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คานา
จุดมุ่งหมายของข้าพเจ้าในการเขียนหนังสื อเล่มเล็กๆ นี้ ก็เพื่อช่วยคริ สเตียนทั้งหลาย ให้เห็นถึง
ความจาเป็ นอย่างยิ่งยวด ในการสร้ างความสัมพันธ์กบั องค์พระเยซู คริ สต์ หากว่าเราขาดการติดต่อกับ
พระองค์ เราก็ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ดี แ ละฤทธิ์ อ านาจจากพระวิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์ ในการด าเนิ น
ชี วิ ต ประจ าวัน มี ค ริ ส เตี ย นเป็ นจ านวนมากใฝ่ ฝั นที่ จ ะให้ ชี วิ ตของตนดี ก ว่า ที่ เ ป็ นอยู่ แต่ เ ขาก็ มิ ไ ด้
ตระหนักถึ งความจาเป็ นในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวทุกๆ วัน เพื่อพระองค์จะได้ทรงชาระจิตใจ
ของเขาให้บริ สุทธิ์ ข้าพเจ้าจึงใคร่ ขอวิงวอนศิษยาภิบาลทุกท่าน โปรดแนะนาพี่นอ้ งคริ สเตียนซึ่ งอยูใ่ น
ความดูแลของท่าน ให้ตระหนักถึงความจริ งอันยิง่ ใหญ่น้ ี
พี่ น้องในพระคริ ส ต์ที่ รัก โปรดไตร่ ตรองในเรื่ อ งนี้ ใ ห้ดี การที่ ชี วิ ตฝ่ ายวิญญาณจิ ตของเรา
อ่ อนแอ สาเหตุ ที่ ส าคัญ คื อเราขาดการติ ดต่ อ กับ พระเจ้า อย่า งสม่ า เสมอทุ ก ๆ วัน การที่ จิตวิญญาณ
ของคริ สเตียนเป็ นจานวนมากจะเข้มแข็งขึ้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั การที่เขาทั้งหลายได้ใช้เวลาอธิ ษฐานต่อพระ
เจ้าเป็ นการส่ วนตัวเป็ นประจาทุกวัน
ข้าพเจ้าใคร่ ขอให้ผทู ้ ี่ได้รับพระพรจากการอ่านหนังสื อเล่มนี้ ทุกท่าน โปรดแบ่งปั นพระพรที่
ท่านได้รับให้แก่คนอื่น ๆ โดยการบอกข่าวดีที่ท่านได้รับมา ว่า พระเยซู คริ สต์สถิตอยูก่ บั ท่านและทรง
อานวยพรแก่ท่านวันต่อวัน ให้เขาได้รับทราบต่อ ๆ ไปด้วย ถึงแม้วา่ ท่านจะรู ้สึกว่าจิตวิญญาณของท่าน
อ่อนแอและไร้สมรรถภาพ แต่ความเชื่อของท่านจะเข้มแข็งขึ้น ในเมื่อท่านได้ช่วยให้คนอื่น ๆ ตระหนัก
ถึงความจาเป็ นในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจาทุกวัน
เมื่อคานึงถึงความต้องการของประเทศชาติของเรา ความต้องการของคริ สตจักร ความต้องการ
ของมนุ ษย์ร่วมโลก และรวมถึ งความจาเป็ นในการขยายขอบเขตแผ่นดิ นของพระเจ้า ให้กว้างขวาง
ออกไป ข้าพเจ้าใคร่ ขอให้พี่น้องคริ สเตียนทุกท่าน ช่วยกันแสวงหาผูท้ ี่จะยอมเสี ยสละเพื่อเป็ นทหารที่
แท้จริ งของพระคริ สต์ และมีความหมัน่ เพียรในการอธิ ษฐาน จนกระทัง่ พระเจ้าจะประทานพระพรแก่
เรา
ผูร้ ับใช้ของท่าน – ในร่ มพระคุณของพระคริ สต์
แอนดรู ว์ เมอร์เรย์
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วันที่ 1 วันต่ อวัน
“จิตใจภายในนั้น...ก็ยงั จาเริ ญขึ้นใหม่ทุกๆ วัน” 2 โคริ นธ์ 4:16
สาระสาคัญอีกประการหนึ่ งซึ่ งคริ สเตียนควรไตร่ ตรอง ก็คือ ความจาเป็ นอย่างยิ่งยวดในการ
ติดต่อกับพระเยซูคริ สต์ทุกวัน ผูท้ ี่เริ่ มต้นชี วิตคริ สเตียนไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้เรื่ องนี้ มากนัก เนื่ องจากไม่
มีใครสอนหรื อแนะนาเขา ทาให้เขาไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ผูเ้ ริ่ มต้นชี วิตคริ สเตียน หรื อผูท้ ี่ เพิ่ง
กลับใจหันมาเชื่อพระเจ้าควรจะสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้า ในการที่พระองค์ทรงอภัยใน
ความผิดบาปของเขา ยอมรับเขาไว้เป็ นบุตรของพระองค์ และการที่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ให้แก่เขา ฉะนั้นเขาจาต้องถนอมรักษาสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้ โดยการมีชีวิตใหม่และเข้าเฝ้ า
พระเยซูคริ สต์เป็ นประจาทุกวัน
มีคริ สเตี ยนเป็ นจานวนมากที่ เสื่ อมถอยจากความเชื่ อและความรั กที่ พึงมี ต่อพระคริ สต์ ทั้งนี้
เพราะเขาไม่ได้ศึกษาความจริ งนี้ ให้กระจ่าง เขาไม่สามารถต่อสู ้กบั สิ่ งเย้ายวนต่างๆ ในสังคมโลก และ
ไม่สามารถทิ้งนิสัยเดิมของเขา แม้วา่ เขาทั้งหลายจะพยายามอย่างสุ ดความสามารถเพื่อเอาชนะความผิด
บาป และปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้าแต่เขาก็ขาดพลัง สาเหตุสาคัญเป็ นเพราะว่าเขาไม่รู้เคล็ดลับที่แท้จริ ง เคล็ด
ลับที่ว่านี้ คือ พระคริ สต์จะทางานภายในจิตใจของเราทุกๆ วัน แต่มีขอ้ แม้วา่ เราจะต้องสละเวลาให้กบั
พระองค์ทุกวัน เพื่อว่าพระองค์จะได้ประทานพระคุณและความรักแก่เรา การใช้เวลาในการเข้าเฝ้ าพระ
เจ้าเป็ นสิ่ งจาเป็ นจะขาดเสี ยมิได้ ถ้าหากเรายังปรารถนาที่จะเจริ ญขึ้นฝ่ ายจิตวิญญาณและรับฤทธิ์ เดชจาก
พระองค์
อ่านพระธรรมมัทธิ ว 6:25-30 และโปรดฟังพระดารัสของพระเยซู คริ สต์ “จงมาหาเรา และเรา
จะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็ นสุ ข...เรี ยนจากเรา...และท่านทั้งหลาย จะได้ความสุ ขสาราญในใจของ
ตน” พระเยซูคริ สต์จะทรงสอนให้เราทราบถึงความสุ ภาพอ่อนน้อมของพระองค์ จงคุกเข่าลงและทูลต่อ
พระองค์ว่า ท่ า นต้อ งการพระองค์แ ละความรั ก จากพระองค์ แล้ว พระองค์ก็ จ ะประทานสิ่ ง ที่ ท่ า น
ปรารถนาให้แก่ท่าน นี่ มิใช่ เพียงข้อควรคานึ งสาหรับคริ สเตียนใหม่เท่านั้น หากแต่เป็ นข้อความคานึ ง
สาหรับผูท้ ี่รักพระเจ้าทุกคน หนังสื อเล่ม ๆ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยมนุ ษย์ทุกคน ซึ่ งปรารถนาจะมีชีวิต
ใกล้ชิดกับพระคริ สต์ ผูเ้ ขียนได้พยายามเขียนอย่างชัดเจน และกอปรไปด้วยความรัก เพื่อให้ผอู ้ ่านเห็ น
ถึงความจาเป็ นในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าอย่างเร่ งด่วน ทั้งนี้ เพราะเห็นแก่ชีวิตของผูอ้ ่านเอง เพื่อให้เป็ นที่พอ
พระทัยของพระเยซูคริ สต์ และเพื่อทุกคนจะได้รับพระพรในการเข้าเฝ้ าพระองค์ทุกวัน
เราควรตั้งปณิ ธานว่า เราจะเรี ยนรู ้ถึงเรื่ องความจาเป็ นในการติดต่อกับพระเจ้าทุกวัน เราจะสละ
เวลาเพื่อเข้าเฝ้ าพระเจ้าทุ กๆวัน ทั้งนี้ เพื่อเห็ นแก่ พระนามของพระเยซู คริ สต์ เพื่อให้เป็ นที่พอพระทัย
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พระองค์ เพื่อตัวเราเองจะได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ จากพระองค์ทุกวันและเพื่อความจาเริ ญฝ่ ายจิตใจของเราวัน
ต่อวัน
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วันที่ 2 การเข้ าเฝ้ าพระเจ้ า
“พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้น จงยึดมัน่ ใจความรักของเรา” ยอห์น 15:9
พระเจ้าทรงมีสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ละพระภาคมี
ลักษณะแตกต่างกัน มนุ ษย์ทุกคนก็มีความแตกต่า งกัน ทุ กคนรู ้ ว่าตนเองนั้นแตกต่างจากคนอื่ นและ
จะต้องมีความสัมพันธ์กบั คนอื่น พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเปิ ดเผยพระองค์เองให้เรารู ้จกั และพระองค์
ทรงเรี ยกร้องให้เราทั้งหลายเข้าหาพระองค์
พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะติดต่อกับมนุษย์ยงิ่ นัก แต่บาปเป็ นเสมือนเครื่ องขวางกั้นระหว่างพระ
เจ้า กับ เรา แม้ค ริ ส เตี ย นซึ่ ง คิ ดว่า ตนเองรู ้ จกั พระเจ้า เป็ นอย่า งดี แต่ ก็ มี หลายครั้ งที่ เขาไม่ เข้า ใจพระ
ประสงค์ของพระองค์ และมักละเลยในการเข้าเฝ้ าพระองค์เป็ นส่ วนตัวอยูเ่ สมอ
หลายคนเข้าใจว่า เมื่อเขากลับใจเกิดใหม่แล้ว พระเจ้าก็ทรงอภัยในความผิดบาปของเขา และให้
สิ ทธิ ในการขึ้นสวรรค์แก่เขา ดังนั้นเขาควรจะดาเนินชีวติ ให้เป็ นที่พอพระทัยของพระองค์แต่เขาไม่ค่อย
คานึ งว่า ความสัมพันธ์ กนั อย่างสนิ ทแนบแน่ นระหว่างบิ ดากับบุ ตรฝ่ ายโลกฉันใด ความสัมพันธ์ กนั
อย่างสนิทแนบแน่นระหว่างพระเจ้ากับเขาก็จะต้องเป็ นไปฉันนั้น
พระเจ้าได้ประทานพระเยซู คริ สต์พระบุตรองค์เดี ยวของพระองค์ เพื่อจะช่ วยให้เราได้พบกับ
พระเจ้า เราจะพบกับพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อเราดาเนิ นชี วิตใกล้ชิดกับพระเยซู คริ สต์ และการที่เราจะสร้าง
ความสัมพันธ์กบั พระเยซู คริ สต์ได้ ก็เนื่ องจากความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเรา เราไม่สามารถ
มอบความรักอันสู งส่ งเช่ นนี้ ให้แก่พระองค์ได้เลย นอกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทางานภายในจิตใจ
ของเรา ด้วยเหตุ น้ ี เองเราจึ งต้องไม่สนใจใยดี ต่อสิ่ งต่าง ๆ ฝ่ ายโลก แต่จะต้องหันกลับมาหาพระเยซู
คริ สต์ดว้ ยความเชื่ อ เพื่อว่าความรักของพระองค์จะซึ มซาบเข้าไปในจิตใจของเรา จนกระทัง่ จิตใจของ
เราเปี่ ยมล้นไปด้วยความรักของพระองค์
มิ ตรที่ รักทุ กท่ าน ขอจงสงบใจ ใคร่ ค รวญพระดารั ส ของพระเยซู คริ สต์ในพระธรรมยอห์ น
14:21 ซึ่ งมีใจความต่อไปนี้ ให้ดี “และผูท้ ี่ รักเรานั้น พระบิ ดาของเราจะทรงรั กเขา และเราจะรั กเขา”
โปรดสละเวลาให้กบั พระเจ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั พระองค์เป็ นส่ วนตัว และสารภาพกับพระองค์
ถึงความรักที่ท่านมีต่อพระองค์ ขอให้ท่านกล่าวกับพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทราบดีกว่า
พระองค์ททรงรักข้าพระองค์เพียรไร ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะรักพระองค์ดว้ ยความจริ งใจอย่างที่สุด และ
จะรักพระองค์มากกว่าสิ่ งอื่นใดทั้งหมด”
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วันที่ 3 พระเยซูคริสต์
“จงเรี ยกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของ
เขา” มัทธิว 1:21
เมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จลงมารับสภาพเป็ นมนุ ษย์น้ นั พระองค์ทรงมีพระนามว่า “เยซู ” มารดา
สาวก และมิตรสหายของพระองค์ เรี ยกพระนามของพระองค์โดยที่ไม่ค่อยได้ไตร่ ตรองถึงความหมาย
ของพระนามพระองค์มากนัก และมีคริ สเตียนเป็ นจานวนมากที่ยงั ไม่ทราบถึงสิ่ งอันล้ าค่า ซึ่ งแฝงอยูใ่ น
พระนามของพระองค์ “เยซู ” หมายความว่า “ผูท้ ี่จะโปรดช่วยชนชาติของพระองค์ให้รอดจากความผิด
บาปของเขา”
หลายคนคิดถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กางเขน คิดถึงพระราชกิจของพระองค์
ในสวรรค์ในฐานะที่ทรงเป็ นตัวแทนที่เสนอคาอธิ ษฐานของเราต่อพระเจ้า แต่เราทุกคนทราบหรื อไม่วา่
พระองค์ทรงคิดถึงเราทุกวัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะเปิ ดเผยพระองค์ให้แ ก่เรา และพระองค์ทรง
ปรารถนาที่จะให้เรารักและยกย่องสรรเสริ ญพระองค์
คริ สเตียนจานวนมากได้อธิ ษฐานขอให้พระเยซู คริ สต์ ช่วยเขาให้รอดจากความผิดบาปของเขา
แต่เขาไม่ทราบว่า พระราชกิจอันประเสริ ฐของพระองค์น้ ี จะสัมฤทธิ์ ผลได้อย่างไร พระคริ สต์ผทู ้ รงพระ
ชนม์อยู่ได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่เรา และอานาจแห่ งความรักของพระองค์จะสามารถขัดเกลาจิตใจที่
หมกมุ่ นอยู่ใ นความผิดบาปของเราได้ โดยเหตุ ที่เรามี ความสั ม พันธ์ เป็ นส่ วนตัวกับ พระเยซู ค ริ ส ต์
พระองค์จึงทรงช่วยเราให้พน้ จากความผิดบาปทั้งปวง ฉะนั้นเราจะต้องติดต่อกับพระเยซู คริ สต์เป็ นส่ วน
ตัวอย่างเต็มใจที่สุด และยอมสารภาพความผิดบาปทั้งปวงที่อยูภ่ ายใจจิตใจของเราต่อพระองค์ พระองค์
ทรงมี ฤทธานุ ภาพอันยิ่งใหญ่ ทรงเป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดส่ วนตัวของเรา ทรงเป็ นผูท้ ี่ กอปรด้วยความ
บริ สุทธิ์ ของพระบิดาเจ้า พระเยซู คริ สต์กบั เรามี ความสัมพันธ์ กนั โดยพระองค์ทรงรักและห่ วงใยเรา
และเรารักและปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์ ทั้งนี้ เนื่ องจากการทางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ภายใจ
จิตใจของเรา และความรักของพระองค์ที่มีต่อเรานี้ เอง ทาให้เกิ ดฤทธิ์ อานาจสามารถเอาชนะความผิด
บาปทั้งมวลของเราได้
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก จงเรี ยนรู้ถึงวิธีที่จะรับพระพรในการเข้าเฝ้ าพระเยซูคริ สต์เป็ นประจาทุก
วัน ซึ่ งจะทาให้ท่านพบเคล็ดลับแห่งความสุ ขและความบริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง จิตใจของท่านจะต้องหิ วกระหาย
ชัว่ โมงที่ท่านอุทิศเพื่อการอธิ ษฐาน ซึ่ งเป็ นชัว่ โมงที่ประเสริ ฐที่สุดแต่วนั ละวัน เมื่อท่านเรี ยนรู ้ ถึงการ
แยกตัวออกจากโลกภายนอกเพื่อเข้าเฝ้ าพระเยซู คริ สต์ตามลาพังทุกวัน พระองค์ก็จะสถิตอยูก่ บั ท่านเพื่อ
ช่ วยให้ท่านมี ความรั กอันมัง่ คงต่อพระองค์ เพื่อว่าท่านจะสามารถรั บใช้พระองค์ และมี วิถีตามอย่าง
9

พระองค์ตลอดวัน การสร้างความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอยู่เสมอมิได้ขาด จะทาให้ท่านเริ่ มเรี ยนรู ้ ถึงเคล็ด
ลับที่เต็มไปด้วยฤทธิ์ อานาจ ในการดาเนินชีวติ ที่บริ สุทธิ์ และจะทาให้ท่านเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง
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วันที่ 4 ห้ องชั้นใน
“ฝ่ ายท่านเมื่ออธิ ษฐาน จงเข้าในห้องชั้นใน.....” มัทธิว 6:6
ท่านเคยคิ ดถึ งสิ ทธิ พิเศษอันน่ าอัศจรรย์เช่ นนี้ บา้ งไหม สิ ทธิ พิเศษที่ทุกคนมี โอกาสติ ดต่อกับ
พระเจ้าในห้องชั้นในได้ทุกเวลา และพระองค์จะทรงรับฟั งทุกคนที่ทูลขอจากพระองค์ เราควรจะมัน่ ใจ
ได้วา่ คริ สเตียนทุกคนจะใช้สิทธิ พิเศษนี้ดว้ ยความซื่ อสัตย์และยินดี
พระเยซู ค ริ สต์ตรั ส ว่า “ฝ่ ายท่านเมื่ ออธิ ษฐาน จงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่ อปิ ดประตูแล้วจง
อธิ ษฐานต่อพระบิดาของท่าน ผูท้ รงสถิ ตในที่ล้ ี ลบั ” พระดารัสของพระองค์ในข้อนี้ มีความหมายสอง
ประการ คือ ปิ ดประตูให้พน้ จากอานาจฝ่ ายโลก ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับความนึ กคิดและการดาเนิ นชี วิตฝ่ ายโลก
และปิ ดประตูเพื่อว่าตัวท่านเองจะได้เข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวในที่ล้ ี ลบั เพื่อจะอธิ ษฐานขอสิ่ งที่ท่าน
ปรารถนาจากพระองค์ ท่านจะต้องตระหนักว่าเป้ าหมายที่สาคัญในการอธิ ษฐานของท่านก็เพื่อให้รู้ว่า
พระบิดาแห่ งสวรรค์สถิตอยู่กบั ท่านในห้องชั้นใน ขอให้ท่านอย่าลื มหลักสาคัญคือ จะต้องเข้าเฝ้ าพระ
เจ้าเป็ นการส่ วนตัว
ที่กล่ าวมานี้ เป็ นเพียงการเริ่ มต้นเท่านั้น เราจะต้องคอยท่าพระเจ้า จนกระทัง่ รู ้ สึกว่าพระองค์
สถิ ตอยู่กบั เรา และเราจะต้องอธิ ษฐานขอต่อพระองค์ ผูท้ รงเห็ นเราแม้กระทัง่ ในที่ ล้ ี ลบั โดยมี ความ
เชื่อมัน่ อย่างจริ งใจว่า พระองค์ทรงทราบถึงปรารถนาของเรา ในการที่จะรับเอาความช่วยเหลือและการ
นาจากพระองค์ พระองค์จึงจะเงี่ยพระกรรณสดับฟังคาทูลของเรา
ขอให้เราคานึงถึงคาสาคัญอันสาคัญยิ่งที่วา่ “พระบิดาของท่านผูท้ รงเห็นท่านในที่ล้ ีลบั จะทรง
โปรดประทานบาเหน็จแก่ท่าน” พระบิดาเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้การอธิ ษฐานของเราไร้ ผล ขณะที่ท่าน
กาลังปฏิบตั ิภารกิจในชี วิตประจาวัน พระองค์ก็จะตอบคาอธิ ษฐานของท่าน ผลจากการอธิ ษฐานในที่ล้ ี
ลับ ก็คือการที่พระเจ้าทรงทางานภายในจิตใจของเราอย่างลึกลับ
พระเยซู คริ สต์ทรงสัญญาว่า จะสถิ ตกับเรา และสอนเราให้ทราบถึ งให้เรารู ้ จกั อธิ ษฐาน โดย
พระเยซู คริ สต์เท่านั้น เราจึงจะเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้ จงเชื่ อและไว้วางใจพระเยซู คริ สต์ดว้ ยความบริ สุทธิ์ ใจ
เยี่ยงเด็ก จงสารภาพบาปทั้งหมดของท่าน และทูลพระองค์ถึงความต้องการทุ ก ๆ อย่างของท่าน จง
อธิ ษฐานขอต่อพระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซู คริ สต์ การเข้าเฝ้ าพระเจ้าโดยการอธิ ษฐานในพระนาม
พระเยซูคริ สต์จะไม่มีวนั ไร้ผล
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วันที่ 5 ความเชื่อ
“จงเชื่อเถิด” มาระโก 5:36
พระบัญชาของพระองค์ในข้อนี้มีความสาคัญยิง่ เมื่อเราเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวในห้องชั้นใน
เราต้องอธิ ษฐานด้วยความศรัทธาในความรักของพระเจ้า และฤทธานุ ภาพของพระเยซู คริ สต์ จงสละ
เวลาสักเล็กน้อยถามตัวท่านเองว่า จิตใจของท่านเปี่ ยมล้นไปด้วยความเชื่ ออันมัน่ คงในความรักของพระ
เจ้าแล้วหรื อ? ถ้าหากท่านยังขาดความเชื่ ออย่างเพิ่งอธิ ษฐานทันที เพราะ การอธิ ษฐานโดยปราศจาก
ความเชื่ อจะไม่ป ระสบผล และความเชื่ อจะเกิ ดขึ้ นโดยลาพังตัวเราเองไม่ไ ด้ จงสงบใจใตร่ ตรองถึ ง
สัญญาของพระองค์ พระองค์สัญญาไว้อย่างไรก็จะเป็ นไปอย่างนั้น พระองค์จะไม่ทรงหลอกหลวงท่าน
เป็ นอันขาด พระองค์ทรงรั กท่านด้วยความรักอันไม่มีที่สิ้นสุ ดดังนั้น พระองค์จึงพร้ อมที่จะประทาน
พระพรอันเหลือล้นแก่ท่านตามสัญญา ขอให้ท่านเลือกหาข้อพระธรรม ซึ่ งบอกให้ทราบถึงฤทธานุ ภาพ
ความซื่ อสั ตย์ และความรั ก ของพระองค์ อันจะเป็ นคุ ณประโยชน์ต่อชี วิตจิ ตใจของท่ าน และทูลต่ อ
พระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะอธิ ษฐานด้วยความเชื่ อนั มัน่ คงในพระองค์และด้วยความรัก
อันยิง่ ใหญ่ในพระองค์”
การเชื่ อพระเจ้านั้นจะเชื่ อเฉพาะแต่การอภัยโทษในความผิดบาป และการที่พระเจ้ายอมรับเรา
ไว้เป็ นบุตรของพระองค์ ไม่สู้จะเป็ นการถูกต้องนัก ความเชื่ อมีความหมายกว้างกว่านี้ คือ เราจะต้องมี
ความเชื่ อในทุกสิ่ งที่พระเจ้าเต็มพระทัยกระทาเพื่อเรา เราจะต้องมีความเชื่ อเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน ตามความ
จาเป็ นในแต่ละวัน ๆ พระเจ้ายิง่ ใหญ่และทรงมีฤทธานุ ภาพไม่มีที่สิ้นสุ ด และพระเยซู คริ สต์ทรงมีพระ
มหากรุ ณาธิ คุณต่อเราสาหรับวันใหม่ ๆ ทุกวัน ฉะนั้นความเชื่ อของเราจะต้องมีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกวัน
ตามความจาเป็ นสาหรับวันนั้น ๆ
เมื่ อท่านเข้าในห้องชั้นใน ก่ อนที่ ท่านจะอธิ ษฐาน จงถามตัวเองว่า “ข้าพเจ้าเชื่ ออย่างแท้จริ ง
หรื อไม่ว่า พระเจ้าสถิ ตอยู่กบั ข้าพเจ้า ณ ที่ น้ ี ? พระเยซู คริ สต์จะทรงช่ วยเหลื อข้าพเจ้าในการอธิ ษฐาน
หรื อไม่? และข้าพเจ้ามัน่ ใจในได้หรื อไม่วา่ จะได้รับพระพรในการสร้างความสัมพันธ์กบั พระเจ้า?”
พระเยซู คริ สต์ทรงย้ าสอนสาวกของพระองค์ว่า ความเชื่ อมีความจาเป็ นต่อการอธิ ษฐานอย่าง
แท้จริ ง พระองค์จะทรงสอนในเรื่ องนี้ แก่เราด้วย จงยึดมัน่ ในการดาเนิ นชี วิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์ และ
ทูลต่อพระองค์ให้ช่วยกระทาให้ความเชื่อของท่านที่มีต่อฤทธานุภาพอันสู งสุ ดของพระองค์เข้มแข็งมาก
ยิง่ ขึ้น พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเราเหมือนกับที่พระองค์ตรัสกับมาธาว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรื อว่า ถ้าเจ้า
เชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า”
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วันที่ 6 พระวจนะของพระเจ้ า
“มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่ดว้ ยบรรดาโอวาทซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
เจ้า” มัทธิว 4:4
การที่ พ ระเยซู ค ริ สต์ ไ ด้ ท รงยกอุ ท าหรณ์ เ กี่ ย วกับ พระวจนะของพระเจ้า โดยน าเอามา
เปรี ยบเทียบกับอาหารที่เรารับประทานเป็ นประจาวันนั้น เป็ นการสอนที่มีหลักเกณฑ์อนั ประเสริ ฐสุ ด
เพราะ:
อาหารเป็ นสิ่ งจ าเป็ นส าหรั บชี วิต เราทุ กคนคงจะเห็ นความส าคัญของอาหาร แม้นว่าเราจะ
สมบูรณ์และแข็งแรงสักปานใดก็ตาม หากเราไม่ได้ดื่มหรื อกินอะไรเพื่อเสริ มสร้างร่ างกาย สุ ขภาพของ
เราก็ มี แ ต่ จ ะทรุ ด โทรมลง และอาจถึ ง แก่ ค วามตายในที่ สุ ด พระวจนะของพระเจ้า ก็ มี ห ลัก ส าคัญ
เช่นเดียวกันนี้ และจะทางานอย่างมีฤทธิ์ อานาจภายใจจิตใจของเราทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชื่อในพระองค์
เราต้ องกินอาหาร เราอาจจะมีความรู ้เกี่ยวกับอาหารหลายอย่าง เราอาจจะมีอาหารเหลือเฟื อจน
สามารถแบ่งปั นให้แก่คนอื่นๆ ได้ ภายในบ้านของเราอาจเต็มไปด้วยเครื่ องบริ โภคนานาชนิ ด แต่อาหาร
จะช่ วยเราไม่ได้เลย ถ้าหากเราเกิ ดล้มเจ็บลง จนไม่สามารถกิ นอะไรได้ ในที่ สุดเราจะต้องตายอย่าง
แน่นอน เช่นเดียวกัน เพียงแต่เรามีความรู ้เกี่ ยวกับพระวจนะของพระเจ้า มีความสามารถในการเทศนา
สั่งสอนคนอื่นๆ ก็ไม่สามารถช่ วยอะไรเราได้ การคิดถึ งพระวจนะของพระเจ้าไม่เป็ นการเพียงพอ เรา
จะต้องรับเอาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชี วิตและจิตใจของเรา เราจะต้องรับเอาพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยความรัก และเชื่อฟังอย่างเต็มเปี่ ยม พระวจนะของพระเจ้าจึงเป็ นพระวจนะแห่งชีวติ ของเรา
เราต้ องกินอาหารทุกวัน เราต้องกินอาหารทุกวันฉันใด เราจะต้องรับเอาพระวจนะของพระเจ้า
ทุกวันฉันนั้น พระธรรมสดุ ดีกล่าวว่า “ความปิ ติยินดี ของผูน้ ้ นั อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนา
พระธรรมของพระองค์ท้ งั กลางวันและกลางคืน” ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริ ง ๆ เป็ นคา
ภาวนาของข้าพระองค์ วันยังค่า การที่ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณจะเข้มแข็งและมีฤทธิ์ อานาจนั้น จะต้องรับเอา
พระวจนะของพระเจ้าทุกวัน อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นซึ่ งจะขาดเสี ยไม่ได้
ขณะที่พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงดารงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงเรี ยนรู ้ ทรงรัก และทรงเชื่ อ
ฟั งพระวจนะของพระบิดาเจ้า หากท่านต้องการสร้างความสัมพันธ์กบั พระเจ้า ก็จะสร้างความสัมพันธ์
กับพระเจ้าได้โดยทางพระวจนะของพระองค์ พระเยซูคริ สต์จะทรงสั่งสอนท่านให้รู้ถึงวิธีติดต่อกับพระ
เจ้าทางพระวจนะ เหมือนกับที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจา ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ดารงพระ
ชนม์อยูใ่ นโลก พระองค์ทรงปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้า ในสิ่ งที่พระองค์เห็นว่า เป็ นการเทิดพระเกียรติพระเจ้า
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และกระทาให้พระวจนะของพระเจ้าสัมฤทธิ์ ผลในชีวติ ของพระองค์ ท่านจาเป็ นต้องปฏิบตั ิเหมือนอย่าง
พระองค์ ฉันใดก็ฉนั นั้น
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วันที่ 7 วิธีศึกษาพระวจนะของพระเจ้ า
“ความสุ ข เป็ นของบุคคลผูไ้ ม่ดาเนิ นตามคาแนะนาของคนอธรรม หรื อยืนอยู่ในที่นงั่ ของคน
บาป หรื อนัง่ อยูใ่ นที่นงั่ ของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปิ ติยนิ ดีของผูน้ ้ นั อยูใ่ นพระธรรมของพระเจ้า เขา
ภาวนาพระธรรมของพระองค์ท้ งั กลางวันและกลางคืน” สดุดี 1:1, 2
หลักเกณฑ์ง่ายๆ สาหรับการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามีดงั นี้
อ่านและศึกษาพระวจนะด้ วยความเคารพนบน้ อม ขอให้ท่านสงบใจสักครู่ หนึ่ ง ระลึกถึงการที่
พระเจ้าได้ประทานพระวจนะของพระองค์ให้แก่ท่าน จงเคารพนบน้อมพระองค์ดว้ ยความจริ งใจ สงบ
ใจสงบกายต่อพระองค์ เพื่อให้พระองค์เปิ ดเผยความหมายของพระธรรมของพระองค์แก่ท่าน
อ่ านและศึกษาพระวจนะด้ วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง ถ้าหากท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้า
ด้วยความสะเพร่ าเลิ นเล่อ และอวดเก่ง ท่านจะรู ้เรื่ องแต่เพียงผิวเผิน ไม่สามารถทาความเข้าใจได้อย่าง
ลึกซึ้ งเลย โดยปกติแล้ว เมื่อมีใครเล่าถึงสิ่ งที่วิจิตรพิสดารให้เราฟั งนั้น ความนึ กคิดของพระเจ้าลึ กซึ้ ง
และสู งสง่ากว่าความนึกคิดของเราอย่างมากมายนัก “ฟ้ าสวรรค์อยูส่ ู งกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ความนึ ก
คิดของพระเจ้าก็สูงส่ งกว่าความนึกคิดของท่านทั้งหลายอย่างนั้น” การที่จะเข้าใจคาสั่งสอนของพระเจ้า
แม้เพียงผิวเผิน ยังต้องเอาใจจดจ่ออย่างมากมาย หากจะทาความเข้าใจถึงเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ
ด้วยแล้ว ยิง่ จะมีความยากเย็นสักเพียงไร?
อ่ านและศึกษาพระวจนะโดยการพึ่งการนา ของพระวิญญาณของพระเจ้ า พระวิญญาณของ
พระเจ้ าเท่ านั้น ที่สามารถทาให้พระวจนะของพระองค์ มีฤทธิ์ อานาจภายในชี วิตจิตใจของท่าน ขอให้
อ่านสดุดีบทที่ 119 โปรดสังเกตว่ากษัตริ ยด์ าวิด อธิ ษฐานด้วยความปรารถนาแรงกล้า เพื่อขอให้พระเจ้า
ทรงสอน ทรงเปิ ดตาประทานความเข้าใจ และโน้มนาจิตใจของพระองค์ให้ยอมรับเอาวิถีทางของพระ
เจ้าเป็ นหลักในการดาเนิ นชี วิต ขณะที่ ท่านอ่าน หรื อจดจาพระธรรมของพระเจ้า ขอให้ท่านระลึ กไว้
เสมอว่า พระวิญญาณของพระเจ้าและพระธรรมของพระองค์เป็ นองค์ประกอบซึ่ งกันและกันจะแยก
ออกจากกันไม่ได้
อ่ านและศึกษาพระวจนะด้ วยจุดประสงค์ อันแนวแน่ ที่จะยึดถือปฏิบัติตามพระวจนะของพระ
เจ้ า ทั้งทางกายและใจตลอดเวลา ไม่ ว่ากลางวันหรื อกลางคืน ท่านจะต้องให้พระวจนะของพระเจ้ามี
อิทธิ พลอยูเ่ หนือชีวติ จิตใจของท่านทั้งหมด กษัตริ ยด์ าวิดตรัสว่า “ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์
จริ งๆ เป็ นคาภาวนาของข้าพระองค์วนั ยังค่า” คริ สเตียนสามารถไตร่ ตรองและทะนุถนอมพระวจนะของ
พระเจ้า ไว้ได้ตลอดเวลาที่เขาปฏิบตั ิภารกิจประจาวันเช่นเดียวกัน ขอให้อ่านสดุดีบทที่ 119 อีกครั้งหนึ่ ง
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เพื่อท่านจะได้รับเอาพระวจนะของพระองค์ไว้เต็มจิตใจ จงอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าสอนท่าน ให้เข้าใจใน
พระธรรมของพระองค์ เพื่อท่านจะได้นาเอาหลักคาสอนนั้นไปใช้ในการดาเนินชีวติ
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บทที่ 8 พระวจนะของพระเจ้ ากับการอธิษฐาน
“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสงวนชีวติ ของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์” สดุดี 119:107
การอธิ ษฐานกับการอ่านพระคัมภี ร์อนั เป็ นพระวจนะของพระเจ้า เป็ นสิ่ งที่ แยกออกจากกัน
ไม่ได้ จะต้องกระทาไปด้วยกันภายในห้องชั้นในเสมอ พระเจ้าตรัสกับเราทางพระวจนะของพระองค์
ส่ วนเราทูลพระองค์โดยการอธิ ษฐาน ถ้าหากเราติดต่อกับพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้ว แน่นอนที่สุดพระเจ้า
กับเราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องร่ วมกัน ถ้าหากเรานึ กอะไรได้ก็อธิ ษฐานไปอย่างนั้น โดยไม่ใช้พระวจนะ
ของพระเจ้า แต่ใช้คาพูดและความนึ กคิดของเราเอง ก็จะเกิดผลน้อย การอธิ ษฐานจะมีฤทธิ์ อานาจอย่าง
แท้จริ ง ก็ต่อเมื่อเรานาเอาความคิดของพระเจ้า คือ พระวจนะของพระองค์ เสนอต่อพระองค์ พระวจนะ
ของพระเจ้าจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นจะขาดเสี ยมิได้ต่อการอธิ ษฐานของเรา!
ก่อนที่เราจะอธิ ษฐาน เราจะต้องแสวงหาและรู ้ จกั พระเจ้าอย่างถูกต้องเสี ยก่ อน พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะช่วนเราในเรื่ องนี้ผา่ นทางพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะฉายให้เห็นความชัว่
ช้าและความผิดบาปของเรา พระวจนะของพระเจ้าจะเปิ ดเผยให้เราเห็นการอัศจรรย์ทุกอย่าง พระองค์จะ
ทรงกระทาเพื่อเรา เพื่อให้เราทาตามพระประสงค์ของพระองค์ พระวจนะของพระเจ้าจะสอนให้เรารู้ถึง
วิธีอธิ ษฐานที่ ถูกต้อง ซึ่ งประกอบด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า มี ความเชื่ อที่ มนั่ คง และมี ความ
มานะพากเพียรในการอธิ ษฐานพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงสอนให้เรารู ้ถึงสภาพจิตวิญญาณที่แท้จริ ง
ของเราในปั จจุบนั เท่านั้น แต่ยงั สอนถึงการที่เราจะสามารถมีชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณที่ดียิ่งขึ้นได้ โดยอาศัย
พระคุ ณของพระองค์อีกด้วยและเหนื อสิ่ งอื่นใด พระวจนะของพระเจ้าจะกระตุน้ เตือนใจเราทุกวันว่า
พระเยซูเองทรงเป็ นตัวแทน ผูเ้ สนอคาอธิ ษฐานของเราต่อพระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่ และพระองค์ทรงอนุ ญาตให้
เราอธิษฐาน ในพระนามของพระองค์
พี่น้องในพระคริ สต์ที่รัก สิ่ งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งก็คือ ท่านจะต้องเพิ่มเติมพลังอยู่เสมอ โดย
การอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็ นประจาทุกวัน เพื่อว่าท่านจะสามารถอธิ ษฐานตามพระประสงค์ของ
พระองค์ได้อย่างถูกต้อง
ก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์เราต้องอธิ ษฐาน เพื่อให้พระเจ้าทรงสอนเราให้เข้าใจเนื้ อหาพระคัมภีร์
ของพระองค์ เพื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงช่วยเราให้รู้ และใช้พระวจนะของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าที่วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นใหญ่เหนือทุกสิ่ ง และทรงเป็ นใหญ่ในชี วิต
ของเรา
ห้องชั้นในที่เต็มไปด้วยพระพรเช่นนี้ เป็ นสถานที่ที่เราเข้าเฝ้ าพระเจ้าด้วยการอ่านพระคัมภีร์อนั
เป็ นพระวจนะของพระองค์ และอธิ ษฐานในพระนามของพระเยซู คริ สต์ ในสถานที่แห่ งนี้ อาจถวายตัว
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แด่พระเจ้าเพื่อรับใช้พระองค์ และขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่วยให้เรามีความเข้มแข็ง เพื่อว่าความ
รักของพระเจ้า จะได้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเรา ซึ่งจะทาให้เราสามารถดาเนินชีวติ ประจาวันตามทาง
แห่งความรักของพระองค์
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วันที่ 9 การเชื่อฟัง
“จงฟังเสี ยงเรา...และเราจะเป็ นพระเจ้าของเจ้า” เยเรมีย ์ 11:4
พระคัมภี ร์ขอ้ นี้ เป็ นบัญญัติขอ้ หนึ่ งในหลายๆ ข้อ ที่ พระเจ้าประทานให้แก่ ชนชาติ อิสราเอล
พระองค์ไ ด้ท รงบัญชาให้ช นชาติ อิส ราเอลปฏิ บ ตั ิ ตามพระบัญญัติเหล่ า นี้ แต่ ช นชาติ อิส ราเอลก็ ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิตามพระบัญญัติท้ งั หมดได้ ดังนั้นพระองค์จึงได้ประทานพันธสัญญาใหม่ เพื่อช่วนให้ชน
ชาติอิสราเอลซึ่ เป็ นพลไพร่ ของพระองค์ สามารถดารงชี วิตอันกอปรด้วยความเชื่ อฟั งนี้ ได้ พระคัมภีร์
กล่าวว่า “เราจะจารึ กมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลาย” (เยเรมีย ์ 31:33) “เราจะบรรจุความยาเกรงเราไว้
ในใจของเขาทั้ง หลาย เพื่ อว่า เขาจะมิ ไ ด้หันไปจากเรา” (เยเรมี ย ์ 32:40) “กระท าให้เ จ้าดาเนิ นตาม
กฎเกณฑ์ของเรา” (เอเสเคียล 36:27) ข้อบัญญัติอนั ประเสริ ฐเหล่านี้ จะเป็ นเครื่ องประกันว่า ผูท้ ี่เชื่ อฟั งจะ
ไดรับความปิ ติยนิ ดี
พระเยซู คริ สต์ได้ตรัสถึงการเชื่ อฟั งว่า “ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั
แหละรักเรา และผูท้ ี่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผูน้ ้ นั และเราจะรักเขาและสาแดงตัวของเราเองให้
ปรากกแก่เขา” (ยอห์น 14:21-23) “ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านจะตั้งมัน่ คงอยูใ่ น
ความรักของเรา” (ยอห์น 15:10) ข้อพระธรรมเหล่านี้ เปรี ยบประดุ จขุมทรัพย์ที่ไม่มีวนั หมดสิ้ น ความ
เชื่ อจะทาให้เราวางใจในพระคริ สต์อย่างมัน่ คง ซึ่ งจะเป็ นผลให้การดาเนินชีวิตของเราเต็มไปด้วยความ
รักและการเชื่อฟัง
บิดามารดาจะไม่สามารถอบรมสั่งสอนบุตรได้เลย ถ้าหากบุตรไม่ยอมเชื่ อฟั ง ครู จะไม่สามารถ
สั่งสอนลูกศิ ษย์ได้ถา้ หากศิษย์ไม่ยอมเชื่ อฟั ง แม่ทพั นายกองจะไม่สามารถบังคับบัญชาพลทหาร จน
ได้รับชัยนะในการรบ ถ้าหากพลทหารไม่ยอมเชื่อฟังอย่างเคร่ งครัด จงอธิ ษฐานเพื่อให้พระเจ้าช่วยเหลือ
ท่านในการยึดมัน่ และจดจาข้อความที่ ว่า ชี วิตแห่ งความเชื่ อ คื อชี วิตของการเชื่ อฟั ง พระเยซู คริ ส ต์
ดารงชีวติ อยูโ่ ดยการเชื่อฟังพระบิดาเจ้าฉันใด เราจาต้องดารงชีวติ อยูโ่ ดยการเชื่ อฟังพระเจ้าฉันนั้น
เรามักจะอ้า งกันว่า “การที่จะให้เชื่ อฟั งพระเจ้าทุกอย่างย่อมเป็ นไปไม่ได้” ถูกแล้วเป็ นไปได้
สาหรับเรา แต่สาหรับพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงให้สัญญากับท่านว่า “จงอธิ ษฐานแล้วใคร่ ครวญพระ
วจนะของพระเจ้า ในข้อ นี้ พระวิญญาณบริ สุ ท ธฺ ์ จ ะทรงกระท าให้ ตาของท่ า นสว่า งขึ้ น เพื่ อท่ า นจะ
สามารถกระทาตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอให้ท่านจงมีวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั พระบิดาและพระเยซู คริ สต์ แล้วชี วิตของท่านก็จะเป็ นชี วิตที่มนั่ คงปราศจากข้อสงสัย
ใด ๆ และประสบแต่สันติสุขตลอดไป”
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วันที่ 10 การสารภาพบาป
“ถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป
โทษของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” ยอห์น 1:9
คริ สเตียนเรามักสารภาพบาปของตนต่อพระเจ้าอย่างผิวเผินและบางทีก็ละเลยเสี ยไม่สารภาพ
บาปต่อพระองค์ มีคริ สเตียนเป็ นจานวนน้อย ที่ตระหนักถึงความจาเป็ นในการสารภาพบาปด้วยความ
จริ งใจ หรื อเข้าใจว่าสารภาพด้วยความซื่ อสัตย์ จะก่อให้เกิ ดฤทธิ์ อานาจ สามารถเอาชนะความผิดบาป
ในชี วิตประจาวันได้ ในการสร้างความสัมพันธ์กบั พระเยซู คริ สต์ เราจาต้องสารภาพบาปทุกอย่างด้วย
จิตใจอันซื่ อสัตย์ เพื่อความผิดบาปจะไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินชีวิตคริ สเตียนของเรา
กษัตริ ยด์ าวิดตรัสไว้วา่ “ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า
ข้าพระองค์จะสารภาพบาปการละเมิดของข้าพระองค์ ต่อพระเจ้า แล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้า
พระองค์ พระองค์ทรงเป็ นที่ซ่อนของข้าพระองค์ พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ดว้ ยเพลงสรรเสริ ญ
แห่ งความรอด” (สดุ ดี 32:5-7) กษัตริ ยด์ าวิดได้ตรั สถึ งเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้ น ในขณะที่ พระองค์ไม่ยอม
สารภาพบาปต่อพระเจ้าว่า “เมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่
บนข้าพระองค์” แต่เมื่อกษัตริ ยด์ าวิดสารภาพบาปของพระองค์ต่อพระเจ้าแล้ว การเปลี่ ยนแปลงอย่าง
มหัศจรรย์ก็บงั เกิดขึ้นในชีวติ ของพระองค์
การสารภาพบาป จะต้อ งไม่ ใ ช่ ก ารสารภาพด้ว ยความละอายแก่ ใ จเท่ า นั้น หากแต่ เราต้อ ง
สารภาพบาปต่อพระเจ้า ด้วยความจริ งใจ และไว้วางใจพระองค์ เพื่อให้พระองค์ชาระความผิดบาปของ
เรา การที่เราต้องสารภาพบาปเช่ นนี้ ย่อมแสดงให้เห็ นว่า ลาพังเราเองจะไม่สามารถเอาชนะความผิด
บาปได้ แต่เพราะความเชื่ อที่เรามีต่อพระเจ้า จึงหวังพึ่งพระองค์ ช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปทั้ง
ปวง การชาระความผิดบาปนี้ มีความหมาย 2 ประการ ประการแรก เรารู ้ ว่าเราได้รับการอภัยโทษใน
ความผิดบาปแล้ว และประการที่ ส อง พระเยซู ค ริ ส ต์ไ ด้ท รงช าระความผิดบาปให้แก่ เราแล้ว และ
พระองค์จะทรงปกป้ องให้เราพ้นจากอานาจของความผิดบาปทั้งหลาย
พี่นอ้ งในพระคริ สต์ที่รัก ถ้าหากว่าท่านประสงค์ที่จะอยูใ่ กล้ชิดและสนิ ทสนมกับพระเยซู คริ สต์
ก็จงอย่ากลัวต่อการสารภาพ ความผิดบาปทั้งปวง ต่อพระองค์ จงมีความมัน่ ใจว่าพระองค์ได้ทรงชาระ
ความผิดบาปให้แก่ ท่านแล้ว และจงให้คามัน่ สัญญากับพระองค์ว่า ท่านจะสารภาพบาปทุ กครั้ งเพื่อ
รับรองการอภัยโทษจากพระองค์ แล้วท่านก็จะรู ้ จกั พระเยซู คริ สต์ในฐานะที่ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่ จะ
โปรดช่วยพลไพร่ ของพระองค์ ให้รอดจากความผิดบาปของเขา จงมัน่ ใจว่าเมื่อท่านสารภาพบาปแล้ว
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บาปก็หลุ ดพ้นจากท่าน เพราะว่าพระเยซู คริ ส ต์ องค์พระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา ได้แบกเอาภาระบาป
ทั้งหมดของเรา ไปจนหมดสิ้ นแล้ว
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วันที่ 11 ความรักดั้งเดิม
“เรามีขอ้ ที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง ด้วยว่าเจ้าสลัดความรักดั้งเดิมของเจ้า” วิวรณ์ 2:4
พระธรรมวิวรณ์ 2: 2-3 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ดีเด่นของคริ สตจักร เมืองเอเฟโซ 8 ประการ มี
ข้อบกพร่ องเพียงประการเดียวซึ่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงตาหนิ ไว้ดงั นี้ “เราจะรี บมาหาเจ้า และจะยกคัน
ประทีปของเจ้าออกจากที่ เว้นไว้แต่เจ้าจะกลับใจเสี ยใหม่” ข้อบกพร่ องที่วา่ นี้ คืออะไร? คือว่า “เจ้าสลัด
ความรักดั้งเดิมของเจ้า”
คริ สตจักรในปั จจุบนั ก็มีขอ้ บกพร่ อง ในข้อเดียวกันนี้ แม้วา่ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า จะมีความร้อน
รนในการแสวงหาความจริ งและมีความมานะอดทนก็ตาม แต่กลับละเลยพระประสงค์อนั สาคัญยิ่งของ
พระเจ้าคือ ความสุ ภาพอ่อนโยนและความรักอย่างยิง่ ยวด
คริ สตจักร หรื อคริ สเตียน อาจจะต้องเป็ นตัวอย่างแก่ประชาชนในการกระทาพระราชกิ จของ
พระเจ้าทุกๆ ด้าน แต่จะต้องไม่ละเลยที่จะถ่อมกายถ่อมใจเพื่อเข้าเฝ้ าพระเยซูคริ สต์ในห้องชั้นใน
ถ้าหากเราไม่มีการติดต่อกับพระเยซู คริ สต์เป็ นส่ วนตัวเป็ นประจาวันแล้ว ภารกิ จต่างๆ ที่ เรา
กระทาไป จนเป็ นที่พึงพอใจของปวงเช่นนั้น จะไม่มีความหมายอะไรเลยในสายพระเนตรของพระองค์
พี่นอ้ งในพระคริ สต์ที่รัก หนังสื อเล่มนี้ เน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์อนั ประกอบไปด้วยความ
รัก กับองค์พระเยซูคริ สต์ภายในห้องชั้นใน ชีวติ ของเราขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์น้ ี พระเยซู คริ สต์ได้เสด็จ
ลงมาจากสวรรค์ก็เพื่อนาความรั กของพระบิดาเจ้ามาให้แก่ เราพระองค์ตอ้ งทนทุ กข์ทรมานและยอม
สิ้ นพระชนม์ เพื่อเอาชนะจิตใจของเรา ก็เพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรจะดี
ไปกว่าการตอบแทนความรักของพระองค์ ด้วยความรักอันลึกซึ้ งของเราที่มีต่อพระองค์
พระเยซู คริ สต์ทรงถือว่าความรัก เป็ นสิ่ งสาคัญประการแรก ซึ่ งเราจาต้องยึดถือและปฏิบตั ิตาม
พระองค์ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าหลายท่าน สารภาพด้วยความละอายใจว่า ทั้ง ๆ ที่เขามีความร้อนรนในพระ
ราชกิจของพระเจ้า แต่ชีวติ การอธิ ษฐานของเขาไม่เข้มแข็ง ก็เนื่ องจากเขาได้สลัดความรักดั้งเดิมของเขา
นัน่ เอง ข้าพเจ้าขอให้ท่านจดจาไว้เสมอว่า ความรักของพระเยซู คริ สต์ตอ้ งเป็ นใหญ่ในชี วิตไม่วา่ ในห้อง
ชั้นใน ในเวลาทางาน และในชีวติ ประจาวันของเรา
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วันที่ 12 พระวิญญาณบริสุทธิ์
“พระองค์จะให้เรามีเกียรติยศ เพราะพระองค์จะเอาเรื่ องของเราสาแดงแก่ท่านทั้งหลาย”
ยอห์น 16:14
ในคืนสุ ดท้ายที่พระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ประทับอยูท่ ่ามกลางบรรดาสาวกของ
พระองค์ พระองค์ไ ด้ท รงให้สั ญญา การรวมกลุ่ ม อธิ ษ ฐานอย่า งจริ ง จัง เป็ นสิ่ ง ที่ มี คุ ณค่ า ยิ่ง เพราะ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มอธิ ษ ฐานทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการเข้า เฝ้ าพระเจ้าอย่า งเต็ม ที่ อันต่า งกับการประชุ ม
นมัสการพระเจ้าที่ โบสถ์ ซึ่ งผูเ้ ข้าประชุ มไม่ค่อยมีส่วนร่ วมอะไรมากนัก เพราะเป็ นแต่เพียงรับฟั งคา
สอนของนักเทศน์ฝ่ายเดี ยว การรวมกลุ่มอธิ ษฐานจะทาให้ผทู ้ ี่ มาร่ วมประชุ มมีความใกล้ชิดสนิ ทสน
มมากขึ้น คาพยานของคริ สเตียนอาวุโส ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์มากกว่า จะเป็ นข้อหนุ นใจแก่ผอู ้ ่อน
ในความเชื่ อ ให้เจริ ญเข้มแข็งขึ้น และแม้แต่คริ สเตียนใหม่หรื อผูเ้ ชื่ อใหม่ก็จะได้มีโอกาสเป็ นพยานถึ ง
ความยินดวีและความสุ ขที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ตน
การรวมกลุ่ ม อธิ ษฐาน จะทาให้คริ สตจัก รได้รับ พระพรอย่า งอเนกอนันต์ อี กทั้งยังเป็ นการ
ช่ วยเหลื อจิ ตวิญญาณของศิษยาภิบาล และสมาชิ กในคริ สตจักรอีกด้วย การอธิ ษฐานเพื่อคนอื่นไม่ว่า
บุคคลเหล่านั้นจะอยู่ ณ แห่งหนตาบลใดก็ตาม เขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างทัว่ ถึงกัน
มีขอ้ ที่เราควรคานึงก็คือ แม้ผเู ้ ข้าร่ วมกลุ่มอธิ ษฐานหลายคนจะได้รับการหนุ นใจ แต่เขาก็ไม่เคย
อธิ ษฐานออกเสี ยงเลย และหลายคนไม่มีความจริ งใจในการเข้าร่ วมประชุ มอธิ ษฐาน เนื่ องจากเขาไม่เคย
ตระหนักว่า ชี วิตแห่ งการอธิ ษฐานเป็ นสิ่ งที่ ประเสริ ฐเพียงไรถ้าปราศจาก การอธิ ษฐานในห้องชั้นใน
อย่างจริ งใจแล้ว การเข้าร่ วมประชุ มอธิ ษฐานก็จะเป็ นเพียงแบบพิธีเท่านั้น ผูท้ ี่ เข้าร่ วมกลุ่ มอธิ ษฐาน
จะต้องมีความสัมพันธ์และความรักต่อกันอย่างลึกซึ้ ง เราควรจะตั้งคาถามว่า การรวมกลุ่มอธิ ษฐานจะทา
ให้บงั เกิดผลอะไรบ้าง?
ผูน้ าในการอธิ ษฐานควรตระหนัก ว่า ถ้า หากผูร้ ่ วมกลุ่ ม อธิ ษฐานแต่ ละคนอธิ ษ ฐานในห้อง
ชั้น ในอย่า งสม่ า เสมอแล้ว พลัง แห่ ง การอธิ ษ ฐานจากห้ องชั้นในนี้ จะเป็ นเครื่ องเสริ ม พลัง ให้ก าร
รวมกลุ่มอธิ ษฐานจากห้องชั้นในนี้ จะเป็ นเครื่ องเสริ มพลังให้การรวมกลุ่มอธิ ษฐานเกิดผลอย่างมหาศาล
เราจาเป็ นจะต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้า เหมือนกับการเข้าเฝ้ าพระองค์ในวันเพ็นเตคอศต์ เพื่อให้พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เปี่ ยมล้นอยูใ่ นจิตใจของเรา และในการประชุมอธิ ษฐานทุกครั้ง เราจาต้องอธิ ษฐานเผื่อคริ สเตียน
และคริ สตจักรทัว่ โลกด้วย
ท่านผูอ้ ่านที่รัก หนังสื อเล่มนี้ มีจุดประสงค์ที่จะช่วยชี วิตฝ่ ายจิตวิญญาณของท่าน ท่านพึงระลึก
ไว้วา่ ท่านจะต้องไม่ดารงชีวติ อยูเ่ พื่อตนเองเท่านั้น แต่จะต้องคิดถึงคนอื่นด้วย จึงจะเป็ นอวัยวะของพระ
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คริ สต์อย่างแท้จริ ง ฉะนั้นท่านจะต้องอธิ ษฐานเพื่อคริ สเตียนทุกคน รากของต้นไม้ได้หยัง่ ลึกลงสู่ พ้ืนดิน
และกิ่ งของมันแผ่ขยายขึ้นสู่ ฟ้า เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับฉันใด ชี วิตการอธิ ษฐานในห้องชั้นใน ในการ
ประชุมอธิ ษฐาน หรื อที่อื่นใดก็ตาม จาต้องเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันฉันนั้น
การอธิ ษฐานเพื่อคนอื่นย่อมเกิดพระพรอย่างมากมาย การที่เราอธิ ษฐานแล้วพระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐานของเรา ก็นบั ว่าเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์มากอยูแ่ ล้ว ยิ่งเมื่อเราอธิ ษฐานเพื่อคนอื่น
และพระองค์ทรงตอบคาอธิ ษฐานด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะเป็ นพระคุณอย่างใหญ่หลวงหาที่สุดมิได้ การที่พระ
เจ้าประทานพระพรแก่คนอื่นๆ นั้นขึ้ นอยู่กบั การอธิ ษฐานของเราเป็ นจริ งหรื อ? เป็ นความจริ งทีเดี ยว
พระองค์ทรงให้เราเป็ นผูท้ ูล และรับใช้พระองค์ พระองค์ทรงให้เรามีส่วนในการกระทาพระราชกิจของ
พระองค์ ถ้าหากเราละเลยเสี ยแล้ว พระราชกิจของพระองค์ก็จะประสบกับความล้มเหลวและจะเป็ นเหตุ
ให้คนอื่นถึงแก่ความพินาศ
พระเจ้าทรงกาหนดให้มีการอธิ ษฐานเพื่อคนอื่นขึ้น เพื่อเป็ นทางหนึ่งที่จะช่วยมนุษย์ร่วมโลกให้
ได้รับความรอดและหนุนใจให้คริ สเตียนมีความเชื่อมากยิ่งขึ้น มนุ ษย์ทุกคนไม่วา่ จะอยูแ่ ห่ งหนตาบลใด
ก็จะได้รับชีวติ แลพระพรจากพระเจ้า โดยการอธิ ษฐานของเรา เราจะไม่มุ่งหวังที่จะให้บุตรของพระเจ้า
บังเกิดความมานะบากบัน่ อย่างเต็มกาลัง และมีความยินดีในการอธิ ษฐานเพื่อคนอื่น ในอันที่จะนาพระ
พรมาสู่ โลกเชียวหรื อ?
พี่นอ้ งคริ สเตียนที่รัก จงเริ่ มอธิ ษฐานเพื่อคนอื่น เพื่อเป็ นทางที่จะนาพระคุณมาสู่ ตวั ของท่านเอง
และไปสู่ ผอู ้ ื่น จงอธิ ษฐานเพื่อเพื่อนบ้านของท่าน จงอธิ ษฐานเพื่อคนอื่นด้วยความปรารถนาอย่างแรง
กล้าในอันที่จะนาเขามาหาพระคริ สต์ จงอธิ ษฐานเพื่อศิษยาภิบาลในคริ สตจักรของท่าน เพื่อผูร้ ับใช้ และ
ผูป้ ระกาศเผยแพร่ พระวจนะของพระเจ้าทัว่ โลก จงอธิ ษฐานเพื่อประเทศชาติ ผูบ้ ริ หารประเทศและ
ประชาชน จงอธิ ษฐานเพื่อทุก ๆ คน ถ้าหากท่านยอมถ่อมตนให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา และยอม
มอบชีวติ จิตใจเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริ งแล้ว ท่านก็ตระหนักว่าเวลาที่ท่านใช้ไปในการอธิ ษฐานคือเครื่ อง
สักการะบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นเวลาที่จะนาพระพรมาให้แก่ท่าน และผูท้ ี่ท่าน
อธิ ษฐานเพื่อเขาก็จะได้รับพลังในชีวติ
“โดยคาอธิ ษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง และอธิ ษฐานเพื่อสิ ทธิ ชน
ทั้งหมด” พระวจนะข้อนี้สอนให้รู้วา่ การอธิ ษฐานเพื่อคนอื่นเป็ นวิธีที่สาคัญยิง่ ในการนามนุ ษย์ร่วมโลก
มาสู่ หนทางแห่งความรอด และเป็ นการเทิดพระเกียรติของพระเจ้า

24

