
การตอ่ตา้นคาํสอน "อธษิฐานรบัเช�ือ" (Rejecting the sinners prayer)

การบงัเกดิใหม:่ ความรอดไดเ้ร�ิมตน้ดว้ยการบงัเกดิใหม ค่อืการท�ีพระเจา้

เปล�ียนหวัใจของเรา.

ท�ีเกดิจากเน�ือหนงักเ็ป�นเน�ือหนงั และท�ีเกดิจากพระวญิญาณกเ็ป�นวญิญาณ

อยา่ประหลาดใจท�ีเราบอกทา่นวา่พวกทา่นตอ้งเกดิใหม ล่ม จะพดัไปท�ีไหนก็

พดัไปท�ีน�ัน และทา่นไดย้นิเสยีงลมน�ันแตไ่มรู่้วา่ลมมาจากไหนและไปท�ีไหน

คนท�ีเกดิจากพระวญิญาณ กเ็ป�นอยา่งน�ันทกุคน” -ยอหน์ 3:6-8

สาธกุารแดพ่ระเจา้พระบดิาแหง่พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา โดย

พระเมตตาลน้เหลอืของพระองค ท์รงโปรดใหเ้ราบงัเกดิใหม เ่ขา้ในความหวงั

ท�ีย�ังยนื โดยการคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต -์1 เปโตร 1:3

แตพ่ระเจา้ทรงเป��ยมดว้ยพระเมตตา พระองคท์รงรกัเราโดยความรกัอนัใหญ่

หลวงของพระองค ถ์งึแมว้า่เราเป�นคนตายเน�ืองจากการละเมดิ พระองคย์งั

ทรงทาํใหม้ชีวีติอยู่รว่มกบัพระครสิต (์พวกทา่นไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุ)

เอเฟซสั 2:4-5

พระองคก์ท็รงชว่ยเราใหร้อด ไมใ่ชเ่พราะความชอบธรรมท�ีเราทาํเอง แตด่ว้ย

พระเมตตาของพระองคโ์ดยผา่นการชาํระใหบ้งัเกดิใหมแ่ละสรา้งใหมข่องพระ

วญิญาณบรสิทุธ�ิ-ทติสั 3:5

“แตน่�ีจะเป�นพนัธสญัญาซ�ึงเราจะทาํกบัเช�ือสายของอสิราเอลภายหลงัสมยัน�ัน”

พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีแหละ “เราจะบรรจธุรรมบญัญตัไิวใ้นเขาท�ังหลาย และ

เราจะจารกึมนัไวบ้นดวงใจของเขา และเราจะเป�นพระเจา้ของเขา และเขาจะ

เป�นประชากรของเรา และทกุคนจะไมส่อนเพ�ือนบา้นและพ�ีนอ้งของตนแตล่ะ

คนอกีวา่ ‘จงรู้จกัพระยาหเ์วห’์ เพราะเขาทกุคนจะรู้จกัเราต�ังแตค่นเลก็นอ้ย

ท�ีสดุถงึคนใหญโ่ตท�ีสดุ” พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีแหละ “เพราะเราจะใหอ้ภยั



ความผดิบาปของเขา และจะไมจ่ดจาํบาปของเขาอกีตอ่ไป”

เยเรมยี 3์1:33-34

และเราจะใหใ้จเดยีว แกเ่ขาท�ังหลาย และเราจะใสว่ญิญาณใหมไ่วภ้ายในพวก

เขา เราจะนาํใจหนิออกไปจากเน�ือของเขา และใหใ้จเน�ือแกเ่ขาท�ังหลาย เพ�ือ

เขาจะดาํเนนิตามกฎเกณฑข์องเราและรกัษากฎหมายของเรา ท�ังทาํตามส�ิง

เหลา่น�ัน แลว้เขาท�ังหลายจะเป�นประชาชนของเรา และเราเองจะเป�นพระ

เจา้ของเขาท�ังหลาย -เอเสเคยีล 11:19-20

ทา่นปรากฏเป�นจดหมายของพระครสิต ท์�ีเราเป�นผู้สง่และไมไ่ดเ้ขยีนดว้ยน�า

หมกึ แตด่ว้ยพระวญิญาณของพระเจา้ผู้ทรงพระชนม ไ์มไ่ดเ้ขยีนบนแผน่ศลิา

แตเ่ขยีนบนแผน่ดวงใจมนษุย -์2 โครนิธ 3์:3

พระองคก์ท็รงชว่ยเราใหร้อด ไมใ่ชเ่พราะความชอบธรรมท�ีเราทาํเอง แตด่ว้ย

พระเมตตาของพระองคโ์ดยผา่นการชาํระใหบ้งัเกดิใหมแ่ละสรา้งใหมข่องพระ

วญิญาณบรสิทุธ�ิ-ทติสั 3:5

ไรค้วามสามารถ- มนษุยท์�ังหลายขาดความสามารถท�ีจะเช�ือนอกจากวา่พระ

เจา้ไดป้ระทานความสามารถ

แตค่นท�ัวไปจะไมร่บัส�ิงเหลา่น�ีซ�ึงเป�นของพระวญิญาณแหง่พระเจา้ เพราะวา่

เขาเหน็วา่เป�นเร�ืองโง แ่ละเขาไมส่ามารถเขา้ใจ เพราะจะเขา้ใจส�ิงเหลา่น�ีไดก้็

ตอ้งวนิจิฉยัโดยพ�ึงพระวญิญาณ -1 โครนิธ 2์:14

ทา่นท�ังหลายตายโดยการละเมดิและการบาปของทา่น เพราะวา่ทา่นท�ังหลาย

ไดร้บัความรอดแลว้ดว้ยพระคณุโดยทางความเช�ือ ความรอดน�ีไมใ่ชม่าจากตวั

ทา่น แตเ่ป�นของประทานจากพระเจา้ ไมใ่ชม่าจากการกระทาํ เพ�ือไมใ่หใ้คร

อวดได -้เอเฟซสั 2:1, 8-9

ทกุคนท�ีทรงหมายไวแ้ลว้เพ�ือใหไ้ดช้วีตินรินัดรก์เ็ช�ือ หลงัจากไดฟ้�งเขาประเสรฐิ

เพราะองคพ์ระผู้เป�นเจา้ตรสัส�ังเราวา่อยา่งน�ี‘เราต�ังเจา้ไวใ้หเ้ป�นความสวา่ง

สาํหรบัคนตา่งชาต เิพ�ือเจา้จะไดน้าํความรอดไปจนถงึท�ีสดุปลายแผน่ดนิโลก ’

” เม�ือคนตา่งชาตไิดย้นิอยา่งน�ันกม็คีวามยนิดแีละสรรเสรญิพระวจนะของ

พระเจา้ และคนท�ังหลายท�ีทรงหมายไวแ้ลว้เพ�ือใหไ้ดช้วีตินรินัดรก์เ็ช�ือถอื -

กจิการ 13:47-48

พระเจา้ไดเ้ป�ดใจนางใหส้นใจขา่วประเสรฐิ

ในวนัสะบาโตเราออกจากประตเูมอืงไปยงัฝ��งแมน่�า เขา้ใจวา่มที�ีสาํหรบัอธษิฐาน

เราจงึน�ังสนทนากบัพวกผู้หญงิท�ีประชมุกนัท�ีน�ัน มหีญงิคนหน�ึงในพวกท�ีฟ�ง

เราช�ือลเิดยี นางมาจากเมอืงธยิาทริา เป�นคนขายผา้สมีว่งและเป�นคนท�ีนบัถอื

พระเจา้ หญงิคนน�ันมาฟ�งเรา และองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงเป�ดใจของนางให้

สนใจถอ้ยคาํท�ีเปาโลกลา่ว เม�ือหญงิคนน�ันกบัครวัเรอืนของนางไดร้บับพัตศิม

าแลว้ จงึออ้นวอนเราวา่ “ถา้ทา่นท�ังหลายเหน็วา่ขา้พเจา้เป�นคนซ�ือสตัยต์อ่

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ กข็อเชญิเขา้มาพกัอาศยัในบา้นของขา้พเจา้เถดิ” และนางก็

ไดว้งิวอนจนเราขดัไมไ่ด -้กจิการ 16:13-15

สรปุ: ถา้พยายามหาคาํอธษิฐานรบัเช�ือในพระคมัภรี ก์จ็ะหาไมเ่จอ ความรอด

ไดม้าจากพระเจา้ ท�ังความเช�ือและการกลบัใจไหมเป�นส�ิงท�ีพระวญิญาณ

บรสิทุธ�ิตอ้งประทานใหเ้รา ผา่นการฟ�งพระวจนะ และตวัอยา่งท�ีมใีนพระคมัภรี์

ของคนท�ีไดร้บัความรอด เป�นอยา่งน�ีเชน่กนั, คอืพระเจา้ไดป้ระทาน ในเวลาท�ี

ยงัเป�นศตัรกูบัพระองคอ์ยู่พวกเราไดร้บัความรอดผา่นทางความเช�ือ ไมใ่ชก่าร

ตดัสนิใจ การท�ีเราเช�ือเปรยีบเหมอืนเป�นคนตาบอดท�ีเหน็ได เ้ป�นการอศัจรรย์

ท�ีพระเจา้ไดท้าํในเรา เป�นการท�ีพระเจา้ไดป้ระทานหวัใจใหมซ่�ึงทาํใหเ้รารู้สกึ

แปลบปลาบใจ ความเช�ือและการกลบัใจใหมก่จ็ะตามมาโดยธรรมชาติ



สวา่งสอ่งมาจากฟ�าลอ้มรอบตวัทา่น ทา่นกล็ม้ลงท�ีพ�ืนและไดย้นิพระสรุเสยีง

ตรสัวา่ “เซาโล เซาโลเอย๋ เจา้ขม่เหงเราทาํไม?” เซาโลจงึทลูถามวา่ “องคพ์ระ

ผู้เป�นเจา้ พระองคเ์ป�นใคร?” พระองคต์รสัวา่ “เราคอืเยซผูู้ท�ีเจา้ขม่เหง จงลกุ

ข�ึนเถดิและเขา้ไปในเมอืง จะมคีนบอกใหเ้จา้ทราบวา่เจา้ตอ้งทาํอะไร” พวกท�ี

เดนิทางไปดว้ยกนักย็นืจงังงัพดูไมอ่อก พวกเขาไดย้นิพระสรุเสยีงแตไ่มเ่หน็ใคร

เซาโลจงึลกุข�ึนจากพ�ืน เม�ือลมืตาแลว้กม็องอะไรไมเ่หน็ พวกเขาจงึจงูมอืทา่น

เขา้ไปในเมอืงดามสักสั ตาของทา่นกม็ดืมวัไปถงึสามวนั และทา่นไมไ่ดก้นิหรอื

ด�ืมอะไรเลย ในเมอืงดามสักสัมสีาวกคนหน�ึงช�ืออานาเนยี องคพ์ระผู้เป�นเจา้

ตรสักบัคนน�ันทางนมิติวา่ “อานาเนยีเอย๋” อานาเนยีจงึทลูตอบวา่ “องคพ์ระผู้

เป�นเจา้ ขา้พระองคอ์ยู่ท�ีน�ี” พระองคจ์งึตรสักบัเขาวา่ “จงลกุข�ึนไปท�ีถนนสาย

ท�ีเรยีกวา่ ‘ถนนตรง’ และไปท�ีบา้นของยดูาสถามหาชายคนหน�ึงจากเมอืงทารซ์ั

สท�ีช�ือเซาโล ตอนน�ีเขากาํลงัอธษิฐานอยู่และ[ในนมิติ] เขามองเหน็ชายคน

หน�ึงช�ืออานาเนยีเขา้มาวางมอืบนตวัเขาเพ�ือท�ีวา่เขาจะมองเหน็อกี” แลว้อานา

เนยีกไ็ป และเขา้ไปในบา้นน�ัน วางมอืบนตวัเซาโลกลา่ววา่ “พ�ีเซาโล พระเยซู

องคพ์ระผู้เป�นเจา้ผู้ท�ีปรากฏแกท่า่นระหวา่งทางท�ีทา่นมาท�ีน�ีทรงใชข้า้พเจา้

มาเพ�ือใหท้า่นมองเหน็อกี และเพ�ือใหท้า่นเตม็เป��ยมดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ”

ทนัใดน�ันมอีะไรเหมอืนเกลด็หลดุจากตาของเซาโล แลว้ทา่นกเ็หน็ไดอ้กี ทา่น

จงึลกุข�ึนรบับพัตศิมา -กจิการ 9:1-12, 17-18

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิไดม้าถงึทกุคนท�ีไดฟ้�งขา่วประเสรฐิ เพราะฉะน�ันเขาได้

บพัตศิมาพวกเขา

ขณะเปโตรยงักลา่วคาํเหลา่น�ันอยู่พระวญิญาณบรสิทุธ�ิเสดจ็ลงมาสถติกบัทกุ

คนท�ีฟ�งพระวจนะน�ัน “ใครจะหา้มคนเหลา่น�ีท�ีไดร้บัพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

เหมอืนเราจากการรบับพัตศิมาดว้ยน�า?” -กจิการ 10:44, 47

เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการเป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัติาม

ธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติามได -้โรม 8:7

ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันาํใหเ้ขามา และ

เราจะใหค้นน�ันเป�นข�ึนมาในวนัสดุทา้ย แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะเหตนุ�ีเรา

จงึบอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาจะโปรดคนน�ัน’ ”

ยอหน์ 6:44, 65

คนท�ีมาจากพระเจา้กย็อ่มฟ�งพระดาํรสัของพระเจา้ พวกทา่นไมไ่ดม้าจากพระ

เจา้ เพราะเหตนุ�ีพวกทา่นจงึไมฟ่�ง” -ยอหน์ 8:47

แตพ่วกทา่นไมเ่ช�ือเพราะทา่นไมไ่ดเ้ป�นแกะของเรา -ยอหน์ 10:26

พระเจา้ประทาน- ความเช�ือและการกลบัใจใหมเ่ป�นของประทานจากพระเจา้

ไมใ่ชก่ารตดัสนิใจของมนษุย์

คอืเป�นบตุรท�ีไมไ่ดเ้กดิจากการสบืเช�ือสายตามธรรมชาต หิรอืจากการตดัสนิใจ

ของมนษุย ห์รอืจากเจตจาํนงของสาม แีตเ่กดิจากพระเจา้ -ยอหน์ 1:13 TNCV

พระเจา้ทรงต�ังพระองคไ์วท้�ีพระหตัถเ์บ�ืองขวาของพระองค ใ์หเ้ป�นองคพ์ระ

ผู้นาํและองคพ์ระผู้ชว่ยใหร้อด เพ�ือจะใหช้นอสิราเอลกลบัใจใหม แ่ลว้จะทรง

อภยับาปของเขาท�ังหลาย -กจิการ 5:31

เม�ือคนท�ังหลายไดย้นิคาํเหลา่น�ันกน็�ิงอยู่แลว้สรรเสรญิพระเจา้วา่ “พระเจา้ก็

ทรงโปรดแกค่นตา่งชาตใิหก้ลบัใจใหมจ่นไดช้วีติรอดดว้ย” -กจิการ 11:18

สว่นผู้รบัใชข้ององคพ์ระผู้เป�นเจา้จะตอ้งไมเ่ป�นคนท�ีชอบทะเลาะ แตต่อ้งมใีจ

เมตตาตอ่ทกุคน เป�นอาจารยท์�ีเหมาะสมและมคีวามอดทน แกไ้ขความคดิเหน็

ของฝ�ายตรงขา้มดว้ยความสภุาพออ่นโยน เพราะพระเจา้อาจโปรดใหพ้วกเขา

กลบัใจ และมาถงึความรู้ในความจรงิ และหลดุพน้จากบว่งของมาร ผู้ซ�ึงดกั



จบัพวกเขาไวใ้หท้าํตามความประสงคข์องมนั -2 ทโิมธ 2ี:24-26

หรอืวา่ทา่นประมาทพระกรณุาอนัอดุม ความอดกล�ันพระทยั และความ

อดทนของพระองค โ์ดยไมรู่้หรอืวา่พระกรณุาคณุของพระเจา้น�ัน มุ่งจะชกันาํ

ทา่นใหก้ลบัใจใหม?่ -โรม 2:4

เพราะฉะน�ัน ทกุส�ิงจงึไมข่�ึนกบัความต�ังใจหรอืความมานะของมนษุย แ์ต่

ข�ึนอยู่กบัพระเมตตาของพระเจา้ -โรม 9:16

เพราะพระเจา้ทรงใหพ้ระคณุแกท่า่นเพราะเหน็แกพ่ระครสิต ไ์มใ่ชใ่หท้า่น

ท�ังหลายเช�ือในพระองคเ์ทา่น�ัน แตใ่หท้นทกุขย์ากเพราะเหน็แกพ่ระองคด์ว้ย -

ฟ�ลปิป�1:29

ฉะน�ันความเช�ือเกดิข�ึนไดก้เ็พราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกดิข�ึนไดก้เ็พราะ

การประกาศพระครสิต -์โรม 10:17

เพราะวา่ใครทาํใหท้า่นวเิศษกวา่คนอ�ืน? ทา่นมอีะไรท�ีไมไ่ดร้บัมา? ถา้ทา่น

ไดร้บัมา ทาํไมจงึโออ้วดเหมอืนกบัวา่ทา่นไมไ่ดร้บัมา? -1 โครนิธ 4์:7

ลาํดบัความรอดและตวัอยา่งความรอดในพระคมัภรี์

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นให้

เป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค เ์พ�ือพระบตุรน�ันจะไดเ้ป�นบตุร

หวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก -โรม 8:29

พ�ีนอ้งท�ังหลาย ผู้เป�นท�ีรกัขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ เราควรขอบพระคณุพระเจา้

เพราะทา่นอยู่เสมอ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงเลอืกทา่นไวต้�ังแตเ่ดมิ เพ�ือจะ

ไดร้บัความรอด โดยการชาํระของพระวญิญาณใหบ้รสิทุธ�ิและโดยการเช�ือ

ความจรงิ -2 เธสะโลนกิา 2:13

พระวญิญาณเป�นผู้ใหช้วีติ เน�ือหนงัน�ันไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ถอ้ยคาํท�ีเรากลา่ว

กบัพวกทา่นมาจากพระวญิญาณและเป�นชวีติ แลว้พระองคต์รสัวา่ “เพราะ

เหตนุ�ีเราจงึบอกพวกทา่นวา่ ‘ไมม่ใีครมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาจะโปรด

คนน�ัน’ ” -ยอหน์ 6:63, 65

พระวญิญาณบรสิทุธ�ิไดท้าํให แ้ปลบปลาบใจ เพ�ือเตรยีมหวัใจและใหส้ามารถ

ถามตอ่เก�ียวกบัการตอบสนองท�ีเหมาะสม

เม�ือคนท�ังหลายไดย้นิแลว้กร็ู้สกึแปลบปลาบใจ จงึกลา่วกบัเปโตรและอคัรทตู

คนอ�ืนๆ วา่ “พ�ีนอ้งเอย๋ เราจะทาํอยา่งไรด?ี” เปโตรจงึกลา่วกบัเขาท�ังหลายวา่

“จงกลบัใจใหมแ่ละรบับพัตศิมา ในพระนามของพระเยซคูรสิตใ์หห้มดทกุคน

เพ�ือพระเจา้จะทรงยกความผดิบาปของทา่นท�ังหลาย แลว้พวกทา่นจะไดร้บั

ของประทานคอืพระวญิญาณบรสิทุธ�ิเพราะวา่พระสญัญาน�ันตกแกท่า่น

ท�ังหลายกบัลกูหลานของพวกทา่นดว้ย และแกท่กุคนท�ีอยู่ไกล คอืทกุคนท�ี

องคพ์ระผู้เป�นเจา้พระเจา้ของเราทรงเรยีกใหม้าเฝ�า” -กจิการ 2:37-39

ความยนิดที�ีแปลกประหลาดหลงัจากไดย้นิเขาประเสรฐิ

ขณะกาํลงัเดนิทางไปกม็าถงึท�ีท�ีมนี�าแหง่หน�ึง ขนัทจีงึบอกวา่ “น�ีแนะ่ ท�ีน�ีมนี�า

มอีะไรขดัขอ้งไมใ่หข้า้พเจา้รบับพัตศิมา” -กจิการ 8:36

เปาโล, ไดเ้หน็แสงสวา่งสอ่งมาจากฟ�าลอ้มรอบ, และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิทรง

ใหเ้ปาโลไปหาสาวกคนหน�ึงเพ�ือไดย้นิเขาประเสรฐิ

ในระหวา่งน�ันเซาโลยงัขู่คาํราม กลา่ววา่จะฆา่บรรดาสาวกขององคพ์ระผู้เป�น

เจา้ จงึไปหามหาปโุรหติ ขอหนงัสอืไปยงัธรรมศาลาตา่งๆ ในเมอืงดามสักสั

เพ�ือท�ีวา่ถา้พบใครเป�นพวก “ทางน�ัน” ไมว่า่ชายหรอืหญงิ จะจบัมดัพามายงั

กรงุเยรซูาเลม็ ขณะท�ีเซาโลเดนิทางไปใกลจ้ะถงึเมอืงดามสักสั ทนัใดน�ันมแีสง


