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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 และ
ศิษยาภิบาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่า สมาชิกในคริ สตจักร
มากมาย รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ย
ความสัตย์ซื่อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวติ อยูอ่ ย่างพ่าย
แพ้และท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนมาเชื่อในพระเยซู
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 นวิถีทางที่จะกระทาให้
มหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีทจี่ ะเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์ ด้วยฤทธิ์เดชแห่ งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
คริ สเตียนคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผมทางานประกาศพระกิตติคุณมาแล้ว 25 ปี แต่ยงั ไม่เคย
นาใครมาเชื่ อพระเยซูเลย จนกระทัง่ สัปดาห์น้ ี ที่แอร์ โรเฮด สปริ งส์ คาบรรยายของท่านที่กล่าวถึงวิธีการ
เป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และคาอธิบายในตอนท้ายของหนังสื อ
กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ ได้เปลี่ยนชีวติ ของผมจริ ง ๆ ผมไม่เคยมีความสุ ขเช่นนี้มาก่อนเลย บัดนี้ผม
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทีเดียว เกี่ยวกับชีวติ อันครบบริ บูรณ์ที่พระเยซูทรงสัญญาไว้วา่ จะประทานให้แก่เรา”
คริ สเตียนชั้นผูน้ าคนนี้ ปลาบปลื้มที่สุด เพราะเป็ นครั้งแรกในชีวติ ของเขา ที่ได้นาคนมาเชื่อ
พระเยซูพร้อมกันทีเดียวสองคน เพื่อนร่ วมการอบรมกับเขาคนหนึ่งได้นาคนมาเชื่ อพระเยซูหกคน และ
เพื่อนอีกคนหนึ่งได้นาคนแปดคนมารับเอาองค์พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา”
ในระหว่างสัปดาห์แห่งการอบรมผูน้ านักศึกษา หลังจากที่ได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเป็ น
พยาน ในหัวข้อ “ข่าวที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดที่เคยประกาศมา” พระเจ้าได้ทรงใช้นกั ศึกษาจานวนร้อย ๆ
และผูใ้ หญ่บางคนออกไปเป็ นพยานนาคนมากกว่าเก้าร้อยคนมาเชื่อองค์พระเยซูคริ สต์
นักศึกษา ศิษยาภิบาล และคนทัว่ ไป จานวนหมื่น ๆ คน ได้รับประสบการณ์ในการเป็ นพยาน
เพื่อพระคริ สต์ ด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งเกิดผลอย่างใหญ่หลวงเป็ นที่น่าชื่นชมยินดียงิ่
ประสบการณ์ ทสี่ าคัญทีส่ ุ ด
ไม่มีประสบการณ์อนั ใดในชี วติ ที่น่าตื่นเต้นไปกว่าการนาคนอื่นมาเชื่ อพระเยซู ตลอดเวลาที่
ข้าพเจ้าเดินทางรอบโลก ข้าพเจ้าได้ถามคริ สเตียนทัว่ ๆ ไป ไม่วา่ หนุ่มหรื อแก่ เก่าหรื อใหม่ รวยหรื อจน
ว่าะไรเป็ นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเขา คาตอบที่ได้รับก็เหมือนกันหมด
คาถามแรก ข้าพเจ้าถามคริ สเตียนเหล่านั้นว่า “อะไรเป็ นประสบการณ์ที่สาคัญที่สุดในชีวติ ของ
ท่าน” เขาตอบว่า “การต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด” และคาถามที่สอง ที่ขา้ พเจ้าชอบ
ถามก็คือ “สิ่ งที่ท่านต้องการทาเพื่อคนอื่นมากที่สุดคืออะไร” คาตอบที่ได้รับก็เหมือนกันคือ “การนาคน
มาเชื่อพระเยซู”
ข้าพเจ้าแน่ใจว่า ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียน ท่านก็จะตอบคาถามของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันนี้ แต่น่า
เศร้าใจเหลือเกิน ที่มีคริ สเตียนจานวนน้อยออกไปเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ถ้าจะพูดกันตามสถิตแล้ว
ในระยะหนึ่งปี ต้องใช้คริ สเตียนถึงหนึ่งพันคนกับศิษยาภิบาลอีกหกคน เพื่อนาคนเพียงคนเดียวมาเชื่อ
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พระเยซู แน่ละการที่เป็ นเช่นนั้น ย่อมมีขอ้ บกพร่ อง ถ้าหากท่านเป็ นคริ สเตียนที่ไม่เคยนาคนมาเชื่อใน
พระเยซูเลย เหมือนคริ สเตียนทัว่ ๆ ไป และในส่ วนลึกของจิตใจ ท่านรู ้แน่วา่ พระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้
กระทาเช่นนั้น ท่านจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

ประการแรก ท่านต้องรู ้จกั วิธีที่จะดาเนินชี วติ อย่างมีชยั ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และประการที่สอง ท่านต้องรู ้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่างถูกต้อง
ข้าพเจ้าเคยพบคริ สเตียนมากมาย ที่ขยันขันแข็งปฏิบตั ิพระเจ้าด้วยความจริ งใจ โดยการอ่านพระ
คัมภีร์ และการอธิ ษฐานเป็ นกิจวัตร แต่วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเยซูคริ สต์ ไม่เป็ นที่น่าตื่นเต้น
ชื่นชมยินดีเลย แต่ในทางตรงกันข้าม ข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นคริ สเตียนคนใดที่เป็ นพยานอย่างจริ งจังเพื่อ
พระเยซูคริ สต์ และดาเนินชีวติ ภายใต้การควบคุมและบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีชีวติ ที่
ปราศจากความชื่นชมยินดีเลย
ยกตัวอย่าง เพื่อนที่รักใคร่ ของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ซึ่ งเป็ นนักปราชญ์คริ สเตียน ที่มีชื่อเสี ยงมากคน
หนึ่งในสมัยปั จจุบนั เขาสารภาพกับกลุ่มผูเ้ ข้าอบรม เพื่อมีส่วนในการประกาศว่า “ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียน
ที่ขาดความสุ ขความยินดี เพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์” ข้าพเจ้าได้อธิบายให้เพื่อนคน
นั้นทราบถึงความจริ งเกี่ยวกับวิธีการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ดว้ ยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ ง
ข้าพเจ้าจะอธิ บายให้ท่านทราบในหนังสื อเล่มนี้ ดว้ ย พระเจ้าได้ทางานในชีวิตของเขา เย็นวันนั้นเมื่อเขา
กลับมาจากการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ เขามีความปลาบปลื้มยินดีเป็ นอย่างยิง่ เขาเกือบจะคอยไม่ไหว
ที่จะเล่าให้พวกเราฟังว่า พระเจ้าทรงกระทาอะไรในชี วติ ของเขาบ้าง เขามีโอกาสคุยกับนักศึกษาสองคน
ถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์ และในการเป็ นพยานนั้นพระเยซู คริ สต์ได้สาแดงพระองค์เองแก่เขาอย่างชัดแจ้ง
อย่างที่เขาไม่เคยประสบมาก่อน
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คริ สเตียนบางคนใช้เวลาอธิ ษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันเป็ นชัว่ โมง ๆ แต่ถึงกระนั้นก็
ยังไม่มีความชื่นชมยินดีในชี วติ ทั้งนี้เพราะเขาไม่ดาเนิ นชีวติ อันครบบริ บูรณ์ตามที่พระเยซูทรงสัญญา
ไว้
สู ตรของพระคัมภีร์
เราจะต้องทาอย่างไร จึงจะแก้ปัญหาอันน่าสลดใจนี้ได้ ข้าพเจ้าอยากจะบอกให้ท่านทราบถึง
สู ตรของพระคริ สตธรรมคัมภี์ที่สามารถเปลี่ยนชีวติ ของท่านได้ ข้าพเจ้ารับประกันว่า ถ้าท่านทาตาม
สู ตรนี้ท่านจะมีชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ และจะเกิดผลมากเพื่อพระเจ้า อย่างไม่เคยมีมาก่อนเลย
ก่อนที่ขา้ พเจ้าจะบอกสู ตรนี้แก่ท่าน ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านเปิ ดดูพระธรรมลูกาบทที่ 5
เสี ยก่อน ในพระธรรมบทนี้ เราพบว่า องค์พระเยซูคริ สต์กาลังเทศนาสัง่ สอนประชาชนจานวนมากบน
ฝั่งทะเลกาลิลี จงสังเกตว่า มีเรื อว่าง ๆ เทียบฝั่งอยูส่ องลา พระองค์เสด็จลงไปประทับในเรื อลาหนึ่ง ซึ่ง
เป็ นเรื อของซี โมนเปโตร พระองค์สั่งให้เขาถอยเรื อออกไปหน่อย เพื่อพระองค์จะได้สั่งสอนประชาชน
จากเรื อลานั้น เมื่อพระองค์สั่งสอนประชาชนเสร็ จแล้ว พระองค์จึงตรัสแก่ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่น้ า
ลึก หย่อนอวนลงไปจับปลา” และซี โมนทูลตอบพระองค์วา่ “ข้าพระองค์ท้ งั หลายทอดอวนคืนยังรุ่ ง
ไม่ได้อะไรเลย แต่ขา้ พระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดารัสของพระองค์” เมื่อเขาปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของ
พระเยซูคราวนี้ อวนได้ลอ้ มปลาไว้เป็ นจานวนมาก จนอวนกาลังจะขาดอยูแ่ ล้ว
ถอยออกไปโดยความเชื่อ
พวกท่านบางคนอาจเป็ นคนขี้สงสัย เช่นเดียวกับซี โมนท่านอาจเคยเป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์
มาเป็ นเวลาหลายปี แต่ไม่เคยนาแม้แต่คนเดียวมาเชื่อในพระองค์ แต่บดั นี้ ท่านได้ยนิ ว่า หากท่านใช้สูตร
ทางวิญญาณสู ตรนี้ ท่านก็จะเกิดผลมากมาย ข้าพเจ้าเห็นใจในความสงสัยของท่าน แต่ขอให้ท่านโปรด
ระลึกไว้วา่ เปโตรได้ทาการจับปลามาตลอดคืน แต่ไม่ได้ปลาแม้สักตัวเดียว เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ ตรัส
กับเปโตรว่า “จงถอยเรื อออกไปที่น้ าลึก และหย่อนอวนลงไป” เปโตรได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระองค์
และจับปลาได้มากมายจนเรื อของเขา และเรื อของเพื่อนที่มาช่วยเกือบจะจม เปโตรและเพื่อนชาวประมง
ของเขา คือ ยากอบ และยอห์น มีความตื่นเต้นเป็ นอันมาก ที่ได้เห็นการอัศจรรย์เช่นนั้น เขาจึงได้ละอวน
ติดตามพระองค์ไป”
ท่านจะพบว่า การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ตามสู ตรทางวิญญาณ ซึ่ งข้าพเจ้ากาลังอธิ บายให้
ท่านฟังนี้ จะกระทาให้ท่าน เป็ นผูเ้ กิดผลอย่างสม่าเสมอ เมื่อท่านได้จบั วิญญาณของคนซึ่ งท่านได้นามา
พระเยซูคริ สต์ ไว้ในอวนของท่านอย่างมากมายแล้ว ท่านก็จะเริ่ มมีชีวิตที่ตื่นเต้น เต็มไปด้วยความชื่นชม
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ยินดี หลายคนในพวกท่าน อาจจะกระทาเหมือนกับเหล่าสาวก คือละอวนของตน (เช่นการเป็ นนักศึกษา
การเป็ นนักธุ รกิจ) เพื่อติดตามพระเยซูคริ สต์ ไปจับดวงวิญญาณของคนมาถวายพระองค์
องค์ประกอบแปดประการ
สู ตรทางวิญญาณนี้ มีองค์ประกอบอยู่ แปดประการ ถ้าท่านปฏิบตั ิตามสู ตรนี้อย่างเคร่ งครัด
ชีวติ ของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลง การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ของท่านจะเกิดผลมากตลอดชีวติ
ของท่านองค์ประกอบแปดประการนี้ มีดงั ต่อไปนี้คือ
ประการแรก จงแน่ใจว่า ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว
ประการที่สอง จงแน่ใจว่า ไม่มีความผิดบาปใด ๆ ที่ยงั ไม่สารภาพ ตกค้างอยูใ่ นชีวติ จิตใจของ
ท่าน
ประการที่สาม จงแน่ใจว่า ชี วติ จิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้น ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธ์
ประการที่สี่ จงเตรี ยมพร้อม ที่จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์
ประการที่หา้ จงอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ
ประการที่หก จงออกไปเป็ นพยาน
ประการที่เจ็ด จงพูดถึงเรื่ องพระเยซูเท่านั้น
ประการที่แปด จงหวังผลในการเป็ นพยาน
ต่อไปนี้ให้เราพิจารณาองค์ประกอบทั้งแปดนี้ ทีละประการ โดยละเอียด
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1. จงแน่ ใจว่ า ท่ านเป็ นคริสเตียนแล้ ว
มีคริ สเตียนมากมายหลายล้านคน ที่ขยันหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ิพระเจ้า และรับใช้พระองค์ใน
คริ สตจักร แต่ถึงกระนั้นเขายังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าเลย ตัวอย่างจะเห็นได้
จากคริ สเตียนที่เข้ารับการอบรมเพื่อมีส่วนในการประกาศ ในระหว่างการประชุมอบรม พวกเขา
ประมาณสิ บถึงยีส่ ิ บห้าเปอร์ เซ็นต์เท่านั้น ที่แสดงตัวขออธิ ษฐานต้อนรับเอาพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของตนหรื ออธิษฐานเพื่อขอความแน่ใจในความรอด
จอห์น เวสเล่ห์ ผูก้ ่อตั้งคณะเมธอดิสต์ เมื่อเขายังเป็ นคนหนุ่ม เขาเองก็ไม่มีความแน่ใจในความ
รอดของตน แม้วา่ เขาจะเป็ นลูกชายของศิษยาภิบาล เป็ นประธานสมาคมผูด้ าเนิ นชีวติ ในความบริ สุทธิ์ ที่
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ ด และเป็ นมิชชัน่ นารี ไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ชาวอินเดียแดง ที่อเมริ กา
เหนื อในสมัยนั้นก็ตาม เมื่อเขาเดินทางกลับประเทศอังกฤษ เขาได้พบกับพระเยซูจริ ง ๆ เป็ นครั้งแรกใน
ชีวติ ที่การประชุม เอลเดอร์ เกท เมื่อได้ฟังบทความเกี่ยวกับหลักความเชื่อในพระธรรมโรมที่มาร์ ติน ลู
เธอร์ ได้เขียนไว้ ต่อมาเวสเล่ย ์ ได้เขียนไว้ในหนังสื อชีวประวัติของเขาว่า “จิตใจของข้าพเจ้ารู้สึกร้อน
ผ่าวอย่างแปลกประหลาด ข้าพเจ้าแน่ใจว่าในวันนั้น ข้าพเจ้าได้ไว้วางใจในพระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ แล้ว
พระองค์ได้ประทานความแน่ใจให้ขา้ พเจ้าว่า พระองค์ได้ทรงโปรดยกความผิดบาปให้แก่ขา้ พเจ้า และ
ช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากอิทธิพลของความบาป และของความตาย” ก่อนนั้นเวสเล่ย ์ ได้รับใช้พระเจ้าอย่าง
ขยันขันแข็ง เพื่อแลกกับความรอดของพระเจ้า แต่ภายหลัง เขามีความแน่ใจในความรอดบาป ที่พระเจ้า
ได้ประทานให้แก่เขาโดยความเชื่อเท่านั้น
เรารับองค์ พระเยซู คริสต์ โดยความเชื่ อ
ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่า ยังมีคนอีกจานวนหลายล้านคนในโลกนี้ ที่ขยันหมัน่ เพียรในการ
ปรนนิบตั ิพระเจ้า แต่ก็กาลังเผชิญปั ญหาเช่นเดียวกันกับ จอห์น เวสเล่ย ์ คือพยายามที่จะแลกเปลี่ยนเอา
ความรอดบาปของตัวเองโดยผลงานที่กระทาเพื่อพระเจ้า น่าเศร้าใจ เขาไม่รู้เลยว่า ความรอดของพระเจ้า
เรารับเอาได้โดยการต้อนรับพระเยซูคริ สต์ โดยความเชื่ อเท่านั้น “ซึ่ งเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดย
พระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวเราทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าประทานให้”
หลายปี มาแล้ว สามีภรรยาคู่หนึ่งจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ได้เล่าถึงประสบการณ์ในชีวติ ของ
เขา แฮนส์ ลูกชายของเขา ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ ขณะที่กาลังศึกษาปริ ญญาเอกทางอุตุนิยมศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์ เนีย ที่ลอสแองเจิลลิส แฮนส์ได้เขียนจดหมายไปหาบิดามารดาของตน
เพื่อบอกให้ทราบถึงชีวติ ใหม่ ที่เขาได้รับโดยทางพระเยซู คริ สต์ และแฮนส์ได้กล่าวถึงข้าพเจ้าว่า เป็ น
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ผูน้ าเขามาเชื่ อในพระเยซู บิดามารดาของเขาจึงรี บเขียนจดหมายติดต่อกับข้าพเจ้าทันที เพราะเขาทั้งสอง
อยากเป็ นคริ สเตียนด้วย
ต่อมาสามีภรรยาคู่น้ ีและบุตรสาวได้เดินทางโดยเครื่ องบินจากซูริค
สวิตเซอร์ แลนด์ มายังลอสแองเจิลลิสเพื่อรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
ขณะที่เรากาลังสนทนากันอยูใ่ นสานักงานของข้าพเจ้า ผูเ้ ป็ นบิดาพูดกับข้าพเจ้าว่า ผมได้เสาะ
แสวงหาพระเจ้ามาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว แต่ยงั ไม่เคยพบพระองค์เลย ผมเคยนับถือลัทธิ ที่ไม่เชื่อว่ามี
พระเจ้า แต่ชีวติ ของผม ไม่เคยเกิดความพออกพอใจเลย และเมื่อสองสามปี มานี้ ผมกับภรรยาได้ศึกษา
หลักคาสอนของศาสนาสาคัญ ๆ ต่าง ๆ ทัว่ โลก แต่ถึงกระนั้นก็ยงั ไม่สามารถที่จะหาคาตอบได้ และ
ต่อมา เราได้เริ่ มอ่านพระคริ สตธรรมใหม่ รู ้สึกว่าเป็ นประโยชน์มากอันที่จริ งแล้ว เราเห็นว่าพระเยซู
คริ สต์คงมีอะไรที่จะสอนให้เรารู ้จกั พระเจ้า และเราเคยพูดกับคนที่สอนพระคัมภีร์วา่ “เราคิดว่าองค์พระ
เยซูคริ สต์คงเป็ นผูท้ ี่เราแสวงหาก็ได้” และคนสอนพระคัมภีร์น้ นั ก็เพียงตอบว่า “ผมคิดว่าบางทีคุณอาจ
พูดถูก” แต่เราไม่ได้รับการช่วยเหลือให้เข้าใจมากยิง่ กว่านั้นเลย
สิ้นสุ ดแห่ งการเสาะแสวงหา
“ในเวลานั้น แฮนส์ได้เขียนจดหมายบอกให้ทางครอบครัวทราบว่า คุณเป็ นผูช้ ่วยเขาให้รู้จกั
องค์พระเยซูอย่างแท้จริ ง ฉะนั้นเราลงความเห็นว่า คุณจะต้องช่วยเราได้เช่นเดียวกัน เราได้เสี ยสละ
ลงทุนมากมาย นัง่ เครื่ องบิน เป็ นระยะทางหลายพันไมล์มาที่นี่ เพื่อฟังคุณ เราปรารถนาที่จะให้คุณสอน
พวกเรา ถึงสิ่ งที่คุณได้บอกกับแฮนส์ ” ฉะนั้นท่านคงนึกภาพได้วา่ ข้าพเจ้าจะรู ้สึกปิ ติยนิ ดีเพียงไร ในการ
กล่าวเรื่ องข่าวประเสริ ฐขององค์พระเยซูคริ สต์ให้ครอบครัวนี้ฟัง ข้าพเจ้าได้เขียนวงกลม ในวงกลมนั้น
ข้าพเจ้าได้เขียนรู ปบัลลังก์ และบนบัลลังก์น้ นั ข้าพเจ้าได้เขียนคาว่า “ตนเอง” เอาไว้ ข้าพเจ้าอธิ บายไว้วา่
การที่จะเป็ นคริ สเตียนนั้น พวกเขาจาเป็ นต้องยอมสละบัลลังก์ชีวติ ของเขาให้พระเยซูประทับ
ข้าพเจ้าอธิ บายต่อไปว่า “คุณจะต้องต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์สอนว่า “บรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ได้ประทาน
สิ ทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” และพระเยซูได้ตรัสไว้วา่ “นี่แน่ะเรายืนเคาะอยูท่ ี่ประตู ถ้าผูใ้ ดได้ยนิ เสี ยง
ของเรา และเปิ ดประตู เราจะเข้าไปหาผูน้ ้ นั ” ถ้าหากคุณอยากจะเป็ นคริ สเตียน คุณจาเป็ นต้องเชื้ อเชิ ญ
พระยเซูคริ สต์ให้เสด็จเข้ามาประทับ ในชีวติ จิตใจของคุณ”
และผูเ้ ป็ นสามีได้ตอบข้าพเจ้าอย่างฉับพลันว่า “มิสเตอร์ ไบร้ท์ ผมทาเช่นนั้นทุกวัน และอันที่
จริ งแล้ว ผมได้เชื้อเชิญพระเยซูคริ สต์เข้ามาในชีวิตของผม วันละหลายครั้งทีเดียว”
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รอดโดยความเชื่อเท่านั้น
ทันใดนั้น ข้าพเจ้าก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรต่อไป ฉะนั้นข้าพเจ้าจึง
อธิ ษฐานในใจว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญา แก่ผทู ้ ี่ขอต่อพระองค์โดย
ความเชื่อ ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรต่อไป ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เดี๋ยวนี้ ”
ทันใดนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระสัญญาอันแจ่มชัดที่พระเจ้าได้ประทานให้ “ซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น
ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทาเอง แต่พระเจ้าได้ประทานให้
ความรอดนั้น จะเนื่ องด้วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”
ข้าพเจ้าได้อธิ บายให้ครอบครัวนี้ฟังว่า “การที่จะเชื้อเชิญให้พระเยซูคริ สต์เข้ามาในชีวติ เท่านั้น
ยังไม่เป็ นการเพียงพอ พระเจ้าจะเสด็จเข้ามาในชี วติ ของคุณ โดยความเชื่ อของคุณเท่านั้น พระองค์จะไม่
เสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณเพียงเพราะคาเชิญของคุณ ความเชื่อเป็ นสิ่ งสาคัญ ถ้าคุณมีความเชื่อและ
ไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ เมื่อคุณเปิ ดประตูจิตใจต้อนรับพระองค์ พระองค์จะเสด็จเข้ามา คุณ
อาจเชิ ญพระเยซูเข้ามาในชี วิตของคุณวันละหลายพันครั้ง แต่ถา้ หากคุณไม่มีความเชื่ อเลย พระองค์จะไม่
เสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่างแน่นอน”
ข้าพเจ้าได้แนะนาครอบครัวนี้ ให้เชื้อเชิญพระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่ง
และครั้งนี้ขา้ พเจ้าแนะนาให้เขาเชื่อมัน่ ในพระสัญญาของพระองค์วา่ ถ้าเขาเปิ ดประตูใจต้อนรับพระองค์
พระองค์จะเสด็จเข้ามา เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้ยนื ยันไว้วา่ “ส่ วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อ
ในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็จะประทานสิ ทธิ ให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” ข้าพเจ้าบอกให้เขา
ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า และซื่ อสัตย์ต่อพระองค์
ผูเ้ ป็ นบิดาได้เอนหลังลงแนบกับเก้าอี้ และยิม้ อย่างชื่นชมยินดี จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความ
อัศจรรย์ ความขอบพระคุณ และสรรเสริ ญพระเจ้า ในที่สุดเขาได้พบพระองค์ผซู้ ่ ึงเขาเสาะแสวงมาเป็ น
เวลาหลายปี และเขาหันไปพูดกับภรรยาเป็ นภาษาเยอรมัน เพราะเธอไม่เข้าใจภาษาอังกฤษพอในที่สุด
เธอก็สนองตอบด้วยลักษณะเดียวกัน
เมื่อครอบครัวนี้ ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยในรอดของเขา ชีวิตของเขาได้
เปลี่ยนไปมากทีเดียว ในค่าคืนวันนั้น ข้าพเจ้าได้อธิ ษฐานกับลูกสาวกของเขาด้วย ฉะนั้นครอบครัวนี้
ทั้งหมด ซึ่ งมีบิดา มารดา บุตรชาย บุตรสาว ได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซู คริ สต์ ต่อมาเมื่อ
ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยีย่ มครอบครัวนี้ ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ข้าพเจ้าได้เห็นพระคุณของพระเจ้า
หลายอย่างในชีวติ ของครอบครัวนี้
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ความแน่ ใจในความรอด
สมัยที่ขา้ พเจ้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ข้าพเจ้ามีเพื่อนร่ วมสถาบันที่สนิทสนมกัน
มากคนหนึ่ง เขาเป็ นคนขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา และในการปฏิบตั ิพระเจ้าอย่างเคร่ งครัดคนหนึ่ง
ข้าพเจ้าไม่เคยสงสัยในความเป็ นคริ สเตียนของเขาเลย เพราะเขาเป็ นคนดี และเป็ นลูกชายของนักเทศน์ที่
มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่ง เขาใช้เงินอย่างมัธยัสถ์ที่สุด เพื่อนาเงินที่เหลือไปสมทบทุนในการประกาศพระ
กิตติคุณทัว่ โลก ให้ได้มากที่สุด วันหนึ่ง ขณะที่เพื่อนคนนี้กาลังศึกษาชั้นปริ ญญาเอกทางศาสนศาสตร์
เขาได้โทรศัพท์บอกข้าพเจ้าว่า เขาพึ่งเชื่อเป็ นคริ สเตียนจริ ง ๆ ข้าพเจ้าตกตลึง เพราะข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะ
เป็ นเช่นนั้น และข้าพเจ้าได้บอกเขาต่อไปว่า เขาเป็ นคริ สเตียนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ขา้ พเจ้าเคยพบมา
เขาอธิ บายให้ขา้ พเจ้าฟังว่า ตลอดเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา เขาไม่เคยบอกใครให้รู้เลยว่า ชีวติ ของ
เขาเต็มไปด้วยความดิ้นรนและความไม่แน่ใจในความรอดของตนเอง แม้วา่ เขาได้เชิ ญให้พระเยซูเสด็จ
เข้ามาในชีวติ ของเขาหลายครั้งหลายคราวแต่ก็ไม่มีความแน่ใจเลยว่า พระองค์ได้เสด็จเข้ามาในชีวติ ของ
เขาจริ งหรื อไม่ ฉะนั้นคราวนี้ เขารู ้แน่นอนและเป็ นครั้งแรกที่เขามีความแน่ใจในการรับความรอด
ปรากฏแต่ เพียงภายนอก
ครั้งหนึ่ง มีหญิงสาวคนหนึ่ งได้สมัครมาทางานกับเรา ภรรยาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามีความ
เชื่อมัน่ ว่า หญิงสาวกผูน้ ้ ี จะปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง หล่อนถือกาเนิดในครอบครัวคริ สเตียนที่
ร้อนรน
หล่อนเริ่ มการศึกษาในโรงเรี ยนอนุบาลคริ สเตียน
ต่อมาก็เข้าเรี ยนในชั้นประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และ วิทยาลัยตามลาดับ ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษาของคริ สเตียนทั้งสิ้ น หล่อนเป็ นผูน้ า
กิจกรรมที่เข้มแข็งของคริ สตจักร และเป็ นประธานสมาคมสตรี คริ สเตียนในละแวกบ้านของหล่อน และ
นอกจากนี้หล่อนยังเป็ นที่ปรึ กษาของผูเ้ ชื่อใหม่ ซึ่ งเป็ นผลจากการประกาศของ ดร.บิลลี่ เกรแฮม อีกด้วย
หญิงสาวผูน้ ้ ีได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ ซึ่ งคริ สเตียนที่ร้อนรนและรักพระเจ้า พึงมี
ในการประชุมอบรมพนักงานครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้กล่าวย้าต่อที่ประชุม ให้เห็นถึงความสาคัญ
ในการช่วยเหลือผูท้ ี่อา้ งตัวว่าเป็ นคริ สเตียน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความมัน่ ใจในความรอดของเขา เราไม่ควร
เดาสุ่ มว่า ผูท้ ี่ไม่แน่ใจในความรอดของเขานั้นเป็ นคริ สเตียน ถึงแม้วา่ เขาได้อธิ ษฐานรับเอาพระคริ สต์
หลายครั้งแล้วก็ตาม ข้าพเจ้ายังได้กล่าวกับพนักงานต่อไปอีกว่า เราไม่ควรทาให้ผทู ้ ี่มีความสงสัยใน
ความรอดเกิดความมัน่ ใจว่า เขาเป็ นคริ สเตียน แต่ให้ถือว่าเขายังไม่เป็ นคริ สเตียน และควรจะให้
คาแนะนาแก่เขา อธิ ษฐานกับเขาเพื่อให้เขาเกิดความมัน่ ใจในความรอดของเขา
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ความรู้ ทปี่ ราศจากชี วติ
เมื่อข้าพเจ้าบรรยายคาปราศรัยจบลงแล้ว หญิงสาวคนนั้นเข้ามาพูดกับข้าพเจ้าว่า “ดิฉนั คิดว่า
ดิฉนั ยังไม่เป็ นคริ สเตียนเลยค่ะ
เพราะดิฉนั ยังสงสัยในความรอดของตนเองเสมอ ดิฉนั เคยไปขอ
คาปรึ กษาจากศิษยาภิบาลหลายคน แต่ศิษยาภิบาลเหล่านั้นบอกดิฉนั ว่า ถ้าดิฉนั เชื่ อว่าพระเยซูทรงเป็ น
พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของดิฉนั ดิฉนั ไม่
ควรกังวลใจเลย เพราะดิฉนั เป็ นคริ สเตียนแล้ว แต่ดิฉนั ไม่เคยแน่ใจว่าพระเจ้าสดับฟั งคาอธิ ษฐานของ
ดิฉนั และดิฉนั ไม่มีอะไรเป็ นหลักฐานว่า พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาในชี วติ จิตใจของดิฉนั แล้ว ดิฉนั
กลัวเหลือเกินว่า ถ้าดิฉนั ตายลง ดิฉนั จะไม่ได้ไปอยูก่ บั พระเยซูคริ สต์”
วันนั้น ข้าพเจ้ามีโอกาสอันดียงิ่ ที่ได้เสนอข่าวประเสริ ฐแก่หญิงสาวผูน้ ้ นั ผูซ้ ่ ึ งมีชีวติ คลุกคลีอยู่
กับวงการคริ สเตียนมาตั้งแต่เล็กจนโต คราวนี้ องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ช่วยหล่อนให้ไว้วางใจพระ
เจ้าและพระวจนะของพระองค์ โดยความเชื่อหล่อนได้ตอ้ นรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่ งเป็ นของ
ประทานอันเลิศแห่งความรักของพระเจ้า จิตใจของหล่อนเปี่ ยมล้นไปด้วยความยินดี และความ
สรรเสริ ญแด่พระเจ้า หล่อนมีความตื่นเต้นมาก จนกระทัง่ หล่อนได้โทรศัพท์ไปบอกบิดามารดาของ
หล่อนเกี่ยวกับชีวติ ใหม่ที่หล่อนได้พบในวันนั้น
การเกิดฝ่ ายวิญญาณ
ให้เราพิจารณาดูเรื่ องของนิโกเดโม ผูเ้ ป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ของชาวยิว ท่านผูน้ ้ ีเป็ น
นักปราชญ์เฉลียวฉลาดมากและเป็ นผูน้ าทางศาสนาที่เคร่ งครัดผูห้ นึ่ง ตามประเพณี ที่เล่ากันมา บอกว่า
เขาผูน้ ้ ี ได้ไปอธิ ษฐานที่ธรรมศาลาวันละสี่ ครั้ง และอธิ ษฐานที่บา้ น วันละสามครั้ง กระนั้นก็ตามเขาได้
สังเกตพบว่า ชีวติ ขององค์พระเยซูคริ สต์มีบางสิ่ งบางอย่างที่แตกต่างจากชีวิตของเขาเอง
นิโกเดโมได้มาหาพระเยซู และทูลถามพระองค์วา่ “ท่านอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าทราบว่า
ท่านเป็ นครู ที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผใู ้ ดกระทาหมายสาคัญที่ท่านกระทานั้นได้นอกจากว่าพระเจ้า
ได้สถิตอยูด่ ว้ ย”
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดไม่บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดิน
ของพระเจ้าไม่ได้”
นิโกเดโมทูลพระองค์วา่ “คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์ของมารดาครั้งที่
สอง และบังเกิดใหม่ได้หรื อ”
พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดไม่บงั เกิดใหม่ จากน้ าและพระวิญญาณ ผู ้
นั้นจะเข้าใจในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่ งบังเกิดจากเนื้อหนัง ก็เป็ นเนื้อหนังและซึ่ งบังเกิดจากพระ
วิญญาณ ก็เป็ นพระวิญญาณ”
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ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นใหม่ แล้ว
บางทีท่านยังไม่เคยประสบ กับความชื่นชมยินดี ในความรอดอย่างแท้จริ ง ท่านไม่มี
ประสบการณ์ใด ๆ ที่ทาให้ท่านแน่ใจว่าพระเยซูประทับอยูใ่ นชีวติ ของท่าน ท่านไม่แน่ใจว่าท่านเป็ น
บุตรของพระเจ้าแล้วหรื อยัง ถึงแม้วา่ ท่านได้เชื่ อในพระองค์ ด้วยความรู ้ความเข้าใจมาแล้วหลายปี บาง
ทีท่านอาจจะช่วยงานของคริ สตจักรอย่างเข้มแข็ง
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องท่านอาจปราศจากความด่าง
พร้อยทางศีลธรรม ในสายตาของคนอื่น แต่ถึงกระนั้น ท่านยังไม่มีประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่ทาง
วิญญาณ เพราะเหตุน้ ี ชีวติ ของท่าน จึงยังไม่เคยได้รับการเปลี่ยนแปลงเลย
ขอให้เรานึกมโนภาพดูตวั หนอนผีเสื้ อ ครั้งแรก มันเป็ นเพียงตัวหนอนที่มีขนอันน่าเกลียด
คลานไปตามฝุ่ นละอองที่สกปรก ถ้าท่านอยากให้ตวั หนอนนั้นบินโดยโยนมันขึ้นไปในอากาศ มันก็
ต้องตกลงมายังพื้นดิน หรื อถ้าหากท่านจะเอาปี กผีเสื้ อมาติดไว้ขา้ ง ๆ ตัวหนอนนั้น มันก็ยงั บินไม่ได้อยู่
นัน่ เอง แต่วา่ ต่อมาภายหลังตัวหนอนนั้นถอดใยทาเป็ นฝักล้อมรอบตัวของมัน และมันนอนอยูใ่ นฝักนั้น
เป็ นเวลาหลายวัน โดยวิธีเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ตัวหนอนนั้นจะกลายเป็ นผีเสื้ อที่แสนสวย ครั้ง
หนึ่งมันเป็ นตัวหนอนที่น่าเกลียดที่คลานไปมาตามพื้นดิน แต่บดั นี้มนั เป็ นผีเสื้ อที่แสนสวยโผผินบินไป
มาในอากาศ มันได้รับชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว

ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของเราก็เช่นกัน เราจะต้องรับเอาชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จเข้ามาในชีวติ ของเราแล้วเท่านั้น
ถวายชีวติ ทั้งหมด
การเป็ นคริ สเตียน คือการถวายชีวติ ทั้งหมดให้แก่พระเยซู ซึ่ งเปรี ยบได้กบั ชีวติ สมรส เมื่อหลาย
ปี มาแล้วข้าพเจ้ารู ้จกั หญิงสาวคนหนึ่ง ผูซ้ ่ ึ งข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นคนสวยที่สุดในโลก ข้าพเจ้าสนใจหญิงคน
นี้มาก และในที่สุด ก็เกิดสมัครรักใคร่ กบั เธอ เรามิได้เป็ นสามีภรรยากัน โดยการรู ้จกั รักใคร่ เห็นอกเห็น
ใจกัน แต่เราเป็ นสามีภรรยากัน ก็ต่อเมื่อเราตกลงใจ และมีความตั้งใจจริ ง โดยการจดทะเบียนสมรสและ
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โดยการเข้าสู่ พิธีสมรส เมื่อเราได้กล่าวคาปฏิญาณ ต่อหน้าผูท้ ี่ประกอบพิธีสมรส และต่อหน้าแขกที่มา
เป็ นพยานในพิธีสมรสนั้น เราทั้งสองจึงเป็ นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อแต่งงานแล้วข้าพเจ้าและภรรยา ก็ได้แยกตัวออกจากครอบครัวเดิมมาตั้งครอบครัวใหม่ เมื่อ
ข้าพเจ้าพูดคาปฏิญาณนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้สึกประหลาดมหัศจรรย์แต่อย่างใด ฝาพนังโบสถ์มิได้สนั่ สะเทือน
ไม่มีฟ้าร้องฟ้ าแลบอะไรเลย อันที่จริ งแล้ว ข้าพเจ้ารู ้สึกเก้อเสี ยอีก ถึงกระนั้น การสมรสของเราก็
สมบูรณ์ โดยไม่ตอ้ งร้องเสี ยงดังด้วยความดีใจ คาปฏิญาณซึ่ งแสดงออกถึงความปรารถนาแห่งจิตใจของ
เรา เป็ นสุ ดยอดของการหมั้น ซึ่งเรารอคอยมาเป็ นเวลาสามปี ความรักที่ขา้ พเจ้ามีต่อภรรยา ได้งอกงาม
เจริ ญขึ้นทุก ๆ ปี ข้าพเจ้าได้บอกเธอว่าข้าพเจ้ารักเธอนับพัน ๆ ครั้ง แต่ขา้ พเจ้าไม่เคยขอแต่งงานกับเธอ
อีกเลย ตั้งแต่วนั ที่เราปฏิญาณ เป็ นสามีภรรยากัน ในวันสมรสนั้น
มอบความตั้งใจ
ความสัมพันธ์ กับองค์พระเยซูคริ สต์ ก็เป็ นไปในทานองเดียวกัน การถวายชีวติ จิตใจให้แก่
พระองค์ หมายถึงการถวาย ทั้งความรู ้ความเข้าใจ อารมณ์ และความตั้งใจของเรา เพียงแต่เชื่อว่าพระเยซู
คริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ด้วยความรู ้ความเข้าใจเท่านั้นยังไม่พอ เพียงแต่รู้วา่ พระองค์ทรง
สิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความผิดบาปของเราและแม้แต่การรับศีลบัพติศมา ทางานช่วย
คริ สตจักร อ่านพระคัมภีร์ อธิ ษฐาน ทุก ๆ วันเสมอ ๆ ก็ยงั ไม่พอ เราเป็ นคริ สเตียน ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจ
ต้อนรับเอาของประทานจากพระเจ้า ความรักและการยกโทษบาปของพระองค์ โดยองค์พระเยซู คริ สต์
เท่านั้น เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เรารับนิสัยใหม่ เราบังเกิดใหม่ ในครอบครัวของพระเจ้า และเรา
เริ่ มมีประสบการณ์ในการมีชีวติ นิ รันดร์
พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เมื่อเรารับเอาของขวัญที่เรา
ปรารถนาเราจะสนองตอบอย่างไร? แน่ละ เรายืน่ มือออกไปรับเอา และกล่าวขอบคุณผูใ้ ห้
ถ้าหากท่านยังไม่เคยพูดกับองค์พระเยซูคริ สต์วา่ “ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระองค์ไว้เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของข้าพระองค์” ขอให้ท่านตัดสิ นใจกระทาเช่นนั้น เสี ยตั้งแต่บดั นี้พระเยซูตรัสว่า “นี่แน่ะ
เรายืนเคาะอยูท่ ี่ประตู ถ้าผูใ้ ดได้ยนิ เสี ยงของเรา และเปิ ดประตู เราจะเข้าไปหาผูน้ ้ นั ”
จงอธิ ษฐานขอให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้ และอ้างเอาสิ ทธิ แห่งพระ
สัญญาของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้เสด็จเข้ามาตามพระสัญญาของพระองค์แล้ว
พระองค์จะไม่ทรงหลอกลวงท่านเลย
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จงขอบพระคุณพระองค์
พระเยซูคริ สต์ได้เปลี่ยนชีวิตของคนจานวนมากมายหลายล้าน เมื่อท่านได้ตอ้ นรับพระองค์แล้ว
อย่าหลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ โดยการเชื้ อเชิ ญให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่ง
เพราะพระองค์ได้เสด็จเข้ามาประทับในชีวติ จิตใจของท่านแล้ว ท่านควรจะตั้งต้นขอบพระคุณพระองค์
ตลอดชีวิตของท่าน ที่พระองค์สถิตอยูก่ บั ท่านพระองค์ทรงสัญญาว่า จะสถิตอยูก่ บั ท่านตลอดไป
พระองค์ตรัสว่า “เราจะไปละท่าน หรื อทอดทิ้งท่านเลย”
ครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าย้าถึงเรื่ องนี้ ในการประชุมเผยแพร่ ที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่ง หญิงสู งอายุคน
หนึ่งกล่าวกับข้าพเจ้าด้วยน้ าตาไหลพรากว่า “ดิฉนั สอนรวีวารศึกษามาสี่ สิบปี แล้ว ดิฉนั อธิษฐานเชิญให้
พระเยซูเสด็จเข้ามาในจิตใจของดิฉนั แทบทุกวัน
ดิฉนั ไม่เคยแน่ใจว่าพระองค์ประทับอยูก่ บั ดิฉนั
นับตั้งแต่วนั นี้ เป็ นต้นไป จนกว่าชีวติ ของดิฉนั จะหาไม่ ดิฉนั จะทูลพระองค์วา่ ดิฉนั ขอบพระคุณ
พระองค์ที่พระองค์ประทับอยูใ่ นชีวติ ของดิฉนั แล้ว ดิฉนั จะไม่หลู่พระเกียรติของพระองค์อีกเลย”
ถ้าหากท่านเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวติ ของท่าน ครั้งแล้วครั้งเล่า ท่านควรจะเลิกทาเช่นนั้น และ
ตั้งต้นขอบคุณพระองค์เสี ยตั้งแต่บดั นี้ เพราะพระองค์ได้เข้ามาในชีวติ จิตใจของท่านแล้ว หรื อถ้าหาก
ท่านยังไม่เคยต้อนรับพระองค์เลย ท่านสามารถอธิ ษฐานต้อนรับเอาพระองค์ได้เดี๋ยวนี้ โดยอธิ ษฐานตาม
ตัวอย่างข้างล่างนี่ “ข้าแต่พระเยซูคริ สต์เจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาพระองค์เป็ นที่สุด ข้าพระองค์ขอเปิ ด
ประตูชีวติ จิตใจต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์
ขอขอบพระคุณพระองค์เป็ นอย่างยิง่ ที่พระองค์ทรงอภัยในความผิดบาปให้แก่ขา้ พระองค์ โปรด
ครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของข้าพระองค์
และช่วยให้ขา้ พระองค์ดาเนินชีวติ ตามพระประสงค์ของ
พระองค์เถิด”
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2. จงแน่ ใจว่ า ไม่ มคี วามบาปใด ๆ ทีย่ งั ไม่ สารภาพ ตกค้ างอยู่ใน
ชีวติ ของท่ าน
ถ้ามีความผิดบาปใด ๆ หรื อกิริยาท่าทีใด ๆ ของท่าน ไม่เป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าแล้ว สิ่ ง
เหล่านั้นจะทาลายความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระองค์ พระเจ้าจะประทับอยูใ่ นชีวิตและสาแดงความ
รักของพระองค์ ผ่านทางจิตใจของท่านไม่ได้ และท่านจะเป็ นคริ สเตียนที่ขาดความยินดี และไร้ผลใน
การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ เราอ่านพบในพระธรรมฮีบรู บทที่ 10 ว่า องค์พระคริ สต์เสด็จมา เพื่อเป็ น
เครื่ องถวายบูชาไถ่บาปของเรา พระคัมภีร์เดิมบันทึกให้เราทราบถึงพิธีถวายเครื่ องบูชาไถ่บาป ของชน
ชาติอิสราเอลว่า พวกเขาได้นาเครื่ องสักการะบูชาให้ปุโรหิ ต ปุโรหิ ตเป็ นผูฆ้ ่าสัตว์ และนาเอาเลือดมาปะ
พรมไว้บนแท่นบูชา แต่เมื่อครบกาหนดเวลาอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ตามคาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม
แล้ว พระองค์ได้ส่งพระเยซู คริ สต์ ให้เสด็จลงมาตายไถ่บาปของเรา พระองค์ถวายชีวิตของพระองค์เอง
เป็ นเครื่ องบูชาไถ่โทษบาปของเรา ดังนั้นเราจึงไม่ตอ้ งถวายเครื่ องบูชาไถ่โทษอีกแล้ว
เราไม่จาเป็ นต้องทาอะไรอีก นอกเหนือไปกว่าที่องค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกระทาบนไม้กางเขน
เพื่อเราแล้ว เราไม่ตอ้ งเคร่ งเครี ยดอยูก่ บั การประพฤติ การปฏิบตั ิ เพื่อจะทาให้การไถ่โทษของพระองค์
บนไม้กางเขน ครบถ้วนยิง่ กว่านั้นอีกเราเพียงแต่สารภาพความผิดบาปของเรา และยอมรับเอาการตายไถ่
บาปแทนเราของพระองค์ ไม่วา่ จะเป็ นบาปที่เรากระทาในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต พระคัมภีร์กล่าวว่า
“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็ทรงยกบาปของเราและจะทรงชาระ
เราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น”
เห็นด้ วยกับพระเจ้ า
คาว่า “สารภาพ” หมายความว่าอย่างไร ในภาษากรี กซึ่ งเป็ นภาษาแรกเริ่ มของพระคริ สตธรรม
ใหม่ คาว่า “สารภาพ” หมายความว่า “ยอมรับกับ” หรื อ “เห็นด้วยกันกับ” ถ้าเช่นนั้น เราจะทาอย่างไร
เมื่อเราเห็นด้วยกันกับพระเจ้า?
ประการแรก เรายอมรับว่าสิ่ งที่เรากระทานั้นเป็ นสิ่ งที่ผิด พระเจ้าทรงเป็ นองค์บริ สุทธิ์ ไม่มี
ความผิดบาปใด ๆ เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับพระองค์ได้ แต่ถึงกระนั้น พระองค์ทรงรักคนบาป แต่เกลียดชัง
ความผิดบาปของเขา พระองค์ทรงรักเรา ไม่วา่ เราจะกระทาสิ่ งใดมาแล้ว หรื อมีความผิดบาปอะไรใน
ชีวติ ของเรา เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าตรัสกับเราด้วยเสี ยงกระซิ บว่า “เรามีความเศร้าพระทัย
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ในการประพฤติของเจ้า และท่าทีในจิตใจของเจ้า” เราควรตระหนักว่า เราได้กระทาผิดต่อน้ าพระทัย
ของพระองค์ ฉะนั้นเราจึงจาเป็ นต้องยอมรับและเห็นด้วยกันกับพระเจ้าว่า เราได้ทาผิด
ประการที่สอง เรายอมรับว่า ความผิดใด ๆ ที่เราได้กระทานั้น พระเจ้าทรงลบล้างให้เราแล้วบน
ไม้กางเขน ฉะนั้นเราควรขอบพระคุณพระองค์ที่พระคริ สต์ได้ทรงยอมตายแทนเรา
ประการที่สาม เรากลับใจใหม่ ความหมายคาว่า “กลับใจใหม่” คือ เปลี่ยนทิศทางแห่งความคิด
ใหม่ เมื่อเราเปลี่ยนทัศนะของเราเกี่ยวกับความผิดบาป โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว
เราจะสามารถเปลี่ยนการกระทาของเราได้ เราจะเปลี่ยนจากการกระทาสิ่ งที่ไม่พอพระทัยพระเจ้ามา
กระทาในสิ่ งที่ชอบพระทัยพระองค์
คริ สเตียนบางคนพูดว่า “เราไม่จาเป็ นต้องสารภาพความบาปของเรา เพราะพระเยซูได้ทรงอภัย
โทษให้เราแล้วจะดาเนินชีวิตตามใจชอบก็ได้ และยังจะได้เข้าในเมืองสวรรค์อีกด้วย” ความคิดเช่นนั้น
ขัดหลักคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างมากทีเดียว คนที่คิดเช่นนี้ อาจจะไม่รู้วา่ พระเยซูคริ สต์
ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตนเสี ยด้วยซ้ า ข้าพเจ้าเคยเห็นคนเป็ นอันมาก ซึ่ งครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ใช้
เขาให้เกิดผลอย่างมหัศจรรย์เพื่อพระองค์ แต่เดี๋ยวนี้ ตวั เขาเอง หลงทางห่างเหิ นจากพระองค์ เพราะว่าเขา
เริ่ มคิดผิด ๆ เช่นนี้เอง
ข้ อพิสูจน์ ทแี่ ท้ จริง
เพื่อแก้ความคิดผิด ๆ ดังกล่าว อัครสาวกยอห์นได้เขียนไว้วา่ “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ ฝากมายังท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะไม่ได้หลงกระทาผิดและถ้าผูใ้ ดหลง
กระทาผิด เราก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือสถิตอยูก่ บั พระบิดา คือพระเยซูคริ สต์ผเู ้ ที่ยงธรรมนั้น และพระองค์
นั้นเป็ นผูท้ รงระงับพระพิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียว แต่วา่ มนุษย์
โลกทั้งสิ้ นด้วย ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราคงทราบว่า เรารู ้จกั พระองค์ คนใด ๆ
ที่วา่ “ข้าพเจ้ารู ้จกั พระองค์ แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็ นคนพูดมุสา และ
ความจริ งไม่ได้อยูใ่ นคนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ที่ประพฤติตามพระโอวาทของพระองค์ ความรักของพระ
เจ้าก็สาเร็ จในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู ้วา่ เราอยูใ่ นพระองค์ คือ
ผูใ้ ดว่าตนอยูใ่ นพระองค์ผนู ้ ้ นั ก็ควรประพฤติตามที่พระองค์ทรงประพฤติน้ นั ”
ตามข้อพระธรรมที่อา้ งมานี้ เรามีเหตุผลที่จะสงสัยได้วา่ ใครก็ตามที่อา้ งตัวว่าเป็ นคริ สเตียนแต่
ไม่อยากทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า คนนั้นอาจจะไม่เป็ นบุตรของพระเจ้าเลย จริ งอยูค่ วามผิดบาป
ของเราได้รับการชาระล้างแล้วบนไม้กางเขนเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์แทนเรา แต่วา่ เราต้องยอมรับเอา
ความจริ งข้อนี้ ในชีวติ ของเรา โดยการสารภาพความผิดบาปนั้น ใครก็ตาม ที่ไม่ยอมสารภาพความผิด
บาปของตนและหันหลังให้กบั ความผิดนั้น ความผิดและผลแห่งความชัว่ ที่เขาได้กระทาจะท่วมท้นอยู่
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ในชีวติ ของเขา เขาจะไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้เลย เขาจะอธิ ษฐาน แต่จะไม่ได้รับคาตอบ เขาอาจจะ
พยายามเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ แต่จะไม่มีผล”
พระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่เศร้าพระทัยเลย ถ้าหากเราดาเนินชี วติ ในความบริ สุทธิ์ คริ สเตียน
ที่ไม่ยอมสารภาพความผิดบาป และพิจารณาตัวเอง เขาจะรับการเฆี่ยนตีจากพระเจ้า เพราะพระองค์รัก
บุตรของพระองค์ทุกคน ฉะนั้นพระองค์จึงทรงเฆี่ยนตีสั่งสอนบุตรที่ฝ่าฝื นคาสั่งของพระองค์ พระคัมภีร์
กล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้ข่มความชัว่ ไว้ในใจของข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคงไม่ทรงสดับฟัง”
เมื่อพระเจ้าชี้ให้ท่านเห็นความผิดบาปอันใดในชีวติ จิตใจของท่าน จงสารภาพทันที จงหายใจ
ทางวิญญาณ หายใจออกโดยการสารภาพความผิดบาป จงหลีกเลี่ยงจากการปรับโทษ

ตัวเองโดยการสอดส่ องหาความบาปในตัวเองทั้งวันทั้งคืน จงสารภาพความบาปที่พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ทรงสาแดงในชีวิตท่านเท่านั้น การสารภาพความผิดบาป เป็ นกุญแจเปิ ดรับความบริ สุทธิ์ ในชีวติ
และผลแห่งการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์
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3. จงแน่ ใจว่ าชีวติ จิตใจของท่ านซาบซ่ านเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ให้เกิดผลนั้น ชีวิตของเราจะต้องซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั หมายความว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงครอบครองบังคับบัญชาชีวติ จิตใจของเรา
และประทานฤทธิ์ เดชให้แก่เราผูเ้ ป็ นบุตรของพระเจ้า ในการดาเนิ นชีวติ และในการเป็ นพยานให้เกิดผล
เพื่อพระองค์ มีคาสองคาและพระธรรมสองข้อ ซึ่งสาคัญมาก คาแรกคือ พระบัญชา พระธรรมเอเฟซัส
5:18 บอกเราว่า “อย่าเมาเหล้าองุ่น ซึ่ งจะทาให้เสี ยคน แต่จงให้ชีวติ จิตใจของท่าน ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไป
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ข้อความนี้ หมายความว่า เราจะต้องให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ครอบครองบังคับบัญชาชี วติ จิตใจ
ของเรา และประทานฤทธิ์ เดชให้เรา นี่เป็ นพระบัญชาของพระเจ้าสาหรับคริ สเตียนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
นักเทศน์ หรื อศิษยาภิบาล หรื อครู สอนรวีวารศึกษา แต่เป็ นพระบัญชาสาหรับผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซูคริ สต์
ทุกคน
พระบัญชาและพระสั ญญา
ให้เราพิจารณา พระบัญชา ของพระเจ้ากับ พระสัญญา ของพระองค์ในพระธรรม 1 ยอห์น
5:14,15 ว่ามีส่วนสัมพันธ์กนั อย่างไร “นี่คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือว่าเราทูลขอสิ่ งใดที่เป็ น
พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู ้วา่ พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเรา
ทูลขอสิ่ งใด ๆ เราก็รู้วา่ เราได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” โดยการพึ่งพระบัญชา และพระสัญญา
ของพระเจ้า ถ้าหากท่านยอมถวายชีวติ จิตใจให้แก่พระคริ สต์ โดยความเชื่ อแล้ว พระองค์จะทรงเติมชีวติ
จิตใจของท่าน ให้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
องค์พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสแก่เรา ผ่านทางอัครสาวกของพระองค์วา่ “ท่านทั้งหลายจงคอยอยูใ่ น
กรุ ง (เยรู ซาเล็ม) กว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดชที่มาจากเบื้องบน” และก่อนที่พระเยซูคริ สต์เสด็จ
ขึ้นไปสวรรค์ พระองค์ได้ตรัสแก่สาวกของพระองค์วา่ “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่
แคว้นยูดาแคว้นสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
เรากาชับผูร้ ่ วมงานในองค์การของเรา ซึ่ งกาลังทาการรับใช้พระเจ้าอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
ว่า “อย่าออกไปปฏิบตั ิพระเจ้า จนกว่าท่านจะรู ้แน่แก่ใจจริ ง ๆ ว่า ชีวติ จิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้น
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ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” งานใด ๆ ที่เรากระทาเพื่อองค์พระเยซูคริ สต์ ถ้าไม่ได้กระทาโดยพึ่งฤทธิ์
เดชแห่งองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว จะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ งานใด ๆ ที่เรากระทาเพื่อ
พระองค์ โดยอาศัยกาลังอานาจของเนื้อหนัง งานนั้นก็เปล่าประโยชน์เสี ยเวลา เป็ นที่หลู่เกียรติพระนาม
ของพระองค์ ผลงานนั้นก็เปรี ยบเสมือนตั้งอยูบ่ นรากของไม้ หญ้าแห้ง หรื อฟางในวันพิพากษาขององค์
พรคริ สต์ มันก็จะถูกเผาผลาญให้วอดวายไปหมด
ชีวติ ทีเ่ ตรียมพร้ อมเพือ่ ปฏิบัติการ
ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือชี วติ ที่เตรี ยมพร้อมเพื่อที่จะรับใช้พระ
เยซูคริ สต์ แต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่า ท่านจะต้องมีประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างมากมาย ที่จริ งแล้ว การที่มี
ความรู้สึกหรื ออารมณ์แรงนั้นย่อมเป็ นอันตรายเสี ยอีก เปรี ยบเสมือนการเทน้ ามันเบ็นซิ นลงบนพื้นดิน
แล้วจุดไม้ขีดไฟโยนใส่ มันจะลุกเป็ นเปลวเพลิงมีควันโขมงสักครู่ หนึ่ง แล้วก็ดบั มอดไป จริ งอยูม่ นั เป็ น
ภาพที่น่าตื่นเต้น แต่การกระทาเช่นนั้นเป็ นการกระทาที่ไม่มีประโยชน์
คริ สเตียนมากมาย เสาะแสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์ ซึ่ งการกระทาเช่นนั้นเป็ นการหลู่
เกียรติพระเจ้าเพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วา่
“คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความเชื่ อ”
และ “การกระทาใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความเชื่อมัน่ ก็เป็ นบาปทั้งสิ้ น” เพราะฉะนั้น ใคร ๆ ก็ตามที่เสาะ
แสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์ ก็ปฏิเสธหลักการแห่งความเชื่อ บางครั้งเมื่อข้าพเจ้ากาลังเทศนาต่อที่
ประชุมหรื อกาลังสนทนาเป็ นส่ วนตัว ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าฤทธิ์ เดชของพระเจ้ากาลังแผ่ซ่านอยูใ่ นตัวของ
ข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้าก็ไม่จาเป็ นต้องแสดงอารมณ์จนออกหน้าออกตา บางครั้งเมื่อข้าพเจ้าต้องเดินทาง
เหน็ดเหนื่ อย ร่ างกายอ่อนเปลี้ยเต็มที่ ถึงกระนั้นถ้าไม่มีบาปใด ๆ ซ่อนเร้นอยูใ่ นชีวิตจิตใจ ข้าพเจ้าก็
สามารถที่จะมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อได้เหมือนกัน โดย
ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีความรู ้สึกตื่นเต้นทางอารมณ์แต่อย่างใด ข้าพเจ้าไม่พ่ งึ พิงอารมณ์ แต่พ่ งึ พิงพระ
วจนะของพระเจ้า คือพระบัญชา และพระสัญญา ของพระเจ้า
โดยความเชื่ อท่านสามารถแน่ใจว่า ท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตลอด
ชีวติ ของท่าน โดยการ “หายใจฝ่ ายวิญญาณ” หายใจออกก็คือการสารภาพความผิดบาปของท่าน และ
หายใจเข้าก็คือ การรับฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าโดยความเชื่ อ พระบัญชาของพระองค์ในชีวติ ของเราก็คือ
จงซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระสัญญา ของพระองค์ ก็คือ ถ้าเราขอสิ่ งใดตาม
น้ าพระทัยของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงกระทาให้ ฉะนั้นชีวติ ของเราจึงจะซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ โดยความเชื่ อ ทั้งเวลาที่มีความรู ้สึก และเวลาที่ขาดความรู ้สึก
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ยอมให้ พระวิญญาณครอบครอง
ขณะนี้ ถ้าท่านรู ้ตวั ว่าชี วติ จิตใจของท่าน ยังมิได้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ท่านจะอธิ ษฐานขอจากพระองค์ได้เดี๋ยวนี้วา่ “ข้าแต่องค์พระเยซูคริ สต์ ข้าพระองค์ขอเชิ ญให้พระองค์
ครอบครองชี วติ จิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ยดึ สิ่ งใดไว้สาหรับตัวเองเลย ข้าพระองค์ตอ้ งการ
ให้พระองค์เป็ นเจ้าเหนือชีวิตจิตใจของข้าพระองค์โดยความเชื่อข้าพระองค์ขอรับเอาความครบบริ บูรณ์
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
ถ้าท่านได้อธิ ษฐานตามตัวอย่างข้างบนนี้ โดยการพึ่งพระบัญชาและพระสัญญาของพระเจ้า
ท่านก็แน่ใจได้วา่ บัดนี้ ชี วติ ของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยที่ท่านไม่
จาเป็ นต้องมีความรู ้สึกหรื ออารมณ์แต่ประการใด เป็ นแต่เพียงไว้วางใจในพระเจ้าและพระวจนะของ
พระองค์เท่านั้น จงระลึกอยูเ่ สมอว่า อารมณ์ที่ถูกต้องเป็ นผลที่เนื่องมาจากการดาเนินชีวติ โดยความเชื่ อ
เท่านั้น และเมื่อท่านออกไปประกาศความเชื่อของท่านแก่คนอื่น โดยพึ่งฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ พระเยซูทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงสาแดงพระองค์เองในชีวติ ของทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์
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4. จงเตรียมพร้ อมทีจ่ ะเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์
การอบรมเพื่อให้มีส่วนในการประกาศ เราได้จดั ขึ้นในหลายแห่งทัว่ โลก เพื่อที่จะสอน
นักศึกษา ศิษยาภิบาลและคริ สเตียนทัว่ ไป ให้รู้จกั วิธีที่จะมีชีวติ ที่เกิดผลในการเป็ นพยาน โดยการศึกษา
เพียงสองสามชัว่ โมงเท่านั้น หลังจากได้เรี ยนรู ้วธิ ี ที่จะดาเนินชีวติ อย่างมีชยั และเกิดผลเพื่อพระเยซูแล้ว
คนเหล่านั้นก็จะออกไปเป็ นพยานอย่างมีชีวติ จิตใจทีเดียว
ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงใช้มหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรมต่าง ๆ ในการตระเตรี ยมผูร้ ับใช้ของพระองค์ ซึ่ งเป็ นการศึกษาระยะยาวพระเจ้าไม่ได้เรี ยกทุกคน
ให้เป็ นนักเทศน์ แต่พระองค์ได้เรี ยกทุกคนให้ทาการประกาศ ขอบพระคุณพระเจ้าที่เราทุกคนมีสิทธิ
พิเศษ ในการร่ วมงานประกาศพระกิตติคุณเพื่อพระเยซู คริ สต์ พระมหาบัญชาของพระองค์ในพระ
ธรรมมัทธิว 28:18-20 เป็ นพระมหาบัญชาสาหรับคริ สเตียนทุกคน
การอบรมอย่างเต็มที่เพียงสองชัว่ โมงเท่านั้น
ก็จะสามารถทาให้ท่านรู ้ถึงวิธีการดาเนินชีวิต
ด้วยกันกับพระวิญญาณ

บริ สุทธิ์
และวิธีเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ให้เกิดผลโดยการใช้หนังสื อกฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่
ประการ หรื อ จดหมายถึงคุณประเสริ ฐ หรื อหนังสื อความเป็ นเอกของพระเยซู ฯลฯ
คริ สเตียนบางคนเกิดผลมากกว่าคนอื่น ถ้าหากท่านเห็นเพื่อนคริ สเตียนของท่านนาคนมาเชื่อ
พระเยซู มากกว่าท่าน ท่านไม่ควรท้อใจ ท่านจงจาไว้วา่ คนที่มาเชื่อพระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ ี่พระวิญญาณ
ได้ทรงนาให้มาเชื่อพระองค์
เราจะเห็นได้วา่ หน้าที่ของเรา คือต้องติดสนิทอยูก่ บั องค์พระคริ สต์ ยอมให้พระองค์
ครอบครองบังคับบัญชาชีวิตจิตใจของเรา ประทับอยูใ่ นร่ างกายของเรา ทรงคิดผ่านมันสมองของเรา
และทรงรักผ่านจิตใจของเรา และตรัสผ่านริ มฝี ปากของเรา ถ้าเราทาเช่นนี้ พระองค์จะทรงเปลี่ยนชีวติ
ของคนที่เราพยายามนามาหาพระองค์ เราจะต้องติดสนิทอยูก่ บั พระองค์เหมือนกิ่งติดอยูก่ บั ลาต้น แล้ว
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พระองค์จะทาให้เราเป็ นผูเ้ กิดผลฝ่ ายวิญญาณ หน้าที่ของเรา คือต้องติดตามองค์พระเยซูคริ สต์ และ
หน้าที่ของพระองค์ คือที่จะกระทาให้เราเกิดผลเพื่อพระองค์
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะใช้มนุษย์ ไม่ใช่ทูตสวรรค์ในการนาคนที่ยงั ไม่รู้จกั พระเยซู มา
หาองค์พระเยซูคริ สต์พระเจ้าไม่มีริมผีปาก นอกจากริ มผีปากของเรา พระองค์ไม่มีเท้านอกจากเจ้าของ
เรา พระองค์ไม่มีมือ นอกจากมือของเรา ฉะนั้นพระองค์ทรงใช้ตวั เราออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐ
ของพระะองค์ ถ้าเราเชื่อพระองค์ พระองค์จะทรงใช้เราขอให้เราจาไว้วา่ การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ที่
เกิดผลดี

นั้น คือการเป็ นพยานด้วยการพึ่งฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมอบการเกิดผล
ไว้กบั พระเจ้า
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5. จงอธิษฐานสมา่ เสมอ
พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะ
ให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่ และยิง่ กว่านั้นพระสัญญาของพระองค์ ที่ให้แก่เรามีวา่ ถ้าเราขอสิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใด ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงสดับฟังเรา และถ้าพระองค์ทรงสดับฟังเราพระองค์
จะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเรา ให้ท่านถามตัวเองซิ วา่ ท่านต้องการให้คนที่ท่านรัก เพื่อนของท่าน หรื อ
เพื่อนบ้านของท่าน เข้ามาหาองค์พระคริ สต์ไหม ให้ท่านจดรายชื่อของคนเหล่านั้นลง และตั้งต้น
อธิษฐานขอตามรายชื่ อของคนเหล่านั้นเป็ นประจา แล้วพระองค์จะทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่านตาม
พระสัญญา พระองค์ได้มอบสิ ทธิ น้ ีแก่ท่าน และพระสัญญาของพระองค์ยอ่ มเป็ นความจริ ง

ต่อจากนั้นท่านจงเป็ นพยานถึงองค์พระเยซูคริ สต์กบั คนในครอบครัวของท่าน กับคนที่ท่านรัก
หรื อมิตรสหายของท่านโดยพึ่งฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
และโดยความเชื่อ จง
ขอบพระคุณพระองค์ ถึงการที่พระองค์จะทรงนาพวกเขามาหาองค์พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน
ด้วยน้ าตาไหลเพื่อพี่นอ้ งญาติมิตรของข้าพเจ้า เพื่อให้พวกเขาเชื่อพึ่งพระเยซูคริ สต์ แต่วา่ วันหนึ่งข้าพเจ้า
ตระหนักว่า พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้เขาเหล่านั้นพินาศ เพราะพระองค์ทรงรักเขายิง่ กว่าที่
ข้าพเจ้ารักเขาเสี ยอีก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่ มต้นขอบพระคุณพระองค์โดยเชื่อว่า คนเหล่านั้นจะกลับใจเชื่อ
ในองค์พระเยซูคริ สต์
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พระเจ้ าได้ ทรงสั ญญาแล้ว
ถึงแม้วา่ ทุกคนที่ขา้ พเจ้าอธิ ษฐานเผื่อนั้น ยังไม่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าจริ ง ๆ ข้าพเจ้าก็มิได้ร้องไห้
ข้าพเจ้ากลับมีความยินดี เพราะแน่ใจว่า สักวันหนึ่ง เขาจะต้องกลับมาหาพระเยซูอย่างแน่นอน พระเจ้า
ได้ทรงสัญญาไว้แล้ว พระองค์ไม่ตรัสคาเท็จ ข้าพเจ้ารู ้วา่ มีบางคนไม่เห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่าพระเจ้าทรง
ตอบคาอธิ ษฐานโดยวิธีน้ ี ข้าพเจ้ายอมรับว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ ใหญ่ยงิ่ ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใด ที่พระองค์ทรง
กระทาไม่ได้ขณะเดียวกัน พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีอิสรภาพในการตัดสิ นใจ
ข้าพเจ้าคุน้ เคยกับข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะเช่น “พระองค์จึง
มิได้กระทาการมหัศจรรย์มากในเมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเชื่อ” “โอ เยรู ซาเล็ม เยรู ซาเล็มที่ได้ฆ่า
บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ และเอาหิ นขว้างผูท้ ี่รับใช้มาหาเจ้า ให้ถึงตาย เราใคร่ จะรวบรวมลูกของเข้าไว้
เนื่อง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกไว้ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ” “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เรา
ได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่
เพื่อว่า เมื่อท่านทูลขอสิ่ งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่ งนั้นให้แก่ท่าน”
ถึงแม้วา่ ความหมายของข้อพระคัมภีร์ดงั ที่ได้อา้ งมาแล้วนั้น อาจจะไม่ชดั แจ้งมากนัก เกี่ยวกับ
การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ และอาจตีความหมายได้หลายทาง แต่ก็ยงั มีขอ้ พระคัมภีร์อีกมากมายที่
เข้าใจได้ง่ายและชัดทีเดียว เกี่ยวกับการนาคนมาเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ เช่น “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวติ นิ
รันดร์ ” “บรรดาผูท้ างานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหาย
เหนื่อยเป็ นสุ ข” “พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็ นคนบาปอยู่
นั้น พระคริ สต์ได้ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรา” “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ได้ทรงเฉื่ อยช้าในเรื่ องพระสัญญาของ
พระองค์ ตามที่บางคนคิดเช่นนั้น แต่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้า
นาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ย
ใหม่” พระเจ้า “มีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริ ง”
อธิษฐานตามการนาของพระวิญญาณ
ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่า ทุกคนที่ได้ยนิ ได้ฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ จะกลับใจเป็ นคริ ส
เตียน แต่เราต้องรับผิดชอบในการอธิ ษฐานเผื่อเขา และเป็ นพยานให้เขาฟังถึงองค์พระเยซูคริ สต์ พระเจ้า
เท่านั้นที่จะทรงกระทาให้เขาเชื่อ และเปลี่ยนชีวติ ของเขา ให้เราระลึกอยูเ่ สมอว่า ผูท้ ี่ติดสนิทอยูก่ บั พระ
เจ้าเท่านั้น จึงจะมีความหวังว่า พระองค์จะทรงตอบคาอธิ ษฐานของเขา ฉะนั้นจงแน่ใจว่า ท่านดาเนิน
ชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณ และอธิ ษฐานตามการนาของพระวิญญาณ อย่าหวังว่า ผูท้ ี่ไม่มีชีวติ ฝ่ าย
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วิญญาณอย่างแท้จริ งจะได้รับคาตอบในการอธิ ษฐานมากนัก ถ้าท่านเป็ นห่วงดวงวิญญาณของคนอื่น ๆ
และต้องการให้พระเจ้าตอบคาอธิ ษฐานท่านต้องมัน่ ใจว่า ท่านกาลังดาเนินชีวิต และอธิ ษฐานโดยมอบ
ให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาชีวติ จิตใจของท่าน
คาอธิษฐานทีไ่ ด้ รับการแนะแนวจากพระเยซู
ท่านอาจถามข้าพเจ้าว่า “ถ้าหากผมดาเนินชี วติ ด้วยกันกับองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และยอมอยู่
ใต้การครอบครองของพระองค์ เมื่อผมอธิ ษฐานเพื่อคนใด พระเจ้าจะนาคนนั้นมาหาพระเยซูใช่ไหม?
ถ้าเป็ นเช่นนั้น ผมจะออกไปยืนกลางถนนหรื อเข้าไปเยีย่ มคนไข้ในโรงพยาบาล และอธิ ษฐานเผือ่ ทุกคน
ที่ผมพบปะ เพื่อจะให้คนเหล่านั้นเชื่อในพระเยซูคริ สต์” แน่ละข้าพเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนั้น แต่
ข้าพเจ้าขอย้าว่า ถ้าท่านดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์พระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งประทับอยู่
ในชีวติ จิตใจของท่าน และผูซ้ ่ ึ งเสด็จมาเพื่อแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอดนั้น พระองค์ทรง
ทราบจิตใจของทุกคน พระองค์จะทรงแนะท่านให้อธิ ษฐานเผือ่ คนบางคนโดยเฉพาะ
พระธรรมฟิ ลิปปี 2:13 กล่าวว่า “พระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจอยูภ่ ายในท่าน ให้ท่านมีใจ
ปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” ดังนั้นท่านสามารถรู ้ได้วา่ ถ้าท่านดาเนิ นชีวติ
ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และอธิ ษฐานตามการนาของพระองค์ พระเจ้าจะทรงกระตุน้ จิตใจของ
ท่าน ให้อธิ ษฐานเผือ่ คนหนึ่งคนใดตามพระประสงค์ของพระองค์ แล้วคนนั้นจะมาเชื่ อในพระเยซูคริ สต์
ตามพระสัญญาของพระองค์
พระสัญญาของพระองค์คืออะไร “นี่คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่ งใด ที่
เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู ้วา่ พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อ
เราทูลขอสิ่ งใด ๆ เรารู ้วา่ เราได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” “พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู ้
หนึ่งผูใ้ ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสี ยใหม่”
ให้เราพิจารณาดูวา่ ถ้าความเชื่อเท่านั้นเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า อะไรจะพอพระทัยพระองค์
มากที่สุด การอธิ ษฐานด้วยน้ าตาไหลเพื่อคนที่เรารัก หรื อการขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้า ในการที่
พระองค์จะทรงนาคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูตามพระสัญญาของพระองค์
ตารางเวลาของพระเจ้ า
ข้อควรระวังก็คือว่า ตารางเวลาของพระเจ้า ย่อมจะไม่เป็ นไปตามเวลาของมนุษย์ที่ขาดความ
อดทน จงไว้วางใจและขอบพระคุณพระเจ้าต่อไปเรื่ อย ๆ เพื่อว่าคนที่ท่านกาลังอธิ ษฐานเผื่อจะได้รับ
ความรอด และเจริ ญขึ้นในความเชื่อ มิใช่เพียงอธิ ษฐานเพื่อให้กลับใจใหม่เท่านั้น แต่ตอ้ งอธิ ษฐานเพื่อ
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คนที่เชื่อแล้ว ให้เขาเจริ ญขึ้นในชีวติ คริ สเตียนด้วย ถ้าหากเราอยากจะให้เขาเป็ นผูต้ ิดตามพระองค์ และ
เป็ นผูท้ ี่เกิดผลทวีคูณต่อไปอีก
จงเอาตัวอย่างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ซึ่ งพระองค์ทรงอธิ ษฐานเพื่อศิษย์ของพระองค์ใน
พระธรรมยอห์นบทที่ 17 ว่า “ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อเขา ข้าพระองค์มิได้อธิ ษฐานเผื่อโลก แต่เพื่อคน
เหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ขา้ พระองค์ เพราะว่าเขาเป็ นของพระองค์” อาจารย์เปาโลและผูเ้ ขียน
พระคริ สตธรรมใหม่คนอื่น ๆ ได้เชิญชวนให้ผอู ้ ่านอธิ ษฐานเพื่อผูท้ ี่เชื่ อพระเจ้า และเผือ่ ตัวเขาเองด้วย
ฉะนั้นท่านจึงทาบัญชีรายชื่ อของบุคคลต่าง ๆ ที่พระเจ้าดลใจให้ท่านอธิ ษฐานเผือ่ ด้วย ท่านจงออกชื่อ
พวกเขาเป็ นรายบุคคลเมื่อท่านอธิ ษฐาน และอธิ ษฐานเผื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง เมื่อได้รับ
คาตอบจากพระเจ้า จงบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานนั้น ๆ ด้วย
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6. จงออกไปเป็ นพยาน
จงออกไปบอกคนอื่นถึงองค์พระเยซูคริ สต์ อย่านัง่ คอยให้เขามาหาท่าน อุปสรรคในการเป็ น
พยานเพื่อพระคริ สต์อย่างหนึ่ ง คือการไม่ยอมออกไป คริ สเตียนส่ วนมากมักแก้ตวั ว่า “ยุง่ เกินไป” หรื อ
“กาลังคอยการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยู”่ อะไรทานองนี้ เราไม่ตอ้ งรอการนาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เพราะพระเยซูได้ตรัสสัง่ ให้เราออกไปบอกข่าวประเสริ ฐนี้แก่ทุกคนแล้ว”

ขออย่าให้เราลืมว่า การที่เรามาเชื่อพระเยซูน้ นั เป็ นประสบการณ์ที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในชีวิตของเรา
และในทานองเดียวกัน การที่เราจะนาคนอื่นมาเชื่ อในพระองค์ ก็คือผลงานที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดของเรา ฉะนั้น
ขอให้เรากาหนดเวลาสาหรับการออกไปเป็ นพยาน ท่านกาลังใช้เวลาของท่านอย่างไร? จงออกไปเป็ น
พยานทุก ๆ วัน
บางคนอาจจะเป็ นเหมือนข้าพเจ้า หรื อผูร้ ่ วมงานของข้าพเจ้าหลายคน ซึ่ งมีความละอายในการ
เป็ นพยาน ฉะนั้นการบอกคนอื่นถึงเรื่ องของพระเยซู จึงเป็ นการยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา แต่ถึง
กระนั้น เราก็ไม่ควรท้อใจ พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อเสาะหาผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด พระองค์ประทับอยูใ่ น
ชีวติ ของเราแล้ว ฉะนั้นเพียงแต่เราทูลขอความกล้าหาญจากพระองค์ พระองค์จะประทานให้เรา
เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสสนทนาแม้แต่เพียงสองสามนาทีกบั ใคร ๆ ข้าพเจ้าถือว่าพระเจ้าทรงเตรี ยม
โอกาสนั้นสาหรับข้าพเจ้า เพื่อที่จะบอกเล่าถึงความรักและความรอดพ้นบาปจริ งอยู่ ข้าพเจ้าพยายามที่
จะนาคู่สนทนาให้ตดั สิ นใจต้อนรับเอาองค์พระเยซู แต่ขา้ พเจ้าไม่ทอ้ ใจเลย ถ้าเขาไม่ยอมต้อนรับเอา
พระองค์ ข้าพเจ้ามีหน้าที่บอกเขาถึงองค์พระเยซูคริ สต์ แต่เป็ นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะกระทาให้เขา
ต้อนรับเอาองค์พระเยซูการเป็ นพยานให้คนอื่นรู้จกั พระคริ สต์ ควรเป็ นเป้ าหมายในชีวติ คริ สเตียนทุก
คน ฉะนั้นทุก ๆ เช้า จงขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน และขอให้
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พระองค์ทรงใช้ปากเสี ยงของท่านเพื่อบอกเล่าถึงความรัก และการอภัยบาปโทษของพระองค์ให้คนอื่น
ฟังทุกคนโอกาสตลอดวันนั้น
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7 จงพูดถึงเรื่องพระเยซู เท่ านั้น
อาจารย์เปาโล เขียนไว้วา่ “พระองค์น้ นั แหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคน” เมื่อท่าน
ออกไปเป็ นพยานท่านไม่ควรพูดถึงเรื่ องที่ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ เช่นเรื่ องการกีฬาเรื่ องธุ รกิจ หรื อเรื่ องลม
ฟ้ าอากาศ ท่านอาจพูดถึงเรื่ องเช่นนั้นในการเริ่ มต้นสนทนา แต่วา่ อย่าเสี ยเวลาพูดเรื่ อยเปื่ อยจนหมดเวลา
จงอธิ ษฐานทูลขอให้พระเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่ท่านในการนาเอาเรื่ องขององค์พระเยซูคริ สต์มา
เป็ นหัวข้อสนทนาของท่าน
คริ สเตียนหลายคน เมื่อออกไปเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ก็มกั จะเชิญชวนให้คนอื่นไปโบสถ์
หรื อไปคริ สตจักรเท่านั้น การเชิ ญคนอื่นไปคริ สตจักรก็เป็ นการดีเหมือนกัน แต่วา่ นัน่ เป็ นเพียงขั้นต่อไป
ในการนาวิญญาณ คนทัว่ ไปที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า เขาจะไม่สนใจไปโบสถ์ และเขาอาจมีอคติเกี่ยวกับ

โบสถ์ของพวกคริ สเตียน ฉะนั้นอย่าชวนเขาไปโบสถ์ เมื่อท่านเป็ นพยานเรื่ องพระเยซูคริ สต์ จง
รอจนกว่าเขารับเอาองค์พระเยซูคริ สต์แล้ว จึงเชิ ญชวนให้เขาไปร่ วมประชุมที่โบสถ์เมื่อเขามาเป็ นคริ ส
เตียนแล้ว ส่ วนใหญ่จะมีความร้อนรนในการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระเจ้าในคริ สตจักร
ท่านไม่ควรเสี ยเวลาในการที่จะพยายามพิสูจน์วา่ พระคัมภีร์เป็ นพระดารัสของพระเจ้า ท่าน
เพียงแต่ใช้ขอ้ พระคัมภีร์เหล่านั้นในการเป็ นพยาน ถึงแม้วา่ เขาจะไม่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระดารัสของ
พระเจ้า แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะใช้พระวจนะของพระองค์ให้เกิดผลเพื่อพระองค์ เมื่อท่านใช้พระ
คัมภีร์ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ท่านจะเห็นว่าคนหลายคนพร้อมที่จะต้อนรับเอาองค์พระเยซู
คริ สต์อยูแ่ ล้ว ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโคโลสี ถึงแม้วา่ บางคนยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ จงให้
เขามีโอกาสพิจารณาในความจริ งที่ท่านเล่าให้เขาฟัง และวันหลังจงหาโอกาสใหม่ที่จะเป็ นพยานให้เขา
ฟังต่อไป
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ผลไม้ ทสี่ ุ กแล้ ว
เมื่อข้าพเจ้าเป็ นเด็ก ข้าพเจ้าชอบไปเที่ยวสวนผลไม้ของคุณลุง พวกเราเด็ก ๆ ชอบไปเก็บลูกพีช
ที่กาลังสุ กเหลืองอร่ ามอยูต่ ามต้น ลูกไหนที่ยงั เขียวอยู่ เรายังไม่เก็บแต่จะปล่อยเอาไว้สักสองสามวัน จง
จะย้อนกลับมาเก็บใหม่ ฉะนั้นทุกครั้งที่เราเข้าไปในสวนเราจะพบว่ามีผลไม้สุกอยูเ่ สมอ ทานองเดียวกัน
ในการเก็บเกี่ยวผล ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ เรานาเฉพาะคนที่พร้อมแล้วให้รับเอาพระเยซูคริ สต์
ส่ วนคนที่ยงั ไม่พร้อม เราจะรอไว้เพื่อเก็บเกี่ยววันหลัง
อย่าโต้ เถียง
อย่าโต้เถียงกับคนที่ยงั ไม่พร้อมที่จะรับเอาพระเยซูคริ สต์อย่าขัดแย้งหรื อบังคับให้เขาตัดสิ นใจ
แต่จงให้ใบปลิวหรื อหนังสื อให้เขาอ่าน พร้อมกับอธิ ษฐานในใจเพื่อว่าวันหนึ่งจะได้พบหรื อสนทนากับ
เขาอีก แต่ท่านจงพยายามไปหาบุคคลที่พระเจ้าได้เตรี ยมไว้แล้ว ซึ่ งเปรี ยบเสมือนผลไม้ที่สุก คนเหล่านี้
มีอยูท่ วั่ ไป อันที่จริ ง คนที่พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตใจไว้พร้อมแล้ว มีอยูเ่ ป็ นจานวนหมื่นจานวนแสนทีเดียว
ถ้าท่านไปพูดกับคนเหล่านี้ จะเห็นว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เตรี ยมจิตใจของเขาไว้พร้อมแล้ว ที่จะ
ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์
ครั้งหนึ่ง ขณะที่ขา้ พเจ้ากาลังเดินทางโดยเครื่ องบินข้าพเจ้ามีโอกาสได้นาคนสองคนที่พระเจ้า
ได้เตรี ยมจิตใจของเขาไว้แล้ว ให้อธิษฐานต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ คนหนึ่งเป็ นหญิงชราอายุแปด
สิ บปี ซึ่ งต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ดว้ ยความชื่ นชมยินดี ส่ วนอีกคนหนึ่ง เป็ นประธานบริ ษทั ใหญ่แห่ง
หนึ่ง ซึ่งเชื่อมานานแล้วว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า และได้สิ้นพระชนม์เพื่อความผิดบาป
ของเขา แต่เขาก็ยงั ไม่มีโอกาสอธิ ษฐานต้อนรับเอาพระองค์ เข้ามาไว้ในชีวติ จิตใจ
คนที่พระเจ้าเตรี ยมจิตใจไว้พร้อมแล้วมีอยูท่ วั่ ไป
หลังจากที่ขา้ พเจ้าจบคาปราศรัยที่
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อแห่งหนึ่ง ประธานบริ ษทั คนหนึ่งที่ได้มาเยีย่ มลูกชายของเขา ซึ่ งเป็ นคริ สเตียนใหม่
ได้เข้ามาทักทายกับข้าพเจ้าว่า “ผมขอขอบคุณมากครับที่ได้ช่วยเหลือลูกชายของผมในด้านจิตวิญญาณ”
ในการสนทนาข้าพเจ้าถามเขาว่า เขาต้อนรับพระเยซูคริ สต์หรื อยัง เขาตอบอย่างจริ งใจว่า “ยังครับ แต่
อยากจะทาเช่นนั้นเหมือนกัน” เราก้มศีรษะหลับตาอธิ ษฐานและเขาก็ได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์ ลูกชาย
ของเขาดีใจมากที่เห็นบิดาของตนเป็ นคริ สเตียนแล้ว
เมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ ข้าพเจ้ามีโอกาสนาคนหลายประเภท ที่พระเจ้าเตรี ยมจิตใจ
ของเขาไว้แล้ว มาหาพระเยซู เช่น บ๋ อยตามโรงแรม คนขันแท็กซี่ และมัคคุเทศก็เป็ นต้น และไม่วา่
ข้าพเจ้าท่องเที่ยวไปที่ไหนจะเป็ นสหรัฐอเมริ กาหรื อที่อื่น ๆ ตามมหาวิทยาลัย ในหมู่นกั ศึกษา หรื อใน
วงการธุ รกิจ ย่อมมีคนที่พระเจ้าเตรี ยมจิตใจไว้พร้อมแล้วที่จะให้ตอ้ นรับพระเยซู เพียงแต่ท่านเป็ นพยาน
ให้เขาฟังเท่านั้น เขาจะรับเอาพระองค์ทนั ที
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พูดถึงเรื่องพระเยซู เท่ านั้น
ปั จจุบนั นี้ คริ สเตียนที่เป็ นพยานอย่างเกิดผล มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งนี้เพราะเขาได้รับการ
ฝึ กสอนให้เป็ นพยานโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เขาพูดนอกเรื่ อง จึงได้เรี ยบ
เรี ยงหนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ ขึ้น เพื่อช่วยในการเป็ นพยานให้เกิดผลดี การใช้หนังสื อนี้ จะ
ทาให้เราไม่พดู นอกเรื่ อง แต่จะพูดถึงองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้น
แต่มีคนอีกมากมาย ซึ่ งแสดงกิริยาอาการต่อต้านพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ เขาไม่ตอ้ งการ
ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา แต่เมื่อเราบอกเขาถึงองค์พระเยซูคริ สต์ เขาก็จะสนองตอบทันที
ที่ประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ขา้ พเจ้านัง่ แท็กซี่ ข้าพเจ้าได้สนทนากับคนขับแท็กซี่ เขาบอก
ข้าพเจ้าว่า “ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็ นต้นมา ผมเลิกเชื่อศาสนาใด ๆ ในโลกนี้ท้ งั หมด ผมไม่อยาก
มีส่วนกับพระเจ้า ที่อนุญาตให้มนุษย์ในโลกนี้รบราฆ่ากันตาย”
ข้าพเจ้าคัดค้านว่า “ประเดี๋ยวก่อนครับ คุณพูดเช่นนั้นไม่ถูก คุณกาลังกล่าวหาพระเจ้าในสิ่ งที่
มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้น ความชัว่ ความบาปในจิตใจของมนุษย์ต่างหากที่ทาให้มนุษย์รบราฆ่าฟันกันเอง”
ข้าพเจ้าอธิบายให้เขาฟังถึง ความแตกต่างระหว่างคาว่า “ศาสนา” กับ “การเป็ นคริ สเตียน”
“ศาสนา” คือการที่มนุษย์แสวงหาวิธีไปถึงพระเจ้า ส่ วน “การเป็ นคริ สเตียน” นั้น คือทางชีวติ ใหม่ที่พระ
เจ้าทรงสาแดงพระองค์เองแก่มนุษย์โดยทางพระเยซูคริ สต์ หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้อธิ บายให้เขาฟังถึงเรื่ อง
พระเยซูคริ สต์แล้ว ท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปในที่สุดเขาขอให้ขา้ พเจ้านาเขาให้อธิ ษฐานต้อนรับเอาองค์
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
ชักชวนให้ ตัดสิ นใจ
อย่าพูดในเรื่ องผิวเผิน ถ้าท่านประสงค์จะให้พระเจ้าทรงใช้ท่าน นาคนอื่นมาหาพระองค์ก็จงพูด
ถึงเรื่ องพระผูช้ ่วยให้รอด ชักชวนให้ผสู้ นทนาต้อนรับพระองค์เข้ามาไว้ในชีวติ จิตใจของเขา การเป็ น
พยานของเรายังไม่สาเร็ จ จนกว่าเราจะให้เขามีโอกาสต้อนรับเอาองค์พระเยซู ถ้าเป็ นไปได้จงใช้หนังสื อ
กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ เพราะจะทาให้การเป็ นพยานของท่านง่ายและตรงจุด ยิ่งกว่านั้น ท่านยัง
สามารถที่จะมอบหนังสื อนี้ให้คู่สนทนาเอาไปอ่านได้อีกด้วย แม้แต่คริ สเตียนใหม่ ๆ จานวนหลายพัน
ยังสามารถนาคนอื่นมาหาพระเยซูได้โดยการใช้หนังสื อเล่มนี้
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8. จงหวังผลในการเป็ นพยาน
เมื่อท่านบอกคนอื่นถึงองค์พระเยซูคริ สต์ จงหวังผลในการสนองตอบจากเขา ไม่ใช่เพราะท่าน
เป็ นพยานเก่ง ถูกวิธี แต่เพราะความมัน่ ใจในความรัก ความยิง่ ใหญ่ ฤทธานุภาพและพระสัญญาของพระ
เจ้า ที่ไม่ประสงค์จะให้คนหนึ่งคนใดพินาศ แต่ปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่
จงมีความหวังใจว่า คนอื่นจะสนองตอบต่อคาพยานของท่าน เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ได้เสด็จมาเสาะ

แสวงหา และช่วยผูท้ ี่หลงไปให้รอด พระองค์เอง เป็ นผูท้ ี่บญั ชาให้เราออกไปประกาศข่าว
ประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคนทัว่ โลกองค์พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า
ฤทธิ์ อานาจทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดีและใน
แผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้ว พระองค์ทรงบัญชาให้เราออกไป และพระองค์จะสถิตอยู่
กับเราและทรงช่วยชูเรา พระสัญญาของพระองค์ที่ทรงให้แก่อคั รสาวกรุ่ นแรก ก็ยงั เป็ นพระสัญญาที่
พระองค์ประทานให้แก่เราในสมัยปั จจุบนั เช่นเดียวกัน ถ้าพระองค์ทรงสัญญาเช่นนั้น พระองค์จะไม่
ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์หรื อ?
มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริ สเตียนยุคแรก ก็คือว่ายิง่ พวกเขาได้รับการข่มเหงต่อต้านมากเท่าใด
จานวนคนเชื่ อก็ยงิ่ ทวีมากขึ้นเท่านั้น อาจารย์เปาโลได้บนั ทึกไว้ในจดหมายฝากถึงคริ สตจักรเธสะโลนิ
กาว่า “ข่าวประเสริ ฐของเราที่มาถึงท่านมิใช่มาด้วยถ้อยคาเท่านั้น แต่ดว้ ยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และด้วยความไว้ใจเต็มเปี่ ยม ท่านทั้งหลายรู ้อยูแ่ ล้วว่า เราเป็ นคนอย่างไรในหมู่พวกท่าน เพราะ
เห็นแก่ท่านและท่านก็กระทาตามอย่างของเราและขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยที่ท่านได้รับถ้อยคานั้นด้วย
ความยากลาบากเป็ นอันมาก”
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จงมีความมั่นใจ
คริ สเตียนหลายคน เมื่อออกไปเป็ นพยานเพื่อพระเยซู มักจะแสดงท่าทีเหมือนกับไม่เชื่อว่า จะมี
คนอยากกลับใจเชื่อพระองค์เลย ดูประหนึ่งเหมือนเขาจะพูดว่า “คุณคงไม่อยากเชื่อพระเยซูเลยใช่ไหม
ครับ”
ถ้าเราแสดงท่าทีเช่นนั้นก็จะเป็ นเสมือนการก่อกาแพงกั้นการตัดสิ นใจของเขาในการต้อนรับ
พระองค์ ฉะนั้นจงเป็ นพยานด้วยความมัน่ ใจและเชื่ อว่าพระเจ้าได้ทรงเตรี ยมจิตใจของคนเป็ นอันมากไว้
พร้อมแล้ว
ข้าพเจ้าเห็นว่า สิ่ งหลอกลวงที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในศตวรรษนี้ ก็คือท่าทีของคริ สเตียนที่เห็นว่า คน
ทัว่ ไปไม่ตอ้ งการพระเจ้า พวกคริ สเตียนได้ถูกหลอกลวงด้วยความคิดที่วา่ ไม่มีใครสนใจต้อนรับพระ
กิตติคุณขององค์พระผูช้ ่วยให้รอด หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้ทางานกับพวกนักศึกษาและคนทัว่ ไปเป็ นเวลา
มากกว่ายีส่ ิ บปี ข้าพเจ้าสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า คนนับหมื่นนับแสนทัว่ โลกกาลังเสาะแสวงหา
พระเจ้า และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ได้ทรงกระทาให้จิตใจของพวกเขาหิ วกระหายพระองค์
ถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องเข้าหาประชากรที่กาลังหิ วกระหายหาพระเจ้าโดยวิธีเหมาะสม ถ้าเรา
อยากจะให้เขาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ อย่าลืมว่า คนส่ วนมากเบื่อหน่ายเรื่ องศาสนา ไม่สนใจ
พิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนา และไม่อยากเกี่ยวข้องกับคริ สตจักร คนเหล่านี้ ตอ้ งการพระเยซู พระผูช้ ่วยให้
รอด ฉะนั้นถ้าเราเป็ นพยานถึงพระองค์ โดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คนมากมายจะหลัง่ ไหล
เข้ามาเชื่อพระองค์
ประชาชนต้ องการเชื่ อพระเยซู
เมื่อมีการอบรมศิษยาภิบาล ที่เกาะ ไฮติ ศิษยาภิบาลและนักเทศน์ 550 คน ออกไปเป็ นพยานเพื่อ
พระเยซูคริ สต์โดยแยกย้ายกันออกไปทีละคนสองคน เพียงสี่ ชวั่ โมงเท่านั้นได้นาคนประมาณ 1,000 คน
อธิ ษฐานต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ ครั้งหนึ่งที่ชายฝั่งทะเลของสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมีนกั ศึกษาไปพักผ่อ
หย่อนใจในวันปิ ดเทอม ผูร้ ่ วมงานในองค์การของเรา คนรับใช้พระเจ้า และนักศึกษาคริ สเตียนจานวน
1,500 คน ออกไปเป็ นพยานแก่คนที่มาพักผ่อนและได้นาคน 3,500 คนมาเชื่ อพระเยซู
ที่สานักงานใหญ่ของเราที่แอร์โรว์เฮด สปริ งส์ รัฐแคลลิฟอร์ เนีย ผูเ้ ข้าอบรมประมาณ 1,500 คน
ออกไปเป็ นพยานแก่คนที่มาตากอากาศตามชายฝั่งทะเล ใกล้เมืองลอสแองแจลลิส เพียงวันเดียวมีผเู้ ชื่อ
พระเยซู 2,000 คน ผูเ้ ข้าอบรมได้ไปเป็ นพยานที่เขตตาบล แวทท์ นครลอสแองแจลลิสซึ่ งเป็ นถิ่นที่คน
ผิวดาอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ที่แห่งนี้ เคยมีการจราจลเรื่ องผิวมาแล้ว ซึ่ งยังผลให้บา้ นแตกสาแหรกขาด
คนล้มตายบาดเจ็บจานวนร้อย ๆ แต่วา่ เมื่อคนผิวดาในละแวกนี้ได้ฟังเรื่ องของพระเยซู เขาต้อนรับเอา
พระองค์ดว้ ยความยินดี มากกว่าพันคนได้อธิ ษฐานต้อนรับเอาองค์พระเยซู คริ สเตียนที่ออกไปเป็ น
พยานในครั้งนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นคนผิวขาว
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ผูร้ ่ วมงานและผูเ้ ข้าอบรม
เพื่อมีส่วนในการประกาศได้รายงานว่าประมาณสิ บถึงเจ็ดสิ บห้า
เปอร์ เซ็นต์ของประชาชนที่ได้รับฟังคาพยานเรื่ องพระเยซูโดยแจ่มแจ้ง
จะเปิ ดจิตใจออกต้อนรับเอา
พระองค์ ฉะนั้นเราจึงเห็นว่ “ทุ่งนาเหลืองอร่ ามถึงเวลาเกี่ยวแล้ว”
พระเยซูคริ สต์ตรัสต่อไปอีกว่า “สิ่ งสารพัดซึ่ งท่านอธิ ษฐานขอโดยความเชื่ อ ท่านจะได้” มิใช่วา่
ทุกคนที่ได้รับฟังคาพยานถึงเรื่ องพระคริ สต์จากท่าน จะต้อนรับเอาพระองค์ แต่พระเจ้าทรงใช้ท่านให้
เป็ นทั้งผูห้ ว่านและผูเ้ กี่ยวในแผ่นดินของพระองค์ หากท่านไว้วางใจในพระองค์วา่ พระองค์จะทรงทา
ให้ท่านเกิดผล ท่านจงมีความเชื่อ “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผูท้ ี่จะมาเฝ้ าพระเจ้าได้น้ นั จะต้องเชื่อว่าพระองค์ดารงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็ นผู ้
ประทานบาเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์”
ความสาเร็จในการเป็ นพยาน
หลังจากที่ได้ย้าถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามในการเป็ นพยานให้ได้ผลดี ข้าพเจ้าขอ
เตือนให้ท่านระลึกถึงคติพจน์ขององค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษาและมวลชนทัว่
โลกด้วย ซึ่ งมีใจความว่า “ความสาเร็ จในการเป็ นพยาน คือการประกาศเรื่ องของพระคริ สต์ โดยการพึ่ง
ฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมอบการเกิดผลไว้ กับพระเจ้ า”
ถ้าท่านต้องการให้ชีวติ ของท่านเกิดผลเพื่อพระเยซู พระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน ท่านก็จะปฏิบตั ิ
ดังนี้คือ
ประการที่หนึ่ง จงแน่ใจว่า ท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว
ประการที่สอง จงแน่ใจว่า ไม่มีความบาปใด ๆ ที่ยงั ไม่สารภาพตกค้างอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน
ประการที่สาม จงแน่ใจว่า ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประการที่สี่ จงเตรี ยมพร้อม ที่จะเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์
ประการที่หา้ จงอธิ ษฐานอย่างสม่าเสมอ
ประการที่หก จงออกไปเป็ นพยาน
ประการที่เจ็ด จงพูดถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์เท่านั้น

ประการทีแ่ ปด จงหวังผลในการเป็ นพยาน
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ข้าพเจ้าเชื่ อเหลือเกินว่า ถ้าท่านปฏิบตั ิตามข้อต่าง ๆ ดังที่พระคัมภีร์สอนไว้ ท่านจะนาคน
มากมายมาเชื่อพระเยซู การเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ จะกลายเป็ นชีวติ จิตใจของท่าน ซึ่ งไม่มีอะไรจะนา
ความตื่นเต้นมาสู่ ชีวิตของท่านเสมอเหมือนกับการนาคนมาเชื่อพระเยซูคริ สต์
1. ลูกา บทที่ 5
2. เอเฟซัส 2:8,9
3. ยอห์น 1:12
4. วิวรณ์ 3:20
5. เอเฟซัส 2:8,9
6. วิวรณ์ 3:20
7. ยอห์น 1:12
8. ยอห์น 3:2-6
9. 2 โคริ นธ์ 5:17
10. ยอห์น 3:16
11. วิวรณ์ 3:20
12. มัทธิว 28:20
13. ฮีบรู 13:5
14. ฮีบรู 7:27
15. 1 ยอห์น 1:9
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16. 1 ยอห์น 2:1-6
17. โรม 8:1
18. สดุดี 66:18
19. ลูกา 24:49
20. กิจการ 1:8
21. 1 โคริ นธ์ 3:12-15
22. มาลาเทีย 3:11
23. โรม 14:23
24. ยอห์น 14:23
25. 2 ทิโมธี 4:5
26. 2 เปโตร 3:9, 1 ทิโมธี 2:4
27. 1 ยอห์น 5:14,15
28. ยอห์น 6:44
29. มัทธิว 13:58
30. ลูกา 13:34
31. ยอห์น 15:16
32. ยอห์น 3:16
33. มัทธิว 11:28
34. โรม 5:8
35. 2 เปโตร 3:9
36. 1 ทิโมธี 2:9
37. 1 ยอห์น 5:14,15
38. 2 เปโตร 3:9
39. ยอห์น 17:9
40. โคโลสี 1:28
41. อิสยาห์ 55:11
42. โคโลสี 1:6
43. 1 เธสะโลนิกา 1:5,6
44. ยอห์น 4:35
39

45. มัทธิว 21:22
46. ฮีบรู 11:6
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คาถามทบทวน
1. ตามความเห็นของท่าน อะไรเป็ นเหตุให้คริ สเตีนส่ วนมากไม่เป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์?
2. ท่านแน่ใจหรื อยังว่า ท่านเป็ นคริ สเตียน ได้บงั เกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ และได้รับชีวิตนิรันดร์
แล้ว? ท่านมีหลักฐานอะไรยืนยัน?
3. ความผิดบาปในชีวิตคริ สเตียน กีดกั้นการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่างไร?
4. เดี๋ยวนี้ ท่านแน่ใจไหมว่า ชีวติ จิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
หรื อไม่? ท่านรู ้ได้อย่างไร?
5. ทาไมการเรี ยนรู ้วธิ ี การเป็ นพยาน จึงเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ? ท่านพร้อมที่จะเป็ นพยานเพื่อพระเยซู
คริ สต์ทุกโอกาสไหม? ถ้าหากท่านยังไม่พร้อม ท่านจะเตรี ยมตัวอย่างไร?
6. การอธิ ษฐาน มีส่วนในการเตรี ยมตัวออกไปเป็ นพยานอย่างไร?
7. ในการเป็ นพยาน ท่านมีหน้าที่อะไร? และพระเจ้ามีหน้าที่อะไรบ้าง?
8. อะไรคือความสาเร็ จในการเป็ นพยาน? เพราะเหตุใดการมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไป
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ต่อความสาเร็ จในการเป็ นพยาน?
9. ท่านกลัวที่จะเป็ นพยานไหม? ท่านจะเอาชนะความกลัวนี้ได้อย่างไร? (อ่านกิจการ 4:5-13)
10. ในการเป็ นพยาน ทาไมจึงต้องพูดเรื่ องพระเยซูเท่านั้นคือพูดถึงพระองค์ พระราชกิจ และ
พระวจนะของพระองค์ แทนที่จะพูดถึงปั ญหาอื่น ๆ ทัว่ ไป?
11. ถ้าเรามีชีวิตจิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และอธิ ษฐานก่อนออกไป
เป็ นพยาน เราแน่ใจได้อย่างไรว่า คนอื่นจะสนองตอบคาพยานของเรา? ผูท้ ี่ฟังคาพยานของเราจะเชื่ อ
พระเยซูทุกคน เช่นนั้นหรื อ?
12. ทาไมเราจึงจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้วธิ ี เป็ นพยาน โดยการออกไปฝึ กหัดกับคนที่เคยเป็ นพยานมา
ก่อนแล้ว?
13. ท่านจะสอนให้คนอื่น รู ้จกั วิธีการเป็ นพยานที่เกิดผลได้อย่างไร?
14. ในฐานะที่ท่านเป็ นคริ สเตียน สิ่ งที่สาคัญที่สุดที่ท่านสามารถทาเพื่อคนอื่น คืออะไร?
15. ความเชื่อมีส่วนในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่างไร?

41

แนะแนวทางในการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้วนั ละหนึ่งจบติดต่อกันเป็ นเวลาหกวัน (รวมเป็ นหกจบ) นักวิจยั ทางด้าน
การศึกษา ค้นพบว่าการที่จะเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยแจ่มแจ้งนั้นจาเป็ นจะต้องอ่านหรื อฟัง
หลักการนั้น ๆ ติดต่อกันไป หกถึงสิ บครั้งเป็ นอย่างน้อย จงระลึกเสมอว่าประสบการณ์ที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดใน
ชีวติ ของท่าน คือการรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน และสิ่ งที่ท่านจะกระทา
ให้แก่คนอื่น คือการแนะนาให้เขารู ้จกั กับองค์พระเยซูคริ สต์ ให้เขาต้อนรับเอาพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดเช่นเดียวกัน การนาเอาหลักการในหนังสื อนี้มาใช้ในการเป็ นพยานเพื่อพระเยซู จะทาให้เกิดผล
เป็ นที่น่าประทับใจยิง่ ทีเดียว
2. จงท่องจาข้อพระธรรมต่อไปนี้
กิจการ 1:8 “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมา
เหนื อท่านและท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรี ย
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
ท่านสามารถท่องจาข้อพระธรรมข้างบนนี้ได้ง่ายขึ้น ถ้าท่านจะทบทวนทุกวันตลอดสัปดาห์
แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว
3. จงตอบคาถามทบทวน
4. จงหาโอกาสไปร่ วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบคาถามทบทวนนี้ ถ้าหากท่านยังไม่ได้เข้าร่ วมกับ
กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท่านอาจจะจัดตั้งกลุ่มของท่านขึ้นเองก็ได้ โดยเชิญชวนให้คนอื่น
ๆ มาร่ วมงานกับท่าน ตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ นอกจากการอภิปรายปั ญหาทบทวนแล้ว จง
อธิ ษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อทุกคนจะเป็ นพยานเพื่อพระเยซูได้อย่างเกิดผล โดยพึ่งฤทธิ์ เดชแห่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จงเล่าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟังถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ทรงสอนท่านในการเป็ น
พยานตั้งแต่ท่านเรี ยนรู ้ หลักข้ อคิดฯ ในหนังสื อเล่มนี้ ถ้าเป็ นไปได้ ออกไปฝึ กเป็ นพยานด้วยกัน ทีละ
สองคน
5. ท่านจงทาให้ “วิธีทจี่ ะเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์ ด้ วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” เป็ น
วิถีชีวติ ของท่านโดยการกระทาสิ่ งต่อไปนี้
ก. ถ้าท่านยังไม่เคยชินกับการใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ จงฝึ กหัดอ่านข้อความ
ในหนังสื อนี้ โดยออกเสี ยง เหมือนกับว่าท่านกาลังอ่านให้คนอื่นฟัง คืออ่านทุกตัวอักษร รวมทั้งการเชื้อ
เชิญให้อธิษฐานต้อนรับเอาพระเยซูคริ สต์ในตอนท้ายของหนังสื อ และคาอธิ บายเกี่ยวกับการที่จะรู ้วา่
พระคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่านได้อย่างไร
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ข. จงเขียนรายชื่ อ ของบุคคลที่ทา่ นต้องการเป็ นพยานให้เขาฟัง อธิ ษฐานเผือ่ เขาและออกไป
เป็ นพยานแก่เขา โดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่ ประการ
ค. จงใช้โครงร่ างของหนังสื อนี้ หรื อบทขยายความเป็ นอุปกรณ์ในการแจกจ่ายความจริ งอันนี้
แก่คนอื่นจงเป็ นพยานให้คนอื่นหลายครั้ง ในสัปดาห์น้ ี เท่าที่ท่านจะทาได้ จงจัดหาหนังสื อเล่มนี้ให้เขา
เพื่อเขาจะได้เรี ยนรู ้อย่างละเอียด และจะได้สอนคนอื่น ๆ ต่อไปด้วย
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บทสั งเขป
คานา
ก. การเป็ นพยานเพื่อพระเยซู คริ สต์ เป็ นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตคริ สเตียน
ข. แต่คริ สเตียนส่ วนมาก ไม่ยอมเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์เลย สถิติบอกว่าในปี หนึ่ง ๆ จะต้อง
ใช้คริ สเตียนหนึ่งพันคน กับศิษยาภิบาลอีกหกคนเพื่อนาคนเพียงคนเดียวมาเชื่ อพระเยซู
ค. มีเหตุผลอยูส่ องประการที่ทาให้คริ สเตียนส่ วนมากไม่สามารถนาคนมาเชื่ อพระเยซูคริ สต์
1. คริ สเตียนโดยทัว่ ไป มีชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้เพราะไม่ได้อยูใ่ นความครอบครองขององค์
พระวิญญาณบิรสุ ทธิ์
2. คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานให้คนอื่นฟังถึงองค์พระเยซูคริ สต์
ง. คริ สเตียนที่มีจิตใจเปี่ ยมไปด้วยความยินดี คือคริ สเตียนที่ออกไปเป็ นพยานให้คนอื่นฟัง ถึง
ความเชื่อของตน ถึงแม้วา่ การศึกษาพระคัมภีร์และการอธิ ษฐาน เป็ นสิ่ งสาคัญมาก แต่วา่ การออกไป
เป็ นพยานนั้น จะขาดเสี ยมิได้เช่นเดียวกัน
จ. ในพระธรรมลูกา บทที่ 5 เราพบว่า เปโตรจับปลาได้มากมาย เมื่อเขาปฏิบตั ิตามคาสั่งของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การนาวิญญาณของคนมาหาพระเยซูก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราปฏิบตั ิตามสู ตรของพระองค์
ซึ่ งมอบไว้แก่เราในพระคัมภีร์แล้ว เราจะนาคนมากมายมาหาพระองค์ดว้ ย
1. จงแน่ ใจว่า ท่านเป็ นคริสเตียนแล้ว
ก. การมีชีวติ รอบคอบเคร่ งครัดทางศาสนา หรื อแม้แต่การเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรยังไม่เป็ น
การเพียงพอ
1. มีสมาชิกคริ สตจักรมากมายที่เข้ารับการอบรมเพื่อมีส่วนในการประกาศ ที่ได้แสดงความ
จานงต้อนรับเอาองค์พระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด หรื ออธิ ษฐานเพื่อรับเอาความแน่ใจในความรอด
2. จอห์น เวสเล่ย ์ ผูก้ ่อตั้ง คณะเมธอดิสต์ เป็ นลูกชายของศิษยาภิบาล และเคยเป็ นมิชชันนารี
มาแล้ว แต่พ่ งึ พารู ้ตวั ทีหลังว่า ยังไม่เป็ นคริ สเตียน และได้อธิ ษฐานต้อนรับเอาพระเยซูในเวลาต่อมา
ข. เราต้องรับเอาองค์พรเยซูคริ สต์โดยความเชื่ อเท่านั้น (เอเฟซัส 2:8,9)
ค. นิโกเดโม เป็ นคนที่มีชีวิตรอบคอบ และเคร่ งครัดในศาสนา แต่พระเยซูคริ สต์บอกเขาว่า เขา
จะต้องบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ (ยอห์น 3:2-6)
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1. ขบวนการเปลี่ยนสภาพชีวติ ของตัวหนอน เพื่อกลายเป็ นผีเสื้ อ เป็ นตัวอย่างในการเปลี่ยนชีวติ
ฝ่ ายวิญญาณของเรา
2. การมอบถวายชีวิตแด่องค์พระเยซูคริ สต์เปรี ยบเสมือนชีวติ สมรส คือเกี่ยวข้องกับความรู ้
ความเข้าใจ อารมณ์ และความตั้งใจของเรา
ง. ถ้าหากท่านยังไม่ได้ตอ้ นรับ เอาองค์พระเยซูคริ สต์ ท่านก็จะสามารถอธิ ษฐาน เชื้อเชิ ญ
พระองค์ให้เสด็จเข้ามาในชีวิตขอท่านได้เดี๋ยวนี้ (วิวรณ์ 3:20)
จ. หลังจากที่ท่านได้ตอ้ นรับเอาพระองค์แล้ว อย่าหลู่พระเกียรติพระองค์ โดยการเชื้ อเชิ ญ
พระองค์เข้ามาในชี วติ จิตใจของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าอีก แต่จงขอบพระคุณพระองค์ทุก ๆ วัน ที่พระองค์
ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน (มัทธิ ว 28:20 และ ฮีบรู 13:5)
2. จงแน่ ใจว่ า ไม่ มีความผิดบาปใด ๆ ทีย่ งั ไม่ ได้ สารภาพตกค้ างอยู่ในชี วติ จิตใจของท่ าน
ก. ความผิดบาป จะเป็ นอุปสรรคขวางกั้นมิให้ชีวติ คริ สเตียนของท่านเต็มไปด้วยความยินดี และ
เกิดผลในการเป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์
ข. พระเจ้าได้ส่งองค์พระเยซูคริ สต์ ให้เสด็จมาเป็ นเครื่ องบูชาไถ่โทษบาปของเรา คือความผิด
บาปทั้งในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต (พระธรรมฮีบรู บทที่ 10 และ 7:27)
ค. เมื่อเราสารภาพความผิดบาปของเรา (คือยอมเห็นพ้องกับพระเจ้าเกี่ยวกับความผิดบาปนั้น)
การสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูคริ สต์ จึงจะมีความหมายมากขึ้นในชีวติ ของเรา การ
สารภาพความผิดบาปที่แท้จริ งนั้น จะต้องเป็ นไปดังนี้
1. ยอมรับกับพระเจ้าว่า สิ่ งที่เรากระทาลงไปนั้นเป็ นสิ่ งที่ผดิ ต่อพระองค์
2. ยอมรับกับพระเจ้า และเห็นด้วยกันกับพระวจนะของพระองค์วา่ ความผิดบาปของเราไม่วา่
จะเป็ นความผิดบาปเล็กน้อย หรื อความบาปใหญ่ พระเจ้าได้ทรงชาระล้างบนไม้กางเขนแล้ว
3. กลับใจใหม่ คือเปลี่ยนทัศนคติของเราเกี่ยวกับความผิดบาปนั้น และโดยพึ่งฤทธิ์ เดชแห่งองค์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ชีวติ จิตใจของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
ง. โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขนความผิดบาปของเราได้รับการชาระ
ล้างแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นความผิดบาปในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ฉะนั้นเราไม่จาเป็ นต้องถวายเครื่ องบูชา
เพิ่มเติมในการชาระล้างความผิดบาปของเรา (1 ยอห์น 2:1-6)
1. ผูท้ ี่อยูใ่ นองค์พระเยซูคริ สต์ จะไม่ได้รับการปรับโทษในความผิดบาปของเขาอีกเลย
(โรม 8:1)
2. อย่างไรก็ตาม ถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้า การกระทา
เช่นนั้น ก็จะเป็ นเสมือนกาแพงที่ขวางกั้นระหว่างความสัมพันธ์ของเรา กับพระเจ้า (สดุดี 66:18)
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3. จงแน่ ใจว่ าชี วติ จิตใจของท่ านซาบซ่ านเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก. ชีวติ จิตใจของเรา ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ ให้เราอ้างเอา
พระบัญชาและพระสัญญาของพระเจ้า (เอเฟซัส 5:18,1 ยอห์น 5:14,15)
ข. การที่มีชีวติ อยูภ่ ายใต้การครอบครอง ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ในการ
เป็ นพยานที่เกิดผลเพื่อพระเยซูคริ สต์ (กิจการ 1:8)
ค. การปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า เพื่อองค์พระเยซูคริ สต์ตอ้ งพึ่งฤทธิ์ อานาจขององค์พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เท่านั้น จึงจะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า (1 โคริ นธ์ 3:12-15)
ง. การที่มีชีวติ จิตใจ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นไปโดยความเชื่อ มิใช่
โดยความรู้สึกทางด้านอารมณ์ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความเชื่ อ” (กาลาเทีย 3:11,
โรม 1:17) “การกระทาใด ๆ ที่มิได้เกิดจากความเชื่อมัน่ ก็เป็ นบาปทั้งสิ้ น” (โรม 14:23)
จ. อารมณ์หรื อความรู ้สึกที่แท้จริ งนั้น เป็ นผลเนื่องมาจากการดาเนิ นชีวติ โดยความเชื่อ และการ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระเจ้า (ยอห์น 14:23)
4. จงเตรียมพร้ อมทีจ่ ะเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์
ก. ท่านสามารถที่จะเรี ยนรู ้วิธีการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์อย่างเต็มที่ ภายในสองสามชัว่ โมง
ท่านจะสามารถออกไปเป็ นพยานถึงองค์พระเยซูคริ สต์และเกิดผลโดยใช้หนังสื อ กฎฝ่ ายวิญญาณจิตสี่
ประการ และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
ข. เป็ นหน้าที่ของเราที่จะติดตามพระเยซูคริ สต์ แต่เป็ นหน้าที่ของพระองค์ ที่จะกระทาให้เรา
สามารถนาคนเป็ นจานวนมากมาหาพระองค์
5. จงอธิษฐานอย่างสม่าเสมอ
ก. พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้คนหนึ่งคนใดพินาศ (2 เปโตร 3:9, 1 ทิโมธี 2:4)
ข. ถ้าเราทูลขอสิ่ งใด ที่เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น
5:14,15)
ค. จงเขียนรายชื่อของบุคคลที่ท่านจะอธิ ษฐานเผือ่
ง. เมื่อท่านอธิ ษฐาน จงขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชักนาให้คนเหล่านั้น หันมาเชื่อพึ่ง
พระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 6:44)
1. ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงเดชานุภาพ พระองค์ได้ประทานสิ ทธิพิเศษในการที่มนุษย์จะเลือก
ตัดสิ นใจเอาเอง (มัทธิว 13:58, ลูกา 13:34)
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2. พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดแจ้งว่า พระเจ้าทรงไว้ซ่ ึ งความรักอันใหญ่ยงิ่ และพระองค์ทรง
แสวงหาผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด (ยอห์น 3:16, โรม 5:8, 2 เปโตร 3:9, 1 ทิโมธี 2:3,4)
จ. เราจาต้องดาเนิ นชีวติ ด้วยกันกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อเราจะมีความแน่ใจได้วา่ พระเจ้าจะ
ให้เราอธิ ษฐานเพื่อใคร ซึ่ งเป็ นตามพระประสงค์ของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงตอบคาอธิ ษฐานนั้น
(ฟิ ลิปปี 2:13, 1 ยอห์น 5:14,15)
ฉ. เมื่อท่านอธิ ษฐานเพื่อคนหนึ่งคนใด อย่าเพียงแต่อธิ ษฐานเพื่อให้คนนั้นรับความรอดเท่านั้น
แต่จงอธิ ษฐานเพื่อการเจริ ญเติบโตขึ้น ฝ่ ายจิตวิญญาณและความเชื่อของเขา เพื่อเขาจะได้ออกไปปฏิบตั ิ
รับใช้พระองค์อีกต่อไป (จงดูตวั อย่างการอธิ ษฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ในพระธรรมยอห์น บท
ที่ 17)
6. จงออกไปเป็ นพยาน
ก. อย่ารอคอยให้คนมาหาท่าน
ข. พระเยซูคริ สต์ได้ทรงบัญชาเราไว้วา่ ให้นาข่าวประเสริ ฐของพระองค์ ออกไปประกาศแก่ทุก
คน
ค. จงจัดเวลาของท่านเอาไว้เป็ นพิเศษ เพื่อท่านจะมีเวลาออกไปเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ทุกวัน
ง. ท่านไม่ตอ้ งท้อใจ ถ้าหากมีคนปฏิเสธไม่ยอมรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์ เพราะว่าความสาเร็ จ
ในการเป็ นพยาน คือการปะกาศเรื่ องพระเยซูคริ สต์โดยพึ่งฤทธิ์ อานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ขอให้
ท่านมอบการเกิดผลไว้กบั พระเจ้าเถิด
7. จงพูดถึงเรื่องพระเยซู เท่ านั้น
ก. จงปฏิบตั ิตามตัวอย่างของอาจารย์เปาโล (โคโลสี 1:28)
ข. อย่าพูดนอกเรื่ อง หรื อพูดในสิ่ งที่ไม่จาเป็ นและไม่สาคัญ เช่น พูดถึงเรื่ องคริ สตจักร หรื อ
พิสูจน์วา่ พระคัมภีร์ คือพระวจนะของพระเจ้า เป็ นต้น (อิสยาห์ 55:11)
ค. เมื่อท่านพูดถึงเรื่ องพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านจะพบว่า บุคคลหลายคนมีความสนใจและพร้อมที่
จะต้อนรับพระองค์อยูแ่ ล้ว
ง. จงหลีกเลี่ยงจาการถกเถียงกัน แต่จงเป็ นพยานถึงองค์พระเยซูคริ สต์โดยความรักเท่านั้น
8. จงหวังผลในการเป็ นพยาน
ก. คาหลอกลวงที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในศตวรรษนี้ ก็คือการกล่าวว่า มนุษย์ไม่สนใจที่จะรู ้จกั พระเจ้า
ข. คนกาลังหิ วกระหายหาพระเจ้า
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1. องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงกระทาให้จิตใจของประชากรเป็ นอันมากทัว่ โลก หิ ว
กระหายพระเจ้าแล้ว
2. แต่วา่ เราจะต้องเข้าหาคนเหล่านั้น โดยวิธีการที่เหมาะสม
ค. จงไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า (ยอห์น 4:35, ฮีบรู 11:6, มัทธิว 21:22)
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาแก่ นักศึกษาและมวลชนทั่วโลก
ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุ งเทพมหานคร
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