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“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ”
คืออะไร ?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คนของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้
เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขามาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินดีจากข้าพเจ้า....ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิ
บาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่าสมาชิกในคริ สตจักรมากมาย
รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความสัตย์
ซื่ อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนเชื่ อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่ งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีแนะคาคนอืน่ ให้ รู้จักพระคริสต์
นักธุ กิจหนุ่มผูเ้ พิ่งจะอธิ ษฐานกับข้าพเจ้า และรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เขา ได้กล่าวกับข้าพเจ้าด้วยความสานึกในบุญคุณและด้วยน้ าตานองหน้าว่า “คุณคงช่วยชาวโลกให้
ได้รับความสุ ขมากมายจริ ง ๆ ” เขาและภรรยาของเขาได้เสาะแสวงหาพระเจ้ามาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง และ
บัดนี้เขาใคร่ ที่จะแนะนาภรรยาของเขาให้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ โดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่
ประการ เป็ นหนังสื อประกอบอธิบาย
ข้าพเจ้าอดที่จะคิดถึงคากล่าวที่เต็มไปด้วยความตื้นตันใจของชายหนุ่มคริ สเตียนผูน้ ้ ีไม่ได้ “คุณ
คงช่วยชาวโลกให้ได้รับความสุ ขมากมายจริ ง ๆ ”
เป็ นเวลากว่า 25 ปี ที่ขา้ พเจ้าได้รับประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้นในการ “ช่วยชาวโลกให้ได้รับ
ความสุ ขมากมาย” โดยการนานักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปนับเป็ นจานวนพัน ๆ คน มารู้จกั พระเยซูคริ สต์
อัครสาวกเปาโล ได้กล่าวถึงประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้ ในจดหมายที่ท่านเขียนส่ งไปยัง
คริ สตจักรโคโลสี วา่ “พระองค์นนั่ แหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคน...”

พระมหาบัญชา
พวกเราทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นคริ สเตียนคริ สต์ศตวรรษที่ 20 มีสิทธิ พิเศษเข้าร่ วมงานกับพระเจ้า ผู ้
ทรงพระชนม์อยูข่ องเราในการทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์ สาเร็ จในยุคของเรานี้
ชีวติ ภายใต้การบังคับบัญชาของพระคริ สต์
พระคริ สต์ประทับบนบัลลังก์ชีวติ
ตน – ตนเองลงจากบัลลังก์
ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระเจ้าเราจึงสามารถดาเนิ นชีวติ ได้
อย่างสอดคล้อง กับแผนการอันประเสริ ฐของพระองค์

6

ในทัศนะของข้าพเจ้า ๆ คิดว่า มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกได้ คือการเปลี่ยนมนุษย์ พระเยซู
คริ สต์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถเปลี่ยนจิตใจของคนได้ คนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็ น
จานวนมาก จะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย ในชุมชน ในเมือง และในประเทศ
ต่าง ๆ คือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัว่ ทั้งโลกได้ ดังนั้น ท่านสามารถเปลี่ยนโลกทั้งโลกได้ โดยการ
แนะนามวลมนุษย์ให้รู้จกั กับพระเยซูคริ สต์
ในบรรดาความเห็นผิดทั้งหลายในสมัยนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าความเห็นผิดที่จะก่อให้เกิดผลเสี ยมาก
ที่สุดได้แก่ ความเห็นในหมู่คริ สเตียนที่วา่ มนุษย์ไม่ตอ้ งการพระเจ้า ทั้งนี้เพราะว่าเท่าที่ขา้ พเจ้าได้
ท่องเที่ยวไปทุกหนทุกแห่ง ข้าพเจ้าได้พบประจักษ์พยานซึ่ งพิสูจน์ให้เห็นว่า ความเห็นดังกล่าวนี้ตรงกัน
ข้ามกับความจริ งที่เราจะต้องยอมรับก็คือ พระวิญญาบริ สุทธิ์ ทรงกาลังทางานในจิตใจของมนุษย์เป็ น
จานวนมาก ในทุกภูมิภาคของโลก ให้หิวกระหายพระเจ้า

ทาไมจึงเกิดผลน้ อย ?
เป็ นเวลาหลายปี แล้ว ที่ขา้ พเจ้าได้ถามคริ สเตียนจานวนหมื่น ๆ คนในท้องที่ต่าง ๆ กัน ถึง
คาถามสองคาถามซ้ าไปซ้ ามาว่า “สิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นกับคุณคืออะไร?” ต่างตอบเหมือน ๆ กันว่า
“คือการรู ้จกั พระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของผม” คาถามที่สองที่ตามมาก็คือ “ถ้าอย่างนั้น สิ่ งที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดที่คริ สเตียนสามารถกระทาเพื่อคนอื่นคืออะไร?” คาตอบก็เหมือน ๆ กันอีกว่า “ช่วยเขาให้
รู้จกั พระคริ สต์” แต่เป็ นที่น่าเศร้าใจอย่างยิง่ ที่คริ สเตียนจานวนมากไม่เคยแม้แต่จะนาสักคนหนึ่งมาหา
พระเยซูคริ สต์
มีเหตุผลอยูส่ องประการที่คริ สเตียนไม่แนะนาคนอื่นมารู ้จกั พระคริ สต์ ประการแรก คริ สเตียน
ทัว่ ไปกาลังดาเนินชีวิตฝ่ ายเนื้ อหนัง มีชีวิตที่พา่ ยแพ้และไร้ผล พวกเขามิได้ดาเนินชี วติ อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมบังคับบัญชาของพระวิญญาบริ สุทธิ์ และมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประการที่สอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไปไม่เคยได้รับการฝึ กฝนให้รู้จกั วิธีการสื่ อสารถึงเรื่ องความเชื่อในพระ
คริ สต์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เขาไม่เคยเรี ยนรู ้วธิ ี การเริ่ มต้นสนทนาถึงเรื่ องพระคริ สต์ไม่รู้จกั วิธีอธิ บาย
พระกิตติคุณของพระคริ สต์อย่างง่าย ๆ และชัดเจน และไม่รู้จกั วิธีที่จะนาคนอื่นมาต้อนรับพระคริ สต์
โดยความเชื่อ
สาหรับปั ญหาประการแรก เราได้กล่าวไว้แล้วในหนังสื อ หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่มที่
2 วิธีที่จะรู ้ซ้ ึ งถึงความรักและการอภัยโทษของพระเจ้า เล่มที่ 3 วิธีที่จะมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาบริ สุทธิ์ เล่มที่ 4 วิธีที่จะดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาบริ สุทธิ์ และเล่มที่ 5 วิธีที่จะเป็ น
พยานเพื่อพระคริ สต์ดว้ ยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาบริ สุทธิ์
7

ส่ วนปั ญหาประการที่สอง ข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปในเล่มนี้คือ “วิธีแนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระ
คริ สต์”
ก่อนอื่น เราจะต้องใคร่ ครวญว่า ทาไม เราจึงควรเป็ นพยาน? ซึ่ งมีส่วนสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ ใน
การเป็ นพยานต่อจากนั้นเราจะพิจารณาว่า เราควรจะเป็ นพยานอย่างไร? ซึ่ งมีส่วนสัมพันธ์กบั วิธีการ
เป็ นพยาน

ทาไมจึงควรเป็ นพยาน ?
ข้าพเจ้าใคร่ ขอกล่าวแก่ท่านอย่างย่อ ๆ ถึงเหตุผลเจ็ดประการว่า เหตุใดเราควรเป็ นพยานเพื่อ
พระคริ สต์ คือ

ความรักของพระคริสต์ ครอบครองอยู่
สาเหตุประการแรกเราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ก็เพราะความรักของพระคริ สต์ครอบครอง
เราอยู่ อัครสาวกเปาโลเป็ นผูใ้ ห้เหตุผลข้อนี้ ทั้งนี้เพราะเขาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรัก และการ
อภัยโทษของพระเจ้า ในชีวติ ของเขาเอง เขาจึงอยากให้ทุกคนได้ประสบกับความรักเช่นเดียวกันนี้
ถ้าหากท่านรักพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง ท่านก็ตอ้ งแนะนาคนอื่นให้รู้จกั กับพระคริ สต์เช่นเดียวกัน
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พระบัญชาของพระคริสต์
สาเหตุประการที่สอง เราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์กเ็ พราะพระคริ สต์ได้ทรงบัญชาให้เรา
กระทาเช่นนั้น พระองค์ตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะตั้งท่านให้เป็ นผูจ้ บั คน” “ท่านทั้งหลายมิได้เลือก
เรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้ต้ งั ท่านไว้เพื่อท่านจะไปเกิดผล...”

มนุษย์ หลงหายไปจากทางของพระเจ้ า
สาเหตุประการที่สาม เราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ก็เพราะมนุษย์หลงหายไปจากทางของ
พระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มา
ทางเรา” พระวจนะของพระเจ้าสอนไว้อย่างชัดเจนว่า “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ น
ที่รอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่านกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า”

ผลประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
สาเหตุประการที่สี่ เราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์กเ็ พราะผูท้ ี่ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ จะ
ได้รับผลประโยชน์มากมาย เมื่อเรานาคนอื่นมาถึงพระคริ สต์ เขาก็จะมีสิทธิ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้
ร่ างกายของเขาจะเป็ นวิหารของพระเจ้า เขาได้รับการอภัยโทษบาปทั้งมวลของเขา ทั้งในอดีต ปั จจุบนั
และอนาคต ! เขาจะเริ่ มประสบกับสันติสุขในพระเจ้า เขาจะพอใจในมรรคาของพระเจ้าและมีจุดหมาย
ในการดาเนินชีวิต และเขาจะเป็ นคนที่ถูกสร้างใหม่และด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้า
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การเจริญเติบโตฝ่ ายจิตวิญญาณ
สาเหตุประการที่หา้ ที่เราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์เพราะเราผูเ้ ป็ นพยานได้รับประโยชน์
หลายอย่าง การเป็ นพยานช่วยให้เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ การเป็ นพยานช่วยให้เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ
การเป็ นพยานทาให้เราใฝ่ ใจในการอธิษฐานและศึกษาพระวนจะของพระเจ้า และเร่ งเร้าให้เราพึ่งพา
พระคริ สต์มากขึ้น เมื่อเราเป็ นพยานโดยพึ่งพลานุภาพแห่งพระวิญญาบริ สุทธิ์ เราก็จะได้รับความรัก
ความยินดีและความสงบสุ ข ตามกฎของการหว่านและการเก็บเกี่ยว เราหว่านพืชอย่างใดลง เราก็จะเกี่ยว
เก็บผลอย่างนั้น ผลที่ได้รับก็มากกว่าการหว่านนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราหว่านความรักลงไป เราก็เก็บ
เกี่ยวผลแห่งความรักนั้น และได้รับความรักมากกว่าที่เราได้หว่านนั้น พระเยซูตรัสว่า “อาหารของเราคือ
ที่จะกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า” คาตรัสของพระองค์ในข้อนี้ อ้างอิงถึงการที่พระองค์ทรงเป็ น
พยานแก่หญิงชาวสะมาเรี ย

สิ ทธิพเิ ศษอันยิง่ ใหญ่
สาเหตุประการที่หก เราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์เพราะเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันยิง่ ใหญ่ของเรา
ในจดหมายฝากฉบับที่ 2 ที่อคั รสาวกเปาโลได้เขียนถึงคริ สตจักรโคริ นธ์ อัครสาวกเปาโลได้เขียนไว้วา่
“เราเป็ นราชทูตของพระคริ สต์ เหมือนหนึ่งพระเจ้าได้ทรงอ้อนวอนขอท่านทั้งหลายโดยเรา เราผูแ้ ทน
พระคริ สต์จึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้คืนดีกนั กับพระเจ้า”
คนส่ วนใหญ่จะรู ้สึกเป็ นเกียรติอย่างสู ง เมื่อตนได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นทูตของผูน้ าประเทศ
ประธานาธิ บดี หรื อกษัตริ ย ์ แต่เราในฐานะผูเ้ ชื่อในพระเยซูคริ สต์ เป็ นราชทูตของพระมหากษัตริ ยเ์ หนือ
กษัตริ ยท์ ้ งั ปวง และพระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อเทพเจ้าทั้งปวง !

พลังในการเป็ นพยาน
สาเหตุประการที่เจ็ด เราควรเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์เพราะว่าพระวิญญาบริ สุทธิ์ ประทานพลัง
ในการเป็ นพยานให้แก่เรา พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญา
บริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา” การเพิกเฉยละเลยต่อการเป็ นพยาน
เพื่อพระคริ สต์ เป็ นการปฏิเสธสิ ทธิของพระองค์ในการประทานพลัง และใช้เราในการแนะนาคนอื่น ๆ
ให้รู้จกั พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
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ขอให้เราระลึกอยูเ่ สมอว่า การฝึ กฝนอบรม วัสดุอุปกรณ์ กลยุทธหรื อยุทธวิธีต่าง ๆ จะไร้
ความหมาย ถ้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือและพลังจากพระวิญญาบริ สุทธิ์

วิธีเป็ นพยาน
ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าอยากจะกล่าวถึงวิธีการเป็ นพยานของเรา
ดังที่ขา้ พเจ้าได้ช้ ีแจงให้ทราบแล้วว่า มีคริ สเตียนที่รักพระเจ้าเป็ นจานวนมาก ไม่ใยดีต่อการที่จะ
แนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระคริ สต์ ด้วยเหตุเพียงเพราะว่า เขาไม่รู้วา่ จะเริ่ มต้นอย่างไร

รู้ จักวิธี
การฝึ กฝนอบรมการเป็ นพยานเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะละเลยมิได้ เล่ากันว่า มีชาวนาคนหนึ่งได้ไปหา
หมอเพื่อให้หมอทาบาดแผลที่แขน เมื่อทาบาดแผลเสร็ จแล้ว หมอขอเก็บค่ารักษา 50 บาท ชาวนารู ้สึก
ไม่พอใจจึงพูดว่า “คุณหมอเย็บแผลไม่ถึง 15 นาที ทาไมจึงเก็บค่ารักษาแพงอย่างนี้ ” หมอตอบว่า “ผม
คิดค่ารักษาเพียง 20 บาทเท่านั้น ส่ วนอีก 30 บาท เป็ นค่ารู ้จกั วิธีรักษา”
การ “รู้จกั วิธี” ในการเป็ นพยาน เกิดผลที่แตกต่างไปจากการเป็ นพยานที่ไม่รู้จกั วิธี การ “รู้จกั
วิธี” ย่อมนาประสิ ทธิ ผลมาให้ ส่ วนการไม่รู้จกั วิธีจะทาให้เกิดผลน้อย ตามปกติเราเป็ นพยานได้สองวิธี
คือ โดยวิถีชีวิตและการบอกกล่าวของเราคือโดยชีวิตและริ มฝี ปากของเรา พระเจ้าทรงบัญชาให้เรา
ประกาศข่าวประเสริ ฐด้วยริ มปากของเรา ดังนั้นข้าพเจ้าก็จะได้กล่าวถึงการพยานในแง่น้ ีต่อไป
อย่างไรก็ดี ก่อนที่ท่านจะแนะนาคนอื่น ให้รู้จกั พระคริ สต์ มีบางสิ่ งบางอย่างที่ท่านควรรู ้คือ
ท่านต้องมัน่ ใจว่าท่านเป็ นคริ สเตียน (เรื่ องนี้ได้กล่าวไว้แล้วในหนังสื อ หลักข้อคิดฯ เล่ม 1 และในฐานะ
ที่ท่านเป็ นคริ สเตียน ท่านต้องมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาบริ สุทธิ์ ซึ่ งข้าพเจ้าได้พดู ไว้
แล้วในหนังสื อ หลักข้อคิด ฯ เล่ม 2,3,4 และ 5)
ท่านต้องมัน่ ใจด้วยว่า คนที่ท่านเป็ นพยานให้เขาฟังนั้นเข้าใจในเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้า พระ
เยซูคริ สต์และพระกิตติคุณเป็ นอย่างดีแล้ว ก่อนที่เขาจะตัดสิ นใจรับพระคริ สต์ดว้ ยสติปัญญา
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เป็ นเวลาหลายปี ในการอบรมศิษยาภิบาลและบุคคลทัว่ ไป เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการประกาศ
เราได้ขอร้องให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเขียนสิ่ งที่เขาคิดว่า
ควรจะรู ้ก่อนที่จะตัดสิ นใจรับพระคริ สต์ดว้ ย
สติปัญญา

แก่นของพระกิตติคุณ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูเ้ ข้าอบรมประมาณ 25 ถึง 40 หัวข้อถูกเขียนไว้บน
กระดานดา ซึ่ งข้อคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ พอสรุ ปลงให้เหลือเพียงไม่กี่ขอ้ ดังต่อไปนี้
พระเจ้าทรงรักเรา
มนุษย์เป็ นคนบาป
มนุษย์หลงหายไปจากทางของพระเจ้า
พระเจ้าทรงรักเรามาก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
พระคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา
พระคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์
พระองค์ประสงค์ที่จะเข้ามาสถิตในชีวติ จิตใจของทุกคน
เราต้องกลับใจใหม่
เราต้องเกิดใหม่
เราต้องต้อนรับพระเยซูคริ สต์
คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระเยซู พระองค์ทรงโปรด
ให้มีสิทธิที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้
หลังจากที่ทุกคนได้สเนอแนะ หรื อเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ แล้ว เราได้ขอให้พวกเขาทุกคนอื่น
หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ตลอดทั้งเล่มพร้อมกับเรา โดยเริ่ มต้นตั้งแต่กฎประการแรก และถ้าหาก
ข้อความใดบนกระดานดามีความหมายตรงกับกฎประการแรก ก็ให้ลบออก ต่อมาก็อ่านกฎประการที่
สอง ที่สาม และที่สี่ จนจบทั้งเล่ม โดยใช้วธิ ี การอย่างเดียวกันปรากฏว่าเมื่ออ่านหนังสื อนี้จบทั้งเล่มแล้ว
ข้อความต่าง ๆ บน กระดานดาก็ถูกลบออกจนหมดสิ้ น ซึ่ งแสดงว่าแก่นของพระกิตตคุณทั้งหมดอยูใ่ น
หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณฯ นี้เอง

เข้ าใจง่ าย
เนื้อหาในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ได้บงั เกิดขึ้นในห้วงแห่งความนึกคิดของข้าพเจ้า ใน
ระหว่างการประชุมอบรมพนักงานของแคมพัส ครู เสด ภาคฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1956
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ผูบ้ รรยายคนหนึ่งในการอบรมของเราในครั้งนั้น เป็ นคริ สเตียนซึ่งเป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายการขายที่มี
ชื่อเสี ยง เขากล่าวย้าว่าการที่จะเป็ นพนักงานขายที่ได้รับความสาเร็ จนั้น จะต้องเสนอขายด้วยวาจาที่ชดั
แจ้ง เข้าใจง่าย และต้องเน้นย้ าอยูเ่ สมอ เขายังกล่าวเตือนอีกว่า แต่พอมีคนเกิดความเบื่อหน่ายต่อคาเสนอ
ขายซ้ า ๆ ซาก ๆ ของเขา พวกพนักงานขายก็มกั จะเปลี่ยนวิธีเสนอขายใหม่ จึงเป็ นเหตุให้งานขายขาด
ประสิ ทธิภาพ
เขาได้เปรี ยบเทียบการเป็ นพยานของคริ สเตียนกับการเสอนขายของพนักงานขาย เขาเน้นว่า
การที่จะสื่ อความหมาย ถึงเรื่ องพระคริ สต์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เราต้องเสนอพระกิตติคุณที่เข้าใจง่ายและมี
เหตุผล เพื่อทุกคนจะสามารถเข้าใจได้ ยิง่ เราเสนอพระกิตติคุณอย่างง่าย ๆ มากขึ้นเท่าใด เราก็ยงิ่ จะ
เกิดผลเพื่อพระคริ สต์มาขึ้นเท่านั้น
เขาได้ยกตัวอย่างของคริ สเตียนที่มีชื่อเสี ยงหลายคน ที่มีวธิ ี การในการเป็ นพยานต่าง ๆ กัน แล้ว
เขาก็พดู ถึงข้าพเจ้าว่า “บิลล์ ไบร้ท์ คงคิดว่าเขาเสนอข่าวพิเศษแปลใหม่แก่นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
กลุ่มต่าง ๆ ที่เขาร่ วมงานด้วย แม้วา่ ผมไม่เคยได้ยนิ เขาพูด ผมก็มนั่ ใจว่าเขามีข่าวเพียงอย่างอย่างสาหรับ
ทุกคนเท่านั้น เขาคงบอกทุกคนในสิ่ งที่เหมือน ๆ กัน และใช้วธิ ี การอย่างเดียวกัน”

ข่ าวอย่ างเดียวกัน
ยิง่ เขาพูดมากเท่าใด ข้าพเจ้าก็ยงิ่ อึดอัดใจมากขึ้นเท่านั้น เพราะข้าพเจ้ารู ้สึกว่าเป็ นการไม่เหมาะ
แม้วา่ ข้าพเจ้าหรื อใครก็ตามที่มีความปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริ ง จะเอาเรื่ องราวเดียวกันมา
พูด โดยที่ไม่ได้รับการนาจากพระวิญญาบริ สุทธิ์ ในการนาแต่ละคนมารู ้จกั พระคริ สต์ ที่ขา้ พเจ้ายิง่ ไม่
พอใจมากไปกว่านั้นก็คือ การยกเอาข้าพเจ้ามาเป็ นตัวอย่างต่อหน้าพนักงานทั้งหมดเช่นนั้น
แต่หลังจากการประชุมในวันนั้น ข้าพเจ้ารู ้สึกตัวว่า ข้าพเจ้าคิดผิด ข้าพเจ้าเริ่ มไตร่ ตรองว่า เมื่อ
ข้าพเจ้าเป็ นพยานกับคนหลายประเภทหลายกลุ่มนั้น ข้าพเจ้าได้พดู อะไรไปบ้าง ในบ่ายวันนั้น ข้าพเจ้า
จึงจดบันทึกคาพยานที่ขา้ พเจ้าเคยกล่าวมาในที่ต่าง ๆ ข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจมากที่พบว่าเพื่อนของข้าพเจ้า
คนนั้นพูดถูก ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงเลยว่าข้าพเจ้าได้เป็ นพยานกับทุกคน โดยใช้ขอ้ ความที่คล้ายคลึงกันสิ่ งที่
ข้าพเจ้าขึ้นในบ่ายวันนั้น และนาเอามาขัดเกลาอีกเพียงเล็กน้อย ได้กลายเป็ นหนังสื อที่รู้จกั กันในชื่ อเรื่ อง
ว่า “แผนการของพระเจ้าสาหรับชีวิตของท่าน” ซึ่ งเป็ นการอ้างถึงพระคริ สต์วา่ พระองค์เป็ นใคร?
พระองค์เสด็จลงมายังมนุษยโลกทาไม? มนุษย์จะรู้จกั พระองค์เป็ นส่ วนตัวได้อย่างไร? หนังสื อเล่มนี้ใช้
เวลาอ่านประมาณ 20 นาที
ข้าพเจ้าได้ขอให้ผรู ้ ่ วมงานกับข้าพเจ้าท่องจาข้อความในหนังสื อเล่มนี้ และพวกเราก็ได้เริ่ มใช้
ข้อความเหล่านี้ในการเป็ นพยานส่ วนตัว ในปี ต่อมา เมื่อเราออกไปเป็ นพยานโดยเสนอพระกิตติคุณ
อย่างง่าย ๆ และพึ่งพลานุภาพแห่งพระวิญญาบริ สุทธิ์ การประกาศของเราจึงเกิดผลมากขึ้นเป็ นร้อยเท่า
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“วิธีทจี่ ะ...”
หนังสื อ “แผนการของพระเจ้า....” เป็ นหนังสื อเล่มแรกของเราที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ “วิธีที่จะ...”
เป็ นเนื้ อหาที่บอกว่า คนหนึ่งคนใดจะไปถึงเป้ าหมายได้อย่างไร และเขาจะช่วยให้คนอื่นบรรลุเป้ าหมาย
อันเดียวกันนั้นได้อย่างไร วิธีการนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นมากที่สุด และทาให้ชีวติ คริ สเตียนและการเป็ นพยาน
เกิดพลังมากที่สุด มากกว่าสิ่ งอื่นใดที่ขา้ พเจ้ารู ้จกั

เราพบว่าคริ สเตียนโดยทัว่ ไปไม่ตอ้ งการให้ใครแนะนาว่าเขาควรจะมีชีวิตที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญาบริ สุทธิ์ และอยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของพระวิญญาบริ สุทธิ์ แต่เขาต้องรู ้จกั
วิธีที่จะมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อต่างหาก ในทานองเดียวกัน ผูท้ ี่
ไม่ใช่คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่ตอ้ งการให้ใครแนะนาว่า เขาควรจะเป็ นคริ สเตียน แต่ในหลาย ๆ กรณี เขา
ต้องการรู้ วิธีที่จะเป็ นคริ สเตียน

ฉบับย่ อ
ถึงแม้วา่ หนังสื อ “แผนการของพระเจ้า...” ที่เราใช้กนั อยูน่ ้ นั ได้ก่อให้เกิดผลมากก็ตาม แต่เราก็
อยากได้หนังสื อที่มีเนื้อหากะทัดรัดกว่านั้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงย่อเนื้อหาในหนังสื อลง โดยใส่ ขอ้ พระ
คัมภีร์และแผนภูมิอย่างครบครัน แล้วขอให้ผรู ้ ่ วมงานกับข้าพเจ้าท่องจา เป็ นเวลาหลายปี ทีเดียว เมื่อเรา
เป็ นพยานถึงเรื่ องพระคริ สต์ เราก็ตอ้ งเสี ยเวลากับการเขียนข้อความต่าง ๆ ให้พวกเขาได้อ่านประกอบ
ต่อมาเมื่อคนมาร่ วมงานในการเป็ นพยานและการประกาศกับเรามากขึ้น เราจึงจาเป็ นต้องจัดพิมพ์เป็ น
รู ปเล่มขึ้น
นี่แหละเป็ นที่มาของหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ เราไม่เคยอวดอ้างว่าการใช้หนังสื อ
เล่มนี้ประกอบในการเผยแพร่ เป็ นวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะแนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระคริ สต์ หรื อเป็ นวิธีที่ดี
ที่สุด
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อย่างไรก็ดี เราได้ทราบว่า มีคนเป็ นจานวนหมื่น ๆ คนทั้งชายและหญิง ได้อธิ ษฐานต้อนรับ
พระคริ สต์ อันเป็ นผลจากการที่เขาได้อ่านเรื่ องราวของพระกิตติคุณ ในจุลสารเล่มนี้ หนังสื อ กฎฝ่ าย
วิญญาณจิตฯ ได้จดั พิมพ์เป็ นภาษาต่าง ๆ ประมาณ 50 ล้านฉบับ เผยแพร่ ไปทัว่ โลก

เขาไม่ ชอบใบปลิว
ข้าพเจ้านึกถึงศิษยาภิบาลผูอ้ าวูโสคนหนึ่ง เขาได้มาร่ วมประชุมอบรมที่ แอร์ โรว์เฮด สะปริ งส์
เขามีความรู ้สึกตื่นเต้นมากกับวิธีการที่ใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ในการนาคนอื่นมารู ้จกั พระ
คริ สต์ เมื่อเขากลับไปยังคริ สตจักรขอเขาแล้ว เขาจึงเสนอวิธีการนี้ แก่สมาชิกคริ สตจักรและผูช้ ่วยของ
เขาแต่ผชู ้ ่วยศิษยาภิบาลไม่ชอบการเป็ นพยานโดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ เขาได้โยนทิ้งไว้บน
โต๊ะโดยไม่ยอมอ่านเลยแม้แต่นอ้ ย เพราะหนังสื อเล่มนี้มีลกั ษณะเป็ นใบปลิวซึ่ งเขาไม่ชอบ
สองสามวันต่อมาร พนักงานเทศบาลหญิงคนหนึ่งมาตรวจคริ สตจักรแห่งนั้น ในขณะที่หล่อน
จะกลับไปหลังจากที่ได้ตรวจคริ สตจักรเรี ยบร้อยแล้ว ผูช้ ่วยศิษยาภิบาลก็รู้สึกฉุ กใจขึ้นมาทันทีวา่ เขายัง
ไม่ได้พดู ถึงเรื่ องพระคริ สต์ให้หล่อนฟังเขากวาดสายตาไปรอบ ๆ อย่างรวดเร็ ว สิ่ งที่ปรากฏแก่สายตา
ของเขาก็มีอยูเ่ พียงสิ่ งเดียวคือ หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ซึ่ งเขาทิ้งไว้บนโต๊ะเมื่อไม่กี่วนั มานี้ เขาจึง
หยิบหนังสื อเล่มนั้นขึ้นแล้วยื่นให้หล่อนและบอกว่า “โปรดอ่านหนังสื อเล่มนี้ ” โดยเจตนาของเขา เขา
ต้องการให้หล่อนนาหนังสื อนี้กลับไปอ่านที่บา้ น

ยอมรับพระคริสต์
แต่หล่อนเข้าใจผิดคิดว่า ผูช้ ่วยศิษยาภิบาลให้หล่อนอ่านที่นนั่ หล่อนจึงเริ่ มอ่านออกเสี ยง
หล่อนอ่านทุกประโยคทุกคา เมื่ออ่านมาถึงกฎประการที่สี่ หล่อนก็เริ่ มน้ าตาไหลแล้วหล่อนก็อธิ ษฐาน
ออกเสี ยงดัง และยอมรับพระคริ สต์ไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของหล่อน มาถึงตอนนี้ ผูช้ ่วยศิษยาภิบาล
รู้สึกประทับใจมาก เขาจึงไปที่แอร์ โรว์เฮด สะปริ งส์ เพื่อศึกษาวิธีการที่จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น โดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ
อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลของการใช้หนังสื อกฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ มีชายคนหนึ่งซึ่ ง
เป็ นที่ยกย่องชมเชยและรักใคร่ ของคนในละแวกบ้านเดียวกับเขา เขาไม่เป็ นคริ สเตียนและทุกคนก็รู้วา่
เขาไม่เชื่อพระเจ้า แม้วา่ ได้มีคนเป็ นพยานให้เขาฟังถึงเรื่ องราวของพระคริ สต์ หลายครั้งหลายคราวแล้ว
ก็ตาม
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พร้ อมทีจ่ ะรับพระคริสต์
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าผูน้ ้ ี เป็ นคนที่มีน้ าใจต่อพ่อแม่ของเพื่อนของเขาที่เป็ นคริ สเตียน และผู ้
อาวุโสทั้งสองก็มีความห่วงใยต่อความรอดของเขา เพื่อนที่เป็ นคริ สเตียนก็มีความห่ วงใยเขาเช่นเดียวกัน
จึงตัดสิ นใจนาเอาหนังสื อกฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯมาอ่านให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าฟัง เมื่อเขาอ่านจบแล้ว เขา
จึงถามว่า “หนังสื อเล่มนี้ดีหรื อไม่?” คนที่ไม่เชื่ อพระเจ้าตอบว่า “ดี” มีอุปสรรคอะไรที่จะทาให้คุณไม่
สามารถรั บเอาพระเยซูคริ สต์ ณ บัดนี ้ บ้ างไหม?” “ไม่มีครับ” คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าตอบ เขาทั้งสองได้
คุกเข่าลงอธิ ษฐานด้วยกัน ณ บัดนั้น คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า ก็ได้อญั เชิญพระคริ สต์เข้าสู่ ชีวิตจิตใจของเขา
เมื่อเขาทั้งสองลุกขึ้น เขาจึงแสดงความยินดีกบั ชายผูน้ ้ นั ที่ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ ชายผูน้ ้ นั ได้
ถามคาถามที่ทาให้เขาแปลกใจมาก “นี่เป็ นสิ่ งที่คุณและคริ สเตียนอื่น ๆ ทุกคนพยายามบอกผมให้ทราบ
เป็ นเวลาหลายปี แล้วใช่ไหม?” “ใช่ครับ” เขาตอบ ผูร้ ับเชื่ อใหม่กล่าวต่อไปว่า “ถ้าอย่างนั้นทาไมคุณไม่
บอกผมให้ชดั เจนเช่นนี้ล่ะ? คนที่รู้เรื่ องของพระเยซูคริ สต์เป็ นอย่างดีแล้ว ถ้าหากไม่ตอ้ นรับพระองค์ ก็
เป็ นคนที่โง่เขลาจริ ง ๆ ”
พระกิตติคุณโดยย่อที่นามาตีพิมพ์ไว้ในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ นี้ สามารถขจัดความไม่
เชื่อและความไม่ใส่ ใจในพระกิตติคุณของเขาได้

ทาบัญชีรายชื่อ
ถ้าหากท่านคิดว่า การเสนอพระกิตติคุณโดยใช้หนังสื อกฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ เป็ นสิ่ งที่ง่ายเกินไป
ข้าพเจ้าขอแนะนาให้ท่านทาบัญชีขอ้ ความที่สาคัญของพระกิตติคุณทั้งหมด ที่ท่านคิดว่าจะเสนอในการ
เป็ นพยาน แล้วขอให้ท่านเปรี ยบเทียบกับหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ท่านก็จะพบความจริ ง
เช่นเดียวกับข้าพเจ้าว่า หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ บรรจุความจริ งขั้นพื้นฐานแห่งพระกิตติคุณทั้งหมด
ขอให้ท่านใคร่ ครวญถึงข้อเสนอแนะง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ท่านนาคนอื่นมารู ้จกั กับพระคริ สต์
ดังต่อไปนี้
ประการแรก ท่านจะต้องเริ่ มอธิ ษฐานทุกวันเพื่อขอให้พระวิญญาบริ สุทธิ์ ประทานพลังให้แก่
ท่าน และนาท่านให้พบกับผูท้ ี่พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตใจไว้แล้ว (โปรดอ่านหนังสื อหลักข้อคิด เล่มที่ 9
“วิธีอธิษฐาน”)
ประการที่สอง เป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ยวดที่จะต้องมีความสัมพันธ์กบั คนอื่นอย่างเป็ นกันเอง
และด้วยความรักที่มิใช่เป็ นความรักแบบกลไก ทุกคนย่อมตอบสนองต่อความรัก (โปรดอ่านหนังสื อ
หลักข้อคิด ฯ เล่มที่ 8 “วิธีสาแดงความรักโดยความเชื่อ”) ในเวลาที่ท่านสาแดงความรักโดยความเชื่ อนั้น
พระวิญญาบริ สุทธิ์ จะทาให้ผทู ้ ี่รับฟังคาพยานของท่านรู ้วา่ ท่านพูดความจริ ง มิใช่การโฆษณาชวนเชื่ อ
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หรื อพูดเพื่อให้คล้อยตามเท่านั้น และรู ้วา่ การที่ท่านสละเวลาเพื่อสนทนากับเขา ก็เพราะท่านรักเขาอย่าง
จริ งใจด้วยความรักของพระเจ้า

ผลไม้ ทยี่ งั ไม่ สุก
มิใช่ทุกคนพร้อมที่จะรับพระคริ สต์ในทันที และบางคนอาจจะต่อต้าน อย่างไรก็ดีพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ที่จะให้ท่านหว่านเมล็ดพืชหรื อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บเกี่ยว ฉะนั้นท่านไม่ตอ้ งกังวลใจ
ขอให้ท่านถวายชีวติ จิตใจแด่พระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงใช้ท่านตามพระประสงค์ของพระองค์
โปรดระลึกไว้วา่ ผลไม้ในสวนมิได้ “สุ ก “พร้อมกันมนุ ษย์ก็เช่นเดียวกัน บางคนสุ กพร้อมที่จะ
เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่บางคนก็ยงั เป็ นเสมือนผลไม้ที่ยงั ไม่สุก ยังไม่พร้อมที่จะรับพระกิตติคุณ ขอให้ท่าน
คิดว่าการเป็ นพยานทุกครั้งเป็ นสิ ทธิ พิเศษอันใหญ่หลวงและเป็ นโอกาสอันวิเศษสุ ด มิใช่เป็ นเพียงหน้าที่
ความรับผิดชอบของท่าน ขอให้ใคร่ ครวญถึงความรักอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าว่ามีความหมายต่อท่านสัก
เพียงไร และจะมีความหมายต่อคนอื่นสักเพียงไร ในเมื่อเขาได้ตอ้ นรับพระคริ สต์ขอให้การเป็ นพยาน
เพื่อพระคริ สต์เป็ นวิถีชีวติ ของท่าน
การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์แก่บุคคลเพศเดียวกัน เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด แต่ถา้ หากพระเจ้าทรงนา
ท่านให้เป็ นพยานแก่บุคคลต่างเพศคนใดคนหนึ่งแล้ว
ก็จงปฏิบตั ิตามการนาของพระวิญญาบริ สุทธิ์
พระองค์จะทรงนาท่าน ในเมื่อท่านแสวงหาพระองค์ในการอธิ ษฐาน

ผลประโยชน์ หลายอย่ าง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ประกอบการเป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์ มีดงั ต่อไปนี้
สะดวกต่อการเปิ ดการสนทนา
ข้อความที่สาคัญของพระกิตติคุณ และข้ออ้างของพระคริ สต์ในหนังสื อเล่มนี้ ชัดแจ้งและเข้าใจ
ง่าย
ทาให้ท่านมัน่ ใจในการเป็ นพยาน เพราะท่านรู ้วา่ จะต้องพูดอะไร และพูดอย่างไร เท่ากับว่าท่าน
ได้เตรี ยมพร้อมอยูต่ ลอดเวลา และทาให้ท่านพูดอยูใ่ นขอบเขตของเนื้ อหา ไม่พดู ออกนอกลู่นอกทาง
ช่วยให้ท่านพูดสั้น และตรงกับเป้ าประสงค์
มีขอ้ เสนอแนะที่จะช่วยรับฟั งคาพยานให้เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของคริ สตรจักร
และประการสาคัญที่สุด เป็ น “วิธีการที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่ท่านแนะนาให้รู้จกั
พระคริ สต์ สามารถหนุนน้ าใจคนอื่น ๆ ให้รู้จกั พระคริ สต์ได้ต่อ ๆ กันไปอีกด้วย
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มีคริ สเตียนจานวนมากที่มีความรอบรู้ และมีประสิ ทธิภาพในการประกอบกิจเพื่อพระเจ้าต่าง ๆ
แต่เขาก็ไม่สามารถอธิ บายวิธีการของเขาให้คนอื่นเข้าใจได้ เพื่อให้คนเหล่านั้นเจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ
และได้แนะนาและถ่ายทอดต่อ ๆ กันไป แต่กระนั้น อัครสาวกเปาโล ก็ได้ตกั เตือนทิโมธี บุตรแห่งความ
เชื่อของเขาว่า “จงฝากข้อความเหล่านั้น ซึ่ งท่านได้ยนิ จากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน ไว้กบั คนสัตย์
ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ เป็ นหนังสื อที่ง่ายและเป็ นวิธีการแบบง่าย ๆ ที่ถ่ายทอดต่อไปได้ หนังสื อ
เล่มนี้จะช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ นรับพระคริ สต์สามารถออกไปเป็ นพยานแก่ญาติสนิทมิตรสหายได้ทนั ที และจะ
ช่วยให้พวกเขาสามารถชี้แจงให้ญาติสนิทมิตรสหายเหล่านั้นทราบว่า จะต้อนรับพระคริ สต์ได้อย่างไร
อีกด้วย

อย่ าพูดซับซ้ อน
ศิษยาภิบาลคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้า เขาบอกว่าเขารู ้สึกผิดหวังที่การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ของ
เขาขาดประสิ ทธิภาพและไร้ผล “เมื่อคุณแนะนาคนอื่นให้รู้จกั กับพระคริ สต์ คุณพูดอะไรบ้าง?” ข้าพเจ้า
ถามขึ้น เขาตอบข้าพเจ้าว่า เขาเสนอคาพยานค่อนข้างยาว ซับซ้อน มากด้วยข้อปลีกย่อยและอ้างข้อพระ
คัมภีร์มากมาย ซึ่ งทาให้ผรู ้ ับฟังเกิดความสับสนและเป็ นอุปสรรคต่อการตัดสิ นใจรับพระคริ สต์ของเขา
อีกด้วย
ข้าพเจ้าขอให้เขาใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ประกอบคาพยานของเขาทุกวันเป็ นเวลาหนึ่ง
เดือน แล้วมารายงานความคืบหน้าให้ขา้ พเจ้าทราบ ต่อมาอีกสองสัปดาห์ ข้าพเจ้าได้พบเขา รู ้สึกว่าเขา
ตื่นเต้นดีใจเป็ นอย่างมาก เขากล่าวว่า “ในสองสัปดาห์ที่ผา่ นมา เมื่อผมได้ใช้หนังสื อเล่มนี้ประกอบการ
เป็ นพยาน ผมก็พบว่ามีคนเป็ นจานวนมากเข้ามาหาพระคริ สต์ มากกว่าตอนที่ผมเคยเป็ นพยานเมื่อหลาย
เดือนก่อนรวมกันเสี ยอีก แทบไม่น่าเชื่อจริ ง ๆ”

ความจริงทีป่ ฏิบัติได้
ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคริ สเตียนเป็ นจานวนมาก ซึ่ งเป็ นประจักษ์พยานว่า พวกเขาได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าอบรม เพื่อรู ้วธิ ี ที่จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับบัญชา และรับเอาพลังจากพระ
วิญญาบริ สุทธิ์ ทั้งรู ้วธิ ี ที่จะเสนอคาพยานอย่างง่าย ๆ ชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ความจริ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่
ปฏิบตั ิได้ ผมก็นามาใช้เป็ นประจาทุกวัน เมื่อก่อนนี้ผมต้องประสบความพ่ายแพ้อยูเ่ สมอจนเป็ นเรื่ อง
ธรรมดา แต่ผมได้รับชัยชนะแล้ว ก่อนที่ผมจะเข้าอบรมและอ่านหนังสื อของคุณผมไม่ได้ดาเนินชี วติ
ด้วยกันกับพระวิญญาบริ สุทธิ์ ผมจึงไม่ค่อยสนใจในการเป็ นพยานเท่าที่ควร”
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อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ครั้งแรกผมกลัว แต่พระเจ้าได้เปลี่ยนทัศนคติของผม และขณะนี้ผมมี
ความกระตือรื อร้นในการออกไปเป็ นพยาน ผมขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุ ดใจสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งนี้”
หญิงคนหนึ่ง ได้ออกไปปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ากับสามีของหล่อน ซึ่ งเป็ นมิชชันนารี ใรภาคพื้น
ทวีปอาฟริ กา เป็ นเวลาหลายปี กล่าวว่า “เมื่อสามีของดิฉนั กลับจากการประชุมอบรมเพื่อมีส่วนร่ วมใน
ประกาศ เขาเปลี่ยนแปลงไปมาทีเดียว เขาเป็ นพยานโดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ แก่ทุกคนไม่วา่
จะเป็ นนิสิตนักศึกษา ครู บาอาจารย์ ตารวจ พนักงานเก็บขยะ... หรื อแม้แต่คนที่กาลังเล่นน้ าอยูใ่ นสระ !
และสิ่ งที่น่าชมเชยที่สุดก็คือ เขายังเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อยูเ่ รื่ อย ๆ”

จงเริ่มต้ นเป็ นพยาน
แม้บุคคลที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมีเครื่ องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ มากมายก็ยงั ประสบกับปั ญหาประการ ในการแนะนาให้คนอื่นรู ้จกั พระคริ สต์ ปั ญหาประการ
หนึ่งก็คือ การเริ่ มต้น ไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ี่ไหนหรื อเป็ นใครก็ตาม ท่านก็มีโอกาสที่จะเป็ นพยานเสมอขอให้
ท่านคิดเสมอว่า ในเวลาที่ท่านอยูก่ บั คนอื่นตามลาพังแม้เป็ นเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่นาทีก็ตาม เวลานั้น
แหละเป็ นเวลาที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่าน ซึ่ งเป็ นคาตอบคาอธิ ษฐานของท่าน ข้าพเจ้ามักเป็ นพยาน
กับพนักงานขนของตามสถานีรถไฟ พนักงานประจาลิฟท์ คนรับใช้ในโรมแรม คนขับแท็กซี่ พนักงาน
ปั้ มน้ ามัน และบุคคลที่มีอาชี พอื่น ๆ อีกมากมาย และถ้าหากข้าพเจ้าอยูบ่ นเครื่ องบิน ข้าพเจ้าก็มกั เป็ น
พยานกับพนักงานรับใช้บนเครื่ องบินและคนโดยสารด้วยกัน โดยใช้พระคัมภีร์หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณ
จิตฯ หนังสื อ จดหมายถึงคุณประเสริ ฐ หรื ออาจจะเป็ นหนังสื อคริ สเตียนอื่น ๆ ประกอบการเป็ นพยาน
หลังการประชุม จะเป็ นการประชุมนมัสการในคริ สตจักรก็ดี รวมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ก็ดี การ
ประชุมของนิสิตนักศึกษาก็ดี หรื อการประชุมอื่นใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันท่านพึงแนะนาตัวท่านเอง
แก่คนอื่น ๆ เมื่อทักทายปราศัยกันแล้ว ท่านก็อาจจะเริ่ มถามพวกเขาว่า “การประชุมเป็ นอย่างไรบ้าง คุณ
เข้าใจดีไหม” “คุณรู ้จกั พระเยซูคริ สต์เป็ นส่ วนตัวแล้วหรื อ” “ถ้าคุณยังไม่รู้จกั คุณอยากจะรู ้จกั พระองค์
ไหม”

ท่ านเคยได้ ยนิ หรือ ?
แล้วถามเขาว่า เคยได้ยนิ ได้ฟังเรื่ องราวในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ หรื อยัง ถ้ายังไม่เคยได้
ยินก็อ่านให้เขาฟัง แต่ถา้ หากเขาเคยได้ยนิ แล้ว ก็ถามเขาว่า เขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อหนังสื อเล่มนี้
อ่านทบทวนให้เขาฟังอีกครั้งหนึ่งและขอให้เขาอธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์ ถ้าหากเขายังไม่เคยยกระทา

19

เช่นนี้มาก่อน หรื อท่านอาจจะขอให้เขาอ่านใบปลิวหรื อหนังสื อคริ สเตียนอื่น ๆ หลังจากที่เขาอ่าน
สิ่ งพิมพ์เหล่านั้นหรื อฟังคาอภิปรายแล้ว ท่านอาจจะถามเขาถึงคาถามสี่ คาถามที่กล่าวมาแล้ว
มีวธิ ี การหลายวิธีในการเริ่ มต้นเป็ นพยาน ภายหลังจากที่ได้ทกั ทายปราศรัยกันแล้ว ท่านอาจ
กล่าวว่า
“คุณเคยได้ยนิ ถึงเนื้ อหาในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ แล้วหรื อยัง หนังสื อเล่มนี้ เป็ นหนังสื อ
เล่มหนึ่งที่แพร่ หลายมากที่สุดในโลก พิมพ์จาหน่ายแจกจ่ายเป็ นภาษาสาคัญ ๆ ของโลก ประมาณ 50
ล้านเล่มแล้ว”
“เนื้อหาใจความในหนังสื อเล่มนี้ ได้เปลี่ยนแปลงชีวติ ของผมมาแล้ว”
“หนังสื อเล่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวติ ของคนเป็ นจานวนพัน ๆ เนื้ อเรื่ องของหนังสื อเล่มนี้เป็ น
ความจริ ง ซึ่ งผมเชื่ อว่าคุณคงสนใจมาก ผมอยากให้คุณอ่านและแสดงความคิดเห็นด้วย” (การเริ่ มต้น
เป็ นพยานเช่นนี้ อาจนาไปใช้กบั หนังสื อ “จดหมายถึงคุณประเสริ ฐ” หนังสื อ “ความเป็ นเอกของพระ
เยซูคริ สต์” หรื อหนังสื ออื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันก็ได้)
“เพื่อนของผมคนหนึ่ง ได้ให้จุลสารเล่มนี้แก่ผมเมื่อเร็ ว ๆ นี้ ซึ่ งมีความหมายต่อผมมาก ผม
อยากจะแบ่งปั นสิ่ งที่ผมได้รับมานี้ให้แก่คุณอีกต่อหนึ่ง คุณเคยได้ยนิ ถึงเรื่ องราวในหนังสื อ กฎฝ่ าย
วิญญาณจิตฯ หรื อยัง?”
“ผมใคร่ ที่จะแนะนาหนังสื อเล่มนี้ ซึ่ งมีความหมายต่อผมมากแก่คุณ เกือบทุกคนที่ผมได้แนะนา
เขา ต่างกล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า หนังสื อเล่มนี้มีความหมายต่อเขามาก คุณเลยได้ยนิ ถึงเรื่ องราวให้
หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ หรื อยัง”
การกล่าวตรงไปตรงมาเช่นนี้ ใช้เมื่อท่านมีเวลาสนทนากับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพียงเล็กน้อย ถ้า
หากท่านมีเวลามากกว่านั้น ท่านอาจจะคุยถึงเรื่ องส่ วนตัวของท่านและถามถึงเรื่ องส่ วนตัวของเขาบ้าง
เช่น เรื่ องธุ รกิจการค้า หรื อเรื่ องครอบครัว เป็ นต้น แล้วท่านอธิ บายให้เขาทราบว่า ท่านเป็ นคริ สเตียน
และท่านได้พบหนังสื อที่น่าสนใจเล่มหนึ่ง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อท่านมาก และท่านใคร่ ที่จะให้เขารับ
ประสบการณ์น้ ีเช่นเดียวกับท่านบ้าง แล้วถามเขาว่า “คุณเคยได้ยนิ ถึงเรื่ องราวในหนังสื อ กฎฝ่ าย
วิญญาณจิตฯ แล้วหรื อยัง” และเมื่อท่านพึ่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์ก็จะประทานสติปัญญาในการ
สนทนาต่อไปให้กบั ท่าน อย่างไรก็ตาม การเป็ นพยานจะไม่บงั เกิดผล ถ้าหากพระเจ้ามิได้ทรง
ตระเตรี ยมจิตใจของผูท้ ี่รับฟังคาพยาน

บางคนยังไม่ พร้ อม
ถึงแม้วา่ มีคนเป็ นจานวนมาก ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเตรี ยมจิตใจของเขาไว้พร้อมที่จะรับ
เอาพระคริ สต์แล้ว แต่ท่านจะพบบุคคลที่ยงั ไม่พร้อมที่จะรับเอาพระเยซูคริ สต์ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่าน
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อาจจะมอบใบปลิวหรื อหนังสื อคริ สเตียนให้แก่เขา และหนุนใจให้เขาอ่าน พระคริ สตธรรมใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระกิตติคุณยอห์ น จงอธิ ษฐานเผื่อเขา และถ้าหากเป็ นไปได้ ก็จงนัดพบกับเขาใน
โอกาสต่อไป

แสดงความเป็ นมิตร
ในการเสนอคาพยาน จงแสดงความรัก จงแสดงความเป็ นมิตร เป็ นกันเองและพูดด้วยความ
มัน่ ใจ ซึ่ งผิดกับพนักงานขายคนหนึ่ง เมื่อไปเคาะที่ประตูบา้ นใดบ้านหนึ่ง เขามักตื่นกลัวและคิดว่า
“หวังว่า....หวังว่า...คงไม่มีใครอยู่ !”
ท่านไม่ควรแสดงความอวดเก่ง ในการนาคนหนึ่งคนใดให้มารับเชื่ อ และไม่ควรกล่าวคา
เสนอแนะด้วยความไม่มนั่ ใจว่า “คุณคงไม่อยากเป็ นคริ สเตียนใช่ไหมครับ”

ขอให้ อ่านหนังสื อ “กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ประการ”
เมื่อท่านเสนอคาพยานโดยใช้หนังสื อ
กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ
ท่านไม่ตอ้ งยกตัวอย่าง
ประสบการณ์ส่วนตัวอะไรให้มากมาย เพราะอาจจะทาให้ผรู ้ ับฟังเกิดความสับสนขึ้นได้ ขอให้อ่าน
หนังสื อเล่มนี้ โดยตลอดเท่านั้น ถ้าหากท่านอ่านออกเสี ยงก็ยงิ่ จะเป็ นการดี และขอให้ท่านวางหรื อถือ
หนังสื อเล่มนี้ไว้ในลักษณะที่ผรู ้ ับฟังคาพยานสามารถอ่านตามได้สะดวก และถ้าหากใช้ดินสอ หรื อสิ่ งที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงชี้ตวั หนังสื อที่อ่านก็จะทาให้ผรู ้ ับฟังเอาใจจดใจจ่อมากยิง่ ขึ้น ในบางตอนบางช่วง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนาให้ท่านหยุดอธิ บายบางสิ่ ง บางอย่างที่ยงั ไม่ชดั เจน แต่โดยปกติ ควรอ่าน
ให้จบทั้งเล่มก่อนที่จะอธิ บายและตอบคาถาม ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์มากกว่า ถ้าหากผูร้ ับฟังคาพยานถาม
คาถามในขณะที่ท่านยังอ่านไม่จบ ท่านควรจะกล่าวว่า “ให้เราจดจาปั ญหานี้ไว้ เมื่อเราอ่านจบทั้งเล่ม
แล้ว เราค่อยกลับมาพูดถึงปั ญหานี้ ” แต่จงอย่าลืมตอบข้อสงสัยของเขา!
เมื่อไม่นานมานี้ ในขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังสนทนากับศิษยาภิบาลกลุ่มหนึ่ง แห่งเมืองดัลลัส
อนุศาสนาจารย์ในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้ขอให้ขา้ พเจ้าไปมหาวิทยาลัยกับเขา
เพื่อที่จะสาธิ ตวิธีใช้
หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ แก่นิสิตนักศึกษา 12 คน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นคริ สเตียน ข้าพเจ้าได้ให้หนังสื อ
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เล่มนี้แก่นิสิตนักศึกษาที่มาร่ วมประชุมทุกคน และขอให้เขาอ่านตามข้าพเจ้าในใจ โดยข้าพเจ้าอ่านออก
เสี ยง

อย่ าฟังพญามาร
แม้วา่ ข้าพเจ้าได้เป็ นพยาน เพื่อพระคริ สต์แก่คนเป็ นจานวนพัน ๆ คนเป็ นเวลาหลายปี มาแล้วก็
ตาม แข้าพเจ้าก็ยงั เป็ นคนค่อนข้างจะเก็บตัว และมักรู ้สึกการเป็ นพยานมิใช่สิ่งที่กระทาได้ง่ายนัก เมื่อ
ข้าพเจ้าอ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ให้แก่นิสิตศึกษาฟังนั้น ข้าพเจ้าเริ่ มได้รับการต่อต้านจากพญา
มาร มันพยายามที่จะทาให้ขา้ พเจ้าท้อแท้หมดกาลังใจและทาให้ขา้ พเจ้าเกิดความคิดว่า “นิสิตนักศึกษา
เหล่านี้จะหัวเราะเยาะคุณ พวกเขาฉลาดมาก คงจะไม่ยอมรับคาพยานง่าย ๆ เช่นนั้นหรอก คุณจะต้องใช้
วิธีการเป็ นพยานที่แสดงถึงภูมิปัญญามากกว่านี้ ” “อย่าเพ้อฝันไปมากนักเลย ไม่มีใครเขาเชื่อคุณหรอก
พวกเขาคิดว่าคุณบ้า”
แต่ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ข้าพเจ้าได้รับการปลดปล่อยจากอานาจของพญามารตลอดเวลาที่ขา้ พเจ้ายังเชื่อ
และไว้วางใจพระเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าจึงสามารถกล่าวได้วา่ “พระเจ้าผูท้ รงดารงอยูใ่ นข้าพเจ้าเป็ นใหญ่กว่า
พญามาร” ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิ ตฯ ต่อไป เพราะข้าพเจ้ารู ้โดยประสบการณ์วา่
พระเจ้าจะได้รับการเทิดพระเกียรติในการเสนอคาพยานเช่นนี้ เช่นเดียวกับครั้งอื่น ๆ หลายพันครั้ง
เพราะว่าพระองค์ทรงสัญญาว่า ถ้อยคาที่ออกไปจากปากของพระองค์ จะไม่หลับมายังพระองค์โดยไร้
ผล เมื่อข้าพเจ้าอ่านมาถึงคาอธิ ษฐาน ทันใดนั้นข้าพเจ้ารู ้สึกเหมือนว่า มีคนหลายคนพูดกับข้าพเจ้าว่า
“คุณอย่าอ่านคาอธิ ษฐานนี้ต่อไปเลย และทาอะไรโง่ ๆ ต่อหน้านักศึกษาที่หลักแหลมเหล่านี้” แต่ขา้ พเจ้า
ก็ยงั คงอ่านคาอธิ ษฐานต่อไป แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่า “ถ้าหากคาอธิ ษฐานนี้ ตรงกับความปรารถนาแห่ง
จิตใจของคุณขอให้คุณสงบใจอธิ ษฐาน ตามคาอธิ ษฐานนี้ พร้อมกับข้าพเจ้า”

พระเจ้ าทรงนาการในจิตใจของเขา
แล้วข้าพเจ้าอ่านคาอธิ ษฐานออกเสี ยง เป็ นครั้งที่สองเมื่อข้าพเจ้าอ่านจบแล้ว และเงยหน้าขึ้น
ข้าพเจ้าเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกาลังร้องไห้ หล่อนกล่าวกับข้าพเจ้าว่า เมื่อหล่อนได้อธิ ษฐานตามคา
อธิษฐานนั้น หล่อนรู ้วา่ พระเยซูคริ สตเจ้าได้เสด็จเข้าสู่ ชีวิตจิตใจของหล่อนแล้ว และต่อมาก็มีชายหนุ่ม
คนหนึ่งรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ก่อนข้าพเจ้ากลับ อนุศาสนาจารย์คนนั้นได้
แนะนาให้ขา้ พเจ้ารู ้จกั กับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่เพิ่งรับเชื่ อ เท่าที่ขา้ พเจ้าทราบ ยังมีนกั ศึกษาอีกเพียงคน
เดียวที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน นักศึกษาคนนั้นเจริ ฐเติบโตขึ้นในครอบครัวที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เมื่อรับฟัง
คาอธิ บายของข้าพเจ้า เขารู ้สึกประทับใจมากจนเกือบจะรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของ
เขา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทาการในชีวติ จิตใจของหนุ่มสาวเหล่านี้ ซึ่ งเป็ นผลจากการอ่านพระกิตติ
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คุณง่าย ๆ ในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ การดาเนิ นชีวติ ของพวกเขา จึงอยูใ่ นครรลองที่ประเสริ ฐที่สุด
บุคคลที่เป็ นพยาน
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะได้รับ
ประสบการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกัน
ในขณะที่ท่านอ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ บางครั้งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนาท่านให้
หยุดอ่าน เพื่ออธิ บายสิ่ งที่ยงั ไม่ชดั แจ้งหรื อสิ่ งที่ผรู ้ ับฟังยังไม่เข้าใจอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตาม จะเป็ นการ
ดีถา้ หากอ่านให้จบก่อนแล้วให้โอกาสเขาในการต้อนรับพระคริ สต์ โดยที่ไม่ตอ้ งกล่าวถึงข้อปลีกย่อย
ต่าง ๆ อย่าใช้เรื่ องส่ วนตัวเป็ นตัวอย่างประกอบคาอธิ บาย จะใช้ก็ต่อเมื่อจาเป็ นต้องตอบคาถาม หรื อ
จาเป็ นที่จะต้องอธิ บายเนื้อหาให้ชดั เจนขึ้นเท่านั้น

วงกลมไหนแสดงถึงสภาพชีวติ ของท่ าน?
โดยปกติแล้ว ท่านจะพบว่าผูร้ ับฟังคาพยานส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับกฎสามประการแรก และ
มักจะไม่ค่อยถามอะไรดังนั้นขอให้ท่านพูดถึงประการที่ 4 ด้วยความมัน่ ใจต่อไป เนื้อหาในกฎประการ
ที่สี่น้ ีจะชี้ให้เห็นว่า บุคคลนั้นพร้อมที่จะรับเอาพระคริ สต์หรื อยัง ท่านจะเห็นวงกลมสองวง วงหนึ่ง
แสดงให้เห็นถึงชีวิตภายใต้การบังคับบัญชาของตน อีกวงหนึ่ งแสดงถึงชีวติ ภายใต้การบังคับบัญชาของ
พระคริ สต์

ขอให้ท่านถามคาถามตามแบบในหนังสื อว่า
“วงกลมไหนแสดงถึงสภาพชีวติ ของท่านใน
ขณะนี้?” ท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเป็ นไปตามแบบอย่างของวงกลมไหน? ”โดยส่ วนใหญ่ผรู ้ ับฟังคา
พยานของท่านจะตอบคาแรกว่า “วงกลมซ้าย” และตอบคาถามที่สองว่า “วงกลมขวา”

ความจาเป็ นในการเตรียมตัว
การสานึกในความผิดบาปเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการเตรี ยมตัวเพื่อรับเอาพระคริ สต์ ดังที่ภาพวงกลม
ทั้งสองภาพนี้แสดงไว้ การสานึกในความผิดบาปหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของท่าน ซึ่ งจะเป็ น
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ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างไรก็ตามเราควรจะเข้าใจว่า การที่เราเป็ นคริ สเตียน มิใช่
เพราะการสานึกในความผิดบาปของเรา แต่เป็ นโดยวิธีการอย่างง่าย ๆ คือ รับเอาพระเยซูคริ สต์โดย
ความเชื่อ ดังที่ได้อธิบายไว้ในพระธรรมยอห์น 1:12 และเอเฟซัส 2:8,9 และเราต้องอธิ บายให้ทราบว่า
การรับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดอย่างแท้จริ งนั้น จะเป็ นผลให้เขาเกิดใหม่และเป็ นบุตรของ
พระเจ้า ดังที่อคั รสาวกยอห์นได้อธิ บายว่า “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้
ฝากมายังท่านทั้งลหายเพื่อท่านจะไม่หลงกระทาผิด และถ้าผูใ้ ดหลงกระทาผิด เราก็มีพระองค์ผู ้
ช่วยเหลือสถิตอยูก่ บั พระบิดา คือพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น และพระรองค์น้ นั เป็ นผูท้ รงระงับพระ
พิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียวแต่วา่ ของมนุษยโลกทั้งสิ้ นด้วย ถ้าเรา
ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราคงทราบว่าเรารู ้จกั พระองค์ คนใด ๆ ที่วา่ ข้าพเจ้ารู้จกั
พระองค์ แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็ นคนพูดมุสาและความจริ งไม่ได้อยูใ่ น
คนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ที่ประพฤติตามพระโอวาทของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็สาเร็ จในคนนั้น
แล้วอย่างแน่แท้”
มีคนเป็ นจานวนมากที่อา้ งตัวว่าเป็ นคริ สเตียน เขาเข้าร่ วมใน “พิธีกรรม” จริ ง แต่วา่ ไม่มีอะไรที่
สาแดงถึงความเป็ นคริ สเตียนของเขาเลย เราจะสาแดงออกถึงการเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ ก็ต่อเมื่อเรา
เชื่อฟังพระเยซูคริ สต์เจ้า โดยพึ่งการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์

เปิ ดโอกาสให้ อธิษฐานรับเชื่อ
ข้อที่สาคัญในการแนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระคริ สต์ ข้อต่อไปก็คือ ช่วยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการรับเอาพระ
คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขารู ้วา่ จะต้องทาอะไรบ้าง เมื่อท่านอ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ
ต่อไปแล้ว ขอให้ท่านอธิ บายว่าเราจะรับเอาพระคริ สต์โดยการอธิ ษฐานได้อย่างไร
อ่านคาอธิ ษฐานออกเสี ยง แล้วถามเขาว่า “คาอธิ ษฐานนี้ ตรงกับความปรารถนาแห่งจิตใจของ
คุณหรื อไม่?” ถ้าหากเขาตอบรับ ท่านก็จงพูดต่อไปว่า “หากตรงกับความปรารถนาแห่งจิตใจของคุณ
แล้ว จงอธิ ษฐานเดี๋ยวนี้ แล้วพระคริ สต์ก็จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของคุณ ตามที่พระองค์ทรง
สัญญาไว้” แล้วแนะนาเขาว่า ถ้าหากเขาจะอธิ ษฐานออกเสี ยงท่านก็จะร่ วมใจอธิ ษฐานกับเขาด้วย
ถ้าหากเขานิ่งเงียบไป ท่านก็อาจจะแนะนาเขาให้อธิ ษฐานตามท่าน ข้อควรระวัง อย่าให้เขาต้อง
อธิ ษฐานแบบถูกบังคับ เขาอาจจะต้องการอธิ ษฐานด้วยคาพูดของตนเองมากกว่าที่จะอธิ ษฐานตามคา
อธิ ษฐานในหนังสื อ ถ้าหากเขาบอกว่าจะอธิ ษฐานในใจ ก็แนะนาเขาว่า เมื่อธิ ษฐานจบแล้วให้กล่าวออก
เสี ยงว่า “อาเมน” เมื่อเขาอธิ ษฐานจบแล้ว ท่านจึงอธิ ษฐานต่อไป
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ไม่ มคี าตอบรับ
เมื่อท่านอ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ จนจบคาอธิ ษฐานแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนองตอบ
จากเขา ก็จงอย่าร้อนใจและทาให้เขาต้องขุ่นเคืองใจ อย่าพยายามรบเร้าหรื อบังคับให้เขา “ตัดสิ นใจ” รับ
พระคริ สต์ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ไม่มีผใู ้ ดจะมาถึงเราได้ เว้นไว้พระบิดาทรงใช้เรามาจะชักนาเขา” สิ่ ง
สาคัญก็คือ จงให้พระวิญญาณทรงกระทาพระราชกิจของพระองค์ผา่ นตัวท่าน ท่านและข้าพเจ้าไม่มี
ความสามารถนาคนหนึ่งคนใดมาถึงพระคริ สต์ โปรดจาไว้วา่ ความสาเร็ จในการเป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์ อยูท่ ี่การพึ่งฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น และผลที่เกิดขึ้นนั้น ขอให้ถวายแด่พระ
เจ้า

หากเขายังไม่ พร้ อม
อย่างไรก็ดี มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่ทา่ นสามารถช่วยผูท้ ี่ไม่ยอมอธิ ษฐานรับเอาพระคริ สต์ได้
ภายหลังจากที่ท่านได้อ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ตั้งแต่ตน้ จนถึงคาอธิ ษฐานแล้ว ประการแรก จง
แสดงความรัก อย่าแสดงความเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน ท่านอาจกล่าวอย่างสุ ภาพว่า “สักวันหนึ่ง คุณคง
ปรารถนาที่จะรับเอาพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณขอให้ผมอธิ บายให้คุณทราบว่า จะมี
อะไรเกิดขึ้น เมื่อคุณต้อนรับพระคริ สต์เข้าสู่ ชีวิตจิตใจของคุณแล้ว” แล้วพูดถึงการรับความรอด โดย
อ่านตอนท้ายของหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ เมื่อเห็นว่าเขามีทีท่าเห็นด้วยกับท่าน ขอให้ท่านเปิ ด
โอกาสให้เขาต้อนรับพระคริ สต์อีกครั้งหนึ่ง โดยเชื้อเชิ ญให้เขาอธิ ษฐานกับท่าน ท่านจะพบว่ามีหลาย
คนพร้อมที่จะอธิ ษฐานกับท่าน ในตอนที่ท่านได้อ่านหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ จบทั้งเล่มแล้ว

อธิษฐานทีหลัง
บางคนจะอธิ ษฐานในตอนนั้นเลย บางคนอธิ ษฐานทีหลัง หลังจากที่เขาเข้าใจความหมายของ
การรับพระคริ สต์มากขึ้นเสี ยก่อน ก่อนที่ท่านจะจากเขาไป ขอให้ท่านบอกเขาให้เข้าใจว่าการรับพระ
คริ สต์ เป็ นการตัดสิ นใจที่เขาคงจะกระทาในวันหนึ่งข้างหน้า ควรจะให้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ แก่
25

เขาเพื่อเขาจะได้อ่านอีกครั้งหนึ่งในวันนั้น และแนะนาเขาให้รับพระคริ สต์โดยตนเอง เสนอแนะให้เขา
รับพระเยซูคริ สต์เจ้าก่อนที่เขาจะเข้านอนในคืนวันนั้น และบอกว่าเมื่อเขาตัดสิ นใจเช่นนั้นแล้ว ให้แจ้ง
ให้ท่านทราบทันที หลายคนได้อธิ ษฐานรับเอาพระเยซูคริ สต์โดยลาพังตัวเอง ภายหลังจากที่ผเู ้ ป็ นพยาน
ได้จากเขาไปแล้ว
เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้ามีโอกาสเป็ นพยานโดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ กับนายพลที่มี
ชื่อเสี ยงมากคนหนึ่งซึ่ งเห็นด้วยกันเนื้อหาในหนังสื อเล่มนี้ แต่เขาก็ยงั ไม่เคยรับพระคริ สต์ เขาต้องการ
รับพระองค์ ข้าพเจ้าขอให้เขาอธิ ษฐานกับข้าพเจ้า แต่เขากล่าวว่า เขาต้องการอธิ ษฐานตามลาพังคนเดียว
เมื่อข้าพเจ้ากลับไปแล้ว ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอธิ ษฐานเผื่อเขา และได้ลาจากเขาไป เช้าวันต่อมาข้าพเจ้า
โทรศัพท์ถามเขาว่า “คุณอธิษฐานแล้วหรื อยัง?” เขาตอบอย่างกระตือรื อร้นด้วยน้ าเสี ยงที่แสดงออกถึง
ความเป็ นกันเองว่า “ผมได้อธิ ษฐานตามที่ได้สัญญาไว้กบั คุณแล้วครับ”
ยังมีวธิ ีการอื่น ๆ อีกสองวิธีที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการเป็ นพยานของท่าน ท่านอาจเป็ นพยานถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านในการต้อนรับพระเยซูคริ สต์ ถ้าหากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาท่าน ก็
จงเปิ ดโอกาสให้แก่ผรู ้ ับฟังคาพยานอธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์อีกครั้งหนึ่ง หรื ออาจทบทวนเนื้อหา
สาระในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ทีละกฎอย่างละเอียดและเมื่อทบทวนจบแต่ละกฎแล้วก็ถามว่า
“เข้าใจไหม?”

ความมัน่ ใจ
สิ่ งสาคัญที่ควรคานึงอีกประการหนึ่ง ในการแนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระคริ สต์ คือ ความจาเป็ น
ในการนาคริ สเตียนใหม่ให้มีความมัน่ ใจในการรับความรอดของเขา
เนื้อหาที่ต่อจากคาอธิ ษฐานใน
หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ เขียนขึ้นเพื่อให้ท่านช่วยเหลือคริ สเตียนใหม่โดยเฉพาะ เพื่อคริ สเตียนใหม่
จะได้มีความมัน่ ใจว่าเขาเป็ นคริ สเตียนแล้ว
หลังจากที่ผรู ้ ับฟังคาพยานอธิ ษฐานแล้ว ขอให้ถามคาถามต่อไปตามอย่างในหนังสื อ กฎฝ่ าย
วิญญาณจิตฯ ว่า “คุณรับพระคริ สต์เข้าสู่ ชีวติ จิตใจของคุณหรื อ? ตามพระสัญญาที่พระคริ สต์ให้ไว้ใน
พระธรรมวิวรณ์ 3: 20 นั้น เดี๋ยวนี้พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหน? และเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร?”
ถ้าหากเขาตอบว่า “พระองค์ประทับอยูใ่ นโลก” หรื อ “พระองค์ประทับอยูใ่ นสวรรค์” ก็ให้ถาม
เขาอีกครั้งหนึ่งโดยเน้นว่า “...แต่พระองค์ประทับอยูท่ ี่ไหน ในการมีความสัมพันธ์กบั คุณโดยตรง?”
แล้วอธิบายตามพระธรรม วิวรณ์ 3:20 นั้น พระคริ สต์ตรัสว่า พระองค์จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวติ
จิตใจของเรา แล้วถามต่อไปว่า “พระองค์จะทรงกล่าวเท็จกระนั้นหรื อ? คุณรู ้โดยหลักอะไรว่า พระเจ้า
ได้ทรงตอบคาอธิษฐานของคุณแล้ว?” แล้วอธิ บายหลักนั้นโดยการไว้วางใจพระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์ แล้วขอให้เขาอ่านพระธรรม 1 ยอห์น 5:11-13 พร้อมกับท่าน และให้ย้าว่า เราสามารถรู ้วา่ เรา
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ได้รับชีวติ นิรันดร์โดยการพึ่งพระสัญญาของพระเจ้า ซึ่งเป็ นพระสัญญาที่พระองค์ทรงดลใจให้มนุษย์
เขียนขึ้น
เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าได้เป็ นพยานโดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ กับชายคนหนึ่ง ซึ่ ง
อธิ ษฐานต้อนรับพระคริ สต์
แต่ไม่มีความมัน่ ใจว่าพระคริ สต์ได้ทรงรับเขาเป็ นบุตรของพระองค์
หลังจากที่ขา้ พเจ้าอ่านพระธรรม 1 ยอห์น 5:11-13 ให้เขาฟังแล้ว ข้าพเจ้าถามเขาว่า “จะมีอะไรเกิด
ขึ้นกับคุณถ้าหากคุณต้องตายในวันนี้?” เขาตอบว่า “ผมเกรงว่าผมคงจะตกนรก” แต่เมื่อข้าพเจ้าอ่าน
พระธรรมตอนนี้อีกหลายครั้งข้าพเจ้าก็ได้เห็นว่าดวงตาของเขาเป็ นประกายและใบหน้าของเขาเปล่ง
ปลัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงทาลายกาแพงที่เขาสร้างขึ้นเป็ นเวลา 50 ปี ลง ในที่สุดเขาได้เห็นความจริ ง
ของพระเจ้าและรับพระคริ สต์เข้าสู่ ชีวติ ของเขาโดยความเชื่อ

อย่ าพึง่ พิงความรู้ สึก
จงอธิบายความสาคัญของความเชื่อเสมอ และให้ทบทวนและอธิบายความหมายในพระธรรม
เอเฟซัส 2: 8, 9 จงเตื่อนผูร้ ับฟังคาพยานให้เห็นถึงภัยของการพึ่งพิงความรู้สึก คามุสาที่เลวร้ายของ
พญามารข้อหนึ่งก็คือ เมื่อท่านต้อนรับพระคริ สต์ ท่านต้องมีประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ แต่พระวจนะ
ของพระเจ้าบอกเราว่า เราต้องต้อนรับพระองค์โดยความเชื่อ

แล้วอธิบายแผนภูมิรถไฟจากหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ คริ สเตียนมิได้ดารงชีวิตโดยถือเอา
ความรู้สึกเป็ นเกณฑ์แต่โดยความเชื่อในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ศึกษาความจริ งนี้ให้ละเอียด
และอธิบายให้ผรู ้ ับฟังคาพยานของท่านอย่างชัดแจ้ง
และให้อ่านและอธิ บายประสบการณ์สี่ประการที่เกิดขึ้นแก่คริ สเตียนใหม่ ในหนังสื อ กฎฝ่ าย
วิญญาณจิตฯ อย่างสั้น ๆ และชัดเจน
เมื่อเขามัน่ ใจว่าพระคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวติ ของเขา
โดยการพึ่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว
ขอให้ท่านแนะนาเขาให้อธิ ษฐานออกเสี ยง
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการทุกอย่างที่พระองค์ทรง
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กระทาเพื่อเขา การขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นการสาแดงออกซึ่ งความเชื่อ และมักจะช่วยให้คนที่รับเชื่ อ
ใหม่มีความมัน่ ใจในการรับความรอด
แล้วพูดถึง แนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นคริ สเตียนที่เจริ ญเติบโตเต็มที่ และความสาคัญของการ
เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรตามในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ต่อไปด้วย

การติดตาม
การติดตามคริ สเตียนใหม่เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ ท่านควรจะขอรายชื่อและที่อยูข่ องผูท้ ี่ทา่ น
นามาเชื่อพระคริ สต์ทุกคน ถ้าหากท่านให้ชื่อและที่อยูข่ องท่านแก่เขาก่อน ก็จะเป็ นการดีเพราะจะทาให้
เขาไม่รู้สึกกระดากใจต่อการที่จะเขียนเชื่ อที่อยูใ่ นท่าน แล้วกาหนดนัดพบกับคริ สเตียนใหม่ เพื่อเป็ น
การหนุนใจให้เขาเจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งไม่ควรเกิน 48 ชัว่ โมงต่อมา แต่ถา้ เป็ นไปได้ควรนัดพบ
กันในวันต่อมา อย่างไรก็ดีท่านอาจส่ งรายชื่ อและที่อยูข่ องคริ สเตียนใหม่ไปยังองค์การเผยแพร่ พระกิตติ
คุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษาและมวลชนทัว่ โลก ตู ้ ป.ณ. 4 6 กรุ งเทพฯ ก็ได้ เพราะทางองค์การฯ มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยผูก้ ลับใจใหม่ทุกท่านให้เป็ นคริ สเตียนที่เจริ ญขึ้นในพระคริ สต์เช่นเดียวกัน
สิ่ งที่เราจะส้งใหแก่ผเู ้ ชื่ อใหม่ในการติดตามผลของเราก็คือ จดหมายและสิ่ งตีพิมพ์ต่าง ๆ ที่เน้น
ถึงวิธีที่จะแน่ใจว่าท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว ความสาคัญของการอ่านพระคัมภีร์ การอธิ ษฐาน และพระราช
กิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ความสาคัญของการรับศีลบัพติศมาและการปฏิบตั ิรับใช้และนมัสการพระ
เจ้า ในคริ สตจักรที่อยูใ่ นละแวกบ้าน ความสาคัญของการเป็ นพยานถึงเรื่ องของพระคริ สต์แก่คนอื่น
และความจริ งที่สาคัญอีกหลายประการ ที่คริ สเตียนใหม่ทุกคนควรจะรู้

พระเจ้ าทรงใช้ จดหมาย
หลายคนมีความมัน่ ใจในความรอดของเขา เพียงแต่อา่ นและศึกษาสิ่ งพิมพ์ที่เราส่ งไปให้เขา
เมื่อไม่นานมานี้พนักงานใหม่ของเราคนหนึ่ง
ได้มาหาข้าพเจ้าและขอบคุณข้าพเจ้าที่ได้ส่งจดหมาย
ติดตามผลให้แก่หล่อน หล่อนกล่าวขึ้นว่า “หลังจากที่ดิฉนั ได้ตอ้ นรับพระคริ สต์ ดิฉนั มีขอ้ สงสัย
มากมาย และดิฉนั ไม่พอใจคุณที่ส่งจดหมายมาให้ดิฉนั แต่แล้วสิ่ งที่น่าอัศจรรย์ใจก็บงั เกิดขึ้น พระเจ้า
ทรงใช้จดหมายของคุณตอบปั ญหาต่าง ๆ ของดิฉนั และช่วยให้ดิฉนั ยอมอ่อนน้อมต่อพระคริ สต์ ดิฉนั
ได้สมัครเป็ นพนักงานของ แคมพัส ครู เสด คุณก็รับดิฉนั ไว้ ดิฉนั รู ้สึกสุ ขใจมากและใคร่ ที่จะขอบคุณอีก
ครั้งหนึ่งสาหรับจดหมายติดตามผล มิเช่นนั้นแล้วดิฉนั คงไม่ได้มารับใช้งานของพระเจ้า ณ ที่น้ ี ”
นอกจากการใช้จดหมายติดตามผลแล้ว ถ้าหากเป็ นไปได้ท่านยังต้องรับผิดชอบการติดตามผลผู ้
เชื่อใหม่เป็ นส่ วนตัวอีกด้วย ถ้าท่านไม่สามารถพบเขาเป็ นส่ วนตัวได้ท่านควรจะเขียนจดหมายไปหนุ น
ใจเขา
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ท่านอาจจะช่วยหนุนใจคริ สเตียนใหม่ ให้เจริ ญเติบโตและหนุนใจให้เขานาคนอื่น ๆ มาหาพระ
คริ สต์โดยการติดตามผลส่ วนตัว การประชุมกลุ่ม การศึกษาพระคัมภีร์ที่บา้ น การอบรมนาวิญญาณ การ
เรี ยนรวีวารศึกษา และการนมัสการพระเจ้าในคริ สตจักร

การอบรม
องค์การแคมพัส ครู เสด มีความประสงค์ที่จะรับใช้ทา่ นและทุกคนที่เชื่อพระคริ สต์แล้ว ซึ่ งไม่
เพียงแต่จะอบรมให้ท่านเป็ นพยานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเท่านั้น
แต่ยงั ช่วยอบรมแก่ผทู ้ ี่ท่าน
แนะนาให้รู้จกั พระคริ สต์อีกด้วย นอกจากหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ แล้วทางองค์การแคมพัส ครู เสด
ยังมีหนังสื อคริ สเตียนอื่น ๆ ที่มีส่วนช่วยให้ท่านเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็ง และทาให้ท่านรู ้วธิ ี ในการเป็ น
พยานเพื่อพระคริ สต์
การที่จะมีวิถีชีวิตแห่ งการเป็ นพยานได้ นั้น ขึน้ อยู่กับการฝึ กฝนอบรมอย่ างสมา่ เสมอ แม้แต่ใน
โลกธุ รกิจ การอบรมพนักงาน ยังมีส่วนส่ งผลต่อปริ มาณการขายอย่างมากมายทีเดียว ยิง่ ในวงการ
คริ สเตียนด้วยแล้ว การอบรมในคริ สตจักรก็ยงิ่ จะส่ งผลในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์มากขึ้นเท่านั้น
เรามีความประสงค์จะช่วยเหลือท่าน โปรดติดต่อขอรับบัญชีรายชื่อหนังสื อจากเราได้ที่องค์การแคมพัส
ครู เสด แห่งประเทศไทย ตู ้ ป.ณ. 4-6 กรุ งเทพมหานคร
ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะขอให้ท่านปฏิบตั ิ นับตั้งแต่วนั นี้จนครบ 30 วัน ดังนี้คือ อธิ ษฐานทุกวัน ขอให้
พระเจ้าทรงนาท่านให้พบผูท้ ี่พระอค์ทรงเตรี ยมจิตใจของเขาไว้พร้อมที่จะรับฟังคาพยานของท่าน ขอให้
ท่านเอาอัครสาวกเปาโลเป็ นแบบอย่าง คือ “บอกเรื่ องพระเยซูคริ สต์แก่ทุกคน” โยพึ่งพลานุภาพแห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงเสนอพระกิตติคุณที่อยูใ่ นหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิ ตฯ และมุ่งหวังให้พระเจ้า
ทรงใช้ท่าน เมื่อครบ 30 วันแล้ว ข้าพเจ้าเชื่ อว่า ท่านจะต้องมัน่ ใจเหมือนกับคนอื่น ๆ อีกมากมายว่า ไม่มี
ประสบการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นไปกว่าการแนะนาคนอื่นให้รู้จกั พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยให้รอด
ของเรา
โปรดจาไว้วา่ “ท่านสามารถช่วยให้ชาวโลกได้รับความสุ ขมากมาย” โดยการเป็ นพยานถึง
เรื่ องราวของพระคริ สต์ให้คนอื่นฟัง
ถ้าหากคาอธิ ษฐานต่อไปนี้ แสดงถึงความปรารถนาแห่งจิตใจของท่าน ก็จงอธิ ษฐานตามด้วย
ความจริ งใจ “ข้าแต่พระเยซูคริ สต์เจ้า ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรักของพระองค์ที่ได้
ประทานให้แก่ขา้ พระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระเดชพระคุณพระองค์ ที่ขา้ พเจ้าได้รับการอภัยโทษบาป
โดยการสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ และข้าพระองค์สามารถดารงชีวติ ที่บริ สุทธิ์
สะอาดและเกิดผลเพื่อพระองค์ได้ทุก ๆ วัน ด้วยความรักที่ขา้ พระองค์มีต่อพระองค์และมนุษย์ท้ งั ปวง
และด้วยการเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์
ข้าพระองค์จึงมีใจปรารถนาที่จะแนะนาคนอื่นให้รู้จกั
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พระองค์ทุกวัน ๆ ซึ่ งเป็ นกิจวัตรที่สาคุญที่สุดของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง
สัญญาว่า ถ้าหากข้าพระองค์ติดตามพระองค์ พระองค์ก็จะทาให้ขา้ พระองค์เกิดผล อาเมน”
1

โคโลสี 1:28

.

1

2 โคริ นธ์ 5:17

1

กาลาเทีย 6:7

1

ยอห์น 4:34

1

2 โคริ นธ์ 5:20

1

กิจการ 1:8

1

2 ทิโมธี 2:2

1

1 ยอห์น 4:4

1

1 ยอห์น 2:1-5

2

ยอห์น 6:44

2

1 โคริ นธ์ 3:6

2.
2

2 โคริ นธ์ 5:14

.

3.
3

มัทธิว 4:19

.

4.
4

ยอห์น 15:16

.

5.
5

ยอห์น 14:6

.

6.
6

กิจการ 4:12

.

7.
7

ยอห์น 1:12

.

8.
8

2 โคริ นธ์ 6:16

.

9.
9

โคโลสี 1:14

.

0.
1

ยอห์น 14:27

0.

1.
1

สดุดี 37:23

1.
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แนะแนวทางการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้วนั ละหนึ่งจบ ติดต่อกันเป็ นเวลาวัน (รวมเป็ นหกจบ) นักวิจยั ทางการ
ศึกษาค้นพบว่า การที่จะเข้าใจหลักความเชื่อหรื อทฤษฏีใด ๆ นั้น จาเป็ นต้องอ่านหรื อฟังดูหลักการนั้น
ติดต่อกันหกถึงสิ บครั้ง จึงจะเข้าใจอย่างละเอียดแจ่มแจ้ง ฉะนั้นถ้าท่านปฏิบตั ิตามการค้นพบของ
นักวิจยั ทางการศึกษานี้ ก็จะช่วยให้ท่านมีความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของท่าน มัน่ คงมากยิง่ ขึ้น และจะช่วยให้ท่านเกิดมีความแน่ใจในความรอดของท่าน ถ้าหากท่านยัง
ไม่มีความแน่ใจเช่นนั้นมาก่อน
2. จงท่องข้อพระคริ สตธรรมต่อไปนี้
วิวรณ์ 3:20 “นี่แน่ะ เรายืนริ มประตูเคาะอยู่ ถ้าผูใ้ ดจะฟังเสี ยงเรา และเปิ ดประตู เราจะเข้าไปหา
ผูน้ ้ นั และจะรับประทานอาหารกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารกับเรา”
1 ยอห์น 5:11-13 “นี่แหละเป็ นคาพยาน คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้เราทั้งหลายมี
ชีวติ นิ รันดร์ และชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของ
พระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ข้อความเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายังท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่
ท่านมีชีวติ นิ รันดร์ คือมายังท่านทั้งหลายที่ได้เชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้า”
ท่านสามารถจะท่องข้อพระธรรมเหล่านี้ ได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากท่านจะทบทวนทุก ๆ วันตลอด
สัปดาห์ แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว เมื่อท่านศึกษาหนังสื อเล่มอื่น ๆ และท่องจาพระ
ธรรมอีกหลายข้อเพิ่มขึ้น ขอท่านอย่าได้ละเลยข้อพระธรรมเหล่านี้ แต่จงทบทวนต่อไป
3. จงทาแบบฝึ กหัด “ศึกษาพระคัมภีร์” โดยการอ่านคาถามและตรวจดูขอ้ พระธรรมที่อา้ งไว้
แล้วเติมคาตอบของท่านลงในช่องว่าง
4. จงหาโอกาสเข้าร่ วมกับกลุ่มนักศึกษาหรื อเพื่อน ๆ ที่มาร่ วมกันเพื่ออภิปรายปั ญหาพระคริ ต
ธรรมคัมภีร์ หรื อไม่เช่นนั้น ท่านจะตั้งกลุ่มของท่านขึ้งเองก็ได้ โดยเชิญชวนคนอื่นมาร่ วมกับท่านตาม
วันเวลา และตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ เมื่อท่านอภิปรายคาตอบในแบบฝึ กหัด “ศึกษาพระ
คัมภีร์” แก่คนอื่น ๆ ท่านควรเล่าถึงประสบการณ์ที่ท่านได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นส่ วนตัวของท่านแล้ว
หากท่านเพิ่งเป็ นคริ เตียนใหม่ ก็บอกให้คริ สเตียนคนอื่น ๆ ทราบด้วย และเล่าถึงประสบการณ์ที่ทาให้
ท่านมีความแน่ใจในความรอดของท่าน หรื อถ้าหากท่านกาลังศึกษาเพื่อที่จะรู้จกั พระเจ้า ก็จงบอกให้เขา
รู้ดว้ ย
5. ท่านจงใช้หนังสื อ หลังข้อคิด ฯ ซึ่ งสอนให้ท่านทราบว่า “ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ท่าน
เป็ นคริ สเตียน” เป็ นเสมือนคู่มือในชีวติ ของท่าน
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ก. จงมีความแน่ใจว่าท่านเป็ นคริ สเตียน ถ้าหากท่านยังสงสัยว่า พระเยซูยงั มิได้เสด็จเข้ามาใน
ชีวติ จิตใจของท่าน ขอให้ท่านจงตั้งใจให้แน่วแน่ แล้วอธิ ษฐานอัญเชิ ญให้พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาใน
ชีวติ จิตใจของท่านเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน อ่านดูคาอธิ ฐานตัวอย่างใน
เล่มนี้ และดัดแปลงให้เป็ นคาอธิ ษฐานของท่านเอง เมื่อท่านได้ตอ้ นรับเอาพระองค์แล้ว จงเริ่ ม
ขอบพระคุณพระองค์ทุกวัน ที่พระองค์ทรงประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน หากท่านยังมีปัญหา
เกี่ยวกับความแน่ใจในความรอดของท่าน จงติดต่อกับคริ สเตียนที่มีความเชื่ อเข้มแข็งอยูแ่ ล้ว ขอให้เขา
ช่วยท่าน
ข. เมื่อท่านแน่ใจว่า พระเยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวิตแล้ว จงบอกความจริ งนั้นให้แก่คนอื่น
ทราบ โดยบอกให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ที่ท่านเข้าร่ วมอยูด่ ว้ ยนั้นทราบ จากนั้นจงบอกให้
เพื่อนคนอื่น ๆ ทราบด้วย การบอกให้คนอื่นทราบถึงความเชื่อของท่านนั้น จะเป็ นเหตุให้ความเชื่ อใน
พระเยซูคริ สต์ของท่านเจริ ญวัฒนาขึ้น
ค. จงเริ่ มต้นใช้เวลาพอสมควรแต่ละวัน ศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน เป็ นการสมควรอย่างยิง่
ที่จะแบ่งเวลาไว้โดยเฉพาะแต่ละวัน ที่จะกระทาดังนั้นและกระทาอยูเ่ ป็ นประจา บางทีท่านอาจจะ
เริ่ มต้นศึกษาหนังสื อชุ ด หลักข้อคิดที่สามารถถ่ายทอดต่อไปได้ ซึ่ งเล่มนี้เป็ นเล่มที่ 6 ก็ได้
ง. จงใช้หวั ข้อสั้น ๆ ในตอนต้นของหนันงสื อเล่มนี้ หรื อบทสังเขปในตอนท้ายของหนังสื อเล่ม
นี้ ในการบอกให้คนอื่นทราบถึงความจริ งอันประเสริ ฐในชีวติ ท่านจงกระทาเช่นนั้นอย่างสม่าเสมอ
เท่าที่ท่านจะสามารถกระทาได้ตลอดสัปดาห์ ท่านอาจมอบหนังเล่มนี้ให้แก่คนที่ท่านเป็ นพยาน ให้
ทราบถึงความจริ งดังกล่าวนี้ เพื่อเขาจะสามารถศึกษาเนื้ อหาในหนังสื อเล่มนี้จนเข้าใจอย่างลึกซึ้ ง และ
แล้วเขาก็จะสามารถถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นทราบต่อไปได้อีกด้วย
จ. จงติตต่อกับคริ สเตียนที่เข้มแข็ง จงเข้าร่ วมในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งท่าน
สามารถสนทนาออกความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และซึ่ งท่านสามารถเรี ยนรู ้
จากคริ สเตียนคนอื่น ๆ ด้วย ยิง่ กว่านั้นท่านควรจะไปร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ ณ คริ สตจักรซึ่ งถวาย
พระเกียรติแด่พระคริ สต์ และประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ในละแวกบ้านของท่าน และถ้าหากท่าน
ยังไม่ได้รับศีลบัพติศมา ก็จงตัดสิ นใจรับเสี ยแต่บดั นี้ การรับศีลบัพติมา เป็ นการสาแดงตนต่อ
สาธารณชนว่าท่านได้รับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านแล้ว
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ศึกษาพระคัมภีร์
1. ตามข้อความในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน เหตุใดเราจึงควรเป็ นพยาน
เพื่อคริ สต์?
มัทธิว 28:18-20 ___________________________________________________________
ยอห์น 14:21 _____________________________________________________________
กิจการ 4:12 ______________________________________________________________
ยอห์น 1:12 ______________________________________________________________
2 โคริ นธ์ 5:18-20 _________________________________________________________
2. ตามพระธรรมโรม 10:13-15 ผูท้ ี่ไม่เคยรับฟังพระกิตติคุณจากใครคนใดคนหนึ่งเลย จะรับ
เอาความรอดของพระเจ้าได้อย่างไร?__________________________________________________
________________________________________________________________________
3. เป้ าหมายที่สาคัญประการหนึ่งในชีวติ ของอัครสาวกเปาโลตามพระธรรมโคโลสี 1:28,29 คือ
อะไร? _________________________________________________________________________
เขาได้รับพลังที่ช่วยให้งานของเขาเกิดผล มาจากไหน? ______________________________
4. การที่อคั รสาวกเปาโลรู ้วา่ มนุษย์หลงหายไปจากพระเจ้าและพระกิตติคุณเป็ นวิถีทางเดียวที่
จะนาไปถึงซึ่งความรอดนั้น มีส่วนกระตุน้ ให้เขาทาอะไร? (โรม 1:14-17)_______________________
________________________________________________________________________
5. ในคริ สตจักรสมัยแรก เมื่อคริ สเตียนมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แล้วนั้น การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ของเขา ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร? (กิจการ 4:28-31)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ประสิ ทธิ ภาพในการประกาศข่าวประเสริ ฐ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการพึ่งฤทธิ์ เดชแห่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ? (1 เธสะโลนิกา 1:5) _____________________________________________
_______________________________________________________________________
7. การพูดอย่างชาญฉลาด หรื อว่าการประกาศพระกิตติคุณของพระคริ สต์ ที่นาคนมาสู่ พระ
คริ สต์? (1 โคริ นธ์ 1:17-24, 2:1-5) ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. ความจริ งที่เป็ นรากฐานของพระกิตติคุณ คืออะไร? (1 โคริ นธ์ 15:1-4) _______________
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_______________________________________________________________________
9. พญามาร (เทพเจ้าของมนุษยโลก) มีแผนการอย่างไรเกี่ยวกับผูท้ ี่ไม่เชื่ อพระคริ สต์? (1 โค
ริ นธ์ 4: 3, 4) _____________________________________________________________________
10. พระเจ้าทรงทาอย่างไร เพื่อเอาชนะอานาจของพญามาร? (โคโลสี 1:13-14) ___________
________________________________________________________________________
11. ท่านจะใช้พระธรรมยอห์น 1:12 และวิวรณ์ 3:20 หนุนใจคนหนึ่งคนใด ให้อธิษฐานต้อนรับ
พระคริ สต์เข้าสู่ ชีวิตของเขา เป็ นพระเจ้าและเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ได้อย่างไร? ______
________________________________________________________________________
12. ทาไมการอธิษฐานขอให้พระเยซูคริ สต์ “เข้าสู่ ” ชีวติ จิตใจจึงยังไม่เป็ นการเพียงพอ? ความ
เชื่อมีความสาคัญต่อความรอดอย่างไร? (เอเฟซัส 2:8,9) ____________________________________
________________________________________________________________________
13. ท่านจะใช้พระธรรม 1 ยอห์น 5:11-13 ช่วยให้คนอื่นมีความมัน่ ใจในความรอด ได้อย่างไร?
_________________________________________________________________________
14. การที่ท่านจะเป็ นพยานนาคนอื่นให้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์โดยวิถีทางที่คนอื่นสามารถนา
คนอื่น ๆ ต่อ ๆ กันไปได้ มีความสาคัญอย่างไร? (2 ทิโมธี 2:2) _______________________________
________________________________________________________________________

34

บทสั งเขป
วิธีแนะนาคนอืน่ ให้ รู้ จักพระคริสต์
1. ถึงแม้วา่ การเป็ นพยานจะทาให้เกิดความยินดีอย่างมากมาย แต่กม็ ีคริ สเตียนเป็ นจานวนไม่
น้อยที่ไม่เคยนาแม้สักคนหนึ่ งมาสู่ พระคริ สต์เลย ทั้งนี้เพราะเหตุผลสองประการคือ
ก. คริ สเตียนโดยทัว่ ไปกาลังดาเนินชี วติ ที่พา่ ยแพ้ ผิดหวังซึ่ งเป็ นชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง เขามิได้มี
ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และอยูภ่ ายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของ
พระองค์ โดยความเชื่อตามพระบัญชาและพระสัญญาของพระเจ้า (เอเฟซัส 5:18 และ 1 ยอห์น 5:14,15)
ข. คริ สเตียนโดยทัว่ ไปมิได้รับการฝึ กฝนอบรมให้รู้จกั วิธีที่จะถ่ายทอดความเชื่ อของเขาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ทาไมเราจึงควรเป็ นพยาน
ก. เพราะว่า “ความรักของพระคริ สต์ได้ครอบครองเราอยู”่ (2 โคริ นธ์ 5:14)
ข. เพราะพระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงบัญชาให้เราเป็ นพยาน (มัทธิว 28:19, 4:19, ยอห์น 15:16)
ค. เพราะมนุษย์หลงหายไปจากทางของพระคริ สต์ (ยอห์น 14:6 ,กิจการ 4:12)
ง. เพราะว่า จะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ตอ้ นรับพระคริ สต์หลายอย่าง คือ
1) พวกเขามีสิทธิ์ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)
2)ร่ างกายของเขาจะเป็ นวิหารของพระเจ้า (2 โคริ นธ์ 6:16)
3) พวกเขา ได้รับการอภัยโทษบาปทั้งมวลของเขาทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต (โคโลสี
1:14)
4) พวกเขาเริ่ มประสบสันติสุขในพระเจ้า (ยอห์น 14:27)
5) พวกเขาจะพอใจในมรรคาและการนาของพระเจ้า (สดุดี 37:23)
6) พวกเขาจะรับการสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยฤทธานุภาพของพระเจ้า (2 โคริ นธ์ 5:17)
จ. เพราะการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ จะช่วยให้เราเจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ (กาลาเทีย 6:7)
ฉ. เพราะว่า เรามีสิทธิ พิเศษที่จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ (2 โคริ นธ์ 5:20)
ช. เพราะว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทานพลังในการเป็ นพยานให้แก่เรา (กิจการ 1:8)
3. วิธีเป็ นพยาน
ก. โปรดจาไว้วา่ เราเป็ นพยานได้โดยวิธีชีวิตของเราและการบอกกล่าวของเรา แต่วา่ การดาเนิน
ชีวติ ตามทานองคลองธรรมโดยทัว่ ไปนั้น ไม่สามารถทาให้การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์บงั เกิดผล
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ข. เริ่ มอธิ ษฐานทุกวัน โดยขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาท่าน ให้พบกันผูท้ ี่พระองค์ได้ทรง
เตรี ยมจิตใจของเขาไว้พร้อม ที่จะต้อนรับพระคริ สต์แล้ว
ค. จงให้การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์เป็ นวิถีชีวิตของท่าน
ง. จงใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ในการเป็ ยพยานเพราะ
1) สะดวกต่อการเปิ ดการสนทนา
2) ข้อความที่สาคัญของพระกิตติคุณ และข้ออ้างของพระคริ สต์ในหนังสื อเล่มนี้ชดั แจ้งและ
เข้าใจง่าย
3) ทาให้ท่านมัน่ ใจในากรเป็ นพยาน เพราะท่านรู ้วา่ จะพูดอะไรและพูดอย่างไร
4) เท่ากับว่าท่านเตรี ยมพร้อมอยูต่ ลอดเวลา และทาให้ท่านพูดอยูใ่ นขอบเขตเนื้ อหา ไม่พดู ออก
นอกลู่นอกทาง
5) ช่วยให้ท่านพูดสั้น และตรงกับเป้ าหมาย
6) มีการเชื้ อเชิ ญ ให้ตอ้ นรับพระคริ สต์
7) มีขอ้ เสนอแนะผูร้ ับฟังคาพยาน ให้เจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณ และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของ
คริ สตจักร
8) เป็ น “วิธีการที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่ท่านแนะนาให้รู้จกั พระคริ สต์ สามารถ
หนุนน้ าใจคนอื่น ๆ ให้รู้จกั พระองค์ ได้ต่อ ๆ กันไป อีกด้วย (2 ธิ โมที 2:2)
จ. หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิต ฯ ใช้ได้หลายทาง
1) ใช้กบั บุคคลที่ท่านพบเพียงทัว่ ประเดี๋ยว
2) ใช้กบั บุคคล ภายหลังการประชุมกลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ
3) ใช้กบั ญาติสนิทมิตรสหาย
ฉ. จงบอกกล่าวถึงเรื่ องราวในหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ ด้วยความรักที่ทาให้เขารู้สึกเป็ น
กันเอง
ช. ถ้ามีโอกาส เมื่อท่านเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์โดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตฯ แล้ว จง
ขอให้เขาอธิษฐานต้อนรับพระคริ สต์โดยความเชื่อ
1) อย่าพยายาม “บังคับ” ให้คนอื่น “ตัดสิ นใจ” รับพระคริ สต์
2) โปรดจาไว้วา่ การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์จะสาเร็ จได้ ก็โดยการพึ่งพลานุภาพแห่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น และผลที่เกิดขึ้นนั้นต้องมอบให้พระเจ้า
ซ. จงติดตามผูท้ ี่ท่านได้แนะนาให้รู้จกั พระคริ สต์
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1) ถ้าเป็ นไปได้ ขอให้กาหนดนัดพบคริ สเตียนใหม่ภายใน 24 ถึง 48 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่ท่าน
ได้แนะนาให้เขารู้จกั พระคริ สต์แล้ว
2) ถ้าหากท่านไม่สามารถติดตามเขาโดยการพบเป็ นส่ วนตัวได้ ขอให้ท่านเขียนจดหมายถึงเขา
3) ท่านอาจส่ งรายชื่อและที่อยูข่ องเขาไปยัง องค์การแคมพัส ครู เสด แห่งประเทศไทย ตู ้ ป.ณ.
4-6 กรุ งเทพมหานคร เพื่อว่าทางองค์การ จะสามารถส่ งพิมพ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยจิตวิญญาณให้เจริ ญขึ้นแก่
เขาได้
4) แนะนาหนังสื อคริ สเตียนหรื อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ให้แก่คริ สเตียนใหม่ เพื่อว่าเขาจะได้เจริ ญขึ้น
ฝ่ ายจิตวิญญาณ และรู้วธิ ีประกาศ
5) หนุนใจคริ สเตียนใหม่ให้มีส่วนร่ วมในการรับการฝึ กฝนอบรมจากองค์การแคมพัส ครู เสด
6) ย้าถึงความสาคัญของการรับศีลบัพติศมา และความสาคัญของการเป็ นสมาชิกของคริ สจักร
ในละแวกบ้าน
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาและ
มวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรรุ งเทพมหานคร
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