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บทที่ ๑๓
หลักการของพระคัมภีรเกี่ยวกับการฟนฟู

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• บอกหลักการ ๗ ประการของการฟนฟูซึ่งแสดงใหเห็นในบันทึกพันธสัญญาเดิม
• ใหขออางอิงพระคัมภีรซึ่งอธิบายแผนการของพระเจาสํ าหรับการฟนฟู
• บอกถึง ๔ ประการที่ผูเชื่อตองทํ า ถาเขาตองการมีประสบการณกับการฟนฟู
• สรุป ๓ ส่ิงทีพ่ระเจาจะทํ าเพื่อตอบสนอง

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                    “ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหนาของ
เรา และหนัเสียจากทางชั่วของเขา เรากจ็ะฟงจากสวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของเขา
ใหหาย”            ๒ พงศาวดาร ๗.๑๔

คํ านํ า
                     ในบทสุดทาย คุณไดศึกษาถึงการฟนฟูในพันธสัญญาใหม บทนีจ้ะสรุปหลักการของพระคัมภีรเกี่ยว
กบัการฟนฟซึ่งนํ ามาจากตัวอยางของพันธสัญญาเดิม

หลกัการของพระคัมภีรเกี่ยวกับการฟนฟู
                     ไมมีการฟนฟู ๒ อยางที่คลายคลึงกัน แตหลกัการตอไปนี้เห็นไดชัดในบันทึกแหงพันธสัญญาเดิม
                     ๑. การฟนฟสูวนใหญในพันธสัญญาเดิมมาตามหลังชวงเวลาของการเสื่อมโทรมอยางหนักทางจิต
วญิญาณและความหมดหวัง เมือ่สภาวะการณกํ าลังตกตํ่ ารอบๆ คุณและคุณถูกลอลวงใหหมดหวัง คุณจงชื่นชม
ยนิดแีทนที่เถิดเพราะคุณอาจอยูตรงขอบของการฟนฟูแลว
                     ๒.  การฟนฟแูตละอยางเริ่มตนในจิตใจของคนๆหนึ่งซึ่งกลายเปนเครื่องมือที่พระเจาทรงใชใหกระตุน
ผูอ่ืนใหลุกขึ้น  ขณะทีพ่ระเจาแตะตองดวยไฟของการฟนฟู คุณจะโหมไฟแหงการฟนฟูใหลุกโพลงในผูอ่ืน นีเ่ปนงาน
แทจริงของผูระดมกํ าลังคน
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                    ๓. การฟนฟแูตละคร้ังในพันธสัญญาเดิมต้ังอยูบนการประการอันทรงฤทธิ์ถึงพระวจนะของพระเจา
ขอความแหงการฟนฟูควรเนนที่ความบาป นรกและการพิพากษาของพระเจาไมใชเพียงแคฤทธิ์อํ านาจ ความรัก
สันตสุิขและความเจริญรุงเรืองเทานั้นจงพิจารณาถึงขอความแหงการฟนฟูของโมเสส
                    “ดูเถิด วนันีข้าพเจาไดนํ าคํ าอวยพรและคํ าสาปแชงมาไวตรงหนาทานทั้งหลาย ถาทานกระทํ าตามพระ
บัญญติัของพระเยโฮวาหพระเจาของทานซึ่งขาพเจาบัญชาทานในวันนี้ ทานกจ็ะเปนไปตามพรนั้น ถาทานไม
กระท ําตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาหพระเจาของทาน แตหนัเหไปเสียจากทางซึ่งขาพเจาไดบัญชาทานในวันนี้
ไปติดตามพระอื่นซึ่งทานไมรูจัก ทานกจ็ะเปนไปตามคํ าสาปแชงนั้น”          เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๑.๒๖-๒๘

                     จงฟงถอยคํ าของซามเูอล
                    “แลวซามูลพูดกับพงศพันธุอิสราเอลทั้งสิ้นวา ถาทานทัง้หลายจะกลับมาหาพระเจาดวยสิ้นสุดใจของ
ทาน จงทิง้พระตางดาวและพระอัชทาโรทเสียจากทามกลางทานทั้งหลายและปกใจของทานตรงตอพระเจาและ
ปรนนิบัติแตพระองคเทานั้น พระองคจะทรงชวยกูทานใหพนจากมือของคนฟลิสเตีย”          ๑ ซามูเอล ๗.๓

                     จงตรวจสอบถอยคํ าของเอเสเคียล
                   “ฉะนี้แหละ เจา บุตรแหงมนุษยเอย เราไดกระทํ าเจาใหเปนคนยามสํ าหรับพงศพันธุอิสราเอล เจาไดยิน
ถอยคํ าจากปากของเราเมื่อไร เจาจงใหคํ าตักเตือนของเราแกประชาชน ถาเรากลาวแกคนอธรรมวา โอ คนอธรรม
เอย เจาจะตองตายแน แตเจาก็มิไดกลาวคํ าตักเตือนใหคนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนั้นจะตองตาย
เพราะความบาปชั่วของเขา แตเราจะลงโทษเจาเพราะความตายของเขา”       เอเสเคียล ๓๓.๗-๘

                    จงฟงเสียงของเอลียาห
                    และเอลยีาหก็เขามาใกลประชาชนทั้งปวงกลาววา “ทานทัง้หลายจะขยักขยอนอยูระหวางสองฝายนี้
นานเทาใด ถาพระเยโฮวาหทรงเปนพระเจา จงติดตามพระองค....” ๑ พงศกษัตริย ๑๘.๒๑
                    ๔. การกลบัใจจากความบาปมักจะนํ าหนาการฟนฟู
                 การกลบัใจประกอบดวยการทํ าลายรูปเคารพทุกอยางและการแยกออกจากโลก
                    ๕. มกีารกลบัมาสูส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดที่เหมาะสม
                    ประกอบดวยความใสใจในผูอ่ืน รักษาวันสะบาโต การ การอธษิฐานและพระวจนะของพระเจา
                    ๖. มกีารกลับมาสูการนมัสการพระเจาที่แทจริง
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                 การนมสัการนี้ไมเยือกเย็นและเปนพิธีกรรม แตเปนการตอบสนองที่ต่ืนเตน มอีารมณของประชากรตอ
พระเจาของเขา
                     ๗. การฟนฟูทุกครั้งจะตามมาดวยการเกิดผล ความเจริญรุงเรือง ความชืน่ชมอยางยิ่งและความยินดี

แผนการฟนฟูของพระเจา
                    บันทกึในพนัธสัญญาเดิมบรรจุแผนการของพระเจาสํ าหรับการฟนฟูไวดวย
                   “ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหนาของ
เรา และหนัเสียจากทางชั่วของเขา เรากจ็ะฟงจากสวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดินของเขา
ใหหาย”            ๒ พงศาวดาร ๗.๑๔

                    มหีลกัการสํ าคัญหลายประการของการฟนฟูอยูในขอพระคัมภีรนี้
                   ประการแรก พระองคกํ าลังพูดกับประชากรของพระองค (“ถาประชากรของเรา”) พระองคไมไดพูดกับ
คนบาป โลก หรือคนหนึ่งคนใดโดยทั่วไป พระเจากํ าลังตรัสแกประชากรของพระองคผูซึ่ง “ถกูเรยีกโดยพระนามของ
พระองค”

                    ตอไปนีคื้อส่ิงที่ประชากรของพระเจาตองทํ าถาเขาตองการมีประสบการณกับการฟนฟู

. ถอมตัวลง
                   การถอมตัวคุณเอง คือ    การน ําตัวคุณใหต่ํ าลงเฉพาะพระพักตรพระเจา     (จงศกึษาเลวีนิติ ๒๖.๔๐-
๔๑)การถอมตัวนีป้ระกอบดวยการทํ าตนใหถอมลงตอหนาพระเจา (๒ พงศาวดาร ๓๔.๑-๑๓) พระวจนะของพระ
องค (๒ พงศาวดาร ๓๔.๑๔-๒๘) และประชากรของพระองค (๒ พงศาวดาร ๓๔.๒๙-๓๓)
                   ๒. อธิษฐาน
                   คุณตองอธษิฐานดวยคํ าอธิษฐานที่เฉพาะเจาะจงถึง (๑) การแสวงหาพระเจา และ (๒) หนักลับจาก
ทางที่ชั่วรายของคุณ เรามกัจะ“ไมมี”เพราะวาเรา“ไมไดขอ”เราควรขอใหพระเจาฟนใจเราและอธิษฐานดวยคํ าที่
เฉพาะเจาะจงถึงการสารภาพและการกลับใจเพื่อเตรียมจิตใจของเราเพื่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของ
พระเจา
                    ๓. แสวงหาหนาของเรา
                   วลีที่วา “แสวงหาพระเจา” นัน้ใชในขอความในพันธสัญญาเดิมตอไปนี้
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                   อพยพ ๓๓.๗, เฉลยธรรมบัญญัติ ๔.๒๙, เอสรา ๘.๒๒, ๒ ซามูเอล ๑๒.๑๖, ๒๑.๑, ๒ พงศาวดาร
๑๖.๑๐-๑๑, ๒ พงศาวดาร ๗.๑๔, ๑๑.๑๖, ๑๕.๔, ๒๐.๔, สดุดี ๑๐๕.๓-๔, ๒๔.๖, ๒๗.๘, ๔๐.๑๗, ๖๙.๗, ๗๐.๕,
สุภาษิต ๒๘.๕, อิสยาห ๕๑.๑, เยเรมีย ๒๙.๑๓, ๕๐.๔, โฮเชยา ๓.๕, ๕.๖-๗, ๑๕, ๗.๑๐, ดาเนียล ๙.๓, เศฟนยาห
๑.๖, เศคาริยาห ๘.๒๑, มาลาคี ๓.๑
                    เมือ่มาทบทวนขอความเหลานี้ก็ไดรูวาการแสวงหาพระเจาประกอบดวย

1. การหนัมาหาพระเจาดวยความเต็มใจและสิ้นสุดใจ
2. ทาทภีายในของการยอมตนเพื่อปรนนิบัติพระองค
3. การตดัสนิใจที่จะหันกลับจากความชั่วรายทั้งมวล
4. การตดัสนิใจที่จะทํ านํ้ าพระทัยของพระองคใหสํ าเร็จ
5. การยอมอุทิศตนเพื่อการอธิษฐานอยางจริงจัง

                    การแสวงหาพระเจาเปนหนทางสํ าคัญในการหลีกเลี่ยงจากความชั่วราย (อาโมส ๕.๔, ๑๔) เปนหลัก
ฐานของการถอมตนที่แทจริง (เศฟนยาห ๒.๓) เปนพืน้ฐานของการรูสึกถึงการทรงสถิตของพระเจา (โฮเชยา ๕.๑๕)
น ําชีวิตมาให (อาโมส ๕.๔-๖) และตองทํ าอยางสิ้นสุดใจ (เยเรมีย ๒๙.๑๒-๑๓)
                    ๔. หนักลบัจากวิถีที่ชั่วรายของเขา
                    การอธษิฐานและการแสวงหาพระเจาไมเปนการเพียงพอในตัวของมันเอง แตตองตามดวยการกลับใจ
ทีแ่ทจริงซึ่งเปนการเปลี่ยนทิศทาง คุณตองหนักลับจากวิถีที่ชั่วรายของคุณมาหาพระเจา
                    การกลับใจ คือความจรงิที่เนนยํ้ าในการฟนฟูทุกครั้งของพระคัมภีร เหน็ไดชัดในการฟนฟูทุกครั้งใน
พนัธสัญญาเดิม คริสตจักรเริ่มตนดวยการเรียกใหกลับใจ (กจิการ บทที่ ๒) การเรยีกครั้งสุดทายในหนังสือวิวรณคือ
เรียกใหกลับใจ (ววิรณ ๒๒.๑๖)
                    การกลบัใจเปนของประทานจากพระเจาซึ่งชวยใหคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของชีวิตของคุณได (กิจ
การ ๕.๒๙-๓๑, ๑๑.๑๕-๑๘, ๒ ทโิมธี ๒.๒๒-๒๖)
                    พระเจาบัญชาใหมนุษยทุกคนกลับใจ (กจิการ ๑๗.๓๐) เปนนํ ้าพระทัยของพระเจาที่ทุกคนตองกลับใจ
(๒ เปโตร ๓.๙) และพระเจาทรงกระทํ าการอยางเมตตาที่จะนํ ามนุษยมาสูการกลับใจ (โรม ๒.๔) ถาปราศจากการ
กลับใจแลว คุณก็จะตองพินาศ (ลูกา ๑๓.๓๕)
                   พระเยซูทรงบัญชาใหเราเทศนาเรื่องการกลับใจและการยกโทษบาปในพระนามของพระองคทามกลาง
ประชาชาติ (ลูกา ๒๔.๔๗)
                   การกลับใจประกอบดวยการหันกลับจาก “ความประพฤติที่ตายแลว” (ฮีบรู ๖.๑)
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                   ความประพฤติที่ตายแลวอาจประกอบดวยการนมัสการ การถวายสิบลดและการแสดงความเมตตา
กรุณา การนมสัการตองทํ าดวยจิตวิญญาณและความจริง มฉิะนัน้กเ็ปนความประพฤติที่ตายแลว การใหเพราะถูก
บังคับ ถกูเราอารมณหรือเพราะคุณอายที่เห็นถุงถวายผานหนาคุณไปก็เปนความประพฤติที่ตายแลว การแสดง
ความกรณุาหรอืงานรับใชที่ทํ าออกมาจากหนาที่หรือเพื่อรับเกียรติก็เปนความประพฤติที่ตายแลว
                  งานใดกต็ามซึง่ไมสามารถทํ าใหมีชีวิตไดโดยพระวิญญาณของพระเจาก็เปนงานที่ตายแลว ตัวอยางเชน
การแบงปน ขาวประเสรฐิทกุเวลาและสถานที่แกทุกคนโดยปราศจากการชวยเหลือของพระวิญญาณของพระเจา
อาจเปนการใหไขมุกแกสุกรได (มทัธิว ๗.๖) หรือตํ าหนผูิที่ชอบเยาะเยยโดยเปลาประโยชน (สุภาษิต ๙.๗-๘)และ
งานซึง่ท ําดวยก ําลงัของเนื้อหนังและไมใชดวยฤทธิ์อํ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนความประพฤติที่ตายแลว
                  คุณควรตรวจสอบสภาวะฝายวิญญาณของคุณ แรงจงูใจและวิธีการรับใชของคุณอยางสมํ่ าเสมอและ
กลบัใจจากความประพฤติของการงดเวนการกระทํ า การทํ าผิด การสนันิษฐาน (ทึกทัก) เอาและการงานที่ตายแลว

สรุป

                  ตอไปนี้คือส่ิงที่คุณตองทํ าเพื่อเตรียมตัวสํ าหรับการฟนฟู
ถอมตนเองลง
อธิษฐาน
แสวงหาพระพักตรของพระเจา
หนักลบัจากทางที่ชั่วรายของคุณ
นีคื่อส่ิงทีพ่ระเจาจะทรงทํ าเพื่อตอบสนอง
“ฟงจากฟาสวรรค” ตอบสนอง
“ใหอภัยความบาปของเขา” คืนดี
“รักษาแผนดินของเขา” กลับสูสภาพดี

 ชื่อ………………………………………….                    วิชา ระบบวิชาการระดมกํ าลังคน
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บททดสอบตนเอง บทที่ ๑๓

๑.     จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๒.  จงบอกหลักการ ๗ ประการของการฟนฟูตามที่แสดงไวในบันทึกพันธสัญญาเดิม
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….............………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..........………………………………………………………………………………
๓.   ขอพระคัมภีรขอใดที่อธิบายแผนการของพระเจาสํ าหรับการฟนฟู ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
๔.   จงบอก ๔ ส่ิงทีผู่เชือ่ตองทํ าถาเขาตองการประสบกับการฟนฟู
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................…………………………………………………………………..
๕.   จงสรุป ๓ ส่ิงทีพ่ระเจาจะทรงทํ าเพื่อตอบสนอง
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
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คํ าตอบบททดสอบบทที่ ๑๓

๑.    “ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐานและ แสวงหา
หนาของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขา เรากจ็ะฟงจากสวรรคและจะใหอภัยแกบาปของเขาและจะรักษาแผนดิน
ของเขาใหหาย”       ๒ พงศาวดาร ๗.๑๔

๒.    หลักการ ๗ ประการซึง่แสดงไวในพันธสัญญาใหมใหไวในหนา 177-178
๓.    “ถาประชากรของเราผูซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถอมตัวลงและอธิษฐานและ แสวงหา

หนาของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟงจากสวรรคและจะใหอภัย แกบาปของเขาและจะรักษา
แผนดินของเขาใหหาย”        ๒ พงศาวดาร ๗.๑๔

๔.    ส่ีส่ิงทีผู่เชือ่ตองทํ าถาเขาตองการประสบกับการฟนฟูไดอธิบายไวในหนา 179-180 คือถอมตนเองลง
อธิษฐาน
แสวงหาพระพักตรพระเจา
หนัเสยีจากทางที่ชั่วราย

๕.   สามสิง่ที่พระเจาจะทํ าเพื่อตอบสนอง
“ฟงจากฟาสวรรค” ตอบสนอง
“อภัยความบาปของเขา” คืนดี
“รักษาแผนดินของเขา” กลับสูสภาพดี
ดูหนา 181
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เพื่อศึกษาตอไป

๑.    จงศกึษาเนือ้หาของขอความแหงการฟนฟูในพันธสัญญาใหม จงพิจารณาถอยคํ าของ
ยอหนผูใหบัพติศมา มทัธิว ๓. ๑๑
พระเยซู มาระโก ๑.๑๔-๑๕, ลูกา ๑๓.๔-๕
เปโตร กิจการ ๒.๒๒-๒๔

๒.   คุณคนพบหลักการอื่นในพระคัมภีรเร่ืองการฟนฟูในพันธสัญญาเดิมหรือไม ? ถาพบจงเพิ่มเติมเขาไปกับหลัก
การที่ใหไวในบทเรียนนี้
๓. เมือ่พระเจาทรงเริ่มตนเคลื่อนไหวในการฟนฟู ซาตานจะเขาโจมตีเพื่อหยุดยั้งการไหลของพระวิญญาณของ
พระเจา จงปองกนัอันตรายตอไปนี้เมื่อคุณกํ าลังประสบกับการฟนฟู
• ใหเกยีรติซึ่งเปนของพระเจาแกมนุษย เราเคารพและใหเกียรติผูนํ าไดแตไมใชยกยอง การฟนฟูตองใหคนมีจุด
รวมอยูที่พระเจา การมจีดุรวมทีม่นษุยจะนํ าไปสูการเปรียบเทียบที่ไมนาพอใจระหวางอุปกรณที่พระเจาทรงใชและ
ท ําใหเกิดการแบงแยก
• พยายามเลยีนแบบโดยความพยายามของมนุษยซึ่งพระเจาเทานั้นที่ทํ าได คนพยายามที่จะเลียนแบบในสิ่งที่
พระเจากํ าลังกระทํ าในที่อ่ืนๆ โดยหวงัวาจะเกิดผลอยางเดียวกัน
• มจีุดรวมอยูที่ส่ิงแปลกๆ หรือการสรางอารมณ ซึง่สิง่นีดึ้งจุดรวมออกจากพระเจา ไมควรเนนที่ฝูงชน นํ้ าตา การ
สารภาพบาป การกลับใจ ความปติยินดี ความกระตือรือลนหรือการแสดงออกอื่นๆ ของปฏิกริยามนุษย แตใหเนนที่
พระเจาพระองคเอง (มุงมองดูที่พระเจาเทานั้น)
• ละเลยการสอนหรือเทศนาพระวจนะ อยาใหพระวจนะถูกแทนที่ดวยคํ าพยานของคนหลงหายที่กลับมาใหม
หรือผูกลับใจใหม อยาแมแตยอมใหการประชุมอธิษฐานหรือเวลาแหงความปติยินดี ไมวาจะจํ าเปนอยางไรก็ตาม
มาเบยีดบังพระวจนะของพระเจาไปเสีย
• ละเลยการถวายอุทิศตนเปนสวนตัวเพราะวามีกิจกรรมการฟนฟูมากมายที่อยูในความประทับใจที่ไดเห็นพระ
เจาทรงเคลื่อนไหวในชีวิตรอบๆ ตัวคุณ จงระวงัวาคุณอาจละเลยเวลาที่คุณจะอยูตามลํ าพังกับพระเจา
• การยกยองผูที่ฝกงานใหม บางครัง้ผูกลบัใจใหมซึ่งไดจากการฟนฟูไดรับการชมเชยและสงเสริมเร็วเกินไปใน
งานรับใช
• ความเยอหยิ่งและความอิจฉา
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• การพูดเกินจริง (โออวด) หรือความจริงที่บิดเบือน การพูดสถิติเกินจริง (เชนคนกลับใจ การรักษาโรค) ความจริง
บางประการจํ าเปนตองเนน (เชนการกลับใจ) แตตองไมเกินจริงจนไมคํ านึงถึงผูอ่ืน อยาละเลยคํ าแนะนํ าทั้งหมด
ของพระเจาเพราะวาทั้งหมดนี้เปนขอความของการฟนฟู
• การสารภาพ ทีเ่ปนเรื่องอื้อฉาว เมือ่เราเริม่ที่จะกลับใจและทํ าการคืนดีกับผูอ่ืนก็จะมีการสารภาพ แตวาการ
สารภาพเรือ่งทีอ้ื่อฉาวสามารถทํ าอันตรายไดมากกวาที่จะเปนการดีและเปนวิธีที่ซอนเรนของการนินทา ผูที่ทํ าบาป
เปนสวนตัวควรสารภาพเปนสวนตัว
• เมือ่มาถึงการสารภาพในที่สาธารณะ จงถามคํ าถามตอไปนี้ “การสารภาพของขาพเจาจะปดกั้นหรือสงเสริม
งานของพระเจา
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