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บทที่ 2
“ถาผูใดตั้งใจประพฤติตาม...เขาก็จะรู”
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลวคุณจะสามารถ
นิยามคําวา “สิ่งที่ตองทํากอน” (pre-requisite)
ใหรายชื่อของสิ่งที่ตองทํากอน เพื่อที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา
อธิบายวา การบังเกิดใหมหมายถึงอะไร
รูถึงความสําคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรูจักพระสุรเสียง
ของพระเจา
แสดงความเขาใจถึงเรื่องการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงฝายวิญญาณ

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง
วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์
และเปนที่ชอบพระทัยพระเจา ซึ่งเปนนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย
อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัย
ของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี
อะไรเปนที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”
โรม 12:1-2

คํานํา
มีสิ่งที่ตองทํากอนที่จําเปนบางประการ ถาคุณอยากรูจักพระสุรเสียงของพระเจา
สิ่งที่ตองทํากอนคือ บางสิ่งที่คุณตองทํากอนที่จะทําอยางอื่นเปนบางสิ่งที่จําเปนกอนที่
คุณจะสามารถไปถึงเปาหมายนั้นๆ ได
เปาหมายของคุณในหลักสูตรนี้คือ เพื่อที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา บทนี้
อธิบายสิ่งที่ตองทํากอนที่จะสําเร็จเปาหมายนั้น พระเยซูตรัสวา
“ถาผูใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงคของพระองค ผูนั้นก็จะรูวาคําสอนนั้นมา
จากพระเจา หรือวาเราพูดตามใจชอบของเราเอง”
ยอหน 7:17
ขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้ โรม 12:1-2 ใหรายชื่อบางสิ่งที่เปนพระประสงคของพระเจา
สําหรับเราที่ตองทํา ถาเราไดปฏิบัติสิ่งที่ตองทํากอนสิ่งอื่นแลว เราจะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา
และพระประสงคของพระองคสําหรับชีวิตของเรา
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ประสบการณแหงการบังเกิดใหม
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง
วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจาซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย”
โรม 12:1
ตามที่เราไดเรียนรูในบทที่แลววา
ความบาปแยกมนุษยจากการทรงสถิตของพระเจา
เพราะความบาปจึงเปนการยากสําหรับเราที่จะฟงและตอบสนองอยางถูกตองตอพระสุรเสียงของ
พระเจา
ในโลกฝายธรรมชาติ คุณจะจําเสียงของคนแปลกหนาไมได คุณจําไดเฉพาะเสียงของคนที่
คุณรูจักและคุณมีสัมพันธภาพกับเขา
ก็เปนเชนนั้นในโลกฝายวิญญาณ ถาคุณจะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา คุณจะตองมา
รูจักพระเจากอน คุณจะไมสามารถพัฒนาความสัมพันธอันใกลชิดกับพระเจาโดยมีความบาปอยู
ในชีวิตของคุณ
โรม 12:1 ตองการใหคุณกาวเขามาหาพระเจาโดยการมอบถวายชีวิตของคุณแกพระองค
พระเจาไดตรัสผานพระวจนะที่เขียนไวและเปดเผยวาพระประสงคของพระเจาสําหรับคุณ
คือใหคุณพัฒนาความสัมพันธเชนนั้นกับพระองค
“องคพระผูเปนเจาไมไดทรงเฉื่อยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค ตามที่บาง
คนคิดนั้นแตพระองคไดทรงอดกลั้นพระทัยไว
เพราะเห็นแกทานทั้งหลายมาชานาน
พระองคไมทรงประสงคที่จะใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรงปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวง
กลับใจเสียใหม”
2 เปโตร 3:9
พระเจาไมทรงตองการใหคุณใชชีวิตในความผิดบาป พระองคทรงตองการใหคุณมีชีวิต
ตามแผนการของพระองค
“เพื่อจะไดไมดําเนินชีวิตที่ยังเหลืออยูในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย แตตาม
พระประสงคของพระเจา”
1 เปโตร 4:2
พระเจากําลังยืนอยูที่ประตูแหงชีวิตของคุณ ทรงปรารถนาใหคุณเขามาหาเพื่อที่พระองค
จะพัฒนาความสัมพันธกับคุณได
“นี่แนะ เรายืนเคาะอยูที่ประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขา
ไปหาผูนั้นและจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารรวมกับเรา”
วิวรณ 3:20
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พระเจาทรงบอกวัตถุประสงคตั้งแตเริ่มสรางโลกวาจะทรงนํามนุษยทุกคนเขามาสูความรู
ถึงพระเยซูคริสต
“พระเจาไดทรงโปรดใหเรารูความล้ําลึกในพระทัยของพระองคตามพระ
เจตนารมณของพระองคซึ่งพระองคทรงดําริไวในพระคริสต
ประสงควาเมื่อเวลากําหนดครบบริบูรณแลว พระองคจะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่
อยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”
เอเฟซัส 1:9-10
เราถูก “รวบรวมเขาในพระคริสต” โดยการเปนสวนหนึ่งของครอบครัวของพระเจา
เชนเดียวกับที่คุณเกิดเขามาอยูในครอบครัวฝายธรรมชาติ คุณก็ตอง “เกิดใหม” ฝายวิญญาณเขา
มาอยูในครอบครัวฝายวิญญาณ
อานยอหน บทที่ 3 บทนี้อธิบายอยางละเอียดวา การบังเกิดใหมหมายถึงอะไร การที่จะมี
ประสบการณกับการเกิดใหมคุณตองทําดังนี้
1.
ยอมรับวาคุณเปนคนบาป
“เพราะวาทุกคนทําบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจา” โรม 3:23
2.
รูสํานึกวาการลงโทษบาปคือ ความตาย
พระเจาทรงเตือนอาดามและเอวาวาถาเขาทําบาป เขาตองตาย นี่หมายถึงความ
ตายฝายวิญญาณ (การถูกพรากจากการทรงสถิตของพระเจา) และความตายฝายรางกาย
เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนมบนไมกางเขน พระองคสิ้นพระชนมแทนเรา พระองคสิ้นพระชนม
เพราะบาปของเราเพื่อที่เราจะไดมีชีวิตนิรันดร
“เพราะวาคาจางของความบาปคือ ความตาย แตของประทานจากพระเจาคือชีวิต
นิรันดรในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา”
โรม 6:23
ถาเรายอมรับการเสียสละของพระองคเพื่อบาปของเรา เราก็ไมไดอยูภายใตการลงโทษ
แหงความตายอีกตอไป
3.
สารภาพความบาปของคุณ ขอการอภัยโทษ และเชื่อวาพระเยซูสิ้นพระชนมเพื่อ
คุณ
“ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไมไดอยูในเราเลย ถา
เราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”
1 ยอหน 1:8-9
“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”
15

รูจักพระสุรเสียงของพระเจา

ยอหน 3:16
เมื่อคุณถวายชีวิตของคุณแกพระเจาอยางนี้แลว คุณก็ได “บังเกิดใหม” ฝายวิญญาณ
“เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่
เกาๆ ก็ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”
2 โครินธ 5:17
เมื่อคุณบังเกิดใหม คุณก็ไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวฝายวิญญาณของพระเจา คุณไม
ถูกแยกจากพระเจาอีกตอไป เมื่อรางกายคุณตายไป คุณจะไดมีชีวิตนิรันดรอยูกับพระองค
คุณไดเริ่มตนมีความสัมพันธกับพระเจาโดยทางพระเยซูคริสต คุณไดยินและตอบสนอง
ตอความจริงของพระกิตติคุณ เดี๋ยวนี้คุณอยูในสถานะที่จะเรียนรูจักพระสุรเสียงของพระเจา
“ปลาตจึงทูลพระองควา “ถาเชนนั้นทานก็เปนกษัตริยนะซี” พระเยซูตรัสตอบวา
“ทานพูดวาเราเปนกษัตริย
เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเขามาในโลกเพื่อเปนพยาน
ใหแกสัจจะ คนทั้งปวงซึ่งอยูฝายสัจจะยอมฟงเสียงของเรา””
ยอหน 18:37

การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง
วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจาซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย”
โรม 12:1
มีสิ่งที่ตองทํากอนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหคุณรูจักพระสุรเสียงของพระเจาได
พระคัมภีรกลาวถึงประสบการณที่เรียกวา บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประสบการณนี้มีผลจากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูภายในเรา และทวมทนชีวิตของผูเชื่อ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์อํานาจแกผูเชื่อที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งพระเจาทรงพอพระทัย
งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อมีมากมายเกินกวาที่จะกลาวถึงในบท
นี้หลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมชื่อ “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” กลาวถึงงานทั้งหมดของ
พระองค หลักสูตรนี้ใหคําแนะนําที่สมบูรณวาจะรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดอยางไร
งานรับใชที่สําคัญที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยูภายในเราคือ การนําทางผูเชื่อ
ใหรูน้ําพระทัยของพระเจา
“เมื่อพระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสู
ความจริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองค
ทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลานั้นที่จะเกิดขึ้น
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พระองคจะทรงใหเราไดรับเกียรติเพราะวาพระองคจะทรงเอาสิ่งที่เปนของเรามา
สําแดงแกทานทั้งหลาย”
ยอหน 16:13-14
พระคัมภีรกลาววา
“เพราะวาพระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด ผูนั้นก็เปนบุตรพระเจา”
โรม 8:14
การเปนบุตรของพระเจา (บังเกิดใหม) และการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมี
ความสัมพันธกัน
มนุษยธรรมชาติ (ที่ไมไดบังเกิดใหม) ไมไดรับและดําเนินชีวิตตามการทรงนําของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เพราะวาเขาไมไดเปน “มนุษยฝายวิญญาณ” โดยทางประสบการณแหงการ
บังเกิดใหม เขาไมรูจักพระสุรเสียงของพระเจาที่ตรัสเพื่อนําทางชีวิตของเขา
“แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่งเหลานั้นซึ่งเปนของพระวิญญาณแหงพระเจาไมได
เพราะเขาเห็นวาเปนสิ่งโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจได เพราะวาจะเขาใจสิ่งเหลานั้น
ไดก็ตองสังเกตดวยวิญญาณ”
1 โครินธ 2:14
ตัวอยางตอไปนี้มาจากหนังสือกิจการของอัครทูตแสดงถึงการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ภายหลังจากที่พระองคเสด็จเขามาประทับอยูภายในชีวิตของผูเชื่อ
ฟลิป
มัคนายกของคริสตจักรชื่อฟลิปไดรับการทรงนําโดยพระวิญญาณใหเขามาหารถมาคัน
หนึ่งที่เขาพบในทะเลทรายบนทางไปเมืองกาซา
“ฝายพระวิญญาณตรัสสั่งฟลิปวา “จงเขาไปใหชิดรถนั้นเถิด””
กิจการ 8:29
ฟลิปเชื่อฟงการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การพบปะกับขันทีชาวเอธิโอเปยผูกําลัง
อยูบนรถมา
เปโตร
เปโตรไดรับคําบอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหไปกับชาย 3 คน ผูมาจากเมืองซีซาเรีย เป
โตรกลาววา
“พระวิญญาณจึงสั่งใหขาพเจาไปกับเขาโดยไมลังเลใจเลย และพวกพี่นองทั้งหกคนนี้ได
ไปกับเขาโดยไมลังเลใจเลย และพวกพี่นองทั้งหกคนนี้ไดไปกับขาพเจาดวย เราทั้งหลายจึงเขาไป
ในตึกของผูนั้น”
กิจการ 11:12
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เปโตรรูถึงการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาไมสงสัยเมื่อพระวิญญาณตรัสภายใน
เขา และเปดเผยน้ําพระทัยของพระเจาแกเขา เขาตอบสนองและมีผลทําใหเกิดการรับใชขาม
วัฒนธรรมไปสูคนตางชาติ
เปาโล
เปาโลมักจะเปลี่ยนกําหนดการประกาศพระกิตติคุณตามที่พระวิญญาณทรงกระตุนเราเขา
“เมื่อลงไปยังที่ตรงขามกับแควนมิเซียแลว ก็พยายามจะไปยังแวนแควนบิธิเนีย
แตพระวิญญาณของพระเยซูไมทรงโปรดใหไป”
กิจการ 16:7
เปาโลวางแผนที่จะไปมีเซีย
แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใหการนําทางจากพระเจาซึ่ง
แตกตางจากความคิดของเขา
ตัวอยางทั้ง 3 ประการนี้เปนเพียงสวนนอยซึ่งยังมีอีกมากในพระคัมภีรที่แสดงวาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เปนสิ่งสําคัญที่ตองมากอนเพื่อที่เราจะสามารถฟงพระสุรเสียงของพระเจาได
พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทําใหผูเชื่อมีชีวิตที่บริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจา
ตามที่พระเยซูทรงสัญญาไว พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเอาพระประสงคของพระเจามาเปดเผย
แกเรา

การเติบโตฝายวิญญาณ
“อยาประพฤติอยางคนในยุคนี้...”
โรม 12:2
คําเปรียบเทียบหลายประการนํามาใชไดระหวางการเกิดฝายธรรมชาติและการเกิดใหมใน
โลกฝายวิญญาณ
ในโลกธรรมชาติ เมื่อทารกเกิดมาเขาตองเจริญเติบโตถึงระดับหนึ่งกอนที่เขาจะเริ่มจํา
เสียงของพอแมได
เชนเดียวกับในโลกฝายวิญญาณ เมื่อคุณเริ่มบังเกิดใหมคุณอาจไมสามารถจําเสียงของ
พระเจาเมื่อพระองคตรัสกับคุณ เมื่อคุณไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหมๆ คุณอาจไมเขาใจเมื่อพระ
วิญญาณเปดเผยพระประสงคของพระเจาแกคุณ
แตพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงเปดเผยพระประสงคของพระเจาตอไป พระองคยังทรงนํา
ทางคุณตอไป เมื่อคุณเติบโตฝายวิญญาณ คุณจะจําเสียงภายในวิญญาณของคุณได
พระคัมภีรกลาวถึงคําเปรียบเทียบระหวางฝายธรรมชาติกับฝายวิญญาณ
“เพราะวาทุกคนยังกินน้ํานมนั้นยังไมเขาใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายัง
เปนผูเยาว อาหารแข็งเปนอาหารสําหรับผูใหญ สําหรับผูที่ไดรับการฝกหัดอบรมให
สามารถรูจักผิดชอบชั่วดีแลว”
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ฮีบรู 5:13-14
“นม” และ “อาหารเนื้อ (แข็ง)” ที่กลาวในขอนี้คือ พระวจนะของพระเจา คือพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคุณบังเกิดใหม คุณเริ่มตนเรียนความจริงงายๆ บางประการจากพระวจนะของพระ
เจา เมื่อคุณเติบโตขึ้น คุณก็สามารถเขาใจความจริงที่ลึกซึ้ง ของอาหารเนื้อ (แข็ง) แหงพระวจนะ
ของพระเจา
ขณะที่คุณศึกษาพระวจนะตอไป ความรับรูฝายวิญญาณก็จะเติบโตขึ้น คุณจะสามารถใช
สิ่งนี้เพื่อแยกแยะความดีและความชั่ว
นั่นหมายถึงวาคุณจะสามารถรูความแตกตางของพระ
ประสงคของพระเจาและทางของพระองคกับวิถีทางที่ผิดของชีวิต จึงเปนสิ่งสําคัญที่คุณจะตอง
ศึกษาพระวจนะของพระเจา
เมื่อคุณเติบโตฝายวิญญาณ คุณจะไมอนุโลมตามไปกับโลก การอนุโลมตาม หมายถึง
การทําตัวหรือมีรูปแบบตามมาตรฐานที่โลกวางไว การเติบโตฝายวิญญาณจะทําใหคุณปฏิบัติตัว
เปนเหมือนพระคริสตมากกวาที่จะเหมือนภาพพิมพของมาตรฐานโลก
การเติบโตฝายวิญญาณจะชวยใหคุณเติบโตดานอารมณไดสําเร็จดวย ถาผูเชื่อขาดการ
เติบโตดานอารมณ การตัดสินใจที่มีผลกระทบตอชีวิตอาจเกิดขึ้นดวยความโกรธชั่ววูบหรือการ
สงสารตนเอง ซึ่งจะมีผลใหเกิดหายนะในระยะยาวทีเดียว
ขณะที่คุณเติบโตฝายวิญญาณ คุณจะพัฒนา “ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึ่งเปน
หลักฐานของการเติบโตฝายวิญญาณ คุณสมบัติเหลานี้มีผลในการเติบโตดานอารมณดวย
“ฝายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอด
กลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่อง
อยางนี้ไมมีธรรมบัญญัติหามไวเลย”
กาลาเทีย 5:22-23

การเปลี่ยนแปลงใหม
“...แตจงรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนความคิดเสียใหม...”
โรม 12:2
การเติบโตฝายวิญญาณนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมในที่สุด นี่เปนสิ่งที่ตองทํากอนสิ่งใด
ซึ่งจะทําใหคุณสามารถรูจักพระสุรเสียงของพระเจาได
สิ่งที่มนุษยธรรมชาติตองการจะทําตางกับสิ่งที่พระเจาปรารถนาที่จะใหมนุษยทํา
ซึ่ง
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางเนื้อหนัง (มนุษยธรรมชาติ) และวิญญาณ (มนุษยฝายวิญญาณ)
เปาโลเขียนเกี่ยวกับความขัดแยงนี้วา
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“เพราะวาความตองการของเนื้อหนังตอสูพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ตอสู
เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน
ดังนั้นสิ่งที่ทานทั้งหลายปรารถนาทําจึงกระทํา
ไมได”
กาลาเทีย 5:17
เปาโลรูดีวาจะตองมีการตอสูกันเสมอระหวางเนื้อหนังกับพระวิญญาณในการที่จะทําให
พระประสงคของพระเจาสําเร็จ
เขาบอกวาการตอสูนี้เกิดขึ้นในใจนี่เอง
“แตขาพเจาเห็นมีกฏอีกอยางหนึ่งอยูในกายของขาพเจาซึ่งตอสูกับกบฏแหงจิตใจ
ของขาพเจาและชักนําใหขาพเจาอยูใตบังคับกฏแหงบาป ซึ่งอยูในกายของขาพเจา”
โรม 7:23
เนื่องดวยเหตุนี้เองเขาจึงเรงเราวา
“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึง
วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจาซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย
อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแลวอุปนิสัย
ของทานจึงจะเปลี่ยนใหม
เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจาจะไดรูวาอะไรดี
อะไรเปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”
โรม 12:1-52
เปาโลใชคําวา “วิงวอน, ขอรอง” วลีที่วา “ถวายตัวของทานเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต” แสดง
ถึงการยอมจํานนตอพระเจาโดยสิ้นเชิง การเสนอบางสิ่งเปนเครื่องบูชาหมายถึงการยอมยกให
หมด ในพันธสัญญาเดิม เมื่อมีถวายเครื่องบูชาก็ตองถวายหมดแดพระเจาโดยการเผาดวยไฟและ
ปุโรหิตเปนผูบริโภคหรือทั้งสองฝายตามที่พระบัญญัติกําหนดไว
ผูใหของถวายบูชาไมมีสิทธิ
เรียกรองเอาสิ่งนั้นไดอีก
การถวายตัวเราเปนเครื่องบูชาก็เปนเชนนั้น มนุษยธรรมชาติหรือตัวเกาตองตายตอโลก
และเนื้อหนังก็ตองถูกกระทําดังตอไปนี้
“ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว ขาพเจาเองไมมีชีวิตอยูตอไป แตพระคริสต
ตางหากที่ทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา ชีวิตซึ่งขาพเจาดําเนินอยูในรางกายขณะนี้ ขาพเจา
ดําเนินอยูโดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจาผูไดทรงรักขาพเจาและทรงสละพระองคเอง
เพื่อขาพเจา”
กาลาเทีย 2:20
“ผูที่อยูฝายพระเยซูคริสตไดเอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเนื้อหนัง
ตรึงไวที่กางเขนแลว”
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กาลาเทีย 5:24
“แตขาพเจาก็ทุบตีรางกายใหมันแข็งจนอยูมือ
เพราะเกรงวาเมื่อขาพเจาได
ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจาเองจะเปนคนที่ใชการไมได”
1 โครินธ 9:27
“เหตุฉะนั้นอยาใหบาปครอบงํากายที่ตองตายของทาน ซึ่งทําใหตองเชื่อฟงตัณหา
ของกายนั้น”
โรม 6:12
“ดูกอน ทานที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเชนนี้แลว ใหเราชําระตัวเราใหปราศจาก
มลทินทุกอยางของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทําใหมีความบริสุทธิ์ครบถวนโดย
ความเกรงกลัวพระเจา”
2 โครินธ 7:1
“เหมือนกันเชนนั้นแหละ ทานทั้งหลายจงถือวาทานไดตายตอบาปและมีชีวิตสนิท
กับพระเจาในพระเยซูคริสต”
โรม 6:11
การตรึงรางกายตามที่กระทําแกพระเยซูนั้นไมใชการตายแบบธรรมชาติ
ความจริงที่
สําคัญคือวาความตายของธรรมชาติเกาคือการตรึงกางเขน
ธรรมชาติเนื้อหนังจะไมตายโดย
ธรรมชาติ ไมใชโดยการอาสาสมัครแตตองบังคับใหตายเชนเดียวกับการตรึงกางเขนในโลกฝาย
ธรรมชาติ
ตามโรม 12:1-2 การยอมจํานนเชนนี้มากอนที่เราจะมีความรูถึงพระประสงคของพระเจา
ถาคุณตองการรูพระสุรเสียงของพระเจาและพระประสงคของพระองค คุณตองยอมจํานนกอน
เหตุผลที่ผูเชื่อลังเลที่จะยอมจํานนก็เพราะเขาไมเขาใจวาพระประสงคของพระเจามักจะ
เปนสิ่งที่ดีและสมบูรณสําหรับเรา เขากลัวที่จะยอมจํานนทั้งหมดตอพระเจาเพราะเขาไมไดยึด
ทัศนคติพื้นฐานที่วา
“พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิ
ภาพ ไมใชเพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา”
เยเรมีห 29:11
ความคิดของเราตามธรรมชาติจะคลอยตามไปกับหลักการของโลกรอบๆ ตัวเรา เนื่องจาก
เรามีธรรมชาติบาปเปนพื้นฐาน และเกิดขึ้นจากอิทธิพลของวัฒนธรรมของเราดวย
แตพระเจาตรัสวา เราตองไมประพฤติอยางคนในโลกนี้แตตองไดรับการเปลี่ยนแปลงใหม
คําวา “เปลี่ยนแปลง” หมายถึงถูกเปลี่ยนหรือมีภาพพจนใหม แบบอยางสําหรับภาพพจนนี้คือพระ
เยซูคริสต
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“แตเราทุกคนไมมีผาคลุมหนาแลว และมองดูพระรัศมีขององคพระผูเปนเจา แลว
เราก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนเหมือนพระฉายาของพระองคโดยมีศักดิ์ศรีเปนลําดับ
ขึ้นไปเหมือนอยางศักดิ์ศรีที่มาจากองคพระผูเปนเจาผูทรงเปนพระวิญญาณ”
2 โครินธ 3:18 ฉบับมาตรฐาน 2002
ตามพระคัมภีร โรม 12:2 การเปลี่ยนแปลงมาจากการเปลี่ยนความคิดของเราเสียใหม
หมายถึงวาเราตองกําจัดมาตรฐานและหลักการตางๆ ทางโลกทั้งหมดและทําตัวใหเขากับหลักการ
ที่เขียนไวในพระวจนะ
ความคิดของเราถูกเปลี่ยนแปลงขณะที่เราพัฒนาตัวเราใหมีความคิดจิตใจของพระคริสต
“ทานจงมีน้ําใจตอกันเหมือนอยางที่มีในพระเยซูคริสต”
ฟลิปป 2:5
คําวา “ทานจง” (ภาษาอังกฤษ=ขอใหทาน) แสดงวาผูเชื่อตองเลือกที่จะมีพระทัยของพระ
คริสต เราตองยอมอนุญาตใหการเปลี่ยนแปลงความคิดเกิดขึ้นได
ผูเชื่อตองรับผิดชอบตอการพัฒนาความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป ไมใชสิ่งที่พระเจาทําใหเขา
โดยอัตโนมัติ
“เหตุฉะนั้น จงเตรียมตัวเตรียมใจของทานไวใหดี”
1 เปโตร 1:13
ภาษาอังกฤษใชคําวา คาดเข็มขัดความคิด หมายถึงสวมหรือระวังอํานาจของความคิด
ของคุณ
การที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเตรียมใจนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองแชจุมจิตใจในพระวจนะ
ของพระเจา คนดูพระคัมภีรเพื่อดูวามีพระทัยหรือความคิดชนิดใดในพระคริสต (สวนของ “เพื่อ
การศึกษาตอไป” ชวยคุณได)
ความคิดของเราถูกเปลี่ยนแปลง ขณะที่พระเจาทรงใสพระบัญญัติของพระองคลงไป
“...เราจะบรรจุพระธรรมไวในจิตใจของเขา”
ฮีบรู 8:10
ใชอํานาจของความคิดเพื่อโยนความคิดที่ผิดออกไปและนําเขามาเปนเชลยของเรา
“คือทําลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้น
ขัดขวางความรูของพระเจาและนอมนําความคิดทุกประการใหเขาอยูใตบังคับจนถึงรับฟง
พระคริสต”
2 โครินธ 10:5
คุณตองรับผิดชอบตอการควบคุมความคิดของคุณ
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“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใครครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่นานับถือ สิ่งที่
ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่นารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถามีสิ่งใดที่ล้ําเลิศ สิ่งใดที่ควรแกการ
สรรเสริญ ก็ขอจงใครครวญดู”
ฟลิปป 4:8
แลวคุณจะสามารถพูดกับเปาโลไดวา
“แตเรามีพระทัยของพระคริสต”
“เรากลาวถึงเรื่องปญญาในหมูคนที่เปนผูใหญแลวก็จริง แตมิใชเรื่องปญญาของ
ยุคนี้ หรือเรื่องปญญาของอํานาจครอบครองในยุคนี้ ซึ่งจะเสื่อมสูญไป”
1 โครินธ 2:6
พระทัยของพระคริสตถูกตั้งมั่นไวและตัดสินแนวแนที่จะกระทําตามพระประสงคของพระ
เจา

การพิสูจนใหรูถึงพระประสงคของพระเจา
จงศึกษาแผนภูมิตอไปนี้ คุณจะสังเกตวา สิ่งที่ตองทํากอนในแตละขอนั้นซึ่งกลาวไวในบท
นี้รวมอยูในโรม 12:2

โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา เราเขามาหาพระเจาโดยทางความ
ขาพเจาขอวิงวอนทานทั้งหลาย
เมตตาของพระองคที่ประทานใหผาน
ทางการถวายบูชาของพระเยซูเพื่อ
บาปของเรา
ใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปน
เครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเปนที่
พอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการนมัสการ
โดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย

การเติบโตฝายวิญญาณเกิดขึ้นไดโดย
การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่
ทรงกระทําในชีวิตของเรา

อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจง
รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ (ความคิด)
แลวอุปนิสัย (ตัวของทานเอง) ของทาน
จึงจะเปลี่ยนแปลงใหม

คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการ
เปลี่ยนความคิดเสียใหม
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ประสบการณแหงการบังเกิดใหม การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา การ
เติบโตฝายวิญญาณและการเปลี่ยนความคิด.........สิ่งเหลานี้เกี่ยวของอยางไรกับการที่จะรูจักพระ
ประสงคของพระเจา?
ตามโรม 12:1-2 สิ่งเหลานี้คือ สิ่งที่ตองทํากอนซึ่งจะนําไปสูความรูถึงพระประสงคของพระ
เจาที่มีตอเรา
“...เพื่อทานจะไดทราบ (พิสูจน) น้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดี อะไรเปน
ที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม”
โรม 12:2
คําวา “พิสูจน (ทราบ) หมายถึง ตัดสินใจ ยืนยัน แนใจในบางสิ่ง
นี่เปนสิ่งที่ตองทํากอนอื่นใดเพื่อนําไปสูความแนใจในพระประสงคของพระเจา
แตวา “พระประสงค (น้ําพระทัย) ของพระเจา” แทจริงนั้นหมายความถึงอะไร? และอะไร
คือสิ่งที่ดี อะไรเปนสิ่งที่ชอบพระทัยและอะไรคือสิ่งที่ดียอดเยี่ยม? เหตุใดจึงจําเปนจะตอง “พิสูจน
หรือทราบ” หรือแนใจในพระประสงคของพระเจา
เราจะสํารวจดูคําตอบตอคําถามเหลานี้ในบทตอๆ ไป

บททดสอบตนเอง บทที่ 2
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรที่สําคัญจากความทรงจํา

2.

“สิ่งที่ตองทํากอน” หมายความวาอะไร
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3.

อะไรคือสิ่งที่ตองทํากอนซึ่งบอกไวในบทนี้ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพื่อที่จะรูถึงพระประสงคของ
พระเจา

4.

งานรับใชที่สําคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวนที่เกี่ยวของกับการรูจักพระสุรเสียงของ
พระเจาคืออะไร?

5.

การบังเกิดใหมหมายถึงอะไร?

6.

เหตุใดจึงจําเปนจะตองบังเกิดใหม เพื่อที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจา

7.

การเติบโตฝายวิญญาณหมายถึงอะไร

8.

จงใหคําจํากัดความของคําวา “รับการเปลี่ยนแปลง” ตามที่ใชในบทนี้

9.

ขอความตอไปนี้ถูกหรือผิด : ตามโรม 12:1-2 การยอมจํานนโดยสิ้นเชิง มากอน การมี
ความรูถึงน้ําพระทัยของพระเจา
____
______________
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คําตอบบททดสอบ บทที่ 2
1.

2.
3.

“พี่นองทั้งหลาย ดวยเหตุนี้โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจา
วิงวอนทานทั้งหลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์
และเปนที่พอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการนมัสการโดยวิญญาณจิตของทานทั้งหลาย
อยาประพฤติตามอยางคนในยุคนี้ แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แลวอุปนิสัย
ของทานจึงจะเปลี่ยนใหม เพื่อทานจะไดทราบน้ําพระทัยของพระเจา จะไดรูวาอะไรดีอะไร
เปนที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”
โรม 12:1-2
สิ่งที่จะตองทํากอน หมายถึง บางสิ่งซึ่งคุณตองทํา กอนที่คุณจะทําอยางอื่นตอไปได
สิ่งที่ตองทํากอนสิ่งใดเพื่อที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระเจาไดพูดไวแลวในบทนี้
ประกอบดวย: ประสบการณแหงการบังเกิดใหม
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยูภายใน
การเติบโตฝายวิญญาณ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเปลี่ยนแปลงใหม
การทรงนํา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยพระประสงคของพระเจาโดยการตรัสเขาไป
ภายในวิญญาณของเรา
ยอมรับวาคุณเปนคนบาป สารภาพบาปของคุณ สํานึกผิด และยอมรับพระเยซู เปนพระ
ผูชวยใหรอดของคุณ (คือผูที่ตายแทนบาปของคุณ)
คุณตองมีสัมพันธภาพสวนตัวกับพระเจาเพื่อที่จะรูจักพระสุรเสียงของพระองค
หมายถึงการเจริญเติบโตในสิ่งที่เกี่ยวของกับโลกวิญญาณ เจริญขึ้นฝายวิญญาณ
การเปลี่ยนเขาสูภาพพจนอื่น มีรูปแบบตามอยางองคพระเยซูคริสต
ขอความนี้ถูกตอง

เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
1.
2.
3.

การที่จะศึกษาวาจะบังเกิดใหมและเติบโตฝายวิญญาณไดอยางไร ใหศึกษาวิชา
ของหลักสูตรฮารเวสไทมที่ชื่อ “รากฐานของความเชื่อ”
เพื่อศึกษาตอไปถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหเรียนวิชา “งานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”
บทนี้กลาวถึงความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงความคิด
พระคัมภีรกลาววาผูเชื่อตองไมมีความคิดจิตใจตอไปนี้:
แข็งกระดาง
ดาเนียล 5:20
ดาวาสาปแชง
โรม 1:28
ราคะตัณหา
โรม 8:6
สงสัย
ลูกา 12:29
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บอดมืด
2 โครินธ 3:14,4:14
เสื่อมโทรม
2 โครินธ 11:3
เนื้อหนัง
เอเฟซัส 2:3, โคโลสี 2:18
ไรสาระ
เอเฟซัส 4:17
ฝายโลก
ฟลิปป 3:19
ฟนเฟอนไปเพราะการงานชั่วราย โคโลสี 1:21
สองใจ
ยากอบ 1:8, 4:8
มัวหมอง
ติตัส 1:15
พระคัมภีรกลาวถึงความคิดจิตใจที่เปลี่ยนแปลงแลวของผูเชื่อวาควรเปนดังนี้
ฝายวิญญาณ
โรม 8:6
เตรียมพรอม
1 เปโตร 5:2
บริสุทธิ์
2 เปโตร 3:1
แนวแน
อิสยาห 26:3
สันติสุข
ฟลิปป 4:7
เปลี่ยนใหม
เอเฟซัส 4:23
ออนสุภาพ
โคโลสี 3:12
มีสติสัมปชัญญะ
ติตัส 2:6
มั่นคง
2 ทิโมธี 1:7

28

