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“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ”
คืออะไร?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค์ ผูซ้ ่ ึงเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ให้เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขา
มาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินจากข้าพเจ้า...ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิ
บาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่า สมาชิกในคริ สตจักรมากมาย
รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสัง่ สอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความสัตย์
ซื่อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนมาเชื่ 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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วิธีดาเนินชีวติ ด้ วยกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
นายแพทย์คนหนึ่ง ซึ่ งสาเร็ จการอบรม รุ่ นที่สามจากสถาบันการอบรมเพื่อการประกาศพระ
กิตติคุณ กล่าวว่า “ตั้งแต่ผมได้เรี ยนรู ้วธิ ี การดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณแล้ว ผมรู้สึกตื่นเต้นใน
ชีวติ คริ สเตียนของผมมาก เดี๋ยวนี้ผมอยากให้ใคร ๆ มีประสบการณ์กบั องค์พระเยซูคริ สต์เช่นเดียวกับ
ผมจริ ง ๆ”
ท่านปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์ในชีวติ อย่างครบบริ บูรณ์ เพียบพร้อมไปด้วยความมุ่ง
หมาย และเกิดผลมากเพื่อพระเยซูใช่ไหม ถ้าท่านดาเนินชี วติ อย่างพ่ายแพ้ขาดฤทธิ์ อานาจและไม่มีผล ยัง
มีความหวังอันใหญ่ยงิ่ สาหรับท่านพระสัญญาของพระคริ สต์เลิศล้นยิง่
ที่รับประกันว่าคริ สเตียนจะ
สามารถดาเนินชี วติ ประจาวันร่ วมกับพระวิญญาณของพระเยซูคริ สต์ เพื่อเขาจะได้มีชีวติ ครบบริ บูรณ์
และเกิดผลสมความมุ่งหมายอันน่าตื่นเต้น
พระเยซูคริ สต์เอง เป็ นผูท้ รงสัญญาเช่นนั้นแก่ทุกคนที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ไว้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา พระองค์ตรัสว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ผูท้ ี่วางใจ
ในเราจะกระทากิจการซึ่ งเราได้กระทานั้น

มนุษย์ ฝ่ายจิตวิญญาณ
ด้วย และเขาจะกระทากิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา สิ่ งใดท่าน
ทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอนั ยิง่ ใหญ่ทางพระ
บุตร สิ่ งใดที่ท่านขอในนามของเรา เราจะกระทาให้”
เมื่อเราเข้าใจอย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับความจริ งฝ่ ายวิญญาณ โดยมีประสบการณ์กบั ความจริ งนั้นโดย
ความเชื่อแล้ว ย่อมจะเป็ นข้อประกันว่า ชีวิตของเรา จะได้รับผลประโยชน์ฝ่ายวิญญาณอย่างไม่คาดฝัน
หลักความจริ งที่ได้พิสูจน์มาแล้วเช่นนี้ จะกระทาให้ท่านดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณอย่างมัน่ คง
และเกิดผลในการเป็ นพยานเพื่อพระเยซูอย่างมากมายทีเดียว
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ชีวติ ทีอ่ ยู่เหนือธรรมชาติ
ชีวติ คริ สเตียน ไม่ใช่ชีวิตที่ยงุ่ ยาก สลับซับซ้อนว่ากันตามความจริ งแล้ว ชีวติ คริ สเตียนเป็ นชีวติ
ธรรมดาเหลือเกิน เป็ นชีวติ ธรรมดาสามัญง่าย ๆ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครสามารถดาเนินชีวติ นั้นได้ ที่
เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าชี วติ คริ สเตียนคือชีวติ ที่อยูเ่ หนื อธรรมชาติ
องค์พระเยซูคริ สตเจ้าเพียงองค์เดียว
เท่านั้น ทรงสามารถดารงชีวิตนี้ได้
ถ้าข้าพเจ้าพยายามที่จะดาเนิ นชีวติ คริ สเตียน โดยอาศัยกาลังฝ่ ายเนื้อหนังแล้วการดาเนินชีวิต
นั้นดูจะเป็ นการยุง่ ยากเหลือกาลัง ถ้าข้าพเจ้าอัญเชิ ญพระเยซูคริ สต์ให้ทรงนาชี วติ ของข้าพเจ้า ยอมรับว่า
ชีวติ ของข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์และฟื้ นขึ้นมาใหม่กบั พระองค์ โดยความเชื่ อ ถ้าข้าพเจ้าดาเนิน
ชีวติ อยูใ่ นความสว่าง เหมือนอย่างพระเจ้าสถิตอยูใ่ นความสว่าง ถ้าข้าพเจ้ากระทาสิ่ งที่กล่าวมานี้ องค์
พระเยซูคริ สต์จะดารงพระชนม์ในชีวติ ของข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์ ด้วยฤทธิ์ เดชแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระองค์
ความจริ งข้อนี้จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งในชีวิตของคริ สเตียนยุคแรก เมื่อศัตรู ขององค์พระเยซู
คริ สต์ได้เฝ้ าดู และรู ้วา่ พระองค์ประทานฤทธิ์ เดช ในชี วติ ของอัครสาวกเปโตรและยอห์น ตามพระ
สัญญาของพระองค์ พวกเขามีความประหลาดใจ เพราะว่า อัครสาวกทั้งสองนี้ไม่มีการศึกษาอะไรเลย
แต่วา่ มีความกล้าหาญ และสาแดงบุคลิกภาพที่ดีเด่น พวกศัตรู เหล่านั้นจึงยอมรับว่า การอยูใ่ กล้ชิดกับ
พระเยซูน้ นั ได้เปลี่ยนชีวิตของอัครสาวกอย่างมหัศจรรย์
ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าคริ สเตียน ผูซ้ ่ ึงดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างครบถ้วน
นั้น จะไม่เผชิ ญกับปั ญหาใด ๆ เช่นปั ญหาความเสื่ อมโทรมทางสุ ขภาพ การสู ญเสี ยคนที่เรารัก ปัญหาทง
ด้านการเงิน และอื่นๆ อีก ปั ญหาเหล่านี้ยอ่ มเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นกับคนทุก ๆ คน โดยทัว่ ไปแล้วปั ญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น ส่ วนใหญ่เรามักจะเป็ นผูก้ ่อให้เกิดขึ้นเอง เพราะความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนัง
และความเห็นแก่ตวั แต่ผทู ้ ี่ดาเนินชี วติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ จะไม่ค่อยประสบปั ญหาเช่นนี้นกั ถึงอย่างไรก็
ตาม หากเกิดปั ญหานั้น ๆ ขึ้นบุคคลที่ดาเนินชีวิตฝ่ ายวิญญาณ ก็จะสามารถเผชิญกับมันด้วย
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อาการสงบและด้วยความเชื่ อมัน่ เพราะเขาทราบว่าฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า พร้อมที่จะช่วยเขา
จัดการกับปั ญหาเหล่านั้น
นี่ไม่ใช่เป็ นเพียงเรื่ องที่เกิดจากพลังความคิดของเรา พระเจ้าทรงสอนให้เราละความกระวน
กระวาย ไว้กบั พระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเรา บุคคลผูด้ าเนินชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณทราบจาก
ประสบการณ์ของเขาว่า พระเจ้าเป็ นผูส้ มควรแก่การไว้วางใจ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเป็ นผูแ้ ก้ปัญหาให้แก่
เขา การทดลองและภาระหนักต่าง ๆ ของโลกนี้ ไม่ยงิ่ ใหญ่เกินไปสาหรับเรา เมื่อพระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับ
แบกภาระนั้นแทนเรา
นี่แหละคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทุกชัว่ ลมหายใจในชีวติ ของอาจารย์เปาโล
ท่านกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยูต่ ่อไป แต่พระคริ สต์ต่างหากที่ทรงมีชีวติ อยู่
ในข้าพเจ้า ชีวติ ซึ่ งข้าพเจ้าดาเนินอยูใ่ นร่ างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนินอยูโ่ ดยศรัทธาในพระบุตรของพระ
เจ้า ผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า และทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า”

ง่ าย ๆ และเข้ าใจได้
หลักศาสนศาสตร์ ที่ลึกซึ้ งจนฟังไม่เข้าใจนั้น
มิใช่เพียงแต่เป็ นผลมาจากการครุ่ นคิด
ที่
สลับซับซ้อนของผูแ้ ต่งขึ้นเท่านั้น แต่มกั จะขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์ดว้ ย หลักพระโอวาทบางอย่าง ที่เรา
เรี ยกว่า “ความจริ งที่ลึกลับ” นั้น เป็ น “ความจริ ง” ที่ทาให้เราเกิดความประทับใจ แต่วา่ มิได้กระทาให้ผู ้
ยึดมัน่ มีชีวติ ที่บริ สุทธิ์ เกิดผลในการเป็ นพยาน และมีความรักพระคริ สต์เพิ่มขึ้น หรื อหนุนใจให้เขา
ถวายชีวติ ให้แก่พระราชกิจของพระองค์แต่อย่างใด
คาสอนขององค์พระเยซูคริ สต์เป็ นคาสอนธรรมดา และเข้าใจได้ง่าย ๆ แต่กระนั้นความจริ งบาง
ประการที่พระองค์สอน
ก็ไม่สามารถที่จะกระทาให้ผซู ้ ่ ึ งมีตาฝ่ ายจิตวิญญาณบอดไปแล้วเข้าใจได้
พระองค์ตรัสถึงดอกไม้ในทุ่งนา ชาวนาออกไปหว่านพืช และชาวประมงออกไปจับปลา การใส่ น้ าองุ่น
ในถุงองุ่นใหม่ และเถาองุ่นกับกิ่งก้านของมัน บทเรี ยนง่าย ๆ อย่างนี้แหละ ทาให้ประชาชนเข้าใจได้
พระองค์ทรงสอนประชาชน และพระคัมภีร์กล่าวว่า “ประชาชนทั้งหลายได้รับฟังพระองค์อย่างชื่นชม
ยินดี” ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเขาเข้าใจพระองค์ เพราะฉะนั้นเขาจึงติดตามพระองค์
ในโลกอันมืดมน ขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตวิญญาณ เราจาเป็ นต้องทาตามแบบอย่าง
ขององค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ในการนาข่าวประเสริ ฐไปถึงประชาชน เพราะว่าพระเจ้าทรงรัก
ประชากรของโลก ผูซ้ ่ ึ งไม่มีความรู ้ความเข้าใจถึงความจริ งของพระองค์เลย และเนื่องด้วยพระองค์ได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้มาสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา เพื่อเราจะได้รับ
ชีวติ นิ รันดร์ ข้าพเจ้าคิดว่าไม่จาเป็ นที่เราจะต้องเป็ นนักศาสนศาสตร์ หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์
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เสี ยก่อน (ถึงแม้วา่ ถ้าเป็ นได้ก็ดี) จึงจะออกไปบอกให้คนอื่น ถึงชีวิตอันครบบริ บูรณ์เพียบพร้อมไปด้วย
ความยินดี ซึ่งเราได้โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์

การหายใจทางวิญญาณ
ความจริ งที่สาคัญที่สุดประการหนึ่ง ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เมื่อเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิแล้ว
ทาให้ชีวติ ของข้าพเจ้าเจริ ญขึ้นในความเชื่ อมากยิง่ กว่าความจริ งใด ๆ ทั้งสิ้ น คือความจริ งซึ่ งเป็ นหลัก
ข้อคิดที่ขา้ พเจ้าเรี ยกว่า “การหายใจทางวิญญาณ” หลักข้อคิดอันนี้ เราได้นาไปสอนแก่คนมากมาย โดย
การพิมพ์ออกเป็ นหนังสื อ และโดยการสอนที่สถาบันอบรมเพื่อให้มีส่วนในการประกาศ
ถ้าท่านดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณโดยความเชื่ อและหายใจทางวิญญาณ
ท่านไม่
จาเป็ นต้องดาเนินชี วติ ที่พา่ ยแพ้เลย แม้แต่สองสามนาที การหายใจทางวิญญาณก็เช่นเดียวกับการหายใจ
ทางร่ างกาย คือหายใจออกเพื่อขับอากาศเสี ยออกไป และหายใจเข้าเพื่อรับอากาศบริ สุทธิ์ เข้ามา เรา
ฝึ กหัดการหายใจทางวิญญาณโดยความเชื่อ เราจึงเข้าใจอย่างซาบซึ้ งถึงความรักและการอภัยโทษของ
พระเจ้า ซึ่งกลายเป็ นวิถีชีวติ ของเรา
เมื่อท่านได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เข้ามาในชีวิตจิตใจเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของท่านแล้ว ท่านก็ได้รับประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ ท่านได้กลายเป็ น
บุตรของพระเจ้า และชีวติ ของท่านก็ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์พระเจ้า
ได้ทรงยกโทษความผิดบาปของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นความผิดบาปในอดีต ปั จจุบนั หรื ออนาคต พระองค์
ได้ทรงให้ท่านเป็ นผูช้ อบธรรม เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ในสายพระเนตรของพระองค์ เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ได้
ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่าน
ท่านจึงได้รับฤทธิ์ อานาจในการดาเนิ นชีวติ อยูด่ ว้ ยความ
บริ สุทธิ์ และเกิดผลในการเป็ นพยานเพื่อพระเจ้า

ชีวติ ทีข่ นึ้ ๆ ลง ๆ
แต่คริ สเตียนโดยทัว่ ไปแล้ว ไม่เข้าใจหลักข้อคิดเกี่ยวกับการหายใจทางวิญญาณโดยความเชื่อ
เพราะเหตุน้ ีเขาจึงมีชีวิตทางวิญญาณขึ้น ๆ ลง ๆ เขามีชีวิตอยูด่ ว้ ยความรู ้สึก และอารมณ์ ชีวติ ของเขา
ส่ วนมากอยูภ่ ายใต้การครอบครองของความปรารถนาฝ่ ายเนื้อหนัง เขามีความท้อใจและไม่เกิดผลทาง
วิญญาณเลย
ถ้าท่านมีประสบการณ์เช่นนี้ การหายใจทางวิญญาณจะช่วยให้ท่านเอาชนะชีวติ ที่ข้ ึน ๆ ลง ๆ
ได้ และท่านจะมีความ
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ท่านไม่ตอ้ งมีชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ
ยินดี และเพียบพร้อมไปด้วยชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญา
ว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวติ และจะได้อย่างครบบริ บูรณ์” เมื่อท่านฝึ กหัดการหายใจทาง
วิญญาณโดยความเชื่อ ท่านจะเริ่ มมีประสบการณ์ที่จะเข้าใจอย่างซาบซึ้ งถึงความรัก และการอภัยโทษ
ของพระเจ้าในชีวติ ของท่าน องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงครอบครองชีวิตของท่าน และจะประทาน
ฤทธิ์ อานาจให้แก่ท่าน ซึ่ งจะกลายเป็ นวิถีชีวติ ประจาวันของท่านต่อไป

การหายใจออก – คือการสารภาพความผิดบาป
ถ้าท่านได้ยดึ เอาบัลลังก์ชีวติ จิตใจของท่านกลับคืนมา โดยการกระทาความผิดบาป หรื อโดย
การฝ่ าฝื นพระบัญชาของพระเจ้า ท่านจงหายใจทางวิญญาณ ประการแรก ท่านจงหายใจออกโดยการ
สารภาพความผิดบาปนั้น พระสัญญาของพระเจ้า ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 กล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพ
ของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการ
อธรรมทั้งสิ้ น” คาว่า สารภาพ ในภาษากรี ก หมายความว่าการเห็นพ้องด้วยกันกับพระเจ้า เกี่ยวกับ
ความผิดบาปของเรา การเห็นพ้องนี้มีลกั ษณะเกี่ยวข้องกันอยูส่ ามประการ คือประการแรก ท่านต้อง
ยอมรับว่า ท่านได้ทาบาป ให้ทูลต่อพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาถึงความผิดที่ท่านได้กระทาว่า เป็ นการ
กระทาที่ไม่ชอบต่อพระพักตร์ ของพระองค์ ประการที่สอง ท่านจะต้องยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงอภัย
โทษให้ท่านแล้ว
โดยการที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของท่าน
ประการที่สาม ท่านต้องกลับใจใหม่ ทั้งนี้หมายความว่า ท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติของท่าน ที่มีต่อการ
กระทา อันเป็ นความผิดบาป ฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทาให้ท่านสามารถเปลี่ยนนิสัยใจคอ
และความประพฤติได้ คือแทนที่จะยอมเชื่ อฟังทาตามความปรารถนาของเนื้อหนัง ท่านจะสามารถทา
ตามน้ าพระทัยของพระเจ้าได้
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การหายใจเข้ า - รับโดยความเชื่อ
ประการที่สอง การหายใจเข้ าคือการยอมรับเอาความครบบริ บูรณ์ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เข้า
มาในชีวติ จิตใจของเราโดยความเชื่อ ท่านจงวางใจว่า พระองค์จะทรงครอบครองและประทานฤทธิ์ เดช
ในชีวติ จิตใจของท่าน เหมือนที่พระองค์ได้ทรงบัญชาเอาไว้วา่ “จงให้ชีวติ จิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยม
ล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ท่านจะต้องทาเช่น

นั้นตลอดไปเรื่ อย ๆ ในชีวติ ของท่าน เมื่อท่านทูลขอรับเอาโดยความเชื่อแล้ว พระองค์จะ
ประทานให้แก่ท่านตามพระสัญญาของพระองค์ เพราะเราทูลขอตามประสงค์ของพระองค์ ฉะนั้นท่าน
จงอ้างเอาความรัก การอภัยโทษ และฤทธิ์ อานาจของพระองค์โดยความเชื่อ และจงร่ วมสมานสามัคคีกบั
พระองค์ทุกลมหายใจ
ท่านอาจจะสงสัยว่า ท่านจะต้องทาผิดสักกี่ครั้งก่อนที่ชีวติ ของท่านจะขึ้น ๆ ลง ๆ และก่อนที่จะ
กลายเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังอีกครั้งหนึ่ง คนธรรมดา หรื อคนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน จะเป็ นคริ สเตียน
หรื อเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ โดยการที่เขาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
ความผิดบาปของเขาได้โปรดยกเสี ยแล้ว ในขณะที่เขาต้อนรับเอาพระองค์น้ นั ชีวติ ของเขาได้รับการ
เปลี่ยนแปลง โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ามาซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ นชีวติ ของเขา และเขาได้รับ
ฤทธิ์ อานาจจากพระองค์ เพื่อจะเป็ นพยานที่เกิดผล เขาจะดาเนินชี วติ โดยพึ่งฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า โดย
ความเชื่อ
คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่เข้าใจถึงหลักข้อคิดในการหายใจทางวิญญาณ หรื อหลักข้อคิดในการ
ดาเนินชี วติ โดยความเชื่ อ เขาจึงดารงชีวิตอยูโ่ ดยความรู ้สึก หรื อประสบกาณ์ดา้ นอารมณ์เท่านั้น เพราะ
เหตุน้ ี เอง เขาจึงประสบกับชีวติ ที่พา่ นแพ้ และดาเนินชีวิตอยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังเท่านั้น
ตามที่ขา้ พเจ้ากล่าวมาแล้ว ท่านสามารถที่จะยุติการมีชีวิตแบบขึ้น ๆ ลง ๆ ได้ โดยการหายใจ
ทางวิญญาณ คือ หายใจออก โดยการสารภาพความผิดบาปของท่าน และหายใจเข้าโดยการยอมรับเอา
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อการกระทาเช่นนี้ จะทาให้ชีวติ ของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ท่ าทีแห่ งความไม่ เชื่อ
มีสาเหตุอะไร ที่ทาให้ท่านกลับกลายเป็ นคริ สเตียนที่มีชีวิตฝ่ ายเนื้ อหนัง และจมอยูใ่ นชีวติ ที่ข้ ึน
ๆ ลง ๆ อีก (ท่านได้ทาบาปประการหนึ่งประการใด หรื อพลาดในการกระทาในสิ่ งที่ท่านควรกระทา)
ถ้าท่านเริ่ มมีท่าทีไม่เชื่ อในชีวิตของท่าน คือเมื่อท่านไม่ยอมเชื่อพระสัญญาของพระเจ้า ในพระธรรม 1
ยอห์น 1:9 และ 1 โคริ นธ์ 10:13 ซึ่ งกล่าวไว้วา่ “ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการ
ทดลองซึ่ งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ท้ งั หลาย พระเจ้าทรงสัจธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถูกทดลองเกิน
กว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้
ด้วย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้”
อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรม 14:23 ว่า “การกระทาใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความ
เชื่อมัน่ ก็เป็ นบาปทั้งสิ้ น” ถ้าท่านไม่ยอมหายใจทางวิญญาณ ท่านก็จะกลับกลายเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อ
หนัง การเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้อหนังนั้นไม่จาเป็ นต้องกระทาความผิดบาปครั้งหนึ่งหรื อหลายครัง เป็ น
แต่เพียงว่า ท่านไม่ยอมหายใจทางวิญญาณ ท่านก็จะเริ่ มสนใจในฝ่ ายเนื้อหนัง ฉะนั้นท่านจะเป็ นคริ ส
เตียนฝ่ ายเนื้อหนัง ก็เพียงแต่ท่านได้เริ่ มมี ท่ าทีไม่ เชื่ อ เท่านั้นเอง
สองสามปี ที่แล้ว คริ สเตียนคนหนึ่ง ที่ได้เข้าอบรมเพื่อให้มีส่วนในการประกาศ ได้เล่าให้
ข้าพเจ้าฟังว่า เมื่อเขาเรี ยนรู ้วา่ การนาเอาหลักการหายใจทางวิญญาณมาปฏิบตั ิ จะเกิดผลดีแก่ชีวคิ คริ ส
เตียนของเขาอย่างไร เขาอาสาสมัครสอนรวีวารศึกษาแก่นกั เรี ยนในคริ สตจักรของเขา เขาปลาบปลื้ม
ยินดีที่มีโอกาสเช่นนั้น เขาตั้งใจมาคริ สตจักรแต่เช้า เพื่อเตรี ยมตัวต้อนรับนักเรี ยนของเขา เขาบอกทุก
คนในครอบครัวให้รีบแต่งตัวเพื่อไปคริ สตจักรในวันอาทิตย์แต่เช้า เขาออกไปนัง่ คอยในรถนานแสน
นาน เพราะคนอื่น ๆ ยังแต่งตัวไม่เสร็ จเมื่อแดดส่ อง อากาศเริ่ มร้อน ความรู ้สึกของเขาก็เริ่ มหงุดหงิด
เมื่อบุคคลในครอบครัวขึ้นรถ พร้อมที่จะไปคริ สตจักรแล้ว เขาก็ระบายความโมโหออกมา เป็ น
คาพูดอย่างรุ นแรงทีเดียว แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เตือนเขาว่า ท่าทีกิริยาของเขา
ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลย ยิง่ กว่านั้นเขารู ้วา่ เขาจะต้องไปสอนนักเรี ยนในชั้นรวีวารศึกษาเกี่ยวกับ
ความรัก การยกโทษบาปของพระเจ้า และความอดทนด้วย ขณะนั้นเขารู ้สึกว่า เขาไม่อยูใ่ นสภาพที่
พร้อมที่จะสอนบทเรี ยนเลย

เปลีย่ นท่ าทีใหม่
ในประเดี๋ยวนี้ เขาก็ระลึกได้วา่ เขาเคยเรี ยนรู ้วธิ ี การ “หายใจทางวิญญาณ” เขาจึงเริ่ มหายใจออก
โดยการสารภาพความโกรธของเขาต่อพระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยกโทษให้แก่
เขาแล้ว โดยที่พระเยซูคริ สต์ได้ยอมตายไถ่ความผิดบาปของเขา หลังจากนั้นเขาก็ได้ขอโทษคนใน
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ครอบครัว และเขาได้หายใจเข้าทางวิญญาณ โดยการยอมรับเอาองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูค้ วบคุม
บังคับบัญชาชีวติ ของเขา เขาจึงได้ออกรถมุ่งไปยังคริ สตจักรด้วยความยินดี
เนื่องด้วยชายคนนี้ ได้หายใจออกด้วยการสารภาพความผิดบาปของเขา และหายใจเข้าโดยการ
รับเอาฤทธ์เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และยอมให้พระองค์บงั คับบัญชาชี วติ ของเขาโดยความเชื่อ
ฉะนั้นพระเจ้าจึงเปลี่ยนท่าทีของเขาใหม่ และพระเจ้าได้ทรงใช้เขานานักเรี ยนหลายคนในชั้นรวีวาร
ศึกษาเช้าวันอาทิตย์น้ นั มาหาพระเยซูคริ สต์ คริ สเตียนนับเป็ นพัน ๆ คนทัว่ โลกเป็ นพยานว่า หลักข้อคิด
ในการหายใจทางวิญญาณนี้ ได้นาพระพรมาสู่ ชีวิตของเขา และคนอื่นเพียงไร
เมื่อท่านหายใจเข้าหายใจออกทางวิญญาณ ขณะที่ท่านได้กระทาผิด ท่านจะรู ้ถึงอิสรภาพ และ
ฤทธิ์ อานาจในชีวติ ของท่าน ฉะนั้นจงรักษาบัญชีของท่านกับพระเจ้าให้เรี ยบร้อย อย่าให้หนี้สิ้น
(ความผิดบาป) ครอบคลุมขึ้นเรื่ อย ๆ

หลักฐานทีแ่ ท้ จริง
ข้าพเจ้ามิได้แนะนาว่า เราจาเป็ นต้องกระทาบาปถ้อยคาที่บนั ทึกไว้โดยอัครสาวกยอห์นเป็ น
หลักฐานที่แท้จริ งว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษแก่เราอย่างไร “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เขียนข้อความเหล่านี้ฝากมายังท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ได้หลงกระทาผิด และถ้าผูใ้ ดหลงกระทาผิด
เราก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือ สถิตอยูก่ บั พระบิดา คือพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น และพระองค์น้ นั เป็ นผู ้
ทรงระงับพระพิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียวแต่วา่ ของมนุษย์โลก
ทั้งสิ้ นด้วย ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราคงทราบว่า เรารู ้จกั พระองค์ คนใด ๆ ที่วา่
“ข้าพเจ้ารู้จกั พระองค์” แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็ นคนพูดมุสา และความ
จริ งไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ที่ประพฤติตามพระโอวาทของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็
สาเร็ จในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ ด้วยอาการนี้แหละ เราทั้งหลายจึงรู ้วา่ อยูใ่ นพระองค์ คือผูใ้ ดว่าตนอยูใ่ น
พระองค์ ผูน้ ้ นั ก็ควรประพฤติตามที่พระองค์ทรงประพฤติน้ นั ”

ทันทีทนั ใด และค่ อยเป็ นค่อยไป
ท่านจะค้นพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเป็ นไปในลักษณะ
ทันที ทันใด และค่อยเป็ นค่อยไป ที่วา่ “ทันทีทนั ใด” ก็เพราะว่า ท่านค้นพบถึงวิธีที่จะรับเอาฤทธิ์ อานาจ
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ และที่วา่ “ค่อยเป็ นค่อยไป” คือท่านเรี ยนรู ้จกั วิธีที่จะเจริ ญขึ้นใน
ชีวติ คริ สเตียน โดยการยอมอยูใ่ ต้การบังคับบัญชาและดาเนินชี วติ ด้วยกันกับองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
โดยความเชื่อ

13

คริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ โดยความเชื่อมาแล้วหลายปี จะแสดงให้เห็น
ว่าชีวติ ของเขามีผลของพระวิญญาณ และรับใช้พระเยซูอย่างมีผลมาก ซึ่ งต่างจากคริ สเตียน ผูซ้ ่ ึงพึ่งจะ
เรี ยนรู้ ถึงวิธีดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ ท่านเองจะเรี ยนรู ้วา่ ด้านไหนในชี วิตของท่านที่ยงั ไม่
อยูภ่ ายใต้การครอบครอง ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมีอะไรในชีวติ ที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย
เมื่อท่านรู ้เช่นนั้น จงกาจัดสิ่ งเหล่านั้นออกไป โดยการหายใจทางวิญญาณ
วิธีดาเนินชีวิตด้วยกันกับพระวิญญาณ โดยการหายใจทางวิญญาณนี้ เป็ นหลักข้อคิดที่เข้าใจได้
ง่าย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ แนะนาอีกสี่ ประการ เพื่อที่จะกระทาให้ท่านเข้าใจง่ายยิง่ ขึ้น และจะช่วย
ให้ท่านได้ประสบความสาเร็ จในการเผชิ ญชีวิตอันน่าตื่นเต้น ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประการ
แรก จงแน่ใจว่า ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประการที่สอง จง
เตรี ยมพร้อมเพื่อการสงครามทางวิญญาณ ประการที่สาม จงรู ้ถึงสิ ทธิ ของท่านในฐานะที่ท่านเป็ นบุตร
ของพระเจ้า และ ประการที่สี่ จงดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ
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1.จงแน่ ใจว่ าชีวติ จิตใจของท่ านซาบซ่ านเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
ประการแรก ในการดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ เราจาเป็ นต้องรู ้แน่วา่ ชีวิตจิตใจของเรา
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5:18 พระเจ้าได้ทรงบัญชาเรา
ว่า “อย่าเมาเหล้าองุ่นอันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงมีชีวิตจิตใจซาบซ่อนเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ”
ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ มล้นด้วยพระวิญญาณคือชีวติ ที่อยูภ่ ายใต้การครอบครองของพระองค์ เราไม่สามารถ
ที่จะปฏิบตั ินายสองนายได้ ในชีวติ ของเรามีบลั ลังก์อยูบ่ ลั ลังก์เดีย ถ้าตัวเราเองไม่นงั่ อยูบ่ นบัลลังก์น้ นั
พระเยซูคริ สต์จะเป็ นผูน้ งั่ อยูแ่ ทน หลักข้อคิดที่สอนว่า พระเยซูคริ สต์ทรงประทับอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของ
เรานี้ ง่ายยิง่ กว่าอะไรทั้งหมด แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถที่จะเข้าใจได้
ข้าพเจ้าเริ่ มสอนลูก ๆ ของข้าพเจ้า ถึงความจริ งอันนี้เมื่อเขายังเป็ นเด็กเล็ก ๆ อยู่ เย็นวันหนึ่งเมื่อ
เรานัง่ อธิ ษฐานร่ วมกัน ข้าพเจ้าถาม แซค ลูกชายอายุแปดขวบ ในขณะนั้นว่า “ใครกาลังนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์
ชีวติ ของลูก” เขาตอบว่า “พระเยซูครับ” และแล้วข้าพเจ้าก็ถาม แบรดลูกชายอีกคนหนึ่ง ซึ่ งมีอายุเพียง
ห้าขวบเท่านั้น ใครกาลังนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของเขา เขาตอบว่า “พระเยซู”
เช้าวันรุ่ งขึ้น คุณแม่ของเด็กได้ทาอาหารเช้าอย่างดีพิเศษ โดยมีขนมปั ง ไข่ทอด ขณะที่ขา้ พเจ้า
กาลังรับประทานอย่างเอร็ ดอร่ อย ข้าพเจ้าสังเกตว่า ลูกชายคนเล็กไม่ยอมแตะต้องอาหารของเขาเลย
ข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่า “แบรด กินซิ ” เขาตอบว่า “ผมไม่อยากกิน” ข้าพเจ้าบอกเขาว่า “อาหารอร่ อยนะ
ดูพอ่ ซิ พ่อกินอย่างเอร็ ดอร่ อยทีเดียว” แต่แทนที่เขาจะเริ่ มกิน เขากลับพูดอย่างหนักแน่นว่า “ผมไม่ชอบ
และผมจะไม่ยอมกิน” เมื่อพูดแล้ว ก็ทาท่าจะร้องไห้ขา้ พเจ้าจึงต้องตัดสิ นใจว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรดี
ข้าพเจ้าอาจจะพูดกับเขาอย่างนี้ก็ได้ “จะกินหรื อไม่กิน ถ้าไม่กิน ก็รอเอาไม้เรี ยวก็ได้” หรื ออาจจะพูดว่า
“เออ ไม่กินก็ตามใจสิ ”

ใครอยู่บนบัลลังก์ ชีวติ ของท่ าน
แต่วา่ ข้าพเจ้ามีความคิดที่ดีกว่านั้น ข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่า “แบรด ใครนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของลูก
ในเช้านี้ ” เมื่อลูกถามเช่นนั้น น้ าตาเขาก็ไหลออกมาทันที เพราะเขารู ้ดีวา่ คาที่ขา้ พเจ้าพูดนั้นมีความหมาย
ว่าอย่างไร เขาได้เรี ยนรู ้หลักข้อคิดมาแล้วว่า พระเยซูคริ สต์จะต้องประทับอยูบ่ นบัลลังก์จิตใจของเขา
แต่ขณะนั้น พระองค์ไม่ได้ประทับอยูท่ ี่นนั่ เลย แบรดตอบข้าพเจ้าว่า “พญามาร และตัวผมเองครับ”
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ข้าพเจ้าถามเขาต่อไปว่า “ลูกอยากให้ใครละนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ของลูก?” เขาตอบพลางสะอื้นว่า “พระเยซู
ครับ”
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงแนะนาให้เขาอธิ ษฐานว่า “โอ พระเยซูที่รัก โปรดยกโทษให้ขา้ พเจ้าด้วยที่ฝ่า
ฝื นคาสัง่ ของคุณพ่อขอช่วยให้ขา้ พเจ้าชอบไข่ทอดนี้ดว้ ย” พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของเขา เขา
รับประทานอาหารเช้าของเขาจนหมดอย่างเอร็ ดอร่ อย ถึงแม้วา่ เขาบอกว่า ไม่ชอบ ก่อนที่เขายังไม่ได้ชิม
ดูเสี ยอีก
ในเย็นวันนั้น เมื่อพวกเราอธิ ษฐานร่ วมกัน ข้าพเจ้าจึงถามลูกชายคนโตว่า ใครนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์
ชีวติ จิตใจของเขา วันนี้ เขาตอบว่า “พระเยซูครับ” แล้วข้าพเจ้าจึงหันมาที่แบรด เพื่อถามคาถามอย่าง
เดียวกันเขาตอบว่า “นอกจากตอนทานอาหารเมื่อเช้านี้ พระเยซูอยูค่ รับ”
เป็ นความจริ งที่ง่ายเสี ยเหลือเกิน แต่ถึงกระนั้น ก็ยงั เป็ นจุดสาคัญที่สุดในการดาเนิ นชีวติ คริ ส
เตียน คือการที่ให้องค์พระเยซู คริ สต์ประทับอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของเรา เราทาเช่นนี้ได้ เมื่อเราเข้าใจถึงวิธี
ดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และยอมให้พระองค์ครอบครองชีวิตของเรา เพราะว่าพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมา เพื่อที่จะเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซูคริ สต์ และเพื่อที่จะช่วยให้ผเู ้ ชื่อ
ทั้งหลาย สามารถดาเนินชีวิตด้วยความบริ สุทธิ์ และให้เกิดผลมากในการเป็ นพยานเพื่อพระองค์

พระบัญชาและพระสั ญญา
ที่ขา้ พเจ้าได้พดู มาแล้วว่า การที่เราจะแน่ใจว่าชีวติ ของเราซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ น้ นั เราจะต้องจาคาสาคัญสองคาไว้ คาแรก คือ พระบัญชา พระองค์ทรงสั่งให้เรามีชีวติ จิตใจ ที่
ซาบซ่านเปี่ ยมล้น คือหมายความว่า ชีวติ ของเราจะต้องอยูภ่ ายใต้การครอบครองของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ และมีฤทธิ์ เดชของพระองค์ในชีวิต และคาที่สอง คือ พระสัญญา พระองค์ตรัสว่า ถ้าเราขอสิ่ ง
ใด ๆ ตามน้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงสดับฟังเรา และจะทรงโปรดตอบเรา
เรารู ้วา่ เราอธิ ษฐาน ขอตามพระประสงค์ของพระองค์ เมื่อเราขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
ครอบครองชี วติ ของเรา และประทานฤทธิ์ เดชให้แก่เรา โดยพึ่งอานาจสิ ทธิ ขาดแห่งพระบัญชาของพระ
เจ้าเพราะฉะนั้น เราจึงแน่ใจได้วา่ พระองค์จะทรงตอบเรา โดยที่พระองค์ได้ทรงบัญชา และได้

ทรงสัญญาว่า จะกระทาดังนั้นเพื่ออยูท่ ี่ไว้วางใจในพระองค์ ถ้าจะพูดกันตามความจริ งแล้ว ชีวติ
ของท่านจะได้รับการเติมให้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ ไม่ใช่ดว้ ยการ
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ขอร้องวิงวอน ในทานองเดียวกัน เมื่อท่านเชื่ อเป็ นคริ สเตียน ท่านรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์โดยความเชื่ อ
ดังที่พระธรรมเอเฟซัส 2:8,9 ได้กล่าวไว้ และมิใช่เพราะว่าท่านได้วงิ วอนขอให้พระองค์เสด็จเข้ามา
ประทับอยูใ่ นชีวติ
จงจาไว้วา่ ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียน องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้ สถิตในชีวติ ของท่านแล้ว
เพราะฉะนั้นท่านไม่ตอ้ งอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จเข้ามาอีก พระองค์ประทับอยูภ่ ายในท่านแล้ว
ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระองค์ต้ งั แต่เวลาที่ท่านกลับใจเป็ นคริ สเตียน เพราะฉะนั้น ท่านเพียงแต่
ต้องทูลพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าขอมอบถวายบัลลังก์ชีวติ จิตใจของข้าพเจ้าแด่พระองค์โดยความเชื่อ และ
ข้าพเจ้าขอต้อนรับเอาความบริ บูรณ์ของพระองค์ เข้ามาไว้ในชีวติ จิตจิตใจของข้าพเจ้า ”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสาแดงความผิดบาปให้ เราเห็น
โดยเหตุน้ ี เราจึงจาเป็ นต้องหายใจทางวิญญาณตลอดไป คือหายใจออก เมื่อพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้สาแดงความผิดบาปอย่างหนึ่งอย่างใดในชี วติ ของเรา คือเราต้องสารภาพต่อพระองค์ และ
หายใจเข้า โดยการดาเนินชี วิตด้วยกันกับพระวิญญาณ คริ สเตียนบางคนหายใจทางวิญญาณเร็ วกว่า และ
บ่อยกว่าคนอื่น ท่านต้องหายใจออก เมื่อองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสาแดงความผิดบาปในชีวติ ของ
ทาน ซึ่ งท่านต้องสารภาพ คริ สเตียนบางคนอาจจะต้องหายใจทางวิญญาณ วันละหลายครั้ง แต่ส่วนบาง
คน คงต้องกระทาเพียงปี ละสองสามครั้งเท่านั้นเอง
จงอย่าเป็ นคนปรักปราตัวเองจนเกินไป อย่าพยายามเสาะหาความผิดที่จะต้องสารภาพอยูเ่ สมอ
ท่านจงสารภาพความผิดเฉพาะแต่ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชี้ให้เห็นว่า ท่านควรจะสารภาพเท่านั้น จง
เชื่อพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ ไม่ใช่เสาะแสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์หรื อความรู ้สึก ถ้า
หากว่าท่านมีความจริ งใจในการแสวงหาพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ ด้วยความหิ ว
กระหายแล้ว ถ้าหากท่านสารภาพความผิดบาปของท่าน และถวายบัลลังก์ชีวติ จิตใจของท่าน ให้องค์
พระเยซูคริ สต์ครอบครอง และขอพระเจ้าประทานองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ น
ชีวติ จิตใจของท่านแล้ว จงมัน่ ใจว่าพระองค์จะทรงกระทาเช่นนั้นโดยความเชื่อ ซึ่ งพระสัญญาของ
พระองค์เป็ นรากฐาน พระเจ้าจะทรงพิสูจน์พระองค์เอง ว่าเป็ นผูท้ รงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์
เสมอ

ความจริง ความเชื่อ ความรู้ สึก
อย่าพึ่งพิงความรู ้สึก เราไม่ได้ไว้วางใจในความรู ้สึกของเรา แต่เราไว้วางใจพระสัญญาในพระ
วจนะของพระเจ้า ชีวิตคริ สเตียนคือชีวิตที่ดาเนินอยูโ่ ดยความเชื่อ เราไว้วางใจพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งคู่ควรกับการ
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ไว้วางใจของเรา และพระวจนะของพระองค์ ขอให้เราดูแผนภาพรถไฟเป็ นตัวอย่าง ให้เราเรี ยกหัวจักร
รถไฟว่า ความจริ ง คือความจริ ง แห่งพระสัญญา

ของพระเจ้าที่มีอยูใ่ นพระวจนะของพระองค์ และเรี ยกตูบ้ รรทุกฟื นนั้นว่าความเชื่ อ คือความ
ไว้วางใจในพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ และตูพ้ ว่ งนั้นเราจะเรี ยกว่า ความรู้ สึก
เมื่อเราใส่ ฟืนเข้าไปในเครื่ องจักร รถไฟวิง่ ไปได้ แต่วา่ การที่จะใช้ตพู ้ ว่ งลากรถไฟ ก็คงไม่
สาเร็ จ ทานองเดียวกัน เราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนไม่ได้พ่ งึ ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ในการดาเนิ นชีวติ แต่พ่ งึ การ
นาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยมอบความเชื่ อของเราไว้กบั พระเจ้า ผูท้ รงสัตย์ซื่อ และพึ่งพระสัญญา
ของพระองค์เท่านั้น ความรู ้สึกจึงเปรี ยบเสมือนตูพ้ ว่ ง ในที่สุดจะตามมาเองเมื่อเราดาเนินชีวิตโดยความ
เชื่อ แต่เราไม่ควรพึ่งพิงความรู ้สึก หรื อเสาะหาประสบการณ์ทางอารมณ์ การที่เราแสวงหา
ประสบการณ์ทางอารมณ์ แสดงถึงการปฏิเสธตามหลักการของความเชื่อ สิ่ งใดที่มิได้เกิดจากความเชื่ อ
ก็เป็ นบาป
ท่านจะรู ้ได้เดี๋ยวนี้วา่ ชี วติ ของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยการไว้วางใจ
พระเจ้า คือวางใจในพระบัญชาและพระสัญญาของพระองค์ และท่านจะได้รับความแน่ใจในชีวิตของ
ท่าน การที่เราจะมีชีวิตดาเนินด้วยกันกับพระวิญญาณ เราจะต้องแน่ใจว่าชี วติ จิตใจของเราซาบซ่าน
เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วเราจึงฝึ กตนเอง ในการหายใจทางวิญญาณต่อไปเรื่ อย ๆ
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2.จงเตรียมพร้ อมเพือ่ การสงครามทางวิญญาณ
ประการที่สอง ถ้าเราตั้งใจที่จะดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ ยอมรับฤทธิ์ เดชและการ
ครอบครองของพระองค์ในชีวติ ของเราแล้ว เราจาต้องเตรี ยมพร้อมเพื่อการสงครามทางวิญญาณ เราได้
กล่าวมาแล้วว่า ชีวติ คริ สเตียนเป็ นชีวิตที่อยูเ่ หนื อธรรมชาติ และผูท้ ี่จะดาเนินชีวิตนั้นได้ มีแต่องค์พระ
เยซูคริ สต์ผเู ้ ดียวเท่านั้น เราจาต้องเตรี ยมพร้อมเพื่อเผชิญสงครามทางวิญญาณ แต่เราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนต้อง
จาไว้วา่ สงครามนั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็ นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์ทรงสัญญาว่า จะต่อสู ้แทนเรา
พระคัมภีร์กล่าวไว้วา่ มีศตั รู อยูส่ ามประการ ที่เราจะต้องต่อสู ้ คือ โลก เนื้อหนัง และพญามาร
ศัตรู ท้ งั สามนี้กาลังทาสงคราม ต่อสู ้ผเู ้ ชื่ อในพระเยซูคริ สต์ทุกคน

โลก
คาว่า “โลก” หมายความว่าอะไร? “สารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นโลก คือตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหา
ของตา และความทะนงในลาภยศ ไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก” (1 ยอห์น 2:16)
พระธรรม 1 ยอห์น 2:15-17 เตือนว่า “อย่ารักโลกหรื อสิ่ งของในโลก ถ้าคนใดรักโลก ความรัก
ต่อพระบิดาไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย เพราะว่าสารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นโลก คือความใคร่ ของเนื้ อหนัง และความ
ใคร่ ของตา และการอวดอ้างถือตัวในชาติน้ ี ไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลกและโลกนี้กบั
ความใคร่ ของโลกกาลังผ่านพ้นไป แต่ผทู ้ ี่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะตั้งอยูเ่ ป็ นนิตย์”
ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครเลยที่รักใคร่ หลงใหลอยูก่ บั สิ่ งของในโลกนี้ และขณะเดียวกัน ก็เกิดผล
เพื่อพระเจ้าอย่างแท้จิรง ความมัง่ มีและการประสบความสาเร็ จทางด้านวัตถุไม่ใช่เป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายแต่อย่าง
ใด แต่วา่ อย่าให้เราฝักใฝ่ อยูใ่ นสิ่ งเหล่านั้นให้เรารักใคร่ องค์พระคริ สต์และแผ่นดินของพระองค์ ไม่ใช่
วัตถุสิ่งของของโลกนี้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ฝากพระสัญญาไว้ให้แก่เราว่า “จงชื่ นใจเถิด เพราะว่า
เราได้ชนะโลกแล้ว”

เนือ้ หนัง
อานาจภายนอก และอานาจภายใน กาลังช่วงชิงกันที่จะครอบครองบัลลังก์ชีวติ จิตใจของเราอยู่
ตลอดเวลา ตราบใดที่เรายังมีชีวติ อยู่ เราจะเป็ นอิสระจากการต่อสู ้ระหว่างอานาจทั้งสองนี้ไม่ได้
“เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู ้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู ้เนื้ อหนัง เพราะทั้งสอง
ฝ่ ายเป็ นศัตรู กนั ดังนั้น สิ่ งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาจะกระทาจึงกระทาไม่ได้” คริ สเตียนทุกคนไม่วา่ จะ
เข้มแข็งในด้านวิญญาณจิตมากแค่ไหน ก็ถูกทดลอง และมักโน้มเอียงไปในทางบาปด้วยกันทุกคน
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ข้าพาเจ้าควรจะอธิ บายให้ท่านทราบถึง ความแตกต่างระหว่างการทดลอง และการกระทาบาป
การทดลองคือการโน้มน้าวความรู ้สึก ให้กระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ซึ่ งผิดต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ความ
โน้มน้าวเช่นนี้ยอ่ มเกิดขึ้นกับทุกคน แม้แต่องค์พระเยซูคริ สต์ แต่วา่ การที่เราถูกทดลองนั้นไม่ได้เป็ น
บาป การถูกทดลองนั้นกลายเป็ นทาบาป ก็ต่อเมื่อเราคล้อยตาม และเกิดความอยาก ซึ่ งกลายเป็ นราคะ
ตัณหาแล้วติดตามมาด้วยการกระทา ที่ฝ่าฝื นพระบัญญัติของพระเจ้า การต่อสู ้กบั เนื้ อหนัง เราจะเอาชนะ
ได้ ถ้าหากเรามีความตั้งใจจริ ง และมอบถวายชีวิตจิตใจของเราให้อยูภ่ ายใต้การครอบครององค์พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และเผชิ ญกับการทดลองนี้ โดยพึ่งฤทธิ์ อานาจของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “จง
ดาเนินด้วยกันกับพระวิญญาณ
และท่านจะไม่กระทาตามความปรารถนาของเนื้ อหนัง”
ใน
ชีวติ ประจาวันของเราเมื่อเราเผชิญการทดลอง เรายอมรับว่าเรามีความอ่อนแอ เราจึงอธิ ษฐานขอให้พระ
เยซูคริ สต์ทรงจัดการกับปั ญหาของเรา

พญามาร
พระธรรม 1 เปโตร 5:7,8 มีความว่า เราจาเป็ นต้องมอบความกระวนกระวายของเราไว้กบั พระ
เจ้า เพราะพระองค์ทรงห่วงใย และทรงเฝ้ ารักษาเราอยูเ่ สมอ เราจาเป็ นต้องระมัดระวัง เพราะศัตรู ของเรา
คือพญามาร กาลังหาช่องที่กระโดดตะครุ บตัวเรา มันเป็ นเสมือนศัตรู ที่กาลังหิ วกระหาย เปรี ยบประดุจ
สิ งโตที่กาลังจะตะครุ บเหยือ่ ยของมันซาตานเป็ นศัตรู ที่มีตวั ตนจริ ง ๆ ฉะนั้นอย่าให้เราเข้าใจผิดเรา
จาเป็ นต้องเฝ้ าระวัง และรู ้ถึงกลเม็ดของมัน เพื่อมันจะไม่สามารถทาให้เราพ่ายแพ้ หรื อทาลายชีวติ ของ
เราได้
วันหนึ่งศิษยาภิบาลหนุ่มคนหนึ่ง พูดกับข้าพเจ้าว่า “ผมกลัวซาตานจริ ง ๆ” ข้าพเจ้าตอบเขาว่า
“คุณควรจะกลัวซาตาน ถ้าคุณคิดว่า คุณสามารถบังคับบัญชาตัวเองได้แต่ถา้ หากคุณเต็มใจที่จะให้พระ
เยซูคริ สต์บงั คับบัญชาชีวิตของคุณ คุณไม่ตอ้ งกลัวมัน เพราะพระคัมภีร์สอนไว้วา่ “พระองค์ผทู ้ รงอยูใ่ น
ท่านทั้งหลาย เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั ที่อยูใ่ นโลก”
พญามารซาตานได้รับการพ่ายแพ้ เมื่อสองพันปี ล่วงมาแล้ว เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ได้กระทาให้
คาพยากรณ์สาเร็ จ ขณะที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของเรา ถึงแม้วา่
ซาตานจะมีอานาจมากมาย มีอิทธิ พลเหนือมนุษย์ แต่มนั ก็มีอานาจเพียงเท่าที่พระเจ้าได้อนุ ญาตให้มนั มี
เท่านั้น เพราะเหตุน้ ีพวกสาวกจึงสามารถอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้าผูท้ รงเดชานุ ภาพ เมื่อเขากาลังเผชิ ญ
การข่มเหงอย่างใหญ่หลวงว่า “พวกเขาได้กระทาในสิ่ งที่พระองค์ทรงดาริ ไว้ก่อนแล้ว”
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อย่ าเข้ าไปในกรงสิ งโต
ข้าพเจ้าพูดกับเพื่อนศิษยาภิบาล ผูซ้ ่ ึ งตั้งบ้านเรื อนในเมืองที่มีสวนสัตว์ใหญ่แห่งหนึ่งว่า เมืองนี้
มีสิงโตตั้งหลายตัวจะทาอย่างไรกับสิ งโตเหล่านั้น? เขาตอบข้าพเจ้าว่า “เราขังสิ งโตเหล่านั้นไว้ในกรง!”
ข้าพเจ้าพูดต่อไปว่า “ซาตานก็อยูใ่ นกรงเหมือนกัน” เมื่อท่านไปเที่ยวสวนสัตว์ ท่านอาจจะไปยืนดูสิงโต
ในกรง และเห็นมันเดินไปเดินมา แต่วา่ มันไม่สามารถที่จะทาอันตรายแก่ท่านได้ ถึงแม้วา่ ท่านจะเข้าไป
ใกล้ ๆ กรง มันก็ทาอะไรไม่ได้ ถ้าหากท่านระมัดระวังแต่วา่ ท่านไม่ควรเข้าไปในกรง เพราะท่านอาจตก
เป็ นเหยื่อของสิ งโตก็ได้ ท่านไม่จาเป็ นต้องกลัว ตราบใดที่ท่านยืนอยูห่ ่างจากกรง
“ท่านไม่ตอ้ งกลัวซาตาน ถ้าหากท่านพึ่งพิงอยูใ่ นองค์พระคริ สต์ และไม่ได้อาศัยความสามารถ
ของตัวเอง จงจาไว้วา่ ซาตานไม่สามารถจะทาอะไรท่านได้ นอกจากพระเจ้าผูท้ รงไว้ซ่ ึงพระสติปัญญา
จะทรงอนุญาตให้มนั กระทา”
อาจารย์เปาโลเตือนเราว่า “จงสวมยุทธภัณฑ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของ
พญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื้ อหนังและเลือด แต่ต่อสู ้กบั ผูม้ ีบรรดาศักดิ์ และต่อสู ้กบั ผูม้ ี
อานาจ และต่อสู ้กบั ผูค้ รองครองในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ และต่อสู ้กบั บรรดาวิญญาณอันชัว่ ใน
สถานอากาศ”
ซาตานและอานาจแห่งความมืดทั้งหลายเป็ นศัตรู ที่แท้จริ งของเรา เราจะต้องระมัดระวัง และรู ้
ยุทธวิธีการทางานของมัน แต่เราไม่ตอ้ งกลัวมัน ถ้าเราไว้วางใจพระเจ้ามันจะทาอะไรเราไม่ได้ ถึงแม้วา่
มันจะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการหลอกลวงให้คริ สเตียนฝ่ าฝื นพระบัญชาของพระเจ้า แต่ถา้ เรายังเป็ นคริ ส
เตียนที่ฝักใฝ่ อยูใ่ นความปรารถนาของเนื้อหนัง ก็จงรู ้เถิดว่า ความหายนะกาลังจะเกิดขึ้นกับชีวติ และ
คริ สตจักรของเรา
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3.จงรู้ถึงสิ ทธิของท่ านในฐานะทีท่ ่ านเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ประการที่สาม ถ้าเราจะดาเนินชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ เราจาเป็ นต้องรู ้ถึงสิ ทธิ ของเราใน
ฐานะที่เราเป็ นบุตรของพระเจ้า เราจะต้องรู้จกั มรดกฝ่ ายวิญญาณของเรา เราจะต้องรู้ ถึงวิธีนาเอาสายธาร
ที่ไม่รู้แห้งเหื อดแห่งความรักของพระเจ้า ฤทธิ์ เดช การอภัยบาป และพระคุณอันเปี่ ยมล้นของพระองค์
มาหล่อเลี้ยงชีวติ ของเรา สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการที่จะเรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าคือผูใ้ ด มนุษย์เป็ นใคร และสิ ทธิ
ของเราในฐานะที่เราเป็ นบุตรของพระเจ้า คือเราจะต้องสละเวลาอ่าน ศึกษา ท่องจา และไตร่ ตรองพระ
วจนะของพระองค์อธิ ษฐาน และเป็ นพยานเพื่อพระเยซู

ชีวติ ทีส่ มดุลย์
ข้าพเจ้าตระหนักในใจว่า เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะดาเนิ นชีวิต ด้วยกันกับพระวิญญาณอย่างแข็งขัน
มัน่ คง โดยปราศจากการใช้เวลา ในการมีสามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยทางพระวจนะของ
พระองค์อย่างไม่รีบเร่ ง ในการอธิ ษฐานและในการสดับฟังพระสุ รเสี ยง เพื่อรับการนาของพระองค์ ใน
กิจวัตรประจาวัน ซึ่ งเป็ นรากฐานแห่งการเป็ นพยานเพื่อพระเยซู และอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าก็อดที่จะ
เน้นไม่ได้วา่ ถ้าปราศจากการเป็ นพยาน (ถึงความเชื่อในพระเยซู ให้แก่คนอื่นฟัง) การศึกษาพระคัมภีร์
และการอธิษฐานแล้ว ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของเราก็จะคล้อยลงสู่ ความท้อแท้ใจ และขาดฤทธิ์ อานาจของ
พระเจ้า จากประสบการณ์ที่ได้รับในการทางานกับคริ สเตียนจานวนพัน ๆ คน ข้าพเจ้าเชื่อมัน่ เหลือเกิน
ว่า ไม่มีใครสามารถมีความชื่นชมยินดีในชีวิตอันครบบริ บูรณ์ของตนเป็ นมรดกจากพระคริ สต์ โดยที่
ไม่ได้จดั ความสมดุลย์ระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์ การอธิ ษฐาน และการเป็ นพยานแก่คนอื่นในชี วติ
ของเขา เราต้องดาเนิ นชีวติ อันบริ บูรณ์ซ่ ึ งเป็ นชีวิตอันน่าตื่นเต้น แต่ในขณะเดียวกัน เราจะต้องแบ่งปั น
ข่าวประเสริ ฐนี้ให้แก่คนอื่นด้วย
แต่มีขอ้ ควรระวังคือ ให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า การที่เราเจริ ญขึ้นฝ่ ายวิญญาณ และมี
ประสบการณ์ในการรับฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ซึ่ งทาให้ชีวติ ของเราเกิดผลในการเป็ นพยานนั้น เป็ นผล
เนื่องมาจากความเชื่ อเพียงอย่างเดียว พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดแจ้งทีเดียว “คนชอบธรรม จะมีชีวติ
ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ”

ผลแห่ งความเชื่อ
คริ สเตียนเป็ นจานวนมากฉงนสนเท่ห์ในข้อนี้ เขาคิดว่าการปฏิบตั ิพระเจ้า (การศึกษาพระคัมภีร์
การอธิ ษฐาน และกิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณต่าง ๆ) คือวิถีทางที่จะนาเขาไปสู่ ความเชื่ อในชีวติ ของเขา
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คริ สเตียนเหล่านี้ใช้เวลามากมายในการศึกษาพระคัมภีร์ และการอธิษฐาน เขาพยายามออกไปเป็ นพยาน
เพื่อพระคริ สต์ และเชื่อฟังพระบัญชาต่าง ๆ ของพระเจ้า ซึ่ งเขาคิดว่า ถ้าเขาทาได้สาเร็ จ เขาจะได้รับ
ชีวติ คริ สเตียนที่ครบบริ บูรณ์ ถึงกระนั้นก็ตามคริ สเตียนเหล่านี้ ดาเนินชี วติ ที่พา่ ยแพ้ ท้อแท้ใจ ขาดฤทธิ์
อานาจและปราศจากผล เขาเข้าใจว่า ปั ญหาของเขาคือ เขายังทาสิ่ งเหล่านั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาจึงใช้
เวลามากยิง่ กว่านั้นในการอธิ ษฐาน และศึกษาพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตามการกระทาของเขายิง่ นาไปสู่
ความท้อใจ ความพ่ายแพ้หนักกว่าเก่า
การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การเป็ นพยาน และการเชื่อฟัง เป็ นผลของความเชื่อในชีวติ
ไม่ใช่เป็ นวิถีทางนาไปถึงความเชื่อ เมื่อชีวติ ของท่าน ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่มีชีวติ ชีวาขึ้น การอธิ ษฐานมีพลังขึ้น และการเป็ นพยานเกิดผลดีข้ ึน
และการเชื่อฟัง จะนาความยินดีมาสู่ ท่านมากยิง่ ขึ้น ผลแห่งการเชื่ อฟังของท่านในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ
ดังกล่าวมาแล้ว จะทาให้ความเชื่อของท่านเจริ ญยิง่ ขึ้น และท่านจะมีชีวติ คริ สเตียนที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น พระ
ธรรมยากอบ 2:22 กล่าวถึงชีวติ ของอับราฮัมว่า “อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าความเชื่อ
นั้น เป็ นความชอบธรรมแก่ท่าน”
ถูกแล้ว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการเชื่อฟัง เป็ น สิ่ งสาคัญ แต่เป็ นผลเนื่องมาจาก
ชีวติ แห่งความเชื่อ ไม่ใช่วถิ ีทางนาไปสู่ ความเชื่อ

กาลังในพระคริสต์
อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ขอท่านจงมีกาลังขึ้น ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และในฤทธิ์ เดชอันยิง่ ใหญ่
ของพระองค์” องค์พระเยซูคริ สต์ทรงประทับอยูใ่ นชีวิตของเราทั้งหลาย ผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุตรของพระเจ้าโดย
ความเชื่อ โดยฤทธิ์ อานาจอันใหญ่ยงิ่ แห่งการคืนพระชนม์ของพระองค์ ข้าพเจ้าเองไม่มีกาลังในตัวเอง
เมื่อข้าพเจ้ายังหนุ่มแน่น กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย และต่อมาเป็ นนักธุ รกิจ ข้าพเจ้ามีความ
เชื่อมัน่ ในตัวเองมาก ข้าพเจ้าภูมิใจในสิ่ งที่ขา้ พเจ้าสามารถกระทาได้ขา้ พเจ้าเชื่อเหลือเกินว่า มนุษย์
สามารถกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ ถ้าเขาจะยอมเสี ยสละ และทางานหนัก ข้าพเจ้าเองก็เคยผ่านชีวติ ที่ได้รับ
ความสาเร็ จมาแล้ว แต่เมื่อข้าพเจ้ารับเชื่อเป็ นคริ สเตียน หลักปรัชญาแห่งชีวติ ของข้าพเจ้าได้รับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่หมด
ข้าพเจ้าดาเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจ
แทนที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการ
ตะเกียกตะกาย มานะพยายาม
ข้าพเจ้ารู ้ดีวา่ ข้าพเจ้าเอง ไม่สามารถดาเนินชี วติ คริ สเตียนได้โดยอาศัยตัวเอง ข้าพเจ้ามีความ
อ่อนแอ แต่ในพระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้ามีกาลังเพิม่ ขึ้น เหมือนที่อาจารย์เปาโลได้พดู ว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่ ง
ได้ โดยพระองค์ได้ทรงเสริ มกาลังของข้าพเจ้า” “เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ประทานจิตที่ขลาดกลัวให้แก่เรา
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แต่ได้ประทานจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ แห่งความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” “เพราะว่าพระองค์ผู ้
ทรงอยูท่ ่านทั้งหลาย เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั ที่อยูใ่ นโลก”
ในพระธรรมยอห์น บทที่ 15 องค์พระเยซูคริ สต์ ได้ทรงเน้นถึงความสาคัญว่า เราจาเป็ นที่
จะต้องรับกาลังของเราจากพระองค์ “จงเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และเราเข้าสนิทอยูใ่ นท่านแขนงจะออกผลเอง
ไม่ได้ นอกจากจะติดอยูก่ บั เถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าอยูใ่ นเราฉันนั้น เรา
เป็ นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็ นแขนง ผูท้ ี่เข้าสนิทอยูใ่ นเราและเราเข้าสนิทอยูใ่ นเขา ผูน้ ้ นั ก็จะเกิดผลมาก
เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านจะทาสิ่ งใดไม่ได้เลย”
โดยอาศัยกาลังของเราเองแล้ว เราช่วยตัวเองไม่ได้เราขาดอานาจ ขาดผล เราเป็ นเสมือนกิ่งที่ตดั
ออกจากลาต้นถึงแม้วา่ เราจะพยายามดาเนินชีวติ คริ สเตียนของเราเอง ก็ไม่สาเร็ จ แต่ถา้ หากเราติดสนิท
อยูใ่ นองค์พระเยซูคริ สต์ และพระองค์ประทับอยูใ่ นชีวิตของเรา พระองค์จะดารงชีวิตของพระองค์เอง
ผ่านชีวติ ของเรา และกระทาให้เรามีชีวิตเป็ นพยานที่เกิดผลเพื่อพระองค์

การนาวิญญาณของคน
พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์น 15:8 ถึงความสาคัญในการเป็ นพยานที่เกิดผลว่า “พระ
บิดาของเรา ทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุน้ ี คือ เมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็ นสาวกของเรา” และ
ในพระธรรมมัทธิว 4:19 พระองค์ก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็ นผู ้
หาคนดัง่ หาปลา” เป็ นหน้าที่ของเราที่จะตามพระองค์ไป และเป็ นหน้าที่ของพระองค์ ที่จะทาให้เราเป็ น
ผูน้ าวิญญาณของคนมาหาพระองค์ เป็ นที่น่าชื่ นชมยินดีมิใช่หรื อที่รู้วา่ การที่เราจะเกิดผลมากนั้น เป็ น
หน้าที่ขององค์พระเยซูคริ สต์
พระเจ้ามิได้ประสงค์อะไรจากเรา นอกจากชีวติ ที่พร้อมที่จะรับใช้พระองค์ การไว้วางใจ และ
การเชื่อฟังพระองค์เท่านั้น เราจาต้องดาเนิ นชีวติ ด้วยความบริ สุทธิ์ และบอกคนอื่นถึงองค์พระเยซูคริ สต์
ทุกโอกาส แต่การที่เขาจะสนองตอบคาพยานของเรานั้น ขึ้นอยูก่ บั การทางานขององค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ในชีวติ ของเขา การเป็ นพยานที่เกิดผลนั้น คือการประกาศเรื่ องพระเยซูให้แก่คนอื่น โดยพึ่งฤทธิ์
เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ข้าพเจ้าไม่เคยนาผูใ้ ดมาหาพระเยซูเลย ไม่เคยเลย ถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าได้รับสิ ทธิ พิเศษในการนาคน
อื่นนับพัน อธิษฐานต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ เนื่องจากคาพยานของข้าพเจ้า การนาคนมาหาพระ
เยซูคริ สต์ เป็ นพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจอวดอ้างเมื่อเกิดผลมาก หรื อ
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มีความท้อแท้ใจเมื่อเกิดผลน้อย การเกิดผลเป็ นหน้าที่ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งกระทาพระราชกิจ
ของพระองค์ในตัวของข้าพเจ้าและผ่านชีวติ ของข้าพเจ้า เพื่อจะให้เกิดผล และเปลี่ยนชีวิตของคนอื่น
ฤทธิ์ เดชขององค์พระเยซูคริ สต์ มีไว้สาหรับทุกคนที่ไว้วางใจพระองค์ อาจารย์เปาโลเขียนไว้วา่
“ฤทธานุภาพอันใหญ่หลวงของพระองค์ สาหรับเราทั้งหลายที่เชื่อมีเพียงไรตามพระกาลังและฤทธิ์ เดช
ของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงกระทาในพระคริ สต์ ครั้งเมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากตาย
และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรค์สถาน ซึ่ งสู งยิง่ เหนือการปกครอง เหนื ออานาจ
เหนื อฤทธิ์ เหนื ออานุ ภาพ และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในสมัยนี้เท่านั้น แต่ในอนาคตด้วย
พระองค์ได้ปราบสิ่ งสารพัดทั้งปวงลงไว้ใต้พระบาทของพระองค์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็ นประมุข
เหนื อสิ่ งสารพัดแห่งคริ สตจักรซึ่ งเป็ นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์ผสู ้ ถิตอยูท่ วั่
ทุกแห่งทุกตาบล”

“เราจะอยู่กบั ท่ านทั้งหลายเสมอไป”
องค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงบัญชาอัครสาวกของพระองค์ให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณทัว่ โลก
และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะสถิตอยูก่ บั เขา พระองค์ตรัสไว้ดงั นี้ “ฤทธานุภาพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ใน
แผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ น
สาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษา
สิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สงั่ พวกท่านไว้ นี่แหละ เราจะอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไปเป็ นนิตย์กว่าจะสิ้ นโลก”
พระองค์มิได้ตรัสแก่สาวกของพระองค์วา่ “จงออกไปทัว่ โลก และจงโชคดีเถิด” แต่พระองค์
ตรัสว่า “จงมัน่ ใจในสิ่ งนี้ คือ เราจะสถิตอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้ นยุค” “เราจะไม่ละท่าน
หรื อทอดทิ้งท่านเลย”
องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ผซู ้ ่ ึ งเรารับใช้ เป็ นพระเจ้าผูท้ รงฤทธานุ
ภาพ พระองค์ผทู้ รงเป็ น “พระฉายาของพระะเจ้า ผูซ้ ่ ึ งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็ นบุตรหัวปี เหนือสรรพ
สิ่ งทั้งปวง เพราะว่าในพระองค์สรรสิ่ งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้ าและที่แผ่นดินโลก สิ่ งซึ่ งประจักษ์แก่
ตาและสิ่ งซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่วา่ จะเป็ นเทวบัลลังก์หรื อเป็ นเทพอาณาจักรหรื อเป็ นเทพผูค้ รอง หรื อ
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ศักดิเทพ สรรสิ่ งทั้งสิ้ นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์...เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะ
ให้ความบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ นธารงในพระองค์....ซึ่ งคลังสติปัญญา
และความรู ้ทุกอย่างทรงปิ ดซ่อนไว้ใน
พระองค์...จงระวังให้ดี อย่าให้ผใู ้ ดทาให้ท่านตกเป็ นเหยือ่ ด้วยหลักปรัชญา และด้วยคาล่อลวงอันเหลว
ใหลตามตานานของมนุษย์ ตามภูตปี ศาจของจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริ สต์เพราะว่าในพระองค์น้ นั
สภาพของพระเจ้าดารงอยูอ่ ย่างบริ บูรณ์ และท่านได้บรรลุถึงความครบบริ บูรณ์ในพระองค์ผเู ้ ป็ นศีรษะ
แห่งปวงเทพ ผูค้ รอง และศักดิเทพ”

ทรงตอบสนองความต้ องการทุกอย่ าง
ถ้าเรามีองค์พระคริ สต์ เรามีทุกสิ่ งที่เราต้องการเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคริ สตจักร
โคโลสี วา่ ในพระองค์น้ นั เราได้รับความบริ บูรณ์ทุกอย่าง ตามวันเวลาของท่าน พระเจ้าจะประทาน
ให้แก่ท่าน ท่านต้องการความรักหรื อ องค์พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นความรักที่จุติลงมาประสู ติ ท่าน
ต้องการความยินดีหรื อ พระองค์ทรงเป็ นความยินดี ท่านต้องการสันติสุขหรื อ พระองค์ทรงเป็ นสันติสุข
แท้ ท่านต้องการความอดทนหรื อ พระองค์ทรงเป็ นผูอ้ ดกลั้นพระทัยไว้นาน ๆ ท่านต้องการสติปัญญา
หรื อ พระองค์ทรงเป็ นเจ้าแห่ งสติปัญญา
ท่านต้องการวัตถุสิ่งของเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าดีข้ ึนหรื อสิ่ งเหล่านี้มีพร้อมในพระองค์ พระองค์
ทรงเป็ นเจ้าของสรรพสัตว์ท้ งั ปวงบนภูเขาหลายพันยอด และข้าพเจ้าขอเตือนท่านว่า พระองค์ทรง
สัญญาที่จะจัดหาสิ่ งที่ตอ้ งการให้แก่ทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์
ถ้าท่านมีพระเยซูคริ สต์ท่านไม่
ต้องการสิ่ งอื่นใดเลย

ให้ รู้ จักองค์ พระคริสต์ ดียงิ่ ขึน้
เพราะฉะนั้นคริ สเตียนทุกคนควรจะรู ้จกั เสาะแสวงหาวิธีที่จะรู ้จกั พระองค์ดียงิ่ ขึ้น เราจะรู ้จกั
พระองค์ดียงิ่ ขึ้นโดยการใช้เวลากับพระองค์ ในการอ่านและภาวนาพระธรรมของพระองค์ สนทนากับ
พระองค์โดยการอธิ ษฐาน เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ และบอกเล่าให้คนอื่นทราบถึงพระองค์ ถ้า
หากขาดสามสิ่ งนี้ในชีวติ ของเขา คริ สเตียนจะรู ้จกั พระองค์ดีไม่ได้ให้เราพิจารณาพระวจนะของพระเจ้า
ข้อที่วา่ ด้วยประโยชน์ที่คริ สเตียนจะได้รับ เนื่องด้วยพระคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา
อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคริ สเตียนที่กรุ งโรมถึงมรดกที่พวกเขาได้รับเมื่อเชื่ อเป็ นคริ สเตียน ดังนี้
“คนเป็ นอันมากเป็ นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟั งฉันใด คนเป็ นอันมากก็เป็ นคนชอบ
ธรรมเพราะพระองค์ผเู ้ ดียวที่ได้ทรงเชื่ อฟังฉันนั้น เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทาให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติ
ปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปรากฏมากขึ้น ที่นนั่ พระคุณก็จะไพบูลย์ยงิ่ ขึ้น เพื่อว่าบาปได้ครอบงาทาให้
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ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงาด้วยความชอบธรรม ให้ถึงซึ่ งชีวติ นิ รันดร์ โดยทางพระเยซู
คริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราฉันนั้น”

อานาจของความบาป ถูกทาลายเสี ยแล้ว
“ถ้าเช่นนั้นแล้ว เราจะว่าอย่างไร เราควรจะอยูใ่ นบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่ ขึ้นหรื อ?
อย่าให้เป็ นอย่างนั้นเลย พวกเราที่ตายต่อบาปแล้ว จะมีชีวิตอยูใ่ นบาปต่อไปอย่างไรได้ ท่านไม่รู้หรื อว่า
เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริ สต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุ
ฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่ วนในการตายนั้น เพื่อว่า เมื่อพระคริ สต์
ได้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระสิ ริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดาเนิ นตามชีวิต
ใหม่ดว้ ยเหมือนกัน...เราทั้งหลายรู ้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้น ได้ถูกตรึ งไว้กบั พระองค์แล้ว เพื่อที่ตวั บาป
นั้นจะถูกทาลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็ นทาสของบาปอีกต่อไป...เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่าน

ทั้งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวติ สนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริ สต์....อย่ายก
อวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็ นเครื่ องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแก่พระเจ้าเหมือนหนึ่ง
คนที่เป็ นขั้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็ นเครื่ องใช้ ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า ท่าน
ทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ถ้าท่านยอมตัวรับใช้ฟังคาของผูใ้ ด ท่านก็เป็ นทาสของผูท้ ี่ท่านเชื่ อฟังนั้น คือเป็ น
ทาสของบาปซึ่ งนาไปสู่ ความตาย หรื อเป็ นทาสของการเชื่ อฟัง ซึ่ งนาไปสู่ การชอบธรรมก็ตาม”
โอ ช่างน่ามหัศจรรย์เสี ยนี่กระไร ที่รู้วา่ อวัยวะในร่ างกายของเรา ซึ่ งได้แก่ตา หู ริ มฝี ปาก มือ
เท้า เป็ นต้น สามารถที่จะใช้ในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้

เราไม่ ใช่ ห่ ุนกระบอก
นักศึกษาคนหนึ่งถามข้าพเจ้าว่า “ถ้าผมถวายชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์ ผมก็จะเป็ นเหมือนหุ่น
กระบอกใช่ไหมครับ” เปล่าเลย เราจะไม่เป็ นหุ่ นกระบอก เรามีสิทธิในการเลือก เรามีเสรี ภาพในทาง
ศีลธรรม พระเจ้าทรงนาและทรงหนุ นใจเรา แต่วา่ เราต้องตามพระองค์ พระองค์ไม่ทรงบังคับเรา เรายิง่
เข้าใจถึงความรัก ความสัตย์ซื่อ และฤทธิ์ อานาจของพระเจ้ามากเท่าใด เราก็ยงิ่ จะมอบชีวติ ประจาวัน
ของเราให้อยูใ่ นความดูแลของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น เคล็ดลับแห่งความสาเร็ จในการดาเนินชี วติ คริ ส
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เตียนก็คือ ต้องยอมให้องค์พระเยซูคริ สต์ ประทับอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของเรา เมื่อเราตั้งใจที่จะฝ่ าฝื นพระ
บัญชาของพระองค์ เราไม่สามารถดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนได้
ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าพาภรรยาและลูกชายสองคน ไปเที่ยวสวนพฤษชาติ ซึ่ งมีลาธารตื้นไหลผ่าน
ขณะที่เรากาลังเดินบนก้อนหิ นข้ามลาธารนั้น ข้าพเจ้าก็จบั มือของแบรดเลย์ ลูกชายอายุหา้ ขวบเอาไว้
เพราะก้อนหิ นลื่นมาก ทันใดนั้น แบรดเลย์ก็ลื่นไหลลงไป ถ้าข้าพเจ้าไม่ฉุดเขาไว้มนั่ แล้ว เขาอาจะหก
ล้มและได้รับบาดเจ็บก็ได้ เมื่อเรากาลังเดินต่อไป แบรดเลย์มองหน้าข้าพเจ้าด้วยความขอบคุณ และพูด
ว่า “พ่อครับ ขอบคุณมากที่ช่วยผมไว้ ไม่ให้ผมหกล้ม”

พระเจ้ าทรงรับเราไว้
ในประเดี๋ยวนั้นดูประหนึ่งว่าพระเจ้ากาลังตรัสกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้แหงนหน้าขึ้น และพูด
กับพระองค์วา่ “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ามีความยินดีหลือเกิน ที่พระองค์ทรงยุดมือข้าพเจ้าไว้ มีหลายครั้ง
ที่พระองค์ทรงยึดข้าพเจ้าไว้ มิให้ลม้ ลง” โอ้ชีวิตคริ สเตียนช่างเป็ นชีวติ ที่มหัศจรรย์ เป็ นชีวติ ที่ตื่นเต้น
เมื่อเรายอมให้พระเจ้าเป็ นผูบ้ งั คับบัญาชา เมื่อเราดาเนิ นชีวิตกับพระองค์ทุกชัว่ ลมหายใจ ทุก ๆ วัน และ
ยอมให้พระองค์ “ยึดมือเราเอาไว้”
การดาเนิ นชีวติ กับองค์พระคริ ตอ์ ย่างสนิทสนม ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นทั้งพระผูช้ ่วยให้
รอดและเป็ นสหายของเรา นี่ แหละคือชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง ไม่ใช่การกระเสื อกกระสน ปฏิบตั ิตนด้วย
การรักษาข้อบัญญัติอย่างเคร่ งครัดเหมือนที่คริ สเตียนทัว่ ไปเข้าใจผิด ฉะนั้นถ้าหากท่านปรารถนาที่จะ
ดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ จงรู ้ถึงสิ ทธิ ของท่านในฐานะที่ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า แล้วท่าน
จะพูดเหมือนอาจารย์เปาโลได้วา่
“ข้าพเจ้ากระทาทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเสริ มกาลังของ
ข้าพเจ้า”
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4.จงดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ
ประการที่สี่ ถ้าเราดาเนิ นชีวิตด้วยกันกับพระวิญญาณ เราจาเป็ นต้องดาเนินชี วติ โดยความเชื่อ
แต่น่าเศร้าใจที่มีคริ สเตียนผูส้ ัตย์ซื่อเป็ นจานวนมากที่ดาเนิ นชีวติ ที่เน้นหนักในด้านอารมณ์ ข้าพเจ้าไม่
เคยพบเห็นสิ่ งใดที่ทาให้ชีวิตคริ สเตียนพ่ายแพ้ไปยิง่ กว่าสิ่ งนี้
เราไม่ดาเนิ นชีวติ คริ สเตียนโดยอาศัย
ความรู้สึก เราดาเนินชีวิตโดยความเชื่อ เหมือนที่พระธรรมฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “ถ้าปราศจากความเชื่อ
แล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ ” และในพระธรรม มาลาเทีย 3:11 อาจารย์เปาโลก็เตือนเราไว้
เหมือนกันว่า เราต้อง “ดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ”
อารมณ์หรื อความรู ้สึกที่สมควรนั้นเป็ นผลที่เนื่องมาจากความเชื่อ
และการเชื่อฟั งของเรา
ความรู ้สึกและอารมณ์เป็ นสิ่ งที่ดี ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานความรู ้สึกและอารมณ์ให้แก่เรา เราไม่
ต้องละอายในการแสดงออก แต่เราไม่ควรเน้นจนเกินไป การแสวงหาแต่ประสบการณ์ทางอารมณ์
เท่านั้นเป็ นการหลู่เกียรติพระเจ้า เพราะเป็ นการขัดขืนคาสั่งของพระองค์ที่สั่งให้เรามีชีวติ อยูโ่ ดยความ
เชื่อ ฉะนั้นจงให้พระเยซูคริ สต์ควบคุมความรู ้สึกและอารมณ์ของท่าน
ในพระธรรม ยอห์น 14:21 ชี้ให้เห็นว่า วิธีแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมนั้น คือการเชื่อฟัง
องค์พระเยซูคริ สต์พระองค์ตรัสว่า “ผูใ้ ดที่มีบญั ญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละเป็ น
ผูท้ ี่รักเรา และผูท้ ี่รักเรานั้น พระบิดาจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะสาแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา”

อารมณ์ ปลอมแปลง
เราแสดงความเชื่อในพระเจ้าอย่างจริ งใจ โดยการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ให้คนอื่นรู้ถึง
พระองค์ โดยพึ่งฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อที่จะแสวงหาและ
ช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด และพระองค์ได้ทรงบัญชาเราให้ออกไปเป็ นพยานเพื่อพระองค์ ไม่มีอะไรที่
ชอบพระทัยพระองค์ยงิ่ กว่านั้น ถ้าท่านอยากจะมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นอย่างยิง่ ในชี วติ คริ สเตียนของ
ท่าน ขณะเมื่อท่านดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ จงตั้งต้นเป็ นพยานให้คนอื่นอย่างกิจวัตร
ประจาวันของเราจริ ง ๆ
จงหลีกเลี่ยงการสร้างอารมณ์ข้ ึนเอง โดยวิธีการต่าง ๆ อารมณ์ที่เกิดจากการกระทาเช่นนั้น
ไม่ใช่อารมรณ์ที่ถูกต้องประสบการณ์ทางอารมณ์ที่แท้จริ งนั้น เรารับโดยการเชื่ อฟังองค์พระเยซูคริ สต์
พระผูช้ ่วยให้รอดของเราเท่านั้น
เราจะต้องดาเนินชี วติ ตามพระสัญญาของพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์เท่านั้น ความเชื่อ
ของเราจึงจะมีเป้ าหมายและเป้ าหมายแห่งความเชื่ อของคริ สเตียน คือพระเจ้า และพระวจนะของ
29

พระองค์ พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์พระองค์เองแล้วว่า พระองค์เป็ นผูส้ มควรแก่การไว้วางใจของเรา มีพระ
สัญญาของพระเจ้ามากมายหลายพันข้อ ในพระวจนะของพระองค์ ไม่มีคริ สเตียนคนใดเคยพบว่า พระ
สัญญาเหล่านั้นไม่เป็ นความจริ งแม้แต่ขอ้ เดียว เมื่อพระเจ้าตรัสสิ่ งใดแล้ว ท่านสามารถเอาชีวิตมอบ
ถวายเป็ นเดิมพันได้เลยทีเดียว เพราะท่านรู ้แน่นอนได้วา่ คาตรัสของพระองค์จะไม่เหลวไหล

การขอบพระคุณแสดงถึงความเชื่อ
ในพระธรรมโรม 8:28 เราอ่านพบพระสัญญาของพระเจ้าข้อหนึ่ง “เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่
รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์”
ท่านเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าข้อนี้ หรื อ ถ้าท่านเชื่ อ ท่านก็จะยอมรับว่าพระบัญชาของพระองค์ ในพระ
ธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 ที่วา่ “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ง
ปรากฏอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์เพื่อท่านทั้งหลาย” มีเหตุมีผล
ท่านเคยเรี ยนรู ้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าหรื อเปล่า เมื่อจิตใจของท่านกาลังแตกร้าว เพราะคนที่
ท่านรักตายจากไปท่านขอบพระคุณพระเจ้าไหม เมื่อร่ างกายของท่านกาลังได้รับความเจ็บปวด หรื อเมื่อ
ท่านได้รับจดหมายจากคนที่ท่านรักว่าเขาไม่รักท่านอีกต่อไปแล้ว ท่านขอบพระคุณพระเจ้าหรื อเปล่า
เมื่อท่านมีปัญหาทางการเงิน เมื่อท่านสอบตก เมื่อท่านได้รับหมายเกณฑ์ให้เข้าประจาการเป็ นทหาร
ท่านขอบพระคุณพระเจ้าหรื อเปล่า เมื่อท่านถูกกีดกัน เพราะว่าท่านเป็ นคริ สเตียนหรื อเป็ นคนต่างชั้น
วรรณะ
ท่านอาจจะพูดว่า มีแต่คนโง่เท่านั้น ที่ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์เช่นนั้น ไม่ใช่
เช่นนั้น ถ้าพระเจ้าทรงกระทาทุกสิ่ ง ให้เกิดผลอันดีแก่ผทู ้ ี่รักพระองค์ และแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงเลือกสรร
ตาาพระประสงค์ของพระองค์แล้ว ถ้าพระเจ้าทรงบัญชาให้เราขอบพระคุณในทุกกรณี พระองค์ตอ้ งมี
เหตุผลอยูเ่ บื้องหลัง ข้าพเจ้าประสบความผิดหวังมามากแล้ว ข้าพเจ้าขอกล่าวกับท่านอย่างจริ งใจว่า
ข้าพเจ้าได้รับบทเรี ยนอันล้ าค่าทีเดียว เมื่อข้าพเจ้าเรี ยนรู ้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า ในขณะที่แผนการต่าง
ๆ ของข้าพเจ้าไม่เป็ นไปตามที่มุ่งหวังไว้

แผนการทีด่ ีกว่ า
ก่อนที่ขา้ พเจ้าค้นพบบทเรี ยนนี้ ข้าพเจ้าเป็ นคนใจร้อนขาดความอดทน เมื่อแผนการไม่เป็ นไป
ตามความตั้งใจ ถ้าประตูปิด ข้าพเจ้าจะพังประตูเสี ย ข้าพเจ้ามีอารมณ์แรงและขาดความอดทนต่อคนอื่น
ครั้นแล้วข้าพเจ้ามารู ้ตวั ทีหลังว่า ข้าพเจ้าช่างเป็ นคนโง่เขลาเสี ยจริ ง ถ้าเราขาดความอดทนเราอาจทาให้
คนอื่นเจ็บใจได้ เราวิพากษ์วจิ ารณ์เขาในแง่ร้ายโดยมิได้ยบั ยั้ง การกระทาของคริ สเตียนเช่นนี้ทาให้คริ ส
เตียนคนอื่น ๆ ซึ่งเป็ นอวัยวะในพระกายของพระคริ สต์ ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย
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แต่พระเจ้าประทานแผนการที่ดีกว่าให้แก่เรา เราสามารถที่จะกล่าวว่า “ขอบพระคุณพระเจ้า”
เมื่อโลกล้อมรอบเรากาลังถูกทาลายลง
ทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าของเราเป็ นพระเจ้าผูท้ รงเดชานุภาพยิง่
พระองค์ทรงยึดโลกนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ เราจึงได้วางใจในพระองค์ได้ พระองค์ทรงสัญญาว่า
จะต่อสู ้แทนเรา พระองค์ทรงบัญชาให้เรามอบภาระและความกระวนกระวายทุกอย่างไว้กบั พระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเรา พระองค์ได้เสด็จลงมาเยีย่ มเยียนโลกนี้ดว้ ยพระองค์เอง พระองค์ได้รับ
แบกความผิดบาปของเราโดยพระองค์เอง และพระองค์กาลังรอคอยที่จะอวยพรให้แก่เราและให้เรารับ
ใช้พระองค์ แต่พระองค์จะทรงอวยพรเราไม่ได้ ถ้าเรากระวนกระวายและขาดความเชื่อ พระองค์จะทรง
อวยพรแก่เราไม่ได้ ถ้าเรายังบ่น วิพากษ์วจิ ารณ์ และคอยจับผิดคนอื่น
นานมาแล้ว หญิงสาวคนหนึ่ง มาเข้าอบรมที่สานักงานใหญ่ของเราที่แอร์ โรเฮด สปริ งส์
หลังจากที่ฟังปาฐกถาแล้ว เธอมาขอคาปรึ กษาจากข้าพเจ้า เธอเล่าเรื่ องส่ วนตัวให้ขา้ พเจ้าฟังด้วยน้ าตา
นองหน้าว่า ชายคนรักของเธอได้เสี ยชีวติ เนื่องจากอุบตั ิเหตุรถยนต์ ซึ่ งเธอเป็ นคนขับรถเอง อุบตั ิเหตุ
เกิดขึ้นในขณะที่เธอและคนรักของเธอกาลังกลับจากงานเลี้ยงในพิธีหมั้น รถที่สวนทางมาเบียดรถของ
เธอจนตกถนน และชนเสาโทรศัพท์
ความสลดใจในการเสี ยคู่หมั้น กอปรกับความเสี ยใจและการปรักปราความผิดให้แก่ตนเอง
เพราะเธอเป็ นคนขับรถ ทาให้หวั ใจของเธอแทบจะพังทลาย เธอกล่าวด้วยเสี ยงสะอื้นว่า “ดิฉนั จะทา
อย่างไรคะ”

ท่ านขอบพระคุณพระเจ้ าหรือยัง
หลังจากที่อุบตั ิเหตุเกิดขึ้น เธอได้ไปหาจิตแพทย์ นักจิตวิทยา ศิษยาภิบาล และคนอื่น ๆ อีก
หลายคน เพื่อขอคาปรึ กษามาแล้ว เธอพูดกับข้าพเจ้าว่า “ถ้าท่านช่วยดิฉนั ไม่ได้ ดิฉนั กลัวว่า ดิฉนั จะเป็ น
โรคประสาทจริ ง ๆ” ข้าพเจ้าถามเธอว่า เธอเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ เธอตอบว่า “เป็ น” เราได้อ่านพระ
ธรรม โรม 8:28 ด้วยกัน แล้วข้าพเจ้าถามเธอว่า “คุณเชื่อไหมว่า พระเจ้าทรงกระทาทุกสิ่ งเพื่อผลอันดี”
เธอบอกว่า “เชื่อ”
แล้วเราเปิ ดไปอ่านพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 เธออ่านออกเสี ยงว่า “จงขอบพระคุณในทุก
กรณี เพราะนี่แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ เพื่อท่าน” ข้าพเจ้าถามเธอ
อีกว่า “คุณได้ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการสู ญเสี ยคนรักหรื อยัง?” เธอตกใจที่ได้ยนิ ข้าพเจ้าถาม
เช่นนั้น เธอแทบไม่เชื่ อหูตนเอง เธอมองหน้าข้าพเจ้าอย่างฉงนสนเท่ห์และพูดว่า “ดิฉนั จะขอบพระคุณ
พระเจ้าในเหตุการณ์ที่เศร้าสลดเช่นนั้นอย่างไรได้”
“คุณไม่ไว้วางใจพระเจ้านะซิ ใช่ไหมล่ะ” ข้าพเจ้าถามต่อ “วางใจค่ะ” เธอค้าน “ถ้าเช่นนั้นทาไม
ไม่แสดงออกมาละว่า คุณไว้วางใจพระองค์ คุณอยากทูลพระเจ้าเดี๋ยวนี้ไหมละว่าคุณไว้วางใจใน
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พระองค์ทุกกรณี ” ข้าพเจ้าได้ถามเธอ จากนั้นเธอคุกลงอธิ ษฐานด้วยน้ าตาคลอและเสี ยงสั่นเครื อว่า
“พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ แต่ขา้ พเจ้ารู ้วา่ ข้าพเจ้าวางใจพระองค์ได้ทุกกรณี ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระองค์”

สาแดงออกโดยความเชื่อ
เมื่อเธอทูลพระเจ้าว่า “ขอบพระคุณพระเจ้า” เธอกาลังพูดกับพระองค์วา่ “ข้าพเจ้าไว้วางใจ
พระองค์” พระคัมภีร์สอนว่า “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หามิได้” วิธีที่ดีที่สุดใน
การสาแดงความเชื่ อของเราคือการกล่าวหา “ขอบพระคุณพระองค์” ท่านอาจจะมีความเคียดแค้นพระ
เจ้า เพราะว่าท่านสู ญเสี ยคนที่ท่านรัก สู ญเสี ยมรดกหรื อทรัพย์สินเงินทอง หรื อธุ รกิจ หรื อสุ ขภาพ ท่าน
อาจจะพูดกับพระเจ้าว่า “ทาไมพระองค์จึงทากับข้าพเจ้าเช่นนี้ ” แต่พระเจ้าจะทรงตอบท่านว่า “จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี ” ความไม่เชื่อคือบาป และพระองค์ไม่พอพระทัยตามข้อพระธรรม ฮีบรู 3:174:2 และพระธรรมโรม 14:23
เช้าวันรุ่ งขึ้นหญิงสาวผูน้ ้ นั มาพบข้าพเจ้าที่ที่ทางานด้วยใบหน้าที่เบิกบานเต็มไปด้วยความยินดี
เธอกล่าวกับข้าพเจ้าว่า “เมื่อคืนนี้ ดิฉนั นอนหลับเป็ นครั้งแรก ตั้งแต่เกิดอุบตั ิเหตุโดยไม่ตอ้ งกินยาเลย
เมื่อเช้านี้ดิฉนั ตื่นขึ้นด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสรรเสริ ญและความขอบพระคุณพระเจ้า ดิฉนั ไม่เข้าใจ
เลย แต่ดิฉนั รู ้วา่ คงเป็ นเพราะท่านสอนให้ดิฉนั รู ้จกั กล่าว “ขอบพระคุณพระเจ้า” ข้าพเจ้ามีตวั อย่างอีก
มากมายที่จะเล่าให้ท่านฟัง ถึงการที่พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของคนเป็ นจานวนมาก เพราะเขาเหล่านั้น
เรี ยนรู ้สิ่งง่าย ๆ คือการกล่าวว่า “ขอบพระคุณพระเจ้า” ในทุกกรณี
หลายปี มาแล้วเราต้องการเงิน 500,000 เหรี ยญอย่างรี บด่วน เพื่อซื้ อสานักงานใหญ่ของเราที่แอร์
โรเฮดสปริ งส์
อนาคตขององค์การกาลังเข้าขั้นวิกฤตการณ์
เนื่ องจากมีเหตุขลุกขลักหลายอย่าง
สถานการณ์ทางการเงินของเรากาลังร่ อยหรอลงทุกที เมื่อคิดดูแล้วหาทางออกไม่ได้เลย องค์การเผยแพร่
พระกิตติคุณ และชื่อเสี ยงของข้าพเจ้าก็จะถูกทาลายเสี ยสิ้ น
เมื่อมีคนบอกข้าพเจ้าว่าผูท้ ี่สัญญาจะถวายเงินนั้น
ไม่สามารถที่จะทาตามสัญญาของเขาได้
ข้าพเจ้าคุกเข่าลงอธิ ษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าควรจะทาประการใด” ข้าพเจ้าเปิ ดพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เพื่อค้นหาคาตอบและความมัน่ ใจ และข้าพเจ้ารู ้สึกว่าพระเจ้าทรงกระทาทุกสิ่ งเพื่อให้เป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้าก็หามิได้ และคนชอบธรรมจะมีชีวติ ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ ข้าพเจ้าอ่านพระบัญชาของ
พระเจ้าที่วา่ ให้ขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณี
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พระเจ้ าทรงสั ตย์ ซื่อ
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงกลับไปคุกเข่าลง ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยน้ าตาไหล พระองค์ทรงทราบดีวา่ ข้าพเจ้าควรจะทาประการใดในภาวะที่กาลัง
ยุง่ เหยิงเช่นนี้
และพระองค์จะบันดาลให้มีการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้น
ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังคุกเข่า
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับความผิดหวังครั้งใหญ่น้ ี พระเจ้าได้ตรัสในจิตใจของข้าพเจ้าอย่างแน่ชดั ว่า
พระองค์กาลังจะกระทาการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นเพียงสิ บวันเท่านั้น พระเจ้าได้จดั หาเงิน
จานวนนั้นซึ่ งพอเพียงกับความต้องการทีเดียว ช่างเป็ นการอัศจรรย์แท้ ๆ พระองค์ทรงพิสูจน์พระองค์
เองเสมอว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงสัตย์ซื่อ และสมควรแก่การไว้วางใจของเรา

ไว้ วางใจในพระองค์ มากยิง่ ขึน้
บทเรี ยนอันล้ าค่าซึ่ งข้าพเจ้าเรี ยนรู ้และสิ ทธิ พิเศษที่ใหญ่ยงิ่ ที่ขา้ พเจ้ามีในชีวิตคือการไว้วางใจ
พระเจ้า จงเรี ยนรู ้วธิ ี ดาเนิ นชี วติ โดยความเชื่ อ ข้าพเจ้าเองยังคงต้องเรี ยนรู ้ต่อไปเรื่ อย ๆ และข้าพเจ้าเข้าใจ
ว่า สักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะสามารถไว้วางใจพระเจ้าสาหรับสิ่ งใหญ่ยงิ่ เหนือที่จะเข้าได้ ยิง่ กว่าที่ขา้ พเจ้า
กาลังกระทาอยูใ่ นเวลานี้ ช่างเป็ นโอกาสอันประเสริ ฐจริ ง ๆ ที่เราสามารถดาเนินชีวิตด้วยกันกับพระเจ้า
ผูเ้ ป็ นมหาราชาเหนือราชาทั้งหลาย ตั้งแต่เวลาตื่นตอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอนตอนกลางคืน เป็ นเวลา
หลายปี แล้วที่ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะเข้านอน
ข้าพเจ้าจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าและภาวนาใคร่ ครวญพระ
ลักษณะของพระเจ้า และความสัตย์จริ งของพระองค์ เมื่อข้าพเจ้ากาลังหลับ จิตใต้สานึกของข้าพเจ้าจะ
ราพึงถึงองค์พระคริ สต์ เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นในตอนเช้า ความคิดครั้งแรกของข้าพเจ้า ก็จะเป็ นความคิดที่
เกี่ยวข้องกับพระองค์
ตามปกติ เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นริ มฝี ปากของข้าพเจ้าก็จะกล่าวคาสดุดีและขอบพระคุณ “พระองค์
เจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นของพระองค์ ข้าพเจ้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงประทับ
อยูใ่ นชีวติ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นบุตรของพระองค์ ฉะนั้นเวลานี้ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังเริ่ มวัน
ใหม่ขอพระองค์เจ้าทรงเดินเคียงข้างข้าพเจ้า ขอประทานความรักโดยผ่านชีวติ จิตใจของข้าพเจ้า ขอตรัส
ผ่านริ มฝี ปากของข้าพเจ้าและคิดผ่านสมองของข้าพเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัญญาว่า
ตลอดเวลาวันนี้จะกระทาการใหญ่โดยความเชื่ อโดยผ่านทางชีวติ ของข้าพเจ้า
ยิง่ กว่าที่พระองค์ทรง
กระทา เมื่อพระองค์ยงั ประทับอยูใ่ นโลกนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ ข้าพเจ้า
ยอมรับว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ ทรงเดชานุภาพ ทรงมีสิทธิ อานาจที่จะครอบครองชีวิต
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จิตใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออัญเชิญให้พระองค์ทรงกระทากิจใด ๆ ก็ได้ ตามพระประสงค์ของพระองค์
ทั้งในชีวติ ของข้าพเจ้าและโดยผ่านทางชีวติ ของข้าพเจ้า”
แล้วข้าพเจ้าจะคุกเข่าลง เพื่อแสดงถึงการยอมรับว่าพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในชีวติ ของ
ข้าพเจ้า จงเริ่ มออกไปทากิจในวันใหม่ทุกวัน โดยดาเนินชีวติ โดยพึ่งฤทธิ์ เดชของพระองค์ ชีวติ ของเรา
จะประเสริ ฐยิง่ ในเมื่อเราไว้วางใจพระองค์

ทุก ๆ วินาที
ในการสรุ ป ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าท่านปรารถนาที่จะดาเนินชีวติ ทุก ๆ วินาที
ทุก ๆ วันในความครบบริ บูรณ์ และฤทธิ์ เดช แห่งองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประการแรก ท่านจะต้อง
แน่ใจว่า ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อตามพระบัญชา
ของพระเจ้า และอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่วา่ ถ้าเราขอสิ่ งใดตามพระทัยของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงสดับฟังเราและตอบคาอธิษฐานของเรา ประการที่สอง เตรี ยมพร้อม เพื่อการสงครามทางวิญญาณ
ศัตรู ที่แท้จริ งของเรา คือ โลก เนื้ อหนัง และพญามาร ประการที่สาม รู ้ถึงสิ ทธิ ของท่าน ในฐานะที่ท่าน
เป็ นบุตรของพระเจ้า กาลังอานาจของเราต้องมาจากพระเจ้า เราจะต้องติดสนิทอยูก่ บั พระเจ้า และ
ประการสุดท้ าย ดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ ทุกวัน ๆ จงรับเอาพลังของพระองค์ สติปัญญาของพระองค์
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ และความรักของพระองค์ จงขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณี
เหตุใดคริ สเตียนจึงควรปรารถนาที่จะดาเนินชีวติ ในความครบบริ บูรณ์ และภายใต้การบังคับ
บัญชาขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุก ๆ วินาทีจนเป็ นวิถีชีวติ ของเขา มีเหตุผลที่สาคัญอยูห่ ลาย
ประการคือ หนึ่ง เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเป็ นที่พอพระทัยพระองค์ เพราะพระองค์มีความ
ยินดีที่จะสมานสามัคคีธรรมกับบุตรของพระองค์ สอง เพื่อเราจะมีความยินดีเต็มเปี่ ยม และเผชิญชีวติ
อย่างตื่นเต้นด้วยกันกับพระผูช้ ่วยให้รอดของเราและกับคนอื่น สาม เพื่อจะเกิดผลมากในการเป็ นพยาน
เพื่อพระเยซูคริ สต์
การเป็ นพยานแก่คนอื่นเพื่อพระคริ ตส์ และการถวายชีวติ เพื่อกระทาให้พระมหาบัญชาสาเร็ จใน
ยุคนี้ เป็ นการแสดงออกถึงการขอบพระคุณและการเชื่อฟังพระองค์ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของผูท้ ี่ดาเนิน
ชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างครบบริ บูรณ์
เราได้รับพระบัญชาให้เป็ นพยานเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ถ้าไม่กระทาตามก็เป็ นการฝ่ าฝื น
พระบัญชา ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า คริ สเตียนคนนั้นไม่ได้ดาเนิ นชีวติ อยูภ่ ายใต้การครอบครองของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์
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หายใจทางวิญญาณต่ อไปเรื่อย ๆ
เมื่อท่านดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณอย่างสัตย์ซื่อ และนาเอาหลักข้อคิดการหายใจทาง
วิญญาณไปปฏิบตั ิ ท่านจะเป็ นทหารคนหนึ่ง ในกองทัพอันเกรี ยงไกรของพระเยซูคริ สต์ในโลกนี้ พระ
เจ้าทรงเรี ยกให้เข้าประจาการรับใช้ วางแผนและเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ เพื่อที่จะกระทาให้พระมหา
บัญชาของพระเยซูสาเร็ จได้ในยุคนี้
1. ยอห์น 14:12-14
2. กิจการ 4:13
3. 1 เปโตร 5:7
4. กาลาเทีย 2:20
5. ยอห์น 10:10
6. เอเฟซัส 5:18
7. 1 ยอห์น 5:14,15
8. 1 ยอห์น 2:1-6
9. กาลาเทีย 5:22,23
10. มัทธิว 6:24
11. 1 โคริ นธ์ 3:16
12 อพยพ 14:14
13. ยอห์น 16:33
14. กาลาเทีย 5:17
15. กาลาเทีย 5:16
16. 1 ยอห์น 4:4
17. กิจการ 4:28
18. เอเฟซัส 6:11,12
19. เอเฟซัส 6:10
20. โรม บทที่ 8
เอเฟซัส 1:19-25
โคโลสี 1:27-2:10
21. ฟี ลิปปี 4:13
22. 2 ทิโมธี 1:7
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23. 1 ยอห์น 4:4
24. เอเฟซัส 1:19-23
25. มัทธิว 28:18-20
26. มัทธิว 28:20
27. ฮีบรู 13:5
28. โคโลสี 1:15,16,19, 2:3,8-10
29. โรม 5:19-21,6:1-4,6,11,13,16
30. ฟี ลิปปี 4:13
31. 1 เปโตร 5:7
32. ฮีบรู 11:6
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คาถามทบทวน
1. จงอธิ บายถึงหลักข้อคิดเกี่ยวกับ “การหายใจทางวิญญาณ”
2. การหายใจทางวิญญาณควรจะกระทาบ่อยครั้งแค่ไหน?
3. จงอธิ บายว่า เหตุใดความเชื่อเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการที่จะดาเนินชี วติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
4. จงอธิ บายว่า อารมณ์ มีส่วนสัมพันธ์กบั ความเชื่ออย่างไร?
5. การดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ มีส่วนสัมพันธ์กบั การเจริ ญขึ้นฝ่ ายความเชื่อ และ
ความสมบูรณ์ในชีวิตคริ สเตียนอย่างไร?
6. การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิ ษฐาน การเชื่ อฟัง และความเชื่อ มีบทบาทในการเจริ ญขึ้น ฝ่ าย
วิญญาณอย่างไร?
7. สิ ทธิของเราในฐานะที่เราเป็ นบุตรของพระเจ้ามีอะไรบ้าง?
8. เพราะเหตุใด คริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งดาเนินชี วติ ด้วยกันกับพระวิญญาณจึงควรจะเตรี ยมพร้อม เพื่อทา
การสงครามฝ่ ายจิตวิญญาณ? ศัตรู ทางจิตวิญญาณของเรามีอะไรบ้าง? คริ สเตียนจะต้องทาอะไรในการ
เตรี ยมพร้อม เพื่อทาการสงครามนี้?
9. ท่านเริ่ มต้น และลงท้ายชีวติ ประจาวันของท่านอย่าไงร? ทาไมจึงเป็ นการดีที่จะฝึ กฝนเริ่ มต้น
วันใหม่ดว้ ยการถวายชีวิตจิตใจให้แก่พระเจ้า และลงท้ายชีวติ ประจาวันด้วยการอธิ ษฐาน และการ
ไตร่ ตรองในพระวจนะของพระองค์?
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แนะแนวในทางการศึกษา
1. จงอ่านหลักข้อคิด ฯ เล่มนี้ วันละหนึ่งจบติดต่อกันเป็ นเวลาหกวัน รวมเป็ นหกจบ นักวิจยั
ทางด้านการศึกษาค้นพบว่า การที่จะเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยแจ่มแจ้งนั้น จาเป็ นจะต้องอ่าน
หรื อฟังหลักการนั้นติดต่อกันไป หกถึงสิ บครั้งเป็ นอย่างน้อย การที่จะนาเอาหลักข้อคิดในหนังสื อเล่มนี้
ไปปฏิบตั ิ จะช่วยให้ท่านดาเนินชีวติ อยูภ่ ายใต้การครอบครองของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างมัน่ คง ซึ่ ง
จะกลายเป็ นวิถีชีวติ ประจาวันของท่านไปในที่สุด
2. จงท่องจาข้อพระธรรมต่อไปนี้
กาลาเทีย 4:22,23 “ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดกลั้นไว้
นาน ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนสุ ภาพ การรู ้จกั บังคับตน การเช่นนั้นไม่มีพระบัญญัติ
ห้ามเลย”
1 เธสะโลนิกา 5:18 “จงขอบพระคุณสาหรับทุกสิ่ ง เพราะนี่แหละเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า
ปรากฏในพระเยซูคริ สต์เพื่อท่านทั้งหลาย”
ท่านสามารถจะท่องข้อพระธรรมเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น
ถ้าท่านจะทบทวนทุกวันตลอดสัปดาห์
แทนที่จะพยายามท่องจาไว้ได้ในวันเดียว
3. จงศึกษาคาถามทบทวน
4. จงหาโอกาสไปร่ วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบคาถามทบทวน ถ้าหากท่านยังไม่ได้ร่วมกลุ่ม
ศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท่านอาจจะจัดตั้งกลุ่มของท่านขึ้นก็ได้ โดยชวนเชิ ญให้คนอื่นร่ วมกับ
ท่าน ตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ ขณะที่ท่านกาลังอภิปรายถึงคาถามทบทวนนี้ ท่านควรจะเล่าถึง
ประสบการณ์ที่พระเจ้าได้สอนท่าน ถึงวิธีดาเนินชีวิตทุก ๆวินาที ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่าง
ครบบริ บูรณ์ และจงบอกคนอื่นในกลุ่มด้วยว่า ท่านจะนาหลักการนี้ไปปฏิบตั ิในชีวิตของท่านอย่างไร
และจะนาไปสอนคนอื่นต่อไปอย่างไร
5. ท่านจงทาให้หลักการในหนังสื อเล่มนี้คือ “วิธีที่จะดาเนิ นชีวติ จิตใจของท่าน โดยการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้”
ก. จงเริ่ มวันใหม่ โดยการอธิ ษฐาน และการอ่านหรื อศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เท่าที่เวลาจะ
อานวยให้ จงแน่ใจว่า ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อท่านเริ่ มต้น
วันใหม่ และในระหว่างเวลากลางวัน ถ้าหากท่านพบว่าตัวท่านเองกาลังนัน่ อยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ จิตใจ
ท่านจงหายใจทางวิญญาณ คือหายใจออก โดยการสารภาพความผิดบาปของท่าน และหายใจเข้า โดย
การรับเอาความครบบริ บูรณ์ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ข. จงลงท้ายแต่ละวัน ด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยให้ท่านดาเนินชีวิต
ด้วยกันกับพระวิญญาณ ท่านจงอ่านพระวจนะของพระเจ้าและอธิ ษฐานด้วย
ค. จงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึงความเชื่อของท่าน ถึงแม้วา่ ท่านเผชิญ
กับความยากลาบากหรื อได้รับพระพร
ง. จงใช้บทสังเขปของหนังสื อนี้ เป็ นอุปกรณ์ในการแจกจ่าย แบ่งปั นความจริ งที่ปรากฏใน
หนังสื อเล่มนี้แก่คนอื่น จงบอกให้คนอื่นทราบถึงคาสอนนี้อย่างสม่าเสมอเท่าที่ท่านจะกระทาได้ จงฝาก
หนังสื อเล่มนี้ไว้กบั เขา เพื่อเขาจะได้เรี ยนรู ้อย่างละเอียด และเพื่อว่าเขาจะได้สอนคนอื่นต่อไปด้วย
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บทสั งเขป
คานา
ก. ทุกคนสามารถที่จะมีชีวติ อันครบบริ บูรณ์ เต็มไปด้วยความมุ่งหมายและจุดประสงค์ได้
(ยอห์น 14:12-14)
ข. ชีวติ คริ สเตียน เป็ นชีวติ ที่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนยุง่ ยากเลย แต่วา่ ก็มีความหมายขัดแย้งกัน
อยูค่ ือ
1. เป็ นชีวติ ที่ง่ายดาย และธรรมดาเหลือเกินจนกระทัง่ เราอาจสะดุดได้
2. เป็ นชีวติ ที่ยากมาก เพราะว่าเป็ นชีวติ ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ มีแต่องค์พระเยซูคริ สต์ผเู ้ ดียว
เท่านั้น ที่สามารถดาเนินชี วติ เช่นนี้ได้
ค. เคล็ดลับแห่งชีวติ คริ สเตียน คือการดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ และยอมให้องค์พระ
เยซูคริ สต์ประทับใจอยูใ่ นชีวิตจิตใจของเรา ด้วยความครบบริ บูรณ์ของพระองค์และฤทธิ์ เดชแห่งการคืน
พระชนม์ของพระองค์ (กิจการ 4:13)
ง. คริ สเตียนทั้งหลาย เผชิญปั ญหาต่าง ๆ เหมือนคนอื่น ๆ แต่วา่ คริ สเตียนมอบปั ญหา และความ
กระวนกระวายทุกอย่างไว้กบั พระเจ้า (1 เปโตร 5:7, กาลาเทีย 2:20)
จ. คาสอนขององค์พระเยซูคริ สต์ เป็ นคาสอนที่เข้าใจง่าย
ฉ. การหายใจทางวิญญาณ เป็ นกุญแจที่จะไขเข้าสู่ พระคลังแห่งโภชนาหารฝ่ ายวิญญาณของ
พระเจ้าสาหรับชีวติ คริ สเตียนของเราทุก ๆ วินาที
1. เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของเรา เราบังเกิดใหม่ฝ่ายจิต
วิญญาณ เราเป็ นบุตรของพระเจ้าและความผิดบาปของเราได้ทรงโปรดยกเสี ยแล้ว พระเจ้าทรงเติมชีวิต
จิตใจของเราให้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์
2. คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่รู้จกั ที่จะหล่อเลี้ยงชีวติ ของตน ด้วยฤทธิ์ เดชจากองค์พระเยซูคริ สต์
เขาดาเนิ นชีวติ ขึ้น ๆ ลง ๆ ด้วยประสบการณ์ทางอารมณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า เขาครอบครองชีวติ ของเขาเอง
ชีวติ ของเขาเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้และท้อแท้ใจ
ช. “การหายใจทางวิญญาณ” จะช่วยให้เราเอาชนะชีวติ ที่ข้ ึน ๆ ลง ซึ่ งตั้งอยูบ่ นประสบการณ์
ทางอารมณ์ เพื่อจะนาเราเข้าสู่ ความชื่นชมยินดี ในชีวิตคริ สเตียนที่ครบบริ บูรณ์ ดังที่พระเยซูได้ทรง
สัญญาไว้ (ยอห์น 10:10).
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1. หายใจออก โดยการสารภาพความผิดบาป (เห็นพ้องกับพระเจ้าเกี่ยวกับความผิดบาปของเรา)
(1 ยอห์น 1:9)
ก. ยอมรับ คือเห็นพ้องกับพระเจ้าว่า ความผิดบาปของเรา เป็ นสิ่ งที่ผดิ ต่อน้ าพระทัยของ
พระองค์
ข. ยอมรับ คือเห็นพ้องกับพระเจ้าว่า องค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงยกโทษความผิดบาปให้เราแล้ว
โดยที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเรา
ค. กลับใจเสี ยใหม่ คือ เปลี่ยนท่าทีกิริยาของเราต่อความผิดบาป และเปลี่ยนนิสัยใจคอ
ตลอดจนกระทัง่ ความประพฤติโดยอาศัยฤทธิ์ อานาจ ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
2. หายใจเข้ า โดยการรับเอาความครบบริ บูรณ์ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ
ก. พระบัญชา ของพระองค์ และพระประสงค์ของพระองค์ คือต้องการให้เรามีชีวิตจิตใจ ที่
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18)
ข. พระสัญญา ของพระองค์คือว่า พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของเราเสมอ ถ้าเราทูลขอ ตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ (1 ยอห์น 5:14,15)
ซ. คริ สเตียนที่เติบโตแล้วทางฝ่ ายจิตวิญญาณ จะถอยหลังกลับเป็ นคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังอีก ถ้า
เขาเลิกเชื่อพระวจนะของพระเจ้าใน 1 โคริ นธ์ 10:13, และ 1 ยอห์น 1:9 คือเมื่อเขาเริ่ มมีท่าทีไม่เชื่อ
เหมือนพระธรรม โรม 14:23 กล่าวไว้
ฌ. เราไม่ควรให้ความบาปพอกพูนขึ้นในชีวิตของเรา (1 ยอห์น 2:1-6)
ญ. ความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นทั้ง “ทันทีทนั ใด” และ “ค่อยเป็ นค่อย
ไป”
ฎ. ผูท้ ี่เติบโตแล้วฝ่ ายวิญญาณ จะสาแดงผลของพระวิญญาณในชีวิตของเขา (กาลาเทีย 5:22,23)

1. จงแน่ ใจว่าชีวติ จิตใจของท่ าน ซาบซ่ านเปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก. ในพระธรรม เอเฟซัส 5:18 พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เรามีชีวิตจิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไป
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งหมายความว่า ชีวติ ของเราจะต้องได้รับฤทธิ์ เดช และอยูภ่ ายใต้การ
ครอบครองของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ข. ถ้าพระเยซูคริ สต์ ไม่ทรงประทับอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของเราแล้ว ตัวเราเองก็จะนัง่ อยูบ่ น
บัลลังก์น้ นั แทน เพราะว่าเราจะปฏิบตั ินายสองนายพร้อมกันไม่ได้
ค. ให้เราระลึกถึงคาสาคัญสองคา ที่จะช่วยให้เรารู ้แน่วา่ ชีวติ จิตใจของเราซาบซ่านเปี่ ยมล้นไป
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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1. พระบัญชา พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้ชีวติ จิตใจของเรา ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18)
2. พระสัญญา ถ้าเราขอสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตามน้ าพระทัยของพระเจ้า พระองค์จะทรงสดับฟังเรา
และตอบคาอธิษฐานของเรา (1 ยอห์น 5:14,15)
ง. เรารับชีวิตจิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ เช่นเดียวกัน
กับที่เราต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์โดยความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8,9) ไม่ใช่เพียงโดยวิงวอนขอร้องให้
พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา
จ. ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียน องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทับอยูใ่ นชีวติ ของท่านแล้ว (1 โค
ริ นธ์ 3:16) ดังนั้น ท่านเพียงแต่ตอ้ งเชิญให้พระองค์บงั คับบัญชาชีวติ ของท่าน และเริ่ มหายใจทาง
วิญญาณเมื่อพระวิญญาณทรงสาแดงสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในชีวติ ของท่านที่เป็ นบาป ท่านจะต้องสารภาพต่อ
พระองค์
ฉ. อย่าเสาะหา หรื อพึ่งอารมณ์และความรู้สึก

2. จงเตรียมพร้ อมเพือ่ การทาสงครามทางวิญญาณ
ก. ถึงแม้วา่ เราจาเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมในการทาสงครามทางวิญญาณ แต่เราควรจะจาไว้วา่ การ
สงครามนี้ไม่ใช่ของเรา แต่เป็ นของพระเจ้า (อพยพ 14:14)
ข. ศัตรู ของผูเ้ ชื่ อ มีอยูส่ ามประเภท คือ
1. โลก
ก. พระคัมภีร์สั่งเราว่า อย่ารักโลก (1 ยอห์น 2:15-17)
ข. พระเจ้าไม่สามารถใช้คนที่ฝักใฝ่ หลงใหลอยูก่ บั สิ่ งของของโลกนี้ ให้เกิดผลเพื่อพระองค์ได้
ค. เราสามารถที่จะมีความมัน่ ใจในชัยชนะต่อโลกได้ เพราะว่าพระเยซูคริ สต์ได้ทรงชนะโลก
แล้ว (ยอห์น 16:33)
2. เนื้อหนัง
ก. เนื้อหนังคือนิสัยสันดานเดิมของเรา ซึ่ งเป็ นศัตรู ต่อสู ้กบั องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ (กาลาเทีย
5:17)
ข. สงครามในชีวติ ของเราแบบนี้ จะมีอยูเ่ รื่ อย ๆ ตราบเท่าที่เรายังมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้
ค. การถูกทดลอง (คือการกระตุน้ ในเรากระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ซึ่ งขัดต่อน้ าพระทัยพระเจ้า) ไม่ใช่
บาป แต่วา่ จะกลายเป็ นบาป เมื่อเราครุ่ นคิดในจิตใจ และปรารถนาในสิ่ งนั้น จนกลายเป็ นราคะตัณหา
ผลที่สุดเรายอมกระทาตามความปรารถนานั้น ซึ่ งเป็ นการฝ่ าฝื นคาสั่งของพระเจ้าโดยตรง
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ง. เราจะเอาชนะการต่อสู ้กบั ความปรารถนาของเนื้อหนังได้ ถ้าเรายอมมอบชีวิตจิตใจของเรา
ให้อยูภ่ ายใต้การครอบครองขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทุกลมหายใจ (กาลาเทีย 5:16)
3. พญามาร
ก. พญามารเป็ นศัตรู ที่แท้จริ งของเรา มันเสาะแสวงหาที่ทางที่จะทาลายเรา (1 เปโตร 5:7,8)
ข. เรามีความมัน่ ใจว่า พระองค์ผทู ้ รงอยูใ่ นเรา เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั ที่อยูใ่ นโลก (1 ยอห์น 4:4)
ค. พญามารได้รับความพ่ายแพ้อย่างสิ้ นเชิง เมื่อประมาณ 2000 ปี มาแล้ว พระเจ้าได้ทรงปราบ
มันลงที่ไม้กางเขน ด้วยฤทธานุภาพ อันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ (กิจการ 4:28)
ง. พระเจ้าได้ทรงจัดหายุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณให้แก่เรา เพื่อเราจะได้สวมเอาไว้ป้องกันการ
รุ กรานของพญามาร (เอเฟซัส 6:11,12)

3. จงรู้ ถงึ สิ ทธิของท่ านในฐานะทีท่ ่ านเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ก. เราจะไม่สามารถรู ้จกั หรื อมีประสบการณ์ในการนาเอาพระคลังแห่งฤทธิ์ เดชขององค์พระ
คริ สต์ มาใช้ในชีวติ ของเราได้เลย นอกจากเราจะใช้เวลากับพระองค์ (เอเฟซัส 6:11,12)
ข. คุณงามความดีที่เรากระทา คือผลของความเชื่อ (ยากอบ 2:22)
ค. องค์พระเยซูคริ สต์ทรงประทับอยูใ่ นชีวติ ของเรา ด้วยฤทธิ์ เดชแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ (โรมบทที่ 8 , เอเฟซัส 1:19-23, โคโลสี 1:27-2:10)
ง. เราเองมีความอ่อนแอแต่เรามีความเข้มแข็ง โดยพึ่งพลังขององค์พระเยซูคริ สต์ (ฟิ ลิปปี 4:13,
2 ทิโมธี 1:7, 1 ยอห์น 4:4, ยอห์น 15:4,5)
จ. เมื่อเราเรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะรับเอาอาหารหล่อเลี้ยงชีวติ ทางวิญญาณจากพระคลังขององค์พระเยซู
คริ สต์ เราก็จะมีชีวติ ที่เกิดผลมากในการเป็ นพยานเพื่อพระองค์ ตามที่พระองค์ได้ ตรัสสั่งไว้ (ยอห์น
15:8, มัทธิว 4:19)
1. เป็ นหน้าที่ของเราที่จะต้องติดตามพระองค์ไป
2. เป็ นหน้าที่ของพระองค์ ที่จะทาให้เราเกิดผลมาก ในการนาคนอื่นมาหาพระองค์
ฉ. ฤทธิ์ เดชแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ มีไว้สาหรับคริ สเตียนทุกคน ในการที่จะ
กระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูสาเร็ จ (เอเฟซัส 1:19-23, มัทธิว 28:18-20, ฮีบรู 13:5)
ช. ถ้าเรามีองค์พระเยซูคริ สต์ เรามีทุกสิ่ งที่เราต้องการ เพราะว่าเรารับความครบบริ บูรณ์ใน
พระองค์ (โคโลสี 1:15,16,19, 2:3,8-10)
ซ. จากพระธรรม โรมบทที่ 5 และบทที่ 6 เราทราบถึงวิธีที่จะรับเอาฤทธิ์ เดชของพระเจ้า ซึ่ ง
พระองค์จดั สรรไว้สาหรับเรา เมื่อเราต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์เข้ามาไว้ในชีวติ ของเรา (โรม 5:1921,6:1-3,6,11,13,16)
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ฌ. ถึงแม้วา่ พระเจ้าไม่ได้บงั คับให้เราปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระองค์ ซึ่ งขัดต่อกับความปรารถนา
ของเราก็ตาม แต่เมื่อเราทราบถึงวิธีที่จะรับเอาฤทธิ์ เดชจากองค์พระคริ สต์มากยิง่ ขึ้น เราก็อยากจะกระทา
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า มากขึ้นเพราะเรากระทาทุกสิ่ งได้ โดยพระเยซูคริ สต์ (ฟิ ลิปปี 4:13)
4. จงดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ
ก. เราดาเนินชีวิตโดยความเชื่ อ มิใช่โดยความรู ้สึกหรื ออารมณ์ (ฮีบรู 11:6, กาลาเทีย 3:11)
1. ความรู้สึกที่ถูกต้อง เป็ นผลเนื่องมาจากความเชื่อ และการเชื่อฟัง (ยอห์น 14:21)
2. การเสาะแสวงหาความรู้สึก ในการดาเนินชีวติ คริ สเตียน เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นพระบัญชา
ของพระเจ้า ซึ่ งสั่งให้เราดาเนิ นชีวติ โดยความเชื่ อ
ข. เป้ าหมายแห่งความเชื่อของคริ สเตียน คือพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้า
1. เราสามารถไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าได้ คือพระองค์ทรงกระทาทุกสิ่ งให้เกิดผลอัน
ดีแก่ผทู ้ ี่รักพระองค์ (โรม 8:18)
2. โดยการยึดเอาพระสัญญาข้อนี้เป็ นหลัก เราสามารถที่จะปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระองค์
ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 ได้ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้เราขอบพระคุณในทุกกรณี
ค. พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เราละความกระวนกระวายทุกอย่างไว้กบั พระองค์ (1 เปโตร 5:7)
ง.วิธีที่ดีที่สุด ที่จะสาแดงความเชื่อ ก็คือ การขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี
1. การกระทาเช่นนั้น เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า (ฮีบรู 11:6)
2. ความไม่เชื่อ ก็ไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า (ฮีบรู 3:17-4:2, โรม 14:23)
จ. จากเวลาที่เราตื่นขึ้นในเวลาเช้า จนกระทัง่ เวลาที่เรานอนในเวลากลางคืน เราควรจะดาเนิน
ชีวติ กับพระเจ้า ไว้วางใจกับพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่ งที่เกิดขึ้นในชีวติ ของเรา
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร
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