1 เปโตร 2:9
702 1 ยอห์น 1:9
703 ฮีบร ู9:24 ดเูพิ่มเตมิ ฮีบร ู10:1
704 อิสยาห์ 53:4-5 เพิ่มการเน้น
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ในข้อพระคมัภีรท์ี่วเิศษน้ี อิสยาห์พยากรณ์ถึงพันธกิจสองประการของพระเยซูครสิต:์

1. พระเยซูเจ้าผู้แบกภาระของเรา (ข้อ 4)
2. พระเยซูเป็นผู้เสียสละเพื่อบาปของเรา (ข้อ 5)

เมือ่พระเยซทูรงยืน่พระหตัถด์ว้ยความรกัตอ่คนทีถู่กทำารา้ย ขบัผอีอกและรกัษาโรคตา่ง ๆ  พระองคจึ์งทรง
กลายเป็นผู้แบกภาระของมนุษยชาต ิมัทธิวสอนเรือ่งน้ี:

เมื่อมาถึงเวลาเย็น เขาทัง้หลายพาคนเป็นอันมากมาหาพระองค ์ที่มีพวกผีเข้าสิง และพระองคก็์
ทรงขับวญิญาณเหล่าน้ันออกด้วยคำาตรสัของพระองค์ และทรงรกัษาบรรดาคนที่เจ็บป่วยน้ันให้
หาย เพือ่ส่ิงน้ีจะ สำาเรจ็ ซ่ึงถกูกลา่วไว้ โดยอสิยาหศ์าสดาพยากรณ์ ทีว่า่: “ทา่นเองไดแ้บกความเจ็บ
ไข้ของเราทัง้หลาย และหอบความเจ็บป่วยของพวกเราไป”705

เมื่อพระเยซูทรงไดร้บับาดเจ็บ ฟกช้ำา และถูกเฆี่ยนบนไม้กางเขน พระองคท์รงชำาระราคาสำาหรบัการล่วง
ละเมดิของเรา: “แตท่า่นไดร้บับาดแผลเพราะบรรดาความละเมดิของพวกเรา ทา่นไดร้บัความฟกช้ำาเพราะ
บรรดาความช่ัวช้าของพวกเรา...และดว้ยรอยเฆีย่นทัง้หลายของทา่น พวกเราก็ ไดร้บัการรกัษาใหห้าย” การ
รกัษาทีอ่สิยาหพ์ดูถงึน้ันเน้นไปทีก่ารรกัษาเราจากโรคบาปโดยเฉพาะ ไม่ ใช่การเจ็บป่วยทางรา่งกาย! อคัรสา
วกเปโตรสนับสนุนครสิเตยีนทีท่กุข์ทรมานให้ทำาตามแบบอยา่งของพระเยซูทีอ่ดทนตอ่การไดร้บัการปฏิบตัิ
ที่ โหดรา้ยจากคนบาปเพือ่เรา: “พระองคเ์องไดท้รงรบัแบกบรรดาบาป ของพวกเราไว้ ในพระกายของพระองค์
เองทีต่น้ไมน้ั้น เพือ่วา่พวกเรา ทีต่ายตอ่บาปทัง้หลายแล้ว 
ควรจะดำาเนินชีวติไปสู่ความชอบธรรมโดยรอยเฆ่ียนของ
พระองค์ พวกท่านจึงได้รบัการรกัษาให้หาย”706

ทกุวนัน้ี พระองคย์งัคงเชิญใหเ้รามอบความหว่งใยทัง้หมด
ใหก้บัพระองค์707 พระองคต์รสักบัเราวา่ "จงมาหาเรา ท่าน
ทัง้หลายทกุคนทีท่ำางานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก 
และเราจะให้การหยุดพักแก่ท่านทัง้หลาย"708 เมื่อเราทน
ทกุข ์พระองคท์รงทนทกุข์รว่มกบัเรา อธษิฐานเพือ่เรา บาง
ครัง้รกัษาเรา และใหก้ารรกัษาจติวญิญาณของเราเสมอ ใน
ขณะที่รา่งกายของเราในปัจจุบันสูญสลายไป จิตวญิญาณ
ของเรากำาลังถูกสรา้งใหม่ทุกวนัเพราะไม้กางเขน

ควรสังเกตวา่ทุกการอ้างอิงถึงบาดแผล รอยฟกช้ำา และ
พระโลหิตของพระเยซูใน อิสยาห์ 53 เช่ือมโยงกับ บาป 

705 มัทธิว 8:16-17 การเน้นเพิ่มเข้ามา
706 1 เปโตร 2:24 การเน้นเพิ่ม; ดเูพิ่มเตมิที่ โรม 5:8-9, 1 โครนิธ์ 15:3
707 1 เปโตร 5:7
708 มัทธิว 11:28

“พระครสิต์ทรงสิน้พระชนม์
เพ่ือทำาลายความเจ็บป่วย 
และพระองค์ยังจะทรงทำาต่อ
ไป แต่พระองค์ ไม่ได้บอกวา่
จะทำาตอนน้ีในความรูส้กึท่ี
สมบูรณ์แบบ แต่ ในเวลาต่อ
มาเม่ือพระองค์มาในอำานาจ
และรศัมีภาพอันย่ิงใหญ่”

เฮนรี ่ฟรอสท์
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—ไม่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางกายโดยตรง  บาปของเราเป็นโรครา้ยที่ทำาให้พระเยซูต้องทนทุกข์
ทรมาน ความอัปยศอดสู ความเจ็บปวด และการนองเลือด เป็นบาปของเราที่ตรงึพระเยซูไวบ้นไม้กางเขน 
และโดยรอยเฆี่ยนของพระเยซู เราก็ ไดร้บัการเยียวยาทางดา้นวญิญาณ

เน่ืองดว้ยพระโลหิต เราจงึไมถ่กูจบัในบาป ไมเ่ป็นทาสของความปรารถนาของเน้ือหนัง และไมถ่กูชักจงูโดย
ส่ิงของในโลกน้ีอกีตอ่ไป พระโลหติของพระเยซูทำาใหเ้ราเป็นอสิระ! ความเสื่อมและความตายทางกายภาพ
ไม่สามารถพรากส่ิงทีพ่ระเยซทูรงทำาเพือ่จติวญิญาณของเราไปได!้ ความทกุขท์างกายจะซ่อนพระพกัตรข์อง
พระเจ้าในบางครัง้ แต่ไม่มีความทุกข์หรอืความทุกข์ยากใด ๆ ที่มีอำานาจแยกเราจากความรกัของพระองค์
ได้710 ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ในรา่งกายของคณุ ในการชดใช้ของพระครสิต ์จิตวญิญาณของคณุจะปลอดภัย
เสมอ เพราะไม้กางเขน เราตัง้ตารอวนัข้างหน้าเมื่อผลของการสาปแช่งจะหมดไป! โลกของเราจะถูกสรา้ง
ใหม่ วชัพืชและหนามจะไม่มีอีกตอ่ไป รา่งกายของเราจะสมบูรณ์ ความทุกข์ ความเจ็บปวด และความตาย
จะถูกทำาลายอย่างถาวร

การเยยีวยาทัง้หมด—ทัง้ทางรา่งกายและทางวญิญาณ—อยู่ ในไมก้างเขน การรกัษาจากความบาปเป็นสิ่งที่
สัญญาแก่ทุกคนที่เช่ือในพระเยซู บางครัง้การรกัษาจากความเจ็บป่วยไดร้บัการเห็นชอบขณะน้ี แตสั่ญญา
ที่จะทำาภายหลัง

ข้อผิดพลาด 4

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงมักสอนว่าคำาสญัญาของพระเยซูเรือ่ง “งานท่ีย่ิงใหญ่กว่า” 
ใน ยอห์น 14:12 หมายถึงการอัศจรรย์ท่ีย่ิงใหญ่กวา่

หลายคนตีความข้อความน้ีเป็นคำาสัญญาของพระเยซูท่ีว่าสาวกทุกคนจะทำาการอัศจรรย์ท่ีย่ิงใหญ่กว่า
ที่พระองคท์ำา

อคัรสาวกทำาการอศัจรรยย์ิง่ใหญก่วา่พระเยซไูหม? มกีารอศัจรรยเ์ฉพาะของพระครสิตส์ามสิบหา้ครัง้ทีบ่นัทกึ
ไว้ ในพระกติตคิณุ ถงึแมว้า่พระองคท์รงทำามากกวา่น้ันมากมาย แต่ ในกจิการ บนัทกึเฉพาะการอศัจรรยข์อง
อัครสาวกสิบสองครัง้เท่าน้ัน ถึงแม้วา่พวกเขาทำามากกวา่น้ัน ประเด็นคอื: แม้วา่การอัศจรรย์จะไม่ถูกแยก
ออกจากพันธสัญญาใหม่อย่างแน่นอน แตก่ารอัศจรรย์ก็ ไม่เคยเป็นประเด็นหลัก

สาวกยุคแรก ๆ คนไหนเคยทำาการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กวา่การอัศจรรย์เรือ่งขนมปังและปลา หรอืการเปลี่ยน
น้ำ าให้เป็นเหล้าองุ่น หรอืการทำาให้พายุสงบ หรอืการจับปลาได้มาก หรอืการทำาให้คนตาบอดสองคนมอง
เห็นได ้หรอืทำาให้ลาซารสัฟ้ืนจากความตาย? แม้วา่สาวกบางคนทำาการอัศจรรย์อันทรงพลัง แตก็่ ไม่มีอะไร
เทยีบไดก้บัการอศัจรรย์ของส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้ำาอยา่งเต็มท่ี ครสิตจกัรไดร้ว่มกันทำางานฝ่ายวญิญาณท่ียิง่ใหญ่
กวา่พระเยซู ในแงท่ีว่า่โดยการสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนม ์พระเยซทูรงวางรากฐานใหเ้ราไดส้รา้ง
ตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา

709 ด ูอิสยาห์ 53:5-6, 8, 10-12
710 โรม 8:31-39
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สำาหรบัครสิเตยีนยุคแรก การเทศนาของพระกิตตคิณุเป็นส่ิงสำาคญัเสมอ พระเจ้าใช้หมายสำาคญัและการ
อัศจรรย์เป็นครัง้คราวเพื่อตรวจสอบข้อความและผู้ส่งสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานท่ีที่พระกิตตคิณุไม่
เคยประกาศ เหตุผลที่หมายสำาคัญและการอัศจรรย์มีพลังดังกล่าวที่จะจับและทำาให้ผู้คนประหลาดใจแม้
กระทั่งทุกวนัน้ีก็เพราะการอัศจรรย์และหมายสำาคญัเป็นส่ิงหายากมาก ถ้าการอัศจรรย์กลายเป็นเรือ่งปกติ
และคาดเดาได ้ก็จะสูญเสียประสิทธิภาพและข่าวสารจากพระเจ้าจะถูกเพิกเฉย

ตอนผมเป็นเด็ก ผมรูจั้กครคูนหน่ึงที่จะปรบมือดังๆ เป็นครัง้คราวเมื่อนักเรยีนผลอยหลับไปหรอืไม่ฟัง
เพราะเหตุผลไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึง ครมูีบางส่ิงที่สำาคัญมากที่จะพูดและต้องการให้นักเรยีนมองมาที่ตน
อย่างเต็มที่ หลังจากท่ีเขาทำาให้ชัน้เรยีนตกใจและดงึความสนใจของพวกเขากลับมาได ้เขาก็จะหยุดปรบ
มือ แตส่อนบทเรยีนตอ่ไป ถ้าครคูนน้ีปรบมือบ่อยเกินไป นักเรยีนของเขาคงจะเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวั เราควร
เข้าใจวา่การอัศจรรย์เป็นวธิีการของพระเจ้าในการปรบมืออันทรงพลังของพระองค์เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของมนุษยชาต ิเพื่อให้ ไดย้ินข่าวสารอันทรงพลังของพระกิตตคิณุอย่างชัดเจน แต่ไม่ ใช่เหตกุารณ์ที่เกิด
ขึน้เป็นกิจวตัรปกติ

ผมจะไม่มีวนัลืมผลการรกัษาอันน่าทึง่ของสาวน้อยชาวเขาเมือ่หลายปีก่อน เมือ่เราเริม่สวดอ้อนวอนให้เธอ 
กลุม่หน่ึงเริม่รวมตวักนั—บางคนไดร้บัความรอด แตบ่างคนยงัหลงอยู่ ในความมดืของศาสนานอกรตี ขณะ
ที่เราท่ีเป็นครสิเตยีนล้อมเด็กหญิงตวัเล็ก ๆ คนน้ีและอุ้มเธอไว้ ในอ้อมแขน เรารูสึ้กถึงพลังอันน่าสะพรงึ
กลัวของซาตานและเห็นด้วยตาของเราเองถึงผลของการโจมตีของปีศาจ แต่เมื่อเรารอ้งทูลพระเจ้า รอ้ง
เพลงด้วยกัน และอ้างชัยชนะของพระโลหิตของพระเยซู เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ก็น่ิงมากและหลับไป หลัง
จากประมาณสิบห้านาที เธอลุกขึน้น่ัง ขอน้ำ าดืม่ แล้วเดนิจากไปราวกับวา่ไม่มีอะไรเกิดขึน้! การอัศจรรย์น้ี
กลายเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของสิทธิอำานาจที่เหนือกวา่ของพระครสิต์ ในหมู่บ้านที่ซาตานจับมาเป็น
เวลานาน และพระเจ้าทรงไดร้บัเกียรตยิศ

จงระวงัอันตรายจากการแสวงหาหมายสำาคญัและส่ิงมหัศจรรย์711 แตจ่งปกป้องจิตใจของคณุจากความไม่
เช่ือเช่นกัน ปัจจุบันพระเจ้ายังคงรกัษาและช่วยให้รอดตามพระประสงคข์องพระองค์

ข้อผิดพลาด 5

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงบางครัง้สอนวา่ควรแสวงหาหมายสำาคัญ

ใน มาระโก 16:17-18 พระเยซูตรสัวา่ “และบรรดาหมายสำาคญัเหล่าน้ีจะตดิตามคนเหล่าน้ันที่เช่ือ: พวก
เขาจะขับผีออกหลายตน พวกเขาจะพูดดว้ยภาษาใหม่หลายภาษา พวกเขาจะจับงูหลายตวัได ้และถ้าพวก
เขาดืม่ส่ิงใดทีม่พีษิ ส่ิงน้ันจะไมท่ำาอนัตรายแกพ่วกเขา พวกเขาจะวางมอืบนคนเจ็บป่วย และคนเหลา่น้ัน
จะหายเป็นปกต”ิ

หมายสำาคญัเหล่าน้ีตามพระกิตตคิณุอย่างแท้จรงิ ตามที่ ไดมี้การประกาศอย่างซื่อสัตย์ทั่วโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานที่ที่ ไม่มี ใครรูจ้ัก องคพ์ระผู้เป็นเจ้า โปรดยกโทษสำาหรบัความไม่เช่ือของเรา!

711 ลูกา 11:29
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อย่างไรก็ตาม ไม่ควรแสวงหาหมายสำาคญัและการอัศจรรย์เหล่าน้ี หมายสำาคญัและการอัศจรรย์จะตามมา
เมื่อประกาศพระกิตตคิณุอย่างซื่อสัตย์ตามธรรมชาต ิขณะที่เราอย่างนอบน้อม เชื่อฟัง และมุ่งสู่ โลกแห่ง
การประกาศพระกิตตคิณุ ฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าจะปรากฏในและโดยทางครสิตจักรของพระองค์

ยกตวัอยา่ง เมือ่เรอืของเปาโลอับปางและถกูพดัขึน้ฝั ่ งทีเ่กาะมอลตา712 แน่นอนวา่ไม่ ใช่อบุตัเิหตจุากมมุมอง
ของพระเจ้า พระเจ้าทอดพระเนตรเกาะที่เต็มไปดว้ยผู้คนที่หลงหายซ่ึงพระเยซูสิน้พระชนม์เพื่อไถ่ถอน 
ขณะที่เปาโลกช่วยเก็บกิ่งไม้เพื่อจุดไฟ งูพิษตวัหน่ึงก็เกาะที่มือของท่าน เพราะท่านไม่ตาย พระเจ้าจึงเริม่
เปิดประตแูห่งพันธกิจสำาหรบัเปาโลบนเกาะน้ัน

ข้อผิดพลาด 6

บางครัง้กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงสอนวา่ เพราะพระเยซูทรง “เหมือนเดิมทัง้เม่ือวาน 
วนัน้ี และตลอดไป”713 เราจึงควรคาดหวงัคำาตอบเดียวกันสำาหรบัการอธิษฐานเสมอ

พระเยซูครสิตท์รงไม่มีการเปลีย่นแปลงในธรรมชาตแิละคณุลักษณะของพระองค ์แตก่ารงานตา่ง ๆ ของ
พระองค์ค่อนข้างคาดเดาไม่ ได้ พระเจ้าไม่ ใช่เครือ่งจักรที่เราสามารถตัง้โปรแกรม ควบคุม หรอืจัดการ
ได ้พระองคท์รงเป็นบุคคลที่กระทำาตามพระประสงคข์องพระองค ์เพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อสง่าราศี
ของพระองค์

ความรกัท่ีพระเจ้ามีต่อเหล่าบุตรผู้ทนทุกข์ของพระองค์ ไม่เปล่ียนแปลง ส่ิงหน่ึงที่เราวางใจได้คือ 
พระเยซูไม่ทรงเปลี่ยนแปลงในความรกัของพระองค!์ พระองคจ์ะไม่ทรงทอดทิง้เรา ฤทธิ์เดชแห่งการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระองคจ์ะยิ่งใหญ่ ในตวัเรา—ฤทธิ์เดชในการเคลื่อนภูเขา บางครัง้ปีน และบางครัง้ขุด
อุโมงคเ์พือ่ลอดผ่าน! พระคณุและสันตสุิขทีพ่อเพียงของพระองคจ์ะค้ำาจุนเราในความทุกข์ยากและความ
เจ็บปวดเสมอ เน่ืองจากพระองคท์รงมอีำานาจสูงสุด ทกุสถานการณ์ทีเ่ราเผชิญจะยอมจำานนตอ่การควบคมุ
ของพระองคแ์ละถูกถักทอสู่ความสมบูรณ์แบบของพระองค์

ผมจะไม่มีวนัลืมเวลาเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เจสซ่ีอายุ 5 สัปดาห์ ได้รบัการวนิิจฉัยวา่เป็นมะเรง็จอ
ประสาทตา (มะเรง็ในดวงตา) เหมือนที่พ่อแม่ทุกคนจะเป็น เบ็คกีก้ับผมเจ็บปวดกับความไม่แน่นอนที่รอ
อยูข่า้งหน้า แตเ่มือ่เรามุุง่ไปไปตามทางน้ัน สันตสุิขที่ ไมอ่าจบรรยายได้ โอบลอ้มเราไว ้สันตสุิขน้ีเข้ามาเมือ่
เราเริม่หวนนึกถึงสภาวการณ์ที่ ไมม่ี ใดเทยีบไดซ่ึ้งนำาเรามาถงึช่วงเวลาน้ี ตอ่ไปน้ีเป็นบางส่ิงทีท่ว่มท้นหวัใจ
ของเราดว้ยสันตสุิขและการสรรเสรญิ อยา่งแรก เราไมค่วรจะอยู่ ในสหรฐัอเมรกิา แตเ่ราก็อยู ่สองสามสัปดาห์
กอ่นเริม่ภาคการศึกษาแรกของการเป็นผูส้อนศาสนา ผมบงัเอญิไดเ้ห็นการก่ออาชญากรรม และรฐัอนิเดยีนา
ตกลงที่จะจ่ายคา่เดนิทางกลับบ้านให้ครอบครวัของเรา ถ้าผมจะให้การเป็นพยาน อย่างที่สอง เราไม่ควรจะ
ไดสู้ตบัิตรและหนังสือเดนิทางของเจสซีทันเวลาที่จะบินออกจากมะนิลาทันเวลาสำาหรบัการพิจารณาคด ี
แตเ่ราก็ ไดม้า ภายในสามวนัหลังจากที่เจสซีเกิด เราไดอ้อกจากโรงพยาบาล สู้กับการจราจรในกรงุมะนิลา 
และไปถึงสถานทูตสหรฐัฯ โดยมีเวลาเหลืออีกสิบห้านาที เราเป็นลูกคา้รายสุดท้ายในวนัน้ัน ประการที่สาม 
เราไม่ควรจะอยู่ที่สำานักงานแพทย์ ในมิชิแกน แตเ่ราก็อยู่ แม้วา่เราจะไม่สงสัยอะไรก็ตาม แตเ่ราตดัสินใจ
ตรวจสุขภาพทารกให้ดก่ีอนจะกลับคนืสู่สนาม ประการที่ส่ี ขณะที่เรากำาลังสวมเสือ้คลุมเพื่อเดนิออกจาก
ห้องทำางานของแพทย์ เพื่อนกุมารแพทย์ของเราไดม้องเข้าไปในดวงตาของเจสซ่ีเป็นครัง้สุดท้าย การมอง

712 กิจการ 28 
713 ฮีบร ู13:3



244 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

ครัง้สุดทา้ยน้ีกลายเป็นการช่วยชีวติเจสซ่ี เรามัน่ใจวา่ถา้เรากลบัมาทีฟิ่ลปิปินส์ โดยไมต่ดิโรค เจสซีคงตายแน่

ขณะทีเ่ราน่ังไปในรถตอนเดอืนตลุาคม ในวนัน้ันพระเจ้าไดเ้ปิดตาของเราราวกับวา่ดวงตาของเราไม่เคยถกู
เปิดมากอ่นถงึเบือ้งหลงัการจดัการชีวติของเราอยา่งละเอยีด และความงามอนัทว่มทน้ของสิทธอิำานาจและ
การดแูลเอาใจใส่ทีท่ำาให้เราเหมือนจะหยุดหายใจ ความมัน่ใจของเราไม่ไดอ้ยู่ทีค่วามสามารถของเราในการ
ส่ังการและควบคมุพระเจา้ แตอ่ยู่ ในอำานาจของพระองคท์ีจ่ะทำาใหท้กุสถานการณ์ในชีวติเรายอมจำานนตอ่
การควบคมุดว้ยความรกั ความห่วงใย และอำานาจสูงสุดจากพระองค์

ข้อผิดพลาด 7

กลุ่มศาสนศาสตรแ์ห่งความเจรญิรุง่เรอืงบางครัง้บิดเบือนความหมายของ ความเช่ือ

ยากอบให้คำาเชือ้เชิญครสิตจักรที่สวยงามน้ี:

มีผู้ ใดในท่ามกลางพวกท่านป่วยหรอื? จงให้ผู้น้ันเรยีกบรรดาผู้ปกครองของครสิตจักรมา และให้
คนเหล่าน้ันอธิษฐานเผื่อเขา โดยเจิมเขาด้วยน้ำ ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และ การ
อธิษฐานแห่งความเช่ือจะช่วยผู้ป่วยน้ันให้รอด และองคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะทรงรกัษาเขาให้หาย714

บ่ายวนัหน่ึงขณะทีผ่มเดนิผ่านหมู่บ้านแห่งหน่ึงพรอ้มกับศิษยาภิบาล เด็กทารกทีป่่วยหนักคนหน่ึงถูกนำา
หาเราเพือ่อธษิฐาน เทา่ทีผ่มจำาได ้เด็กป่วยมาสองสัปดาหแ์ลว้ และขณะทีเ่ราฟังเรือ่งเศรา้จากมารดาทีน้่ำ าตา
ไหล ใจเราก็เป่ียมดว้ยความเมตตาสงสารของพระเจา้ ผมจะไมล่มืวา่เมือ่เราวางมอืบนทารกทีป่่วยคนน้ีและ
เริม่อธิษฐาน พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงเป็นพยานต่อหัวใจของเราวา่ ด้วยพระประสงค์ของพระองค์ เด็ก
คนน้ีจะหายเป็นปกต ิเราอธิษฐานโดยไม่ลำาบาก แตเ่ป็นธรรมชาต ิเราไม่ไดก้ำาหนดเจตจำานงของเราไวก้ับ
พระเจ้า แตรู่สึ้กวา่เราเป็นเครือ่งมือของพระองค ์ความมั่นใจในการรกัษาและความกล้าหาญที่จะขอไม่ได้
มาจากความพยายามของเราเอง แตม่าจากพระประสงคแ์ละพระคณุของพระเจา้ วนัรุง่ขึน้เมือ่เรากลบัไปที่
หมูบ่า้นน้ัน เราพบวา่ทารกน้ันสบายดตีามทีค่าดไว ้ผมเชือ่วา่น่ีคอืคำาอธิษฐานแหง่ความเชือ่ทีย่ากอบพดูถงึ

ความเช่ือก็คือความไวว้างใจ ไม่ ใช่ความไวว้างใจให้เหล่าบุตรของพระเจ้าเรยีกรอ้งทางของพวกเขา ความ
วางใจเป็นการเช่ือวา่พระเจ้าสามารถและจะทำาทุกอย่างที่พระองคป์ระสงคจ์ะทำา

ความทุกข์ทางกายมักจะทำาให้เรามี โอกาสเตบิโตในความไวว้างใจ เฮนรี ่ฟรอสต ์เขียนวา่:

สำาหรบัผม น่ีเป็นประสบการณ์อันน่ายินด ีถ้าความเจ็บป่วยไดท้ำาให้ตวัผมเองอยู่ ในความดแูลของ
พระองค์ ได้อย่างเต็มที่ ไม่วา่จะในยามเจ็บป่วยหรอืในยามสบาย เพ่ือทูลถามวา่พระองค์ต้องการ
ให้ผมทำาอะไรในการแสวงหาการรกัษา เพื่อจะถามวา่สถานการณ์แนะนำาน้ีพระองค์จะรกัษาแบบ
อัศจรรยห์รอืไม;่ ทีจ่ะแสวงหา, การขาดการรกัษาดงักล่าว, เพือ่จะรูจ้ติใจของพระองค์ ในส่วนทีเ่กีย่ว
กบัการรกัษาอยา่งอืน่; และสุดท้ายตอ้งยอมรบัพระประสงคข์องพระองค์ ไมว่า่มนัจะเป็นอะไรก็ตาม 
ไม่เพียงแตย่อมจำานน แตย่ังในความไวว้างใจและดว้ยการสรรเสรญิดว้ย715

714 ยากอบ 5:15
715 Henry Frost, Miraculous Healing: ทำาไมพระเจ้ารกัษาบางคนและไม่รกัษาคนอืน่? (Hagerstown: Christian Heritage, 

2000), 110
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 » อภปิรายขอ้ผดิพลาดเจ็ดประการของกลุม่ศาสนศาสตรแ์หง่ความเจรญิรุง่เรอืงดว้ยกนั ขอ้ผดิพลาด
เหล่าน้ีปรากฏชัดในครสิตจักรหรอืในหมู่ครสิเตยีนที่คณุรูจ้ักหรอืไม่? อะไรคอืผลลัพธ์ของการเชื่อ
ข้อผิดพลาดเหล่าน้ี? อย่าลังเลที่จะแบ่งปันเรือ่งราวการรกัษาและการช่วยให้รอด

บทสรปุ
ความทุกข์เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ดีและเป่ียมด้วยความรกั จงกอดรบั ด้วยความทุกข์ 
พระองค์ทรงทำาให้คุณและผมเป็นไปตามพระฉายของพระบุตร การจดจำาส่ิงน้ีจะนำาสันติสุขมาสู่ ใจเรา
และเรง่การเปลีย่นแปลงของเรา

ไม้ชิน้เล็กชิน้หน่ึงเคยบน่อย่างขมขืน่เพราะเจา้ของตัง้อกตัง้ใจถากมนั ตดัมันและทำาให้ ในเต็มไป
ดว้ยร ูแตค่นที่ตดัมัน... ไม่สนใจคำาบ่นของมัน เขากำาลังทำาขลุ่ยขึน้มาหน่ึงอัน…716

บทเรยีนท่ี 13 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. ใช้เวลาอยา่งน้อยสามสิบนาที ในสัปดาห์น้ีทบทวนบทเรยีนน้ี รวมทัง้ข้อพระคมัภีรอ์า้งองิ 
ทูลขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อความเข้าใจ

3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ควรทำาในชีวติของคุณลงในบันทึกส่วนตัว ตามที่
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่คณุ

4. ใครค่รวญเพลงสดดุอีย่างน้อยหน่ึงบทในช่วงเวลาการให้ข้อคดิทางวญิญาณประจำาวนั
ของคณุ และจดบนัทกึส่ิงทีผู่ป้ระพนัธเ์พลงสดดุกีลา่วเกีย่วกบัอปุนิสัยและคณุลกัษณะ
ของพระเจ้าลงในบันทึกส่วนตวั

5. บันทึกคำาอธิษฐานส่วนตวัเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณและการเตบิโตโดยอาศัย
บทเรยีนน้ีลงในบันทึกส่วนตวั

6. ฝึกใช้ Daily Prayer Guide ของ Dr. Brown ในการอธษิฐานส่วนตวัประจำาวนัของคณุ

716 MR Dehaan, Broken Things , ตามที่อ้างถึงใน Charles Swindoll, Favorite Stories and Illustrations (Philippines, 
OMF Literature, 1998), 547



246 การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาณ Shepherds Global Classroom

บทเรยีนท่ี 13 การสอบ
1. พิสูจน์จากพระคมัภีรว์า่ความทุกข์เป็นส่วนหน่ึงของพระประสงคข์องพระเจ้าสำาหรบัครสิเตยีน

2. ครสิเตยีนมองโลกดว้ยสองวธิีอะไร?

3. ข้อใดสอนวา่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเราในการทนทุกข์?

4. ตาม โรม 8:28-29 พระเจ้าไดท้รงทำาให้ทุกส่ิงทำางานรว่มกันเพื่อประโยชน์ของผู้ที่รกัพระองค ์ จุด
ประสงคสู์งสุดของพระองคค์อือะไร? “เพื่อเราจะได ้ __________ กับ __________ ของเขา 
__________”

5. ประโยชน์ส่ี ในแปดประการของความทุกข์ที่กล่าวถึงในบทเรยีนน้ีมีอะไรบ้าง?

6. จงอธิบายข้อผิดพลาดของกลุ่มศาสนศาสตร์แห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างน้อยสองข้อด้วยคำาพูดของ
คณุเอง
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บทเรยีนท่ี 14

ก่อตัง้โดยชุมชนครสิเตียน

บทเรยีนท่ี 13 การทบทวน
หมายเหตถุงึหวัหน้าชัน้: ทบทวนประเด็นหลกัของบทเรยีนที ่10 ขอนักเรยีนคนทีย่นิดจีะแบง่ปันคำาอธษิฐาน
ส่วนตวัจากบทเรยีนที ่13

วตัถุประสงค์ของบทเรยีน

1. เรยีนรูท้ี่จะให้คณุคา่กับครสิตจักร ชุมชนของพระครสิต์

2. ทำาความเขา้ใจวา่ชมุชนทางฝ่ายวญิญาณน้ีมีความสำาคญัตอ่การเตบิโตทางฝ่ายวญิญาณ
ของเราเพียงใด

3. ให้คำามั่นที่จะมีส่วนรว่มมากขึน้ในชีวติของครสิตจักร

ภาพรวมของชีวติ

ถูกขัดขวางโดยความหน้าซ่ือใจคด

กราเซีย หญงิสาวชาวลาตนิ ไดร้บับาดเจ็บจากคนหน้าซ่ือใจคดในโบสถ์ของเธอและกลายเป็นคนดถููกเหยยีด
หยาม เธอมช่ีวงเวลาทีย่ากลำาบากในการไวว้างใจ เธอยงัคงเขา้รว่มพธิสัีปดาหล์ะครัง้ แต่ไมค่อ่ยตดิตอ่กับใคร
เลยนอกจากการนมสัการในเช้าวนัอาทติยท์กุสัปดาห ์เธอรูสึ้กวา่ความสัมพนัธส่์วนตวัของเธอกบัพระเจา้ก็
เพียงพอแล้ว

ถูกขัดขวางโดยการมีธุระยุ่งเกินไป

อีวาน นักธุรกิจในเอเชีย เข้ารว่มพิธีนมัสการครัง้ใหญ่ ในเมืองของเขา แตเ่ชื่อวา่เขายุ่งเกินกวา่จะรบัใช้คริ
สตจักร เขาถวายสิบลด แต่ไม่มีอะไรมากกวา่น้ันอีก เขาแทบไม่รูจ้ักช่ือใครในครสิตจักรของเขาเลย
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ถูกขัดขวางด้วยความพอใจในสิง่ท่ีมีอยู่

อาคาชิ เป็นผูป้ระกาศข่าวประเสรฐิทีค่นตอ้งการในแอฟรกิา เขามกัจะเป็นคนที่ ใหแ้ต่ไมค่อ่ยไดร้บัพระคณุ
จากครอบครวัของพระเจา้ เขากำาลงัเหงาและอ่อนแอทางฝ่ายวญิญาณ เพราะเขาไม่ ให้ โอกาสครสิเตยีนคน
อื่นเข้ามาในชีวติของเขา

เกิดอุปสรรคเพราะวญิญาณชอบตำาหนิติเตียน

จมิและลซ่ิาเป็นชาวอเมรกิาเหนือทีเ่ปลีย่นครสิตจกัรหลายครัง้ในทศวรรษทีผ่า่นมา พวกเขายงัไมพ่บครสิต
จักรที่ถูกใจเลย พวกเขาจึงไม่ไดผู้กมัดกับกลุ่มครสิตจักรใด พวกเขาเรว็ที่จะแสดงความไม่ชอบและกังวล
เกีย่วกบัครสิตจกัรแตล่ะแหง่ทีพ่วกเขาเขา้รว่ม แต่ไมเ่คยเป็นอาสาสมคัรสำาหรบัพันธกจิและไมค่อ่ยตดิตอ่
กับเพื่อนผู้เช่ือในกลุ่มย่อย พวกเขาไม่รูว้า่ตวัเองขาดอะไร!

มีสว่นรว่มอย่างเต็มท่ี

ครสิเตยีนครสิตจักรพันธสัญญาใหม่:

และพวกเขาซ่ึงอยูพ่รอ้มใจกนัตอ่เน่ืองทกุวนัในพระวหิาร และหกัขนมปังตามบา้น ไดร้บัประทาน
อาหารของตนด้วยความช่ืนชมยินดีและความจริงใจ โดยสรรเสริญพระเจ้า และได้รับความ
โปรดปรานจากประชาชนทุกคน717

แม้วา่ภาพทัง้หมดยกเวน้ภาพสุดท้ายจะเป็นเรือ่งสมมต ิพวกเขาอธิบายทัศนคตทิี่ครสิเตยีนจำานวนมากมี
ตอ่ครสิตจกัร ท่ัวโลก มีผู้เช่ือจำานวนมากที่ ไม่ไดเ้ช่ือมตอ่กบัอวยัวะอืน่ในพระกายของพระครสิตอ์ยา่งลกึซึง้ 
อย่างมีความหมาย และวธิีตา่ง ๆ ที่เปลีย่นแปลงไป

 » ทำาไมคณุคดิวา่ครสิเตยีนจำานวนมากจงึขาดการมส่ีวนรว่มในครอบครวัของพระเจา้? ความเกยีจครา้น
มีส่วนอย่างไร? หรอืความไม่แยแส? หรอืความเห็นแก่ตวั? หรอืความกลัว? เหตใุดครสิเตยีนจึงกลัว
ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้กับครสิเตยีนคนอื่นในบางครัง้?

แนวคิดหลัก
พระวญิญาณบรสุิทธิก์อ่สรา้งเราตามพระฉายของพระเยซคูรสิตเ์มือ่เรามส่ีวนรว่มในชมุชนครสิเตยีน ความ
จรงิขอ้น้ีนับวา่สำาคญั! เราไม่สามารถปฏิเสธไดถ้า้เราจะเตบิโตฝ่ายวญิญาณ จุดประสงค์ของพระเจ้าสำาหรบั
ครสิตจักรครสิเตียนทุกแห่งคือการจัดเตรยีมการยอมรบั การอบรมศลีธรรม ความรบัผิดชอบ และ
โอกาสในการรบัใช้ท่ีจำาเป็นสำาหรบัการเติบโตฝ่ายวญิญาณ 

ในบทเรยีนน้ี เราจะสำารวจวา่ทำาไมการมีส่วนรว่มและความมุ่งมัน่ในชีวติของครสิตจักร—โดยการนมัสการ, 

717 กิจการ 2:46-47a
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การรบัใช้, การสามัคคธีรรม, กลุ่มสาวก, การประชุมอธิษฐาน, การเป็นพยาน, ฯลฯ—มีความสำาคญัมากจรงิ 
ๆ เราจะสำารวจพลังที่การมีส่วนรว่มในชุมชนครสิเตยีนไดก้่อสรา้งตวัเราตามพระฉายของพระเยซู

 » อา่น เอเฟซัส 4:11-13 และ โรม 12 :4-16 ดว้ยกนั จากขอ้เหลา่น้ี เรามวีธิี ใดบา้งทีเ่รารบัใช้กนัแลักนั
ในฐานะเพื่อนรว่มความเช่ือ? เป้าหมายสุดท้ายคอือะไร ตาม เอเฟซัส 4:13?

ส่ิงสำาคญัคอืตอ้งเข้าใจวา่เป้าหมายของทุกส่ิงที่เราทำาในความรกัและการรบัใช้ซ่ึงกันและกัน ( โรม 12) ควร
จะจรรโลงใจกันและกัน ทีละเล็กทีละน้อย เพื่อให้เราแตล่ะคนมีพระฉายของพระผู้ช่วยให้รอดที่สมบูรณ์
แบบของเรา (เอเฟซัส 4) ความจรงิน้ีที่ฝังอยู่ ในใจเรา จะเพิ่มความหมายให้กับการกระทำาที่เล็กน้อยที่สุด

ครสิตจักรคืออะไร?

คณุและผมถกูซือ้ดว้ยพระโลหติอนัล้ำาคา่ของพระครสิตแ์ละรบับพัตศิมาโดยพระวญิญาณบรสุิทธิเ์ขา้สู่คริ
สตจกัรของพระครสิต—์พระกายของพระองค ์เจ้าสาวของพระองค ์พระวหิารของพระองค ์ครอบครวัที่ ได้
รบัการไถข่องพระองค!์ ผูเ้ช่ือทัง้หมดรวมกนัเป็นครสิตจกัร! ครสิตจกัรไม่ ใช่อาคาร ครสิตจกัรคอืคณุ! ครสิต
จักรคอืเรา ครสิตจักรคอืสามี ภรรยา ลูก ๆ และเพือ่นของเรา อย่าให้เรานึกถึงครสิตจักรวา่เป็นเพียงสถานที่
เราไปในวนัอาทิตย ์หรอืเป็นท่ี ๆ  เราพบปะผูค้น ทกุคนที่ ไดร้บัการไถเ่ป็นส่วนหน่ึงของครสิตจกัรสากลของ
พระเจ้า และเช่ือมตอ่ซ่ึงกันและกัน เพื่อจุดประสงค์ ในการส่ังสอน ซ่ึงจำาเป็นตอ่ความอาวโุสฝ่ายวญิญาณ

เหตใุดการมีส่วนรว่มในชุมชนครสิเตยีนจึงมีความสำาคญัมาก? น่ีเป็นเพียงเหตผุลบางส่วน

การมีสว่นรว่มในชุมชนคือเหตุผลท่ีเราถูกสรา้งขึน้มา
เราถกูสรา้งตามพระฉายของพระเจ้าตรเีอกานุภาพ—พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ บุคคลเหล่าน้ีในตรเีอกานุภาพรว่มสามัคคธีรรมอย่างสนิทสนมและมีความยินดชัี่วนิรนั
ดร ์เราถูกสรา้งขึน้ดว้ยความสามารถและความตอ้งการเดยีวกันน้ี เราถูกสรา้งมาเพ่ือการสามัคคธีรรม เรา
ถูกสรา้งมาเพื่อกันและกัน718 เราถูกสรา้งขึน้เพ่ือความสัมพันธ์ทางฝ่ายวญิญาณที่ลึกซึง้และมีความหมาย 
เมื่อชุมชนขาดหายไปจากชีวติฝ่ายวญิญาณของเรา เราก็อ่อนแอลง เห็นแก่ตัวมากขึน้ เปราะบางต่อการ
ทำาบาปมากขึน้ เปราะบางตอ่การถูกโจมตขีองศัตรมูากขึน้ เหงามากขึน้ แตกสลายมากขึน้ และมีความผิด
ปกตทิางรา่งกายและจติใจมากขึน้ ดร.เดนนิส คนิลอวเ์ขยีนวา่ “คน ๆ  หน่ึงไม่ได้ตระหนักถึง การเอาแต่
ใจตัวเองน้ีท่ี โน้มลงตราบเท่าท่ีเขาอยู่อย่างโดดเด่ียวใจ เราต้องอยู่ ในชุมชนเพ่ือตระหนักถึงปัญหา
ในจิตวญิญาณของเขาเอง”719

การแยกตวัเป็นกลยทุธของซาตาน มันไดร้บัการพรรณนาในพระคมัภรีว์า่เป็น “สิงโตทีส่่งเสียงคำาราม เสาะ
หาผู้ที่มันจะกินได”้720 คนที่อาศัยอยู่ ในแอฟรกิารูว้า่สิงโตล่าเหยื่อของพวกมันอย่างไร พวกมันวิง่ไล่ตามฝูง
สัตวจ์นกวา่จะมีตัวหน่ึงที่เริม่ถอยหลัง จนกวา่ตัวที่อ่อนแอที่สุดจะแยกตัวออกจากที่กำาบังที่ ให้การคุ้มกัน
ของฝูงที่เหลือ จากน้ัน สิงโตก็จะกระโจนและขย้ำา

718 วลีซ้ำามากกวา่ 50 ครัง้ในพันธสัญญาใหม่
719 Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Wilmore: Francis Asbury Press, 1998), 65
720 1 เปโตร 5:8
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พระเจา้ทรงกำาหนดตัง้แตก่ารวางรากฐานของโลกเพือ่ใหผู้ค้นอยู่ ในชมุชนเล็ก ๆ  ทีเ่รยีกวา่ครอบครวั ทารก 
เด็ก ผู้ ใหญ่ แม้แตค่นในวยักลางคนและผู้สูงอายุก็ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวั ลองนึกภาพทารก
ที่เกิดมาแต่ต้องถูกแม่ทอดทิง้ เน่ืองจากทารกไม่สามารถกินอาหารหรอืทำาให้รา่งกายอบอุ่นได้เอง เธอจะ
ตายในที่สุด! ลองนึกภาพเด็ก ๆ และคนหนุ่มสาวท่ี ไม่ชอบการปลอบโยน การชีน้ำา วนัิย และการส่ังสอน
ของพอ่แม ่พวกเขาจะลำาบาก ลองนึกภาพคนชราที่ ไมม่คีนดแูล ชีวติของพวกเขามกัจะจบลงอยา่งน่าเศรา้

ไม่วา่คุณจะอยู่ ในช่วงไหนของชีวติ คุณก็ต้องมีครอบครวั ถ้าคุณไม่มีครอบครวัทางโลกที่แข็งแรง ก็เป็น
ไปไดว้า่คณุอาจตอ้งดิน้รนที่จะเป็นครสิเตยีนที่แข็งแรงทางวญิญาณ อารมณ์ และสังคม แตพ่ระเจ้าไดจ้ัด
เตรยีมอีกครอบครวัหน่ึงให้คณุ—ครอบครวัของพระเจ้า!

ความจำาเป็นในการมีส่วนรว่มในชุมชนน้ันแสดงออกโดยทางพันธสัญญาใหม่ ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นชัดเจนวา่
เราต้องการกันและกัน และเราไม่ได้ถูกสรา้งมาเพื่อใช้ชีวติอย่างที่ ไม่ขึน้กับใคร ในพันธสัญญาใหม่มีการ
อา้งอิงอย่างน้อย 55 ขอ้เกีย่วกบัวธิทีีค่รสิเตยีนควรมคีวามสัมพนัธต์อ่กนัและกนั พระเจา้แสดงใหเ้ราเห็นวา่
ชุมชนฝ่ายวญิญาณมีความสำาคญัมาก 20 ข้อจากทัง้หมด 55 ข้อน้ีส่ังให้เรารกักันและกัน แตม่ีอีกหลายข้อ:

 · จงอยู่อย่างสงบสุขซ่ึงกันและกัน (มาระโก 9 :50)
 · ล้างเท้าของกันและกัน (ยอห์น 13:14)
 · รกัซ่ึงกันและกัน (ยอห์น 13 :34)
 · จงรกักันและกันดว้ยความรกัฉันพี่น้อง ( โรม 12 :10)
 · จงเป็นน้ำ าหน่ึงใจเดยีวกัน (ถ่อมใจ) ตอ่กันและกัน ( โรม 12 :16)
 · อย่าให้พวกเรากล่าวโทษกันและกัน ( โรม 14:13)
 · จงตอ้นรบักันและกัน ( โรม 15:7)
 · เตอืนสตกิันและกัน ( โรม 15:14)
 · จงคอยซ่ึงกันและกัน (1 โครนิธ์ 11:33)
 · มีความห่วงใยซ่ึงกันและกัน (1 โครนิธ์ 12:25)
 · จงรบัใช้ซ่ึงกันและกัน (กาลาเทีย 5:13)
 · อดกลัน้ตอ่กันและกัน (เอเฟซัส 4:2)
 · จงเมตตาตอ่กันและกัน (เอเฟซัส 4:32)
 · ปราศรัยกันในหมู่พวกท่านเองในบรรดาเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ  

(เอเฟซัส 5:19)
 · ยกโทษให้กันและกัน ( โคโลสี 3:13)
 · ส่ังสอนและเตอืนสตซ่ึิงกันและกัน ( โคโลสี 3:16)
 · จงปลอบประโลมกันและกัน (1 เธสะโลนิกา 4:18)
 · เสรมิสรา้งให้จำาเรญิขึน้ซ่ึงกันและกัน (1 เธสะโลนิกา 5:11)
 · จงสารภาพความผิดทัง้หลายของพวกท่านตอ่กันและกัน (ยากอบ 5:16)
 · จงอธิษฐานเผื่อกันและกัน (ยากอบ 5:16)
 · เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน (1 เปโตร 3:8)
 · จงตอ้นรบัเลีย้งดซ่ึูงกันและกัน (1 เปโตร 4:9)
 · ยอมอยู่ ใตบ้ังคบัตอ่กันและกัน (1 เปโตร 5:5)
 · รว่มสามัคคธีรรมซ่ึงกันและกัน (1 ยอห์น 1:7)
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ครสิตศาสนาเป็นเรือ่งของครอบครวั! เราตอ้งมีชีวติแบบทีพ่ึง่พาอาศัยกันและเช่ือมโยงกัน เราตอ้งมีความ
เช่ือมโยงทางวญิญาณและทางอารมณ์กบัครสิเตยีนคนอืน่ ๆ  วา่เมือ่พวกเขารอ้งไห ้เรารอ้งไห ้และเมือ่พวก
เขาช่ืนชมยนิด ีเราก็ช่ืนชมยนิดี721 เมือ่เราเห็นพีน้่องเปลอืยกาย ยากจน และหวิโหย เราจะทำาทุกอยา่งเทา่ท่ี
ทำาไดเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการของพวกเขา722 ตามทีย่ากอบกลา่ว น่ีคอืส่ิงทีค่วามเป็นครสิเตยีนหมายถงึ

พระเยซูเสด็จมาเพ่ือสรา้งชุมชน ไม่ ใช่
แค่เพ่ือช่วยเป็นรายบุคคล
ไมต่อ้งสงสัยเลย เหตผุลท่ีคนจำานวนมากไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัผูเ้ช่ือคนอืน่—ในการนมสัการ, ในการแบง่ปัน
ความตอ้งการ, ในการรบัประทานอาหารรว่มกัน, ในการสารภาพบาป, ในการสามคัคธีรรมและการอธษิฐาน
—เพราะพวกเขาไม่เคยเรยีนรูท้ี่จะให้คณุคา่กับครสิตจักร .

พระเยซูกำาลังสรา้งครสิตจักรของพระองค์

ถ้าคุณถามสมาชิกครสิตจักรโดยเฉลี่ยวา่ ทำาไมพระเยซูทรงทนทุกข์และสิน้พระชนม์ พวกเขาจะตอบวา่ 
“เพือ่ช่วยฉันให้รอดจากบาป” “เพือ่ฉันจะไดม้ีความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระองค”์ คำาตอบเหล่าน้ีเป็นความ
จรงิ แต่ไม่ ใช่ความจรงิทัง้หมด พระเยซูประทานความจรงิทัง้หมดใน มัทธวิ 16:18 "เราจะสรา้งครสิตจกัรของ
เราไว ้และประตทูัง้หลายแห่งนรกจะไม่มีชัยชนะตอ่ครสิตจักรน้ันเลย" คำาวา่ “ครสิตจักร” หมายถึง ชุมชน
หรอืการชุมนุมทีเ่รยีกออกมา เราดว้ยกนัประกอบกนัเป็นครสิตจกัรน้ี พระเยซูเสด็จมาเพือ่เรยีกเราออกจาก
โลกและทำาบาปเพื่อทำาให้เราเป็นหน่ึงเดยีวกับพระเจ้าและตอ่กันและกัน “เพื่อพวกเขาทุกคนจะเป็นอัน
หน่ึงอันเดยีวกัน เหมือนอย่างที่พระองคค์อืพระบิดาทรงอยู่ ในข้าพระองค ์และข้าพระองคอ์ยู่ ในพระองค ์
เพือ่พวกเขาจะเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในเราทัง้สอง เพือ่โลกจะไดเ้ชื่อวา่พระองคท์รงส่งขา้พระองคม์า”723

การพดูหรอืทำาราวกบัวา่เราไมต่อ้งการครสิตจกัร—ทีเ่ราไมต่อ้งการกนัและกนั—คอืการดหูมิน่แผนการของ
พระเยซู การวพิากษ์วจิารณ์ของคณุในส่ิงเล็ก ๆ ของครสิตจักรระดบัโลก (การชุมนุมในท้องถ่ินของคณุ)
—โดยไม่ตอ้งอธิษฐาน รกั และทำาทุกอย่างเท่าที่ทำาไดเ้พื่อรกัษาและตกแตง่ให้สวยงาม—คอืการเหยียบย่ำา
ส่ิงล้ำาคา่ที่สุดของพระเยซูและการเสียสละที่พระองค์ ไดท้รงกระทำา!

1. ครสิตจักรเป็นเจ้าสาวท่ีมีค่าของพระองค์

ครสิตจักรถูกเรยีกวา่เป็นเจ้าสาวของพระครสิต ์เราเป็นเจ้าสาวของพระครสิตด์ว้ยกัน ซ่ึงพระองค์ ไดท้รง
สละชีวติให้ “เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงชำาระให้บรสุิทธิ์ และทำาให้ครสิตจักรน้ันสะอาดดว้ยการชำาระล้างแห่ง
น้ำ าโดยพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบครสิตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุดด่างพรอ้ย ริว้
รอย หรอืส่ิงเช่นน้ันใด ๆ เลย”724 จงระวงัวธิีที่คณุพูดเกี่ยวกับเจ้าสาวของพระเยซู! ใครก็ตามที่เป็นเจ้าบ่าว

721 โรม 12:15
722 ยากอบ 2:15
723 ยอห์น 17:21
724 เอเฟซัส 5:26-27
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จะโกรธมากเมื่อไดย้ินคนพูดเรือ่งรา้ย ๆ เกี่ยวกับเจ้าสาวของเขา เยาะเย้ยรอยตำาหนิของเธอ หัวเราะเยาะ
ความสกปรกของเธอ พระเยซูจะตอ้งเจ็บปวดและโกรธเพียงใดเมื่อเราอ้างวา่เป็นครสิเตยีน แตก่ลับชี ้ให้
เห็นขอ้บกพรอ่งและตำาหนิเจา้สาวของพระองค—์เจา้สาวทีพ่ระองคห์ลัง่โลหติอนัมคีา่—แตแ่กต้วัวา่เราไม่
สามารถสละเวลาและทรพัยากรของเราเพื่อจะเห็นวา่เธอมีความสวยงามมากขึน้ทางฝ่ายวญิญาณ!

2. ครสิตจักรเป็นครอบครวัท่ีตัง้ช่ือตามพระครสิต์

เปาโลกลา่ววา่ “เพราะเหตน้ีุ ขา้พเจา้จงึคกุเข่าของข้าพเจา้ลงตอ่พระบิดาของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของพวกเรา ซ่ึงครอบครวัทัง้หมดในสวรรคแ์ละแผน่ดนิโลกก็ไดช่ื้อมาจากพระองค”์725 เราตอ้งเรยีนรูท้ี่
จะรกัและเคารพซ่ึงกนัและกนัในฐานะครอบครวั และเราตอ้งระวงัวธิทีีเ่ราปฏบิตัติอ่ครอบครวัของพระเยซ!ู

3. ครสิตจักรเป็นพระกายของพระครสิต์ ประกอบขึน้จากของประทานต่าง ๆ มากมายท่ีพ่ึงพาซ่ึง
กันและกัน726

เราตอ้งเพิม่ความหยัง่รูค้า่ตอ่ความหลากหลายของของประทานทีพ่ระเจท้รงใหเ้รา แทนทีจ่ะแยกแตล่ะส่วน
ออกจากกนั เราตอ้งไมด่หูมิน่พระวรกายของพระครสิต ์แตต่อ้งเสียสละเพือ่นำากนัและกนัไปสู่ความอาวโุส!727

4. ครสิตจักรเป็นพระวหิาร สถิตอยู่โดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ 728 และพระเยซูทรงนำาเหล่าครสิเตียน
มาสรา้ง ซ่ึงเรยีกวา่ “ศลิาท่ีมีชีวติ”

เราเป็น “ศิลาที่มีชีวติอยู่ ก็ถูกก่อขึน้เป็นพระนิเวศน์ฝ่ายจิตวญิญาณ เป็นพวกปุโรหิตอันบรสุิทธิ์ เพื่อถวาย
บรรดาเครือ่งบูชาฝ่ายจติวญิญาณ เป็นทีช่อบพระทยัตอ่พระเจา้โดยพระเยซูครสิต”์729 ในฐานะศิลาทีม่ชีีวติ
ในสถานศักดิสิ์ทธ์ิฝ่ายวญิญาณทีพ่ระเยซกูำาลงัสรา้ง เราจงึเชือ่มตอ่ถงึกนั พึง่พาซึง่กนัและกนั และเราเป็น 
“ช่ัวอายุที่ทรงเลือกสรรไวแ้ล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาตอิันบรสุิทธิ์ เป็นชนชาตอิันประหลาด 
เพ่ือพวกท่านจะไดส้ำาแดงบรรดาคำาสรรเสรญิของพระองค ์ผู้ ไดท้รงเรยีกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด 
เข้าสู่ความสวา่งอันมหัศจรรย์ของพระองค”์730 ส่ิงน้ีน่าทึ่งและลึกซึง้เกินกวา่ที่เราจะเข้าใจได!้

แลว้เราจะแยกจากกนัและกนั ไปอยู่ ในมมุส่วนตวัของเรากบัพระเจ้าไดอ้ย่างไร? เราทำาไม่ได!้ เราตอ้งเขา้ไป
มีส่วนรว่มในส่วนเล็ก ๆ ของอาคารหลังน้ี ลงทุนใน “หินที่มีชีวติ” อืน่ ๆ เพื่อเราทุกคนจะกลายเป็นวหิารที่
เต็มไปดว้ยการประทับอยู่ของพระเจ้า

ความเข้าใจในครสิตจักรน้ีเป็นหน่ึงในการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในชีวติของผม ผมสำาเรจ็การศึกษาจาก
โรงเรยีนพระคมัภีร์ ในปี 1993 และสามสัปดาห์ตอ่มาไดเ้ป็นศิษยาภิบาลของโบสถ์เล็ก ๆ ในช่วงตน้ๆ บาง
ครัง้ ผมรูสึ้กลำาบากใจที่จะช่ืนชมคณุคา่ของครสิตจักรในท้องที่ที่พระเจ้ามอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ

725 เอเฟซัส 3:14-15
726 1 โครนิธ์ 12:12-27
727 โคโลสี 1:28-29
728 1 โครนิธ์ 3:16
729 1 เปโตร 2:5
730 1 เปโตร 2:9
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ราะครสิตจักรมีส่วนรว่มในปัญหา แตข่ณะท่ีผมขับรถผ่านเมืองในคนืฤดหูนาวที่หนาวเย็น หิมะ และฤดู
หนาวในปี 1996 และฟังเทศนาทางวทิยขุอง ดร. จอหน์ แมคอาเธอร ์ผมเริม่เห็นครสิตจกัรในแบบที่ ไมเ่คย
มีมาก่อน ข้อความของเขามีช่ือวา่ “ทำาไมผมถึงรกัครสิตจักร”; และในขณะที่เขาสอน ผมก็เริม่ตกหลุมรกั 
ครสิตจกัรของผมเช่นกัน! ผมรอ้งไหด้ว้ยความยนิดเีพราะพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดเ้ปิดตาของผมใหม้องเห็น
แผนการอันน่าเกรงขามของพระเจ้าสำาหรบัครสิตจักร น่ีเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของคำาสอนของ ดร. จอห์น:

ในความลึกลับของตรเีอกานุภาพ เราเห็นวา่มีความรกัที่ [มหัศจรรย์] และนิรนัดรร์ะหวา่งสมาชิก
ของตรเีอกานุภาพ… ความรกัน้ันต้องหาการแสดงออก รกัแท้มักจะแสวงหาที่จะให้ และในการ
แสดงความรกัอนัสมบรูณ์ตอ่พระบตุรของพระองค ์พระบดิาทรงสัญญากบัพระบตุร… พระองคท์รง
สัญญากบัพระบตุรเรือ่งคนที่ ไดร้บัการไถ ่ที่ ไดร้บัการพสูิจน์ ถกูชำาระใหบ้รสุิทธิ ์และไดร้บัเกยีรตยิศ 
พระองคท์รงสัญญาวา่จะนำาผู้ที่ ไดร้บัการไถ่มาสู่สง่าราศี เพือ่พวกเขาจะไดอ้ยู่ ในทีซ่ึ่งพระบิดาและ
พระบตุรประทบัอยูต่ัง้แตก่่อนเวลาจะเริม่ตน้… และกลุม่ผูถ้กูเรยีกกลุม่น้ี คอืผูค้นสำาหรบัพระนาม
ของพระองค ์731 จากทุกเผ่า ทุกผู้คน ทุกภาษา และทุกชาติ732 —จะสรา้งวหิารที่มีชีวติสำาหรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ กลายเป็นที่ประทับของพระเจ้า…

ความหมายโดยสมบูรณ์ของพระประสงค์นิรนัดรข์องพระเจ้าจะชัดเจนเมื่อได้เปิดเผยไว้ ในพระ
ธรรมววิรณ์ ทีน่ั่นเรามองเห็นสวรรค ์และคณุคดิวา่ครสิตจกัรที่ ไดร้บัชัยชนะกำาลังทำาอะไรอยูท่ีน่ั่น? 
ส่ิงทีค่รอบครองธรรมกิชนที่ ไดร้บัสง่าราศีช่ัวนิรนัดร?์ พวกเขานมัสการและถวายเกยีรตแิดพ่ระเมษ
โปดก สรรเสรญิพระองค—์และแมก้ระท่ังปกครองรว่มกับพระองค์733 พระกายโดยรวมเป็นภาพของ
เจา้สาว บรสุิทธิ ์ปราศจากตำาหนิ สวมใส่ผา้ลนิินงดงาม734 พวกเขาอาศัยอยูก่บัพระองคช่ั์วนิรนัดร ณ 
ที่ซ่ึงไม่มีกลางคนื ไม่มีน้ำ าตา ไม่มีความเศรา้โศก และไม่มีความเจ็บปวด735 และพวกเขาสรรเสรญิ
และปรนนิบัตพิระเมษโปดกตลอดไป น่ันคอืความครบถ้วนแห่งพระประสงคข์องพระเจ้า น่ันคอื
เหตผุลที่ครสิตจักรเป็นของประทานของพระองคแ์ก่พระบุตร736

ผมตระหนักวา่ในคนืท่ีหิมะตกโดยพระคณุ ผมจงึไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของบางส่ิงทีว่เิศษเกนิกวา่จะจนิตนาการ
ได!้ เจ้าสาวของพระครสิตเ์ป็นของประทานแห่งความรกัจากพระบิดาถึงพระบุตร! ผมเกิดความเช่ือมั่นวา่
ไม่วา่ครสิตจักรท้องถิ่นจะเสียหายเพียงใด ไม่วา่การเทศนาจะจืดชืดเพียงใด ไม่วา่ดนตรจีะแย่แค่ไหน ไม่
วา่การสามัคคธีรรมของครสิตจักรจะไรผ้ลสักเพียงใด ไม่วา่สมาชิกในครสิตจักรจะมีเน้ือหนังอย่างไร ผมก็
ควรรกัครสิตจักรน้ัน!

 » ส่วนน้ีทำาให้คณุคดิตา่งออกไปเกี่ยวกับครสิตจักรอย่างไร?

731 กิจการ 15:14
732 ววิรณ์ 13:7
733 ววิรณ์ 22:3-5
734 ววิรณ์ 19:7-8
735 ววิรณ์ 21:4
736 จอห์น แมคอาเธอร ์“Why I Love the Church.” เพิ่มการเน้น
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ฤทธ์ิอำานาจของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิถูกปลดปล่อย  
 ให้แก่ครสิเตียนท่ีแสดงออกซ่ึงชุมชนฝ่ายวญิญาณ
ทกุครัง้ทีเ่ราอา่นวา่พระวญิญาณบรสุิทธิถู์กหลัง่ลงในพนัธสัญญาใหม ่ส่ิงน้ันเกดิขึน้เมือ่สาวกกลุม่หน่ึงมารวม
ตวักัน อธิษฐานดว้ยใจทีเ่ป็นหน่ึงเดยีวกัน ในวนัเพ็นเทคอสต์ ในฐานะเหล่าสาวก “ ไดม้ีน้ำ าหน่ึงใจเดยีวกัน
อยู่ ในสถานที่แห่งเดยีวกัน... และพวกเขาทุกคนก็เต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์…”737 พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ได้รบัการเทลงบนกลุ่ม ไม่ ใช่เฉพาะบุคคลใดบุคลหน่ึง แน่นอน เรารูว้า่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
เตมิแตล่ะคนเช่นกัน แตม่ีบางส่ิงที่พิเศษและมหัศจรรย์ที่เกิดขึน้เมื่อผู้เช่ือที่มี ใจเดยีวกันมารวมกันเป็น
น้ำ าหน่ึงใจเดยีวกัน ความรกั และการอธิษฐาน

ตอ่ มาภายหลัง ภาย ใต ้การ กดขี่ ข่มเหง อย่าง หนัก ขณะ ที่ พวก เขา ชุมนุม กัน อธิษฐาน ตกึ ทัง้ หลัง “ ไดห้วัน่
ไหว และพวกเขาทุกคนเต็มเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และพวกเขากล่าวพระวจนะของพระเจ้าดว้ย
ใจกล้าหาญ”738 ถ้าคณุตอ้งการพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้ในสถานการณ์ที่สิน้หวงั: จงอธิษฐาน นมัสการ 
และรบัใช้กับครสิเตยีนคนอื่น ๆ

ในช่วงเวลาท่ีสิน้หวงั เราจำาเป็นต้องมีชุมชนครสิเตียน

ครอบครวัของผมมีช่วงเวลาทีสิ่น้หวงัและมักหนีไปยังทีห่ลบภัยแห่งพระกายของพระครสิตเ์พือ่ให้กำาลังใจ 
คำาแนะนำา และความเข้มแข็ง ดว้ยการวนิิจฉัยโรคมะเรง็ของเจสซี ลูกชายแรกเกิดของเรา และการรกัษา
ส่ีปี เราไขวค่วา้ไปหาพระกายของพระครสิตแ์ละเรยีนรูว้า่ครอบครวัของพระเจ้ามีคา่เพียงใด เราเป่ียมดว้ย
พระวญิญาณแห่งพระคณุโดยการอธิษฐานอ้อนวอนของพวกเขาและการแบ่งปันในสิ่งที่ครอบครวัของเรา
ตอ้งการ ในฐานะมิชชันนาร ีท่ีประสบช่วงเวลาของความเหงา ความกลัว ความเจ็บป่วย และสงครามฝ่าย
วญิญาณ และความเจ็บปวดของบุตรที่หายไป เราได้รบัการเติมเต็มด้วยพระวญิญาณแห่งสันติสุข การ
เยียวยา ชัยชนะ และการปลดปล่อยผ่านทุกวกิฤตโดยครอบครวัฝ่ายวญิญาณของเรา บทเรยีนน้ีไม่ ใช่แค่
ศาสนศาสตรท์ี่ดเีท่าน้ัน แตเ่ป็นความจรงิที่ ใช้การไดส้ำาหรบัข้อท้าทายตา่ง ๆ ของชีวติ มีพลังพิเศษที่หลัง่
ออกมาโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์เมื่อครสิตจักรรว่มกันเป็นใจเดยีว

ครสิเตยีนหลายคนอ่อนแอและเปราะบางเพราะความปรารถนาที่เห็นแก่ตวัเรือ่งความเป็นส่วนตวั!

 » เหตุใดบางครัง้จึงเป็นเรือ่งยากสำาหรบัครสิเตียนที่จะเปิดเผยความต้องการ ความผิดพลาดและ
ความล้มเหลวทางวญิญาณ ภาระของพวกเขา? เราจะสรา้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กันและ
กันไดอ้ย่างไร?

737 กิจการ 1:14, กิจการ 2:1, 4
738 กิจการ 4:31
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โดยทางพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เราได้รบัพลังรว่ม
กันท่ีจะเป็นพยานเพ่ือพระครสิต์

พระเยซูตรสักับเหล่าสาวกวา่ “แตท่่านจะไดร้บัฤทธิ์เดชเมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์เสด็จลงมาบนท่าน และ
เจ้าจะเป็นพยานของเรา”739 ผมคดิวา่เมื่อเราอ่านข้อความน้ี บางครัง้เราคดิวา่เราแตล่ะคนไดร้บัอำานาจเพื่อ
จะเป็นพยานเท่าน้ัน แต่พระเยซูกำาลังตรสักับครสิตจักรของพระองค์รว่มกัน ครสิตจักรที่รว่มกันน้ันจะ
เป็นพยานที่เป่ียมดว้ยพระวญิญาณของพระองค์

มีการหลั่งไหลเป็นพิเศษแก่ผู้เชื่อเพื่อเป็นพยานถึงข่าวประเสรฐิเมื่อพวกเขาทำารว่มกัน ผมกำาลังนึกถึงคริ
สตจักรแห่งหน่ึงในเม็กซิโกที่ ใช้เวลาวางแผนงาน อธิษฐาน และการบรจิาค ไดอ้อกไปในชุมชนนอกรตีทัว่
เมอืงเพือ่แบง่ปันพระกติตคิณุและรบัใช้คนยากจน พวกเขาทำาเช่นน้ีเป็นทกุสัปดาหแ์ละทกุเดอืน พระเจา้
ประทานรางวลัพวกเขาด้วยจิตวญิญาณ ผมยังนึกถึงกลุ่มเยาวชนในเม็กซิโกที่ ไปโรงพยาบาลในนามของ
พระเยซูและจัดหาอาหารให้กับคนยากจนที่ครอบครวัไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได ้พวกเขาเป็นพยาน
รว่มกันและพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดห้ลัง่ลงบนพันธกิจของพวกเขา

ความรบัผดิชอบในการเอาชนะจติวญิญาณตา่ง ๆ ไดน้ั้น ไม่ไดอ้ยูท่ีค่รสิเตยีนคนเดยีว แตอ่ยูท่ีพ่วกเราดว้ย
กนั เราแตล่ะคนมขีองประทาน ประจกัษ์พยาน การทรงเรยีก เราแตล่ะคนมส่ีวนเล็กน้อยในการเป็นพยาน 
แต่ไม่มี ใครทำาไดท้ัง้หมด บางคนปลูก บางคนรดน้ำ า พระเจ้าทำาให้เตบิโต740

ในบทเรยีนแรกของหลักสูตรน้ี ผมไดเ้ล่าเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราที่ ไดร้บัความรอด เป็นเวลาหน่ึงปีแล้ว
ตัง้แตผ่มเขยีนประจกัษ์พยานน้ัน ในช่วงหลายเดอืนทีผ่า่นมา แดนน่ีและคมิยงัคงเตบิโตในความเชื่อของ
พวกเขา ทกุคนรอบตวัพวกเขาสังเกตเห็นและพวกเขาทัง้สองเป็นพรอนัยิง่ใหญส่ำาหรบัการสามคัคธีรรมใน
ท้องถิ่นของเรา

เมื่อเรว็ ๆ น้ี คมิมีเพื่อนที่ ไม่เช่ือช่ือ เฮตต ีซ่ึงเธอรูจ้ักมาส่ีสิบปีแล้ว ไดแ้สดงความสนใจอย่างจรงิใจที่จะทำา
ส่ิงทีถ่กูตอ้งกบัพระเจา้ เพือ่นคนน้ีไมเ่คยรูจ้กัพระครสิตเ์ป็นการส่วนตวั แมว้า่เธอเคยไดร้บัขา่วประเสรฐิมา
บา้งในช่วงหลายปีทีผ่า่นมาและดำาเนินชีวติทีย่ากลำาบากมาก แดนน่ี คมิ เบ็คกี ้และผมจงึไปหาเธอ เมือ่ผม
ถาม เฮตต ีเกีย่วกับความสนใจในส่ิงฝ่ายวญิญาณของเธอ เธอตอบวา่: “ฉันไม่อยากจะเช่ือการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กิดขึน้กับแดนน่ีและคมิ ฉันรูจ้ักพวกเขามาส่ีสิบปีแล้วและไม่อยากเช่ือในส่ิงทีแ่ตกตา่งในชีวติของพวก
เขา!” ตอ่มาในการสนทนา เธอพดูวา่ “ฉันอยากไดร้บัความรอด” ผมแบง่ปันการศึกษาพระคมัภรีพ์ระกติตคิณุ
ที่ชัดเจน และเรานำาเฮตตีมาหาพระเยซูด้วยกัน ถ้าผมพยายามให้คำาพยานแก่เฮตตี นอกเหนือจากการ
เป็นพยานของแดนน่ีและคมิแล้ว ผมไม่คดิวา่จะส่งผลอะไรที่มากนัก เราเป็นพยานของพระครสิตด์ว้ยกัน

739 กิจการ 1:8
740 1 โครนิธ์ 3:6
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จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเราไม่เคยมีประสบการณ์กับ 
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิกับทางครสิตจักรท้องถ่ินของเรา?
เป็นเรือ่งสำาคญัทีจ่ะตอ้งยอมรบัวา่ไม่ ใช่ทกุครสิตจกัรในทอ้งถิน่เป็นส่วนหน่ึงของครสิตจกัรทางจติวญิญาณ
ทัว่โลกของพระครสิต ์มคีรสิตจกัรของผูเ้ช่ือปรากฏความตายและความเส่ือมโทรมและเป็นที ่ๆ  พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ไดจ้ากไปแล้ว น่ีไม่ ใช่ครสิตจักรที่เราควรเข้ารว่ม

เราต้องยอมรับด้วยว่า คริสตจักรแท้แต่ละแห่งอาจไม่ ได้ซื่อสัตย์ต่อพระคัมภีร์เท่ากัน ไม่ ได้รับความ
โปรดปรานจากพระเจ้าเท่ากัน ไม่ไดป้ระกอบดว้ยพระวญิญาณเท่ากัน และไม่ไดม้ีภาระในเรือ่งการไถ่เท่า
กนั คนเราตอ้งแสวงหาการไตรต่รองรว่มกบัการอธษิฐานเกีย่วกบัการสามคัคธีรรมใดทีจ่ะดทีีสุ่ดสำาหรบัพวก
เขาและครอบครวั จากน้ันจงึเลือกทีจ่ะเป็นผูม้ส่ีวนรว่มอยา่งแข็งขนัไมว่า่จะเป็นวนัทีด่แีละวนัทีเ่ลวรา้ย! น่ี
เกิดขึน้เมื่อผลของพระวญิญาณก่อตวัขึน้ในเรา น่ีเกิดขึน้เมื่อพระครสิตท์รงถูกสรา้งขึน้ในเรา

หลายปีมาแลว้ในฟิลปิปินส์ คำาสอนของวทิยากรคนหน่ึงทีค่า่ยพระคมัภรีภ์าคฤดรูอ้นของเราน่าผดิหวงัมาก! 
คำาสอนของเขาน่าเบือ่ แหง้แลง้ และขาดพลงั บางคนทีเ่ขา้รว่มเริม่บน่และตำาหนิ แตผ่มจะไมม่วีนัลมืส่ิงที่
ศิษยาภบิาลของเราพดูกบัพวกเรากลุม่หน่ึงทีร่วมตวักนัหลงัจากรบัใช้หน่ึงในน้ัน: “พีน้่องทัง้หลาย” เขาพดู
ดว้ยความนอบน้อม “น่ีเป็นโอกาสของเราที่จะเตบิโตในความรกั!” มันเป็นถ้อยคำาที่เรยีบง่ายและทรงพลัง
จากพระเจ้าที่มีมายังหัวใจของผม เพราะในขณะที่เรานมัสการ สามัคคธีรรม และรบัใช้กับผู้เชื่อคนอื่น ๆ 
มักจะมีส่ิงที่น่าผิดหวงัอยู่เสมอ พระเจ้าใช้เหตกุารณ์ที่ ไม่สบายใจเหล่าน้ีเพื่อสรา้งความรกัให้เรา

บ่อยครัง้ผมพบวา่เมื่อครสิเตียนพูดถึงครสิตจักรของพวกเขาที่กำาลังจะตาย พวกเขาอาจจะพูดถึงความ
ตายของพวกเขาเองมากกวา่! เรือ่งน้ีทำาให้ผมนึกถึงศิษยาภิบาลที่ผมไดย้ินท้อใจกับครสิตจักรของเขามาก
จนประกาศในหนังสือพมิพว์า่วนัอาทติยห์น้าเขาจะจดังานศพให้ โบสถข์องเขา! ดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็น 
ผู้คนมาปรากฏตัวในเช้าวนัอาทิตย์ซ่ึงพวกเขาไม่ได้ ไปที่น่ันหลายปีแล้ว อาคารเต็มไปดว้ยคนจนแน่นไป
หมด และข้างหน้ามี โลงศพอยู่!

ศิษยาภิบาลเริม่ตน้กิจกรรมโดยเปิดฝาโลงและเชิญทุกคนเข้าแถวเพื่อดคูรสิตจักรที่ตายแล้ว เมื่อพวกเขา
มองเข้าไปในกระจก พวกเขาก็เห็นตวัเอง!

ชุมชนครสิตชนเป็นวถีิทางของพระเจ้าใน
การสรา้งเราตามพระฉายของพระบุตร
ผู้เช่ือหลายคนผิดหวงัจากครสิตจักรท้องถิ่น พวกเขาจึงละทิง้ครสิตจักรท้องถิ่นทุกแห่ง และตดัสินใจทีจ่ะ
ไมต่กลงปลงใจกบัครสิตจกัรใด พวกเขาอาจเข้ารว่มเป็นครัง้คราว แต่ไม่ไดม้ส่ีวนรว่มอยา่งแข็งขนั ส่ิงทีพ่วก
เขามักไม่รูก็้คอื เมื่อพวกเขาละทิง้ชุมชนครสิเตยีน พวกเขากำาลังละทิง้วธิีการชำาระให้บรสุิทธิ์ของพระเจ้า

ถา้คณุจะเป็นคนที่ ใหต้นเองมากขึน้ รา่เรงิมากขึน้ รกัใครม่ากขึน้ เป็นเหมอืนพระเจา้มากขึน้ คณุตอ้งเช่ือม
ตอ่กับครอบครวัน้ีเป็นประจำา โดยทางการนมัสการในครสิตจักร การเป็นสาวกกลุ่มเล็ก ๆ และความรบัผิด
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ชอบแบบตวัตอ่ตวั เราจะคอ่ย ๆ ถูกเปลี่ยนเป็นคนแบบที่เราถูกสรา้งมาให้เป็น แตค่รสิตจักร/ชุมชนฝ่าย
วญิญาณแบบไหนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด?

ชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงเปิดรบั741

ครสิตจักรในพันธสัญญาใหม่มีส่วนในการทะเลาะววิาท ยกตวัอย่าง ใน โรม 14 มีการแบ่งแยกในครสิตจักร
ของกรงุโรมเกีย่วกบัส่ิงทีน่่าสงสัย742 บางคนไมส่ามารถกนิเน้ือที่ ไม่ โคเชอร์ ได ้ในขณะท่ีบางคนก็กนิได ้บาง
คนรูสึ้กวา่จำาเป็นตอ้งถอืวนัฉลองของชาวยวิ ในขณะทีค่นอืน่ไมท่ำา ทัง้สองฝ่ายกำาลงั “กล่าวโทษกนัและกนั” 
743 คำาที่เปาโลใช้สองสามครัง้ในบทน้ี การนมัสการและการสามัคคธีรรมเริม่ตงึเครยีด ส่ิงตา่ง ๆ เริม่ไม่เป็น
ที่น่ายินดเีอาซะเลย! ทางออกคอือะไร?

เปาโลกบอกวา่ วธิแีกป้ัญหาคอืการรบัหรอืยอมรบัซึง่กนัและกนั ผูเ้ขม้แข็งฝ่ายวญิญาณตอ้งรบั “คนทีอ่่อนแอ
ในความเช่ือ...แตม่ิ ใช่เพือ่การโตเ้ถยีงตา่ง ๆ  ทีเ่ต็มไปดว้ยขอ้สงสัย”744 คนออ่นแอก็ตอ้งรบัผูท้ีก่นิดว้ย “เพราะ
พระเจ้าได้ โปรดรบัเขาไวแ้ล้ว”745 และสำาหรบัครสิตจักรทัง้หมด เปาโลกล่าวดว้ยปัญหาเดยีวกันทีม่ี ในใจวา่ 
“เหตฉุะน้ัน พวกท่านจงตอ้นรบักันและกัน เหมือนอย่างที่พระครสิต์ ไดท้รงตอ้นรบัพวกเราเพื่อสง่าราศี
ของพระเจ้า”746

ครสิตจักรของพระเยซูจะมีความหลากหลายอยู่เสมอ และมีส่ิงล่อใจที่ดีที่ทำาให้ตัดสินซ่ึงกันและกันใน
ประเด็นตา่ง ๆ คำาตอบคอืการตอ้นรบักันและกัน น่ีไม่ไดห้มายความวา่เราควรประนีประนอมหลักคำาสอน
หรอืวถิีชีวติที่ ไม่เป็นไปตามพระคมัภีรอ์ย่างชัดเจน แตห่มายความวา่เราจะตอ้งปลูกฝังบรรยากาศท่ีผู้เช่ือ
ที่แท้จรงิซ่ึงสำาแดงผลแห่งความรอดจะรูสึ้กถึงการตอ้นรบั 747

จอห์น เวสลีย์ กล่าวในคำาเทศนาทีม่ีช่ือเสียงวา่ เรือ่งน้ีเป็นผลทีห่ลีกเลีย่งไม่ไดจ้ากความอ่อนแอของมนุษย์
และการขาดความเข้าใจที่วา่เราทุกคนย่อมมีความคดิเห็นที่แตกตา่งกันบ้างในเรือ่งฝ่ายวญิญาณ เขากล่าว
วา่คำาถามหลักที่เราควรเน้นคือ: “ ใจของเธอถูกต้องเหมือนที่ ใจของฉันอยู่กับใจของเธอไหม ถ้าใช่ ก็ยื่น
มือเธอมาสิ”748

ชุมชนที่ยอมรบัไม่ ใช่คนที่อดทนตอ่ทุกส่ิง ไม่เห็นดว้ยในทุกส่ิง ไม่ไดร้บัของประทานในลักษณะเดยีวกัน 
แตร่วมกันดว้ยความจรงิและความรกั

 » มีข้อท้าทายอะไรบ้างในการเป็นคนใจกวา้งหรอืเป็นครสิตจักรที่เปิดกวา้ง?

741  มัทธิว 11:34-35,  มัทธิว 28:18-20;  โรม 15:7
742  โรม 14:1
743  โรม 14:4, 10, 13
744  โรม 14:1
745  โรม 14:3
746  โรม 15:7
747 ดเูพิ่มเตมิ  มาระโก 9:35-41.
748 คำาเทศนาของจอห์น เวสลีย์ “Catholic Spirit” ดึงข้อมูลจาก  

http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-39-catholic-spirit January 18, 2021
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ชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงกำาลังให้การสอนทางศลีธรรม

หลกัการน้ีไดร้บัครอบคลมุอยา่งทัว่ถงึในหลกัสูตร Shepherds Global Classroom Doctrine and Practice 
of the Church ผมจึงจะไม่พูดถึงเรือ่งน้ีที่น่ี พวกเขาสอนอย่างไร?

 · โดยการเทศนาและการสอนตามพระคมัภีร์
 · โดยการนมัสการที่เทิดทูนพระเจ้า
 · โดยการสามัคคธีรรมที่แท้จรงิ
 · โดยการรบัใช้

ชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงนำามาซ่ึงความรบัผิดชอบ749

น่ีเป็นหน่ึงในเหตุผลที่สำาคัญที่สุดที่เราต้องมีส่วนรว่มในชุมชนครสิเตียน เราทุกคนต้องการความรบัผิด
ชอบ—โดยเฉพาะศิษยาภิบาลและผู้นำาครสิเตียน ความรบัผิดชอบสรา้งบุคลิกลักษณะ ความรบัผิดชอบ
ทำาให้ผมกลัวบาปมากขึน้ การรูว้า่ผู้คนพึ่งพาผมและจะคาดหวงัให้ประพฤติตามแบบพระเจ้าจากผม ถือ
เป็นการชำาระให้บรสุิทธิ์

ความรบัผดิชอบบางครัง้นำาไปสู่การเผชิญหน้า น่ีก็เช่นกนั เป็นการชำาระใหบ้รสุิทธิแ์ละควรไดร้บัการตอ้นรบั 
เราทกุคนตอ้งการคนทีจ่ะพดูในชีวติของเรา เราตอ้งเปิดใจรบัคนอืน่และสารภาพความผิดของเรา เราตอ้งการ
ความโปรง่ใส ถ้าปราศจากความรบัผิดชอบ เราก็กลายเป็นคนประมาททางฝ่ายวญิญาณ

กษัตรยิด์าวดิตอ้งมคีนแบบนาธนัเพือ่คอยแจ้งความจรงิแกท่า่นแบบซ่ึงๆ หน้า750 เปโตรจำาเป็นตอ้งใหเ้ปาโล
ตำาหนิท่านที่หลงไปจากพระกิตตคิณุ751

1. เราต้องรบัผิดชอบต่อพระคัมภีรร์ว่มกันและกัน

พระคมัภีรเ์สมอ!

2. เราได้รบับัญชาให้ “ตักเตือน”

การตกัเตอืนคอืการเตอืน ให้เฝ้าระวงั และให้คำาแนะนำาแก่กันและกัน เปาโลบอกวา่ให้ “เตอืนคนทัง้หลาย
ที่ดือ้กระดา้ง”752

ถึงอย่างน้ันอย่าถือวา่เขาเป็นศัตร ูแตจ่งเตอืนสตเิขาเหมือนอย่างพี่น้องคนหน่ึง753

749 โคโลสี 3:16; 1 เธสะโลนิกา 5:14
750 2 ซามูเอล 12 
751 กาลาเทีย 2:11
752 1 เธสะโลนิกา 5:14
753 2 เธสะโลนิกา 3:15
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3. เราต้องใช้วนัิย วนัิยเก่ียวข้องกับการตำาหนิ การแก้ ไข และการสัง่สอน

เมธอดสิต์ ในยุคแรกเป็นตวัอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรือ่งผลกระทบของความรบัผิดชอบ ภายใตก้ารเจิมของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ ์จอหน์ เวสลยี ์ผูน้ำ าของพวกเขาไดเ้ทศนาแกม่วลชน (ส่วนใหญ)่ ท่ียากจนและถกูทอด
ทิง้ตามพืน้ทีแ่ออดั มมุถนน และทุง่นาทัว่องักฤษ และไดเ้ห็นการเปลีย่นใจเลือ่มใสในพระครสิตนั์บไมถ่ว้น 
แตเ่ขายงัเห็นผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสเหลา่น้ีจำานวนมากไดก้ลายเป็นสาวกทีอ่าวโุส เต็มไปดว้ยพระวญิญาณ อะไร
คอืเคล็ดลับ? เขายืนยันวา่ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสตา่งมีพันธะสัญญาตอ่กันและกัน

เวสลีย์... ยืนยันวา่ผู้คนเข้ารว่มส่ิงที่เรยีกวา่สังคม ซ่ึงทำาหน้าที่เหมือนครสิตจักร(บ้าน) มาก… 
นอกจากน้ี พวกเขาถูกขอให้เข้ารว่มชัน้เรยีนที่ประกอบดว้ยคนสิบสองคนและหัวหน้าชัน้ แตล่ะ
สัปดาห์พวกเขาถูกท้าทายให้มาท่ีการประชุมชัน้เรยีนเพ่ือเล่าสภาพจิตใจของพวกเขาอย่างตรงไป
ตรงมา เวสลีย์จรงิจังกับเรือ่งน้ีมากจนถ้าผู้คนไม่เข้ารว่มการประชุมในชัน้เรยีน พวกเขาจะไม่ได้
รบัอนุญาตให้กลับมาอีกเวน้แตพ่วกเขาจะมาบอกเหตผุลที่พวกเขาไม่มา

แมว้า่การฝึกฝนของเวสลยีอ์าจไม่ไดผ้ล [ทกุแหง่] ในโลกทกุวนัน้ี แต่ ในตอนน้ันก็สำาเรจ็อยา่งแน่นอน 
เขาเสนอวธิกีารใหผู้ค้น (ดว้ยเหตน้ีุจงึเรยีกวา่ “นักวางแนวทาง” (Methodist)) เพือ่เตบิโตในความ
เป็นพระครสิต์ ในบรบิทของชุมชน754

แบบแผนของการประชุมในชัน้เรยีนคอืใหเ้ชือ่ฟังพระบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ “จงสารภาพความผดิตอ่กนั 
และอธษิฐานเผือ่กนัและกนั เพือ่ทา่นจะหายโรค” ตอ่ไปน้ีคอืคำาถามทีม่กัถกูถามบอ่ยในการประชมุเหลา่น้ัน:

 · คณุไดท้ำาบาปอะไรบ้างนับตัง้แตท่ี่เราพบกันครัง้ล่าสุด?
 · คณุเจอกับการทดลองใจเรือ่งใดมาบ้าง?
 · คณุไดร้บัการปลดปล่อยอย่างไร?
 · คณุไดค้ดิ พูด หรอืทำาส่ิงใดซ่ึงคณุไม่มั่นใจวา่เป็นบาปไหม?

เป็นคำาถามที่ค่อนข้างยาก—แต่ลองนึกดูวา่คำาถามประเภทน้ีจะพลิกโฉมเราอย่างไร ถ้าเราสนใจกันและ
กันมากขนาดน้ี ในบันทึกของจอห์น เวสลีย์มีน่าตกใจทีเดยีว น่ันคอืเขารูสึ้กเศรา้ใจที่ล้มเหลวในการจัดตัง้
กลุ่มและชัน้เรยีนของผู้เช่ือในบางเมืองที่เขาเคยไปเทศนามา มีดวงวญิญาณมากมายไดต้อ้นรบัพระครสิต์
ในเมอืงเหลา่น้ัน แตเ่มือ่เขากลบัไปเยีย่มทีเ่ดมิในเวลายีสิ่บปีตอ่มา พบวา่มคีนทียั่งเหลืออยูเ่พียงไมก่ีค่น น่ี
คอืส่ิงที่เขาพูด:

ข้าพเจ้ามั่นใจย่ิงกวา่ที่เคยเป็นมาวา่ การเทศนาแบบอัครสาวก โดยไม่ไดร้วบรวมผู้ที่ ไดร้บัการฟ้ืน
ใจเข้ากลุม่ฝึกอบรมพวกเขาในทางของพระเจา้ ก็เทา่กบัการใหก้ำาเนิดลกูแลว้ปลอ่ยพวกเขาไว้ ในมอื
ของฆาตกรเท่าน้ันเอง มีการเทศนามากแค่ไหนเพียงใด… แตก็่ ไม่มีสังคมปกต ิไม่มีระเบียบวนัิย 
ไม่มีระเบียบหรอืความสัมพันธ์ และผลที่ตามมาก็คอืเก้าในสิบของผู้ที่เคยตืน่ขึน้ ตอนน้ีง่วงเหงา
หลับเรว็ขึน้กวา่ที่เคย755

754 James Bryan Smith, The Good and Beautiful Community (Downers Grove: InterVarsity Press, 2010), 138
755 Ibid, 139
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ถ้าไม่มีความรบัผิดชอบ ครสิตจักรจะกลายเป็นเรือ่งของอารมณ์และฉาบฉวย ดร.เดนนิส คินลอว ์เช่ือวา่
คุณและผมต้องการความรบัผิดชอบของผู้เช่ือคนอื่น เพื่อที่จะมองเห็นความต้องการของหัวใจของเรา
เอง เขาเขียน:

ผมเช่ือวา่ความต้องการชุมชนครสิเตียนน้ีเป็นแรงจูงใจเบือ้งหลังการสรา้งชัน้เรยีนของจอห์น เว
สลีย์ ในเมธอดสิม์ยุคแรก ผมไม่คดิวา่จะมีวธิีที่ดกีวา่ในการสอนความบรสุิทธิ์ การประชุม [เหล่าน้ี] 
เผยใหเ้ห็นเน้ือหนังของตวัเองและการปกครองแบบเผด็จการของผลประโยชน์ตนเอง เรามกัจะถอื
วา่ครสิตจกัรเป็นสถานทีส่ำาหรบัการส่ังสอน สำาหรบัการเสรมิสรา้งกนัในความเชือ่ แตย่งัเป็นสถานที่
สำาหรบัตรวจสอบและเปิดเผยตนเองอกีดว้ย น่ันคอืส่วนทีเ่จ็บปวดของชีวติครสิตจกัรทีเ่ราไมช่อบ 
แตเ่ป็นส่วนที่จำาเป็น ในการเผยแผ่ศาสนาตา่งแดน ปัญหาที่ ใหญ่ที่สุดของผู้ปฏิบัตงิานเผยแผ่ไม่
ไดอ้ยู่ที่คนที่ยังไม่ไดร้บัความรอด แตเ่ป็นปัญหาทีมีกับมิชชันนารคีนอื่น ๆ น่ันเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนการของพระเจ้า [เพื่อชำาระเราให้บรสุิทธิ์] 756

คำาแนะนำาท่ี ใช้การได้สำาหรบัการมีสว่นรว่มในชุมชน

1. ทำาตวัให้พรอ้มสำาหรบัผู้อื่นและครอบครวัครสิตจักรของคณุ

2. เตือนตัวเองบ่อย ๆ วา่ครสิตจักรมีค่าต่อพระครสิต์เพียงใดและปฏิบัติต่อกันและกันเหมือนเป็น
ครอบครวั

3. มุ่งมั่นทำาพันธกิจตอ่พระวรกาย แม้จะเป็นการล้างห้องนำ ้าก็ตาม!

4. จงมุ่งมั่น ทัง้เวลาที่คณุชอบและไม่ชอบ

5. จงเปิดใจตอ่คนอื่น แม้จะตอ้งกลายเป็นคนเปราะบาง ถ้าคุณเป็นบุรษุ จงผูกมิตรและรายงานชีวติ
ตอ่บุรษุของพระเจ้าอีกคนหน่ึง ถ้าคณุเป็นสตร ีจงแบ่งปันชีวติกับสตรขีองพระเจ้าอีกคนหน่ึง

6. เมื่อคณุประชุมรว่มกันเพื่อการนมัสการ จงทำาดว้ยสุดใจ

7. เมื่อมีปัญหาในครสิตจักรท้องถิ่นของคณุ จงเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหา

756 Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Wilmore: Francis Asbury Press, 1998), 65-66
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บทเรยีนท่ี 14 การบ้าน

1. ทำาแบบทดสอบตามเน้ือหาจากบทเรยีนน้ี

2. พบปะกับเพื่อนรว่มชัน้และเป็นพยานถึงบทเรยีนทางฝ่ายวญิญาณที่คุณได้รบัจาก
หลักสูตรน้ีและวธิีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้บทเรยีนเหล่าน้ีในชีวติของคณุ
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บทเรยีนท่ี 14 การสอบ
1. ครสิตจักรคอือะไร?

2. พระคมัภีร์ ใหม่กล่าวถึงวธิีที่ครสิเตยีนควรมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างน้อยกี่ครัง้?

3. เติมประโยคน้ี ให้ครบถ้วน: “พระเยซูเสด็จมาเพื่อสร้าง __________ ไม่ ใช่แค่เพื่อช่วย 
_______________”

4. ระบุรปูภาพสามคำาที่ ใช้อธิบายครสิตจักร

5. อะไรคอืคณุลักษณะสามประการของชุมชนแห่งการเปลีย่นแปลงทีส่อนในบทเรยีนน้ี?

6. คำาถามส่ีข้อใดที่มักถูกถามในการประชุมชัน้เรยีนเมโธดสิท์ภายใต ้จอห์น เวสลีย์?
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คำาตอบการสอบความม่ันใจ
1. วลี ไหนอธิบายไดด้ทีี่สุด? (เลือกหน่ึงวลีและเสนอหลักฐานในพระคมัภีร์ ไบเบิล)

 · ไดร้บัความรอดโดย พระคณุโดย ความเช่ือรกัษา ดว้ยการงานที่ดี
 · ไดร้บัความรอดโดยการงานที่ด ีรกัษาไว้ โดยการงาน
 · ได้รบัความรอดโดยพระคุณด้วยความเช่ือ รกัษาไว้ โดยพระคุณด้วยความเช่ือ

หลักฐานในพระคมัภีรอ์าจรวมถึง

 · เอเฟซัส 2:8
 · 1 เปโตร 1:5

พระคมัภีรร์ะบุไวอ้ย่างชัดเจนวา่มนุษย์ทุกคนตอ้งไดร้บัความรอด (กิจการ 4:12) คำาถามตอ่ไปน้ีจะช่วยให้
เราเข้าใจวา่เหตผุลที่เราตอ้งไดร้บัความรอด

2. เราตอ้งไดร้บัการช่วยให้รอดเพราะเราเป็น คนบาป (  โรม 3:10, 23;  อิสยาห์ 53:6)

3. ผลของบาปสามประการสำาหรบัคนบาปคอือะไร?

 · บาป แยก เราออกจากพระเจ้า (อิสยาห์ 59:1-2)
 · บาปทำาให้เราอยู่ภายใต ้ความโกรธ ของพระเจ้า (เอเฟซัส 5:5-6)
 · บาปส่งผลเป็น ความตาย ( โรม 6:23; เอเฟซัส 2:1)

4. ความเช่ือในการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูแก้ ไขผลเหล่าน้ีของความบาป
อย่างไร?

 · พระเจ้าทรงทำาให้พระเยซูเป็น บาป สำาหรบัเรา (2 โครนิธ์ 5:21; 1 เปโตร 2:24)
 · ในฐานะตวัแทนของเรา พระเยซู ถูกแยก จากพระเจ้าเพราะบาป (มัทธิว 27:46)
 · พระเยซูทรงรบั พระพิโรธ ของพระเจ้าแทนเรา (อิสยาห์ 53:6-7)
 · โดยความเชื่อในการฟ้ืนคนืพระชนม์ พระเยซูทำาให้เรามีชีวติฝ่ายวญิญาณและมีชีวติอยู่ เป็น

นิรนัดร ์(เอเฟซัส 2:6; 1 เปโตร 1:3)

5. เครือ่งหมายใดชัดเจนที่สุดที่แสดงวา่เราไดร้บัชีวติใหม่ โดยความเช่ือในการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
เยซูครสิต?์

 · เรามีพยานโดยพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ  วา่เราเป็นเหล่าบุตรของพระเจ้า ( โรม 8:16)

 · เรามีความปรารถนาที่จะรูแ้ละ เช่ือฟัง พระวจนะของพระเจ้า (ยอห์น 8:31; 1 เปโตร 2: 2-3; 
1 ยอห์น 2:3-4)
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 · เรามี ความรกั สำาหรบัพระเยซูและสำาหรบัผู้อื่น (ยอห์น 8:42, ยอห์น 13:35; 1 ยอห์น 3:14)

 · แมว้า่เราจะตอ้งถูกตดัแตง่กิง่ แตเ่ราเกดิผลทางฝ่ายวญิญาณ (ยอหน์ 15:8; กาลาเทยี 5:22-23), 
และแม้วา่บางคนอาจยังต่อสู้กับความบาปที่รมุเรา้อยู่ (1 ยอห์น 2:1; ฮีบร ู12:1) เราเอาชนะ 
บาป โดยจงใจและเป็นนิสัย (1 ยอห์น 2:29) จอห์น เวสลีย์ กล่าวไวด้งัน้ี “บาปยังคงอยู่ แตม่ัน
ไม่ครอบงำา”

6. ทำาไมพระเยซูตอ้งหลั่งพระโลหิตของพระองค?์ ( ฮีบร ู9:22;  1 เปโตร 1:18-19)

เพราะโดยกฤษฎกีาของพระเจา้ บาปไมส่ามารถ ยกโทษ ได้ หากไมมี่การหลัง่เลอืดทีป่ราศจากบาป 

7. ทำาไมจึงสำาคญัที่พระเยซูทรงเกิดเป็นมนุษย์? ( 1 ทิโมธี 2:5)

ในฐานะทีเ่ป็นทัง้มนุษยแ์ละพระเจา้ พระเยซทูรงกลายเป็น ผู้ ไกล่เกล่ีย ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์
พระองคเ์ป็นตวัแทนของทัง้พระเจ้าผู้บรสุิทธิ์และคนบาป พระองคก์ลายเป็นอาดมัคนที่สองที่ ไม่
ตกสู่บาป และดว้ยเหตน้ีุจึงมีคณุสมบัตเิป็นเครือ่งบูชาที่สมบูรณ์แบบเพื่อเรา

8. การงานมีบทบาทอะไรในความรอดของเรา? ( ยากอบ 2:17;  ทิตสั 3:8;  เอเฟซัส 2:10)

การงานที่ดเีป็นผลจากการบังเกิดใหม่

9. คณุตอ้งทำาอย่างไรจึงจะรอด?

 · จงยอมรบั วา่คณุเป็นคนบาปและ กลับใจ ( โรม 6:23; กิจการ 3:19)
 · จงเช่ือ พระกิตตคิณุ (กิจการ 16:31; เอเฟซัส 2:8)
 · จงสารภาพ พระเยซูเป็นพระเจ้า ( โรม 10:9)

10. เราไม่เพียงไดร้บัความรอดโดยความเช่ือในงานที่สำาเรจ็ของพระครสิตเ์ท่าน้ัน แตย่ังไดร้บัการคุม้ครอง
โดย ความเช่ือดว้ยเช่นกัน ( 1 เปโตร 1:5)
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บันทึกการบ้าน
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การทดสอบ

ทบทวนบทเรยีน (30 นาที)

บนัทกึการไตรต่รองประจำาวนั

การใครค่รวญเกี่ยวกับ
พระเจ้าจากสดดุี

เขียนคำาอธิษฐานส่วนตวั

ใช้ คูม่ือการอธิษฐาน
ประจำาวนั

งานอื่น ๆ

การสมคัรขอรบัประกาศนียบตัรการสำาเรจ็หลกัสูตรจาก Shepherds Global Classroom อาจกรอกไดท้ีห่น้า
เวบ็ของเราที ่www.shepherdsglobal.org ประกาศนียบตัรจะถกูส่งแบบดจิทิลัจากประธานของ SGC ไปยัง
อาจารย์ผู้สอนและผู้อำานวยความสะดวกที่กรอกใบสมัครในนามของนักเรยีน
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ดัชนี
การกลับใจ,  108

การควบคุมตนเอง,  120, 196

การเคร่งบัญญัติ,  22, 147
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นิสัย,  123, 134, 224

บาป,  172, 173, 175
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หลักสูตรหลักคำาสอนพืน้ฐาน
ความเช่ือของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรศาสนศาสตรท์ีเ่ป็นระบบ ซ่ึงอธิบายหลักคำาสอนของครสิเตยีนเกีย่วกับพระคมัภีร ์
พระเจ้า มนุษย์ บาป พระครสิต ์ความรอด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ครสิตจักร และวาระสุดท้าย

โรม
หลักสูตรน้ีสอนศาสนศาสตรแ์ห่งความรอดและพันธกิจตามที่อธิบายไว้ ในพระธรรมโรม อภิปรายประเด็น
ตา่ง ๆ ที่ขัดแย้งกันในครสิตจักร 

อวสานศาสตร์
หลักสูตรน้ีสอนเกีย่วกับพระธรรมดาเนียลและววิรณ์พรอ้มกับส่วนอืน่ ๆ ของพระคมัภีรเ์ชิงพยากรณ์และ
เน้นหลักคำาสอนที่สำาคญั เช่น การเสด็จกลับมาของพระครสิต ์การพิพากษาครัง้สุดท้าย และอาณาจักรนิ
รนัดรข์องพระเจ้า

หลักคำาสอนและการปฏิบัติชีวติอันบรสุิทธ์ิศกัด์ิสทิธ์ิ
หลักสูตรน้ีใหค้ำาอธบิายเกีย่วกบัชีวติทีบ่รสุิทธิศั์กดิสิ์ทธิซ่ึ์งพระเจ้าคาดหวงัและมอบอำานาจใหแ้กค่รสิเตยีน

หลักคำาสอนและการปฏิบัติของครสิตจักร
หลักสูตรน้ีอธิบายการออกแบบและแผนการของพระเจ้าสำาหรบัครสิตจักรและหัวข้อตา่ง ๆ ในพระคมัภีร ์
เช่น การเป็นสมาชิกของครสิตจักร บัพตศิมา การมีส่วนรว่ม ส่วนสิบ และความเป็นผู้นำาทางวญิญาณ

หลักสูตรการสำารวจพระคัมภีร์
การสำารวจพันธสญัญาเดิม
หลักสูตรน้ีสอนเน้ือหาที่สำาคญัและคำาสอนของพระธรรม 39 เล่มในพันธสัญญาเดมิ 



การสำารวจพันธสญัญาใหม่
หลักสูตรน้ีสอนเน้ือหาที่จำาเป็นและคำาสอนของพระธรรม 27 เล่มในพันธสัญญาใหม่

หลักการในการตีความพระคัมภีร์
หลกัสูตรน้ีสอนหลกัการและวธิกีารตคีวามพระคมัภรีอ์ยา่งถกูตอ้งเพือ่เป็นแนวทางในชีวติและความสัมพันธ์
ของเรากับพระเจ้า

หลักสูตรการประกาศและการเป็นสาวก
บทนำาเก่ียวกับการโต้แย้งหรอืงานเขียนท่ีมีเหตุผล
หลักสูตรน้ีสอนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และปรชัญาสำาหรบัโลกทัศน์ของครสิเตยีน และ
แสดงให้เห็นวา่ความเช่ือของครสิเตยีนสอดคล้องกับเหตผุลและความเป็นจรงิอย่างไร

ศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ในโลก
หลักสูตรน้ีทำาให้ผู้เชื่อในการเทศนาประกาศมีความเข้าใจในคำาสอนและตอบสนองอย่างเหมาะสมตอ่กลุ่ม
ศาสนาสิบแปดกลุ่ม

การประกาศพระคัมภีรแ์ละการเป็นสาวก
หลักสูตรน้ีนำาเสนอหลักการในพระคมัภีรซ่ึ์งเป็นแนวทางในการประกาศข่าวด ีหลักสูตรน้ีบรรยายรปูแบบ
ตา่ง ๆ ของการประกาศและเตรยีมบทเรยีนเพื่อใช้สอนผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่

การสรา้งชีวติฝ่ายวญิญาน
ในหลักสูตรน้ี นักเรยีนจะเรยีนวธิีที่จะมีเจตคติของพระเยซู ที่จะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอย่างท่ีพระเยซู
เกี่ยวข้องกับพระบิดาของพระองค ์ถ่อมตนเหมือนที่พระเยซูทรงทำา ฝึกฝนวนัิยฝ่ายวญิญาณและส่วนตวั
ของพระเยซู อดทนตอ่ความทุกข์เหมือนที่พระเยซูทรงทำา และเพื่อมีส่วนรว่มในชุมชนครสิเตยีน (ครสิต
จักร) ที่ก่อตัง้โดยพระเยซู

การใช้ชีวติแบบครสิเตียนท่ี ใช้การได้
หลักสูตรน้ีประยุกต์ ใช้หลักการของพระคมัภีรก์ับการใช้เงิน ความสัมพันธ์ ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์กับ
รฐับาล สิทธิมนุษยชน และดา้นอื่น ๆ ของการใช้ชีวติในทางปฏิบัติ

การสมรสและครอบครวัของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีให้มุมมองของครสิเตยีนเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงตา่ง ๆ ของชีวติและประยุกต์ ใช้
หลักพระคมัภีรก์ับบทบาทและความสัมพันธ์ ในครอบครวั



หลักสูตรผู้นำ าครสิเตียน
การเป็นผู้นำาในงานรบัใช้
หลักสูตรน้ีเน้นถึงอุปนิสัยของครสิเตยีนในขณะที่สอนผู้นำาให้ชีน้ำ าองคก์รผ่านกระบวนการคน้หาคา่นิยม 
การบรรลุวตัถุประสงค ์การแบ่งปันวสัิยทัศน์ การตัง้เป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การลงมือปฏิบัต ิและ
การประสบผลสำาเรจ็ 

ชีวติและพันธกิจของพระเยซู
หลกัสูตรน้ีศึกษาชีวติของพระเยซใูนฐานะเป็นแบบอย่างสำาหรบัพนัธกจิและความเป็นผูน้ำ าในศตวรรษที ่21 

หลักการสือ่สาร
หลักสูตรน้ีสอนศาสนศาสตรเ์กี่ยวกับการส่ือสาร วธีิการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ และวธีิการเตรยีมและนำา
เสนอคำาเทศนาในพระคมัภีร์

บทนำาสูก่ารนมัสการของครสิเตียน
หลักสูตรน้ีอธิบายวธิีที่การนมัสการส่งผลตอ่ชีวติของผู้เช่ือในทุกแง่มุม และให้หลักการทีค่วรชีน้ำาแนวทาง
ปฏิบัติ ในการนมัสการของปัจเจกและในที่ประชุม 

หลักสูตรประวติัศาสตรค์รสิตจักร
การสำารวจประวติัครสิตจักร I
หลักสูตรน้ีอธิบายถึงวธิีทีค่รสิตจักรบรรลุพันธกิจและปกป้องหลักคำาสอนทีจ่ำาเป็นตลอดช่วงเวลาตัง้แตค่ริ
สตจักรยุคแรกจนถึงการปฏิรปู

การสำารวจประวติัครสิตจักร II
หลักสูตรน้ีอธิบายวิธีที่คริสตจักรขยายและเผชิญกับข้อท้าทายต่าง ๆ ตลอดช่วงเวลาตัง้แต่การปฏิรูป
จนถึงปัจจุบัน


