
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

“หลกัข้อคดิทีถ่่ายทอดต่อไปได้” 

คอือะไร ? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คนของพระองค ์ ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้
เป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขามาแลว้ 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิดีจากขา้พเจา้....ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิ
บาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่สมาชิกในคริสตจกัรมากมาย 
รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ยความสัตย์
ซ่ือ ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละ
ทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานน าคนเช่ือในพระเยซู 

ในโครงการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ี องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา
และมวลชนทัว่โลก ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ข้ึน ซ่ึงเราไดอ้ภิปรายถึง
หลกัความจริง ท่ีพระเยซูไดส้อนแก่อคัรสาวกของพระองค ์

ค าวา่ “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ นั้นหมายถึงแนวความคิด หรือหลกัแห่งความจริง ซ่ึง
สามารถท่ีจะสอนกนัเป็นทอด ๆ ไปได ้ คือจากคริสเตียนรุ่นน้ี ต่อไปยงัคริสเตียนรุ่นหลงั โดยไม่
ผดิเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย 

“หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ น้ี ไดเ้ก็บรวบรวมไวโ้ดยการพิมพเ์ป็นหนงัสือ ท าเป็นฟิลม์ 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า
ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิแนะค าคนอืน่ให้รู้จักพระคริสต์ 

นกัธุกิจหนุ่มผูเ้พิ่งจะอธิษฐานกบัขา้พเจา้ และรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ
เขา ไดก้ล่าวกบัขา้พเจา้ดว้ยความส านึกในบุญคุณและดว้ยน ้าตานองหนา้วา่ “คุณคงช่วยชาวโลกให้
ไดรั้บความสุขมากมายจริง ๆ ” เขาและภรรยาของเขาไดเ้สาะแสวงหาพระเจา้มาชัว่ระยะเวลาหน่ึง และ
บดัน้ีเขาใคร่ท่ีจะแนะน าภรรยาของเขาใหต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ โดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ี
ประการ เป็นหนงัสือประกอบอธิบาย 

ขา้พเจา้อดท่ีจะคิดถึงค ากล่าวท่ีเตม็ไปดว้ยความต้ืนตนัใจของชายหนุ่มคริสเตียนผูน้ี้ไม่ได ้ “คุณ
คงช่วยชาวโลกใหไ้ดรั้บความสุขมากมายจริง ๆ ” 

เป็นเวลากวา่ 25 ปีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ในการ “ช่วยชาวโลกใหไ้ดรั้บ
ความสุขมากมาย” โดยการน านกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปนบัเป็นจ านวนพนั ๆ คน มารู้จกัพระเยซูคริสต์ 

อคัรสาวกเปาโล ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์เช่นเดียวกนัน้ี ในจดหมายท่ีท่านเขียนส่งไปยงั
คริสตจกัรโคโลสีวา่ “พระองคน์ัน่แหละเราประกาศอยู ่โดยเตือนสติทุกคน...” 

พระมหาบัญชา 

พวกเราทั้งหลาย ซ่ึงเป็นคริสเตียนคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มีสิทธิพิเศษเขา้ร่วมงานกบัพระเจา้ ผู ้
ทรงพระชนมอ์ยูข่องเราในการท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองค ์ส าเร็จในยคุของเราน้ี 

ชีวติภายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระคริสต์ 
พระคริสตป์ระทบับนบลัลงักชี์วติ 
ตน – ตนเองลงจากบลัลงัก ์
ความสนใจในกิจการต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระเจา้เราจึงสามารถด าเนินชีวติได้

อยา่งสอดคลอ้ง กบัแผนการอนัประเสริฐของพระองค์ 
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ในทศันะของขา้พเจา้ ๆ คิดวา่ มีหนทางเดียวเท่านั้นท่ีจะเปล่ียนโลกได ้ คือการเปล่ียนมนุษย ์ พระเยซู
คริสตเ์พียงพระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีทรงสามารถเปล่ียนจิตใจของคนได ้ คนท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงเป็น
จ านวนมาก จะสามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในมหาวทิยาลยั ในชุมชน ในเมือง และในประเทศ
ต่าง ๆ คือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งโลกได ้ ดงันั้น ท่านสามารถเปล่ียนโลกทั้งโลกได ้ โดยการ
แนะน ามวลมนุษยใ์หรู้้จกักบัพระเยซูคริสต ์

ในบรรดาความเห็นผดิทั้งหลายในสมยัน้ี ขา้พเจา้คิดวา่ความเห็นผิดท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ความเห็นในหมู่คริสเตียนท่ีวา่ มนุษยไ์ม่ตอ้งการพระเจา้ ทั้งน้ีเพราะวา่เท่าท่ีขา้พเจา้ได้
ท่องเท่ียวไปทุกหนทุกแห่ง ขา้พเจา้ไดพ้บประจกัษพ์ยานซ่ึงพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ ความเห็นดงักล่าวน้ีตรงกนั
ขา้มกบัความจริงท่ีเราจะตอ้งยอมรับก็คือ พระวญิญาบริสุทธ์ิทรงก าลงัท างานในจิตใจของมนุษยเ์ป็น
จ านวนมาก ในทุกภูมิภาคของโลก ใหหิ้วกระหายพระเจา้ 

ท าไมจึงเกดิผลน้อย ? 

เป็นเวลาหลายปีแลว้ ท่ีขา้พเจา้ไดถ้ามคริสเตียนจ านวนหม่ืน ๆ คนในทอ้งท่ีต่าง ๆ กนั ถึง
ค าถามสองค าถามซ ้ าไปซ ้ ามาวา่ “ส่ิงท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนกบัคุณคืออะไร?” ต่างตอบเหมือน ๆ กนัวา่ 
“คือการรู้จกัพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดของผม” ค  าถามท่ีสองท่ีตามมาก็คือ “ถา้อยา่งนั้น ส่ิงท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีคริสเตียนสามารถกระท าเพื่อคนอ่ืนคืออะไร?” ค  าตอบก็เหมือน ๆ กนัอีกวา่ “ช่วยเขาให้
รู้จกัพระคริสต”์ แต่เป็นท่ีน่าเศร้าใจอยา่งยิง่ ท่ีคริสเตียนจ านวนมากไม่เคยแมแ้ต่จะน าสักคนหน่ึงมาหา
พระเยซูคริสต ์

มีเหตุผลอยูส่องประการท่ีคริสเตียนไม่แนะน าคนอ่ืนมารู้จกัพระคริสต ์ ประการแรก คริสเตียน
ทัว่ไปก าลงัด าเนินชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั มีชีวิตท่ีพา่ยแพแ้ละไร้ผล พวกเขามิไดด้ าเนินชีวติอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมบงัคบับญัชาของพระวญิญาบริสุทธ์ิและมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ประการท่ีสอง คริสเตียนโดยทัว่ไปไม่เคยไดรั้บการฝึกฝนใหรู้้จกัวธีิการส่ือสารถึงเร่ืองความเช่ือในพระ
คริสต ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ เขาไม่เคยเรียนรู้วธีิการเร่ิมตน้สนทนาถึงเร่ืองพระคริสตไ์ม่รู้จกัวธีิอธิบาย
พระกิตติคุณของพระคริสตอ์ยา่งง่าย ๆ และชดัเจน และไม่รู้จกัวธีิท่ีจะน าคนอ่ืนมาตอ้นรับพระคริสต์
โดยความเช่ือ 

ส าหรับปัญหาประการแรก เราไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสือ หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได ้ เล่มท่ี 
2 วธีิท่ีจะรู้ซ้ึงถึงความรักและการอภยัโทษของพระเจา้ เล่มท่ี 3 วธีิท่ีจะมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย
พระวญิญาบริสุทธ์ิ เล่มท่ี 4 วธีิท่ีจะด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาบริสุทธ์ิ และเล่มท่ี 5 วธีิท่ีจะเป็น
พยานเพื่อพระคริสตด์ว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาบริสุทธ์ิ 
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ส่วนปัญหาประการท่ีสอง ขา้พเจา้จะไดก้ล่าวต่อไปในเล่มน้ีคือ “วธีิแนะน าคนอ่ืนให้รู้จกัพระ
คริสต”์ 

ก่อนอ่ืน เราจะตอ้งใคร่ครวญวา่ ท าไม เราจึงควรเป็นพยาน? ซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์กบั แรงจูงใจ ใน
การเป็นพยานต่อจากนั้นเราจะพิจารณาวา่ เราควรจะเป็นพยานอยา่งไร? ซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์กบั วธีิการ
เป็นพยาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าไมจึงควรเป็นพยาน ? 

ขา้พเจา้ใคร่ขอกล่าวแก่ท่านอยา่งยอ่ ๆ ถึงเหตุผลเจด็ประการวา่ เหตุใดเราควรเป็นพยานเพื่อ
พระคริสต ์คือ  

ความรักของพระคริสต์ครอบครองอยู่ 

สาเหตุประการแรกเราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ก็เพราะความรักของพระคริสตค์รอบครอง
เราอยู ่อคัรสาวกเปาโลเป็นผูใ้หเ้หตุผลขอ้น้ี ทั้งน้ีเพราะเขาไดรั้บประสบการณ์เก่ียวกบัความรัก และการ
อภยัโทษของพระเจา้ ในชีวติของเขาเอง เขาจึงอยากใหทุ้กคนไดป้ระสบกบัความรักเช่นเดียวกนัน้ี      
ถา้หากท่านรักพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง ท่านก็ตอ้งแนะน าคนอ่ืนให้รู้จกักบัพระคริสตเ์ช่นเดียวกนั 
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พระบัญชาของพระคริสต์ 

สาเหตุประการท่ีสอง เราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสตก์็เพราะพระคริสตไ์ดท้รงบญัชาใหเ้รา
กระท าเช่นนั้น พระองคต์รัสวา่ “จงตามเรามาเถิด เราจะตั้งท่านใหเ้ป็นผูจ้บัคน” “ท่านทั้งหลายมิไดเ้ลือก
เรา แต่เราไดเ้ลือกท่านทั้งหลายและไดต้ั้งท่านไวเ้พื่อท่านจะไปเกิดผล...” 

มนุษย์หลงหายไปจากทางของพระเจ้า 

สาเหตุประการท่ีสาม เราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสตก์็เพราะมนุษยห์ลงหายไปจากทางของ
พระเจา้ พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาเวน้ไวม้า
ทางเรา” พระวจนะของพระเจา้สอนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็น
ท่ีรอดแก่เราทั้งหลาย ไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่านกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

สาเหตุประการท่ีส่ี เราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสตก์็เพราะผูท่ี้ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ จะ
ไดรั้บผลประโยชน์มากมาย เม่ือเราน าคนอ่ืนมาถึงพระคริสต ์ เขาก็จะมีสิทธิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้
ร่างกายของเขาจะเป็นวหิารของพระเจา้ เขาไดรั้บการอภยัโทษบาปทั้งมวลของเขา ทั้งในอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต ! เขาจะเร่ิมประสบกบัสันติสุขในพระเจา้ เขาจะพอใจในมรรคาของพระเจา้และมีจุดหมาย
ในการด าเนินชีวิต และเขาจะเป็นคนท่ีถูกสร้างใหม่และดว้ยฤทธานุภาพของพระเจา้ 
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การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวญิญาณ 

สาเหตุประการท่ีหา้ ท่ีเราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสตเ์พราะเราผูเ้ป็นพยานไดรั้บประโยชน์
หลายอยา่ง การเป็นพยานช่วยใหเ้จริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณ การเป็นพยานช่วยใหเ้จริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณ 
การเป็นพยานท าให้เราใฝ่ใจในการอธิษฐานและศึกษาพระวนจะของพระเจา้ และเร่งเร้าใหเ้ราพึ่งพา
พระคริสตม์ากข้ึน เม่ือเราเป็นพยานโดยพึ่งพลานุภาพแห่งพระวญิญาบริสุทธ์ิ เราก็จะไดรั้บความรัก 
ความยนิดีและความสงบสุข ตามกฎของการหวา่นและการเก็บเก่ียว เราหวา่นพืชอยา่งใดลง เราก็จะเก่ียว
เก็บผลอยา่งนั้น ผลท่ีไดรั้บก็มากกวา่การหวา่นนั้น ตวัอยา่งเช่น ถา้หากเราหวา่นความรักลงไป เราก็เก็บ
เก่ียวผลแห่งความรักนั้น และไดรั้บความรักมากกวา่ท่ีเราไดห้วา่นนั้น พระเยซูตรัสวา่ “อาหารของเราคือ
ท่ีจะกระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้” ค  าตรัสของพระองคใ์นขอ้น้ี อา้งอิงถึงการท่ีพระองคท์รงเป็น
พยานแก่หญิงชาวสะมาเรีย 

สิทธิพเิศษอนัยิง่ใหญ่ 

สาเหตุประการท่ีหก เราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสตเ์พราะเป็นสิทธิพิเศษอนัยิง่ใหญ่ของเรา 
ในจดหมายฝากฉบบัท่ี 2 ท่ีอคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนถึงคริสตจกัรโครินธ์ อคัรสาวกเปาโลไดเ้ขียนไวว้า่ 
“เราเป็นราชทูตของพระคริสต ์ เหมือนหน่ึงพระเจา้ไดท้รงออ้นวอนขอท่านทั้งหลายโดยเรา เราผูแ้ทน
พระคริสตจึ์งวงิวอนท่านทั้งหลายใหคื้นดีกนักบัพระเจา้” 

คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเป็นเกียรติอยา่งสูง เม่ือตนไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นทูตของผูน้ าประเทศ 
ประธานาธิบดี หรือกษตัริย ์แต่เราในฐานะผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสต ์เป็นราชทูตของพระมหากษตัริยเ์หนือ
กษตัริยท์ ั้งปวง และพระผูเ้ป็นเจา้เหนือเทพเจา้ทั้งปวง ! 

พลงัในการเป็นพยาน  

สาเหตุประการท่ีเจ็ด เราควรเป็นพยานเพื่อพระคริสตเ์พราะวา่พระวญิญาบริสุทธ์ิประทานพลงั
ในการเป็นพยานให้แก่เรา พระเยซูตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญา
บริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา” การเพิกเฉยละเลยต่อการเป็นพยาน
เพื่อพระคริสต ์ เป็นการปฏิเสธสิทธิของพระองคใ์นการประทานพลงั และใชเ้ราในการแนะน าคนอ่ืน ๆ 
ใหรู้้จกัพระผูช่้วยให้รอดของเรา 
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ขอใหเ้ราระลึกอยูเ่สมอวา่ การฝึกฝนอบรม วสัดุอุปกรณ์ กลยทุธหรือยทุธวธีิต่าง ๆ จะไร้

ความหมาย ถา้หากไม่ไดรั้บการช่วยเหลือและพลงัจากพระวญิญาบริสุทธ์ิ 

วธีิเป็นพยาน 

ต่อไปน้ี ขา้พเจา้อยากจะกล่าวถึงวธีิการเป็นพยานของเรา 
ดงัท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้แจงใหท้ราบแลว้วา่ มีคริสเตียนท่ีรักพระเจา้เป็นจ านวนมาก ไม่ใยดีต่อการท่ีจะ

แนะน าคนอ่ืนให้รู้จกัพระคริสต ์ดว้ยเหตุเพียงเพราะวา่ เขาไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้อยา่งไร 

รู้จักวธีิ 

การฝึกฝนอบรมการเป็นพยานเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะละเลยมิได ้เล่ากนัวา่ มีชาวนาคนหน่ึงไดไ้ปหา
หมอเพื่อใหห้มอท าบาดแผลท่ีแขน เม่ือท าบาดแผลเสร็จแลว้ หมอขอเก็บค่ารักษา 50 บาท ชาวนารู้สึก
ไม่พอใจจึงพดูวา่ “คุณหมอเยบ็แผลไม่ถึง 15 นาที ท าไมจึงเก็บค่ารักษาแพงอยา่งน้ี” หมอตอบวา่ “ผม
คิดค่ารักษาเพียง 20 บาทเท่านั้น ส่วนอีก 30 บาท เป็นค่ารู้จกัวธีิรักษา” 

การ “รู้จกัวธีิ” ในการเป็นพยาน เกิดผลท่ีแตกต่างไปจากการเป็นพยานท่ีไม่รู้จกัวธีิ การ “รู้จกั
วธีิ” ยอ่มน าประสิทธิผลมาให ้ ส่วนการไม่รู้จกัวธีิจะท าใหเ้กิดผลนอ้ย ตามปกติเราเป็นพยานไดส้องวธีิ 
คือ โดยวถีิชีวิตและการบอกกล่าวของเราคือโดยชีวิตและริมฝีปากของเรา พระเจา้ทรงบญัชาให้เรา
ประกาศข่าวประเสริฐดว้ยริมปากของเรา ดงันั้นขา้พเจา้ก็จะไดก้ล่าวถึงการพยานในแง่น้ีต่อไป 

อยา่งไรก็ดี ก่อนท่ีท่านจะแนะน าคนอ่ืน ใหรู้้จกัพระคริสต ์ มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีท่านควรรู้คือ 
ท่านตอ้งมัน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียน (เร่ืองน้ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหนงัสือ หลกัขอ้คิดฯ เล่ม 1 และในฐานะ
ท่ีท่านเป็นคริสเตียน ท่านตอ้งมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาบริสุทธ์ิ ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้ดูไว้
แลว้ในหนงัสือ หลกัขอ้คิด ฯ เล่ม 2,3,4 และ 5) 

ท่านตอ้งมัน่ใจดว้ยวา่ คนท่ีท่านเป็นพยานใหเ้ขาฟังนั้นเขา้ใจในเร่ืองราวเก่ียวกบัพระเจา้ พระ
เยซูคริสตแ์ละพระกิตติคุณเป็นอยา่งดีแลว้ ก่อนท่ีเขาจะตดัสินใจรับพระคริสตด์ว้ยสติปัญญา 
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เป็นเวลาหลายปี ในการอบรมศิษยาภิบาลและบุคคลทัว่ไป เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการประกาศ 
เราไดข้อร้องใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขียนส่ิงท่ีเขาคิดวา่ ควรจะรู้ก่อนท่ีจะตดัสินใจรับพระคริสตด์ว้ย
สติปัญญา 

แก่นของพระกติติคุณ 

ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้อบรมประมาณ 25 ถึง 40 หวัขอ้ถูกเขียนไวบ้น
กระดานด า ซ่ึงขอ้คิดเห็นต่าง ๆ เหล่าน้ี พอสรุปลงใหเ้หลือเพียงไม่ก่ีขอ้ดงัต่อไปน้ี  

พระเจา้ทรงรักเรา 
มนุษยเ์ป็นคนบาป 
มนุษยห์ลงหายไปจากทางของพระเจา้ 
พระเจา้ทรงรักเรามาก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค์ 
พระคริสตท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่บาปของเรา 
พระคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนม ์
พระองคป์ระสงคท่ี์จะเขา้มาสถิตในชีวติจิตใจของทุกคน 
เราตอ้งกลบัใจใหม่ 
เราตอ้งเกิดใหม่ 
เราตอ้งตอ้นรับพระเยซูคริสต์ 
คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระเยซู พระองคท์รงโปรด 
ใหมี้สิทธิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ได ้
หลงัจากท่ีทุกคนไดส้เนอแนะ หรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ แลว้ เราไดข้อใหพ้วกเขาทุกคนอ่ืน

หนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ ตลอดทั้งเล่มพร้อมกบัเรา โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่กฎประการแรก และถา้หาก
ขอ้ความใดบนกระดานด ามีความหมายตรงกบักฎประการแรก ก็ใหล้บออก ต่อมาก็อ่านกฎประการท่ี
สอง ท่ีสาม และท่ีส่ี จนจบทั้งเล่ม โดยใชว้ธีิการอยา่งเดียวกนัปรากฏวา่เม่ืออ่านหนงัสือน้ีจบทั้งเล่มแลว้ 
ขอ้ความต่าง ๆ บน กระดานด าก็ถูกลบออกจนหมดส้ิน ซ่ึงแสดงวา่แก่นของพระกิตตคุณทั้งหมดอยูใ่น
หนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณฯ น้ีเอง 

เข้าใจง่าย  

เน้ือหาในหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ ไดบ้งัเกิดข้ึนในหว้งแห่งความนึกคิดของขา้พเจา้ ใน
ระหวา่งการประชุมอบรมพนกังานของแคมพสั ครูเสด ภาคฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1956 
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ผูบ้รรยายคนหน่ึงในการอบรมของเราในคร้ังนั้น เป็นคริสเตียนซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายการขายท่ีมี
ช่ือเสียง เขากล่าวย  ้าวา่การท่ีจะเป็นพนกังานขายท่ีไดรั้บความส าเร็จนั้น จะตอ้งเสนอขายดว้ยวาจาท่ีชดั
แจง้ เขา้ใจง่าย และตอ้งเนน้ย  ้าอยูเ่สมอ เขายงักล่าวเตือนอีกวา่ แต่พอมีคนเกิดความเบ่ือหน่ายต่อค าเสนอ
ขายซ ้ า ๆ ซาก ๆ ของเขา พวกพนกังานขายก็มกัจะเปล่ียนวธีิเสนอขายใหม่ จึงเป็นเหตุใหง้านขายขาด
ประสิทธิภาพ 

เขาไดเ้ปรียบเทียบการเป็นพยานของคริสเตียนกบัการเสอนขายของพนกังานขาย เขาเนน้วา่ 
การท่ีจะส่ือความหมาย ถึงเร่ืองพระคริสตใ์หมี้ประสิทธิภาพ เราตอ้งเสนอพระกิตติคุณท่ีเขา้ใจง่ายและมี
เหตุผล เพื่อทุกคนจะสามารถเขา้ใจได ้ ยิง่เราเสนอพระกิตติคุณอยา่งง่าย ๆ มากข้ึนเท่าใด เราก็ยิง่จะ
เกิดผลเพื่อพระคริสตม์าข้ึนเท่านั้น 

เขาไดย้กตวัอยา่งของคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงหลายคน ท่ีมีวธีิการในการเป็นพยานต่าง ๆ กนั แลว้
เขาก็พดูถึงขา้พเจา้วา่ “บิลล ์ ไบร้ท ์ คงคิดวา่เขาเสนอข่าวพิเศษแปลใหม่แก่นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป
กลุ่มต่าง ๆ ท่ีเขาร่วมงานดว้ย แมว้า่ผมไม่เคยไดย้นิเขาพูด ผมก็มัน่ใจวา่เขามีข่าวเพียงอยา่งอยา่งส าหรับ
ทุกคนเท่านั้น เขาคงบอกทุกคนในส่ิงท่ีเหมือน ๆ กนั และใชว้ธีิการอยา่งเดียวกนั” 

ข่าวอย่างเดยีวกนั 

ยิง่เขาพดูมากเท่าใด ขา้พเจา้ก็ยิง่อึดอดัใจมากข้ึนเท่านั้น เพราะขา้พเจา้รู้สึกวา่เป็นการไม่เหมาะ 
แมว้า่ขา้พเจา้หรือใครก็ตามท่ีมีความปรารถนาจะรับใชพ้ระเจา้อยา่งแทจ้ริง จะเอาเร่ืองราวเดียวกนัมา
พดู โดยท่ีไม่ไดรั้บการน าจากพระวญิญาบริสุทธ์ิในการน าแต่ละคนมารู้จกัพระคริสต ์ ท่ีขา้พเจา้ยิง่ไม่
พอใจมากไปกวา่นั้นก็คือ การยกเอาขา้พเจา้มาเป็นตวัอยา่งต่อหนา้พนกังานทั้งหมดเช่นนั้น 

แต่หลงัจากการประชุมในวนันั้น ขา้พเจา้รู้สึกตวัวา่ ขา้พเจา้คิดผดิ ขา้พเจา้เร่ิมไตร่ตรองวา่ เม่ือ
ขา้พเจา้เป็นพยานกบัคนหลายประเภทหลายกลุ่มนั้น ขา้พเจา้ไดพ้ดูอะไรไปบา้ง ในบ่ายวนันั้น ขา้พเจา้
จึงจดบนัทึกค าพยานท่ีขา้พเจา้เคยกล่าวมาในท่ีต่าง ๆ ขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจมากท่ีพบวา่เพื่อนของขา้พเจา้
คนนั้นพดูถูก ขา้พเจา้คิดไม่ถึงเลยวา่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นพยานกบัทุกคน โดยใชข้อ้ความท่ีคลา้ยคลึงกนัส่ิงท่ี
ขา้พเจา้ข้ึนในบ่ายวนันั้น และน าเอามาขดัเกลาอีกเพียงเล็กนอ้ย ไดก้ลายเป็นหนงัสือท่ีรู้จกักนัในช่ือเร่ือง
วา่ “แผนการของพระเจา้ส าหรับชีวิตของท่าน” ซ่ึงเป็นการอา้งถึงพระคริสตว์า่ พระองคเ์ป็นใคร? 
พระองคเ์สด็จลงมายงัมนุษยโลกท าไม? มนุษยจ์ะรู้จกัพระองคเ์ป็นส่วนตวัไดอ้ยา่งไร? หนงัสือเล่มน้ีใช้
เวลาอ่านประมาณ 20 นาที 

ขา้พเจา้ไดข้อใหผู้ร่้วมงานกบัขา้พเจา้ท่องจ าขอ้ความในหนงัสือเล่มน้ี และพวกเราก็ไดเ้ร่ิมใช้
ขอ้ความเหล่าน้ีในการเป็นพยานส่วนตวั ในปีต่อมา เม่ือเราออกไปเป็นพยานโดยเสนอพระกิตติคุณ
อยา่งง่าย ๆ และพึ่งพลานุภาพแห่งพระวญิญาบริสุทธ์ิ การประกาศของเราจึงเกิดผลมากข้ึนเป็นร้อยเท่า 
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“วธิีทีจ่ะ...” 

หนงัสือ “แผนการของพระเจา้....” เป็นหนงัสือเล่มแรกของเราท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั “วธีิท่ีจะ...” 
เป็นเน้ือหาท่ีบอกวา่ คนหน่ึงคนใดจะไปถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งไร และเขาจะช่วยใหค้นอ่ืนบรรลุเป้าหมาย
อนัเดียวกนันั้นไดอ้ยา่งไร วิธีการน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นมากท่ีสุด และท าใหชี้วติคริสเตียนและการเป็นพยาน
เกิดพลงัมากท่ีสุด มากกวา่ส่ิงอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้รู้จกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
เราพบวา่คริสเตียนโดยทัว่ไปไม่ตอ้งการใหใ้ครแนะน าวา่เขาควรจะมีชีวิตท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้

ไปดว้ยพระวญิญาบริสุทธ์ิ และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของพระวญิญาบริสุทธ์ิ แต่เขาตอ้งรู้จกั
วธีิท่ีจะมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาบริสุทธ์ิโดยความเช่ือต่างหาก ในท านองเดียวกนั ผูท่ี้
ไม่ใช่คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่ตอ้งการใหใ้ครแนะน าวา่ เขาควรจะเป็นคริสเตียน แต่ในหลาย ๆ กรณีเขา
ตอ้งการรู้ วธีิท่ีจะเป็นคริสเตียน 

ฉบับย่อ  

ถึงแมว้า่หนงัสือ “แผนการของพระเจา้...” ท่ีเราใชก้นัอยูน่ั้นไดก่้อให้เกิดผลมากก็ตาม แต่เราก็
อยากไดห้นงัสือท่ีมีเน้ือหากะทดัรัดกวา่นั้น ดงันั้นขา้พเจา้จึงยอ่เน้ือหาในหนงัสือลง โดยใส่ขอ้พระ
คมัภีร์และแผนภูมิอยา่งครบครัน แลว้ขอใหผู้ร่้วมงานกบัขา้พเจา้ท่องจ า เป็นเวลาหลายปีทีเดียว เม่ือเรา
เป็นพยานถึงเร่ืองพระคริสต ์ เราก็ตอ้งเสียเวลากบัการเขียนขอ้ความต่าง ๆ ใหพ้วกเขาไดอ่้านประกอบ 
ต่อมาเม่ือคนมาร่วมงานในการเป็นพยานและการประกาศกบัเรามากข้ึน เราจึงจ าเป็นตอ้งจดัพิมพเ์ป็น
รูปเล่มข้ึน 

น่ีแหละเป็นท่ีมาของหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ีประการ เราไม่เคยอวดอา้งวา่การใชห้นงัสือ
เล่มน้ีประกอบในการเผยแพร่ เป็นวธีิเดียวเท่านั้น ท่ีจะแนะน าคนอ่ืนใหรู้้จกัพระคริสต ์ หรือเป็นวธีิท่ีดี
ท่ีสุด 
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อยา่งไรก็ดี เราไดท้ราบวา่ มีคนเป็นจ านวนหม่ืน ๆ คนทั้งชายและหญิง ไดอ้ธิษฐานตอ้นรับ
พระคริสต ์ อนัเป็นผลจากการท่ีเขาไดอ่้านเร่ืองราวของพระกิตติคุณ ในจุลสารเล่มน้ี หนงัสือ กฎฝ่าย
วญิญาณจิตฯ ไดจ้ดัพิมพเ์ป็นภาษาต่าง ๆ ประมาณ 50 ลา้นฉบบั เผยแพร่ไปทัว่โลก 

เขาไม่ชอบใบปลวิ 

ขา้พเจา้นึกถึงศิษยาภิบาลผูอ้าวโูสคนหน่ึง เขาไดม้าร่วมประชุมอบรมท่ี แอร์โรวเ์ฮด สะปริงส์ 
เขามีความรู้สึกต่ืนเตน้มากกบัวธีิการท่ีใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ในการน าคนอ่ืนมารู้จกัพระ
คริสต ์ เม่ือเขากลบัไปยงัคริสตจกัรขอเขาแลว้ เขาจึงเสนอวธีิการน้ีแก่สมาชิกคริสตจกัรและผูช่้วยของ
เขาแต่ผูช่้วยศิษยาภิบาลไม่ชอบการเป็นพยานโดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ เขาไดโ้ยนทิ้งไวบ้น
โตะ๊โดยไม่ยอมอ่านเลยแมแ้ต่นอ้ย เพราะหนงัสือเล่มน้ีมีลกัษณะเป็นใบปลิวซ่ึงเขาไม่ชอบ 

สองสามวนัต่อมาร พนกังานเทศบาลหญิงคนหน่ึงมาตรวจคริสตจกัรแห่งนั้น ในขณะท่ีหล่อน
จะกลบัไปหลงัจากท่ีไดต้รวจคริสตจกัรเรียบร้อยแลว้ ผูช่้วยศิษยาภิบาลก็รู้สึกฉุกใจข้ึนมาทนัทีวา่ เขายงั
ไม่ไดพ้ดูถึงเร่ืองพระคริสตใ์หห้ล่อนฟังเขากวาดสายตาไปรอบ ๆ อยา่งรวดเร็ว ส่ิงท่ีปรากฏแก่สายตา
ของเขาก็มีอยูเ่พียงส่ิงเดียวคือ หนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ ซ่ึงเขาทิ้งไวบ้นโตะ๊เม่ือไม่ก่ีวนัมาน้ี เขาจึง
หยบิหนงัสือเล่มนั้นข้ึนแลว้ยื่นใหห้ล่อนและบอกวา่ “โปรดอ่านหนงัสือเล่มน้ี” โดยเจตนาของเขา เขา
ตอ้งการให้หล่อนน าหนงัสือน้ีกลบัไปอ่านท่ีบา้น 

ยอมรับพระคริสต์ 

แต่หล่อนเขา้ใจผิดคิดวา่ ผูช่้วยศิษยาภิบาลใหห้ล่อนอ่านท่ีนัน่ หล่อนจึงเร่ิมอ่านออกเสียง 
หล่อนอ่านทุกประโยคทุกค า เม่ืออ่านมาถึงกฎประการท่ีส่ี หล่อนก็เร่ิมน ้าตาไหลแลว้หล่อนก็อธิษฐาน
ออกเสียงดงั และยอมรับพระคริสตไ์วเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของหล่อน มาถึงตอนน้ี ผูช่้วยศิษยาภิบาล
รู้สึกประทบัใจมาก เขาจึงไปท่ีแอร์โรวเ์ฮด สะปริงส์ เพื่อศึกษาวธีิการท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสตไ์ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ 

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงผลของการใชห้นงัสือกฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ มีชายคนหน่ึงซ่ึง
เป็นท่ียกยอ่งชมเชยและรักใคร่ของคนในละแวกบา้นเดียวกบัเขา เขาไม่เป็นคริสเตียนและทุกคนก็รู้วา่
เขาไม่เช่ือพระเจา้ แมว้า่ไดมี้คนเป็นพยานให้เขาฟังถึงเร่ืองราวของพระคริสต ์ หลายคร้ังหลายคราวแลว้
ก็ตาม  
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พร้อมทีจ่ะรับพระคริสต์ 

คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ผูน้ี้ เป็นคนท่ีมีน ้าใจต่อพ่อแม่ของเพื่อนของเขาท่ีเป็นคริสเตียน และผู ้
อาวโุสทั้งสองก็มีความห่วงใยต่อความรอดของเขา เพื่อนท่ีเป็นคริสเตียนก็มีความห่วงใยเขาเช่นเดียวกนั 
จึงตดัสินใจน าเอาหนงัสือกฎฝ่ายวิญญาณจิตฯมาอ่านใหค้นท่ีไม่เช่ือพระเจา้ฟัง เม่ือเขาอ่านจบแลว้ เขา
จึงถามวา่ “หนงัสือเล่มน้ีดีหรือไม่?” คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ตอบวา่ “ดี” มีอุปสรรคอะไรท่ีจะท าใหคุ้ณไม่
สามารถรับเอาพระเยซูคริสต์ ณ บัดนี ้ บ้างไหม?” “ไม่มีครับ” คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ตอบ เขาทั้งสองได้
คุกเข่าลงอธิษฐานดว้ยกนั ณ บดันั้น คนท่ีไม่เช่ือพระเจา้ ก็ไดอ้ญัเชิญพระคริสตเ์ขา้สู่ชีวิตจิตใจของเขา 

เม่ือเขาทั้งสองลุกข้ึน เขาจึงแสดงความยนิดีกบัชายผูน้ั้นท่ีไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ชายผูน้ั้นได้
ถามค าถามท่ีท าใหเ้ขาแปลกใจมาก “น่ีเป็นส่ิงท่ีคุณและคริสเตียนอ่ืน ๆ ทุกคนพยายามบอกผมใหท้ราบ
เป็นเวลาหลายปีแลว้ใช่ไหม?” “ใช่ครับ” เขาตอบ ผูรั้บเช่ือใหม่กล่าวต่อไปวา่ “ถา้อยา่งนั้นท าไมคุณไม่
บอกผมใหช้ดัเจนเช่นน้ีล่ะ? คนท่ีรู้เร่ืองของพระเยซูคริสตเ์ป็นอยา่งดีแลว้ ถา้หากไม่ตอ้นรับพระองค ์ ก็
เป็นคนท่ีโง่เขลาจริง ๆ ” 

พระกิตติคุณโดยยอ่ท่ีน ามาตีพิมพไ์วใ้นหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ น้ี สามารถขจดัความไม่
เช่ือและความไม่ใส่ใจในพระกิตติคุณของเขาได ้

ท าบัญชีรายช่ือ 

ถา้หากท่านคิดวา่ การเสนอพระกิตติคุณโดยใชห้นงัสือกฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ เป็นส่ิงท่ีง่ายเกินไป 
ขา้พเจา้ขอแนะน าใหท้่านท าบญัชีขอ้ความท่ีส าคญัของพระกิตติคุณทั้งหมด ท่ีท่านคิดวา่จะเสนอในการ
เป็นพยาน แลว้ขอใหท้่านเปรียบเทียบกบัหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ท่านก็จะพบความจริง
เช่นเดียวกบัขา้พเจา้วา่ หนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ บรรจุความจริงขั้นพื้นฐานแห่งพระกิตติคุณทั้งหมด 

ขอใหท้่านใคร่ครวญถึงขอ้เสนอแนะง่าย ๆ ท่ีจะช่วยใหท้่านน าคนอ่ืนมารู้จกักบัพระคริสต์
ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก ท่านจะตอ้งเร่ิมอธิษฐานทุกวนัเพื่อขอให้พระวญิญาบริสุทธ์ิประทานพลงัใหแ้ก่
ท่าน และน าท่านใหพ้บกบัผูท่ี้พระเจา้ทรงเตรียมจิตใจไวแ้ลว้ (โปรดอ่านหนงัสือหลกัขอ้คิด เล่มท่ี 9 
“วธีิอธิษฐาน”) 

ประการท่ีสอง เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ยวดท่ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนอยา่งเป็นกนัเอง 
และดว้ยความรักท่ีมิใช่เป็นความรักแบบกลไก ทุกคนยอ่มตอบสนองต่อความรัก (โปรดอ่านหนงัสือ 
หลกัขอ้คิด ฯ เล่มท่ี 8 “วธีิส าแดงความรักโดยความเช่ือ”) ในเวลาท่ีท่านส าแดงความรักโดยความเช่ือนั้น 
พระวญิญาบริสุทธ์ิจะท าใหผู้ท่ี้รับฟังค าพยานของท่านรู้วา่ท่านพดูความจริง มิใช่การโฆษณาชวนเช่ือ
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หรือพูดเพื่อใหค้ลอ้ยตามเท่านั้น และรู้วา่การท่ีท่านสละเวลาเพื่อสนทนากบัเขา ก็เพราะท่านรักเขาอยา่ง
จริงใจดว้ยความรักของพระเจา้ 

ผลไม้ทีย่งัไม่สุก 

มิใช่ทุกคนพร้อมท่ีจะรับพระคริสตใ์นทนัที และบางคนอาจจะต่อตา้น อยา่งไรก็ดีพระเจา้ทรงมี
พระประสงคท่ี์จะใหท้่านหวา่นเมล็ดพืชหรือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บเก่ียว ฉะนั้นท่านไม่ตอ้งกงัวลใจ 
ขอใหท้่านถวายชีวติจิตใจแด่พระองคเ์พื่อใหพ้ระองคท์รงใชท้่านตามพระประสงคข์องพระองค ์

โปรดระลึกไวว้า่ ผลไมใ้นสวนมิได ้ “สุก “พร้อมกนัมนุษยก์็เช่นเดียวกนั บางคนสุกพร้อมท่ีจะ
เก็บเก่ียวไดแ้ลว้แต่บางคนก็ยงัเป็นเสมือนผลไมท่ี้ยงัไม่สุก ยงัไม่พร้อมท่ีจะรับพระกิตติคุณ ขอใหท้่าน
คิดวา่การเป็นพยานทุกคร้ังเป็นสิทธิพิเศษอนัใหญ่หลวงและเป็นโอกาสอนัวิเศษสุด มิใช่เป็นเพียงหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของท่าน ขอใหใ้คร่ครวญถึงความรักอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้วา่มีความหมายต่อท่านสัก
เพียงไร และจะมีความหมายต่อคนอ่ืนสักเพียงไร ในเม่ือเขาไดต้อ้นรับพระคริสตข์อใหก้ารเป็นพยาน
เพื่อพระคริสตเ์ป็นวถีิชีวติของท่าน 

การเป็นพยานเพื่อพระคริสตแ์ก่บุคคลเพศเดียวกนั เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด แต่ถา้หากพระเจา้ทรงน า
ท่านใหเ้ป็นพยานแก่บุคคลต่างเพศคนใดคนหน่ึงแลว้ ก็จงปฏิบติัตามการน าของพระวิญญาบริสุทธ์ิ 
พระองคจ์ะทรงน าท่าน ในเม่ือท่านแสวงหาพระองคใ์นการอธิษฐาน 

ผลประโยชน์หลายอย่าง  

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ประกอบการเป็นพยานเพื่อพระ
คริสต ์มีดงัต่อไปน้ี 

สะดวกต่อการเปิดการสนทนา 
ขอ้ความท่ีส าคญัของพระกิตติคุณ และขอ้อา้งของพระคริสตใ์นหนงัสือเล่มน้ี ชดัแจง้และเขา้ใจ

ง่าย 
ท าใหท้่านมัน่ใจในการเป็นพยาน เพราะท่านรู้วา่จะตอ้งพูดอะไร และพดูอยา่งไร เท่ากบัวา่ท่าน

ไดเ้ตรียมพร้อมอยูต่ลอดเวลา และท าใหท้่านพดูอยูใ่นขอบเขตของเน้ือหา ไม่พดูออกนอกลู่นอกทาง 
ช่วยใหท้่านพดูสั้น และตรงกบัเป้าประสงค ์
มีขอ้เสนอแนะท่ีจะช่วยรับฟังค าพยานใหเ้จริญข้ึนฝ่ายจิตวญิญาณ และช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญั

ของคริสตรจกัร 
และประการส าคญัท่ีสุด เป็น “วธีิการท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ซ่ึงจะท าใหผู้ท่ี้ท่านแนะน าใหรู้้จกั

พระคริสต ์สามารถหนุนน ้าใจคนอ่ืน ๆ ใหรู้้จกัพระคริสตไ์ดต่้อ ๆ กนัไปอีกดว้ย 
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มีคริสเตียนจ านวนมากท่ีมีความรอบรู้ และมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจเพื่อพระเจา้ต่าง ๆ 
แต่เขาก็ไม่สามารถอธิบายวธีิการของเขาใหค้นอ่ืนเขา้ใจได ้ เพื่อให้คนเหล่านั้นเจริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณ
และไดแ้นะน าและถ่ายทอดต่อ ๆ กนัไป แต่กระนั้น อคัรสาวกเปาโล ก็ไดต้กัเตือนทิโมธีบุตรแห่งความ
เช่ือของเขาวา่ “จงฝากขอ้ความเหล่านั้น ซ่ึงท่านไดย้นิจากขา้พเจา้ต่อหนา้พยานหลายคน ไวก้บัคนสัตย์
ซ่ือท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ เป็นหนงัสือท่ีง่ายและเป็นวธีิการแบบง่าย ๆ ท่ีถ่ายทอดต่อไปได ้ หนงัสือ
เล่มน้ีจะช่วยใหผู้ท่ี้ตอ้นรับพระคริสตส์ามารถออกไปเป็นพยานแก่ญาติสนิทมิตรสหายไดท้นัที และจะ
ช่วยใหพ้วกเขาสามารถช้ีแจงใหญ้าติสนิทมิตรสหายเหล่านั้นทราบวา่ จะตอ้นรับพระคริสตไ์ดอ้ยา่งไร
อีกดว้ย 

อย่าพูดซับซ้อน 

ศิษยาภิบาลคนหน่ึงมาหาขา้พเจา้ เขาบอกวา่เขารู้สึกผดิหวงัท่ีการเป็นพยานเพื่อพระคริสตข์อง
เขาขาดประสิทธิภาพและไร้ผล “เม่ือคุณแนะน าคนอ่ืนให้รู้จกักบัพระคริสต ์ คุณพดูอะไรบา้ง?” ขา้พเจา้
ถามข้ึน เขาตอบขา้พเจา้วา่ เขาเสนอค าพยานค่อนขา้งยาว ซบัซอ้น มากดว้ยขอ้ปลีกยอ่ยและอา้งขอ้พระ
คมัภีร์มากมาย ซ่ึงท าใหผู้รั้บฟังเกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการตดัสินใจรับพระคริสตข์องเขา
อีกดว้ย 

ขา้พเจา้ขอให้เขาใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ประกอบค าพยานของเขาทุกวนัเป็นเวลาหน่ึง
เดือน แลว้มารายงานความคืบหนา้ใหข้า้พเจา้ทราบ ต่อมาอีกสองสัปดาห์ ขา้พเจา้ไดพ้บเขา รู้สึกวา่เขา
ต่ืนเตน้ดีใจเป็นอยา่งมาก เขากล่าววา่ “ในสองสัปดาห์ท่ีผา่นมา เม่ือผมไดใ้ชห้นงัสือเล่มน้ีประกอบการ
เป็นพยาน ผมก็พบวา่มีคนเป็นจ านวนมากเขา้มาหาพระคริสต ์ มากกวา่ตอนท่ีผมเคยเป็นพยานเม่ือหลาย
เดือนก่อนรวมกนัเสียอีก แทบไม่น่าเช่ือจริง ๆ” 

ความจริงทีป่ฏบิัติได้ 

ขา้พเจา้ไดรั้บจดหมายจากคริสเตียนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเป็นประจกัษพ์ยานวา่ พวกเขาไดรั้บ
ประโยชน์จากการเขา้อบรม เพื่อรู้วธีิท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชา และรับเอาพลงัจากพระ
วญิญาบริสุทธ์ิ ทั้งรู้วธีิท่ีจะเสนอค าพยานอยา่งง่าย ๆ ชายคนหน่ึงกล่าววา่ “ความจริงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
ปฏิบติัได ้ ผมก็น ามาใชเ้ป็นประจ าทุกวนั เม่ือก่อนน้ีผมตอ้งประสบความพา่ยแพอ้ยูเ่สมอจนเป็นเร่ือง
ธรรมดา แต่ผมไดรั้บชยัชนะแลว้ ก่อนท่ีผมจะเขา้อบรมและอ่านหนงัสือของคุณผมไม่ไดด้ าเนินชีวติ
ดว้ยกนักบัพระวญิญาบริสุทธ์ิ ผมจึงไม่ค่อยสนใจในการเป็นพยานเท่าท่ีควร” 
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อีกคนหน่ึงกล่าววา่ “คร้ังแรกผมกลวั แต่พระเจา้ไดเ้ปล่ียนทศันคติของผม และขณะน้ีผมมี
ความกระตือรือร้นในการออกไปเป็นพยาน ผมขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยสุดใจส าหรับการเปล่ียนแปลง
ในคร้ังน้ี” 

หญิงคนหน่ึง ไดอ้อกไปปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้กบัสามีของหล่อน ซ่ึงเป็นมิชชนันารีใรภาคพื้น
ทวปีอาฟริกา เป็นเวลาหลายปี กล่าววา่ “เม่ือสามีของดิฉนักลบัจากการประชุมอบรมเพื่อมีส่วนร่วมใน
ประกาศ เขาเปล่ียนแปลงไปมาทีเดียว เขาเป็นพยานโดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ แก่ทุกคนไม่วา่
จะเป็นนิสิตนกัศึกษา ครูบาอาจารย ์ต ารวจ พนกังานเก็บขยะ... หรือแมแ้ต่คนท่ีก าลงัเล่นน ้าอยูใ่นสระ ! 
และส่ิงท่ีน่าชมเชยท่ีสุดก็คือ เขายงัเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยูเ่ร่ือย ๆ” 

จงเร่ิมต้นเป็นพยาน 

แมบุ้คคลท่ีอยูภ่ายใต ้ การควบคุมบงัคบับญัชาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและมีเคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ มากมายก็ยงัประสบกบัปัญหาประการ ในการแนะน าใหค้นอ่ืนรู้จกัพระคริสต ์ ปัญหาประการ
หน่ึงก็คือ การเร่ิมตน้ ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ไหนหรือเป็นใครก็ตาม ท่านก็มีโอกาสท่ีจะเป็นพยานเสมอขอให้
ท่านคิดเสมอวา่ ในเวลาท่ีท่านอยูก่บัคนอ่ืนตามล าพงัแมเ้ป็นเวลาสั้น ๆ เพียงไม่ก่ีนาทีก็ตาม เวลานั้น
แหละเป็นเวลาท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่ท่าน ซ่ึงเป็นค าตอบค าอธิษฐานของท่าน ขา้พเจา้มกัเป็นพยาน
กบัพนกังานขนของตามสถานีรถไฟ พนกังานประจ าลิฟท ์คนรับใชใ้นโรมแรม คนขบัแท็กซ่ี พนกังาน
ป้ัมน ้ามนั และบุคคลท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ อีกมากมาย และถา้หากขา้พเจา้อยูบ่นเคร่ืองบิน ขา้พเจา้ก็มกัเป็น
พยานกบัพนกังานรับใชบ้นเคร่ืองบินและคนโดยสารดว้ยกนั โดยใชพ้ระคมัภีร์หนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณ
จิตฯ หนงัสือ จดหมายถึงคุณประเสริฐ หรืออาจจะเป็นหนงัสือคริสเตียนอ่ืน ๆ ประกอบการเป็นพยาน 

หลงัการประชุม จะเป็นการประชุมนมสัการในคริสตจกัรก็ดี รวมกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ก็ดี การ
ประชุมของนิสิตนกัศึกษาก็ดี หรือการประชุมอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่านพึงแนะน าตวัท่านเอง
แก่คนอ่ืน ๆ เม่ือทกัทายปราศยักนัแลว้ ทา่นก็อาจจะเร่ิมถามพวกเขาวา่ “การประชุมเป็นอยา่งไรบา้ง คุณ
เขา้ใจดีไหม” “คุณรู้จกัพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนตวัแลว้หรือ” “ถา้คุณยงัไม่รู้จกั คุณอยากจะรู้จกัพระองค์
ไหม” 

ท่านเคยได้ยนิหรือ ? 

แลว้ถามเขาวา่ เคยไดย้นิไดฟั้งเร่ืองราวในหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ หรือยงั ถา้ยงัไม่เคยได้
ยนิก็อ่านใหเ้ขาฟัง แต่ถา้หากเขาเคยไดย้นิแลว้ ก็ถามเขาวา่ เขามีความคิดเห็นอยา่งไรต่อหนงัสือเล่มน้ี  
อ่านทบทวนให้เขาฟังอีกคร้ังหน่ึงและขอใหเ้ขาอธิษฐานตอ้นรับพระคริสต ์ ถา้หากเขายงัไม่เคยยกระท า
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เช่นน้ีมาก่อน หรือท่านอาจจะขอใหเ้ขาอ่านใบปลิวหรือหนงัสือคริสเตียนอ่ืน ๆ หลงัจากท่ีเขาอ่าน
ส่ิงพิมพเ์หล่านั้นหรือฟังค าอภิปรายแลว้ ท่านอาจจะถามเขาถึงค าถามส่ีค าถามท่ีกล่าวมาแลว้ 

มีวธีิการหลายวธีิในการเร่ิมตน้เป็นพยาน ภายหลงัจากท่ีไดท้กัทายปราศรัยกนัแลว้ ท่านอาจ
กล่าววา่ 

“คุณเคยไดย้นิถึงเน้ือหาในหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ แลว้หรือยงั หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือ
เล่มหน่ึงท่ีแพร่หลายมากท่ีสุดในโลก พิมพจ์  าหน่ายแจกจ่ายเป็นภาษาส าคญั ๆ ของโลก ประมาณ 50 
ลา้นเล่มแลว้” 

“เน้ือหาใจความในหนงัสือเล่มน้ี ไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติของผมมาแลว้” 
“หนงัสือเล่มน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติของคนเป็นจ านวนพนั ๆ เน้ือเร่ืองของหนงัสือเล่มน้ีเป็น

ความจริง ซ่ึงผมเช่ือวา่คุณคงสนใจมาก ผมอยากใหคุ้ณอ่านและแสดงความคิดเห็นดว้ย” (การเร่ิมตน้
เป็นพยานเช่นน้ี อาจน าไปใชก้บัหนงัสือ “จดหมายถึงคุณประเสริฐ” หนงัสือ “ความเป็นเอกของพระ
เยซูคริสต”์ หรือหนงัสืออ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักไ็ด)้ 

“เพื่อนของผมคนหน่ึง ไดใ้หจุ้ลสารเล่มน้ีแก่ผมเม่ือเร็ว ๆ น้ี ซ่ึงมีความหมายต่อผมมาก ผม
อยากจะแบ่งปันส่ิงท่ีผมไดรั้บมาน้ีใหแ้ก่คุณอีกต่อหน่ึง คุณเคยไดย้นิถึงเร่ืองราวในหนงัสือ กฎฝ่าย
วญิญาณจิตฯ หรือยงั?” 

“ผมใคร่ท่ีจะแนะน าหนงัสือเล่มน้ี ซ่ึงมีความหมายต่อผมมากแก่คุณ เกือบทุกคนท่ีผมไดแ้นะน า
เขา ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ หนงัสือเล่มน้ีมีความหมายต่อเขามาก คุณเลยไดย้นิถึงเร่ืองราวให้
หนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ หรือยงั” 

การกล่าวตรงไปตรงมาเช่นน้ี ใชเ้ม่ือท่านมีเวลาสนทนากบับุคคลหน่ึงบุคคลใดเพียงเล็กนอ้ย ถา้
หากท่านมีเวลามากกวา่นั้น ท่านอาจจะคุยถึงเร่ืองส่วนตวัของท่านและถามถึงเร่ืองส่วนตวัของเขาบา้ง 
เช่น เร่ืองธุรกิจการคา้ หรือเร่ืองครอบครัว เป็นตน้ แลว้ท่านอธิบายใหเ้ขาทราบวา่ ท่านเป็นคริสเตียน
และท่านไดพ้บหนงัสือท่ีน่าสนใจเล่มหน่ึง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อท่านมาก และท่านใคร่ท่ีจะใหเ้ขารับ
ประสบการณ์น้ีเช่นเดียวกบัท่านบา้ง แลว้ถามเขาวา่ “คุณเคยไดย้นิถึงเร่ืองราวในหนงัสือ กฎฝ่าย
วญิญาณจิตฯ แลว้หรือยงั” และเม่ือท่านพึ่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคก์็จะประทานสติปัญญาในการ
สนทนาต่อไปใหก้บัท่าน อยา่งไรก็ตาม การเป็นพยานจะไม่บงัเกิดผล ถา้หากพระเจา้มิไดท้รง
ตระเตรียมจิตใจของผูท่ี้รับฟังค าพยาน 

บางคนยงัไม่พร้อม 

ถึงแมว้า่มีคนเป็นจ านวนมาก ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเตรียมจิตใจของเขาไวพ้ร้อมท่ีจะรับ
เอาพระคริสตแ์ลว้ แต่ท่านจะพบบุคคลท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะรับเอาพระเยซูคริสต ์อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ท่าน
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อาจจะมอบใบปลิวหรือหนงัสือคริสเตียนใหแ้ก่เขา และหนุนใจใหเ้ขาอ่าน พระคริสตธรรมใหม่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พระกิตติคุณยอห์น จงอธิษฐานเผื่อเขา และถา้หากเป็นไปได ้ ก็จงนดัพบกบัเขาใน
โอกาสต่อไป 

แสดงความเป็นมติร 

ในการเสนอค าพยาน จงแสดงความรัก จงแสดงความเป็นมิตร เป็นกนัเองและพดูดว้ยความ
มัน่ใจ ซ่ึงผดิกบัพนกังานขายคนหน่ึง เม่ือไปเคาะท่ีประตูบา้นใดบา้นหน่ึง เขามกัต่ืนกลวัและคิดวา่ 
“หวงัวา่....หวงัวา่...คงไม่มีใครอยู ่!” 

ท่านไม่ควรแสดงความอวดเก่ง ในการน าคนหน่ึงคนใดใหม้ารับเช่ือ และไม่ควรกล่าวค า
เสนอแนะดว้ยความไม่มัน่ใจวา่ “คุณคงไม่อยากเป็นคริสเตียนใช่ไหมครับ” 

 
 
 
 
 

 

ขอให้อ่านหนังสือ “กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ีประการ” 

เม่ือท่านเสนอค าพยานโดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ท่านไม่ตอ้งยกตวัอยา่ง
ประสบการณ์ส่วนตวัอะไรใหม้ากมาย เพราะอาจจะท าใหผู้รั้บฟังเกิดความสับสนข้ึนได ้ ขอใหอ่้าน
หนงัสือเล่มน้ีโดยตลอดเท่านั้น ถา้หากท่านอ่านออกเสียงก็ยิง่จะเป็นการดี และขอใหท้่านวางหรือถือ
หนงัสือเล่มน้ีไวใ้นลกัษณะท่ีผูรั้บฟังค าพยานสามารถอ่านตามไดส้ะดวก และถา้หากใชดิ้นสอ หรือส่ิงท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงช้ีตวัหนงัสือท่ีอ่านก็จะท าใหผู้รั้บฟังเอาใจจดใจจ่อมากยิง่ข้ึน ในบางตอนบางช่วง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะทรงน าใหท้่านหยดุอธิบายบางส่ิง บางอยา่งท่ียงัไม่ชดัเจน แต่โดยปกติ ควรอ่าน
ใหจ้บทั้งเล่มก่อนท่ีจะอธิบายและตอบค าถาม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์มากกวา่ ถา้หากผูรั้บฟังค าพยานถาม
ค าถามในขณะท่ีท่านยงัอ่านไม่จบ ท่านควรจะกล่าววา่ “ใหเ้ราจดจ าปัญหาน้ีไว ้ เม่ือเราอ่านจบทั้งเล่ม
แลว้ เราค่อยกลบัมาพดูถึงปัญหาน้ี” แต่จงอยา่ลืมตอบขอ้สงสัยของเขา! 

เม่ือไม่นานมาน้ี ในขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัสนทนากบัศิษยาภิบาลกลุ่มหน่ึง แห่งเมืองดลัลสั 
อนุศาสนาจารยใ์นมหาวทิยาลยัคนหน่ึงไดข้อใหข้า้พเจา้ไปมหาวทิยาลยักบัเขา เพื่อท่ีจะสาธิตวธีิใช้
หนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ แก่นิสิตนกัศึกษา 12 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคริสเตียน ขา้พเจา้ไดใ้หห้นงัสือ
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เล่มน้ีแก่นิสิตนกัศึกษาท่ีมาร่วมประชุมทุกคน และขอให้เขาอ่านตามขา้พเจา้ในใจ โดยขา้พเจา้อ่านออก
เสียง 

อย่าฟังพญามาร 

แมว้า่ขา้พเจา้ไดเ้ป็นพยาน เพื่อพระคริสตแ์ก่คนเป็นจ านวนพนั ๆ คนเป็นเวลาหลายปีมาแลว้ก็
ตาม แขา้พเจา้ก็ยงัเป็นคนค่อนขา้งจะเก็บตวั และมกัรู้สึกการเป็นพยานมิใช่ส่ิงท่ีกระท าไดง่้ายนกั เม่ือ
ขา้พเจา้อ่านหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ ใหแ้ก่นิสิตศึกษาฟังนั้น ขา้พเจา้เร่ิมไดรั้บการต่อตา้นจากพญา
มาร มนัพยายามท่ีจะท าใหข้า้พเจา้ทอ้แทห้มดก าลงัใจและท าใหข้า้พเจา้เกิดความคิดวา่ “นิสิตนกัศึกษา
เหล่าน้ีจะหวัเราะเยาะคุณ พวกเขาฉลาดมาก คงจะไม่ยอมรับค าพยานง่าย ๆ เช่นนั้นหรอก คุณจะตอ้งใช้
วธีิการเป็นพยานท่ีแสดงถึงภูมิปัญญามากกวา่น้ี” “อยา่เพอ้ฝันไปมากนกัเลย ไม่มีใครเขาเช่ือคุณหรอก 
พวกเขาคิดวา่คุณบา้” 

แต่ขา้พเจา้รู้วา่ ขา้พเจา้ไดรั้บการปลดปล่อยจากอ านาจของพญามารตลอดเวลาท่ีขา้พเจา้ยงัเช่ือ 
และไวว้างใจพระเจา้อยู ่ ขา้พเจา้จึงสามารถกล่าวไดว้า่ “พระเจา้ผูท้รงด ารงอยูใ่นขา้พเจา้เป็นใหญ่กวา่
พญามาร” ดงันั้นขา้พเจา้จึงอ่านหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ ต่อไป เพราะขา้พเจา้รู้โดยประสบการณ์วา่ 
พระเจา้จะไดรั้บการเทิดพระเกียรติในการเสนอค าพยานเช่นน้ี เช่นเดียวกบัคร้ังอ่ืน ๆ หลายพนัคร้ัง
เพราะวา่พระองคท์รงสัญญาวา่ ถอ้ยค าท่ีออกไปจากปากของพระองค ์ จะไม่หลบัมายงัพระองคโ์ดยไร้
ผล เม่ือขา้พเจา้อ่านมาถึงค าอธิษฐาน ทนัใดนั้นขา้พเจา้รู้สึกเหมือนวา่ มีคนหลายคนพดูกบัขา้พเจา้วา่ 
“คุณอยา่อ่านค าอธิษฐานน้ีต่อไปเลย และท าอะไรโง่ ๆ ต่อหนา้นกัศึกษาท่ีหลกัแหลมเหล่าน้ี” แต่ขา้พเจา้
ก็ยงัคงอ่านค าอธิษฐานต่อไป แลว้ขา้พเจา้กล่าววา่ “ถา้หากค าอธิษฐานน้ีตรงกบัความปรารถนาแห่ง
จิตใจของคุณขอให้คุณสงบใจอธิษฐาน ตามค าอธิษฐานน้ีพร้อมกบัขา้พเจา้” 

พระเจ้าทรงน าการในจิตใจของเขา 

แลว้ขา้พเจา้อ่านค าอธิษฐานออกเสียง เป็นคร้ังท่ีสองเม่ือขา้พเจา้อ่านจบแลว้ และเงยหนา้ข้ึน 
ขา้พเจา้เห็นหญิงสาวคนหน่ึงก าลงัร้องไห ้ หล่อนกล่าวกบัขา้พเจา้วา่ เม่ือหล่อนไดอ้ธิษฐานตามค า
อธิษฐานนั้น หล่อนรู้วา่พระเยซูคริสตเจา้ไดเ้สด็จเขา้สู่ชีวิตจิตใจของหล่อนแลว้ และต่อมาก็มีชายหนุ่ม
คนหน่ึงรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ก่อนขา้พเจา้กลบั อนุศาสนาจารยค์นนั้นได้
แนะน าใหข้า้พเจา้รู้จกักบัหญิงสาวอีกคนหน่ึงท่ีเพิ่งรับเช่ือ เท่าท่ีขา้พเจา้ทราบ ยงัมีนกัศึกษาอีกเพียงคน
เดียวท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน นกัศึกษาคนนั้นเจริฐเติบโตข้ึนในครอบครัวท่ีไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ เม่ือรับฟัง
ค าอธิบายของขา้พเจา้ เขารู้สึกประทบัใจมากจนเกือบจะรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ
เขา พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงท าการในชีวติจิตใจของหนุ่มสาวเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นผลจากการอ่านพระกิตติ
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คุณง่าย ๆ ในหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ การด าเนินชีวติของพวกเขา จึงอยูใ่นครรลองท่ีประเสริฐท่ีสุด 
บุคคลท่ีเป็นพยาน โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะไดรั้บ
ประสบการณ์เช่นน้ีเช่นเดียวกนั 

ในขณะท่ีท่านอ่านหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ บางคร้ังพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงน าท่านให้
หยดุอ่าน เพื่ออธิบายส่ิงท่ียงัไม่ชดัแจง้หรือส่ิงท่ีผูรั้บฟังยงัไม่เขา้ใจอีกคร้ังหน่ึงอยา่งไรก็ตาม จะเป็นการ
ดีถา้หากอ่านใหจ้บก่อนแลว้ใหโ้อกาสเขาในการตอ้นรับพระคริสต ์ โดยท่ีไม่ตอ้งกล่าวถึงขอ้ปลีกยอ่ย
ต่าง ๆ อยา่ใชเ้ร่ืองส่วนตวัเป็นตวัอยา่งประกอบค าอธิบาย จะใชก้็ต่อเม่ือจ าเป็นตอ้งตอบค าถาม หรือ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งอธิบายเน้ือหาใหช้ดัเจนข้ึนเท่านั้น 

วงกลมไหนแสดงถึงสภาพชีวติของท่าน? 

โดยปกติแลว้ ท่านจะพบวา่ผูรั้บฟังค าพยานส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบักฎสามประการแรก และ
มกัจะไม่ค่อยถามอะไรดงันั้นขอใหท้่านพดูถึงประการท่ี 4 ดว้ยความมัน่ใจต่อไป เน้ือหาในกฎประการ
ท่ีส่ีน้ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่ บุคคลนั้นพร้อมท่ีจะรับเอาพระคริสตห์รือยงั ท่านจะเห็นวงกลมสองวง วงหน่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงชีวิตภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน อีกวงหน่ึงแสดงถึงชีวติภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ
พระคริสต ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอใหท้่านถามค าถามตามแบบในหนงัสือวา่ “วงกลมไหนแสดงถึงสภาพชีวติของท่านใน

ขณะน้ี?” ท่านตอ้งการใหชี้วิตของท่านเป็นไปตามแบบอยา่งของวงกลมไหน? ”โดยส่วนใหญ่ผูรั้บฟังค า
พยานของท่านจะตอบค าแรกวา่ “วงกลมซา้ย” และตอบค าถามท่ีสองวา่ “วงกลมขวา” 

ความจ าเป็นในการเตรียมตัว 

การส านึกในความผดิบาปเป็นส่ิงจ าเป็นในการเตรียมตวัเพื่อรับเอาพระคริสต ์ ดงัท่ีภาพวงกลม
ทั้งสองภาพน้ีแสดงไว ้ การส านึกในความผดิบาปหมายถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติของท่าน ซ่ึงจะเป็น
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ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม อยา่งไรก็ตามเราควรจะเขา้ใจวา่ การท่ีเราเป็นคริสเตียน มิใช่
เพราะการส านึกในความผิดบาปของเรา แต่เป็นโดยวธีิการอยา่งง่าย ๆ คือ รับเอาพระเยซูคริสตโ์ดย
ความเช่ือ ดงัท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นพระธรรมยอห์น 1:12 และเอเฟซสั 2:8,9 และเราตอ้งอธิบายใหท้ราบวา่ 
การรับเอาพระคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดอยา่งแทจ้ริงนั้น จะเป็นผลใหเ้ขาเกิดใหม่และเป็นบุตรของ
พระเจา้ ดงัท่ีอคัรสาวกยอห์นไดอ้ธิบายวา่ “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เขียนขอ้ความเหล่าน้ี
ฝากมายงัท่านทั้งลหายเพื่อท่านจะไม่หลงกระท าผดิ และถา้ผูใ้ดหลงกระท าผดิ เราก็มีพระองคผ์ู ้
ช่วยเหลือสถิตอยูก่บัพระบิดา คือพระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น และพระรองคน์ั้นเป็นผูท้รงระงบัพระ
พิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียวแต่วา่ของมนุษยโลกทั้งส้ินดว้ย ถา้เรา
ประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ เราคงทราบวา่เรารู้จกัพระองค ์ คนใด ๆ ท่ีวา่ ขา้พเจา้รู้จกั
พระองค ์ แต่มิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์คนนั้นเป็นคนพดูมุสาและความจริงไม่ไดอ้ยูใ่น
คนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ท่ีประพฤติตามพระโอวาทของพระองค ์ ความรักของพระเจา้ก็ส าเร็จในคนนั้น
แลว้อยา่งแน่แท”้ 

มีคนเป็นจ านวนมากท่ีอา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน เขาเขา้ร่วมใน “พิธีกรรม” จริง แต่วา่ไม่มีอะไรท่ี
ส าแดงถึงความเป็นคริสเตียนของเขาเลย เราจะส าแดงออกถึงการเป็นบุตรของพระเจา้ได ้ ก็ต่อเม่ือเรา
เช่ือฟังพระเยซูคริสตเ์จา้ โดยพึ่งการช่วยเหลือจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เปิดโอกาสให้อธิษฐานรับเช่ือ 

ขอ้ท่ีส าคญัในการแนะน าคนอ่ืนให้รู้จกัพระคริสต ์ ขอ้ต่อไปก็คือ ช่วยใหผู้ท่ี้ตอ้งการรับเอาพระ
คริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขารู้วา่จะตอ้งท าอะไรบา้ง เม่ือท่านอ่านหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ 
ต่อไปแลว้ ขอใหท้่านอธิบายวา่เราจะรับเอาพระคริสตโ์ดยการอธิษฐานไดอ้ยา่งไร 

อ่านค าอธิษฐานออกเสียง แลว้ถามเขาวา่ “ค าอธิษฐานน้ี ตรงกบัความปรารถนาแห่งจิตใจของ
คุณหรือไม?่” ถา้หากเขาตอบรับ ท่านก็จงพดูต่อไปวา่ “หากตรงกบัความปรารถนาแห่งจิตใจของคุณ
แลว้ จงอธิษฐานเด๋ียวน้ี แลว้พระคริสตก์็จะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของคุณ ตามท่ีพระองคท์รง
สัญญาไว”้ แลว้แนะน าเขาวา่ ถา้หากเขาจะอธิษฐานออกเสียงท่านก็จะร่วมใจอธิษฐานกบัเขาดว้ย 

ถา้หากเขาน่ิงเงียบไป ท่านก็อาจจะแนะน าเขาให้อธิษฐานตามท่าน ขอ้ควรระวงั อยา่ใหเ้ขาตอ้ง
อธิษฐานแบบถูกบงัคบั เขาอาจจะตอ้งการอธิษฐานดว้ยค าพดูของตนเองมากกวา่ท่ีจะอธิษฐานตามค า
อธิษฐานในหนงัสือ ถา้หากเขาบอกวา่จะอธิษฐานในใจ ก็แนะน าเขาวา่ เม่ือธิษฐานจบแลว้ใหก้ล่าวออก
เสียงวา่ “อาเมน” เม่ือเขาอธิษฐานจบแลว้ ท่านจึงอธิษฐานต่อไป 
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ไม่มคี าตอบรับ 

เม่ือท่านอ่านหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ จนจบค าอธิษฐานแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการสนองตอบ
จากเขา ก็จงอยา่ร้อนใจและท าใหเ้ขาตอ้งขุ่นเคืองใจ อยา่พยายามรบเร้าหรือบงัคบัใหเ้ขา “ตดัสินใจ” รับ
พระคริสต ์พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ไม่มีผูใ้ดจะมาถึงเราได ้ เวน้ไวพ้ระบิดาทรงใชเ้รามาจะชกัน าเขา” ส่ิง
ส าคญัก็คือ จงใหพ้ระวญิญาณทรงกระท าพระราชกิจของพระองคผ์า่นตวัท่าน ท่านและขา้พเจา้ไม่มี
ความสามารถน าคนหน่ึงคนใดมาถึงพระคริสต ์ โปรดจ าไวว้า่ ความส าเร็จในการเป็นพยานเพื่อพระ
คริสต ์ อยูท่ี่การพึ่งฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น และผลท่ีเกิดข้ึนนั้น ขอใหถ้วายแด่พระ
เจา้ 

 

 

 

 

หากเขายงัไม่พร้อม 

อยา่งไรก็ดี มีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีท่านสามารถช่วยผูท่ี้ไม่ยอมอธิษฐานรับเอาพระคริสตไ์ด ้
ภายหลงัจากท่ีท่านไดอ่้านหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ตั้งแต่ตน้จนถึงค าอธิษฐานแลว้ ประการแรก จง
แสดงความรัก อยา่แสดงความเป็นปฏิปักษต่์อกนั ท่านอาจกล่าวอยา่งสุภาพวา่ “สกัวนัหน่ึง คุณคง 
ปรารถนาท่ีจะรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของคุณขอให้ผมอธิบายใหคุ้ณทราบวา่ จะมี
อะไรเกิดข้ึน เม่ือคุณตอ้นรับพระคริสตเ์ขา้สู่ชีวิตจิตใจของคุณแลว้” แลว้พดูถึงการรับความรอด โดย
อ่านตอนทา้ยของหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ เม่ือเห็นวา่เขามีทีท่าเห็นดว้ยกบัท่าน ขอใหท้่านเปิด
โอกาสใหเ้ขาตอ้นรับพระคริสตอี์กคร้ังหน่ึง โดยเช้ือเชิญใหเ้ขาอธิษฐานกบัท่าน ท่านจะพบวา่มีหลาย
คนพร้อมท่ีจะอธิษฐานกบัท่าน ในตอนท่ีท่านไดอ่้านหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ จบทั้งเล่มแลว้ 

อธิษฐานทหีลงั 

บางคนจะอธิษฐานในตอนนั้นเลย บางคนอธิษฐานทีหลงั หลงัจากท่ีเขาเขา้ใจความหมายของ
การรับพระคริสตม์ากข้ึนเสียก่อน ก่อนท่ีท่านจะจากเขาไป ขอใหท้่านบอกเขาให้เขา้ใจวา่การรับพระ
คริสต ์เป็นการตดัสินใจท่ีเขาคงจะกระท าในวนัหน่ึงขา้งหนา้ ควรจะให้หนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ แก่
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เขาเพื่อเขาจะไดอ่้านอีกคร้ังหน่ึงในวนันั้น และแนะน าเขาใหรั้บพระคริสตโ์ดยตนเอง เสนอแนะใหเ้ขา
รับพระเยซูคริสตเ์จา้ก่อนท่ีเขาจะเขา้นอนในคืนวนันั้น และบอกวา่เม่ือเขาตดัสินใจเช่นนั้นแลว้ ใหแ้จง้
ใหท้่านทราบทนัที หลายคนไดอ้ธิษฐานรับเอาพระเยซูคริสตโ์ดยล าพงัตวัเอง ภายหลงัจากท่ีผูเ้ป็นพยาน
ไดจ้ากเขาไปแลว้ 

เม่ือไม่นานมาน้ี ขา้พเจา้มีโอกาสเป็นพยานโดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ กบันายพลท่ีมี
ช่ือเสียงมากคนหน่ึงซ่ึงเห็นดว้ยกนัเน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ี แต่เขาก็ยงัไม่เคยรับพระคริสต ์ เขาตอ้งการ
รับพระองค ์ขา้พเจา้ขอใหเ้ขาอธิษฐานกบัขา้พเจา้ แต่เขากล่าววา่ เขาตอ้งการอธิษฐานตามล าพงัคนเดียว 
เม่ือขา้พเจา้กลบัไปแลว้ ขา้พเจา้สัญญาวา่จะอธิษฐานเผื่อเขา และไดล้าจากเขาไป เชา้วนัต่อมาขา้พเจา้
โทรศพัทถ์ามเขาวา่ “คุณอธิษฐานแลว้หรือยงั?” เขาตอบอยา่งกระตือรือร้นดว้ยน ้าเสียงท่ีแสดงออกถึง
ความเป็นกนัเองวา่ “ผมไดอ้ธิษฐานตามท่ีไดส้ัญญาไวก้บัคุณแลว้ครับ” 

ยงัมีวธีิการอ่ืน ๆ อีกสองวิธีท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นพยานของท่าน ท่านอาจเป็นพยานถึง
ประสบการณ์ส่วนตวัของท่านในการตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ ถา้หากพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าท่าน ก็
จงเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูรั้บฟังค าพยานอธิษฐานตอ้นรับพระคริสตอี์กคร้ังหน่ึง หรืออาจทบทวนเน้ือหา
สาระในหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ ทีละกฎอยา่งละเอียดและเม่ือทบทวนจบแต่ละกฎแลว้ก็ถามวา่ 
“เขา้ใจไหม?” 

ความมัน่ใจ 

ส่ิงส าคญัท่ีควรค านึงอีกประการหน่ึง ในการแนะน าคนอ่ืนใหรู้้จกัพระคริสต ์ คือ ความจ าเป็น
ในการน าคริสเตียนใหม่ใหมี้ความมัน่ใจในการรับความรอดของเขา เน้ือหาท่ีต่อจากค าอธิษฐานใน
หนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ เขียนข้ึนเพื่อใหท้่านช่วยเหลือคริสเตียนใหม่โดยเฉพาะ เพื่อคริสเตียนใหม่
จะไดมี้ความมัน่ใจวา่เขาเป็นคริสเตียนแลว้ 

หลงัจากท่ีผูรั้บฟังค าพยานอธิษฐานแลว้ ขอใหถ้ามค าถามต่อไปตามอยา่งในหนงัสือ กฎฝ่าย
วิญญาณจิตฯ วา่ “คุณรับพระคริสตเ์ขา้สู่ชีวติจิตใจของคุณหรือ? ตามพระสัญญาท่ีพระคริสตใ์หไ้วใ้น
พระธรรมววิรณ์ 3: 20 นั้น เด๋ียวน้ีพระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหน? และเก่ียวขอ้งกบัคุณอยา่งไร?” 

ถา้หากเขาตอบวา่ “พระองคป์ระทบัอยูใ่นโลก” หรือ “พระองคป์ระทบัอยูใ่นสวรรค”์ ก็ใหถ้าม
เขาอีกคร้ังหน่ึงโดยเนน้วา่ “...แต่พระองคป์ระทบัอยูท่ี่ไหน ในการมีความสัมพนัธ์กบัคุณโดยตรง?” 
แลว้อธิบายตามพระธรรม วิวรณ์ 3:20 นั้น พระคริสตต์รัสวา่ พระองคจ์ะเสด็จเขา้มาประทบัในชีวติ
จิตใจของเรา แลว้ถามต่อไปวา่ “พระองคจ์ะทรงกล่าวเท็จกระนั้นหรือ? คุณรู้โดยหลกัอะไรวา่ พระเจา้
ไดท้รงตอบค าอธิษฐานของคุณแลว้?” แลว้อธิบายหลกันั้นโดยการไวว้างใจพระเจา้และพระวจนะของ
พระองค ์แลว้ขอใหเ้ขาอ่านพระธรรม 1 ยอห์น 5:11-13 พร้อมกบัท่าน และใหย้  ้าวา่ เราสามารถรู้วา่เรา
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ไดรั้บชีวตินิรันดร์โดยการพึ่งพระสัญญาของพระเจา้ ซ่ึงเป็นพระสัญญาท่ีพระองคท์รงดลใจใหม้นุษย์
เขียนข้ึน 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ขา้พเจา้ไดเ้ป็นพยานโดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ กบัชายคนหน่ึง ซ่ึง
อธิษฐานตอ้นรับพระคริสต ์ แต่ไม่มีความมัน่ใจวา่พระคริสตไ์ดท้รงรับเขาเป็นบุตรของพระองค ์
หลงัจากท่ีขา้พเจา้อ่านพระธรรม 1 ยอห์น 5:11-13 ใหเ้ขาฟังแลว้ ขา้พเจา้ถามเขาวา่ “จะมีอะไรเกิด
ข้ึนกบัคุณถา้หากคุณตอ้งตายในวนัน้ี?” เขาตอบวา่ “ผมเกรงวา่ผมคงจะตกนรก” แต่เม่ือขา้พเจา้อ่าน  
พระธรรมตอนน้ีอีกหลายคร้ังขา้พเจา้ก็ไดเ้ห็นวา่ดวงตาของเขาเป็นประกายและใบหนา้ของเขาเปล่ง
ปลัง่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงท าลายก าแพงท่ีเขาสร้างข้ึนเป็นเวลา 50 ปีลง ในท่ีสุดเขาไดเ้ห็นความจริง
ของพระเจา้และรับพระคริสตเ์ขา้สู่ชีวติของเขาโดยความเช่ือ 

อย่าพึง่พงิความรู้สึก 

จงอธิบายความส าคญัของความเช่ือเสมอ และใหท้บทวนและอธิบายความหมายในพระธรรม
เอเฟซสั 2: 8, 9 จงเต่ือนผูรั้บฟังค าพยานใหเ้ห็นถึงภยัของการพึ่งพิงความรู้สึก ค ามุสาท่ีเลวร้ายของ   
พญามารขอ้หน่ึงก็คือ เม่ือท่านตอ้นรับพระคริสต ์ท่านตอ้งมีประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์ แต่พระวจนะ
ของพระเจา้บอกเราวา่ เราตอ้งตอ้นรับพระองคโ์ดยความเช่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
แลว้อธิบายแผนภูมิรถไฟจากหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ คริสเตียนมิไดด้ ารงชีวิตโดยถือเอา

ความรู้สึกเป็นเกณฑ์แต่โดยความเช่ือในพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ศึกษาความจริงน้ีใหล้ะเอียด
และอธิบายใหผู้รั้บฟังค าพยานของท่านอยา่งชดัแจง้ 

และใหอ่้านและอธิบายประสบการณ์ส่ีประการท่ีเกิดข้ึนแก่คริสเตียนใหม่ ในหนงัสือ กฎฝ่าย
วญิญาณจิตฯ อยา่งสั้น ๆ และชดัเจน  

เม่ือเขามัน่ใจวา่พระคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวติของเขา โดยการพึ่งพระวจนะของพระเจา้แลว้ 
ขอใหท้่านแนะน าเขาให้อธิษฐานออกเสียง ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับการทุกอยา่งท่ีพระองคท์รง
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กระท าเพื่อเขา การขอบพระคุณพระเจา้เป็นการส าแดงออกซ่ึงความเช่ือ และมกัจะช่วยใหค้นท่ีรับเช่ือ
ใหม่มีความมัน่ใจในการรับความรอด 

แลว้พดูถึง แนวทางปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นคริสเตียนท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ี และความส าคญัของการ
เป็นสมาชิกของคริสตจกัรตามในหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ต่อไปดว้ย 

การติดตาม 

การติดตามคริสเตียนใหม่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ ท่านควรจะขอรายช่ือและท่ีอยูข่องผูท่ี้ท่าน
น ามาเช่ือพระคริสตทุ์กคน ถา้หากท่านใหช่ื้อและท่ีอยูข่องท่านแก่เขาก่อน ก็จะเป็นการดีเพราะจะท าให้
เขาไม่รู้สึกกระดากใจต่อการท่ีจะเขียนเช่ือท่ีอยูใ่นท่าน แลว้ก าหนดนดัพบกบัคริสเตียนใหม่ เพื่อเป็น
การหนุนใจใหเ้ขาเจริญข้ึนฝ่ายจิตวญิญาณ ซ่ึงไม่ควรเกิน 48 ชัว่โมงต่อมา แต่ถา้เป็นไปไดค้วรนดัพบ
กนัในวนัต่อมา อยา่งไรก็ดีท่านอาจส่งรายช่ือและท่ีอยูข่องคริสเตียนใหม่ไปยงัองคก์ารเผยแพร่พระกิตติ
คุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษาและมวลชนทัว่โลก ตู ้ป.ณ. 4 6 กรุงเทพฯ ก็ได ้ เพราะทางองคก์ารฯ มีความ
ปรารถนาท่ีจะช่วยผูก้ลบัใจใหม่ทุกท่านใหเ้ป็นคริสเตียนท่ีเจริญข้ึนในพระคริสตเ์ช่นเดียวกนั 

ส่ิงท่ีเราจะส้งใหแก่ผูเ้ช่ือใหม่ในการติดตามผลของเราก็คือ จดหมายและส่ิงตีพิมพต่์าง ๆ ท่ีเนน้
ถึงวธีิท่ีจะแน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ ความส าคญัของการอ่านพระคมัภีร์ การอธิษฐาน และพระราช
กิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ความส าคญัของการรับศีลบพัติศมาและการปฏิบติัรับใชแ้ละนมสัการพระ
เจา้ ในคริสตจกัรท่ีอยูใ่นละแวกบา้น ความส าคญัของการเป็นพยานถึงเร่ืองของพระคริสตแ์ก่คนอ่ืน 
และความจริงท่ีส าคญัอีกหลายประการ ท่ีคริสเตียนใหม่ทุกคนควรจะรู้ 

พระเจ้าทรงใช้จดหมาย 

หลายคนมีความมัน่ใจในความรอดของเขา เพียงแต่อ่านและศึกษาส่ิงพิมพท่ี์เราส่งไปใหเ้ขา 
เม่ือไม่นานมาน้ีพนกังานใหม่ของเราคนหน่ึง ไดม้าหาขา้พเจา้และขอบคุณขา้พเจา้ท่ีไดส่้งจดหมาย
ติดตามผลใหแ้ก่หล่อน หล่อนกล่าวข้ึนวา่ “หลงัจากท่ีดิฉนัไดต้อ้นรับพระคริสต ์ ดิฉนัมีขอ้สงสัย
มากมาย และดิฉนัไม่พอใจคุณท่ีส่งจดหมายมาใหดิ้ฉนั แต่แลว้ส่ิงท่ีน่าอศัจรรยใ์จก็บงัเกิดข้ึน พระเจา้
ทรงใชจ้ดหมายของคุณตอบปัญหาต่าง ๆ ของดิฉนั และช่วยใหดิ้ฉนัยอมอ่อนนอ้มต่อพระคริสต ์ ดิฉนั
ไดส้มคัรเป็นพนกังานของ แคมพสั ครูเสด คุณก็รับดิฉนัไว ้ดิฉนัรู้สึกสุขใจมากและใคร่ท่ีจะขอบคุณอีก
คร้ังหน่ึงส าหรับจดหมายติดตามผล มิเช่นนั้นแลว้ดิฉนัคงไม่ไดม้ารับใชง้านของพระเจา้ ณ ท่ีน้ี” 

นอกจากการใชจ้ดหมายติดตามผลแลว้ ถา้หากเป็นไปไดท้่านยงัตอ้งรับผดิชอบการติดตามผลผู ้
เช่ือใหม่เป็นส่วนตวัอีกดว้ย ถา้ท่านไม่สามารถพบเขาเป็นส่วนตวัไดท้่านควรจะเขียนจดหมายไปหนุน
ใจเขา 
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ท่านอาจจะช่วยหนุนใจคริสเตียนใหม่ ใหเ้จริญเติบโตและหนุนใจใหเ้ขาน าคนอ่ืน ๆ มาหาพระ
คริสตโ์ดยการติดตามผลส่วนตวั การประชุมกลุ่ม การศึกษาพระคมัภีร์ท่ีบา้น การอบรมน าวญิญาณ การ
เรียนรววีารศึกษา และการนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัร 

การอบรม 

องคก์ารแคมพสั ครูเสด มีความประสงคท่ี์จะรับใชท้่านและทุกคนท่ีเช่ือพระคริสตแ์ลว้ ซ่ึงไม่
เพียงแต่จะอบรมใหท้่านเป็นพยานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเท่านั้น แต่ยงัช่วยอบรมแก่ผูท่ี้ท่าน
แนะน าใหรู้้จกัพระคริสตอี์กดว้ย นอกจากหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ แลว้ทางองคก์ารแคมพสั ครูเสด 
ยงัมีหนงัสือคริสเตียนอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนช่วยใหท้่านเป็นคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ และท าใหท้่านรู้วธีิในการเป็น
พยานเพื่อพระคริสต ์

การท่ีจะมีวิถีชีวิตแห่งการเป็นพยานได้นั้น ขึน้อยู่กับการฝึกฝนอบรมอย่างสม า่เสมอ แมแ้ต่ใน
โลกธุรกิจ การอบรมพนกังาน ยงัมีส่วนส่งผลต่อปริมาณการขายอยา่งมากมายทีเดียว ยิง่ในวงการ     
คริสเตียนดว้ยแลว้ การอบรมในคริสตจกัรก็ยิง่จะส่งผลในการเป็นพยานเพื่อพระคริสตม์ากข้ึนเท่านั้น 
เรามีความประสงคจ์ะช่วยเหลือท่าน โปรดติดต่อขอรับบญัชีรายช่ือหนงัสือจากเราไดท่ี้องคก์ารแคมพสั 
ครูเสด แห่งประเทศไทย ตู ้ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 

ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะขอใหท้่านปฏิบติั นบัตั้งแต่วนัน้ีจนครบ 30 วนั ดงัน้ีคือ อธิษฐานทุกวนั ขอให้
พระเจา้ทรงน าท่านใหพ้บผูท่ี้พระอคท์รงเตรียมจิตใจของเขาไวพ้ร้อมท่ีจะรับฟังค าพยานของท่าน ขอให้
ท่านเอาอคัรสาวกเปาโลเป็นแบบอยา่ง คือ “บอกเร่ืองพระเยซูคริสตแ์ก่ทุกคน” โยพึ่งพลานุภาพแห่ง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ จงเสนอพระกิตติคุณท่ีอยูใ่นหนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตฯ และมุ่งหวงัใหพ้ระเจา้
ทรงใชท้่าน เม่ือครบ 30 วนัแลว้ ขา้พเจา้เช่ือวา่ ท่านจะตอ้งมัน่ใจเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ อีกมากมายวา่ ไม่มี
ประสบการณ์อะไรท่ีน่าต่ืนเตน้ไปกวา่การแนะน าคนอ่ืนใหรู้้จกัพระเยซูคริสต ์ องคพ์ระผูช่้วยใหร้อด
ของเรา 

โปรดจ าไวว้า่ “ท่านสามารถช่วยใหช้าวโลกไดรั้บความสุขมากมาย” โดยการเป็นพยานถึง
เร่ืองราวของพระคริสตใ์หค้นอ่ืนฟัง 

ถา้หากค าอธิษฐานต่อไปน้ี แสดงถึงความปรารถนาแห่งจิตใจของท่าน ก็จงอธิษฐานตามดว้ย
ความจริงใจ “ขา้แต่พระเยซูคริสตเ์จา้ ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณพระองคส์ าหรับความรักของพระองคท่ี์ได้
ประทานใหแ้ก่ขา้พระองค ์ ขา้พระองคข์อบพระเดชพระคุณพระองค ์ ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการอภยัโทษบาป 
โดยการส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ และขา้พระองคส์ามารถด ารงชีวติท่ีบริสุทธ์ิ
สะอาดและเกิดผลเพื่อพระองคไ์ดทุ้ก ๆ วนั ดว้ยความรักท่ีขา้พระองคมี์ต่อพระองคแ์ละมนุษยท์ั้งปวง 
และดว้ยการเช่ือฟังพระบญัชาของพระองค ์ ขา้พระองคจึ์งมีใจปรารถนาท่ีจะแนะน าคนอ่ืนให้รู้จกั
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พระองคทุ์กวนั ๆ ซ่ึงเป็นกิจวตัรท่ีส าคุญท่ีสุดของขา้พระองค ์ ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รง
สัญญาวา่ ถา้หากขา้พระองคติ์ดตามพระองค ์พระองคก์็จะท าใหข้า้พระองคเ์กิดผล อาเมน” 

 
1

. 
โคโลสี 1:28 1

2. 
2 โครินธ์ 5:17 

2
. 

2 โครินธ์ 5:14 1
3. 

กาลาเทีย 6:7 

3
. 

มทัธิว 4:19 1
4. 

ยอห์น 4:34 

4
. 

ยอห์น 15:16 1
5. 

2 โครินธ์ 5:20 

5
. 

ยอห์น 14:6 1
6. 

กิจการ 1:8 

6
. 

กิจการ 4:12 1
7. 

2 ทิโมธี 2:2 

7
. 

ยอห์น 1:12 1
8. 

1 ยอห์น 4:4 

8
. 

2 โครินธ์ 6:16 1
9. 

1 ยอห์น 2:1-5 

9
. 

โคโลสี 1:14 2
0.  

ยอห์น 6:44 

1
0. 

ยอห์น 14:27 2
1. 

1 โครินธ์ 3:6 

1
1. 

สดุดี 37:23   
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แนะแนวทางการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ีวนัละหน่ึงจบ ติดต่อกนัเป็นเวลาวนั (รวมเป็นหกจบ) นกัวจิยัทางการ
ศึกษาคน้พบวา่ การท่ีจะเขา้ใจหลกัความเช่ือหรือทฤษฏีใด ๆ นั้น จ  าเป็นตอ้งอ่านหรือฟังดูหลกัการนั้น 
ติดต่อกนัหกถึงสิบคร้ัง จึงจะเขา้ใจอยา่งละเอียดแจ่มแจง้ ฉะนั้นถา้ท่านปฏิบติัตามการคน้พบของ
นกัวจิยัทางการศึกษาน้ี ก็จะช่วยใหท้่านมีความเช่ือในพระเยซูคริสตว์า่พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยให้
รอดของท่าน มัน่คงมากยิง่ข้ึน และจะช่วยใหท้่านเกิดมีความแน่ใจในความรอดของท่าน ถา้หากท่านยงั
ไม่มีความแน่ใจเช่นนั้นมาก่อน 

2. จงท่องขอ้พระคริสตธรรมต่อไปน้ี 
ววิรณ์ 3:20 “น่ีแน่ะ เรายนืริมประตูเคาะอยู ่ถา้ผูใ้ดจะฟังเสียงเรา และเปิดประตู เราจะเขา้ไปหา

ผูน้ั้น และจะรับประทานอาหารกบัเขา และเขาจะรับประทานอาหารกบัเรา” 
1 ยอห์น 5:11-13 “น่ีแหละเป็นค าพยาน คือวา่พระเจา้ไดท้รงโปรดประทานให้เราทั้งหลายมี

ชีวตินิรันดร์และชีวติน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค ์ ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของ
พระเจา้ก็ไม่มีชีวติ ขอ้ความเหล่าน้ี ขา้พเจา้ไดเ้ขียนฝากมายงัท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ 
ท่านมีชีวตินิรันดร์ คือมายงัท่านทั้งหลายท่ีไดเ้ช่ือในพระนามพระบุตรของพระเจา้” 

ท่านสามารถจะท่องขอ้พระธรรมเหล่าน้ี ไดอ้ยา่งง่ายดาย ถา้หากท่านจะทบทวนทุก ๆ วนัตลอด
สัปดาห์ แทนท่ีจะพยายามท่องจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว เม่ือท่านศึกษาหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ และท่องจ าพระ
ธรรมอีกหลายขอ้เพิ่มข้ึน ขอท่านอยา่ไดล้ะเลยขอ้พระธรรมเหล่าน้ี แต่จงทบทวนต่อไป 

3. จงท าแบบฝึกหดั “ศึกษาพระคมัภีร์” โดยการอ่านค าถามและตรวจดูขอ้พระธรรมท่ีอา้งไว ้
แลว้เติมค าตอบของท่านลงในช่องวา่ง 

4. จงหาโอกาสเขา้ร่วมกบักลุ่มนกัศึกษาหรือเพื่อน ๆ ท่ีมาร่วมกนัเพื่ออภิปรายปัญหาพระคริต
ธรรมคมัภีร์ หรือไม่เช่นนั้น ท่านจะตั้งกลุ่มของท่านข้ึงเองก็ได ้ โดยเชิญชวนคนอ่ืนมาร่วมกบัท่านตาม
วนัเวลา และตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ เม่ือท่านอภิปรายค าตอบในแบบฝึกหดั “ศึกษาพระ
คมัภีร์” แก่คนอ่ืน ๆ ท่านควรเล่าถึงประสบการณ์ท่ีท่านไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วนตวัของท่านแลว้ 
หากท่านเพิ่งเป็นคริเตียนใหม่ ก็บอกใหค้ริสเตียนคนอ่ืน ๆ ทราบดว้ย และเล่าถึงประสบการณ์ท่ีท าให้
ท่านมีความแน่ใจในความรอดของท่าน หรือถา้หากท่านก าลงัศึกษาเพื่อท่ีจะรู้จกัพระเจา้ ก็จงบอกใหเ้ขา
รู้ดว้ย 

5. ท่านจงใชห้นงัสือ หลงัขอ้คิด ฯ ซ่ึงสอนใหท้่านทราบวา่ “ท่านจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ ท่าน
เป็นคริสเตียน” เป็นเสมือนคู่มือในชีวติของท่าน 
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ก. จงมีความแน่ใจวา่ท่านเป็นคริสเตียน ถา้หากท่านยงัสงสัยวา่ พระเยซูยงัมิไดเ้สด็จเขา้มาใน
ชีวติจิตใจของท่าน ขอใหท้่านจงตั้งใจให้แน่วแน่ แลว้อธิษฐานอญัเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาใน
ชีวติจิตใจของท่านเป็นพระผูช่้วยใหร้อดและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน อ่านดูค าอธิฐานตวัอยา่งใน
เล่มน้ี และดดัแปลงใหเ้ป็นค าอธิษฐานของท่านเอง เม่ือท่านไดต้อ้นรับเอาพระองคแ์ลว้ จงเร่ิม
ขอบพระคุณพระองคทุ์กวนั ท่ีพระองคท์รงประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน หากท่านยงัมีปัญหา
เก่ียวกบัความแน่ใจในความรอดของท่าน จงติดต่อกบัคริสเตียนท่ีมีความเช่ือเขม้แขง็อยูแ่ลว้ ขอใหเ้ขา
ช่วยท่าน 

ข. เม่ือท่านแน่ใจวา่ พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวิตแลว้ จงบอกความจริงนั้นให้แก่คนอ่ืน
ทราบ โดยบอกให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ ท่ีท่านเขา้ร่วมอยูด่ว้ยนั้นทราบ จากนั้นจงบอกให้
เพื่อนคนอ่ืน ๆ ทราบดว้ย การบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงความเช่ือของท่านนั้น จะเป็นเหตุใหค้วามเช่ือใน
พระเยซูคริสตข์องท่านเจริญวฒันาข้ึน 

ค. จงเร่ิมตน้ใชเ้วลาพอสมควรแต่ละวนั ศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐาน เป็นการสมควรอยา่งยิง่ 
ท่ีจะแบ่งเวลาไวโ้ดยเฉพาะแต่ละวนั ท่ีจะกระท าดงันั้นและกระท าอยูเ่ป็นประจ า บางทีท่านอาจจะ
เร่ิมตน้ศึกษาหนงัสือชุด หลกัขอ้คิดท่ีสามารถถ่ายทอดต่อไปได ้ซ่ึงเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 6 ก็ได ้

ง. จงใชห้วัขอ้สั้น ๆ ในตอนตน้ของหนนังสือเล่มน้ี หรือบทสังเขปในตอนทา้ยของหนงัสือเล่ม
น้ี ในการบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงความจริงอนัประเสริฐในชีวติ ท่านจงกระท าเช่นนั้นอยา่งสม ่าเสมอ 
เท่าท่ีท่านจะสามารถกระท าไดต้ลอดสัปดาห์ ท่านอาจมอบหนงัเล่มน้ีใหแ้ก่คนท่ีท่านเป็นพยาน ให้
ทราบถึงความจริงดงักล่าวน้ี เพื่อเขาจะสามารถศึกษาเน้ือหาในหนงัสือเล่มน้ีจนเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง และ
แลว้เขาก็จะสามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นทราบต่อไปไดอี้กดว้ย 

จ. จงติตต่อกบัคริสเตียนท่ีเขม้แขง็ จงเขา้ร่วมในกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์กลุ่มเล็ก ๆ ซ่ึงท่าน
สามารถสนทนาออกความคิดเห็น เก่ียวกบัเร่ืองราวในพระคริสตธรรมคมัภีร์ และซ่ึงท่านสามารถเรียนรู้
จากคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ดว้ย ยิง่กวา่นั้นท่านควรจะไปร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอ ณ คริสตจกัรซ่ึงถวาย
พระเกียรติแด่พระคริสต ์และประกาศพระกิตติคุณของพระองคใ์นละแวกบา้นของท่าน และถา้หากท่าน
ยงัไม่ไดรั้บศีลบพัติศมา ก็จงตดัสินใจรับเสียแต่บดัน้ี การรับศีลบพัติมา เป็นการส าแดงตนต่อ
สาธารณชนวา่ท่านไดรั้บเอาพระเยซูคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่านแลว้ 
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ศึกษาพระคมัภีร์ 

1. ตามขอ้ความในขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี ในฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียน เหตุใดเราจึงควรเป็นพยาน
เพื่อคริสต?์ 

มทัธิว 28:18-20 ___________________________________________________________ 
ยอห์น 14:21 _____________________________________________________________ 
กิจการ 4:12 ______________________________________________________________ 
ยอห์น 1:12 ______________________________________________________________ 
2 โครินธ์ 5:18-20 _________________________________________________________ 
2. ตามพระธรรมโรม 10:13-15 ผูท่ี้ไม่เคยรับฟังพระกิตติคุณจากใครคนใดคนหน่ึงเลย จะรับ

เอาความรอดของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร?__________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. เป้าหมายท่ีส าคญัประการหน่ึงในชีวติของอคัรสาวกเปาโลตามพระธรรมโคโลสี 1:28,29 คือ

อะไร? _________________________________________________________________________ 
เขาไดรั้บพลงัท่ีช่วยใหง้านของเขาเกิดผล มาจากไหน? ______________________________ 
4. การท่ีอคัรสาวกเปาโลรู้วา่ มนุษยห์ลงหายไปจากพระเจา้และพระกิตติคุณเป็นวถีิทางเดียวท่ี

จะน าไปถึงซ่ึงความรอดนั้น มีส่วนกระตุน้ให้เขาท าอะไร? (โรม 1:14-17)_______________________ 
________________________________________________________________________ 
5. ในคริสตจกัรสมยัแรก เม่ือคริสเตียนมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

แลว้นั้น การเป็นพยานเพื่อพระคริสตข์องเขา ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมอยา่งไร? (กิจการ 4:28-31)  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
6. ประสิทธิภาพในการประกาศข่าวประเสริฐ มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัการพึ่งฤทธ์ิเดชแห่ง

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ? (1 เธสะโลนิกา 1:5) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
7. การพดูอยา่งชาญฉลาด หรือวา่การประกาศพระกิตติคุณของพระคริสต ์ ท่ีน าคนมาสู่พระ

คริสต?์ (1 โครินธ์ 1:17-24, 2:1-5) ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8. ความจริงท่ีเป็นรากฐานของพระกิตติคุณ คืออะไร? (1 โครินธ์ 15:1-4) _______________ 



 34 

_______________________________________________________________________ 
9. พญามาร (เทพเจา้ของมนุษยโลก) มีแผนการอยา่งไรเก่ียวกบัผูท่ี้ไม่เช่ือพระคริสต?์ (1 โค

รินธ์ 4: 3, 4) _____________________________________________________________________ 
10. พระเจา้ทรงท าอยา่งไร เพื่อเอาชนะอ านาจของพญามาร? (โคโลสี 1:13-14) ___________ 
________________________________________________________________________ 
11. ท่านจะใชพ้ระธรรมยอห์น 1:12 และววิรณ์ 3:20 หนุนใจคนหน่ึงคนใด ใหอ้ธิษฐานตอ้นรับ

พระคริสตเ์ขา้สู่ชีวิตของเขา เป็นพระเจา้และเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา ไดอ้ยา่งไร? ______ 
________________________________________________________________________ 
12. ท าไมการอธิษฐานขอให้พระเยซูคริสต ์ “เขา้สู่” ชีวติจิตใจจึงยงัไม่เป็นการเพียงพอ? ความ

เช่ือมีความส าคญัต่อความรอดอยา่งไร? (เอเฟซสั 2:8,9) ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
13. ท่านจะใชพ้ระธรรม 1 ยอห์น 5:11-13 ช่วยใหค้นอ่ืนมีความมัน่ใจในความรอด ไดอ้ยา่งไร?  
_________________________________________________________________________ 
14. การท่ีท่านจะเป็นพยานน าคนอ่ืนใหต้อ้นรับพระเยซูคริสตโ์ดยวถีิทางท่ีคนอ่ืนสามารถน า

คนอ่ืน ๆ ต่อ ๆ กนัไปได ้มีความส าคญัอยา่งไร? (2 ทิโมธี 2:2) _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
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บทสังเขป 

วธีิแนะน าคนอืน่ให้รู้จักพระคริสต์ 

1. ถึงแมว้า่ การเป็นพยานจะท าใหเ้กิดความยนิดีอยา่งมากมาย แต่ก็มีคริสเตียนเป็นจ านวนไม่
นอ้ยท่ีไม่เคยน าแมส้ักคนหน่ึงมาสู่พระคริสตเ์ลย ทั้งน้ีเพราะเหตุผลสองประการคือ 

ก. คริสเตียนโดยทัว่ไปก าลงัด าเนินชีวติท่ีพา่ยแพ ้ ผดิหวงัซ่ึงเป็นชีวติฝ่ายเน้ือหนงั เขามิไดมี้
ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของ
พระองค ์โดยความเช่ือตามพระบญัชาและพระสัญญาของพระเจา้ (เอเฟซสั 5:18 และ 1 ยอห์น 5:14,15) 

ข. คริสเตียนโดยทัว่ไปมิไดรั้บการฝึกฝนอบรมใหรู้้จกัวธีิท่ีจะถ่ายทอดความเช่ือของเขาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. ท าไมเราจึงควรเป็นพยาน 
ก. เพราะวา่ “ความรักของพระคริสตไ์ดค้รอบครองเราอยู”่ (2 โครินธ์ 5:14) 
ข. เพราะพระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงบญัชาให้เราเป็นพยาน (มทัธิว 28:19, 4:19, ยอห์น 15:16) 
ค. เพราะมนุษยห์ลงหายไปจากทางของพระคริสต ์(ยอห์น 14:6 ,กิจการ 4:12) 
ง. เพราะวา่ จะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ตอ้นรับพระคริสตห์ลายอยา่ง คือ  
1) พวกเขามีสิทธ์ิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ (ยอห์น 1:12)  
2)ร่างกายของเขาจะเป็นวิหารของพระเจา้ (2 โครินธ์ 6:16) 
3) พวกเขา ไดรั้บการอภยัโทษบาปทั้งมวลของเขาทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต (โคโลสี 

1:14) 
4) พวกเขาเร่ิมประสบสันติสุขในพระเจา้ (ยอห์น 14:27) 
5) พวกเขาจะพอใจในมรรคาและการน าของพระเจา้ (สดุดี 37:23) 
6) พวกเขาจะรับการสร้างข้ึนใหม่ดว้ยฤทธานุภาพของพระเจา้ (2 โครินธ์ 5:17) 
จ. เพราะการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์จะช่วยให้เราเจริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณ (กาลาเทีย 6:7) 
ฉ. เพราะวา่ เรามีสิทธิพิเศษท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์(2 โครินธ์ 5:20) 
ช. เพราะวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิประทานพลงัในการเป็นพยานใหแ้ก่เรา (กิจการ 1:8) 
3. วธีิเป็นพยาน 
ก. โปรดจ าไวว้า่ เราเป็นพยานไดโ้ดยวธีิชีวิตของเราและการบอกกล่าวของเรา แต่วา่การด าเนิน

ชีวติตามท านองคลองธรรมโดยทัว่ไปนั้น ไม่สามารถท าใหก้ารเป็นพยานเพื่อพระคริสตบ์งัเกิดผล 
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ข. เร่ิมอธิษฐานทุกวนั โดยขอใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน าท่าน ใหพ้บกนัผูท่ี้พระองคไ์ดท้รง
เตรียมจิตใจของเขาไวพ้ร้อม ท่ีจะตอ้นรับพระคริสตแ์ลว้ 

ค. จงใหก้ารเป็นพยานเพื่อพระคริสตเ์ป็นวถีิชีวิตของท่าน 
ง. จงใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ในการเป็ยพยานเพราะ 
1) สะดวกต่อการเปิดการสนทนา 
2) ขอ้ความท่ีส าคญัของพระกิตติคุณ และขอ้อา้งของพระคริสตใ์นหนงัสือเล่มน้ีชดัแจง้และ

เขา้ใจง่าย  
3) ท าใหท้่านมัน่ใจในากรเป็นพยาน เพราะท่านรู้วา่จะพดูอะไรและพดูอยา่งไร 
4) เท่ากบัวา่ท่านเตรียมพร้อมอยูต่ลอดเวลา และท าใหท้่านพดูอยูใ่นขอบเขตเน้ือหา ไม่พดูออก

นอกลู่นอกทาง 
5) ช่วยใหท้่านพดูสั้น และตรงกบัเป้าหมาย 
6) มีการเช้ือเชิญ ใหต้อ้นรับพระคริสต ์
7) มีขอ้เสนอแนะผูรั้บฟังค าพยาน ใหเ้จริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณ และช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ

คริสตจกัร 
8) เป็น “วธีิการท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ซ่ึงจะท าใหผู้ท่ี้ท่านแนะน าให้รู้จกัพระคริสต ์ สามารถ

หนุนน ้าใจคนอ่ืน ๆ ใหรู้้จกัพระองค ์ไดต่้อ ๆ กนัไป อีกดว้ย (2 ธิโมที 2:2) 
จ. หนงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิต ฯ ใชไ้ดห้ลายทาง  
1) ใชก้บับุคคลท่ีท่านพบเพียงทัว่ประเด๋ียว  
2) ใชก้บับุคคล ภายหลงัการประชุมกลุ่มต่าง ๆ ฯลฯ 
3) ใชก้บัญาติสนิทมิตรสหาย 
ฉ. จงบอกกล่าวถึงเร่ืองราวในหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ ดว้ยความรักท่ีท าใหเ้ขารู้สึกเป็น

กนัเอง  
ช. ถา้มีโอกาส เม่ือท่านเป็นพยานเพื่อพระคริสตโ์ดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตฯ แลว้ จง

ขอใหเ้ขาอธิษฐานตอ้นรับพระคริสตโ์ดยความเช่ือ 
1) อยา่พยายาม “บงัคบั” ใหค้นอ่ืน “ตดัสินใจ” รับพระคริสต ์
2) โปรดจ าไวว้า่ การเป็นพยานเพื่อพระคริสตจ์ะส าเร็จได ้ ก็โดยการพึ่งพลานุภาพแห่งพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น และผลท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งมอบใหพ้ระเจา้ 
ซ. จงติดตามผูท่ี้ท่านไดแ้นะน าใหรู้้จกัพระคริสต ์
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1) ถา้เป็นไปได ้ขอใหก้ าหนดนดัพบคริสเตียนใหม่ภายใน 24 ถึง 48 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีท่าน
ไดแ้นะน าใหเ้ขารู้จกัพระคริสตแ์ลว้ 

2) ถา้หากท่านไม่สามารถติดตามเขาโดยการพบเป็นส่วนตวัได ้ขอใหท้่านเขียนจดหมายถึงเขา 
3) ท่านอาจส่งรายช่ือและท่ีอยูข่องเขาไปยงั องคก์ารแคมพสั ครูเสด แห่งประเทศไทย ตู ้ ป.ณ. 

4-6 กรุงเทพมหานคร เพื่อวา่ทางองคก์าร จะสามารถส่งพิมพต่์าง ๆ ท่ีจะช่วยจิตวญิญาณใหเ้จริญข้ึนแก่
เขาได ้

4) แนะน าหนงัสือคริสเตียนหรือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ใหแ้ก่คริสเตียนใหม่ เพื่อวา่เขาจะไดเ้จริญข้ึน
ฝ่ายจิตวญิญาณ และรู้วธีิประกาศ 

5) หนุนใจคริสเตียนใหม่ให้มีส่วนร่วมในการรับการฝึกฝนอบรมจากองคก์ารแคมพสั ครูเสด 
6) ย  ้าถึงความส าคญัของการรับศีลบพัติศมา และความส าคญัของการเป็นสมาชิกของคริสจกัร

ในละแวกบา้น 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การเผยแพร่พระกติตคุิณพระคริสต์แก่นักศึกษาและ
มวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 กรรุงเทพมหานคร 


