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บทที่ 10
การจัดการกับความยุงยาก

วัตถุประสงค
                 เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้

- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายวาเหตุใดคนจึงแกตัว
- จดัการกบัความยุงยากธรรมดาๆซึ่งเกิดขึ้นในการประกาศขาวประเสริฐเปนการสวนตัว

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
               “ต้ังแตเร่ิมสรางโลกมาแลวสภาพที่ไมปรากฎของพระเจานั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทว

สภาพของพระองค ก็ไดปรากฎชัดในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง ฉะนัน้เขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย”
                                                                                                                    โรม 1:20
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คํ านํ า
                บทเรียนนี้ใหแนวทางในการจัดการกับสถานการณยุงยากที่คุณอาจเผชิญในการประกาศขาว
ประเสริฐซึง่อาจไมครอบคลุมความยุงยากทุกๆอยางที่คุณพบ แตเรามุงเนนที่ปญหาที่มักจะพบเสมอๆ
                จํ าไววาสิ่งเหลานี้เปนเพียงขอเสนอแนะในการจัดการกับความยุงยากซึ่งไดจากประสบการณของ
ผูทีเ่คยพบมาในการประกาศขาวประเสริฐ ส่ิงแรกจ ําเปนที่คุณตองพึ่งฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในสถานการณทียุ่งยากนั้นเพราะวาแตละสถานการณก็ไมเหมือนกัน

มาทํ าความเขาใจวาเหตุใดคนจึงมีขอแกตัว
                   จะเปนประโยชนมากหากคุณเขาใจวาเหตุใดคนจึงมีขอแกตัวหรือขอคัดคานเมื่อเขาเผชิญกับ
การประกาศ
                   บางครั้ง ซาตานสอดแทรกคํ าถามหรือขอคัดคานเขาไปในความคิดของบุคคลนั้น คุณตองจํ าไว
เสมอวาคณุกํ าลังอยูในสงครามฝายวิญญาณซึ่งตอสูเพื่อวิญญาณของชายและหญิง
                   บางคนยกขอคัดคานขึ้นมาซึ่งเดิมเขาไมไดคิดมากอน แตไดยินคนอื่นยกขอนั้น ๆ มาอางและเขา
เพยีงพยายามทํ าใหคุณเลิกพูดถึงขาวประเสริฐเสียเทานั้น
                   บางคนยกขอคัดคานขึ้นมาซึ่งเปนสิ่งที่กีดขวางไมใหเขาทํ าการตัดสินใจที่จะตอนรับพระคริสต
คุณตองจัดการเรื่องนี้ใหไดผลกอนที่เขาจะรับพระกิตติคุณ
                   ขอแกตัวหรือขอโตแยงทุก ๆ ขอสามารถตอบโตโดยพระวจนะของพระเจา อยายอมใหขอขัดแยง
นีม้าจดุความโกรธของคุณหรือทํ าใหคุณโตเถียงกับเขาเพราะถาเกิดขึ้นแลว คุณจะไมสามารถควบคุมการ
เผชญิหนาในการประกาศไดและขอแกตัวที่เขายกมาก็จะสํ าเร็จตามเปาหมาย
                  หัวขอตาง ๆ ของบทเรยีนตอไปนี้จะอธิบายถึงการตอบสนองที่ยุงยากตาง ๆ ซึ่งคุณอาจไดรับ
ขณะทีก่ ําลังพูดถึงขาวประเสริฐใหเขาฟง ขณะทีคุ่ณศึกษาจํ าไววาพระเจาตรัสอะไรถึงขอแกตัวเหลานี้
                “ต้ังแตเร่ิมสรางโลกมาแลวสภาพที่ไมปรากฎของพระเจานั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทว
สภาพของพระองค ก็ไดปรากฎชัดในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง ฉะนัน้เขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย”
                                                                                                                โรม 1:20

ผมเปนคนไมดีพอ หรือ ผมเปนคนบาปหนา
                 บางคนรูสึกวาเ ขาไมดีพอทีจ่ะมาหาพระเจาและเขาตองการคอยจนกวาเขาจะทํ าตัวดีข้ึน
                 จงแสดงใหเขาเห็นวาพระเจาตองการความเชื่อไมใชความดีทางจริยธรรมของเขา พระเยซูทรงมา
ในโลกนี้เพื่อชวยคนบาปใหรอด  ไมใชเพื่อคนชอบธรรม (มัทธิว 9:12-13, ลูกา 18:19)  การปรับปรุงตนเองแต
เพยีงภายนอกไมเปนการเพียงพอถาจิตใจยังไมถูกเปลี่ยนแปลง
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                ใชขอพระคัมภีรตอไปนี้  : อิสยาห 1:18-19,  กจิการ 2:38,  1 ทิโมธี 1:15,  1ยอหน 1:7, ยอหน 6:37,
วิวรณ 22:17,  โรม 5:8, 16, 20

ชีวิตคริสเตียนยากเกินไป
                 แสดงใหเขาเห็นวา“หนทางของคนที่ไมเชื่อเปนความยอยยับของเขา”(สุภาษิต 13:15) พระเยซู
ทรงสอนวาแอกของพระองคก็พอเหมาะและภาระของพระองคก็เบาแรง (มัทธิว 11:28) ความสนุกสนานของ
การท ําบาปนั้นมีอยูเพียงชั่วครู แตความชืน่ชมยินดีที่แทจริงและยืนยาวมาทางความรอด(1 เปโตร 1:5และยู
ดา 24)

ผมเลิกทํ าช่ัวไมได
                 คุณเหน็ดวยกับเขาและบอกเขาถึงคํ าสรุปในโรม บทที่ 4 ซึง่เหน็พองกับความคิดของเขา และบอก
ใหตัดสินใจวาปญหาของเขานั้น “เลิกไมได” หรือ “ไมอยากเลิก”
                 บอกกบัเขาวาเมื่อเขามาเชื่อพระเจา เขาสามารถทํ าทุกสิ่งไดโดยอาศัยฤทธิ์อํ านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ (ฟลิปป 4:13)
                 เนนใหเขาเขาใจวาความบาปคือ การเปนทาส และวธิเีดยีวที่เขาจะหลีกหนีไดก็โดยทางพระโลหิต
ของพระเยซูเทานั้น (ยอหน 8:4, โรม 7-8)

ใจของผมแข็งเกินไป
                   ถามเขาวาเปนไปไดไหมที่ใจของเขาจะถูกเปลี่ยนแปลง เขาตองการไหม แลวก็แบงปน เอเสเคี
ยล 36:26-27 และยอหน 6:37

ผมจะไดมีเพื่อนหลายคนในนรก
                   กจ็ริงอยูแตจะแสดงใหเขาเห็นวาเขาจะมีเพื่อนแบบไหนโดยใช วิวรณ 22:15
                   บอกเขาวาเพื่อนๆหรือญาติพี่นองจะไมชวยลดความทุกขทรมานในนรกซึ่งบรรยายไวในวิวรณ
20:10 ได

ผมไมเช่ือพระคัมภีร หรือ ผมไมเขาใจพระคัมภีร
                       จงอธบิายวาไมมีใครเขาใจทุกอยางไดหมด แตเราจะเขาใจไดงายๆวาพระเจาทรงตองการให
เราตอบสนองโดยยอมรับความรอดที่ทรงประทานให จงอธบิายวามีบางสิ่งที่เขาจะเขาใจไมไดจนกวาเขาจะ
เชื่อในพระเจา  (ดู 1 โครินธ 2:14)
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                       จงดวูาเขาจะคิดวาขอความเหลานี้เขาใจยากหรือไม ยอหน 3:10, กิจการ 16:31, 2:38, 3:19,
โรม 10:9-10, กจิการ 22:16, และ 6:1-4
                       ใชขอพระคัมภีรตอไปนี้ดวย : ยอหน 7:17,  1 ยอหน 5:9-12, มาระโก 16:16, 2 ทิโมธี 3:16-17

มีขอความที่ขัดแยงกันหลายแหงในพระคัมภีร
                       บางทเีราไดยินผูอ่ืนใชขอแกตัวนี้และพูดสิ่งที่เขาไดยินมา จงขอใหเขาแสดงใหคุณเห็นขอ
ความที่ขัดแยง ปกตแิลวเขาจะชี้ไมไดวาอยูตรงไหน ถาเขาชีใ้หเห็นขอที่ดูเหมือนวาจะขัดแยงก็จงอธิบาย ถา
คุณไมรูคํ าตอบก็จงคนควาใหได

ผมทํ าส่ิงที่ดีที่สุดแลว หรือ ผมดีพอแลว
                       อาจเปนความจริงในแงของมาตรฐานจริยธรรมและความประพฤติที่ดี แตเราไมไดรับความ
รอด เพราะวาเราทํ าตามมาตรฐานนั้นๆ
                      จงใชขอพระคัมภีรตอไปนี้ :   อิสยาห 64:6,      เอเฟซัส 2:8-9,       ติตัส 3:5,     1ยอหน 1:7
กิจการ 17:30, 22, 16     ฟลิปป 3:4-7,   โรม 2:1, 14:13

คนอื่นขัดขวางทางของผม
                       บุคคลนั้นอาจแกตัววาญาติหรือเพื่อนฝูงจะตองคัดคานเขาหรือหัวเราะเยาะที่เขามาเชื่อ
พระเจา จงอานคํ าเตือนใน ลูกา 9:20,  โรม 14:12,  และกิจการ 5:29
                       บอกใหเขารูวาการขมเหงยอมจะมาถึงเขาแนนอน (2 ทิโมธี 2:12,  3:12,  2 โครินธ 4:16,18)
                       เขาอาจจะอางวาเขาจะคอยใหสามีหรือภรรยาหรือคนอ่ืน ๆ ทีใ่กลชิดเชื่อพระเจากอน   จงใช
มทัธิว 10:37
                       เขาอาจกลวัวาจะสูญเสียเพื่อนที่เคยทํ าบาปกันมา ถาเขามาเปนคริสเตัยน จงบอกเขาถึง ยา
กอบ 4:4,  สดุดี 1:1-2,  และสุภาษิต 18:24

มีคนหนาซื่อใจคดในคริสตจักร
                       เห็นดวยกับเขา พระเยซูตรัสวาจะเปนเชนนั้น(มัทธิว 13:25, 47) แตมันไมมีผลกระทบตอการที่
เขาจะยอมรับพระคริสตในชีวิตของเขา จงแสดงใหเห็นวาคนหนาซื่อใจคดจะไมไดอยูในสวรรค(วิวรณ 21:8)
                      บางทเีขาอาจถูกผูเชื่อคนอ่ืนทํ าใหเจ็บชํ้ านํ้ าใจ จงเตอืนใหเขานึกถึงขอพระคัมภีร  1 โครินธ 2:5
ซึง่กลาววา ความเชือ่ของเราวางอยูที่พระเจาไมใชที่มนุษย
                      เตอืนใหเขาระลึกวาเขาจะตองตอบคํ าถามดวยตัวเองในเวลาของการพิพากษาไมใชผูอ่ืนตอบ
ใหเขา บอกขอพระคัมภีร โรม 2:1-5  และวิวรณ 20:12
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ผมตัดสินใจไมไดวาเราจะเขารวมนิกายใดดี   หรือ   ผมอยูลัทธิความเชื่ออื่น
                     จงชี้ใหเขาเห็นวาพระคัมภีรไมไดส่ังเราใหเขารวมนิกายแตใหเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรแท
โดยการมีประสบการณของการบังเกิดใหม อยาเชื้อเชิญผูใดใหเขารวมนิกาย แตใหเชื่อฟงพระเยซูและเปน
สวนหนึ่งของพระกายของพระคริสต (กจิการ 2:47) เตอืนใหเขาระลึกวาความรอดนั้นมีอยูในพระเยซูเทานั้น
ไมใชในการเปนสมาซิกของคริสตจักร (กจิการ 4:12)

สายเสียแลวสํ าหรับผม
                     ขอแกตัวนี้อาจถูกนํ ามาอางโดยคนที่เห็นวาเขาเปนคนบาปหนาหรือเปนคนที่ใชชีวิตในความ
บาปตลอดมาและขณะนี้แกมากแลว
                    บอกเขาวาพระเจาไมตองการใหผูใดหลงหายไป (2 เปโตร 3:9) แมกระทั่งโจรบนไมกางเขนก็ได
รับความรอดในวินาทีสุดทายของชีวิต (ลูกา 23:43)

ผมยังไมยอมรับพระคริสตเด๋ียวนี้
                    จงอานขอพระคัมภีรตอไปนี้ใหเขาฟง :    อิสยาห 55:6,    มัทธิว 24:44,    กิจการ 17:30,    22:16,
2 โครินธ 6:2,  โยชูวา 24:15,  1 พงศกษัตริย 18:21,  ฮีบรู 2:3,  ยากอบ 4:13-14

ปญหาของผมยากเกินไป
                    พระเจาทรงเปนคํ าตอบของปญหาที่ยากทุกอยาง บอกใหเขารู  2 โครินธ 12:9-10,   มัทธิว 19:26
ฟลิปป 4:13

ผมแสวงหามาตลอดแตไมพบ
                   บางคนบอกวาเขาแสวงหาที่จะมีประสบการณกับพระเจามาโดยตลอดแตไมพบ จงแบงปนขอ
ตอไปนี้แกเขา : เยเรมีย 29:13,  ลูกา 19:10,  ยอหน 1:12

พระเจาทรงดีเกินกวาที่จะลงโทษผม
                   จงบอกใหเขารูขอพระคัมภีรตอไปนี้  โรม 2:4-5,   2 เปโตร 3:9-11,  ยอหน 5:40, เอเสเคียล 33:11

ผมใหอภัยคนบางคนไมได
                    คนมกัจะอางขอแกตัววาเขาไมสามารถใหอภัยคนบางคนซึ่งทํ าผิดตอเขาได ดังนัน้เขาจึงไมอาจ
ไดรับความรอดได เปนความจริงที่จิตใจที่ไมไดบังเกิดใหมยอมจะทํ าไมได แตในฐานะที่เปนคริสเตียน พระ
เจาสามารถชวยใหเขาทํ าได ใหเขาดู มาระโก 11:25  และ ยากอบ 4:6
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เปนไปไมไดเพราะผมมีธุรกิจยุง
                    บางคนใชขอแกตัวนี้เพราะเขาคิดวาการมาเปนผูเชื่อหมายถึงวา เขาตองเลิกงานของเขา และ
เขาเปนผูรับใชเต็มเวลา จงอธบิายวาไมใชเชนนั้น
                    ถามวาธุรกิจของเขาคืออะไร ? ถางานของเขาไมเปนไปตามหลักการของคริสเตียนแลวเขาก็จํ า
เปนตองเลิกทํ าซึ่งเปนสิ่งที่ดีกวาที่จะสูญเสียจิตวิญญาณของเขา ใหเขาดู มาระโก 8:36

ผมพยายามครั้งที่หนึ่งแลวแตลมเหลว หรือ  ผมกลัววาผมจะลมเหลว
                     จงชมเชยที่เขาจริงใจในการกลาวถึงความผิดพลาดของเขา แตจงชีใ้หเขาเห็นวาพระเจาทรง
สัญญาใหอํ านาจที่จะชวยเขาเอาชนะความบาปได ใหเขาอาน    โรม 8:37,    1 โครินธ 10:13,      1 เปโตร1:5,
2 ทิโมธี 1:12,  และฮีบรู 13:5
                     ใครครวญเหตุผลวาเหตุใดเขาจึงลมเหลว เขาพยายามดวยตนเองหรือวาวางใจในพระเจา เขา
ปกปดความบาปแทนที่จะสารภาพหรือไม เขาไปในทางโลกแทนที่จะดํ าเนินตามพระวจนะของพระเจาหรือ
ไม เขาอานพระคัมภีรและไปคริสตจักรอยางสมํ่ าเสมอหรือเปลา
                     จงสรางความหวังและหนุนใจเขาใหพยายามอีกครั้ง จงใหเขาระลึกวาพระเมตตาของพระเจา
นัน้มใีหมๆทุกวันและไมเคยลมเหลว    (บทเพลงครํ่ าครวญ 3:21-24) ใหเขาดู  2 โครินธ 9:8,  12:9,   1 ยอหน
1:9ยูดา 24,   2 ทโิมธี 1:12,   1 เปโตร 1:15
                     บอกเขาวาการวางใจตางหากที่นํ าความรอดมาให ไมใชความพยายามของเขาเอง ใหเขาอาน
ยอหน 1:12  และโรม 4:3-5

ผมไมมีความแนใจ
                     บางครัง้เมื่อคุณนํ าคนมาหาพระเจา เขาไมมีความมั่นใจในความรอด จงบอกเขาวาการไมยอม
เชือ่พระวจนะของพระเจาเปนความบาป (โรม 14:23)  จงใหขอพระคัมภีรที่เกี่ยวกับความแนใจในความรอด
ยอหน 1:12,  3:16,  18,  36,   5:24    กจิการ 10:43,   13:39,   เอเฟซัส 1:17-20,   2:8,   ยูดา 24,   2 ทิโมธี
1:12,1 เปโตร 1:5,  18-19,  1 ยอหน 1:17,  5:13  ฮีบรู 9:25, 10:22,  2 โครินธ 5:17, โรม 5:19,  3:25,  8:16

การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
                     จงอาน ลูกา 10:10-12 เมือ่คุณก ําลังประกาศขาวประเสริฐและถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง คุณตอง
เคลือ่นยายไปหาผูอ่ืนหรือสถานที่อ่ืนๆที่มีการเปดใจรับมากกวา
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ชื่อ………………………………………
บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. เหตใุดคนจึงมีขอแกตัวเมื่อเผชิญกับการประกาศขาวประเสริฐ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3.  คุณจะจดัการกบัสถานการณที่ยุงยากซึ่งเกิดขึ้นในการประกาศขาวประเสริฐอยางไร จงเขียนคํ าตอบบน
“กระดาษอีกแผน”

       “ฉันไมดีพอ”
       “ชวีติคริสเตียนยากเกินไป”
       “ผมเลิกทํ าชั่วไมได
       “ใจของผมแข็งเกินไป”
       “ผมจะไดมีเพื่อนหลายคนในนรก”
       “ผมไมเชื่อพระคัมภีร”
       “มขีอขัดแยงมากเกินไปในพระคัมภีร”
       “ผมทํ าดีที่สุดที่จะทํ าไดแลว”
       “คนอืน่ขัดขวางทางของผม”
       “มคีนหนาซื่อใจคดมากในคริสตจักร”
       “ผมอยูในลัทธิความเชื่ออ่ืน”
       “สายเสียแลวสํ าหรับผม”
       “ผมยังไมไดรับพระคริสตเดี๋ยวนี้หรอก”
       “ปญหาของผมยากเกินไป”
       “ผมแสวงหาแตไมพบ”
       “พระเจาดีเกินกวาที่จะลงโทษผม”
       “ผมใหอภัยคนบางคนไมได”
       “เปนไปไมไดเพราะวาผมมีธุรกิจยุง”

       “ผมเคยพยายามแลวแตลมเหลว”
“ผมไมมีความแนใจ”

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.    “ต้ังแตเร่ิมสรางโลกมาแลวสภาพที่ไมปรากฎของพระเจานั้น      คือ  ฤทธานภุาพอันถาวรและเทว

สภาพ ของพระองคก็ไดปรากฎชัดในสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง ฉะนัน้เขาทั้งหลายจึงไมมีขอแก
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ตัวเลย”          โรม 1:20
2. บางทซีาตานสอดแทรกคํ าถามหรือขอขัดแยงเขามาในความคิดของคนนั้นๆ บางคนนํ าขอโตแยงซึ่ง

เขาไมไดคิดเอง แตไดยนิคนอ่ืนพูดขึ้นมาและเขาเพียงแตขัดขวางหรือพยายามที่จะใหคุณเลิกพูดเรื่อง
นี้ บางคนอางขอโตแยงซึ่งกีดกั้นไมใหเขาตัดสินใจรับพระคริสต ซึง่สิง่เหลานี้คุณตองจัดการใหไดผล
กอนที่เขาจะยอมรับพระกิตติคุณ  หนา 96

3. จงเปรยีบเทียบคํ าตอบของคุณกับการบรรยายในหนาตอไปนี้
    “ผมเปนคนไมดีพอ”                            หนา 97

 “ชวีติคริสเตียนยากเกินไป”               หนา 97
        “ผมเลิกทํ าชั่วไมได                      หนา 97
        “ใจผมแข็งเกินไป”                                      หนา 97
        “ผมจะไดมีเพื่อนหลายคนในนรก”             หนา 97
        “ผมไมเชื่อพระคัมภีร”                                หนา 98
        “มขีอขัดแยงกันหลายแหงในพระคัมภีร”  หนา 98
        “ผมทํ าดีที่สุดที่จะทํ าไดแลว”                     หนา 98
        “คนอืน่ขัดขวางทางของผม”                      หนา 98
        “มคีนหนาซื่อใจคดมากในคริสตจักร”       หนา 98
        “ผมอยูในลัทธิความเชื่ออ่ืน”                      หนา 99
        “สายเสียแลวสํ าหรับผม”                           หนา 99
        “ผมจะยังไมรับพระคริสตเดี๋ยวนี้”             หนา 99
        “ปญหาของผมยากเกินไป”                        หนา 99
        “ผมแสวงหาแตไมพบ”                              หนา 99
        “พระเจาดีเกินกวาที่จะลงโทษผม”             หนา 99
        “ผมใหอภัยคนบางคนไมได”                     หนา 99
        “เปนไปไมไดเพราะวาผมมีธุรกิจยุง”         หนา 99
        “ผมเคยพยายามแลวแตลมเหลว”               หนา 100
        “ผมไมมีความแนใจ”                                 หนา 100

เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
                     ตอไปนี้เปนบางสิ่งที่ตองจํ าไว เมือ่คุณก ําลงัจัดการกับสถานการณที่ยุงยากในการประกาศขาว
ประเสริฐ
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1. จ ําไววาคณุกํ าลังเขาสูสงครามฝายวิญญาณเพื่อเอาชนะวิญญาณของชายและหญิง อยา
ตอสูสงครามนี้ดวยอาวุธฝายเนื้อหนังโดยการทุมเถียงกันและความโกรธ

2. อยามองขามขอโตแยงวาไมสํ าคัญ ส่ิงนีอ้าจสํ าคัญมากสํ าหรับคนนั้น ๆ ก็ได
3. อยาใชเวลามากเกินไปกับขอแกตัวของเขา จงจดัการอยางรวดเร็วอยางสุภาพและมีประ

สิทธภิาพแลวกลับมาสูจุดสํ าคัญของการสนทนานั้นคือการใหเขายอมมอบตัวตอพระคริสต
4. อยาโตเถียง
5. อยาเกิดความโกรธ
6. จงสภุาพและรูจักกาละเทศะ
7. พึง่พาพระวิญญาณของพระเจาและพระวจนะของพระเจา
8. กลับมาสูจุดสํ าคัญเสมอ
9. อยาพิพากษาตัดสินเขา
10. อยาทอถอยและเลิกลมการประกาศเสีย
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