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คานา
หนังสื อเล่มนี้สาหรับผูไ้ ด้รับการบังเกิดใหม่ เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ที่ใครจะเริ่ มดารงชีวติ
คริ สเตียนได้ จนกว่าจะผ่านจุดนี้เสี ยก่อน คือได้รับการบังเกิดใหม่ ขอให้เตือนตัวท่านเองให้ระลึกถึงเสี ย
เดี๋ยวนี้วา่ สิ่ งที่มีคุณค่ามากที่สุดหาที่เปรี ยบมิได้ในโลกนี้ คือ การมีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้า ผ่าน
ทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สตเจ้า ถ้ายังมีความสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์น้ นั คือความสัมพันธ์
ระหว่างท่านกับพระเจ้า ขอให้คุกเข่าลง สารภาพความผิดบาป และต้อนรับพระเยซูคริ สต์เจ้าเข้ามาใน
ชีวติ ของท่านด้วยความเชื่อเสี ยเดี๋ยวนี้
“แต่ส่วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่ อในพระนามของพระองค์ พระองค์ประทานสิ ทธิ ให้
เป็ นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12) เพื่อความสะดวกสาหรับท่าน ได้พิมพ์ขอ้ พระธรรมที่ใช้อา้ งอิงใน
หนังสื อเล่มนี้ ที่มีหมายเลขอ้างอิงกากับอยูไ่ ว้ขา้ งท้ายแต่ละบทด้วย
ข้ าพเจ้ ารู้ สึกงุนงงแต่ ยงั มีสติดีอยู่ ข้ าพเจ้ ารู้ ว่าข้ าพเจ้ าเป็ นประชาชนของอีกโลกหนึ่ง แต่
ดารงชี วิตอยู่คล้ าย ๆ กับโลกนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ร้ ู สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้ องการของข้ าพเจ้ าในหลัก
ความคิดเห็น ในความเชื่ อถือ แต่ ข้าพเจ้ าก็ยงั เป็ นผู้มีบุคลิกเดิม ข้ าพเจ้ ารั กเพื่อน ๆ ของข้ าพเจ้ าและอยาก
ให้ เขาได้ รับความรอด
แต่ ข้าพเจ้ าได้ ดาเนินชี วิตต่ างจากแนวชี วิตที่ไม่ เป็ นแก่ นสารของเพื่อนอย่ าง
ประหลาด ข้ าพเจ้ าร้ องไห้ กับสิ่ งที่เคยหัวเราะ และหัวเราะกับสิ่ งที่ข้าพเจ้ าเคยร้ องไห้ ข้ าพเจ้ าสุภาพกับสิ่ ง
ที่เคยหยาบช้ า แม้ กระนั้นข้ าพเจ้ ามิได้ พ่ายกับสิ่ งที่ข้าพเจ้ าเคยปล่ อยตัวปล่ อยใจและลุ่มหลง ข้ าพเจ้ าเป็ น
คนใหม่ แม้ จะเป็ นคนเดิม อะไรเกิดขึน้ กับข้ าพเจ้ า
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บทที่ 1 อะไรเกิดขึน้ กับข้ าพเจ้ า
สิ่ งอัศจรรย์
ตัวของท่านเองเป็ นสิ่ งที่พิสูจน์โดยตรงสาหรับคากล่าวที่วา่ การอัศจรรย์ยงั มีอยูต่ วั ของท่านเอง
เป็ นสิ่ งอัศจรรย์ พระคาของพระเจ้าที่เกี่ยวกับคริ สเตียน ได้แสดงความจริ งนี้ อย่างชัดแจ้ง “เหตุฉะนั้นถ้า
ผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั เป็ นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ สิ่ งสารพัดเก่า ๆ ก็ล่วงพ้นไป ดูเถอะ ทุกสิ่ ง
กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” (2 โคริ นธ์ 5:17)
พระเยซูคริ สต์ ได้ใช้ความจริ งนี้เป็ นจุดเริ่ มในการสนทนากับผูค้ งแก่เรี ยนในสมัยของพระองค์ที่
ชื่อนิโคเดโม
“นิโคเดโม” พระคริ สต์ตรัส “ท่านต้องบังเกิดใหม่ มิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่ได้เห็นแผ่นดินของ
พระเจ้า”
นิโคเดโมทูลถามทันทีวา่ “การบังเกิดใหม่น้ นั จะเป็ นไปได้อย่างไร” น้ าเสี ยงแสดงความสงสัย
สะท้อนถึงจิตใจที่แสวงหาความหมายของคาที่ช้ ีทางไปสู่ แผ่นดินของพระเจ้าให้ได้
พระคริ สต์ทรงแสดงความอดทนตรัสตอบด้วยน้ าเสี ยงอ่อนสุ ภาพ “นิโคเดโม ท่านอย่า
ประหลาดใจเลย ที่เราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่ เรื่ องนี้ท่านไม่เข้าใจก็จริ ง ก็เหมือนกับอีกหลาย
สิ่ งหลายอย่างที่ท่านไม่เข้าใจ อธิ บายไม่ได้อย่าง เช่น ลม ท่านบอกได้ไหมว่ามันมาจากไหนและกาลังจะ
ไปไหนแม้ท่านรู ้สึกเมื่อลมพัดถูกท่านได้ ได้ยนิ เสี ยงเมื่อมันลอดผ่านใบไม้ได้แต่ท่านไม่สามารถอธิ บาย
ให้เข้าใจได้ เรื่ องการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณก็เป็ นเช่นนั้นเหมือนกัน”
“ข้อยุง่ ยากอยูต่ รงนี้ ” พระองค์ตรัสต่อ “ท่านได้เกิดมาครั้งหนึ่ง ตามธรรมชาติของโลกท่านจึง
เป็ นคนบาปคนหนึ่ง และท่านก็มีธรรมชาติบาป เพราะสิ่ งที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็ นเนื้อหนังและไม่มี
อะไรมากกว่านั้น เพราะอะไรท่านจึงคิดว่าจะผ่านการพิพากษาของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ได้โดยไม่มีอะไร
เลย นอกจากเนื้ อหนังที่บาปของท่าน ท่านต้องบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็ นการเกิดจากเบื้องบน คือเกิด
จากพระวิญญาณ พระวิญญาณเป็ นผูก้ ระทาการนี้ เมื่อท่านบังเกิดใหม่แล้ว ท่านก็เป็ นคนใหม่มี
ธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ เพราะผูท้ ี่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ”
การบังเกิดใหม่คือ การอัศจรรย์ของการรับชีวิตใหม่ ไม่มีอะไรที่ดูสิ้นหวังได้เท่ากับซากศพ ไม่
มีนกั วิทยาศาสตร์ คนใดที่จะช่วยให้ร่างที่ตายไปแล้วกลับมีชีวติ อีกได้ คนบาปที่ไม่มีพระครสิ ต์ “ก็ตาย
ในการละเมิดและการบาป” เช่นกัน เขาตายในความบาปและหมดหนทางที่จะทาได้ดีกว่านั้น เพราะ “ผู้
ที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนัง ทาให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ได้” (โรม 8:8)
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พระคริ สต์ทรงเน้นความจริ งข้อนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จิตวิญญาณเป็ นที่ให้มีชีวติ ส่ วนเนื้อหนัง
ไม่มีประโยชน์อื่นใด ข้อความที่เราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชีวติ
(ยอห์น 6: 63) และ “ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเราและวางใจในพระองค์ผทู ้ รงใช้เรามา ผูน้ ้ นั ก็มีชีวติ นิ
รันดร์ และไม่ถูกพิพากษา และได้ผา่ นพ้นจากความตายไปสู่ ชีวติ แล้ว”
แน่นอน การอัศจรรย์เกิดกับท่านเมื่อท่านได้รับชีวิตใหม่พระเยซูคริ สต์เจ้าได้สัมผัสชีวติ ของ
ท่านด้วยพระหัตถ์ที่มีรอยตะปูของพระองค์ ทรงประทานชีวติ ใหม่และธรรมชาติใหม่ให้กบั ท่านซึ่ งเป็ น
ชีวติ ของพระองค์และธรรมชาติของพระองค์

ท่ านได้ พบกับบุคคลทีด่ ีเลิศแล้ว
ความรอดไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ท่านได้มาด้วยการกระทา แต่เป็ นสิ่ งที่พระคริ สต์ทรงประทานให้ทา่ น
เมื่อท่านต้อนรับพระองค์ “แต่คนทั้งหลายที่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็
ทรงประทานสิ ทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1:12) คาพยานของบุคคลหลาย ๆ คนในหนังสื อ
ประวัติพระเยซู และหนังสื อกิจการได้สนับสนุนความจริ งข้อนี้
อันดเรอาบอกกับซี โมนเปโตร เราได้พบพระมาซี อาห์แล้ว (ซึ่ งแปลว่าพระคริ สต์) และ
อันดเริ นาจึงพาซีโมนไปเฝ้ าพระเยซู (ยอห์น 4: 29)
อาจารย์เปาโลทูลต่อหน้าพระพักตร์ อะคริ พพาว่า “ข้าแต่กษัตริ ยใ์ นเวลาเที่ยงวัน ข้าพระบาทได้
เห็น แสงสว่างจ้าและได้ยนิ พระสุ รเสี ยง และข้าพระบาททูลถามว่า “พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ดพระเจ้าข้า
และพระองค์ตรัสว่า เราคือเยซูซ่ ึ งเจ้าข่มเหงนัน่ แหละ แต่เจ้าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้า
เพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็ นผูร้ ับใช้ และเป็ นพยานถึงเหตุการณ์ซ่ ึ งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ที่เราจะสาแดงเรา
เองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า”
เห็นได้ชดั ว่า ทาไมจึงมีการระบุเน้นถึงองค์พระคริ สต์เพราะต้องพระองค์เท่านั้นที่จะบอกเรื่ อง
พระเจ้าแก่ขา้ พเจ้าได้ “ท่านที่ลงมาจากสวรรค์ พระบุตรองค์เดียวผูท้ รงสถิตอยูใ่ นทรวงของพระบิดา
พระองค์ได้ทรงสาแดงพระเจ้าแล้ว” “พระองค์เท่านั้นที่สามารถให้สิ่งที่ขา้ พเจ้าต้องการและรักษารอย
ความผิดบาปได้” “และเหมือนโมเสสได้ยกงูข้ ึนในถิ่นทุรดันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉัน
นั้น เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์น 3:14,15) พระองค์เท่านั้น พระองค์ผเู ้ ป็ น
พระเจ้าที่สามารถให้ชีวิตนิรันดร์ได้ “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวติ นิ รันดร์ ” (ยอห์น 3:16) และต้องเป็ น
พระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้ขา้ พเจ้าอิ่มใจ และสามารถคุม้ ครองข้าพเจ้าได้ “ท่านได้บรรลุถึงความ
ครบบริ บูรณ์ในพระองค์” ด้วยว่าสิ่ งสารพัดเป็ นของท่านทั้งหลาย จะเป็ นเปาโล อะพลโล เคฟา โลก
ชีวติ ความตาย ปั จจุบนั กาล หรื ออนาคตกาลสิ่ งสารพัดนั้นเป็ นของท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายเป็ น
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ของพระคริ สต์ และพระคริ สต์เป็ นของพระเจ้า” (1 โคริ นธ์ 3:21-23) เมื่อข้าพเจ้าเข้าหาพระเจ้า ข้าพเจ้า
ได้รับการยอมรับในฐานะ “ผูท้ รงเป็ นที่รักของพระองค์” และความมุ่งหมายในแต่ละวันของข้าพเจ้าคือ
“จะได้ปรากฏในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเอง ซึ่ งได้มาโดยธรรมบัญญัติ แต่มีมาโดย
ความเชื่อในพระคริ สต์” (ฟี ลิปปี 3:10)
หนทางรอดพ้นความบาปไม่ได้เป็ นวัตถุ แต่เป็ นบุคคล เมื่อท่านรอดท่านพบกับบุคคล ท่านได้
เปิ ดชีวติ จิตใจของท่านให้กบั พระองค์ และเดี๋ยวนี้ท่านดารงชีวติ ภายใต้การควบคุมของพระองค์อาจารย์
เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จกั พระองค์ที่ขา้ พเจ้าได้เชื่อและข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษา
ซึ่ งข้าพเจ้าได้มอบไว้กบั พระองค์จนถึงวันพิพากษาได้”

ท่ านได้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการเปลีย่ นแปลงนิรันดร์
“พระคัมภีร์วา่ อย่างไรก็วา่ อับราฮัมเชื่อในพระเจ้า และเพราะความเชื่ อนัน่ เองพระเจ้าทรงถือว่า
ท่านเป็ นคนชอบธรรมฝ่ ายคนที่ทางานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้น้ นั เป็ นบาเหน็จ แต่ถือว่าเป็ นค่าแรงของงาน
ที่ได้ทา ส่ วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติ แต่ได้เชื่ อในพระองค์ผทู ้ รงโปรดให้คนผิดเป็ นคนชอบธรรม
ได้ เพราะความเชื่ อของคนนั้น พระเจ้าทรงถือว่าเป็ นความชอบธรรม” (โรม 4:3-5)
ให้เราดูความมุ่งหมายให้ชดั เจน พระเจ้าทรงประสงค์อะไร ความชอบธรรมใช่หรื อ
เราจะถวายอะไรต่อพระองค์ได้ นอกจากความบาปและความบาปที่มีแต่จะเพิม่ มากขึ้น
ข้าพเจ้าหวังที่จะทาอะไรให้ดีกว่านี้โดยกาลังของข้าพเจ้าเองหรื อ หวังไม่ได้หรอกเพราะข้าพเจ้า
ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยูแ่ ล้ว ถ้าไม่มีพระคริ สต์
ข้าพเจ้าจะได้รับความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์ได้อย่างไร ก็ดว้ ยการรับเอาด้วยความ
เชื่อเท่านั้น
เมื่อข้าพเจ้ารับพระคริ สต์ ฐานะของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้าเปลี่ยนหรื อแน่นอน
พระเจ้าทรงรับความชอบธรรมของพระคริ สต์และใส่ ในบัญชีฝากของข้าพเจ้า เพราะพระคริ สต์ทรง
สิ้ นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า พระเจ้าทรง “เป็ นผูช้ อบธรรม และทรงโปรดให้ผทู้ ี่เชื่ อในพระเยซูเป็ นผูช้ อบ
ธรรมด้วย” (โรม 3:26)
บางคนอาจพูดว่า “ข้าพเจ้าก็ยงั ไม่เข้าใจอยูด่ ี”
จงลองพิจารณาพระคาข้อนี้ดู “พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกนั กับพระองค์โดยพระคริ สต์มิได้
ทรงถือโทษในการผิดของเรา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทาพระองค์เอง (พระคริ สต์) ผูท้ รงไม่มีบาปให้
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” มีผใู ้ ดต่อสู ้ความบาปเล่า
มีแต่พระเจ้าเท่านั้น
มีผใู ้ ดแต่เพียงผูเ้ ดียวที่สามารถตั้งบทลงโทษความบาปได้คาตอบคือพระเจ้า
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ผูใ้ ดที่ได้รับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน ชดใช้โทษความบาปคาตอบก็คือ พระเจ้าอีก
ดังนั้นหนี้บาปได้รับการชดใช้แล้วหรื อยัง ใช้แล้วเพราะว่า “พระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่ งความ
บาปผิดของเราทุกคน” และ “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ท่าน
ทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24)
ถ้าพระเจ้าเป็ นผูท้ ี่ต่อสู้ความบาป เป็ นผูท้ ี่ต้ งั บทลงโทษความบาป และเป็ นผูไ้ ด้ชดใช้หนี้บาป
แล้วพระเจ้าทรงมีสิทธิ ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่ขา้ พเจ้าได้ไหม ได้ซิ ฮาเลลูยา พระองค์
ทรงประทานให้เปล่า ๆ ด้วย “ความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซู
คริ สต์ แก่ทุกคนที่เชื่อ แต่พระเจ้าทรงพระกรุ ณาให้เข้าเป็ นผูช้ อบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซู
คริ สต์ทรงไถ่เขาให้พน้ บาปแล้ว” (โรม 3:22, 24)
และนี่เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อกลับใจเชื่ อ
พระเจ้าทรงอภัยโทษความผิดบาปของ
ข้าพเจ้า ทรงประทาน ทรงสาแดงความชอบธรรมของพระองค์ ประทานสิ ทธิให้เป็ นบุตรของพระองค์
ตลอดกาล และเป็ นทายาทร่ วมกันกับพระคริ สต์ พระองค์กระทาอย่างนั้น ท่านไม่สนใจหรอกหรื อ
ข้าพเจ้าสนใจแน่ ไม่ตอ้ งสงสัยเลย เพราะเหตุน้ ี เราจึงร้อง ฮาเลลูยา สรรเสริ ญพระผูช้ ่วยให้รอด
นี่เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านประสบกับสิ่ งอัศจรรย์ท่านได้พบพระคริ สต์ และท่านได้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนิรันดร์
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เป็ นความจริ งนี้ เริ่ มต้นและดาเนินโดยพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ เมื่อพระองค์ทรง
เริ่ มต้น แน่นอนพระองค์จะดาเนินจนสาเร็ จ จากสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวกับท่านแล้วนาเรามาถึงเรื่ องสาคัญ
เกี่ยวกับความวิตกที่มีในใจของผูเ้ ชื่ อใหม่ ว่าจะทาอย่างไร ความชื่นชมยินดีในการเป็ นคริ สเตียนของ
ท่านจะไม่หมดไปขอให้เปิ ดไปอ่านบทที่ 2 และลองอ่านพระคาของพระเจ้าว่ากล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้อย่างไร

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 1
1. มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริ ซาย ชื่อนิโคเดโมเป็ นขุนนางของพวกยิว ชายผูน้ ้ ีได้มาหาพระเยซู
ในเวลากลางคืนทูลพระองค์วา่ “ท่านอาจาย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าทราบอยูว่ า่ ท่านเป็ นครู ที่มาจากพระเจ้า
เพราะไม่มีผใู ้ ดกระทาหมายสาคัญ ซึ่ งท่านได้กระทานั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย” พระ
เยซูคริ สต์ตอบเขาว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่าถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็นแผ่นดินของพระ
เจ้าไม่ได้” นิโคเดโม ทูลพระองค์วา่ “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่จากน้ าและ
พระวิญญาณผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่ งบังเกิดเนื้ อหนังก็เป็ นเนื้อหนัง และซึ่ งบังเกิด
จากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ ลม ใคร่ จะพัด
ไปข้างไหนก็พดั ไปข้างหน้า และท่านได้ยนิ เสี ยงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้วา่ ลมมาจากไหนและไปที่ไหน คน
ที่บงั เกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นอย่างนั้นทุกคน” นิโคเดโมได้ทูลพระองค์วา่ “เหตุการณ์อย่างนี้จะเป็ นไป
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อย่างไรได้” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านเป็ นอาจารย์ของชนอิสราเอล และท่านยังไม่เข้าสิ่ งเหล่านี้หรื อ
เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า พวกเราพูดสิ่ งที่เรารู ้และเป็ นพยานกับสิ่ งที่เราได้เห็นแต่ท่านทั้งหลายหา
ได้รับคาพยานของเราไม่ ถ้าเราบอกท่านทั้งหลายถึงสิ่ งฝ่ ายโลกและท่านไม่เชื่อ ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่ งฝ่ าย
สวรรค์ท่านจะเชื่อได้อย่างไร ไม่มีผใู ้ ดได้ข้ ึนไปสู่ สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์
โมเสสได้ยกงูข้ ึนในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจใน
พระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ ”
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวติ นิ รันดร์ – ยอห์น 3:1-16
2. พระองค์ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายมีชีวติ อยู่ แม้วา่ ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป
– เอเฟซัส 2:1
3. ดังนั้น เมื่อข้าพระบาทกาลังไปยังเมืองดัมเมษ็ช ได้ถืออานาจจากพวกปุโรหิ ต ข้าแต่กษัตริ ย ์
ในเวลาเที่ยงวันเมื่อกาลังเดินทางไป ข้าพระบาทได้เห็นแสงสว่างกล้ายิง่ กว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจาก
ท้องฟ้ าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาท
ครั้นข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้ม
คะมาลงที่ดิน ข้าพระบาทได้ยนิ พระสุ รเสี ยงตรัสกับข้าพระบาทเป็ นภาษาฮีบรู วา่ “เซาโล เซาโลเอ๋ ย เจ้า
ข่มเหงเราทาไม ซึ่ งเจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเอง” ข้าพระบาททูลถามว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็ น
ผูใ้ ด” พระองค์จึงตรัสว่า “เราคือเยซูซ่ ึ งเจ้าข่มเหงนัน่ แหละ แต่วา่ จงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่
เจ้า เพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็ นผูร้ ับใช้และเป็ นพยานถึงเหตุการณ์ซ่ ึงเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ที่เราจะสาแดง
ตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า เราจะช่วยเจ้าให้พน้ จากชนชาติน้ ี และจากคนต่างชาติที่เราใช้เจ้าไปหา
นั้น เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอานาจของซาตาน
มาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความผิดของเขา และให้ได้รับที่ซ่ ึ งจะได้ดว้ ยกันกับคน
ทั้งหลาย ซึ่ งถูกชาระให้เป็ นผูช้ อบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรา” กิจการ 26:12-18
4. ไม่มีผใู ้ ดได้ข้ ึนไปสู่ สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์ คือบุตรมนุษย์-ยอห์น 3: 13
5.ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย
พระบุตรองค์เดียวผูท้ รงสถิตอยูใ่ นพระทรวงของพระบิดา
พระองค์ได้ทรงสาแดงพระเจ้าแล้ว-ยอห์น 1: 18
6. และท่านได้บรรลุถึงความบริ บูรณ์ในพระองค์ผเู ้ ป็ นศีรษะแห่งปวงเทพผูค้ รองและศักดิเทพ
7. เพื่อจะให้เป็ นที่สรรเสริ ญพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราใน
พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นที่รักของพระองค์- เอเฟซัส 1: 6
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8. เพราะเหตุน้ นั เอง ข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลาบากเช่นนี้ ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ละอาย เพราะว่า
ข้าพเจ้ารู้จกั พระองค์ที่ขา้ พเจ้าได้เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่ อมัน่ ว่า พระองค์ทรงสามารถรักษา ซึ่ งข้าพเจ้าได้
มอบไว้กบั พระองค์ จนถึงวันพิพากษาได้ -2 ทิโมธี 1: 12
9. ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้วา่ ไม่มีผใู ้ ดเป็ นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ
ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้ น ไม่มีสักคนเดียว
ที่กระทาดี ไม่มีเลย ลาคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิ ดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยูใ่ ต้ริม
ฝี ปากของเขา ปากของเขาเต็มไปด้วยคาแช่งด่าและคาเผ็ดร้อนเท้าของเขาว่องไวในการทาให้นองเลือด
ในการเดินทางของเขามีความพินาศและความทุกข์ และเขาไม่รู้จกั ทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดที่จะยา
เกรงพระเจ้าเลย
เรารู ้แล้วว่า ธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้น ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยูไ่ ด้ธรรมบัญญัติเพื่อ
ปิ ดปากทุกคนและเพื่อให้มนุ ษย์ทุกคนในโลกอยูใ่ ต้การพิพากษาของพระเจ้า เพราะว่าในสายพระเนตร
ของพระเจ้าไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้
เพราะว่าธรรม
บัญญัติน้ นั ทาให้เรารู ้จกั บาปได้- โรม 3: 10-20
10. ผูท้ ี่วางใจในพระบุตรก็ไม่ตอ้ งถูกพิพากษาลงโทษ ส่ วนผูท้ ี่มิได้วางใจก็ตอ้ งถูกพิพากษา
ลงโทษอยูแ่ ล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า- ยอห์น 3: 18
11. คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทาน โดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์แก่ทุกคนที่
เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน-โรม 3: 22
12. คือพระเจ้าทรงให้โลกนี้ คืนดีกนั กับพระองค์โดยพระคริ สต์ มิได้ทรงถือโทษในการผิดของ
เขา และทรงมอบเรื่ องการคืนดีกนั นั้นให้เราประกาศ ฉะนั้นเราจึงเป็ นทูตขอพระคริ สต์ โดยที่พระเจ้า
ทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริ สต์ให้คืนดีกนั กับพระเจ้า เพราะว่า
พระเจ้าได้ทรงกระทาพระองค์ผทู ้ รงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็ นคนชอบธรรม
ของพระเจ้าทางพระองค์ 2 โคริ นธ์ 5: 19-21
13. เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนได้หนั ไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวาง
ลงบนท่านซึ่ งความผิดบาปของเราทุกคน-อิสยาห์ 53: 6
14. และท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้
เข้าสุ หนัต พระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวติ ร่ วมกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของ
ท่าน โคโลสี 2: 13
15. คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์แก่ทุกคนที่
เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน –โรม 3:22
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16. แต่ส่วนบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิ ทธิ ให้เป็ นบุตร
ของพระเจ้า-ยอห์น 1: 12
17. พระวิญญาณนั้นเป็ นพยานร่ วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็ นบุตรของ
พระเจ้า และถ้าเราทั้งหลายเป็ นบุตรแล้ว เราก็เป็ นทายาท คือเป็ นทายาทของพระเจ้า และเป็ นทายาท
ร่ วมกับพระคริ สต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์น้ นั ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศกั ดิ์ศรี
ด้วยกันกับพระองค์ดว้ ยโรม 8: 16, 17
เป็ นครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้า ที่รู้จกั ความชื่นชมยินดีที่แท้จริ ง ไม่เหมือนความชื่ นชมยินดีที่
เคยรู ้จกั มาก่อน ซึ่ งเป็ นความชื่นชมยินดีชวั่ ขณะ ขึ้นเป็ นวัตถุ ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและขึ้นกับบุคคลอื่น
ๆ ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์วา่ ความยินดีที่เกิดจากการทาบาป “คงอยูช่ วั่ ครู่ ยาม” ข้าพเจ้าได้
รู ้จกั ความเบื่อหน่ายในสิ่ งที่มีมากเกินไป รู ้รสความเจ็บปวดที่เกิดจากความผิดหวัง รู ้รสความขมขื่นที่
เกิดจากความเศร้าเสี ยใจ รู ้จกั ธรรมชาติของคนที่วา่ ไม่มีจุดที่อิ่มใจในสิ่ งของทางโลก เดี๋ยวนี้ ขา้ พเจ้ามี
ความชื่นชมยินดี เป็ นความยินดีที่บริ สุทธิ์ ที่เกิดจากข้าพเจ้ามีจิตวิญญาณชอบธรรมจาเพาะพระเจ้า แต่ถา้
หาก....แต่ถา้ หากเกิดมีอะไรมาทาลายความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับข้าพเจ้าเล่า ถ้าหากข้าพเจ้าพ่ายแพ้
เล่า ถ้าหากความชื่นชมยินดีเกิดหมดไปเล่า ข้าพเจ้าจะทาอย่างไร
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บทที่ 2 ความชื่นชมยินดีอย่ างใหม่ อยู่ได้ นานแค่ ไหน
ความชื่นชมยินดีของท่านไม่ได้มีเพียงนั้นและสิ้ นสุ ดลงแค่น้ นั แท้จริ งมันเป็ นผลที่เกิดจากการที่
ท่านมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระคริ สต์
ความสัมพันธ์น้ ีจะคงอยูต่ ลอดไป
เพราะเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ที่จะให้เป็ น
เช่นนั้น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาล” (กิจการ 15:18) อาจารย์
เปาโลพูดถึงคริ สเตียนเหมือน “ผูถ้ ูกทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” คริ สเตียนถูกเลือกในพระ
คริ สต์ “ก่อนที่จะทรงสร้างโลก”
ท่านคิดว่าชีวิตคริ สเตียนของท่านเริ่ มเมื่อท่านคุกเข่ายอมรับองค์พระคริ สต์เข้าไว้ในจิตใจนัน่ ก็
จริ งอยู่ แต่ขณะเดียวกันท่านได้กา้ วเข้ามาในสายธารแห่งน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยความสาเร็ จหรื อ
ล้มเหลวในการดาเนินชีวิตขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ของท่านกับแผนการณ์ของพระเจ้านี้
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ท่านจะต้องเข้าใจความจริ งนี้ให้กระจ่างชัด โดยธรรมดามนุษย์เรามักจะคิดว่า
ตัวเราเองสาคัญมาก ท่านพิสูจน์ความจริ งขัอนี้ได้โดยถามตัวเองว่า ท่านหาดูรูปใครก่อนในรู ปถ่ายหมู่ที่
มีท่านอยูด่ ว้ ยคาตอบคือรู ปตัวท่านเอง แต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าแล้วเหตุการณ์ไม่เป็ นอย่าง
นั้น เมื่อเรายืนที่กางเขนและสารวจชีวติ ของเราด้วยกันกับพระองค์ ตัวเราไม่ได้มีความสาคัญอย่างที่เรา
เคยคิด
แต่มีน้ าพระทัยของพระเจ้ามีแผนการณ์ของพระองค์และมีพระประสงค์ของพระองค์เป็ นสิ่ ง
สาคัญใหญ่ยงิ่ ที่สุดในชีวิตของเรา
“แน่นอน” ท่านอาจพูดว่า “ข้าพเจ้ารู ้วา่ ความชื่นชมยินดีของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่ได้สงสัยเลย แต่ขา้ พเจ้าอยากรู ้วา่ ข้าพเจ้าจะทาอย่างไร ถ้าข้าพเจ้าสู ญเสี ยความชื่นชมยินดีน้ ีไปเล่า”
ก่อนที่ท่านจะวิตกกังวลมากไป ให้ลองมาดูพระคาของพระเจ้า “ทั้งนี้ก็เป็ นไปตามพระประสงค์
ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทาให้สาเร็ จแล้วในพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา” (เอเฟซัส 3:11)
พระประสงค์อะไรที่ท่านมีส่วนอยูด่ ว้ ย
พระประสงค์นิรันดร์
พระประสงค์นิรันดร์ น้ ียาวนานแค่ไหน
ตลอดไปและตลอดไป
นานมากพอที่จะคลุมถึงเวลาในชีวติ นี้และเวลาที่ขา้ พเจ้าอยูใ่ นสวรรค์ไหม ถึงแน่นอน ถ้าเป็ น
เช่นนั้น ข้าพเจ้าควรจะวิตกในเรื่ องอะไร
นี่คือความหมายของพระสัญญาในฟี ลิปปี “ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผทู ้ รงตั้งต้นการดีไว้ใน
พวกท่านแล้ว จะทรงกระทาให้สาเร็ จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 1:6)
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ถ้าพระเจ้าทรงเป็ นผูว้ างแผนการณ์เป็ นผูเ้ ริ่ มต้น
และเป็ นผูด้ ูแลให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้า
บรรลุผล โดยความยิง่ ใหญ่และศักดิ์ศรี นิรันดร์ ของพระองค์ ก็เป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้าควรเชื่ อฟัง โดยดาเนิ นอยู่
ในแผนการณ์ของพระองค์น้ นั
คริ สเตียนจานวนมากล้มเหลวในการดาเนินชีวิตคริ สเตียนที่ตรงจุดนี้ หลายคนมาหาข้าพเจ้า
บ่อย ๆ และพูดว่า “พอกันที......ข้าพเจ้ายอมแพ้......ข้าพเจ้าไม่สามารถดารงชี วติ คริ สเตียนต่อไปได้”
บ่อยครั้งที่ขา้ พเจ้าตอบว่า “ดีแล้ว จงสรรเสริ ญพระเจ้า”
หลายคนสะอึก “สรรเสริ ญพระเจ้า สรรเสริ ญพระเจ้าเรื่ องอะไร”
คาตอบง่าย ๆ ก็คือ จงขอบคุณพระเจ้าที่ท่านพบว่าท่านไม่สามารถดารงชีวิตคริ สเตียนเองได้
พระเจ้าต้องเป็ นผูก้ ระทาเพราะตัวเราเองกระทาไม่ได้ เรื่ องนี้จะกล่าวมากขึ้นอีกภายหลัง
ความชื่นชมยินดีของข้าพเจ้าอยูไ่ ด้นานแค่ไหน ก็นานตราบเท่าที่พระเจ้ายังทรงเป็ นพระเจ้า
และพระคาของพระองค์ยงั เป็ นพระคาแห่งความจริ ง นานตราบเท่าที่พระประสงค์นิรันดร์ ของพระเจ้า
จะบรรลุผลในจักรวาล คือตลอดนิรันดร์ กาลนัน่ เอง พระเยซูคริ สต์ทรงหมายความตามที่พระองค์ตรัส
เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราให้ชีวติ นิ รันดร์ แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย”
สิ่ งต่อไปนี้ที่เราจะต้องเรี ยนรู ้คือ ความรอดนี้มนั่ คงถาวรแตกต่างจากสภาพแวดล้อม อาจารย์
เปโตรได้เขียนถึงประชาชนซึ่ งได้รับการทดลอง “ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้วา่
เดี๋ยวนี้จาเป็ นที่ท่านจะต้องทุกข์ทรมานชัว่ ขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่าง ๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของ
ท่าน....จะได้เป็ นเหตุให้เกิดการสรรเสริ ญ เกิดศักดิ์ศรี และเกียรติ ในการที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมา
ปรากฏ พระองค์ผทู ้ ี่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้วา่ ขณะนี้ท่านไม่เห็น
พระองค์แต่ท่านยังเชื่ อและชื่นชม ด้วยความปิ ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้”
ให้พิจารณาพระคาเหล่านี้ “ในพระองค์....ท่านชื่ นชม” พระองค์น้ นั หมายถึงบุคคล พระเยซู
คริ สต์เจ้า
ความสุ ขควรขึ้นอยูก่ บั อะไร ถ้าหากขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อม ถ้าสภาพแวดล้อมเกิดไม่น่าพิศมัย
ขึ้นมา ข้าพเจ้าก็ไมีมีความสุ ข เมื่อสภาพแวดล้อมน่าชื่นใจเท่านั้น ข้าพเจ้าจึงมีความสุ ข
ความชื่นชมตามคาข้างบนนั้น เราสามารถจะมีได้แม้สภาพแวดล้อมจะไม่น่าชื่นชมก็ตาม มอง
สิ่ งแวดล้อม ท่านได้รับ “ทุกข์ทรมาน....ในการทดลองต่าง ๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน” มองที่
พระเยซู ท่านได้รับ “ความชื่นชมยินดี......ความปิ ติยินดีเป็ นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้” ความชื่นชมของ
ท่านมาจากพระองค์ และจะอยูน่ านตราบเท่าที่พระองค์ยงั อยู่

13

นอกจากนั้น ความชื่นชมในพระคริ ตส์ยงั สามารถทาให้สิ่งแวดล้อมที่ดูไม่ให้ความสุ ขแก่ท่าน
นั้นเป็ นประโยชน์กบั ท่าน......เป็ นผลดีกบั ท่าน นี่ เป็ นสิ่ งที่อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ “เพราะว่าการทุกข์ยาก
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา ซึ่ งเรารับอยูป่ ระเดี๋ยวเดียวนั้นจะทาให้เรามีศกั ดิ์ศรี ถาวรมากหาที่เปรี ยบมิได้”
(2 โคริ นธ์ 4:17)
“จะทาให้เรามีศกั ดิ์ศรี ถาวร” อะไรเป็ นเหตุให้เรามีศกั ดิ์ศรี ถาวร ความทุกข์ที่ทาให้ขา้ พเจ้า
หวาดกลัวใช่ไหม ที่เป็ นเหมือนขวากหนามทาให้ขา้ พเจ้าไม่อยากเป็ นคริ สเตียนใช่ไหม พระเจ้าทรง
กระทาให้ความทุกข์ของข้าพเจ้าทาประโยชน์ให้กบั ข้าพเจ้า
ความจริ งเดียวกันนี้มีอยูใ่ นหนังสื อโรม บทที่ 5 อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “เราชื่นชมยินดีในความ
ทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้วา่ ความทุกข์ยากนั้น ทาให้เกิดความอดทน และความอดทนทาให้เรา
เห็นว่า เราเป็ นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทาให้เกิดความหวังใจ และความหวังใจ
มิได้ทาให้เกิดความเสี ยใจเพราะผิดหวัง”
ให้เราก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่ง จากโรม 8: 28 “เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้
เกิดผลดีในทุกสิ่ ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ให้ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์” มีความจริ งที่
ยิง่ ใหญ่คือ ตั้งแต่ท่านได้ติดตามพระเยซูคริ สต์เจ้า และได้รับการทรงนาภายใต้ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
จะไม่มีสิ่งใดที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติ ของท่านได้ โดยไม่ได้เป็ นประโยชน์หรื อทาให้เกิดผลดี
ต่อท่าน
ท่านจะวิตกวังวลทาไมอยูอ่ ีกหรื อ เมื่อท่านรู ้วา่ พระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่สูงสุ ดได้เอาพระทัยใส่ กบั ทุก ๆ
เหตุการณ์ในชีวิตของท่าน

การเจริญเติบโตของจิตวิญญาณ
ทุกสิ่ งขึ้นอยูก่ บั ท่านต้องการอย่างไรเป็ นสาคัญ ถ้าหากท่านต้องการเพียงแต่จะรักษาเฉพาะแต่ที่
ท่านได้รับอยูข่ ณะนี้ตอ้ งการเก็บรักษาป้ องกันไว้แค่น้ นั ท่านก็จะผิดหวัง นักธุ รกิจทราบดีวา่ ถ้าเขามาถึง
ระยะที่เขาเพียงแต่พยายามรักษาลูกค้าที่มีอยูแ่ ละไม่ได้มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเลย
แสดงว่าเขากาลังจะ
สู ญเสี ยกิจการแล้ว ชีวติ คริ สเตียนก็เป็ นอย่างนั้น อาจารย์เปโตรกล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด
ปรารถนาน้ านมฝ่ ายวิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านมนั้นจะทาให้ท่านทั้งหลายเจริ ญขึ้น” (1 เปโตร
2:2) และ “แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริ ญขึ้นในพระคุณและในความรู ้ ซึ่ งมาจากพระเยซู คริ สต์องค์พระผู ้
เป็ นเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” อาจารย์เปาโลได้กล่าวชมชาวเธสะโลนิกาว่า “ความเชื่อของท่าน
จาเริ ญขึ้น” และท่านได้ออ้ นวอนเขาว่า “เราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีข้ ึนอีก” พระเยซูคริ สต์เจ้าได้
ตรัสกับสาวกของพระองค์ “นี่คือสิ่ งที่เราได้บอกกับท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราดารงอยู่
ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ ยม”
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ให้เราติดสนิทอยูก่ บั ต้นตอ อย่าพยายามใช้กาลังของท่านรักษาความชื่นชมยินดีของคริ สเตียน
ให้เราดาเนินไปกับพระคริ สต์สนิทในพระคา และความชื่ นชมยินดีก็จะมีมาเอง ท่านจะได้รับความยินดี
อย่างเต็มเปี่ ยม ถ้าท่านดารงชี วติ อยูใ่ นพระองค์
นี่เป็ นหัวใจของเรื่ องการเจริ ญเติบโตของจิตวิญญาณ ท่านเป็ นส่ วนหนึ่งของพระประสงค์นิ
รันดร์ ท่านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พระเจ้า ท่านจะประสบกับการเจริ ญขึ้นของจิตวิญญาณท่าน ภายใต้
พระคุณของพระเจ้าตราบชัว่ ชีวติ ของท่าน
ความรอดมิได้เป็ นสิ่ งที่ควรมีไว้เฉย ๆ แต่เป็ นสิ่ งที่ควรชื่นชมยินดี ขอจงชื่นชมยินดีเถิด ท่านที่
รักของข้าพเจ้า

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 2
1. เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ งคือ คนทั้งปวงที่พระองค์ได้
ทรงเรี ยกตามพระประสงค์ของพระองค์ โรม 8: 28
2. ในพระเยซูคริ สต์น้ นั พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่ มสร้างโลกเพื่อเราจะ
บริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิในสายพระเนตรของพระองค์ – เอเฟซัส 1:4
3. เราให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผใู ้ ดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไป
จากมือของเราได้ – ยอห์น 10:28
4. ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้วา่ เดี๋ยวนี้จาเป็ นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมาน
ชัว่ ขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่าง ๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริ ฐยิง่ กว่าทองคา ซึ่ งแม้
เสี ยไปได้ก็ยงั ถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็ นเหตุให้เกิดความสรรเสริ ญเกิดศักดิ์ศรี และเกียรติ ในเวลาที่พระ
เยซูคริ สต์จะเสด็จมาปรากฏ พระองค์ผทู ้ ี่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้วา่
ขณะที่ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านยังเชื่ อและชื่นชมด้วยความปิ ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้- 1
เปโตร 1: 6-8
5. ยิง่ กว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้วา่ ความทุกข์ยากนั้น ทาให้
เกิดความอดทนและความอดทนทาให้เห็นว่า เราเป็ นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทา
ให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจมิได้ทาให้เกิดความเสี ยใจเพราะผิดหวัง เพราะเหตุวา่ ความรักของ
พระเจ้าได้หลัง่ เข้าสู่ จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว โรม 5: 3-5
6. แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริ ญขึ้นในพระคุณและในความรู ้ ซึ่ งมาจากพระเยซูคริ สต์องค์พระผู ้
เป็ นเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ท้ งั ในปั จจุบนั นี้และตลอดไปเป็ นนิ ตย์ อา
เมน 2เปโตร 3: 18
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7. ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายอยูเ่ สมอและเป็ นการ
สมควรเพราะความเชื่อของท่านก็จาเริ ญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีข้ ึนมากด้วย
2 เทสะโลนิกา 1: 3
8. ความจริ งท่านได้ประพฤติต่อพวกพี่นอ้ งทั้งแคว้นมาคะโดเนียเช่นนั้นอยู่ แต่พี่นอ้ งทั้งหลาย
เราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีข้ ึนอีก -1 เธสะโลนิกา 4: 10
9. แต่บดั นี้ขา้ พระองค์กาลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่ งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขา
ได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ ยม –ยอห์น 17:13
ข้าพเจ้าเริ่ มแล้ว.....สงสัยแต่วา่ ข้าพเจ้าจะไปได้นานแค่ไหนหลายคนทายว่าข้าพเจ้าคงไปไม่ได้
ตลอด ฟังเขาว่าอย่างนั้น ทาให้รู้สึกว่าเรื่ องศาสนาเป็ นเรื่ องโบราณน่าเบื่อ ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีสงคราม
ที่จะต้องเผชิญอยูเ่ บื้องหน้า แต่ขา้ พเจ้าก็จะก้าวไปเผชิ ญละ........ไม่มีอะไรน่าขายหน้าไปกว่าเริ่ มต้นเอา
จริ งเอาจัง แต่ที่สุดจะต้องถอยกลับไปยอมรับกับคนทั้งหลายว่า ข้าพเจ้ายอมแพ้แล้วแต่ถึงอย่างไร
ข้าพเจ้าก็จะพยายามสงสัยว่าใช้ความพยายามอย่างเดียวจะพอไหม
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บทที่ 3 สงครามเบือ้ งหน้ า
จะทาอย่ างไรกับการทดลอง
มีสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู ้ก่อนเกี่ยวกับการทดลอง คือต้องรู ้วา่ มีการทดลอง ไม่มีอะไรผิดธรรมดา
หรื อว่าผิดปกติ ถ้าผูใ้ ดจะถูกทดลอง ผูท้ ี่ไม่เคยถูกทดลองเสี ยอีกควรจะถามตัวเองว่า จิตวิญญาณของเขา
ยังมีชีวติ อยูห่ รื อเปล่า
ให้เรามาเริ่ มต้นเรื่ องนี้ให้ถูกต้อง ไม่ใช่เริ่ มว่า “ทาไมข้าพเจ้าต้องถูกทดลองด้วย.....หรื อต้อง
ผ่านการทดลองทั้งหมดนี้ ดว้ ยหรื อ” ขอให้เรารู ้วา่ มนุ ษย์ทุกคนถูกลองใจ นัน่ เป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้ารู ้มา
ข้าพเจ้าไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น ๆ ดังนั้นข้าพเจ้าก็ตอ้ งถูกล่อใจ แต่พระเจ้าทรงเตรี ยมหนทางแก้อะไร
สาหรับข้าพเจ้าบ้าง
พระคัมภีร์กล่าวถึงการทดลอง พระเยซูคริ สต์เจ้าของเราทรง “ถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุก
ประการ” พระองค์ทรงรู้สึกการปวดร้าวทางจิตใจด้วย เมื่อทรงถูกทดลอง “พระองค์ได้ทรงทนทุกข์
ทรมานและถูกลองใจ”
ยากอบได้กล่าวไว้ เราไม่ควรแสดงเหมือนถูกโยนลงเหวแห่งความน่าตกใจ “เมื่อท่านทั้งหลาย
ประสบความทุกข์ยากลาบากต่าง ๆ ก็จงถือว่าเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี” (ยากอบ 1:2) และอาจารย์เปโตรทาให้
เราแน่ใจยิง่ ขึ้น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทราบว่า จะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้
อย่างไร” อาจารย์เปาโลได้ช้ ี ให้เห็นว่า การทดลองที่ท่านประสบไม่ได้แตกต่างจากการทดลองซึ่ งคนอื่น
ๆ ได้ประสบเลย “ซึ่ งเคยเกิดกับมนุษย์ท้ งั หลาย” และพระเยซูคริ สตเจ้าได้สอนเราเหมือนสอนสาวกคน
อื่น ๆ ของพระองค์ให้อธิษฐาน “ขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง”
งานของวิญญาณชัว่ ทั้งหลายคือ การทดลอง พญามารได้ทดลองพระเยซูคริ สต์เจ้าด้วย แท้จริ ง
มารถูกเรี ยกว่า ผูผ้ จญหรื อผูท้ ดลอง ในมัทธิ ว 4: 3 และอาจารย์เปาโลเรี ยกพญามารว่า ผูท้ ดลองเมื่อเขียน
จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา ท่านคิดว่ามารไม่ทดลองท่านเพราะท่านกลับใจเชื่อหรื อ
จงเรี ยนที่จะสังเกตการทดลองเมื่อมันมา ยากอบกล่าวว่า การทดลองขึ้นกับความต้องการ “แต่
ว่าทุกคนก็ถูกล่อให้หลงเมื่อกิเลสของตัวเองล่อและชักนาให้กระทาตาม” ยากอบ 1:14
พวกเราทุกคนต่างมีความต้องการตามธรรมชาติดว้ ยขนาดหนึ่ง พระเจ้าทรงสร้างมาอย่างนั้น
เราต้องการอาหาร ต้องการสัมพันธ์กบั คนอื่น ต้องการรักษาตัวเอง ต้องการประสบความสาเร็ จและ
ต้องการสิ่ งอื่น ๆ อีก และเพราะว่าเราเคยเป็ นสมาชิกของเชื้อชาติที่ผดิ บาป เราเคยมีความต้องการที่ผดิ
เช่น ชอบโกง ชอบโกหก ชอบแก้แค้น และเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น ความต้องการที่ดีและชัว่ นี้ ผสมผสาน
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กันอยูใ่ นจิตวิญญาณ พญามารทางานบนรากฐานของความต้องการของท่าน และใช้สิ่งนั้นเป็ นหนทางที่
จะนาท่านไปสู่ ความบาป ไม่ยากเลยที่จะสังเกตการทดลองที่มีรากฐานบนความต้องการผิด เพราะถ้า
เป็ นความต้องการผิด มันก็จะนาไปสู่ การกระทาผิดและท่านก็จะรู ้ จงอย่าสนองความต้องการที่ผดิ
เพราะมันมีแต่จะพาให้ท่านทาบาป และทาความเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้น
แต่ไม่ง่ายเลย ที่จะสังเกตการทดลองที่มีรากฐานอยูบ่ นความดีและความต้องการที่ถูกทานอง
คลองธรรม ขอให้ระลึกถึงเสมอว่า พญามารปรารถนาที่จะขจัดสิ่ งที่ดีงามออกจากชีวิตของท่านและทา
ให้ชีวติ ของท่านจบลงบนสิ่ งชัว่ ร้ายตามหนทางของมัน จงใช้คาถามช่วยท่านในการวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ ง
นี้
เมื่อข้าพเจ้าเกือบจะทาสิ่ งนี้หรื อสิ่ งนั้น นัน่ เป็ นการถวายเกียรติกบั พระเจ้าหรื อเปล่า ข้าพเจ้า
สามารถกระทาสิ่ งนั้นในพระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้าได้หรื อไม่
และสามารถอธิ ษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าได้หรื อไม่ มันทาให้ขา้ พเจ้าตกเป็ นทาสของสิ่ งนั้นมากขึ้น หรื อว่ามันช่วยให้
ข้าพเจ้าสามารถใช้เวลาเข้าเฝ้ าพระคริ สต์ได้มากขึ้น มันช่วยให้ชีวติ คริ สเตียนของข้าพเจ้าเจริ ญขึ้นหรื อ
ต่าลง ถ้าข้าพเจ้ากระทาสิ่ งนั้น จะทาให้คนอื่นหลงผิดไปหรื อไม่
ถ้าท่านถามคาเหล่านี้อย่างสัตย์ซื่อ โดยที่ไม่มีการกระทาที่เคลือบแคลงอยูเ่ ลย ท่านจะสามารถ
สังเกตการทดลองเมื่อเกิดกับท่านได้ และเตรี ยมพร้อมที่จะต่อสู ้ โดยอาศัยอานาจที่พระคริ สต์ทรง
ประทานให้ท่านได้
เมื่อรู ้วา่ เป็ นการทดลอง สิ่ งที่ตอ้ งทาต่อไปคือ ต่อสู่ กบั มัน ขอให้เราสัตย์ซื่อในเรื่ องนี้ดว้ ย ความ
เชื่อของคริ สเตียนไม่ได้เป็ นของกายสิ ทธิ์ ที่ป้องกันรักษาท่านในเรื่ องต่าง ๆ อย่างอัตโนมัติ ถ้าท่าน
ต้องการจะทาบาป ท่านก็จะทาบาปได้ ไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งท่าน ถ้าท่านไม่ตอ้ งการชีวิตที่แตกต่างจากเดิม
ท่านจะไม่มีวนั แตกต่างจากที่ท่านเคยเป็ นเลย ถ้าท่านไม่มีความต้องการที่จะเอาชนะเหนือการทดลองจน
คิดที่จะต่อสู ้ ท่านก็จะไม่มีทางที่จะเขยิบฐานะขึ้นเลย
ขอให้ท่านจาไว้วา่ “จิตใจเป็ นตัวล่อลวงเหนื อกว่าสิ่ งใดทั้งหมด มันเสื่ อมทรามอย่างร้ายกาจ
ทีเดียว” จงสารวจจิตใจของท่านเสี ยวันนี้ หาดูวา่ ท่านต้องการมีชยั ชนะเหนือการทดลองและความผิด
บาป หรื อว่าต้องการหนทางง่าย ๆ ที่จะได้รับการอภัยโทษบาปและเข้าสู่ สวรรค์ ในขณะที่ยงั ต้องการอยู่
ในบาปต่อไปอีก
แท้จริ งการต่อสู ้การทดลอง ก็เหมือนการแสดงตนเป็ นฝ่ ายพระคริ สต์ นี่ไม่ได้เป็ นสิ่ งใหม่ เพราะ
ท่านได้ทาไปแล้วเมื่อท่านกลับใจมารับความรอด “เมื่อพระคริ สต์วายพระชนม์ ข้าพเจ้าก็ตายกับ
พระองค์ เพราะพระองค์วายพระชนม์เพื่อข้าพเจ้าเมื่อพระองค์ทรงฟื้ นขึ้นจากตาย ข้าพเจ้าก็ฟ้ื นมากับ
พระองค์ดงั นั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังในพระองค์วา่ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า แสดงตนกับพระองค์เพื่อ
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ความรอดนั้น” และเมื่อท่านประสบการทดลอง จงพิสูจน์ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าผูท้ รง
พระเมตตา พระองค์ทรงชังความบาปใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นท่านต้องชังด้วย พระองค์ทรงประสงค์ความ
บริ สุทธิ์ ในความประพฤติและในการดารงชีวิตใช่ไหม ถ้าเช่นนั้น จงให้พระประสงค์น้ นั เป็ นความ
ประสงค์ของท่าน และลุกโชติช่วงอยูใ่ นดวงจิตของท่านพระทัยของพระเจ้าจะยินดีสักเพียงใด ที่เราใน
ฐานะบุตรน้อยของพระองค์สนองตอบพระองค์เช่นนั้น เหมือนเด็กน้อยนัง่ ที่โต๊ะอาหารในร้านอาหาร
ในขณะที่มีรายชื่ออาหารให้เลือกมากมายหนูนอ้ ยพูดว่า “พ่อจ๋ า หนูตอ้ งการอย่างที่พอ่ ต้องการให้หนู
ทาน” “ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า แล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามา
ในใจของท่าน ร้องว่า “อาบา” คือ “พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6)”
จงรับปากว่าท่านจะต่อสู ้กบั การทดลอง เพราะว่าท่านได้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริ สต์
อย่าต่อสู ้อย่างผิดวิธีโดยต่อสู ้ดว้ ยกาลังของท่านเอง ท่านเริ่ มต้นกับพระคริ สต์ พระองค์ได้ทรงช่วย
กระทาให้ท่านกลายเป็ นบุตรของพระเจ้า จงอย่าละจากพระองค์ และดิ้นรนพยายามที่จะดารงฐานนั้น
ด้วยตัวของท่านเอง อาจารย์เปาโลมิได้กล่าวไว้หรื อว่า “ท่านเริ่ มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ท่าน
จะจบลงด้วยเนื้ อหนังหรื อ” เปล่าเลย ท่านกล่าวว่า “คนชอบธรรมจะดารงชี วติ อยูโ่ ดยความเชื่อ” ท่าน
เริ่ มต้นด้วยความเชื่อแล้ว คือเชื่อในพระคริ สต์ จงรักษาความเชื่อนั้นให้มนั่ คงต่อไป
ให้เรามาดูวา่ พระคาได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับพระเจ้า การทดลอง และตัวท่านบ้าง พระเจ้าทรง
ทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้พน้ จากการทดลองได้อย่างไร พระองค์ทรงทราบว่าท่านรู ้สึกอย่างไร
เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกทดลองใจ พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลอง
เกินกว่าที่ท่านจะทนได้ พระองค์ทรงหนุนใจให้ท่านเฝ้ าระวังและอธิ ษฐาน เพื่อท่านจะไม่ถูกทดลอง
และพระสัญญาที่จะป้ องกันท่าน
พิเศษยิง่ ไปกว่านั้น ภาระกิจของพระเยซูคริ สต์เจ้าก็คือเป็ นตัวแทนของท่าน และความต้องการ
ของท่านต่อพระบิดาเจ้า “ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงทรงสามารถเป็ นนิ ตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึง
พระเจ้าโดยทางพระองค์น้ นั ให้ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ เพื่อช่วยทูล
ขอพระกรุ ณาให้คนเหล่านั้น” (ฮีบรู 7:19)
พระองค์ทรงสามารถ – เพราะว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า
ให้ความรอดได้ - เพราะว่าพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า
จนถึงที่สุด- ไม่มีสถานะการณ์ การทดลองใด ๆ ที่พระองค์เอาชนะไม่ได้
พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ ช่วยทูลขอพระกรุ ณาให้คนเหล่านั้น – ตลอดวัน ตลอดคืน
มือที่มีรอยแผลของพระเยซูเหยียดตรงต่อหน้าพระเจ้าพระบิดา ช่วยทูลขอพระกรุ ณาให้ไม่เพียงแต่ช่วย
ให้ขา้ พเจ้ารอดแต่ทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ดว้ ย
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ข้อความในพระธรรมข้างบนอีกตอนหนึ่งที่ยงั ไม่ได้กล่าวถึง คือ “คนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระ
เจ้าโดยทางพระองค์น้ นั ” เป็ นบุคคลชนิดไหนที่พระคริ สต์ทรงช่วยในการทดลอง ก็คือผูท้ ี่มาหาพระเจ้า
และทูลขอให้ทรงช่วยผ่านทางพระองค์ พระเจ้าไม่ได้เป็ นผูม้ าหาท่านและขอสิ่ งที่ท่านต้องการให้ท่าน
พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อท่านและบัดนี้ พระองค์ดารงพระชนม์ก็เพื่อท่าน แต่ท่านต้องมาหา
พระองค์ดว้ ยตัวของท่านเอง
ถ้าท่านได้ตดั สิ นใจที่จะต่อสู ้การทดลองโดยกาลังที่พระเจ้าทรงเตรี ยมไว้ให้ ก็จงมารับกาลังนั้น
จากที่ประทับอันรุ่ งเรื องของพระองค์ “ฉะนั้นขอให้เรามีใจกล้า เข้ามาถึงพระที่นงั่ แห่งพระคุณเพื่อเราจะ
ได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ตอ้ งการ” (ฮีบรู 4:16)
ท่านควรจะขอความช่วยเหลือเสี ยเดี๋ยวนี้ ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ หลายครั้งเราผิดพลาด
ผลัดเวลาที่จะอธิษฐานทูลขอ ไว้ภายหลังจนสายเกินไปแล้ว เราจึงมาอธิ ษฐานด้วยความเศร้าใจ “ข้าแต่
พระเจ้า ข้าพเจ้าแพ้ โปรดอภัยโทษความผิดบาปและชาระข้าพเจ้าให้บริ สุทธิ์ ” จริ งอยู่ การอธิ ษฐานเช่นนี้
เป็ นสิ่ งที่ดีที่ควรทา (จะกล่าวถึงเรื่ องนี้ภายหลัง) แต่วา่ ไม่เป็ นการดีมากกว่าหรื อที่จะอธิ ษฐานเสี ยเดี๋ยวนี้
เมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ และรับความช่วยเหลือนั้น ข้อพระธรรมกล่าวถึงเวลาว่าเป็ นเวลาขณะที่
เราต้องการ ซึ่งความหมายที่แท้จริ งหมายถึง “เวลาเดี๋ยวนั้น”
ขณะที่ขา้ พเจ้าต้องการพระองค์มากที่สุด
ทันทีเมื่อข้าพเจ้าต้องการพระองค์มากที่สุด
พระเยซูเสด็จมาใกล้เพื่อปลอบประโลมและให้กาลังใจทันที เมื่อข้าพเจ้าต้องการพระองค์มาก
ที่สุด
เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ท่านต้องจดจา พระคาของพระเจ้าที่จะช่วยท่าน ขณะเผชิญการทดลอง ท่าน
ควรต้องกระทาเรื่ องให้สาเร็ จจริ งจัง สิ่ งเดียวที่ท่านมักจะทาได้เป็ นธรรมดา คือ บาป และบาปมากขึ้น
ล้มเหลว และล้มเหลวมากขึ้นอีก มีพระคาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถหยัง่ รากลึกในชีวติ ของท่านและ
เปลี่ยนธรรมชาติของท่านให้กลายเป็ นเหนือธรรมชาติได้ “หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนให้บริ สุทธิ์ ได้
อย่างไร โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์....ข้าพระองค์ได้สะสมพระดารัสของพระองค์
ไว้ใจใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทาบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:9,11) อาจารย์เปาโลกล่าว
ถึง “การทรงชาระด้วยน้ าและพระวจนะ” และพระเยซูคริ สต์เจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชาระให้
สะอาดแล้วด้วยถ้อยคาที่เราได้กล่าวแก่ท่าน (ยอนห์ 15:3)พระคริ สต์ได้ใช้พระคาของพระเจ้าอย่างเดียว
ในการพิชิตพญามาร ระหว่างการทดลองในถิ่นทุรกันดาร
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ในทุก ๆ คาแนะนาที่เล่ห์กระเท่ของพญามาร พระเจ้าผูน้ ่าสรรเสริ ญของเราตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้
ว่า......” ในท้ายที่สุดเป็ นพระคาแห่งชัยชนะ “พระคัมภีร์เขียนไว้วา่ จงกราบนมัสการพระองค์ผเู ้ ป็ นพระ
เจ้าของท่าน และปรนนิบตั ิพระองค์แต่ผเู ้ ดียว” “แล้วมารจึงละพระองค์ไป” ฮาเลลูยา
พระคัมภีร์มีคาตอบทุก ๆ การล่อลวงของพญามารที่จะพึงมี ดังนั้นการที่รู้พระคาของพระเจ้าจะ
ทาให้ท่านลิ้มรสหวานแห่งชัยชนะเหนือการทดลอง
นิสัยก็เป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการเกี่ยวกับการทดลอง ก่อนหน้านี้ท่านเป็ นฝ่ ายแพ้ฝ่ายเดียว แต่
เวลานี้ให้เราสร้างนิสัยที่จะนาทุกเรื่ องทุกสิ่ งมาหาพระเยซู และมีนิสัยที่ชอบมีชยั ชนะเหมือนที่ท่านเคย
ชอบพ่ายแพ้ มีคาโบราณที่ช่วยสอนเราเกี่ยวกับเรื่ องนี้
“ชัยชนะแต่ละครั้งจะช่วยท่านให้ชนะครั้งต่อไปอีก”
ถ้าข้าพเจ้าเกิดแพ้ข้ ึนมาแล้ว เป็ นไปได้ที่ท่านอาจจะพ่ายแพ้อีก ถ้าหากเป็ นเช่นนั้น จงสารภาพ
ความผิดบาปทันที จงแสดงความชัดแจ้งความผิดของท่าน ถ้าท่านอธิ ษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้าขออวยพระ
พรแก่ขา้ พเจ้า” อธิ ษฐานอย่างนี้ไม่ช่วยอะไรนัก แต่ถา้ “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าได้โกหก” หรื อ “ข้าพเจ้า
ได้คดโกง” หรื อไม่วา่ ทาผิดบาปอะไรก็ตาม “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยง
ธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น” (1ยอห์น 1:9)
อย่าปล่อยให้วนั เวลาผ่านไป โดยที่ท่านไม่ได้ขจัดความบาปผิดที่มีอยู่ จงกระทาอย่างที่มีผกู ้ ล่าว
ว่า “จงสารภาพบาปและอธิ ษฐาน อย่างทันกับสมัย” นัน่ คือความหมายของพระคาของพระเจ้าว่า
“ดาเนินอยูใ่ นความสว่าง” และ “ถ้าเราดาเนิ นอยูใ่ นความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความ
สว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่ งกันและกัน และพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ก็
ชาระเราทั้งหลายให้ปราศจากความบาปทั้งสิ้ น” (1 ยอห์น 1:7)
เดี๋ยวนี้ ท่านพร้อมที่จะจัดการกับการทดลองแล้ว มันมาแน่จงเฝ้ าระวัง คอยสังเกต จงต่อสู ้ จง
เชื่อพึ่งในพระเจ้าเท่านั้น และจงใช้พระคา

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 3
1. เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิ ตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูก
ทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยงั ปราศจากบาป ฮีบรู 4: 15
2. เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผูท้ ี่
ถูกลองใจได้ ฮีบรู 2: 18
3. ดังนั้นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้
อย่างไร และทรงทราบวิธีกกั ขังคนชัว่ ไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา 2 เปโตร 2: 9
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4. ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่ งเคยเกิดกับมนุษย์ท้ งั หลาย
พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรง
ทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้
1 โคริ นธ์ 10: 13
5. และขออย่านาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พน้ จากซึ่ งชัว่ ร้าย เหตุวา่ ราชอานาจ
และฤทธิ์ เดช และพระสิ ริเป็ นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์ อาเมน – มัทธิว 6:13
6. เพราะเหตุน้ ี เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รู้ถึงความเชื่อ
ของท่าน เกรงว่าผูท้ ดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใดแล้ว งานที่เราตรากตรามาจะ
เป็ นงานเปล่าประโยชน์ไป 1 เธสะโลนิกา 3: 5
7. เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรื อจะทาอะไรก็ตาม จงกระทาเพื่อเป็ นการถวาย
พระเกียรติแก่พระเจ้า 1 โคริ นธ์ 10: 31
8. และเมื่อท่านจะกระทาสิ่ งใดด้วยวาจาหรื อด้วยกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่ งในพระนามของ
พระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์น้ นั – โคโลสี 3:17
9. แล้วความกังลงตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรพัยส์ มบัติ และความโลภในสิ่ งอื่น
ๆ ได้เข้ามาและรัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผล- มาระโก 4: 19
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธาเอ๋ ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วย
หลายสิ่ งนัก” – ลูกา 10:41
10. ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลายจะว่าอย่างไรกัน เมื่อท่านประชุ มกัน บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มี
คาสั่งสอน บางคนก็มีคาวิวรณ์ บางคนก็พดู ภาษาแปลก ๆ บางคนก็แปลข้อความ ท่านจงกระทาทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง เพื่อให้เขาจาเริ ญขึ้น
เราทาสิ่ งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่ งที่จะทาได้น้ นั เป็ นประโยชน์ เราทาสิ่ งสารพัด
ได้ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่ งที่จะทาให้เจริ ญขึ้น – 1 โคริ นธ์ 14:26, 10: 23
11. ความรู ้ของท่านจะทาให้พี่นอ้ งที่มีความเชื่ออ่อน ซึ่งพระคริ สต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อ
เขาต้องพินาศไป ฉะนั้นเมื่อท่านทาผิดต่อพวกพี่นอ้ งและทาร้ายจิตสานึกผิดชอบที่อ่อนของเขา ท่านก็ได้
ทาผิดต่อพระคริ สต์ดว้ ยเหตุฉะนั้น ถ้าอาหารเป็ นเหตุที่ทาให้พี่นอ้ งของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่
กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป เพราะเกรงว่า ข้าพเจ้าจะทาให้พี่นอ้ งต้องหลงผิดไป – 1 โคริ นธ์ 8:11-13
12. จิตใจก็เป็ นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่ งใดทั้งหมด มันเสื่ อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผูใ้ ดจะรู ้จกั ใจ
นั้นเล่า- เยเรมีย ์ 17: 9
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13. ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวติ อยูต่ ่อไป แต่พระคริ สต์ตา่ งหากที่
ทรงมีชีวติ ในข้าพเจ้า ชี วติ ซึ่ งข้าพเจ้าดาเนินอยูใ่ นร่ างกายขณะนี้ขา้ พเจ้าดาเนินอยูโ่ ดยศรัทธาในพระบุตร
ของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า - กาลาเทีย 2: 20
เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่ วนการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อ
พระคริ สต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิ ริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดาเนิน
ตามชีวติ ใหม่ดว้ ยเหมือนกัน
เพราะว่าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ใน
การเป็ นขึ้นมา อย่างพระองค์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายด้วย โรม 6: 4, 5
14. ท่านเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรื อ เมื่อท่านเริ่ มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ท่านจะจบลง
ด้วยเนื้ อหนังหรื อ
เป็ นที่ประจักษ์ชดั อยูแ่ ล้วว่า ไม่มีผใู ้ ดเป็ นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรม
บัญญัติได้เลยเพราะว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวติ ดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ” – กาลาเทีย 3:3, 11
15. ดังนั้นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้
อย่างไร และทรงทราบวิธีกกั ขังคนชัว่ ไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา – 2 เปโตร 2:9
16. เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผูท้ ี่
ถูกลองใจได้ – ฮีบรู 2:18
17. ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่ งเคยเกิดกับมนุษย์ท้ งั หลาย
พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรง
ทดลองท่านนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ดว้ ย เพื่อท่านจะมีกาลังทนได้ 1 โค
ริ นธ์ 10:13
18. ท่านทั้งหลายจงเฝ้ าระวังและอธิ ษฐาน เพื่อท่านจะไม่ตอ้ งถูกทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริ ง
แต่กายยังอ่อนกาลัง- มัทธิว 26: 41
19. เพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคาของเรา คือให้มีความอดทน เราจะป้ องกันเจ้าให้พน้ จาก
การลองใจซึ่ งจะมีทวั่ ทั้งโลก เพื่อจะลองใจคนทั้งปวงที่อยูใ่ นโลก วิวรณ์ 3: 10
และเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่ งไม่รู้เปื่ อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่ งได้เตรี ยมไว้ใน
สวรรค์ เพื่อท่านทั้งหลาย ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าได้ทรงคุม้ ครองไว้ดว้ ยความเชื่อให้ถึงความ
รอด ซึ่ งพร้อมแล้วก็จะปรากฏในวาระสุ ดท้าย ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้วา่ เดี๋ยวนี้
จาเป็ นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชัว่ ขณะหนึ่ง ในการถูกทดลองต่าง ๆ – 1 เปโตร 1:4-6
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20. เพื่อจะได้ทรงทาให้ คริ สตจักรบริ สุทธิ์ โดยการทรงชาระด้วยน้ าและพระวจนะ – เอเฟซัส
5:26
21. ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนาพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรดันดาร เพื่อมารจะได้มาผจญ และ
พระองค์ทรงอดพระกระยาหารสี่ สิบวันสี่ สิบคืน ภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกระยาหาร ส่ วนผู ้
ผจญมาหาพระองค์ทูลว่า “ถ้าท่านเป็ นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหิ นเหล่านี้ ให้กลายเป็ นพระ
กระยาหาร” ฝ่ ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้วา่ มนุษย์จะบารุ งชีวติ ด้วยอาหารสิ่ งเดียวหา
มิได้ แต่บารุ งด้วยพระวจนะทุกคา ซึ่ งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” แล้วมารก็นาพระองค์ไปยัง
นครบริ สุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์วา่ “ถ้าท่านเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้า จงโจนลงไปเกิด เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้วา่ พระเจ้าจะรับสัง่ ให้เหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้มิให้เท้าของท่านกระทบหิ น” พระ
เยซูจึงตรัสตอบว่า “พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่า อย่าทดลองพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของท่าน” อีกครั้งหนึ่ง
มารได้นาพระองค์ข้ ึนไปบนภูเขาอันสู งยิง่ นัก และได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่ งเรื อง
ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์วา่ “ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการ
เรา เราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่าน” พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสี ยให้พน้ เพราะพระ
คัมภีร์มีเขียนไว้วา่ จงกราบนมัสการพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของท่านและปรนนิบตั ิพระองค์แต่ผเู ้ ดียว”
แล้วมารจึงละพระองค์ไป แล้วมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บตั ิพระองค์ – มัทธิว 4:1-11
หลายคนทาให้ ข้าพเจ้ าไม่ แน่ ใจ.....บางคนพูดว่ า “ทาได้ ” บางคนก็ว่า “อย่ าทา” บางคนดู
เหมือนจะมีมาตรฐานสูงและก็ถวายตัวกับพระเจ้ าอย่ างจริ งจัง ขณะที่คนอื่น ๆ ไม่ ค่อยจะเข้ มงวด
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ แต่ กด็ ูว่าเขารั กพระเจ้ ามากเหมือนกันที เดียว ข้ าพเจ้ าควรจะตามอย่ างใคร.....ข้ าพเจ้ าต้ อง
เริ่ มต้ นตรงไหนและเริ่ มอย่ างไร ที่จะวางตัวเหมือนคริ สเตียน”
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บทที่ 4 ข้ าพเจ้ าต้ องประพฤติตัวอย่างไรจึงจะเป็ นคริสเตียนแท้ จริง
ข้ าพเจ้ าต้ องการลักษณะของคริสเตียน
จงเริ่มต้ นกับพระองค์
ชีวติ คริ สเตียนมักจะเป็ นสิ่ งลึกลับสาหรับคนที่ไม่ได้เป็ นอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่า
บุคคล
ธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้
“มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่ งเหล่านั้นซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า
ไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็ นสิ่ งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้” อย่างไรก็ตามไม่ควรจะเป็ นสิ่ งลึกลับ
สาหรับท่าน เนื่ องจากเดี๋ยวนี้ “ได้ทรงโปรดให้เป็ นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้า
ทรงชอบพระทัยที่จะสาแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู ้วา่ ในหมู่คนต่างชาติน้ นั อะไรเป็ นความมัง่ คัง่ แห่ง
ข้อล้ าลึกนี้ คือ ที่พระคริ สต์ทรงสถิตในท่าน อันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ”
ถ้าท่านเข้าใจความหมายของข้อพระธรรมข้างบนนี้ ท่านจะพบว่า เรื่ องมันง่ายกว่าที่ท่านคิดพระ
คริ สต์ทรงช่วยให้ท่านรอดแล้วใช่ไหม ถ้าเป็ นเช่นนั้นก็ตอ้ งเป็ นพระองค์อีกนัน่ แหละที่จะช่วยรักษาท่าน
ไว้แต่ละวัน
“ข้าพระองค์ตอ้ งการพระองค์ทุก ๆ ชัว่ โมงยาม ขอพระองค์สถิตอยูใ่ กล้ การทดลองจะไม่มี
อานาจเหนื อข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยูใ่ กล้”
ถ้าหากลักษณะของคริ สเตียนได้มาด้วยเหตุน้ ี อะไรจึงทาให้ท่านคิดว่าท่านจะมีข้ ึนมาได้ดว้ ยตัว
ท่านเองเล่า ขณะนี้พระบุตรของพระเจ้าทรงประทับอยูใ่ นท่าน และพระองค์เป็ นผูค้ วบคุมความ
เจริ ญก้าวหน้าของชีวิตท่าน
ความลับของลักษณะคริ สเตียนก็คือ พระเยซูคริ สต์เจ้าดารงพระชนม์ภายในและภายนอกท่าน
ชีวติ ของพระองค์ทรงปรากฏขึ้นที่ที่ก่อนนี้ เคยปรากฏเป็ นความล้มเหลว
นี่ คือความหมายที่อาจารย์
เปาโลหมายถึงเมื่อกล่าวว่า “พระคริ สต์ต่างหากที่ทรงมีชีวติ ในข้าพเจ้า ชีวติ ซึ่ งข้าพเจ้าดาเนินอยูใ่ น
ร่ างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนินอยูโ่ ดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า”

จงถวายตัวกับพระองค์
พระเยซูคริ สต์เจ้าดารงพระชนม์อยูใ่ นจิตใจของท่านโดยพระวิญญาณของพระองค์ แต่พระองค์
จะทรงควบคุมได้เฉพาะส่ วนของชีวติ ที่ท่านถวายต่อพระองค์ นี่เป็ นความหมายเบื้องหลังคากล่าวของ
อาจารย์เปาโล “พี่นอ้ งทั้งหลาย ด้วยเหตุโดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่าน
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ทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระ
เจ้า ซึ่ งเป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย”
ถวายอะไร
ตัวของท่าน
ทาไม
เพราะว่าพระวิญญาณของพระองค์ดารงอยูใ่ นท่าน และหนทางเดียวที่พระองค์สามารถสาแดง
ชีวติ และความรักของพระองค์ คือผ่านทางหัวใจที่ถวายกับพระองค์ อย่าหวังว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
บังคับจิตใจของท่าน ถ้าหากท่านปฏิเสธที่จะให้พระองค์เข้ามาในทุกห้องหัวใจท่าน ด้วยเหตุที่ท่าน
เป็ นคริ สเตียน ท่านได้เป็ นสิ ทธิ์ ท้ งั หมดของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้าหากท่านบังเกิดใหม่ถูกต้อง แต่
ปั ญหาที่สาคัญก็คือ พระองค์ได้ท่านไว้หมดหรื อยัง
ไม่จาเป็ นที่ตอ้ งมีประสบการณ์ทุกข์เข็ญ หรื อต้องแสวงหาอย่างสุ ดกาลัง ขณะนี้ถา้ ท่านต้องการ
ถวายตัว ท่านสามารถก้มศีรษะลง และมอบถวายทุกสิ่ งทุกอย่างต่อพระเจ้าได้ ขอพระวิญญาณของ
พระองค์ให้ทรงควบคุมตัวท่านทั้งหมด คือตัวท่าน จิตใจของท่าน วิญญาณจิตของท่าน ซึ่ งเป็ นก้าวแรก
ของการช่วยให้ลกั ษณะคริ สเตียนเจริ ญขึ้น มีพระองค์เท่านั้นที่สามารถทาให้เจริ ญขึ้นได้ ดังนั้น จง
เริ่ มต้นโดยการให้พระองค์ควบคุม
สิ่ งที่ท่านจะประหลาดใจคือ ลักษณะคริ สเตียนที่ท่านได้แสวงหาอย่างกระตือรื อร้น เช่น จิตใจที่
เปี่ ยมด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และความสัตย์ซื่อในการปฏิบตั ิหน้าที่การงานไม่ได้จบลงเป็ น
เพียงแต่ตวั หนังสื อแต่เป็ นผลที่เกิดขึ้น
ข้อความที่แสดงความจริ งข้อนี้อยูใ่ นกาลาเทีย 5: 22, 23 ขอให้เปิ ดดูและอ่าน ก่อนอื่นคือพระคา
3 ข้อซึ่ งนาหน้าก่อนข้อความนี้ “การงานของเนื้ อหนัง” เป็ นคาขึ้นต้นที่น่าเกลียด เราต้องเตือนตัวเราเอง
สม่าเสมอว่าเนื้ อหนังทั้งสิ้ น คือธรรมชาติเก่าที่ติดมาจากอาดัม ทาให้เกิดหรื อเป็ นงานแห่งความตาย ตรง
ข้ามกับการดีที่เราแสวงหา ทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นทาให้จิตใจไขว้เขวหลงไปตรงข้ามจากคุณความดี
“แต่ผลของพระวิญญาณ คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข.............”
“ผล ใช่ไหม ท่านอาจารย์เปาโล”
“ใช่แล้ว ผล”
“แต่ทาไมท่านอาจารย์จึงเปลี่ยนรู ปการกล่าวเสี ยใหม่เล่า ท่านได้กล่าวถึงการงานของเนื้ อหนัง
ใน 3 ข้อก่อนหน้านี้ ท่านจะไม่กล่าวถึงการงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ไหม”
สาวกผูม้ ีอายุสูงคงจะหยุดชัว่ ขณะ แล้วคงจะกล่าว “ไม่ได้..........ไม่ได้แน่ เพราะว่าชีวติ คริ ส
เตียนไม่ใช่เครื่ องจักร แต่ดาเนินอย่างชีวิต ชีวติ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สนิทแน่นกับชีวติ ของท่าน และ
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ทาให้เกิดผลแห่งชีวิต ลักษณะคริ สเตียนไม่ได้เป็ นผลมากจากสิ่ งที่ท่านทาด้วยตัวของท่านเอง แต่เป็ นผล
มาจากการดารงพระชนม์ของพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในตัวของท่าน”

สามัคคีธรรมกับพระองค์
คาว่า “สามัคคีธรรม” เมื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ในการสร้างลักษณะ
พระคริ สต์ในเรา มี 2 หัวข้อซึ่ งท่านจะพบในฟี ลิปปี 4:6-8
ถ้าเราขยายข้อความคาของอาจารย์เปาโล เราจะได้วา่ อย่าทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลย อธิ ษฐานใน
เรื่ องทุกอย่าง และพระเจ้าจะทรงสาแดงการอัศจรรย์กบั ท่าน สันติสุขที่แท้จริ งซึ่ งโลกอิจฉา แต่พระ
คริ สต์เท่านั้นที่มีได้
ข้อแรกของการมีสามัคคีธรรม ก็คือ การที่นาทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านรู ้เกี่ยวกับตัวท่านมาหา
พระองค์ “ทุกสิ่ งทุกอย่างด้วยการอธิ ษฐานและการวิงวอน” ไม่มีสิ่งใดเลยที่ท่านไม่กล้าอธิ ษฐานพระเจ้า
ทรงเป็ นพระเจ้า ใหญ่ยงิ่ เพียงพอที่จะปกครองจักรวาลและยังทรงมีเวลาสาหรับเรื่ องเล็กน้อยที่สุดใน
ชีวติ ของท่าน
หลายสิ่ งในชีวติ ของท่านที่ซ่ ึ งท่านรู ้ แต่อาจยังไม่เคยเล่าต่อพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน อาจเป็ น
เพราะไม่ได้เอาใจใส่ หรื อเพราะกลัวก็ตาม จงทูลความจริ งนั้นต่อพระองค์ ข้อเท็จจริ งง่าย ๆ ก็คือ ถ้าท่าน
ต้องการฐานะที่ต่างจากเดิมในเรื่ องใด จงทูลให้พระเจ้าฟังถึงเรื่ องนั้น
ข้อสองของการมีสามัคคีธรรม คือ นาทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านรู ้เกี่ยวกับพระองค์.....มายังตัวของ
ท่าน ท่านอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเรื่ องนี้ แต่ขอ้ พระธรรมที่ 8 เป็ นคาอธิ บายที่ดีเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์
เจ้า “ผูส้ ัตย์จริ ง (วิวรณ์ 3:7) .......... พูดความจริ ง (ยอห์น 8:45)......ชอบธรรม (มัทธิว 27:19).......บริ สุทธิ์
(1 ยอห์น 3:3) .....น่ารัก (ซาโลมอน 5: 16).....ทรงกระทาล้วนแต่ดีท้ งั นั้น (มาระโก 27:37)......มีฤทธิ์
(มาระโก 5:30).....น่าสรรเสริ ญ (1 เปโตร 4:11)......พระองค์ทรงเป็ นสิ่ งทั้งหมดเหล่านี้......จงระลึกถึงสิ่ ง
เหล่านี้นาทุกสิ่ งนี้มาสู่ ตวั ของท่าน.....จงกระทาให้มนั่ เป็ นส่ วนของชีวติ ของท่านเองโดยความเชื่อ”

เชื่อฟังพระองค์
“จงกระทาตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิด” นางมาเรี ยผูป้ ระกอบด้วยสติปัญญา นางรู ้ถึงเคล็ดลับแห่ง
ความสาเร็ จ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ถ้าหากท่านเปิ ดไปดูฟีลิปปี
บทที่ 4 อีกครั้ง ท่านจะพบในข้อที่ 9 “จงกระทาทุกสิ่ งที่ท่านได้เรี ยนรู ้และได้รับไว้ ได้ยนิ และได้เห็นใน
ข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่าน”
จากข้อพระธรรมนี้ ท่านคงจะรู ้ถึงวิถีทางที่จะทาให้คนหนึ่งคนใดรู ้วา่ พระเจ้าต้องการให้เขาทา
อะไร นี่คือ หัวข้อที่ได้แยกแยะออกสาหรับท่าน
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เรี ยนรู้ - จากการอ่านพระคาของพระเจ้า
รับไว้ – จากประสบการณ์กบั พระเจ้า
ได้ยนิ – จากการสอนของผูร้ ับใช้พระเจ้า
ได้เห็น – จากการสังเกตลักษณะคริ สเตียนที่แท้จริ งในผูอ้ ื่น
แล้วมีอะไรอีก จงพิจารณาคาแรกให้ดี “จงกระทา” พระเจ้าจะไม่บงั คับให้ท่านเชื่ อฟัง เพราะ
หลังจากที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้มีความสัมพันธ์กบั ท่าน จะมีเวลาหนึ่ง ที่พระคาของพระเจ้าได้บอก
กับท่านให้ท่านกระทา ไม่วา่ ท่านจะรู ้สึกเชื่อฟังหรื อไม่เชื่ อฟังก็ตาม ขอให้เชื่อฟังพระองค์และท่านจะ
ได้รับประสบการณ์การเปี่ ยมล้นด้วยพระพรตามพระสัญญาที่พระองค์ทรงประทานแก่คนที่เชื่อ “พระ
เจ้าแห่งสันติสุขจะสถิตอยูก่ บั ท่าน” เรารับสันติสุขของพระเจ้า เมื่อเราอธิ ษฐานในทุกสิ่ งทุกอย่างและ
วางภาระนั้นกับพระองค์ แต่เรารู ้คุณค่าของการดารงอยูข่ องพระองค์ ก็ต่อเมื่อเราเชื่ อฟังพระองค์ พระ
คัมภีร์หลายตอนพิสูจน์ขอ้ นี้ อาจารย์เปโตรกล่าวถึงประสบการณ์ของท่านอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับอานาจ
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กล่าวว่า “เราทั้งหลายจึงเป็ นพยานถึงเรื่ องเหล่านี้และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ ง
พระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์น้ นั ก็เป็ นพยานด้วย” (กิจการ 5:32) อาจารย์
เปโตรรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามพระสัญญาของพระเจ้า ตามพระดารัสของพระเยซูคริ สต์เจ้า แต่ก่อน
อาจารย์เปโตรตระหนักถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะว่าท่านเชื่อฟังพระเจ้านัน่ เอง
และนี่อีกในมัทธิว 28: 19, 20 เราได้ยนิ พระคริ สต์ตรัสว่า “จงออกไป...” เป็ นคาสัง่ ที่เฉี ยบขาด
เพื่อหนุ นการเชื่อฟังของเขาทั้งหลาย พระองค์ตรัสว่า “นี่แหละเราอยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะ
สิ้ นยุค”
เมื่อพระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่าน เพราะท่านถวายตัวกับพระองค์ จงสามัคคีธรรมกับพระองค์ เชื่อฟัง
พระองค์ ท่านจะไม่เป็ นคนเดิมเลยและคนทั้งหลายก็จะรู ้ดว้ ย อ่าน 1 ซามูลเอล 3: 19, 20

คาแนะนาทีส่ าคัญ
จงให้เรื่ องจิตวิญญาณเป็ นเรื่ องใหญ่ มองดูสิ่งของ ผูค้ นสิ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันในชีวิต ที่จะทาให้
ท่านเป็ นคริ สเตียนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาตัวเป็ นคนโง่กบั เรื่ องประจาวันบางเรื่ องดีกว่า (ถ้าท่านควรต้อง
ทา) เพื่อความรู ้เรื่ องเมืองสวรรค์จะไม่สูญไปจากจิตใจ ทาให้ฟีลิปปี 3:10 เป็ นกฎของชีวติ ของท่านที่จะ
รู ้จกั กับพระองค์ ที่จะเข้าถึงพระทัยของพระองค์ ที่จะเป็ นเหมือนพระองค์ โดยมีรอยกางเขนบนตัวของ
ท่าน
จงหวังว่าคนทั้งหลายจะล้มเหลว เพื่อเขาจะไม่ทาให้ท่านผิดหวัง เมื่อเขาล้มเหลวโดยเราต้องไม่
เยาะเย้ยถากถาง แต่ให้เราตระหนักถึงความจริ งใน โรม 3:23 ว่าเป็ นความจริ งแท้ตลอดกาลอย่าผูกชีวติ
ของท่านไว้กบั ดวงดาราดวงไหนในโลก เพราะวันหนึ่งมันจะหรี่ และดับไป คนทั้งหลายที่ดีที่สุด
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บางครั้งก็ลม้ เหลว แต่พระเยซูไม่เคยล้มเหลว “ให้มองดูที่พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นผูน้ าและผูก้ ระทาให้
สาเร็ จแห่งความเชื่ อของเรา”
ให้เราเลือกหนทางที่ดีกว่าไว้ก่อนเสมอ เมื่อต้องเผชิ ญกับการตัดสิ นใจระหว่างการกระทา 2 สิ่ ง
ถ้าทางไหนดีกว่าบริ สุทธิ์ กว่า แสดงความกรุ ณากว่า สัตย์ซื่อกว่า จงเลือกทางนั้น
ถ้ามีความสงสัยไม่แน่ใจในการกระทาใด ๆ นัน่ เป็ นสิ่ งที่ไม่ดีสาหรับท่าน บางคนอาจจะกระทา
มันได้ดว้ ยจิตสานึกที่ดีถูกต้องจงให้เขาทาไป แต่ถา้ ท่านสงสัยอย่ากระทาสิ่ งนั้น “การกระทาใด ๆ ที่มิได้
เกิดจากความเชื่ อมัน่ ก็บาปทั้งนั้น” นัน่ หมายความว่าไม่วา่ อะไรก็ตาม ที่ท่านไม่แน่ใจว่าเป็ นน้ าพระทัย
พระเจ้า นัน่ เป็ นสิ่ งที่ผดิ ให้ละจากสิ่ งนั้น
ฐานะคริ สเตียนของท่านท่ามกลางคริ สเตียนคนอื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อของท่านที่มีต่อพระ
คริ สต์อย่าได้เป็ นเหมือนพี่นอ้ งชายหญิงที่เรื่ อย ๆ เฉื่ อย ๆ แต่ให้เป็ นเหมือนพระคริ สต์ให้มากขึ้น ให้รัก
พระองค์อย่างสุ ดใจมากขึ้น รับใช้พระองค์สัตย์ซื่อยิง่ ขึ้น ระดับการเป็ นคริ สเตียนของท่านจะมากหรื อ
น้อยขึ้นอยูก่ บั ชีวติ ของท่าน มีพระคริ สต์เป็ นส่ วนสาคัญมากหรื อน้อย
คริ สเตียนที่แท้จริ งคือ ผูซ้ ่ ึงดารงความรักของเขาเพื่อพระคริ สต์ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีผลกระทบ
กระเทือนทุกอย่างที่ท่านเป็ นอยูห่ รื อดารงอยู่ หรื อจะทาให้ท่านไม่ได้รับความรักเลยก็ตาม บัดนี้ขอให้
ท่านคุกเข่าลงและไม่ลุกขึ้นเลยจนกว่าท่านจะตอบคาถามจากยอห์น 21:15 ด้วยใจซื่อสัตย์ “เจ้ารักเรา....
มากกว่า....หรื อ” เมื่อท่านรักพระองค์อย่างมากที่สุด ท่านจะรับใช้พระองค์อย่างเต็มอกเต็มใจ และ
ลักษณะคริ สเตียนจะไม่เป็ นการพ่ายแพ้ แต่ชยั ชนะ เป็ นชัยชนะของพระเจ้า

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 4
1. แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่ งเหล่านั้นซึ่ งเป็ นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็น
ว่าเป็ นสิ่ งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นได้ก็ตอ้ งสังเกตวิญญาณ 1 โค
ริ นธ์ 2:14
2. คือข้อความล้ าลึกซึ่ งซ่อนเร้นอยูห่ ลายยุค และหลายชัว่ อายุน้ นั บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็ นที่
ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว
พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสาแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู ้วา่ ในหมู่คนต่างชาติน้ นั อะไรเป็ น
ความมัง่ คัง่ แห่งข้อล้ าลึกนี้ คือพระคริ สต์จะทรงสถิตในท่านอันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี โคโลสี 1:26,27
3. ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวติ อยูต่ ่อไป แต่พระคริ สต์ต่างหากที่
ทรงมีชีวติ อยูใ่ นข้าพเจ้า ชีวิตซึ่ งข้าพเจ้าดาเนิ นอยูใ่ นร่ างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนิ นอยูโ่ ดยศรัทธาในพระ
บุตรของพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า กาลาเทีย 2:20
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4. พี่นอ้ งทั้งหลาย ด้วยเหตุน้ ีโดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่าน
ทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระ
เจ้า ซึ่ งเป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย โรม 12:1
5. ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลายจริ ง ๆ แล้ว ท่านก็มิได้อยูใ่ ต้เนื้อหนัง
แต่อยูใ่ ต้พระวิญญาณผูใ้ ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็ไม่เป็ นของพระองค์ โรม 8:9
ท่านไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ นท่าน ซึ่ งท่าน
ได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
พระเจ้าได้ทรงซื้ อท่านไว้แล้วด้วยราคาสู ง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่ างกาย
ของท่านเถิด 1 โคริ นธ์ 6:19,20
6. จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่ งคริ สจักรที่เมืองฟี ละเค็ลเฟยาว่าพระองค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ ผสู้ ัตย์จริ งผูท้ รง
ถือกุญแจของดาวิด ผูท้ รงเปิ ดแล้วจะไม่มีผใู ้ ด ผูท้ รงปิ ดแล้วจะไม่มีผใู ้ ดเปิ ด วิวรณ์ 3:7
7. แต่ท่านทั้งหลายมิได้เชื่ อเรา เพราะเราพูดความจริ ง ยอห์น 8:45
8. ขณะเมื่อปี ลาตนัง่ ว่าราชการอยูน่ ้ นั ภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรี ยนว่า “อย่าพัวพันกับเรื่ อง
ของคนชอบธรรมนั้นเลย ด้วยว่าวันนี้ดิฉนั ฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผูน้ ้ นั ” มัทธิว 27:19
9. และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ก็ชาระตนให้บริ สุทธิ์ ดงั ที่พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ 1 ยอห์น 3:3
10. วาจาของเขาอ่อนหวานที่สุด ทัว่ ทั้งสรรพางค์ของเขาล้วนแต่น่ารักน่าใคร่ โอเหล่าบุตรแห่ง
เยรู ซาเล็มจ๋ า
นี่คือที่รักของดิฉนั และนี่คือเพื่อนยากของดิฉนั ซาโลมอน 5:16
11. คนทั้งปวงก็ประหลาดใจเหลือเกินพูดกันว่า “พระองค์ทรงกระทาล้วนแต่ดีท้ งั นั้น ทรง
กระทาคนหูหนวกให้ได้ยนิ คนใบ้ให้พดู ได้” มาระโก 7:38
12. บัดเดียวนั้นพระเยซูทรงรู ้สึกว่าฤทธิ์ ซ่านออกจากพระองค์แล้ว จงเหลียวหลังตรัสว่า “ใคร
ถูกต้องเสื้ อของเรา” มาระโก 5:30
13. ถ้าผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะพูด ก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้า ถ้าคนใดกระทา
บริ การ ต้องให้บริ การตามกาลังซึ่ งพระเจ้าทรงโปรดประทาน เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้ง
ปวงโดยทางพระเยซูคริ สต์ พระสิ ริและไอศวรรยานุภาพจงมีแต่พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ อาเมน
1 เปโต 4:11
14. มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้วา่ “จงกระทาตามความที่ท่านสั่งเจ้าเถิด” ยอห์น 2:5
15. แต่ผทู ้ ี่มีความสงสัยอยูน่ ้ นั ถ้าเขากินก็มีความผิด เพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่ อทั้งนี้เพราะ
การกระทาใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมัน่ ก็เป็ นบาปทั้งสิ้ น โรม 14:23
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เหตุฉะนั้นผูใ้ ดรู ้วา่ อะไรเป็ นความดีและไม่ได้กระทา คนนั้นจึงมีบาป ยากอบ 4:17
คริ สเตียนเชื่อพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรเลย แต่ที่ขา้ พเจ้าไม่เข้าใจ ก็คือ หลาย
คนอ่านพระคัมภีร์ดว้ ยความชื่นชมยินดี คุยเรื่ องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ได้อย่างรู ้เรื่ องและเข้าใจดีเดี๋ยวนี้
ข้าพเจ้าเป็ นคริ สเตียนแล้ว ข้าพเจ้าอยากมีความรู ้สึกที่ถูกต้องกับพระคาของพระเจ้า ข้าพเจ้าควรจะเริ่ ม
อ่านที่ไหน ควรศึกษาอย่างไร หรื ออีกนัยหนึ่ง อะไรเป็ นเคล็ดลับที่ทาให้พระคัมภีร์เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ
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บทที่ 5 เริ่มต้ นอย่ างไรกับพระคัมภีร์
พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อบริสุทธิ์ หรือ หนังสื อนาทางชีวติ อย่ างไหน
ท่านได้กาเคล็ดลับเกี่ยวกับความสนใจในพระคัมภีร์ไว้ในตัวท่านแล้ว ไม่วา่ ท่านจะรู ้หรื อไม่รู้ก็
ตาม ท่านจะหิ วกระหายพระคาของพระเจ้าเสมอ เพราะว่าท่านเป็ นคริ สเตียน บุคคลผูช้ อบธรรม จาเพาะ
พระเจ้ามีสัญชาติญาณรักพระคาของพระองค์ “ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริ ง ๆ” “เป็ นคา
ภาวนาของข้าพระองค์วนั ยังค่า.....พระดารัสของพระองค์น้ นั ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริ ง ๆ หวานกว่า
น้ าผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์” (สดุดี 119:97,103)
ถ้า “พระคริ สต์ในท่านผูเ้ ป็ นความหวังอันรุ่ งเรื องเป็ นเคล็ดลับของที่มาของหลักประกันและ
ลักษณะคริ สเตียน พระคริ สต์ก็ทรงเป็ นเคล็ดลับของความสาเร็ จในการอ่านพระคัมภีร์ดว้ ย พระคาที่มี
ชีวติ ของพระเจ้าที่อยูใ่ นหัวใจของท่าน
และพระวิญญาณของพระเจ้าจะเตือนท่านให้ระลึกถึงความ
ต้องการพระคาของพระเจ้าของท่านอยูเ่ สมอ พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงกล่าวถึงความต้องการของท่านที่มี
ต่อความจริ งแห่งชีวติ ของพระคัมภีร์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ “ให้ท่านระลึกถึงทุก
สิ่ งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)
ดังนั้น ขอให้ท่านระลึกถึงว่า พระเจ้าได้ทรงประทานความหิ วพระคาในจิตใจของท่าน ขอให้
ท่านรู ้วา่ ท่านจะไม่พอใจในสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด ยิง่ กว่าพระคาของพระเจ้า และจงหมัน่ ให้อาหารแห่งชีวิตนี้กบั
ตัวของท่านทุกวัน

สิ่ งทีค่ วรรู้
ช่วยตัวท่านให้ได้รับพระพรเสี ยตั้งแต่บดั นี้ โดยการให้ดูถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์จดั ไว้สาหรับ
บุตรของพระเจ้า
เราเจริ ญขึ้นได้โดยพระคาของพระเจ้า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด” จงปรารถนาน้ านมฝ่ าย
วิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านมนั้นจะทาให้ท่านทั้งหลายเจริ ญขึ้นสู่ ความรอด เพราะท่านได้ลิ้มรส
พระกรุ ณาคุณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (1 เปโตร 2:2-3) ท่านเพิง่ รับความรอดเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหม ถ้า
ใช่ท่านยังเป็ นทารกในพระคริ สต์ และสิ่ งแรกที่ท่านต้องการ คือ การเจริ ญเติบโต การเจริ ญเติบโต
ของคริ สเตียนเกิดจากการได้พระคาเป็ นอาหาร ซึ่ งจะกล่าวต่อไปในตอนท้ายของบทนี้
ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์ ของพระคาแล้ว “แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้ คลุมหน้าแล้ว จงดู
พระสิ ริขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (พระคัมภีร์เป็ นเหมือนกระจกเงาของพระเจ้า ที่จะสะท้อนให้เราเห็นถึง
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ความต้องการแท้จริ งของเรา และเห็นถึงพระสิ ริของพระเจ้า) และตัวเราก็เปลี่ยนเป็ นเหมือนพระฉายา
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือมีศกั ดิ์ศรี ลาดับขึ้นไป เช่นอย่างศักด์ศรี ที่มาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นพระ
วิญญาณ” (2 โคริ นธ์ 3:18) ท่านต้องการเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ้นใช่ไหม จงอ่านพระคัมภีร์
เราถูกชาระให้สะอาดแล้วโดยพระคา “หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนให้บริ สุทธิ์ ได้อย่างไร โดย
ระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์” (สดุดี 119:9)
เราได้รับการป้ องกันจากการทาบาปได้โดยพระคา “ข้าพระองค์ได้สะสมดารัสของพระองค์ไว้
ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทาบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11)
เราเข้าส่ วนในพระชนม์ชีพของพระเจ้าโดยทางพระคา “ถ้อยคาซึ่ งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลาย
นั้น เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชีวติ ”
เราเอาชนะพญามารได้โดยพระคา “เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิ ตของพระเมษโปดก
และเพราะพระคาพยานของพวกเขา และเขาไม่เสี ยดายที่จะพลีชีพของตน” (วิวรณ์ 12:11) “พระแสง
ของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้า” (เอเฟซัส 6:17)
เรานาวิญญาณได้โดยใช้พระคา พระคริ สต์ทรง “เทศนาข่าวนั้นให้เขาฟัง” คริ สตจักรในสมัยต้น
ๆ ได้ประกาศพระคา พระเจ้าทรงสัญญาที่จะอวยพระพรคาของพระองค์ ไม่ใช่อวยพรความคิดเห็นของ
ท่าน
เราตั้งรากฐานความเชื่ อของเราบนพระคาของพระเจ้าและนาความเชื่ อให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น
ด้วยการประกาศพระคา
หลักฐานที่มนั่ คงนิ รันดร์ ของเรา คือพระคาของพระเจ้า ดังนั้น เรากล่าวได้อย่างมัน่ ใจและอย่าง
ได้รับสิ ทธิ์ เช่นเดียวกับผูพ้ ยากรณ์ เมื่อท่านเหล่านั้นกล่าวว่า “พระเจ้าทรงตรัสเช่นนั้น”
พระพรที่จาเป็ นสาหรับเราทุกอย่างมีอยูใ่ นพระคาของพระเจ้า นี่คือพระพรส่ วนหนึ่งที่อยูใ่ น
สดุดีบทที่ 119 ชาระให้บริ สุทธิ์ ทาให้กระตือรื อร้น ได้รับกาลัง ตั้งมัน่ คง ปลอบประโลม ความหวัง นา
วิถีชีวติ ความเป็ นระเบียบ สมาธิ ที่น่ายินดี ความชื่นชม ความเข้าใจ ร่ วมนาทาง ท่านจะไม่ขาดสิ่ งใดเลย
ถ้าท่านมีพระคาของพระเจ้า

สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติ
จงระลึกอยูเ่ สมอว่าพระคัมภีร์เป็ น....พระคา....ของ.....พระเจ้า
ไม่ได้เป็ นเพียงแต่หนังสื อที่
บริ สุทธิ์ เท่านั้น แต่ยงั เป็ นที่มาของการที่จิตวิญญาณของท่านและความชอบธรรมจะทอเข้าด้วยกันจน
เป็ นเนื้ อเดียวกัน เมื่อก่อนที่ท่านกลับใจเชื่อ ท่านอาจถือว่า พระคาของพระเจ้าสาคัญหรื อไม่สาคัญก็ตาม
เดี๋ยวนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนถึงตลอดนิรันดร์ กาล จงระลึกว่าพระคัมภีร์เป็ นพระคาของพระเจ้า

33

หาพระคัมภีร์เหมาะกับท่านสักเล่มหนึ่ง คือมีตวั หนังสื อขนาดที่ทา่ นชอบอ่าน ไม่มีอะไรที่ทา
ให้ผเู ้ ริ่ มต้นใหม่ทอ้ ถอยมากไปกว่า พระคัมภีร์ที่เปิ ดหน้าได้ไม่สะดวกและมีตวั หนังสื อเล็กเกินไป ถ้าตา
ของท่านเห็นไม่ชดั จิตใจของท่านจะอ่อนเพลีย กว่าจะรู ้ตวั พญามารอาจมีชยั เหนือท่านอีกครั้ง จงหาพระ
คัมภีร์ที่เหมาะกับท่าน เงินที่ท่านลงทุนซื้ อนั้น มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไป
ขอให้ท่านตกลงใจที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน จนกว่าท่านจะได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า ท่าน
หวังว่าจะมีอาหารดี ๆ รับประทานทุกมื้อตลอดเวลาที่ท่านมีชีวติ ในโลกนี้ใช่ไหม ให้เราปฏิบตั ิกบั จิต
วิญญาณของเราเช่นเดียวกับที่เราต้องการปฏิบตั ิกบั ร่ างกายของเรา ขอจงเชื่อข้าพเจ้าเถิด เพราะชีวิตคริ ส
เตียนหลายต่อหลายรายได้อบั ปางลงเพราะมองข้ามความจริ งข้อนี้ไป ท่านไม่สามารถดาเนินชีวิตอย่าง
ประสบความสาเร็ จโดยลืมพระคัมภีร์ได้ท่านต้องให้อาหารจิตวิญญาณของท่านเสมอ
จงเรี ยนรู ้ที่จะกินพระคาของพระเจ้า เยเรมียก์ ล่าวว่า “เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้า
พระองค์ก็กินเสี ย พระวจนะของพระองค์เป็ นความชื่ นบานแก่ขา้ พระองค์และเป็ นความปี ติยนิ ดีแห่ง
จิตใจของข้าพระองค์ เพราะว่าเขาเรี ยกข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์” (เยเรมีย ์ 15:16) จะกิน
พระคาได้อย่างไร ปกติเมื่อท่านรับประทานอาหาร มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเด็กเล็ก ๆ ดื่มนม ร่ างกายของเขา
รับเอาน้ านมสี ขาวและเปลี่ยนเป็ นฟันสี ขาว ตาสี น้ าตาล ผมสี ดา กระดูกที่แข็งแรง ผิวพรรณผ่องใส
สวยงาม สิ่ งที่เขาดื่มได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของร่ างกายของเขา
การกินพระคาทาได้อย่างนี้ เอาพระคัมภีร์มาเปิ ดหนังสื อที่ท่านต้องการจะอ่าน คุกเข่าลงและ
อธิษฐานทูลพระเจ้าในนามของพระเยซูคริ สต์ ให้พระองค์ตรัสกับท่านทางพระวจนะของพระองค์ อ่าน
เสร็ จแล้วอ่านซ้ าอีก จนกระทัง่ เกิดความสงบจิตใจของท่าน พระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้กล่าวบางสิ่ ง
.....จากพระคา.......เฉพาะเพื่อท่าน ขอให้ท่านหากระดาษและปากกามาจดไว้ ขณะที่ยงั คุกเข่าอยูน่ ้ นั จง
อธิ ษฐานทูลสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับท่านกลับไปยังพระองค์ จนกระทัง่ จิตใจของท่านลุกโชติช่วง
ด้วยเนื้อความนั้น จึงลุกขึ้นและเริ่ มต้นปฏิบตั ิตามที่พระเจ้าได้ใส่ เข้าไว้ในชีวติ ของท่าน จงเล่าสู่ ผอู ้ ื่นฟัง
ถึงพระพรที่ท่านได้รับจากการกินพระคาพระเจ้านั้น เร็ วเท่าที่สามารถเป็ นไปได้
จงกาหนดเวลาที่ท่านจะอ่านพระคาของพระเจ้าในแต่ละวัน เวลาที่ดีกว่าเวลาอื่น คือ เวลาเช้า ยิง่
ผลัดเวลาที่จะอ่านพระคาออกไปนานเท่าใด โอกาสที่ท่านจะได้ใช้คุณประโยชน์จากการอ่านก็ยงิ่ น้อยลง
ขอให้แน่ใจได้วา่ ถ้าท่านไม่ได้ระบุสถานที่ที่จะอ่าน ท่านจะมีชีวติ คริ สเตียนที่มงั่ คงไม่ได้เลย คริ สเตียน
ที่มีชีวติ ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่กา้ วไปใหนสักที และคริ สเตียนที่อ่อนแอที่ไม่เคยถือพระเจ้าเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ด
จริ ง ๆ คือผูท้ ี่ปฏิเสธโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม ที่จะนัดสถานที่และเวลาให้แน่นอนในการอ่านพระคา
ของพระเจ้าประจาวัน
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ทุกสิ่ งในพระคัมภีร์เกี่ยวโยงกับพระเยซูคริ สต์ และงานที่พระองค์ทาเพื่อเราและทาผ่านเราใน
ฐานะผูเ้ ชื่ อ เมื่ออ่านพระคัมภีร์ คาถามที่ควรมีในใจเสมอ คือว่า พระคาของพระเจ้าที่กาลังศึกษาอยูน่ ้ นั
เปิ ดเผยเรื่ องราวของพระคริ สต์อย่างไร
ให้อ่านพระคัมภีร์อย่างมีใจค้นหาเหมือนค้นความรู ้ในหนังสื อตารา
ขอให้อ่านอย่างพินิจพิจารณาเหมือนนักกฎหมายอ่านหนังสื อสัญญา แต่ละคาในพระคัมภีร์ถูก
ใส่ ไว้โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมีความหมายในตัวเองที่แน่นอนสาหรับท่าน
อ่านพระคาของพระเจ้าด้วยใจหิ วกระหายเหมือนคนที่มีความรักอ่านจดหมายรัก พระคัมภีร์
เป็ นจดหมายรักของพระเจ้าที่มีถึงท่าน “เรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรัก
มัน่ คงต่อเจ้าสื บไป” (เยเรมีย ์ 31:3)
เมื่อได้อ่านแล้วจงหมัน่ เล่าถึงสิ่ งที่ได้อ่านจากพระคัมภีร์น้ นั ต่อเพื่อนฝูงและคนคุน้ เคยของท่าน
ไม่มีอะไรที่จะนาความชื่ นชมและทาให้เราเจริ ญขึ้นมากไปกว่าพูดถึงเรื่ องที่ท่านได้เรี ยนรู ้ในที่ลบั ลี้น้ นั
เริ่ มอ่านและศึกษาหนังสื อที่ง่ายที่สุดของพระคัมภีร์ก่อนคือหนังสื อกิตติคุณยอห์น ซึ่ งได้บนั ทึก
ขึ้นเพื่อนาคนมากหลายมาหาพระคริ สต์ (ยอห์น 20: 31) และได้เปิ ดเผยเรื่ องราวของพระองค์อย่าง
กระจ่างแจ้ง หนังสื อกิจการได้เล่าถึงคริ สตจักรสมัยต้นว่ารวมกันได้อย่างไรและมีวธิ ีดาเนินการอย่างไร
เล่าถึงความอุตสาหของผูป้ ระกาศ ทาให้เกิดภาพพจน์ในการนาวิญญาณในจิตใจของผูท้ ี่ได้อ่าน หนังสื อ
โรมได้แจกแจงรายละเอียดของพระคาว่าทาไมท่านถึงต้องการพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านจะรอดได้อย่างไร
และอะไรเกิดขึ้นจากท่านได้รอดแล้ว นี่เป็ นจุดที่ท่านจะเริ่ มต้นได้ หลังจากนั้นก็แล้วแต่ท่าน
จงก่อสร้างชีวิตของท่านโดยรอบพระคัมภีร์ ไม่มีอะไรที่สาคัญสาหรับท่านยิง่ ไปกว่าพระคา
ของพระเจ้า ไม่มีหนังสื ออื่นใดหนังสื อแม็กกาซี น หนังสื อพิมพ์ กิจกรรม การพักผ่อน เพื่อนหรื อคนรัก
ที่ควรมีอิทธิ พลเหนือท่านมากที่สุด หรื อ ท่านควรสนับสนุนมากที่สุด ยิง่ ไปกว่าพระวจนะของพระเจ้า
การไม่สนใจพระคัมภีร์ก็เหมือนไม่สนใจจิตวิญญาณของท่านเอง จงอ่านและเชื่ อฟัง แล้วท่าน
จะเพิ่มพูนชีวติ ของท่านเองและทาให้ผอู ้ ื่นได้รับพระพรอีกมาก

จะเข้ าใจพระคาของพระเจ้ าอย่ างชัดเจนได้ อย่ างไร
เริ่ มศึกษาพระคัมภีร์ของท่านด้วยการอธิ ษฐานอย่างจริ งใจ เพื่อขอความเข้าใจและขอการทรงนา
จากพระเจ้า “ขอเปิ ดตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่ งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์”
(สดุดี 119:18) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ใช้เวลากล่าวว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่ งเหล่านั้นซึ่ งเป็ นของ
พระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้” และ “ผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายเนื้ อหนังไม่สามารถเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เลย”
และ “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าก็มิได้เลย” ดังนั้น ถ้าท่านต้องการให้พระเจ้า
สนับสนุนท่านในการศึกษาพระคัมภีร์ จงมาเฝ้ าพระเจ้าและอธิ ษฐานต่อพระองค์ก่อน
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ขอให้จาไว้วา่ เรื่ องใหญ่ของพระคัมภีร์ คือ การช่วยให้พน้ บาป และบุคคลที่ช่วยชาระล้าง
ความผิดบาปของเราคือพระเยซูคริ สต์เจ้า
จงศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริ งจังและค้นหาสิ่ งที่อา้ งอิงถึง
พระองค์ในทุกหน้าของหนังสื อ หนังสื อพระคัมภีร์เก่า ท่านจะพบพระองค์ในพิธีต่าง ๆ (พลับพลา การ
ถวายบูชาของคนเลวี) ในบุคคลต่าง ๆ (ผูส้ าแดงฉายาของพระคริ สต์โดยชีวติ ของเขา) และความจริ งใน
คาพยากรณ์ (คาที่บ่งถึง การเสด็จมาครั้งแรกหรื อครั้งที่สองของพระคริ สต์)
ในพระคัมภีร์ใหม่ ท่านจะพบลักษณะของพระคริ สต์หลายแบบ พรรณาไว้อย่างเหมาะสมใน
ตอนต่าง ๆ ของพระคัมภีร์ ดับบลิว เอช กริ ฟฟิ ธ โทมัส เขียนว่า “ถ้าเราพิจารณาและบันทึกข้อความ 4
ตอนที่เริ่ มด้วยคาว่า “ดูเถิด” คือ
1. ดูเถิด พระราชาองค์หนึ่ง อิสยาห์ 32:3 (มัทธิว)
2. ดูเถิด ผูร้ ับใช้ของเรา อิสยาห์ 42:1 (มาระโก)
3. ดูเถิด ผูช้ ายคนหนึ่ง ยอห์น 19:5 (ลูกา)
4. ดูเถิด พระเจ้าของเจ้า อิสยาห์ 40:9 (ยอห์น)
“จะพบว่า จุดมุ่งหมายคือสิ่ งเดียวกันและเหมือนกันเฉพาะวิธีการและรู ปการเท่านั้นที่ต่างกัน
มัทธิ วชี้แจง มาระโกพรรณนา ลูกาประกาศ ยอห์นบรรยาย มัทธิ วชี้แจง (ตามพระคัมภีร์เก่า) การเสด็จมา
ของพระผูช้ ่วยให้รอด มาระโกพรรณนาชีวติ ของพระผูช้ ่วยผูม้ ีฤทธิ์ อานาจ ลูกาประกาศพระสง่าราศีของ
พระผูช้ ่วยผูเ้ ป็ นมนุษย์ ยอห์นบรรยายฐานะผูป้ กครองขององค์พระผูช้ ่วยให้รอด”
ทุกเรื่ องในพระคัมภีร์มีความเกี่ยวพันธ์กนั กับพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา “เริ่ มต้นที่โมเสส และผู ้
พยากรณ์ท้ งั หลาย พระองค์ทรงชี้ให้ท่านเหล่านั้นเห็นถึงพระคาทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระองค์” (ลูกา 24:27)
ท่านจะพบบางสิ่ งที่จะช่วยท่านในการอ่านและศึกษาพระคาของพระเจ้า คือ
1. อ่านหนังสื อพระธรรมที่อยูใ่ นหนังสื อพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่ม เพื่อค้นหาเค้าโครงและหัวใจ
สาคัญของหนังสื อนั้น
2. ติดตามเรื่ องราวชีวิตเฉพาะบุคคลในพระคัมภีร์ และท่านจะพบว่าเป็ นชีวประวัติที่น่าศึกษา
ต่าง ๆ
3. ติดตามการดาเนิ นไปของพระคาตั้งแต่เริ่ มจนเกิดขึ้นจริ ง ขีดเส้นใต้ดว้ ยดินสอสี ตัวอย่างเช่น
ทุก ๆ คา ที่เกี่ยวข้องกับพระกรุ ณาคุณของพระเจ้า หรื อ ความรักของพระองค์ เป็ นต้น
4. ดูการอ้างอิงที่แปลก ๆ เกี่ยวกับบุคคล ที่ช้ ีให้เห็นถึงลักษณะเด่นชัดของท่านเหล่านั้น
อย่างเช่น อับซาโลม สิ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงกล่าวถึง คือ มีรูปงามน่าชม มีผมสวยงาม และตัดปี ละ
ครั้งเดียว (2 ซามูเอล 14:25-26) แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะตัวจริ ง ๆ
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5. มองหาคากริ ยาที่แสดงการกระทา หลังจากที่ทา่ นได้ทาการอ่านอย่างเคร่ า ๆ ก่อนแล้ว
กลับไปขีดเส้นใต้ถอ้ ยคาที่แสดงการกระทาชนิดใด ๆ ก็ตาม ท่านจะประหลาดใจต่อความชัดเจนของข้อ
พระธรรมที่ได้ตกทอดกันมา
6. อ่านจบเที่ยวหนึ่งแล้ว อ่านซ้ าอีกจนกระทัง่ ท่านสามารถที่จะจับโครงเรื่ อง หัวข้อเรื่ อง และ
พระคาที่ประทับใจ บทเรี ยนที่ไม่เคยรู้มาก่อน ใคร่ แนะนาในที่น้ ีวา่ อ่านตั้งแต่ 6 ถึง 20 ครั้ง เมื่อท่านทา
อย่างนั้นแล้ว ท่านจะเป็ นเจ้าของพระธรรมบทนั้น และพระธรรมบทนั้นก็จะเป็ นเจ้าของท่าน
7. จงจาไว้เสมอว่า จงหาดูวา่ พระคัมภีร์กล่าวได้วา่ อย่างไร ก่อนที่ท่านจะว่าพระคัมภีร์
หมายความว่าอย่างไร เพราะเป็ นธรรดาเมื่อท่านรู ้วา่ พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างไร สาหรับคาถามใด ๆ จะ
ทาให้ท่านมัน่ ใจในการพูด หรื อ ทา

สิ่ งสาคัญอย่างยิง่
ท่านจะต้อง ท่านต้องเชื่ อฟังพระคาที่ท่านได้อ่านได้ศึกษาการมองข้ามความสาคัญนี้ จะทาลาย
ความมัน่ คงของชีวิตคริ สเตียนของท่าน หัวใจและจิตใจที่ไม่เชื่อฟัง จะทาให้ข่าวประเสริ ฐจากสวรรค์
สู ญไปจากจิตใจเหลือแต่ความว้าวุน่ พระคริ สต์ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็
จะเป็ นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14) “เราทั้งหลายเป็ นพยานถึงเรื่ องเหล่านี้ ” อาจารย์เปโตรกล่าวว่า
“และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์น้ นั ก็เป็ นพยานด้วย”
(กิจการ 5:32) ขอให้คาอธิ ษฐานในแต่ละวันของท่านเป็ นทานองนี้ “ข้าแต่พระเจ้า ขณะเมื่อข้าพระองค์
อ่านพระคาของพระองค์ ขอโปรดประทานสติปัญญา เพื่อให้ขา้ พระองค์เข้าใจ (ยากอบ 1:5) ประทาน
ความถ่อมใจและความกล้าหาญให้ขา้ พระองค์ที่จะเชื่อฟังด้วย”

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 5
1. ท่านทั้งหลายได้รับการชาระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคาที่เราได้กล่าวแก่ท่าน ยอห์น 15:3 เพื่อ
จะได้ทรงทาให้คริ สตจักรบริ สุทธิ์ โดยการทรงชาระด้วยน้ าพระวจนะ เอเฟซัส 5:26
2. จิตวิญญาณเป็ นที่ให้มีชีวติ ส่ วนเนื้ อหนังไม่มีประโยชน์อนั ใด ถ้อยคาซึ่งเราได้กล่าวกับท่าน
ทั้งหลายนั้นเป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชีวติ ยอห์น 6:63
3. และคนเป็ นอันมากมาชุมชนกันจนไม่มีที่จะรับ จะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ พระองค์จึงเทศนา
ข่าวนั้นให้เขาฟัง มาระโก 2:2
4. ครั้นพวกอัครทูตเป็ นพยานและประกาศพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ก็กลับไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และได้ประกาศข่าวประเสริ ฐตามทาง ในหมู่บา้ น ชาวสะมาเรี ยหลายแห่ง กิจการ 8:24
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ครั้นมาถึงเมือง ซาลามี ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์น
ก็อยูช่ ่วยด้วย ยอห์น 13:5
เมื่อได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเพอร์เกแล้ว จึงลงไปยังเมือง อัททาเลยา กิจการ 14:
25
5. ฉะนั้นความเชื่ อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยนิ และการได้ยนิ เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศ
พระคริ สต์ โรม 10:17
6. ข้าแต่พระเจ้า พระวจนะของพระองค์ ปั กแน่นอยูใ่ นสวรรค์เป็ นนิ ตย์ (สดุดี 119:89)
7. ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดย
รู ้จกั พระองค์ผไู ้ ด้ทรงเรี ยกเราด้วยพระสิ ริและความล้ าเลิศของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระ
สัญญาอันประเสริ ญและใหญ่ยงิ่ แก่เรา เพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่ อมโทรม ที่
มีอยูใ่ นโลกนี้เพราะตัญหาและจะได้รับส่ วนในสภาพของพระองค์ 2 เปโตร 1:3,4
8. เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ านมฝ่ ายวิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านมนั้นจะ
ทาให้ท่านทั้งหลายเจริ ญขึ้นสู่ ความรอด 1 เปโตร 2:2
การอธิ ษฐานดูช่างลึกลับสาหรับข้าพเจ้าเสี ยจริ ง เวลาเข้าเฝ้ าอธิษฐานกัน บางคนอธิ ษฐานคร่ า
ครวญ.....บางคนอธิ ษฐานเรี ยบ ๆ บางคนมีแบบการเข้าเฝ้ าพระเจ้าที่แน่นอน บางคนดูเหมือนไม่มีแผน
อะไรเลย บางคนก็อธิ ษฐานออกมาเสี ยงดัง บางคนก็อธิ ษฐานเสี ยงค่อย แต่ทุกคนก็ได้ถวายทุกสิ่ งทุก
อย่างต่อพระเจ้าแล้วอธิ ษฐานที่ถูกต้องเสี ยงดังหรื อเสี ยงค่อย สั้นหรื อว่ายาว คร่ าครวญหรื อว่าเรี ยบ ๆ
ข้าพเจ้าควรจะอธิษฐานแบบไหน
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บทที่ 6 ข้ าพเจ้ าควรอธิษฐานอย่ างไร
ใคร่ ขอเน้นก่อนว่า การอธิ ษฐานไม่ใช่เป็ นการพูดถ้อยคาเพราะ ๆ กับพระเจ้า บางคนกล่าวว่า
เมื่อถึงเวลาเปิ ดหนังสื อชี วติ จะพบว่า คาอธิ ษฐานที่ไพเราะน่าซาบซึ้ งท่ามกลางมนุษย์ข้ ึนไปไม่ถึงพระ
เจ้า แต่ตกอยูต่ าม “พุม่ ไม้ หญ้าแห้ง หรื อฟาง” เพราะว่าคาอธิ ษฐานเหล่านั้นเป็ นเพียงความพยายามของ
เนื้อหนังของผูอ้ ธิ ษฐานที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย
การอธิษฐานคืออะไร
การอธิ ษฐานคือ การร้องออกมา นายแพทย์หวังว่า สิ่ งแรกที่ทารกคลอดใหม่จะทาคือ ร้อง
ออกมา ถ้าหากไม่ร้อง เขาก็จะเขย่าหรื อตีกน้ จนทารกนั้นร้องไห้จา้ ถ้าหากยังเงียบอยูอ่ ีก แสดงว่าอีกไม่
นานทารกจะตาย
นี่เป็ นสิ่ งหนึ่งที่อาจารย์เปโตรกล่าวว่า เราเป็ น “ทารกแรกเกิด” แต่เราก็ไม่ได้หวังที่จะให้ผกู ้ ลับ
ใจเชื่อใหม่ทาสิ่ งที่ทารกควรทา คือร้องให้จา้ ออกมา อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าท่านเป็ นบุตรของ
พระเจ้า พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้าในใจของเรา ร้องว่า “อับบา” คือ
พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6) อับบา คือ คาที่มีความหมายว่า พ่อ เป็ นคาที่ร้องออกมาเหมือนอย่างเด็กซึ่ งไม่รู้
อะไรมาก เพียงแต่แสดงว่ายังมีชีวติ อยู่ และต้องการการเอาใจใส่ จากพระบิดาที่อยูใ่ นสวรรค์
อาจารย์เปาโลได้กล่าวอีกว่า “เหตุวา่ ท่านไม่ได้รับน้ าใจทาสซึ่ งทาให้ตกใจในความกลัวอีก แต่
ท่านได้รับพระวิญญาณผูท้ รงให้เป็ นบุตรของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายร้องเรี ยกพระเจ้าว่า “อับบา” คือ
พระบิดา (โรม 8:15)”
พระเจ้าทรงยอมรับการร้องจากหัวใจของผูก้ ลับใจเชื่ อ มีขอ้ พระธรรมที่อา้ งถึงเรื่ องนี้ หลายร้อย
ข้อ ที่สนับสนุนความจริ งนี้ อย่างเช่น “ท่านช่วยกูค้ นขัดสนเมื่อเราร้องทูล คนยากจน และคนที่ไร้ผู ้
อุปถัมภ์” (สดุดี 72:12) “คนจนคนนี้ร้องทูล และพระเจ้าทรงฟังและทรงช่วยเขาให้พน้ จากความ
ยากลาบากทั้งสิ้ นของเขา” (สดุดี 34:6)
ข้าพเจ้าไม่จาเป็ นต้องกล่าวมากมายนักสาหรับเรื่ องนี้ เพราะการบังเกิดใหม่เป็ นคริ สเตียนอย่าง
ถูกต้องของท่าน เป็ นการสาแดงจิตใจที่อ่อนสุ ภาพจริ งใจต่อพระเจ้าอยูแ่ ล้ว และเสี ยงร้องในส่ วนลึกของ
จิตวิญญาณของท่านเป็ นเหมือนแขนที่มองไม่เห็นที่ยนื่ ออกต่อพระเจ้า และอ้อนวอนต่อพระองค์อยูแ่ ล้ว
ดีกว่าคาพูดที่ดีที่สุดของมนุษย์เสี ยอีก จงชื่นชมในเสี ยงร้องนั้น ปล่อยให้ออกมาอย่างเสรี ทุกครั้งที่ท่าน
อธิ ษฐาน ไม่วา่ ส่ วนตัวหรื อต่อหน้าผูอ้ ื่น ให้เราเลิกอธิ ษฐานตามแบบแผนที่เย็นชา ไม่จริ งใจ ไม่ถูกต้อง
ซึ่ งจะทาให้พระเจ้าทรงเสี ยพระทัย และจะทาให้ชีวติ ของเราอ่อนแอลงมากกว่าที่เคยเป็ น
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ท่านรู ้ไหมว่า เสี ยงร้องที่กล่าวถึงนั้นคืออะไร คือ เสี ยงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในหัวใจของท่านที่
ร้องเรี ยกพระเจ้า เพราะว่าท่านเป็ นคริ สเตียนพระองค์ทรงอยูใ่ นท่าน และเพราะว่าตัวท่านเองมักจะไม่
ค่อยรู ้วา่ จะอธิ ษฐานอย่างไร พระองค์จะทรงตรัสเพื่อท่าน ในภาษาที่พระเจ้าทรงเข้าพระทัย จงดูขอ้ พระ
ธรรมนี้ “ในทานองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกาลังด้วย เพราะเราไม่รู้วา่ เราควรจะ
อธิ ษฐานขอสิ่ งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ าครวญอธิ ษฐานไม่เป็ นคา
และพระองค์ผทู ้ รงชันสู ตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรง
อธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า” (โรม 8:26,27)
ให้เรามีใจยุติธรรมกับเรื่ องนี้ ท่านเป็ นผูก้ ลับใจเชื่ อใหม่เป็ นทารกในพระคริ สต์ แน่นอนท่านไม่
รู ้วา่ จะพูดอย่างไร หรื อจะพูดอย่างไร แต่ลึกเข้าไปในหัวใจมีผหู ้ นึ่งที่รู้ และกิจการงานของผูน้ ้ นั คือ ผ่าน
ความรักจากพระทัยของพระเจ้ามายังหัวใจของท่าน
นัน่ คือเสี ยงร้อง......เสี ยงร้องของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ การอธิ ษฐาน คือ การร้องออกมา เป็ นการร้องออกของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต่อพระเจ้าผ่านทาง
ท่าน
ถ้าจะพูดตามอย่างสามัญ การอธิ ษฐาน คือ การร้องขอความช่วยเหลือ “จงทูลเราและเราจะตอบ
เจ้า และจะบอกสิ่ งที่ใหญ่ยงิ่ และที่ซ่อนอยูซ่ ่ ึ งเจ้าไม่รู้น้ นั ให้แก่เจ้า” (เยเรมีย ์ 33:3) เป็ นสิ่ งที่หนุนใจเรา คา
ว่าทูล ในข้อพระธรรมนี้ หมายถึงทูลสิ่ งที่ตอ้ งการอย่างรี บด่วน อย่างจาเพาะเจาะจง หลายครั้งเป็ นความ
ต้องการที่รู้สึกหมดหวัง และขอบคุณพระเจ้า การร้องทูลพระองค์จะได้รับคาตอบ “และอยูม่ าจะเป็ น
อย่างนี้ คือ ผูท้ ี่ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะรอด เพราะว่าผูท้ ี่ร้องออกพระนามขององค์พระ
เป็ นเจ้าจะรอด” (โยเอล 2:32, โรม 10:13)
ให้เราสร้างนิสัยที่จะทูลต่อพระเจ้าในทุกโอกาสที่เรามีความต้องการในชีวติ ของเรา เมื่อก้ม
ศีรษะลง เมื่อหัวใจเปิ ดออกและมีคาทูลง่าย ๆ ว่า “ข้าแต่พระเยซูคริ สต์เจ้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย” จะเปลี่ยน
ความพ่ายแพ้เป็ นชัยชนะได้
การอธิษฐานเกี่ยวข้องกับการสารภาพบาป และการชาระจิตใจให้สะอาด “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่ม
ความชัว่ ไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18) อิสยาห์ได้เตือนไว้เช่นกัน “ดู
เถิด พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้ส้ นั ลง ที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ หรื อพระกรรณตึง ซึ่ งจะไม่ทรงได้ยนิ แต่วา่
ความบาปผิดของเจ้าทั้งหลาย ได้กระทาให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้า
ทั้งหลาย ได้บงั พระพักตร์ของพระองค์เสี ยจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยนิ ” (อิสยาห์ 59:1,2)
ขอให้ตดั สิ นใจเสี ยเดี๋ยวนี้ เราไม่สามารถซุ กหรื อซ่อนความบาปที่เรารู ้ไว้ในใจของเรา และหวัง
จะให้พระเจ้าทราบคาอธิ ษฐานของเราในเวลาเดียวกันได้
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ท่านทราบวิธีที่จะขจัดความบาปหรื อยัง สารภาพมันและละทิ้งมันเสี ย “บุคคลที่ซ่อนการละเมิด
ของตนจะไม่จาเริ ญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชัว่ เสี ยจะได้ความกรุ ณา” (สุ ภาษิต 28:13) “ถ้าเรา
สารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยากบาปของเรา และจะทรง
ชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น” (1 ยอห์น 1:9) เพียงแต่ทูลต่อพระเจ้าถึงความจริ งที่เกี่ยวกับความ
บาปของท่าน “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าโกง ข้าพเจ้าโกหก ข้าพเจ้าขโมย หรื อข้าพเจ้ายั้งสติไม่อยูแ่ ล้ว” การ
ที่เราสารภาพจาเพาะเจาะจง จะได้รับการชาระให้สะอาดอย่างจาเพาะเจาะจง (และแน่นอน ถ้าเมื่อท่าน
ได้กระทาผิดบาปกับคนหนึ่งคนใด ท่านก็จะต้องกระทาความเข้าใจ คืนดีกบั บุคคลนั้นด้วย)
เหมือนกับเรื่ องอื่น ๆ ในชีวิตคริ สเตียน การอธิ ษฐานจะต้องมีพระคริ สต์เป็ นผูก้ ลาง เหล่าสาวก
เมื่อยังใหม่ต่อการอธิ ษฐานได้ถูกสอนว่า “แม้บดั นี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่ งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะ
ได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ ยม” (ยอห์น 16:24) ทาไมเป็ นเช่นนั้น จงดูขอ้ พระธรรมที่อยู่
ก่อนนั้น “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่ งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่ งนั้น
ให้แก่ท่านในนามของเรา”
“ในพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้า” เราพูดอย่างนี้เมื่อเราอธิ ษฐานทาไมหรื อ
เพราะว่านี่ เป็ นนามที่ช่วยให้รอด “และเจ้าจงเรี ยกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านเป็ นผูท้ ี่จะ
โปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา” (มัทธิว 1:21)
เพราะว่า พระองค์เป็ นผูเ้ ดียวที่ท่านต้องผ่าน ก่อนที่ท่านสามารถไปถึงพระเจ้าได้ “ไม่มีผใู ้ ด
มาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเรา” พระองค์ตรัส
เพราะว่า พระองค์เป็ นผูเ้ ดียว ผูไ้ ด้ทูลเสนอเรื่ องของท่านต่อพระบิดา ณ ที่ประทับของพระองค์
“ด้วยเหตุน้ ีพระองค์จึงทรงสามารถเป็ นนิ ตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้าถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์น้ นั
ให้ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ เพื่อช่วยทูลขอพระกรุ ณาให้คนเหล่านั้น”
(ฮีบรู 7:25)
ถ้าพระคริ สต์เป็ น “ทุกสิ่ ง” ในการรอดจากบาป และในการดาเนินชีวติ .....พระองค์ก็ตอ้ งเป็ น
หัวใจของการอธิ ษฐานทุกครั้งของท่านด้วย อธิ ษฐานด้วยส่ วนลึกที่พ่ งึ ในพระเจ้าผูด้ ารงพระชนม์อยูข่ อง
ท่าน และด้วยการอ้อนวอนขอความกรุ ณา ท่านจะได้สัมผัสกับพระทัยของพระเจ้าเสมอ

สิ่ งทีค่ วรทา
1. ให้มีเวลา และสถานที่ สาหรับการอธิ ษฐานประจาวันมีผกู ้ ล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “ถ้าท่านไม่มี
เวลาสาหรับการอธิ ษฐานครั้งหนึ่ง ในไม่ชา้ ท่านก็จะไม่มีเวลาที่จะอธิ ษฐานเลย” มีที่ในบ้านของท่าน
แม้วา่ จะเป็ นที่เก็บของ หรื อ ที่มุมไหนของบ้าน ที่ซ่ ึ งท่านสามารถอยูต่ ามลาพังกับพระเจ้าได้ อย่าไปห่วง
ว่าเรื่ องที่อาจจะไม่สะดวกสบายบ้าง ท่านอธิ ษฐานขณะรู ้สึกไม่สะดวกสบาย ดีกว่าอธิ ษฐานแบบครึ่ ง
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หลับครึ่ งตื่น เพราะสบายเกินไป โยนาอธิ ษฐานอย่างได้ผล แม้จะอยูใ่ นท้องปลาวาฬ สภาพสถานที่จะ
อธิ ษฐานไม่ค่อยสาคัญ แต่การมีเวลา และมีสถานที่ที่แน่นอนสาหรับอธิ ษฐานสาคัญกว่ามาก
2. จงทารายการอธิ ษฐาน รายการสิ่ งต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจากพระเจ้า ช่วยตัวเองให้ได้รับพระ
พรและเพิม่ ความสมบูรณ์ของชีวติ โดยจดสิ่ งที่ท่านต้องการที่จะได้จากท้องพระคลังในสวรรค์ และ
อธิ ษฐานตามนั้น เรื่ องต่อเรื่ อง ด้วยความเชื่อ และวางใจในพระผูช้ ่วยของท่านอย่างสุ ดใจ ให้เก็บรายการ
นั้นไว้และและเช็คดู เมื่อได้รับคาตอบแล้ว ท่านจะรู ้สึกขนลุกจริ ง ๆ เมื่อท่านสามารถเขียน “ฮาเลลูยา”
จดวันที่และคาตอบคาอธิ ษฐานลงไปในรายการอธิ ษฐานของท่าน ขอให้จา ยากอบ 5:16-18 ไว้เสมอว่า
เอลียาเป็ นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง.....ต้องผจญการทดลองเหมือนคนอื่น ๆ แต่เมื่อมีความเชื่อแท้จริ งใน
พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ดอธิ ษฐานอย่างจริ งจัง....และได้รับคาตอบ เขาอธิ ษฐานอีก.....และพระเจ้าก็ทรง
ตอบคาอธิ ษฐานอีก ไม่ได้เป็ นเรื่ องบังเอิญแต่เป็ นเรื่ องที่เกิดจากผูท้ ี่อธิ ษฐานอย่างไม่ทอ้ ถอยต่อพระเจ้าผู ้
ยิง่ ใหญ่
3. อธิษฐานบนรากฐานพระคาของพระเจ้า “และนี่คือความมัน่ ใจที่เรามีตอ่ พระเจ้า คือ ถ้าเราทูล
ขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้วา่ พระองค์ทรงโปรด
ฟังเราเมื่อเราทูลของสิ่ งใด ๆ เราก็รู้วา่ เราได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:14-15)
ขออะไรก็ได้ที่เป็ นน้ าพระทัยพระเจ้า ท่านจะหาน้ าพระทัยพระเจ้าได้ที่ไหน แน่นอนหาได้ใน
พระคาของพระองค์ จงค้นหาพระคาของพระเจ้า จนกระทัง่ ท่านพบข้อสนับสนุนการอธิ ษฐานของท่าน
เองเป็ นพิเศษ พระสัญญาหรื อส่ วนหนึ่งของพระสัญญาที่สามารถนามาใช้ได้เป็ นพิเศษกับกรณี ของท่าน
อธิ ษฐานโดยสิ ทธิ อานาจและบนรากฐานของพระคา ท่านผูเ้ ป็ นมิตรสหายของข้าพเจ้าคาตอบจะเข้าแถว
ลงมาจากบัลลังก์ของพระเจ้าทีเดียว
4. ให้รักษาการเข้าเฝ้ าพระเจ้าประจาวันไว้ ทั้งนี้รวมถึงการก้มศีรษะเงียบ ๆ และทูลขอความ
เข้าใจ และสมาธิ ในการอ่านพระคา อ่านจนกระทัง่ พระเจ้าทรงตรัสอย่างจาเพาะเจาะจงกับท่าน....จดสิ่ ง
ที่พระองค์กล่าวกับท่านลง (ถ้าท่านไม่จดทันทีทนั ใด ท่านอาจจะจาไม่ได้).....และให้อธิ ษฐานสิ่ งนั้น
กลับไปยังพระองค์ทูลว่า “นี่ คือสิ่ งที่พระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้า” อีกอย่างหนึ่งคือ จงเล่าสิ่ งที่พระเจ้าได้
ทรงตรัสกับท่านสู่ ผอู ้ ื่นให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ การอธิ ษฐานและการบอกเล่า จะทาให้ผกู มัดความ
จริ งนั้นเข้ากับหัวใจ และเข้ากับลักษณะของท่านแน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
5. ขอให้หลีกเลี่ยงการอธิ ษฐานที่เป็ นแบบแผน และคาพูดที่ติดเป็ นนิสัย ขอให้จาว่า ท่านกาลัง
พูดอยูก่ บั ผูท้ ี่อศั จรรย์ที่สุด ขอให้คิดว่า มันละอายแก่ใจเพียงใด ที่จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้า” ซ้ าอยู่
ตลอดเวลา เหมือนท่านพูดกับเพื่อนบ้านว่า “สวัสดีครับ คุณสมาน สบายดีหรื อครับคุณสมาน วันนี้
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อากาศดีนะครับคุณสมาน และอื่น ๆ อีก” นัน่ ไม่ใช่แสดงความจริ งใจ ความสุ ภาพ หรื อ ความคิดที่ตรง
กับคาพูดเลย ในการอธิ ษฐานก็เช่นเดียวกัน
6. จงให้การอธิษฐานเป็ นเหมือนการสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่ อฟังของท่าน ไม่มีอะไรน่าอดสู
ในชีวติ การอธิ ษฐานของท่านยิง่ ไปกว่านั้น การที่ไม่เต็มใจประพฤติสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสในจิตใจของ
ท่านขณะเข้าเฝ้ าพระองค์ “แต่ท่านทั้งหลาย จงเป็ นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็ นแต่เพียง
ผูฟ้ ังเท่านั้นซึ่งเป็ นการลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22)
7. จงเฝ้ าหาคาตอบหลังจากที่ท่านได้อธิ ษฐานแล้ว ตัวอย่างที่ดีสาหรับความจริ งข้อนี้ จะพบใน
1 พงศ์กษัตริ ย ์ 18: 41-46 เอลียา.....ชัยชนะที่ภูเขาคารเมล....ฝนแห่งพระสัญญาแผ่นดินยังคงแห้งผากและ
แห้งแล้ง ขณะที่ดวงอาทิตย์ยงั ส่ องแสงเหนือหัว เอลียายังคงอธิษฐาน ขณะที่ยงั คงอธิ ษฐานอยู่ เอลียาห์
ส่ งคนใช้ไปดูที่ทะเล “เขาก็ลุกขึ้นมองและตอบว่า ไม่มีอะไรเลย และท่านบอกว่าจงไปดูอีก 7 ครั้ง และ
อยูม่ าเพื่อฟังครั้งที่ 7 เขาบอกว่า ดูเถิด มีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ ามือคนขึ้นมาจากทะเล.....และอยูม่ าอีกครู่
หนึ่ง ท้องฟ้ าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนัก”
ความเชื่อ คือ การมุ่งหวังว่าพระเจ้าจะทรงกระทาเยีย่ งพระเจ้า เอลียาห์ได้อธิ ษฐานและจากนั้น
ก็หวังการตอบอย่างพระเจ้า เป็ นเรื่ องง่าย ๆ อธิ ษฐานด้วยใจมุ่งหวังคาตอบ จนกระทัง่ ได้คาตอบ
8. อย่าละเว้นการอธิ ษฐาน พระเจ้าชอบที่จะให้ประชาชนของพระองค์เป็ น “ผูท้ ี่คอยฟื้ นความ
ทรงจาของพระเจ้าไม่ตอ้ งหยุดพัก และอย่าให้พระองค์หยุดพัก” พระเยซูคริ สต์เจ้าตรัสว่า “คนทั้งหลาย
ควรอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ ไม่อ่อนระอาใจ” อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “จงอธิษฐานทุกเวลา” และ “จงอธิษฐาน
อย่างสม่าเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17)
อย่าเลิกการอธิ ษฐาน เมื่อท่านรู ้สึกอยากจะเลิก – พญามาร ทดลองท่านและพยายามโกงพระพร
ออกจากท่าน เวลาที่ท่านรู ้วา่ อ่อนแอที่สุด รู ้สึกหมดหวังมากที่สุด และเมื่อท่านตระหนักว่าท่านกาลัง
อธิ ษฐานอย่างไมีมีกาลังเลย นัน่ เป็ นเวลาที่จะต้องมุ่งไปข้างหน้า ขณะนั้นท่านกาลังอยูบ่ นทางสองแพร่ ง
แห่งการได้พระพรและการขาดพระพร จงอธิ ษฐานต่อไป จนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ตรัสใน
จิตใจของท่าน ว่าพระเจ้าทรงได้ยนิ แล้วและจะตอบคาอธิ ษฐานของท่าน จึงลุกขึ้นสรรเสริ ญพระองค์
และมุ่งหวังคาตอบ คาตอบจะมา
9. จงหวังที่จะให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยท่านอธิ ษฐานโดยใช้บุคลิกของท่านเอง ไม่ใช่บุคลิก
ของคนอื่น อย่าพยายามอธิ ษฐานเหมือนคนอื่น ถ้าทาอย่างนั้น ท่านจะกลายเป็ นผูไ้ ม่มีอะไรเลยนอกจาก
นักลอกแบบที่มีศรัทธาแรงกล้าเท่านั้นเอง จงหลีกเลี่ยงการทาเสี ยงเหมือนศาสนาจารย์ และเสี ยงเหมือน
ผูน้ าอื่น ๆ เหมือนหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ จงให้เป็ นธรรมชาติ จริ งใจและให้พ่ งึ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของ
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พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง ไม่วา่ การอธิ ษฐานของท่านจะออกมาแบบไหน ก็จะเป็ นตัวท่านเองอธิ ษฐานโดย
ฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณแท้จริ ง

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 6
1. บนรากนั้นถ้าผูใ้ ดจะก่อขึ้นด้วยทองคา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรื อฟางการงานของแต่
ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น 1 โคริ นธ์ 3:12-13
2. เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ านมฝ่ ายวิญญาณอันบริ สุทธิ์ เพื่อโดยน้ านมนั้นจะ
ทาให้ท่านทั้งหลายเจริ ญขึ้นสู่ ความรอด 1 เปโตร 2:2
3. ท่านไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งสถิตอยูใ่ นท่าน ซึ่ ง
ท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของท่านเอง
พระเจ้าได้ทรงซื้ อท่านไว้แล้วด้วยราคาสู ง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้าด้วย
ร่ างกายของท่านเถิด 1 โคริ นธ์ 6: 19-20
4. พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู้ ดมาถึงพระ
บิดาได้นอกจากจะมาทางเรา ยอห์น 14:6”
5. โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ ย บนกาแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืน เขา
ทั้งหลายจะไม่ระงับเสี ยงเลย
เจ้าทั้งหลายผูท้ ี่คอยฟื้ นความทรงจาของพระเจ้า ไม่ตอ้ งหยุดพัก
แล้วอย่าให้พระองค์หยุดพัก จนกว่าพระองค์จะสถาปนาและกระทากรุ งเยรู ซาเล็มให้เป็ นที่
สรรเสริ ญในแผ่นดินโลก (อิสยาห์ 62: 6-7)
6. พระองค์ตรัสคาอุปมาเรื่ องหนึ่งให้เขาฟัง เพื่อสอนว่าคนทั้งหลายควรอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ ไม่
อ่อนระอาใจ ลูกา 18: 1
7. จงอธิ ษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงหวังตัวด้วยความเพียรทุก
อย่าง จงอธิ ษฐานเผือ่ ธรรมิกชนทุกคน เอเฟซัส 6:18
คริ สเตียนคนอื่นมักจะพูดถึงการเป็ น “พยาน” เสมอ ๆ ข้าพเจ้ารู ้สึกขนลุกนิดหน่อยเมื่อคิดว่า
เหมือนเข้าไปเป็ นเจ้ากี้เจ้าการในชีวติ ของคนอื่น เหมือนกับเทศนาสั่งสอนเขา และบางทีก็ทาให้ท้ งั ผูพ้ ดู
และผูฟ้ ังขายหน้าด้วยกันทั้งคู่ ยิง่ กว่านั้น ข้าพเจ้าไม่ชอบคริ สเตียนชนิดชอบอวด ชอบแสดงตัว โดย
ซ่อนคาพูดแสดงการอวดสิ่ งดีไว้ในคาพยาน บางทีขา้ พเจ้าควรจะวางตัวเฉย ๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ดีกว่า.....
ข้าพเจ้าเองก็ไม่แน่ใจ ข้าพเจ้าต้องพูดเรื่ องพระคริ สต์กบั คนอื่นด้วยหรื อ
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บทที่ 7 ข้ าพเจ้ าต้ องเป็ นพยานด้ วยหรือ
ก่อนอื่นใคร่ จะตอบ คาถามนี้ วา่ “ท่านหลีกเลี่ยงที่จะไม่เป็ นพยานได้ดว้ ยหรื อ” การให้คาพยาน
หรื อการเป็ นพยานที่แท้จริ งประกอบด้วยอีกหลายสิ่ งนอกเหนือจากคาพูด ถ้าท่านเป็ นคนจริ งจังกับพระ
คริ สต์ ท่านก็จะอดไม่ได้ที่จะพูดบางอย่างเกี่ยวกับพระองค์
ขอให้คานึ่งถึงว่า ไม่วา่ ท่านจะอยูใ่ นน้ าพระทัยพระเจ้าหรื อไม่ ไม่วา่ จะรอดแล้วหรื อยังไม่รอดก็
ตาม ท่านได้เป็ นพยานอย่างเข้มแข็งตลอดเวลา คือ เป็ นพยานถึงสิ่ งที่ครอบงาชีวติ ของท่านไม่วา่ ชอบ
หรื อไม่ชอบก็ตาม พวกเราบางคนเป็ นพยานถึงความเห็นแก่ตวั ของเรา ความเกียจคร้านของเรา ตัณหา
ของเรา ความรักฝ่ ายโลกที่เราปกปิ ดไว้เป็ นความลับ ความเขลา ความหลง และความทะนง และสิ่ งอื่น ๆ
อีกหลายพันอย่าง
ไม่มีทางที่ท่านจะปิ ดบังสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้สาเร็ จเลย ท่านเป็ นพยานถึงลักษณะที่ท่านเป็ นส่ วนลึก
ของหัวใจท่าน “ด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่ งที่มาจากใจ”
ความคิดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ การปล่อยให้การเป็ นพยานที่จริ งจัง เป็ นหน้าที่ของศิษยาภิบาล
หรื อคริ สเตียนเฉพาะที่ตอ้ งการรับใช้พระเจ้าจริ ง ๆ เท่านั้น ซึ่ งสาเหตุก็ไม่ใช่เพราะมีสติปัญญาด้อยกว่า
ท่านเหล่านั้น แต่เป็ นเพราะความเกียจคร้านหรื อไม่ก็ขาดประสบการณ์ของการเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ ง
ให้เราสังเกตข้อสาคัญของกิจการ 1:8 ที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้สาวกได้เป็ นพยานถึงความขี้ขลาดตาขาว
และความกลัวของพวกเขามาเป็ นเวลานาน คือเป็ นพยานถึงความคิดในเรื่ องการประกาศแผ่นดินสวรรค์
ว่าเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ จนไม่อยากจะคิดถึงให้เสี ยเวลา และเป็ นพยานถึงความใจแคบในแง่ของการ
ช่วยชีวติ ชาวโลก
แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์เจ้าทรงกล่าวแก่เขาทั้งหลาย
“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ าย
เราในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูดาย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
ความสาเร็ จในการเป็ นพยานสมัยต้น ไม่ได้ข้ ึนกับการวางนโยบายของคริ สจักรเลย ผูเ้ ชื่อไม่ได้
ขอร้องกันและกันให้เป็ นพยานเลย แต่เป็ นเรื่ องจิตสานึกที่มนั่ คง เขาทั้งหลายเพียงแต่ แสดงออกอย่าง
ปกติถึงความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เขาทั้งหลายเป็ นผูเ้ อาจริ งจังกับพระเจ้า แม้จะเป็ นฝ่ าย
พ่ายแพ้เมื่อก่อนพระคริ สต์จะสิ้ นพระชนม์ จนถึงหลังจากนั้นอีกไม่นาน เขาทั้งหลายไม่ได้แสร้งทา
ทานองเดียวกันเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าได้สวมทับเขา และเริ่ มที่จะพูดผ่านเขา ก็ไม่ได้เป็ นเรื่ องที่
เขาพยายามทาเหมือนกัน แต่เป็ นการถวายตัวด้วยความยินดีต่อพระเจ้าและต่อฤทธิ์ อานาจของพระองค์
ถ้าเราพยายามกระทาสิ่ งใดก็ตาม ซึ่ งต้องอาศัยเฉพาะการอัศจรรย์เท่านั้นจึงจะสาเร็ จได้ เราก็เป็ น
คนหนึ่งที่อยูใ่ นกลุ่มผูเ้ ชื่อแต่ภายนอก แต่ในใจไม่เชื่อ
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จงใช้ความตั้งใจของท่านให้ถูกทาง จงเต็มใจที่จะกระทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยสง่าราศี
ของพระเจ้า จงตัดสิ นใจที่จะอธิ ษฐานทุกวัน อ่านพระคาของพระเจ้าสม่าเสมอ และหันหลังให้กบั ทาง
ชัว่ ร้ายทุกทาง
จงเชื่อพึ่งน้ าพระทัยของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระองค์ ในเรื่ องที่สาคัญซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
ความรอดของจิตวิญญาณซึ่ งเป็ นสิ่ งมีค่า ทาไมหรื อ ท่านคิดว่า ทาไมพระเยซูคริ สต์เจ้าจึงทรงเน้นบ่อย ๆ
ถึงความจริ งที่จะทรงประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ เพื่อนาทาง เพื่อให้ระลึกถึงพระคาของพระองค์
ได้ เพื่อใส่ คาพูดที่เหมาะสมในปากอันสั่นเทาของสาวก สอนเขาทั้งหลายให้รู้วา่ จะพูดอะไรนัน่ เป็ น
เพราะ พระเยซูคริ สต์ทรงทราบว่า สติปัญญามนุษย์ขาดพลัง ทรงรู ้วา่ ลิ้นของมนุษย์ชอบนาไปทางที่ผดิ
และการจะเปลี่ยนแปลงชีวติ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดโดยใช้แต่คาพูดเท่านั้นเป็ นไปได้
การแสร้งเป็ นพยานเป็ นสิ่ งที่ผดิ การเป็ นพยานที่ดีที่สุดคือ เป็ นไปตามธรรมชาติ ท่านเป็ นคน
อย่างไรก็จะนาท่านพูดอย่างนั้น ถ้าท่านเป็ นคนใฝ่ ต่า ชอบทาบาปยังอยูฝ่ ่ ายโลก เป็ นคริ สเตียน เนื้ อหนัง
คิดถึงแต่ตวั เอง ท่านก็กาลังเป็ นพยานถึงความจริ งนั้น และจาเพาะความไม่ดีน้ นั ในชีวติ ของผูท้ ี่ท่าน
ติดต่อสัมพันธ์ดว้ ย
จงสัมพันธ์ให้สนิทกับพระเยซูคริ สต์เจ้า
โดยการอธิ ษฐาน การอธิ ษฐานที่จริ งจัง ละลายหัวใจท่านและทาให้ดวงตาของท่านชุ่มฉ่ า
โดยการกินพระคา (เยเรมีย ์ 15: 16) ต้องให้เวลาสาหรับกินพระคาทุกวัน
โดยการปลูกฝังความรักของพระเจ้าในจิตสานึก และขจัดทุกสิ่ งที่จะทาให้พระองค์เสี ยพระทัย
ออกเสี ย
โดยการถวายตัวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมีสติระลึกถึงความจริ งนี้ ตลอดเวลา (เอเฟซัส
5:18, โรม 12:1)
พระเจ้ามิได้ตอ้ งการความเฉลียวฉลาดของท่าน
หรื อแม้แต่ความสามารถในการพูดอย่าง
คล่องแคล่วของท่าน แต่พระองค์ตอ้ งการตัวท่าน ที่มีหวั ใจแตกสลาย สัตย์ซื่อ ที่ถวายตัวกับพระองค์
ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ จนตลอดกาล ซึ่ งทาให้สิ่งที่ท่านพูดหรื อทาในฐานะคริ สเตียนเป็ นพยานที่เกิดผล
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ใคร่ จะสรุ ปข้อสาคัญของการเป็ นพยานที่เกิดผล
1. จงข้ามสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคในใจ ที่คิดว่าเป็ นการ “คุยเรื่ องศาสนา” แท้จริ งท่านคุยกับคนอื่น
ด้วยเรื่ องราวตามแต่จะนึกได้ต้ งั แต่เช้าจดค่า ข้อยุง่ ยากของการคุยเรื่ องพระคริ สต์ก็คือ ท่านไม่ค่อยคุน้ เคย
กับเรื่ องพระองค์ จึงไม่สามารถคุยได้ถนัดนักมักทาให้รู้สึกเก้อเขิน ขอให้แก้ไขด้วยการมีความเต็มใจที่
จะคุยเป็ นธรรมดาถึงเรื่ องที่เด่นที่สุดในโลก คือเรื่ องพระเยซูคริ สต์เจ้าในทุก ๆ โอกาสที่ท่านสามารถ
เลือกเรื่ องสนทนาเองได้
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2. ขอให้ใส่ พระคาของพระเจ้าในจิตใจและในหัวใจของท่านให้เต็ม “ข้าพระองค์จะพูดถึงพระ
โอวาทของพระองค์....และจะไม่ขายหน้า” ท่านจะพูดอย่างเป็ นปกติ ไม่ได้แสร้งทาก็ต่อเมื่อพูดถึงเรื่ องที่
ท่านมีอยูใ่ นจิตใต้สานึกของท่าน หรื ออยูใ่ ต้ระดับความคิดประจาของท่าน ฝังพระคาของพระเจ้าใน
หัวใจของท่าน และท่านจะพบตัวท่านเองพูดถึงพระวจนะนั้น ดารงชี วติ โดยพระคานั้น และแสดงความ
จริ งของพระคานั้นให้ปรากฏในลักษณะและความประพฤติของท่าน และโดยปกติจะให้ผลการเป็ น
พยานที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที่สุด
ใคร่ ถามท่านว่า นานเท่าไรแล้วตั้งแต่ท่านได้ท่องข้อพระคัมภีร์ขอ้ สุ ดท้าย วันนี้ขอให้ท่องสักข้อ
หนึ่งและทบทวนเป็ นระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน และให้ทบทวนอีกวันละครั้งเป็ นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจาก
ช่วงเวลานั้นแล้ว ท่านจะได้พบพระธรรมข้อนั้นแต่ที่สาคัญกว่าก็คือ พระธรรมข้อนั้นจะได้ท่าน
3. ข้อให้เริ่ มต้นวันใหม่ดว้ ยการอธิ ษฐาน ขอการทรงนาของพระเจ้าและขอให้มีนิสัยเฝ้ าดูตลอด
วัน ผูท้ ี่พระเจ้าจะส่ งมาให้ท่านเล่าเรื่ องพระเจ้าแก่เขา พระองค์ทรงทราบว่าท่านสามารถช่วยใครได้ และ
พระองค์จะทรงให้ท่านได้ติดต่อกับเขา
4. ขอให้พ่ งึ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จะบอกท่านว่าจะพูดอะไร ขอให้อธิ ษฐานก่อนที่ท่านจะเริ่ ม
สนทนา แม้แต่การพูดโทรศัพท์กบั ผูท้ ี่ท่านไม่รู้จกั มาก่อน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนาท่านให้ใช้ขอ้
พระธรรม หนทางการพูดซึ่ งท่านอาจนึกไม่ถึงและอาจเป็ นลูกโซ่ห่วงสุ ดท้ายของเหตุการณ์ที่จะนาบาง
คนมาถึงความรอดได้
อย่าเชื่อพึ่งการให้เหตุผลที่อาจจะดูสมควร หรื อการสนทนาที่ดูราบรื่ น ในการทาให้คู่สนทนา
สานึกในบาปหรื อกลับใจรับเชื่อการใช้พระคาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้นที่สามารถทาอย่างนั้นได้
ขอให้เรื่ องนี้เป็ นภาระของพระองค์
5. ขอให้ตื่นตัวที่จะลงมือกระทาตั้งแต่บดั นี้ อาจจะเป็ นคาอธิ ษฐานสักครั้งที่ที่สนทนากันอยู่
ท่านอาจจะได้รับความชื่ นชมยินดี ที่ได้นาเพื่อนของท่านมาถึงพระเยซูคริ สต์ก็ได้
การเป็ นพยานอย่างเดียว (โรม 12:2) โดยไม่มีการเชิ ญชวนให้ตดั สิ นใจ (กิจการ 2:37) มีคุณค่า
น้อยมากเราต้องพิสูจน์วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยีย่ ม คือน้ าพระทัยของพระ
เจ้าในพระคริ สต์ (ยอห์น 6:40) คาเชิญชวนของผูน้ าวิญญาณ เป็ นจุดที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงนาให้
คู่สนทนาของท่านได้รู้สานึกอย่างแท้จริ ง ให้เราไวต่อความต้องการของเขาและการที่เขาจะขอร้องให้
ช่วยเหลือ จงให้ความช่วยเหลือเขาก่อนที่ท่านจะอาลามาเสมอ
6. จงเฝ้ าติดตาม ครั้งแรกอาจจะนาให้สนใจ ครั้งต่อไปพอใจ แต่ครั้งที่สามมักหมายถึงการ
ตัดสิ นใจ
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7. การนาวิญญาณเป็ นสิ่ งอัศจรรย์ การพยายามทาโดยกาลังของเนื้ อหนังเป็ นการหลอกลวงและ
เป็ นบาป พระเจ้าต้องเป็ นผูก้ ระทาผ่านท่าน และพระองค์จะทรงกระทาบนรากฐานของโคโลสี 2:6
และฟี ลิปปี 2:13 ท่านได้รับพระคริ สต์โดยความเชื่ อแล้ว บัดนี้ ขอให้พระองค์กระทาผ่านท่านด้วยความ
เชื่อ เมื่อพระคริ สต์ทรงนาวิญญาณ งานก็จะสาเร็ จสมบูรณ์ (ดู ยอห์น 17:6-12)

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 7
1. โอชาติงูร้าย เจ้าเป็ นคนชัว่ และจะพูดความดีได้อย่างไร ด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่ งที่มาจากใจ
มัทธิว 12: 34
2. ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอวาทของพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์ บรรดาพระราชาและจะไม่
ขายหน้า สดุดี 119: 46
3. ฉะนั้นความเชื่ อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยนิ และการได้ยนิ เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศ
พระคริ สต์โรม 10: 17
อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของ
ท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผูช้ ่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถา้ เราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหา
ท่าน เมื่อพระองค์น้ นั เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทาให้โลกรู ้แจ้งในเรื่ องความผิดความชอบธรรม
และการพิพากษา ยอห์น 16:7-8
ถ้าข้าพเจ้าถวายตัวเต็มที่แล้ว ข้าพเจ้าต้องเป็ นนักเทศน์หรื อมิชชันนารี ดว้ ยหรื อเปล่า ข้าพเข้าจะ
รู ้ได้อย่างไรว่า พระเจ้าทรงประสงค์ให้ขา้ พเจ้าทางานอะไร ทาอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะรู ้วา่ ข้าพเจ้าได้ทา
ตามน้ าพระทัยพระเจ้าหรื อเปล่า

48

บทที่ 8 ข้ าพเจ้ าจะทาอย่ างไรกับชีวติ ของข้ าพเจ้ า
ก่อนอื่น มอบถวายชีวติ อย่างสิ้ นเชิงกับพระเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อ เก็บปั นไว้ (โรม 12:1)
การไม่ได้มอบถวายทั้งหมด เป็ นการบัน่ ทอนชีวิตและทาลายหัวใจตนเองอย่างดีที่สุด (เปรี ยบเทียบกับ
กิจการ 5:1-11)
เคล็ดลับของการที่คาอธิ ษฐานไม่ได้รับคาตอบ คือ ไม่ได้ถวายตัวอย่างบริ บูรณ์ (ยากอบ 4:3)
คาถามที่เราต้องถามตนเอง ไม่ใช่ “พระเจ้าจะใช้ขา้ พเจ้าอย่างไร” แต่เป็ น “ข้าพเจ้าเป็ นคนที่
พระองค์จะใช้ได้ไหม”
อย่าหวังการทรงนาเป็ นพิเศษจากพระเจ้าโดยที่ท่านไม่ได้ถวายตัวก่อน
ท่านรู ้ไหมว่า จะถวายตัวกับพระเจ้าอย่างไร ความลับมีอยูใ่ น ลูกา 14:33 “ก็เช่นนั้นแหละทุกคน
ในพวกท่านที่มิได้สละสิ่ งสารพัดที่ตนมีอยู่ จะเป็ นสาวกของเราไม่ได้” คาว่า สละ หมายถึงละอ้างการ
สิ ทธิ ในสิ่ งของหรื อบุคคล หนทางที่จะถวายตัวกับพระเจ้า คือ การมอบถวายสิ่ งที่ท่านมีท้ งั หมดต่อ
พระองค์ คือ สละสิ่ งสารพัดทั้งหมด
หากกระดาษเปล่ามาสักปึ กหนึ่ง เขียนจานวนเงินที่ท่านมีลงในกระดาษแผ่นหนึ่ง ถ้ามีรถยนต์ก็
เขียนลงในอีกแผ่นหนึ่งเขียนครอบครัวของท่านลงอีกแผ่นหนึ่ง ถ้าท่านมีบา้ นของท่านก็เขียนลงอีกแผ่น
หนึ่ง เขียนจนกระทัง่ ท่านได้รายชื่อทั้งหมดของคนที่ท่านรักและสิ่ งที่ท่านเป็ นเจ้าของ และแผ่นสุ ดท้าย
เขียนคาว่า “ตัวข้าพเจ้า”
เดี๋ยวนี้ ท่านพร้อมแล้ว จงหยิบกระดาษเหล่านั้นมาทีละแผ่น และถ้าท่านต้องการแสดงออกถึง
ความจริ งจังของท่านที่มีต่อพระเจ้า ให้ยนื่ กระดาษเหล่านั้นต่อพระองค์ “ข้าแต่พระเจ้านี่เป็ นบ้านของ
ข้าพเจ้า รถของข้าพเจ้า เงินของข้าพเจ้า คนที่ขา้ พเจ้ารัก ตัวของข้าพเจ้า”
จงถวายตัวกับพระเจ้า ชี วติ ที่มอบถวายเป็ นชีวิตที่พระเจ้าสามารถใช้ได้
ขอให้เริ่ มต้นชี วติ ชนิ ดที่พระเจ้าทรงอวยพระพรได้ ณ ที่ซ่ ึ งท่านอยู่ อย่ารอจนกว่าจะถึงเดือน
หน้า หรื อปี หน้า หรื อจนถึงเวลาซึ่ งอาจจะทาให้ท่านเสี ยใจ พระเจ้าทรงใช้แต่ภาชนะที่สะอาดที่มอบให้
พระองค์ (2ทิโมธี2:21) จงเริ่ มเป็ นภาชนะชนิ ดนั้นเสี ยเดี๋ยวนี้
ขอให้อ่านดูสิ่งที่โลกต้องการ และอธิ ษฐานเผื่อ ท่านจะประหลาดใจว่า ท่านรู ้นอ้ ยแค่ไหน
เกี่ยวกับงานเกี่ยวเก็บวิญญาณในพื้นที่อนั กว้างใหญ่ไพศาลของโลก ใช้เวลาสักวันหนึ่งอ่านเรื่ องอาฟริ กา
และอธิษฐานเผือ่ อีกสักวันสาหรับอินเดีย อีกวันสาหรับประเทศจีน และอีกสักวันสาหรับอเมริ กาใต้
และที่อื่น ๆ อีก โดยให้จิตใจท่านรับรู ้ขอ้ พระธรรม ลูกา 10:2 และเชื่อฟังจริ งจังท่านได้มอบงานแก่พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ทรงทา ท่านจาได้ไหมพระเยซูคริ สต์ไม่เคยตรัสให้ท่านอธิษฐานเพื่อให้ถูกเรี ยกเป็ น
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ผูร้ ับใช้แต่พระองค์ตรัสว่า “พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผทู ้ รงเป็ นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยว
พืชผลของพระองค์” (มัทธิว 9:38) ขอให้เริ่ มที่นนั่ และให้ภาระที่เหลือเป็ นหน้าที่ของพระเจ้า
ทารายการความสามารถพิเศษ และเวลาว่างของท่านอธิ ษฐานให้กบั สิ่ งเหล่านั้น ทูลพระเจ้าให้
ทรงเปิ ดเผยกับท่านถึงกิจการที่เหมาะสมที่ท่านควรบากบัน่ กระทา
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความไม่
เหมาะสม ความพยายามที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ในการรับใช้พระเจ้าทั้ง ๆ ที่รู้ดีวา่ ไม่ได้เตรี ยมพร้อมเลย ทานอง
เดียวกัน ไม่มีอะไรที่ฟังเศร้าใจยิง่ กว่าเสี ยงของผูท้ ี่ตระหนักว่าสายไปแล้ว เราควรจะอยูใ่ นงานประกาศ
หรื ออยูใ่ นงานนาวิญญาณ แต่ได้หลงไปทาธุ รกิจหรื องานบ้านแทน
จงเริ่ มทางานเพื่อพระเจ้าเสี ยแต่เดี๋ยวนี้ เริ่ มในบ้านของท่าน กับคนที่ท่านรักที่ยงั ไม่พบความ
รอด และในโรงเรี ยนหรื อ ออฟฟิ ศ หรื อ โรงงานของท่านที่ท่านสามารถรับใช้และถวายพระเกียรติยศ
กับพระเจ้า ในคริ สตจักรท่านจงสัตย์ซื่อในการร่ วมประชุม และในการร่ วมรับผิดชอบ (พระเจ้าไม่เคยใช้
คนที่ไม่เอาจริ งจัง) ขอให้สัตย์ซื่อต่อศิษยาภิบาล และกระตือรื อร้นในการเชื้ อเชิ ญผูอ้ ื่นให้มาคริ สตจักร
ท่านอาจจะเทศนาไม่เป็ น แต่ท่านสามารถแจกใบปลิว และส่ งหนังสื อเชิญร่ วมประชุมได้ ถ้ามีวญ
ิ ญาณ
ได้รับการทรงนาด้วยวิธีน้ ี ท่านจะมีส่วนในบาเหน็จที่บลั ลังก์พิพากษาของพระคริ สต์
หาโอกาศที่จะเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมสักแห่งไม่วา่ ท่านตั้งใจจะจับอาชีพอะไรงาน
เครื่ องกล หรื อ ดนตรี การธนาคาร หรื อ ค้นคว้าตารับตารา เทศนา หรื อ งานจิตรกรท่านจะทางานใน
อาชีพของท่านได้ดีกว่าหลังจากใช้เวลา 2 ปี หรื อกว่านั้นศึกษาพระคัมภีร์ “ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็ น
บ่อเกิดแห่งสติปัญญา”
จงทาให้ถูกต้อง สิ่ งที่ควรจะทามีอยูเ่ สมอ ท่านอาจจะมีขอ้ แก้ตวั และเหตุผลมากมาย ที่จะไป
ตามทางของท่านเอง แต่ถา้ ท่านได้มองดูสายพระเนตรของพระเยซูคริ สต์เจ้า ท่านคงต้องการที่จะทาสิ่ งที่
ถูกต้อง จงทาให้ถูกต้อง พระเจ้าจะอวยพระพรและใช้ท่านในงานนั้น “พระองค์ทรงพบเขาที่กระทา
ความชอบธรรมอย่างชื่นบาน บรรดาผูท้ ี่จาพระองค์ได้ในวิธีการของพระองค์” (อิสยาห์ 64:5)
เหนื อสิ่ งอื่นใด ขอให้พ่ ึงพระเจ้าในทุกระยะ “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเจ้า และอย่า
พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทาให้วถิ ี
ของเจ้าราบรื่ น” (สุ ภาษิต 3:5-6) พระเจ้าทรงสามารถกระทาให้ทุกชัว่ โมง ทุกวัน เป็ นวันเวลาแห่ง
ความสาเร็ จได้ ชีวิตที่ประสบความสาเร็ จ คืออะไรเสี ยอีกนอกจากชีวติ ที่รวมวันที่ประสบความสาเร็ จ
เข้าด้วยกัน จงให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาทางชีวติ ของท่าน เมื่อพระองค์ทรงเป็ นผูค้ วบคุมแล้วจะไม่มีคา
ว่าเสี ยใจเลย
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คาเตือน
จาไว้เสมอว่า กิจอันหนึ่งของท่านในฐานะคริ สเตียน คือช่วยในการประกาศพระกิตติคุณแพร่
ไปทัว่ โลก “กิตติคุณกับทุกชีวติ ...ตลอดทั้งโลก” ยังคงเป็ นคาสั่งของผูน้ าแห่งความรอดของเรา จิตใจ
และหัวใจของท่านจะไม่ข้ ึนราขึ้นสนิม ความเป็ นประโยชน์ของท่านจะทวียงิ่ ขึ้น ถ้าท่านรักษาภาพพจน์
การประกาศในจิตใจให้ยงั คงความสดใสและชัดเจนอยู่
อย่ายอมให้มีความบาปในชีวิตของท่าน อย่าให้วนั เวลาใดผ่านไปโดยที่ท่านไม่ได้ “อธิษฐาน
และสารภาพทันกาลเวลา” ท่านอาจไม่ได้อยูด่ ูพระอาทิตย์ข้ ึนวันพรุ่ งนี้ ความบาปเล็กน้อยนาไปถึงความ
บาปที่มากขึ้น และก่อนที่ท่านจะรู ้ตวั ความชื่นชมยินดีของท่านก็ถูกปกคลุมด้วยความนั้น คาพยานของ
ท่านก็ถูกทาลาย และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงเสี ยพระทัย จงรักษาชีวติ ให้อยูภ่ ายใต้โลหิ ตพระคริ สต์
เดินในความสว่าง และกระทาให้ 1 ยอห์น 1:7 สาเร็ จ
เป็ นสิ่ งอันตรายมากที่จะทาเล่น ๆ กับพระเจ้า จาเรื่ องอะนาเนียและซัฟฟี ราได้ไหม (กิจการบท
ที่ 5) จาเกหะซีได้ไหม (2 พงศ์กษัตริ ย ์ 5:20-27) จากษัตริ ยซ์ าอูลได้ไหม (1 ซามูเอล 15:23) จาภรรยาของ
โลทได้ไหม (ปฐมกาล 19:26) ท่านอาจต้องชดใช้ดว้ ยชีวิตของท่าน ถ้าท่านเพิกเฉยที่จะขจัดความบาป
ของท่าน (1 โคริ นธ์ 11:28-32)
เมื่อฟังโดยตลอดเสมอ ในสิ่ งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับท่านขณะเมื่อท่านคุกเข่า ขณะเมื่อตาของ
ท่านเอ่อไปด้วยน้ าตา อย่าจานนต่อเหตุผลของหัวใจที่เย็นชา ที่พยายามจะดึงท่านไปตามทางของตัวเอง
และละทิ้งน้ าพระทัยของพระเจ้า ท่านอาจทาให้ตนเองพอใจในเหตุผลได้แต่ท่านก็ยงั ผิด เพราะเหตุที่
ท่านไม่ได้ทาสิ่ งที่พระองค์ได้ตรัสในส่ วนลึกของจิตใจของท่าน จงรักษาความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีให้คงอยู่
จงกล้าเชื่อฟัง ทาตามสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านในเวลาที่ท่านอธิ ษฐาน ขอให้จาไว้วา่ เมื่อพระเจ้าทรง
นาจะไม่มีคาว่า เสี ยใจเลย

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 8
1. พี่นอ้ งทั้งหลาย ด้วยเหตุน้ ีโดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่าน
ทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัย
พระเจ้า ซึ่ งเป็ นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย โรม 12:1
2. แต่มีชายคนหนึ่งชื่ ออะนาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟี ราได้ขายที่ดินของตน และเงินค่าที่ดินส่ วน
หนึ่งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ดว้ ย และอีกส่ วนหนึ่งเขานามาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต ฝ่ ายเปโตรจึง
ถามว่า “อะนาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทาให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ
ทาให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่ วนหนึ่ งไว้เมื่อที่ดินยังอยูก่ ็เป็ นของเจ้ามิใช่หรื อ เมื่อขายแล้วเงินก็ยงั อยูใ่ นอานาจ
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ของเจ้ามิใช่หรื อ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระ
เจ้า” เมื่ออะนาเนียได้ยนิ คาเหล่านี้ก็ลม้ ลงตาย และเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่ องก็พากันสะดุง้ ตกใจกลัวอย่าง
ยิง่ พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝัง
หลังจากนั้นประมาณ 3 ชัว่ โมงภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงเข้าไป ฝ่ าย
เปโตรถามนางว่า “เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรื อ จงบอกเราเถิด” หญิงนั้นจึงตอบว่า “ได้
เท่านั้นเจ้าค่ะ” เปโตรจึงถามนางว่า “ไฉนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองวิญญาณขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยูท่ ี่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย”
ในทันใดนั้นนางก็ลม้ ตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข้ามา เห็นว่าหญิงนั้นตาย
แล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ขา้ งสามีของนาง ความเกรงกลัวอย่างยิง่ เกิดขึ้นในคริ สตจักรและในหมู่
คนทั้งปวงที่ได้ยนิ เหตุการณ์น้ นั กิจการ 5: 1-11
3. ท่านขอและไม่ได้รับ เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน
ยากอบ 4: 3
4. ถ้าผูใ้ ดชาระตัวให้พน้ จากสิ่ งไม่มีค่า เขาก็จะเป็ นภาชนะที่มีค่า ซึ่ งชาระให้บริ สุทธิ์ แล้ว เหมาะ
ที่เจ้าของเรื อนจะใช้ให้เป็ นประโยชน์ พร้อมกับการดีทุกอย่าง 2 ทิโมธี 2:21
เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าเชื่ อแล้ว ข้าพเจ้าควรต้องรู ้จกั ขอบเขตการประพฤติ และการใช้ชีวติ ประจาวันของ
ข้าพเจ้าแค่ไหน จะรู ้วา่ อะไรสิ่ งไหนถูกสิ่ งไหนผิดอย่างไร ข้าพเจ้าสามารถเชื่อถ้อยคาของผูใ้ หญ่และ
เพื่อนคริ สเตียนได้ทุกอย่างไหม และอีกอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าต้องเลิกเชื่ อถือสิ่ งที่ยดึ ถือมานานแล้วด้วยหรื อ
ยิง่ กว่านั้น ใครจะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่า ข้าพเจ้าอยูฝ่ ่ ายพระเจ้า หรื อ อยูฝ่ ่ ายโลก มีขอ้ แตกต่างอะไร
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บทที่ 9 เรื่องฝ่ ายโลก – และจะทาอย่ างไรกับเรื่องนีด้ ี
ถ้าท่านได้รับการบังเกิดใหม่ ท่านจะไม่เป็ นคนเดิมเลย ท่านอาจจะประสบความจริ งนี้แล้ว “เหตุ
ฉะนั้น ถ้าผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั เป็ นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดเก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะ
กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น”
ท่านมีธรรมชาติใหม่ เป็ นธรรมชาติที่มาจากสวรรค์ มาจากพระเจ้าซึ่ งทรงประทานให้ท่านโดย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ “ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นท่านทั้งหลายจริ ง ๆ แล้ว ท่านก็มิได้อยูใ่ ต้
เนื้อหนัง แต่อยูใ่ ต้พระวิญญาณ ผูใ้ ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็ไม่เป็ นของพระองค์”
(โรม 8: 9)
ท่านมีบา้ นเมืองใหม่ ในเมืองสวรรค์ “แต่บา้ นเมืองเรานั้นอยูท่ ี่สวรรค์ เรารอคอยผูช้ ่วยให้รอด
ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริ สต์เจ้า” (ฟี ลิปปี 3: 20)
ท่านกาลังมุ่งไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ “พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่าต้อยของเรา
ให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิ ริของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่ งทาให้พระองค์ปราบสิ่ งสารพัดลงใต้
อานาจของพระองค์” (ฟี ลิปปี 3: 21)
ท่านเป็ นผูอ้ าศัยในโลกชัว่ คราว ไม่ได้อยูป่ ระจา “ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน
ทั้งหลาย ผูอ้ าศัยในโลกอย่างโลก ไม่เป็ นบ้านเกิดเมืองนอน ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่ งเป็ นข้าศึก
ต่อจิตวิญญาณของท่าน” (1 เปโตร 2: 11)
ท่านได้ถูกระบุชื่อไว้ให้อยูภ่ ายใต้ผนู ้ าคนใหม่ และถูกเกณฑ์ให้เข้าในสงครามชนิดใหม่ ท่านมี
หน้าที่ที่รับผิดชอบใหม่ ไม่ดาเนินชีวิตตามเนื้อหนัง (ธรรมชาติเก่า) แต่เพื่อสง่าราศีของพระเจ้า
ท่านมีสภาพใหม่ ตายต่อบาปจริ ง ๆ แต่มีชีวติ อยูใ่ นพระเจ้า
ท่านเป็ นสมาชิกครอบครัวใหม่และมีญาติพี่นอ้ งใหม่ “แต่ส่วนบรรดาผูท้ ี่ตอ้ นรับพระองค์ ผูท้ ี่
เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิ ทธิ ให้เป็ นบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 1: 12) เหตุ
ฉะนั้น ท่านจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าหรื อคนต่างแดนอีกต่อไป แต่วา่ เป็ นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน
ทั้งหมดและอยูใ่ นครอบครัวของพระเจ้า” (เอเฟซัส 2: 19)
ท่านมีอาชีพใหม่ คือ อาชีพถวายเกียรติยศต่อพระเจ้า “พระเจ้าได้ทรงซื้ อท่านไว้แล้วด้วยราคา
สู ง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าด้วยร่ างกายของท่านเถิด...(1 โคริ นธ์ 6: 20) เหตุ
ฉะนั้น เมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรื อจะทาอะไรก็ตาม จงกระทาเพื่อเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
...(1 โคริ นธ์ 10: 31) ไม่วา่ ท่านจะทาสิ่ งใด ก็จงทาด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทาถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ใช่เหมือนกระทาแก่มนุษย์ ......(โคโลสี 3: 22) เราเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระ
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เยซูคริ สต์ เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงดาริ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เรากระทา......ข้าพเจ้า
ปรารถนาให้ท่านเน้นในเรื่ องนี้ เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่ าห์กระทาการดี ”
ท่านจะไม่เป็ นคนเดิมเลย ไม่เป็ นจริ ง ๆ ให้ท่านพยายามอธิ บาย หรื อ ให้เหตุผลตามที่ท่าน
ต้องการ แต่คริ สเตียนก็แตกต่างจากผูท้ ี่ไม่ได้เป็ น แตกต่างตรงที่เขาไม่ได้รับการบังเกิดใหม่พระเจ้าทรง
ตรัสดังนั้น และก็เป็ นอย่างนั้น
ถ้าการเป็ นคริ สเตียนของท่านเหมือนเป็ นการละเล่นอย่างหนึ่ง สามารถยืดหยุน่ ประนีประนอม
กับสถานการณ์ทุกแบบได้แสดงว่า ท่านกาลังหลงทางแล้ว ขอให้คุกเข่าลง และขอให้พระเจ้าทรงช่วย
ท่าน เพื่อเห็นแก่องค์พระคริ สต์เถิด
มีสิ่งอื่นที่จะเกิดกับท่านด้วยคือ โลกจะรู ้วา่ ท่านไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ท่านได้บงั เกิดใหม่
อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ ท่านจาได้ไหม “พระเจ้าข้า คนเหล่านั้นทราบอยูว่ า่ ข้าพระองค์ได้จบั คน
ทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปใส่ คุกและเฆี่ยนตีตามธรรมศาลา และเมื่อเขาทาให้โลหิ ตของสเทฟาโนผู ้
เป็ นพยานฝ่ ายพระองค์ตกนั้น ข้าพระองค์ก็ยนื อยูใ่ กล้และเห็นชอบในการนั้นด้วย และข้าพระองค์เป็ น
คนเฝ้ าเสื้ อผ้าของคนที่ฆ่าสเทฟาโนนั้น”
ใช่คนทั้งหลายรู ้ เขารู ้ ท่านเคยเป็ นอย่างไรและปั จจุบนั เป็ นอย่างไร เขาจับตาดู ความเคลื่อนไหว
ทุกอย่างของท่าน เพื่อจะดูวา่ ท่านเป็ นคนเอาจริ ง หรื อเป็ นคนตบตา เขาคอยจับคาพูดของท่านว่า ทรยศ
ต่อเสี ยงจากสวรรค์ หรื อ พระคาของพระเจ้าหรื อเปล่า ใช่ คนทั้งหลายรู ้และหวังว่าท่านจะทาจริ งได้
เมื่อท่านประนีประนอมและเล่นสนุกกับฝ่ ายโลก ผูท้ ี่จะประหลาดใจที่สุด คือ ผูห้ มกมุ่นในทาง
โลก เขาอาจจะไม่เข้าใจท่านมาก่อน “เขาประหลาดใจที่บดั นี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติชวั่ เหมือน
อย่างเขา และเขาก็กล่าวร้ายท่าน” (1 เปโตร 4: 4) และเขาอาจจะเกลียดชังท่านมาก่อน “เพราะท่านไม่ใช่
ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน แต่คนเหล่านั้นจะแปลกใจ
ผิดหวังยิง่ กว่านั้นถ้าท่านทิง้ รอยชาระความผิดบาปโดยพระโลหิ ตของพระคริ สต์ ยอมตัวเป็ นผูแ้ พ้ท้ งั ๆ
ที่ท่านสามารถเป็ นผูช้ นะได้”
ขอให้ไตร่ ตรองความจริ งต่อไปนี้ในหัวใจและจิตใจของท่าน
เมื่อข้าพเจ้าได้บงั เกิดใหม่แล้ว ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปและจะไม่เป็ นคนเดิมเลย
โลกรู ้วา่ ข้าพเจ้าเปลี่ยนไป หวังว่าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไป และจะแปลกใจ และตาหนิถา้ ข้าพเจ้าไม่
เป็ นอย่างนั้น
ความจริ งนี้ เป็ นความหมายของโรม 6: 11 “เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่าน
ได้ตายต่อบาป และมีชีวติ สนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริ สต์” (โรม 6: 11) จงนึกคิด ไตร่ ตรอง และ
ใคร่ ครวญใส่ จิตใจของท่านกลับไปกลับมาจนกระทัง่ ท่านได้เชื่อเช่นนั้น
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ขอให้เชื่ อข้าพเจ้าเถิดว่า ท่านจะรู ้สึกท้อแท้ใจกับมาตรฐานของคริ สเตียนซึ่ งสู ง จนกว่าท่านจะ
ได้นึกคิดถึงความจริ งที่วา่ ท่านได้ตายต่อสิ่ งที่เป็ นของทางโลก และมีชีวติ อยูก่ บั พระเจ้า จนกว่าท่านจะ
ยอมรับความจริ งนั้นแล้วท่านจะไม่มีความสุ ขอย่างแท้จริ งต่อการที่อยูใ่ นน้ าพระทัยพระเจ้าเลย คนตาย
แล้ว คือ คนที่อดทนต่อการรบกวนเก่งที่สุด ถ้าคนตายแล้วฟื้ นขึ้น เขาจะมีความชื่นชมเปี่ ยมล้นในจิตใจ
ยิง่ กว่าใคร ๆ ที่อยูร่ อบข้างตัวเรา นัน่ เป็ นความหมายของการตายต่อบาป และมีชีวติ อยู่ (ฟื้ นขึ้น) กับพระ
เจ้า
จงค้นพบตั้งแต่เดี๋ยวนี้เถิดว่า หลักเบื้องต้นของการดาเนินชีวติ ที่ถูกต้อง คือ การยอมถวายตัวต่อ
พระเจ้า
ตลอดชีวิตของท่านก่อนที่ท่านพบความรอด ท่านได้ยอมจานนต่อตนเองและต่อบาป “แม้วา่
ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก
ตามจ้าวแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยูใ่ นคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง”
แต่เดี๋ยวนี้ฐานะของท่านเปลี่ยนไปแล้ว ท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า คนของสวรรค์ ท่านได้รับ
สิ ทธิ พิเศษที่ถวายตัว ไม่ใช่กบั ความบาปแต่กบั มิตรสหายคนใหม่ของท่านพระเยซูคริ สต์เจ้า “อย่ายก
อวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็ นเครื่ องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่ง
ดังที่เป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็ นเครื่ องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า”
ถ้าข้าพเจ้าได้ถวายตัวต่อพระเยซูคริ สต์เจ้าอย่างแท้จริ ง ดังนั้นทางง่าย ๆ ในการตัดสิ นการ
ประพฤติวา่ ถูกหรื อไม่ คือโยงทุกสิ่ งทุกอย่างที่จะทาให้มาเกี่ยวข้องกับพระองค์
เมื่อสงสัย จงถามคาถามต่อไปนี้
- สิ่ งนี้จะทาให้พระองค์ได้รับเกียรติยศ ได้รับความยินดีหรื อ ความเสี ยพระทัย
- เป็ นการแสดงว่า เชื่ อฟังพระองค์ หรื อ ไม่เชื่ อฟังพระองค์
- อยูใ่ นแนวทางที่ขา้ พเจ้ารู ้วา่ เป็ นน้ าพระทัยของพระองค์หรื อเปล่า
- ทาความเจริ ญให้ลกั ษณะนิสัย และชีวติ จิตวิญญาณที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าหรื อ
เปล่า
- เป็ นการแสดงตัวข้าพเจ้าว่า อยูฝ่ ่ ายเดียวกับผูต้ ิดตามพระเจ้า หรื อ ฝ่ ายเดียวกับคน
ของโลก
- มันจะเป็ นที่ยอมรับในสายพระเนตร และความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า ณ บัลลังก์
พิพากษาของพระคริ สต์หรื อไม่
- สิ่ งนี้ช่วยหรื อขัดขวางชีวิตการอธิ ษฐานของข้าพเจ้า
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สิ่ งนี้ช่วยหรื อขัดขวางการอ่าน การศึกษา และการฝังแน่นในพระวจนะของพระองค์ ข้อควรจา
ประการแรก “เมื่อท่านจะกระทาสิ่ งใดด้วยวาจา หรื อด้วยกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่ งในพระนามของพระ
เยซูคริ สต์เจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์น้ นั ”
ประการที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพี่นอ้ งคริ สเตียนชายหญิงก็เกี่ยวข้อง อาจารย์เปา
โลกล่าวว่า “ถ้าอาหารเป็ นเหตุที่ทาให้พี่นอ้ งของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป
เพราะเกรงว่า ข้าพเจ้าจะทาให้พี่นอ้ งต้องหลงผิดไป....เมื่อท่านทาผิดต่อพวกพี่นอ้ ง และทาร้ายจิตสานึก
ผิดชอบที่อ่อนของเขา ท่านก็ได้ทาผิดต่อพระคริ สต์ดว้ ย” “จงตัดสิ นเสี ยดีกว่า” ว่าจะไม่วางสิ่ งที่ทาให้
สะดุด หรื อสิ่ งกีดขวางทางของพี่นอ้ ง
ผูค้ นเฝ้ ามองดูท่าน ท่านรู ้ แต่สิ่งที่ท่านอาจไม่ได้ตระหนักก็คือ มีบางคนในขณะนี้ กาลัง
ประพฤติตามอย่างการประพฤติของท่าน บางคน บางแห่ ง กาลังลอกแบบท่าน จะเป็ นอย่างไร ถ้าหาก
เขากาลังผลิตความเห็นแก่ตวั ของท่าน ความอ่อนแอของท่าน การประนีประนอมกับฝ่ ายโลกของท่าน
ความบาปผิดของท่าน ถ้าเป็ นเช่นนั้น ขอให้รีบไปยังธารน้ าพุแห่งพระโลหิ ตของพระคริ สต์ และให้
พระองค์ ทรงชาระจิตใจของท่านให้สะอาด ทาให้ชีวติ ใหม่ เพื่อว่าจะได้เป็ นตัวอย่างชนิดที่พระองค์
ต้องการจะให้เป็ นได้ “ท่านจงกระทาทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อให้เขาจาเริ ญขึ้น” (1 โคริ นธ์ 14: 26)
คาถามขณะนี้ไม่ใช่วา่ “ข้าพเจ้าจะปล่อยตัวได้มากแค่ไหน โดยที่ยงั ได้รับความรอดอยู”่ พระเจ้า
ทรงห้าม ข้าพเจ้าควรต้องถามว่า “และเรื่ องน้ าพระทัยของพระคริ สต์เล่า เรื่ องที่ขา้ พเจ้าจะเป็ นตัวอย่าง
เพื่อเพื่อนคริ สเตียนเล่า”
อย่างไรก็ตาม เรื่ องไม่ได้จบลงแค่น้ ี ความสัมพันธ์ของท่านกับโลกของผูไ้ ม่รอด และของผีร้าย
และพญามาร ยังมีอยู่
ลองพิจารณาพญามาร มันสนใจที่จะทาลายคาพยานของท่านใช่ไหม อ่านโยบ 1 และ 2 เพื่อ
คาตอบของท่าน พญามารชอบที่จะนาท่านไปสู่ ความบาป เพื่อมันจะสามารถกลับไปและหัวเราะต่อพระ
พักตร์ พระเจ้า และพูดกระทบพระองค์เกี่ยวกับเรื่ องของท่านได้ ท่านจะปล่อยให้มนั มีโอกาศทาเช่นนั้น
หรื อ
จงพิจารณาศัตรู ของพระเจ้า อ่าน 2 ซามูเอล 12: 9-14 “อย่างไรก็ตาม” นาธันกล่าวว่า “ฝ่ าพระ
บาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทาครั้งนี้” ท่านจะยอมอ่อนแอยอมประนีประนอมกับ
ความบาป และให้ผเู ้ กลียดชังพระเจ้ารอบ ๆ ท่านมีโอกาสที่จะเหยียดหยามและแช่งด่าพระเจ้า และทาให้
พระเจ้าสลดพระทัย เป็ นเหตุที่ทาให้รอยแผลที่กางเขนเปิ ดออกอีกหรื อ ขอให้ท่านคิดก่อน ก่อนที่ท่าน
จะทา
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ในฐานะคริ สเตียน ท่านไม่จาเป็ นต้องมีรายการที่ทาได้และห้ามทา สิ่ งที่ท่านต้องการในการก้าว
ไปข้างหน้า คือ ความรู ้เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ของท่าน การถวายตัวจริ ง ๆ กับพระคริ สต์ ความรักที่มีต่อ
ผูอ้ ื่น ความเกลียดชังพญามารและความบาปอย่างแท้จริ ง ความเกรงกลัวพระเจ้าแท้จริ ง นอกเหนือจาก
นั้นปล่อยให้เป็ นภาระของพระองค์ เพราะ “พระองค์ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทา
ให้สาเร็ จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริ สต์” และ “เพราะว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทากิจอยูภ่ ายในท่าน ให้ท่าน
มีใจปรารถนาทั้งในประพฤติตนชอบพระทัยของพระองค์” (ฟี ลิปปี 2: 13)

ข้ อพระคัมภีร์ทมี่ ใี นบทที่ 9
1. เหตุฉะนั้นถ้าผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็เป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่เก่า ๆ ที่ล่วง
ไป นี่แนะ กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น 2 โคริ นธ์ 5:17
2. ในการที่พระเจ้าทรงนาบุตรมากหลายไปสู่ ศกั ดิ์ศรี ก็เป็ นการเหมาะสมแล้ว ที่พระเจ้าผูซ้ ่ ึงทุก
สิ่ งดารงอยูโ่ ดยพระองค์และเพื่อพระองค์ จะทรงให้ผเู ้ บิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้น พร้อมที่จะทรง
ดาเนินงานนี้ โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมาน ฮีบรู 2: 10
3. จงทนการยากลาบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซู คริ สต์ 2 ทิโมธี 2: 3 เหตุฉะนั้นจงรับ
ยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชัว่ ร้ายนั้นและเมื่อเสร็ จแล้วจะอยูอ่ ย่าง
มัน่ คงได้
เหตุฉะนั้นท่านจงมัน่ คง เอาความจริ งคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็ นทับทรวงเครื่ องป้ องกันอก
และเอาข่าวประเสริ ฐแห่งสันติสุข ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็ นรองเท้า และพร้อมกับ
สิ่ งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่ อเป็ นโล่ ด้วยโล่น้ นั ท่านจะได้ดบั ลูกศรเพลิงของพญามารเสี ย จงเอาความ
รอดเป็ นหมวกเหล็กป้ องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะพระเจ้า จง
อธิ ษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จง
อธิษฐานเพื่อธรรมชิกชนทุกคน เอเฟซัส 6: 3-18
4. ดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็ นหนี้ แต่มิใช่เป็ นหนี้ฝ่ายเนื้ อหนัง ที่จะดาเนิน
ชีวติ ตามเนื้อหนัง เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดาเนินชี วติ ตามฝ่ ายเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถา้ โดย
ฝ่ ายวิญญาณ ท่านได้ทาลายการของฝ่ ายกายเสี ย ท่านก็จะดารงชีวติ ได้ โรม 8: 12-13
5. เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวติ สนิทกับพระเจ้า
ในพระเยซูคริ สต์ โรม 6: 11
6. เพราะว่าเราเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริ สต์เพื่อให้ประกอบการ
ดี ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงดาริ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทา เอเฟซัส 2: 10
7. คานี้เป็ นคาจริ ง
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ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่ องเหล่านี้ เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่ าห์
กระทาการดี การเหล่านี้ดี และเป็ นประโยชน์แก่คนทั้งปวง ทิตสั 3:8
8. ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “พระเจ้าข้า คนเหล่านั้นทราบอยูว่ า่ ข้าพระองค์ได้จบั คนทั้งหลาย ที่เชื่อใน
พระองค์ไปใส่ คุกและเฆี่ยนตีตามธรรมศาลา
และเมื่อเขาทาให้โลหิตของสเทฟาโนผูเ้ ป็ นพยานฝ่ าย
พระองค์ตกนั้น ข้าพระองค์ก็ยนื อยูใ่ กล้และเห็นชอบในการนั้นด้วย และข้าพระอง์เป็ นคนเฝ้ าเสื้ อผ้าของ
คนที่ฆ่าสเทฟาโนนั้น”
9. ถ้าท่านทั้งหลายเป็ นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่ งเป็ นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก
เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน ยอห์น 15: 19
10. พระองค์ทรงกระทาให้ท่านทั้งหลายมีชีวติ อยู่ แม้วา่ ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการ
บาปครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่
ครอบครองอยูใ่ นคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง เอเฟซัส 2: 1-2
11. อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็ นเครื่ องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแก่
พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็ นเครื่ องใช้ในการชอบธรรม
ถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงาท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยูใ่ ต้
ธรรมบัญญัติแต่อยูใ่ ต้พระคุณ
ถ้าเช่นนั้นจะเป็ นอย่างไรต่อไป เราจะทาบาปเพราะมิได้อยูใ่ ต้ธรรมบัญญัติแต่อยูใ่ ต้พระคุณ
กระนั้นหรื อ ก็อย่าให้เป็ นอย่างนั้นเลย ท่านทั้งหลายไม่รู้หรื อว่า ถ้าท่านยอมรับใช้ฟังคาของผูใ้ ด ท่านก็
เป็ นทาสของผูท้ ี่ทาสของผูท้ ี่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็ นทาสของบาปซึ่ งนาไปสู ความตาย หรื อเป็ นทาสของ
การเชื่อฟังซึ่ งนาไปสู่ ความชอบธรรมก็ตาม
แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็ นทาสของบาป แต่บดั นี้ท่านมีใจเชื่อฟัง
หลักคาสอนนั้นซึ่ งทรงให้ครอบครองท่าน เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็ได้เป็ นทาสของความชอบ
ธรรม ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกาลัง เพราะท่านเคยให้อวัยวะ
ของท่านเป็ นทาสของการโสโครก และของการบาปซ้อนบาปฉันใด บัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็ น
ทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ถึงการชาระให้บริ สุทธิ์ ฉนั นั้น
เมื่อท่านทั้งหลายเป็ นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่าน ขณะนั้นท่านได้
ประโยชน์อะไรในการเหล่านั้น ซึ่ งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอาย ด้วยว่าผลสุ ดท้ายของการเหล่านั้นก็คือ
ความตาย แต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็ นทาสของบาป และกลับมาเป็ นทาสของพระเจ้าแล้วผล
สนองที่ท่านได้รับก็คือ การชาระให้บริ สุทธิ์ และผลสุ ดท้ายคือชีวติ นิ รันดร์ เพราะว่าค่าจ้างของความ
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บาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้า คือ ชีวิตนิรันดร์ ในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา โรม 6: 13-23
12. และเมื่อท่านจะกระทาสิ่ งใดด้วยวาจาหรื อด้วยกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่ งในพระนามของ
พระเยซูคริ สต์เจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์น้ นั โคโลสี 3: 17
13. ฉะนั้นเมื่อท่านทาผิดต่อพี่นอ้ ง และทาร้ายจิตสานึกผิดชอบที่อ่อนของเขาท่านก็ได้ทาผิดต่อ
พระคริ สต์ดว้ ย
เหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็ นเหตุที่ทาให้พี่นอ้ งของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้ อสัตว์อีก
ต่อไป เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทาให้พี่นอ้ งต้องหลงผิดไป 1 โคริ นธ์ 8: 12-13
14. ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสิ นใจเสี ยดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่ งซึ่ งทาให้
สะดุด หรื อสิ่ งกีดขวางทางของพี่นอ้ ง โรม 14: 13
15. ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผทู ้ รงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทาให้สาเร็ จจนถึง
วันแห่งพระเยซูคริ สต์ ฟี ลิปปี 1: 6
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พิมพ์ที่สานักพิมพ์พระกิตติคุณ 10-12 สุ ขมุ วิท ซอย 6 กรุ งเทพฯ นายการุ ณย์ ศรี สมบัติ
ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา ก.ค. 75 โทร.525418
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