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“หลกัข้อคิดทีถ่่ายทอดต่อไปได้” 

คอือะไร? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คน ของพระองค ์ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นพิภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษา
ใหเ้ป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขา
มาแลว้ 

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

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

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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วธีิด าเนินชีวติด้วยกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

นายแพทยค์นหน่ึง ซ่ึงส าเร็จการอบรม รุ่นท่ีสามจากสถาบนัการอบรมเพื่อการประกาศพระ
กิตติคุณ กล่าววา่ “ตั้งแต่ผมไดเ้รียนรู้วธีิการด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณแลว้ ผมรู้สึกต่ืนเตน้ใน
ชีวติคริสเตียนของผมมาก เด๋ียวน้ีผมอยากใหใ้คร ๆ มีประสบการณ์กบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์ช่นเดียวกบั
ผมจริง ๆ” 

ท่านปรารถนาท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ในชีวติอยา่งครบบริบูรณ์ เพียบพร้อมไปดว้ยความมุ่ง
หมาย และเกิดผลมากเพื่อพระเยซูใช่ไหม ถา้ท่านด าเนินชีวติอยา่งพา่ยแพข้าดฤทธ์ิอ านาจและไม่มีผล ยงั
มีความหวงัอนัใหญ่ยิง่ส าหรับท่านพระสัญญาของพระคริสตเ์ลิศลน้ยิง่ ท่ีรับประกนัวา่คริสเตียนจะ
สามารถด าเนินชีวติประจ าวนัร่วมกบัพระวิญญาณของพระเยซูคริสต ์ เพื่อเขาจะไดมี้ชีวติครบบริบูรณ์ 
และเกิดผลสมความมุ่งหมายอนัน่าต่ืนเตน้ 

พระเยซูคริสตเ์อง เป็นผูท้รงสัญญาเช่นนั้นแก่ทุกคนท่ีไดต้อ้นรับพระองคไ์วเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ และเป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา พระองคต์รัสวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ผูท่ี้วางใจ
ในเราจะกระท ากิจการซ่ึงเราไดก้ระท านั้น 

 

มนุษย์ฝ่ายจิตวญิญาณ 

ดว้ย และเขาจะกระท ากิจท่ียิ่งใหญ่กวา่นั้นอีก เพราะวา่เราจะไปถึงพระบิดาของเรา ส่ิงใดท่าน
ทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น เพื่อวา่พระบิดาจะทรงไดรั้บเกียรติอนัยิง่ใหญ่ทางพระ
บุตร ส่ิงใดท่ีท่านขอในนามของเรา เราจะกระท าให้” 

เม่ือเราเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัความจริงฝ่ายวิญญาณ โดยมีประสบการณ์กบัความจริงนั้นโดย
ความเช่ือแลว้ ยอ่มจะเป็นขอ้ประกนัวา่ ชีวิตของเรา จะไดรั้บผลประโยชน์ฝ่ายวญิญาณอยา่งไม่คาดฝัน 
หลกัความจริงท่ีไดพ้ิสูจน์มาแลว้เช่นน้ี จะกระท าใหท้่านด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณอยา่งมัน่คง 
และเกิดผลในการเป็นพยานเพื่อพระเยซูอยา่งมากมายทีเดียว 
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ชีวติทีอ่ยู่เหนือธรรมชาติ 

ชีวติคริสเตียน ไม่ใช่ชีวิตท่ียุง่ยาก สลบัซบัซอ้นวา่กนัตามความจริงแลว้ ชีวติคริสเตียนเป็นชีวติ
ธรรมดาเหลือเกิน เป็นชีวติธรรมดาสามญัง่าย ๆ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครสามารถด าเนินชีวตินั้นได ้ ท่ี
เป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ชีวติคริสเตียนคือชีวติท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ องคพ์ระเยซูคริสตเจา้เพียงองคเ์ดียว
เท่านั้น ทรงสามารถด ารงชีวิตน้ีได ้

ถา้ขา้พเจา้พยายามท่ีจะด าเนินชีวติคริสเตียน โดยอาศยัก าลงัฝ่ายเน้ือหนงัแลว้การด าเนินชีวิต
นั้นดูจะเป็นการยุง่ยากเหลือก าลงั ถา้ขา้พเจา้อญัเชิญพระเยซูคริสตใ์หท้รงน าชีวติของขา้พเจา้ ยอมรับวา่
ชีวติของขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ละฟ้ืนข้ึนมาใหม่กบัพระองค ์ โดยความเช่ือ ถา้ขา้พเจา้ด าเนิน
ชีวติอยูใ่นความสวา่ง เหมือนอยา่งพระเจา้สถิตอยูใ่นความสวา่ง ถา้ขา้พเจา้กระท าส่ิงท่ีกล่าวมาน้ี องค์
พระเยซูคริสตจ์ะด ารงพระชนมใ์นชีวติของขา้พเจา้อยา่งสมบูรณ์ ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งการฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระองค ์

ความจริงขอ้น้ีจะเห็นไดอ้ยา่งชดัแจง้ในชีวิตของคริสเตียนยคุแรก เม่ือศตัรูขององคพ์ระเยซู
คริสตไ์ดเ้ฝ้าดู และรู้วา่พระองคป์ระทานฤทธ์ิเดช ในชีวติของอคัรสาวกเปโตรและยอห์น ตามพระ
สัญญาของพระองค ์ พวกเขามีความประหลาดใจ เพราะวา่ อคัรสาวกทั้งสองน้ีไม่มีการศึกษาอะไรเลย 
แต่วา่มีความกลา้หาญ และส าแดงบุคลิกภาพท่ีดีเด่น พวกศตัรูเหล่านั้นจึงยอมรับวา่ การอยูใ่กลชิ้ดกบั
พระเยซูนั้น ไดเ้ปล่ียนชีวิตของอคัรสาวกอยา่งมหศัจรรย ์

ขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกวา่คริสเตียน ผูซ่ึ้งด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งครบถว้น
นั้น จะไม่เผชิญกบัปัญหาใด ๆ เช่นปัญหาความเส่ือมโทรมทางสุขภาพ การสูญเสียคนท่ีเรารัก ปัญหาทง
ดา้นการเงิน และอ่ืนๆ อีก ปัญหาเหล่าน้ียอ่มเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัคนทุก ๆ คน โดยทัว่ไปแลว้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตของเรานั้น ส่วนใหญ่เรามกัจะเป็นผูก่้อให้เกิดข้ึนเอง เพราะความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงั 
และความเห็นแก่ตวั แต่ผูท่ี้ด าเนินชีวติฝ่ายจิตวิญญาณ จะไม่ค่อยประสบปัญหาเช่นน้ีนกั ถึงอยา่งไรก็
ตาม หากเกิดปัญหานั้น ๆ ข้ึนบุคคลท่ีด าเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ ก็จะสามารถเผชิญกบัมนัดว้ย 
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อาการสงบและดว้ยความเช่ือมัน่ เพราะเขาทราบวา่ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ พร้อมท่ีจะช่วยเขา
จดัการกบัปัญหาเหล่านั้น 

น่ีไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองท่ีเกิดจากพลงัความคิดของเรา พระเจา้ทรงสอนให้เราละความกระวน
กระวาย ไวก้บัพระองคเ์พราะวา่พระองคท์รงห่วงใยเรา บุคคลผูด้  าเนินชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณทราบจาก
ประสบการณ์ของเขาวา่ พระเจา้เป็นผูส้มควรแก่การไวว้างใจ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเป็นผูแ้กปั้ญหาใหแ้ก่
เขา การทดลองและภาระหนกัต่าง ๆ ของโลกน้ี ไม่ยิง่ใหญ่เกินไปส าหรับเรา เม่ือพระองคท์รงเป็นผูรั้บ
แบกภาระนั้นแทนเรา 

น่ีแหละคือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกชัว่ลมหายใจในชีวติของอาจารยเ์ปาโล ท่านกล่าววา่ 
“ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้เองไม่มีชีวิตอยูต่่อไป แต่พระคริสตต่์างหากท่ีทรงมีชีวติอยู่
ในขา้พเจา้ ชีวติซ่ึงขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่นร่างกายขณะน้ี ขา้พเจา้ด าเนินอยูโ่ดยศรัทธาในพระบุตรของพระ
เจา้ ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้ และทรงสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้” 

ง่าย ๆ และเข้าใจได้ 

หลกัศาสนศาสตร์ท่ีลึกซ้ึงจนฟังไม่เขา้ใจนั้น มิใช่เพียงแต่เป็นผลมาจากการครุ่นคิด ท่ี
สลบัซบัซอ้นของผูแ้ต่งข้ึนเท่านั้น แต่มกัจะขดัแยง้กบัขอ้พระคมัภีร์ดว้ย หลกัพระโอวาทบางอยา่ง ท่ีเรา
เรียกวา่ “ความจริงท่ีลึกลบั” นั้น เป็น “ความจริง” ท่ีท  าใหเ้ราเกิดความประทบัใจ แต่วา่มิไดก้ระท าใหผู้ ้
ยดึมัน่มีชีวติท่ีบริสุทธ์ิ เกิดผลในการเป็นพยาน และมีความรักพระคริสตเ์พิ่มข้ึน หรือหนุนใจใหเ้ขา
ถวายชีวติใหแ้ก่พระราชกิจของพระองคแ์ต่อยา่งใด 

ค าสอนขององคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นค าสอนธรรมดา และเขา้ใจไดง่้าย ๆ แต่กระนั้นความจริงบาง
ประการท่ีพระองคส์อน ก็ไม่สามารถท่ีจะกระท าใหผู้ซ่ึ้งมีตาฝ่ายจิตวิญญาณบอดไปแลว้เขา้ใจได ้
พระองคต์รัสถึงดอกไมใ้นทุ่งนา ชาวนาออกไปหวา่นพืช และชาวประมงออกไปจบัปลา การใส่น ้าองุ่น
ในถุงองุ่นใหม่ และเถาองุ่นกบัก่ิงกา้นของมนั บทเรียนง่าย ๆ อยา่งน้ีแหละ ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจได ้
พระองคท์รงสอนประชาชน และพระคมัภีร์กล่าววา่ “ประชาชนทั้งหลายไดรั้บฟังพระองคอ์ยา่งช่ืนชม
ยนิดี” ท่ีเป็นเช่นน้ี ก็เพราะวา่เขาเขา้ใจพระองค ์เพราะฉะนั้นเขาจึงติดตามพระองค ์

ในโลกอนัมืดมน ขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นจิตวิญญาณ เราจ าเป็นตอ้งท าตามแบบอยา่ง
ขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเรา ในการน าข่าวประเสริฐไปถึงประชาชน เพราะวา่พระเจา้ทรงรัก
ประชากรของโลก ผูซ่ึ้งไม่มีความรู้ความเขา้ใจถึงความจริงของพระองคเ์ลย และเน่ืองดว้ยพระองคไ์ด้
ประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ ใหม้าส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่ความผดิบาปของเรา เพื่อเราจะไดรั้บ
ชีวตินิรันดร์ ขา้พเจา้คิดวา่ไม่จ  าเป็นท่ีเราจะตอ้งเป็นนกัศาสนศาสตร์ หรือ ผูเ้ช่ียวชาญทางพระคมัภีร์
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เสียก่อน (ถึงแมว้า่ถา้เป็นไดก้็ดี) จึงจะออกไปบอกใหค้นอ่ืน ถึงชีวิตอนัครบบริบูรณ์เพียบพร้อมไปดว้ย
ความยนิดี ซ่ึงเราไดโ้ดยความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต์ 

การหายใจทางวญิญาณ 

ความจริงท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เม่ือเขา้ใจและน าไปปฏิบติัแลว้ 
ท าใหชี้วติของขา้พเจา้เจริญข้ึนในความเช่ือมากยิง่กวา่ความจริงใด ๆ ทั้งส้ิน คือความจริงซ่ึงเป็นหลกั
ขอ้คิดท่ีขา้พเจา้เรียกวา่ “การหายใจทางวญิญาณ” หลกัขอ้คิดอนัน้ีเราไดน้ าไปสอนแก่คนมากมาย โดย
การพิมพอ์อกเป็นหนงัสือ และโดยการสอนท่ีสถาบนัอบรมเพื่อใหมี้ส่วนในการประกาศ 

ถา้ท่านด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณโดยความเช่ือและหายใจทางวญิญาณ ท่านไม่
จ  าเป็นตอ้งด าเนินชีวติท่ีพา่ยแพเ้ลย แมแ้ต่สองสามนาที การหายใจทางวญิญาณก็เช่นเดียวกบัการหายใจ
ทางร่างกาย คือหายใจออกเพื่อขบัอากาศเสียออกไป และหายใจเขา้เพื่อรับอากาศบริสุทธ์ิเขา้มา เรา
ฝึกหดัการหายใจทางวิญญาณโดยความเช่ือ เราจึงเขา้ใจอยา่งซาบซ้ึงถึงความรักและการอภยัโทษของ
พระเจา้ ซ่ึงกลายเป็นวถีิชีวติของเรา 

เม่ือท่านไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เขา้มาในชีวิตจิตใจเป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ของท่านแลว้ ท่านก็ไดรั้บประสบการณ์แห่งการบงัเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ ท่านไดก้ลายเป็น
บุตรของพระเจา้ และชีวติของท่านก็ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคพ์ระเจา้
ไดท้รงยกโทษความผดิบาปของท่าน ไม่วา่จะเป็นความผิดบาปในอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคต พระองค์
ไดท้รงใหท้่านเป็นผูช้อบธรรม เป็นผูบ้ริสุทธ์ิในสายพระเนตรของพระองค ์ เพราะวา่พระเยซูคริสตไ์ด้
ทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อท่าน ท่านจึงไดรั้บฤทธ์ิอ านาจในการด าเนินชีวติอยูด่ว้ยความ
บริสุทธ์ิ และเกิดผลในการเป็นพยานเพื่อพระเจา้ 

ชีวติทีข่ึน้ ๆ ลง ๆ  

แต่คริสเตียนโดยทัว่ไปแลว้ ไม่เขา้ใจหลกัขอ้คิดเก่ียวกบัการหายใจทางวญิญาณโดยความเช่ือ 
เพราะเหตุน้ีเขาจึงมีชีวิตทางวิญญาณข้ึน ๆ ลง ๆ เขามีชีวิตอยูด่ว้ยความรู้สึก และอารมณ์ ชีวติของเขา
ส่วนมากอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของความปรารถนาฝ่ายเน้ือหนงั เขามีความทอ้ใจและไม่เกิดผลทาง
วญิญาณเลย 

ถา้ท่านมีประสบการณ์เช่นน้ี การหายใจทางวญิญาณจะช่วยใหท้่านเอาชนะชีวติท่ีข้ึน ๆ ลง ๆ 
ได ้และท่านจะมีความ 
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ท่านไม่ตอ้งมีชีวิตข้ึน ๆ ลง ๆ 
ยนิดี และเพียบพร้อมไปดว้ยชีวติท่ีครบบริบูรณ์ในองคพ์ระเยซูคริสต ์ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสัญญา

วา่ “เราไดม้าเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชี้วติ และจะไดอ้ยา่งครบบริบูรณ์” เม่ือท่านฝึกหดัการหายใจทาง
วญิญาณโดยความเช่ือ ท่านจะเร่ิมมีประสบการณ์ท่ีจะเขา้ใจอยา่งซาบซ้ึงถึงความรัก และการอภยัโทษ
ของพระเจา้ในชีวติของท่าน องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงครอบครองชีวิตของท่าน และจะประทาน
ฤทธ์ิอ านาจใหแ้ก่ท่าน ซ่ึงจะกลายเป็นวถีิชีวติประจ าวนัของท่านต่อไป 

การหายใจออก – คอืการสารภาพความผดิบาป 

ถา้ท่านไดย้ดึเอาบลัลงักชี์วติจิตใจของท่านกลบัคืนมา โดยการกระท าความผดิบาป หรือโดย
การฝ่าฝืนพระบญัชาของพระเจา้ ท่านจงหายใจทางวิญญาณ ประการแรก ท่านจงหายใจออกโดยการ
สารภาพความผิดบาปนั้น พระสัญญาของพระเจา้ ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:9 กล่าววา่ “ถา้เราสารภาพ
ของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการ
อธรรมทั้งส้ิน” ค  าวา่ สารภาพ ในภาษากรีก หมายความวา่การเห็นพอ้งดว้ยกนักบัพระเจา้ เก่ียวกบั
ความผดิบาปของเรา การเห็นพอ้งน้ีมีลกัษณะเก่ียวขอ้งกนัอยูส่ามประการ คือประการแรก ท่านตอ้ง
ยอมรับวา่ ท่านไดท้  าบาป ใหทู้ลต่อพระเจา้อยา่งตรงไปตรงมาถึงความผดิท่ีท่านไดก้ระท าวา่ เป็นการ
กระท าท่ีไม่ชอบต่อพระพกัตร์ของพระองค ์ ประการท่ีสอง ท่านจะตอ้งยอมรับวา่พระเจา้ไดท้รงอภยั
โทษใหท้่านแลว้ โดยการท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงตายบนไมก้างเขนเพื่อไถ่ความผดิบาปของท่าน 
ประการท่ีสาม ท่านตอ้งกลบัใจใหม่ ทั้งน้ีหมายความวา่ ท่านตอ้งเปล่ียนทศันคติของท่าน ท่ีมีต่อการ
กระท า อนัเป็นความผดิบาป ฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะท าใหท้่านสามารถเปล่ียนนิสัยใจคอ
และความประพฤติได ้ คือแทนท่ีจะยอมเช่ือฟังท าตามความปรารถนาของเน้ือหนงั ท่านจะสามารถท า
ตามน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้
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การหายใจเข้า - รับโดยความเช่ือ 

ประการท่ีสอง การหายใจเข้าคือการยอมรับเอาความครบบริบูรณ์ ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เขา้
มาในชีวติจิตใจของเราโดยความเช่ือ ท่านจงวางใจวา่ พระองคจ์ะทรงครอบครองและประทานฤทธ์ิเดช
ในชีวติจิตใจของท่าน เหมือนท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชาเอาไวว้า่ “จงใหชี้วติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียม
ลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ท่านจะตอ้งท าเช่น 

 
 

นั้นตลอดไปเร่ือย ๆ ในชีวติของท่าน เม่ือท่านทูลขอรับเอาโดยความเช่ือแลว้ พระองคจ์ะ
ประทานใหแ้ก่ท่านตามพระสัญญาของพระองค ์ เพราะเราทูลขอตามประสงคข์องพระองค ์ ฉะนั้นท่าน
จงอา้งเอาความรัก การอภยัโทษ และฤทธ์ิอ านาจของพระองคโ์ดยความเช่ือ และจงร่วมสมานสามคัคีกบั
พระองคทุ์กลมหายใจ 

ท่านอาจจะสงสัยวา่ ท่านจะตอ้งท าผดิสักก่ีคร้ังก่อนท่ีชีวติของท่านจะข้ึน ๆ ลง ๆ และก่อนท่ีจะ
กลายเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัอีกคร้ังหน่ึง คนธรรมดา หรือคนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียน จะเป็นคริสเตียน 
หรือเป็นบุตรของพระเจา้ได ้ โดยการท่ีเขาตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 
ความผดิบาปของเขาไดโ้ปรดยกเสียแลว้ ในขณะท่ีเขาตอ้นรับเอาพระองคน์ั้น ชีวติของเขาไดรั้บการ
เปล่ียนแปลง โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จเขา้มาซาบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่นชีวติของเขา และเขาไดรั้บ
ฤทธ์ิอ านาจจากพระองค ์เพื่อจะเป็นพยานท่ีเกิดผล เขาจะด าเนินชีวติโดยพึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ โดย
ความเช่ือ 

คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่เขา้ใจถึงหลกัขอ้คิดในการหายใจทางวญิญาณ หรือหลกัขอ้คิดในการ
ด าเนินชีวติโดยความเช่ือ เขาจึงด ารงชีวิตอยูโ่ดยความรู้สึก หรือประสบกาณ์ดา้นอารมณ์เท่านั้น เพราะ
เหตุน้ีเอง เขาจึงประสบกบัชีวติท่ีพา่นแพ ้และด าเนินชีวิตอยูฝ่่ายเน้ือหนงัเท่านั้น 

ตามท่ีขา้พเจา้กล่าวมาแลว้ ท่านสามารถท่ีจะยติุการมีชีวิตแบบข้ึน ๆ ลง ๆ ได ้ โดยการหายใจ
ทางวญิญาณ คือ หายใจออก โดยการสารภาพความผดิบาปของท่าน และหายใจเขา้โดยการยอมรับเอา
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือการกระท าเช่นน้ี จะท าใหชี้วติของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย
องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
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ท่าทแีห่งความไม่เช่ือ 

มีสาเหตุอะไร ท่ีท าใหท้่านกลบักลายเป็นคริสเตียนท่ีมีชีวิตฝ่ายเน้ือหนงั และจมอยูใ่นชีวติท่ีข้ึน 
ๆ ลง ๆ อีก (ท่านไดท้  าบาปประการหน่ึงประการใด หรือพลาดในการกระท าในส่ิงท่ีท่านควรกระท า) 
ถา้ท่านเร่ิมมีท่าทีไม่เช่ือในชีวิตของท่าน คือเม่ือท่านไม่ยอมเช่ือพระสัญญาของพระเจา้ ในพระธรรม 1 
ยอห์น 1:9 และ 1 โครินธ์ 10:13 ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกบัท่าน นอกเหนือจากการ
ทดลองซ่ึงเคยเกิดข้ึนกบัมนุษยท์ั้งหลาย พระเจา้ทรงสัจธรรม พระองคจ์ะไม่ทรงใหท้่านถูกทดลองเกิน
กวา่ท่ีท่านจะทนได ้ และเม่ือทรงทดลองท่านนั้น พระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้
ดว้ย เพื่อท่านจะมีก าลงัทนได”้ 

อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวใ้นพระธรรมโรม 14:23 วา่ “การกระท าใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความ
เช่ือมัน่ก็เป็นบาปทั้งส้ิน” ถา้ท่านไม่ยอมหายใจทางวญิญาณ ท่านก็จะกลบักลายเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือ
หนงั การเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงันั้นไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าความผดิบาปคร้ังหน่ึงหรือหลายครัง เป็น
แต่เพียงวา่ ท่านไมย่อมหายใจทางวญิญาณ ท่านก็จะเร่ิมสนใจในฝ่ายเน้ือหนงั ฉะนั้นท่านจะเป็นคริส
เตียนฝ่ายเน้ือหนงั ก็เพียงแต่ท่านไดเ้ร่ิมมี ท่าทีไม่เช่ือ เท่านั้นเอง 

สองสามปีท่ีแลว้ คริสเตียนคนหน่ึง ท่ีไดเ้ขา้อบรมเพื่อใหมี้ส่วนในการประกาศ ไดเ้ล่าให้
ขา้พเจา้ฟังวา่ เม่ือเขาเรียนรู้วา่การน าเอาหลกัการหายใจทางวญิญาณมาปฏิบติั จะเกิดผลดีแก่ชีวคิคริส
เตียนของเขาอยา่งไร เขาอาสาสมคัรสอนรวีวารศึกษาแก่นกัเรียนในคริสตจกัรของเขา เขาปลาบปล้ืม
ยนิดีท่ีมีโอกาสเช่นนั้น เขาตั้งใจมาคริสตจกัรแต่เชา้ เพื่อเตรียมตวัตอ้นรับนกัเรียนของเขา เขาบอกทุก
คนในครอบครัวใหรี้บแต่งตวัเพื่อไปคริสตจกัรในวนัอาทิตยแ์ต่เชา้ เขาออกไปนัง่คอยในรถนานแสน
นาน เพราะคนอ่ืน ๆ ยงัแต่งตวัไม่เสร็จเม่ือแดดส่อง อากาศเร่ิมร้อน ความรู้สึกของเขาก็เร่ิมหงุดหงิด 

เม่ือบุคคลในครอบครัวข้ึนรถ พร้อมท่ีจะไปคริสตจกัรแลว้ เขาก็ระบายความโมโหออกมา เป็น
ค าพดูอยา่งรุนแรงทีเดียว แต่ก่อนท่ีเขาจะพดูจบ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้ตือนเขาวา่ ท่าทีกิริยาของเขา
ไม่ไดถ้วายเกียรติแด่พระเจา้เลย ยิง่กวา่นั้นเขารู้วา่ เขาจะตอ้งไปสอนนกัเรียนในชั้นรวีวารศึกษาเก่ียวกบั
ความรัก การยกโทษบาปของพระเจา้ และความอดทนดว้ย ขณะนั้นเขารู้สึกวา่ เขาไม่อยูใ่นสภาพท่ี
พร้อมท่ีจะสอนบทเรียนเลย 

เปลีย่นท่าทใีหม่ 

ในประเด๋ียวน้ี เขาก็ระลึกไดว้า่ เขาเคยเรียนรู้วธีิการ “หายใจทางวญิญาณ” เขาจึงเร่ิมหายใจออก 
โดยการสารภาพความโกรธของเขาต่อพระเจา้ และขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงยกโทษใหแ้ก่
เขาแลว้ โดยท่ีพระเยซูคริสตไ์ดย้อมตายไถ่ความผดิบาปของเขา หลงัจากนั้นเขาก็ไดข้อโทษคนใน
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ครอบครัว และเขาไดห้ายใจเขา้ทางวญิญาณ โดยการยอมรับเอาองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นผูค้วบคุม
บงัคบับญัชาชีวติของเขา เขาจึงไดอ้อกรถมุ่งไปยงัคริสตจกัรดว้ยความยนิดี 

เน่ืองดว้ยชายคนน้ี ไดห้ายใจออกดว้ยการสารภาพความผิดบาปของเขา และหายใจเขา้โดยการ
รับเอาฤทธ์เดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และยอมใหพ้ระองคบ์งัคบับญัชาชีวติของเขาโดยความเช่ือ 
ฉะนั้นพระเจา้จึงเปล่ียนท่าทีของเขาใหม่ และพระเจา้ไดท้รงใชเ้ขาน านกัเรียนหลายคนในชั้นรวีวาร
ศึกษาเชา้วนัอาทิตยน์ั้นมาหาพระเยซูคริสต ์ คริสเตียนนบัเป็นพนั ๆ คนทัว่โลกเป็นพยานวา่ หลกัขอ้คิด
ในการหายใจทางวญิญาณน้ี ไดน้ าพระพรมาสู่ชีวิตของเขา และคนอ่ืนเพียงไร 

เม่ือท่านหายใจเขา้หายใจออกทางวญิญาณ ขณะท่ีท่านไดก้ระท าผดิ ท่านจะรู้ถึงอิสรภาพ และ
ฤทธ์ิอ านาจในชีวติของท่าน ฉะนั้นจงรักษาบญัชีของท่านกบัพระเจา้ให้เรียบร้อย อยา่ใหห้น้ีส้ิน 
(ความผดิบาป) ครอบคลุมข้ึนเร่ือย ๆ 

หลกัฐานทีแ่ท้จริง 

ขา้พเจา้มิไดแ้นะน าวา่ เราจ าเป็นตอ้งกระท าบาปถอ้ยค าท่ีบนัทึกไวโ้ดยอคัรสาวกยอห์นเป็น
หลกัฐานท่ีแทจ้ริงวา่ พระเจา้ไดท้รงโปรดยกโทษแก่เราอยา่งไร “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
เขียนขอ้ความเหล่าน้ีฝากมายงัท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ไดห้ลงกระท าผดิ และถา้ผูใ้ดหลงกระท าผดิ
เราก็มีพระองคผ์ูช่้วยเหลือ สถิตอยูก่บัพระบิดา คือพระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น และพระองคน์ั้นเป็นผู ้
ทรงระงบัพระพิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียวแต่วา่ของมนุษยโ์ลก
ทั้งส้ินดว้ย ถา้เราประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ เราคงทราบวา่ เรารู้จกัพระองค ์ คนใด ๆ ท่ีวา่ 
“ขา้พเจา้รู้จกัพระองค์” แต่มิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ คนนั้นเป็นคนพดูมุสา และความ
จริงไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ท่ีประพฤติตามพระโอวาทของพระองคค์วามรักของพระเจา้ก็
ส าเร็จในคนนั้นแลว้อยา่งแน่แท ้ดว้ยอาการน้ีแหละ เราทั้งหลายจึงรู้วา่อยูใ่นพระองค ์คือผูใ้ดวา่ตนอยูใ่น
พระองค ์ผูน้ั้นก็ควรประพฤติตามท่ีพระองคท์รงประพฤตินั้น” 

ทนัททีนัใด และค่อยเป็นค่อยไป 

ท่านจะคน้พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะเป็นไปในลกัษณะ
ทนัที ทนัใด และค่อยเป็นค่อยไป ท่ีวา่ “ทนัทีทนัใด” ก็เพราะวา่ ท่านคน้พบถึงวธีิท่ีจะรับเอาฤทธ์ิอ านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ และท่ีวา่ “ค่อยเป็นค่อยไป” คือท่านเรียนรู้จกัวิธีท่ีจะเจริญข้ึนใน
ชีวติคริสเตียน โดยการยอมอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาและด าเนินชีวติดว้ยกนักบัองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
โดยความเช่ือ 
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คริสเตียนผูซ่ึ้งด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ โดยความเช่ือมาแลว้หลายปี จะแสดงใหเ้ห็น
วา่ชีวติของเขามีผลของพระวิญญาณ และรับใชพ้ระเยซูอยา่งมีผลมาก ซ่ึงต่างจากคริสเตียน ผูซ่ึ้งพึ่งจะ
เรียนรู้ ถึงวธีิด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ ท่านเองจะเรียนรู้วา่ ดา้นไหนในชีวิตของท่านท่ียงัไม่
อยูภ่ายใตก้ารครอบครอง ขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิและมีอะไรในชีวติท่ีพระเจา้ไม่ทรงพอพระทยั 
เม่ือท่านรู้เช่นนั้น จงก าจดัส่ิงเหล่านั้นออกไป โดยการหายใจทางวญิญาณ 

วธีิด าเนินชีวิตดว้ยกนักบัพระวญิญาณ โดยการหายใจทางวญิญาณน้ี เป็นหลกัขอ้คิดท่ีเขา้ใจได้
ง่าย ๆ แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัมีขอ้แนะน าอีกส่ีประการ เพื่อท่ีจะกระท าใหท้่านเขา้ใจง่ายยิง่ข้ึน และจะช่วย
ใหท้่านไดป้ระสบความส าเร็จในการเผชิญชีวิตอนัน่าต่ืนเตน้ ดว้ยกนักบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ประการ
แรก จงแน่ใจวา่ ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ประการท่ีสอง จง
เตรียมพร้อมเพื่อการสงครามทางวญิญาณ ประการท่ีสาม จงรู้ถึงสิทธิของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นบุตร
ของพระเจา้ และ ประการท่ีส่ี จงด าเนินชีวติโดยความเช่ือ 
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1.จงแน่ใจว่าชีวติจติใจของท่านซาบซ่านเป่ียมล้นไปด้วยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ 

ประการแรก ในการด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณ เราจ าเป็นตอ้งรู้แน่วา่ ชีวิตจิตใจของเรา
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในพระธรรมเอเฟซสั บทท่ี 5:18 พระเจา้ไดท้รงบญัชาเรา
วา่ “อยา่เมาเหลา้องุ่นอนัเป็นเหตุให้เสียคนไป แต่จงมีชีวิตจิตใจซาบซ่อนเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ” 
ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ีมลน้ดว้ยพระวญิญาณคือชีวติท่ีอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระองค ์ เราไม่สามารถ
ท่ีจะปฏิบติันายสองนายได ้ ในชีวติของเรามีบลัลงักอ์ยูบ่ลัลงักเ์ดีย ถา้ตวัเราเองไม่นัง่อยูบ่นบลัลงักน์ั้น 
พระเยซูคริสตจ์ะเป็นผูน้ัง่อยูแ่ทน หลกัขอ้คิดท่ีสอนวา่ พระเยซูคริสตท์รงประทบัอยูบ่นบลัลงักชี์วติของ
เราน้ี ง่ายยิง่กวา่อะไรทั้งหมด แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถท่ีจะเขา้ใจได ้

ขา้พเจา้เร่ิมสอนลูก ๆ ของขา้พเจา้ ถึงความจริงอนัน้ีเม่ือเขายงัเป็นเด็กเล็ก ๆ อยู ่เยน็วนัหน่ึงเม่ือ
เรานัง่อธิษฐานร่วมกนั ขา้พเจา้ถาม แซค ลูกชายอายแุปดขวบ ในขณะนั้นวา่ “ใครก าลงันัง่อยูบ่นบลัลงัก์
ชีวติของลูก” เขาตอบวา่ “พระเยซูครับ” และแลว้ขา้พเจา้ก็ถาม แบรดลูกชายอีกคนหน่ึง ซ่ึงมีอายเุพียง
หา้ขวบเท่านั้น ใครก าลงันัง่อยูบ่นบลัลงักชี์วติของเขา เขาตอบวา่ “พระเยซู” 

เชา้วนัรุ่งข้ึน คุณแม่ของเด็กไดท้  าอาหารเชา้อยา่งดีพิเศษ โดยมีขนมปัง ไข่ทอด ขณะท่ีขา้พเจา้
ก าลงัรับประทานอยา่งเอร็ดอร่อย ขา้พเจา้สังเกตวา่ ลูกชายคนเล็กไม่ยอมแตะตอ้งอาหารของเขาเลย 
ขา้พเจา้จึงพดูกบัเขาวา่ “แบรด กินซิ” เขาตอบวา่ “ผมไม่อยากกิน” ขา้พเจา้บอกเขาวา่ “อาหารอร่อยนะ 
ดูพอ่ซิ พอ่กินอยา่งเอร็ดอร่อยทีเดียว” แต่แทนท่ีเขาจะเร่ิมกิน เขากลบัพดูอยา่งหนกัแน่นวา่ “ผมไม่ชอบ 
และผมจะไม่ยอมกิน” เม่ือพูดแลว้ ก็ท  าท่าจะร้องไหข้า้พเจา้จึงตอ้งตดัสินใจวา่จะจดัการกบัเขาอยา่งไรดี 
ขา้พเจา้อาจจะพดูกบัเขาอยา่งน้ีก็ได ้“จะกินหรือไม่กิน ถา้ไม่กิน ก็รอเอาไมเ้รียวก็ได”้ หรืออาจจะพดูวา่ 
“เออ ไม่กินก็ตามใจสิ” 

ใครอยู่บนบัลลงัก์ชีวติของท่าน 

แต่วา่ขา้พเจา้มีความคิดท่ีดีกวา่นั้น ขา้พเจา้เอ่ยข้ึนวา่ “แบรด ใครนัง่อยูบ่นบลัลงักชี์วติของลูก
ในเชา้น้ี” เม่ือลูกถามเช่นนั้น น ้าตาเขาก็ไหลออกมาทนัที เพราะเขารู้ดีวา่ค าท่ีขา้พเจา้พดูนั้นมีความหมาย
วา่อยา่งไร เขาไดเ้รียนรู้หลกัขอ้คิดมาแลว้วา่ พระเยซูคริสตจ์ะตอ้งประทบัอยูบ่นบลัลงักจิ์ตใจของเขา 
แต่ขณะนั้น พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัอยูท่ี่นัน่เลย แบรดตอบขา้พเจา้วา่ “พญามาร และตวัผมเองครับ” 
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ขา้พเจา้ถามเขาต่อไปวา่ “ลูกอยากใหใ้ครละนัง่อยูบ่นบลัลงักข์องลูก?” เขาตอบพลางสะอ้ืนวา่ “พระเยซู
ครับ” 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงแนะน าใหเ้ขาอธิษฐานวา่ “โอ พระเยซูท่ีรัก โปรดยกโทษใหข้า้พเจา้ดว้ยท่ีฝ่า
ฝืนค าสั่งของคุณพอ่ขอช่วยใหข้า้พเจา้ชอบไข่ทอดน้ีดว้ย” พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเขา เขา
รับประทานอาหารเชา้ของเขาจนหมดอยา่งเอร็ดอร่อย ถึงแมว้า่เขาบอกวา่ ไม่ชอบ ก่อนท่ีเขายงัไม่ไดชิ้ม
ดูเสียอีก 

ในเยน็วนันั้น เม่ือพวกเราอธิษฐานร่วมกนั ขา้พเจา้จึงถามลูกชายคนโตวา่ ใครนัง่อยูบ่นบลัลงัก์
ชีวติจิตใจของเขา วนัน้ี เขาตอบวา่ “พระเยซูครับ” แลว้ขา้พเจา้จึงหนัมาท่ีแบรด เพื่อถามค าถามอยา่ง
เดียวกนัเขาตอบวา่ “นอกจากตอนทานอาหารเม่ือเชา้น้ี พระเยซูอยูค่รับ” 

เป็นความจริงท่ีง่ายเสียเหลือเกิน แต่ถึงกระนั้น ก็ยงัเป็นจุดส าคญัท่ีสุดในการด าเนินชีวติคริส
เตียน คือการท่ีใหอ้งคพ์ระเยซูคริสตป์ระทบัอยูบ่นบลัลงัก์ชีวติของเรา เราท าเช่นน้ีได ้เม่ือเราเขา้ใจถึงวธีิ
ด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และยอมให้พระองคค์รอบครองชีวิตของเรา เพราะวา่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมา เพื่อท่ีจะเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซูคริสต ์ และเพื่อท่ีจะช่วยใหผู้เ้ช่ือ
ทั้งหลาย สามารถด าเนินชีวิตดว้ยความบริสุทธ์ิ และใหเ้กิดผลมากในการเป็นพยานเพื่อพระองค ์

พระบัญชาและพระสัญญา 

ท่ีขา้พเจา้ไดพ้ดูมาแลว้วา่ การท่ีเราจะแน่ใจวา่ชีวติของเราซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ินั้น เราจะตอ้งจ าค าส าคญัสองค าไว ้ค  าแรก คือ พระบัญชา พระองคท์รงสั่งใหเ้รามีชีวติจิตใจ ท่ี
ซาบซ่านเป่ียมลน้ คือหมายความวา่ ชีวติของเราจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระวิญญาณ
บริสุทธิ และมีฤทธ์ิเดชของพระองคใ์นชีวิต และค าท่ีสอง คือ พระสัญญา พระองคต์รัสวา่ ถา้เราขอส่ิง
ใด ๆ ตามน ้าพระทยัของพระองค ์พระองคจ์ะทรงสดบัฟังเรา และจะทรงโปรดตอบเรา 

เรารู้วา่เราอธิษฐาน ขอตามพระประสงคข์องพระองค ์ เม่ือเราขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรง
ครอบครองชีวติของเรา และประทานฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรา โดยพึ่งอ านาจสิทธิขาดแห่งพระบญัชาของพระ
เจา้เพราะฉะนั้น เราจึงแน่ใจไดว้า่พระองคจ์ะทรงตอบเรา โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชา และได ้

 
ทรงสัญญาวา่ จะกระท าดงันั้นเพื่ออยูท่ี่ไวว้างใจในพระองค ์ถา้จะพดูกนัตามความจริงแลว้ ชีวติ

ของท่านจะไดรั้บการเติมให้ซาบซ่านเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ ไม่ใช่ดว้ยการ
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ขอร้องวงิวอน ในท านองเดียวกนั เม่ือท่านเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือ 
ดงัท่ีพระธรรมเอเฟซสั 2:8,9 ไดก้ล่าวไว ้ และมิใช่เพราะวา่ท่านไดว้งิวอนขอใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มา
ประทบัอยูใ่นชีวติ 

จงจ าไวว้า่ ถา้ท่านเป็นคริสเตียน องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ได ้ สถิตในชีวติของท่านแลว้ 
เพราะฉะนั้นท่านไม่ตอ้งออ้นวอนขอใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มาอีก พระองคป์ระทบัอยูภ่ายในท่านแลว้ 
ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระองคต์ั้งแต่เวลาท่ีท่านกลบัใจเป็นคริสเตียน เพราะฉะนั้น ท่านเพียงแต่
ตอ้งทูลพระองคว์า่ “ขา้พเจา้ขอมอบถวายบลัลงักชี์วติจิตใจของขา้พเจา้แด่พระองคโ์ดยความเช่ือ และ
ขา้พเจา้ขอตอ้นรับเอาความบริบูรณ์ของพระองค ์เขา้มาไวใ้นชีวติจิตจิตใจของขา้พเจา้” 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงส าแดงความผดิบาปให้เราเห็น 

โดยเหตุน้ีเราจึงจ าเป็นตอ้งหายใจทางวญิญาณตลอดไป คือหายใจออก เม่ือพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิไดส้ าแดงความผดิบาปอยา่งหน่ึงอยา่งใดในชีวติของเรา คือเราตอ้งสารภาพต่อพระองค ์ และ
หายใจเขา้ โดยการด าเนินชีวิตดว้ยกนักบัพระวิญญาณ คริสเตียนบางคนหายใจทางวิญญาณเร็วกวา่ และ
บ่อยกวา่คนอ่ืน ท่านตอ้งหายใจออก เม่ือองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทรงส าแดงความผิดบาปในชีวติของ
ทาน ซ่ึงท่านตอ้งสารภาพ คริสเตียนบางคนอาจจะตอ้งหายใจทางวญิญาณ วนัละหลายคร้ัง แต่ส่วนบาง
คน คงตอ้งกระท าเพียงปีละสองสามคร้ังเท่านั้นเอง 

จงอยา่เป็นคนปรักปร าตวัเองจนเกินไป อยา่พยายามเสาะหาความผดิท่ีจะตอ้งสารภาพอยูเ่สมอ 
ท่านจงสารภาพความผิดเฉพาะแต่ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช้ีใหเ้ห็นวา่ ท่านควรจะสารภาพเท่านั้น จง
เช่ือพระเจา้ และพระวจนะของพระองค ์ ไม่ใช่เสาะแสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์หรือความรู้สึก ถา้
หากวา่ท่านมีความจริงใจในการแสวงหาพระเจา้ และความชอบธรรมของพระองค ์ ดว้ยความหิว
กระหายแลว้ ถา้หากท่านสารภาพความผดิบาปของท่าน และถวายบลัลงักชี์วติจิตใจของท่าน ใหอ้งค์
พระเยซูคริสตค์รอบครอง และขอพระเจา้ประทานองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ใหซ้าบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่น
ชีวติจิตใจของท่านแลว้ จงมัน่ใจวา่พระองคจ์ะทรงกระท าเช่นนั้นโดยความเช่ือ ซ่ึงพระสัญญาของ
พระองคเ์ป็นรากฐาน พระเจา้จะทรงพิสูจน์พระองคเ์อง วา่เป็นผูท้รงสัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาของพระองค์
เสมอ 

ความจริง ความเช่ือ ความรู้สึก 

อยา่พึ่งพิงความรู้สึก เราไม่ไดไ้วว้างใจในความรู้สึกของเรา แต่เราไวว้างใจพระสัญญาในพระ
วจนะของพระเจา้ ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตท่ีด าเนินอยูโ่ดยความเช่ือ เราไวว้างใจพระเจา้ผูซ่ึ้งคู่ควรกบัการ
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ไวว้างใจของเรา และพระวจนะของพระองค ์ ขอให้เราดูแผนภาพรถไฟเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราเรียกหวัจกัร
รถไฟวา่ ความจริง คือความจริง แห่งพระสัญญา 

 

 
 

ของพระเจา้ท่ีมีอยูใ่นพระวจนะของพระองค ์ และเรียกตูบ้รรทุกฟืนนั้นวา่ความเช่ือ คือความ
ไวว้างใจในพระเจา้ และพระวจนะของพระองค ์และตูพ้ว่งนั้นเราจะเรียกวา่ ความรู้สึก 

เม่ือเราใส่ฟืนเขา้ไปในเคร่ืองจกัร รถไฟวิง่ไปได ้ แต่วา่ การท่ีจะใชตู้พ้ว่งลากรถไฟ ก็คงไม่
ส าเร็จ ท านองเดียวกนั เราผูเ้ป็นคริสเตียนไม่ไดพ้ึ่งความรู้สึกหรืออารมณ์ในการด าเนินชีวติ แต่พึ่งการ
น าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยมอบความเช่ือของเราไวก้บัพระเจา้ ผูท้รงสัตยซ่ื์อ และพึ่งพระสัญญา
ของพระองคเ์ท่านั้น ความรู้สึกจึงเปรียบเสมือนตูพ้ว่ง ในท่ีสุดจะตามมาเองเม่ือเราด าเนินชีวิตโดยความ
เช่ือ แต่เราไม่ควรพึ่งพิงความรู้สึก หรือเสาะหาประสบการณ์ทางอารมณ์ การท่ีเราแสวงหา
ประสบการณ์ทางอารมณ์ แสดงถึงการปฏิเสธตามหลกัการของความเช่ือ ส่ิงใดท่ีมิไดเ้กิดจากความเช่ือ 
ก็เป็นบาป 

ท่านจะรู้ไดเ้ด๋ียวน้ีวา่ ชีวติของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยการไวว้างใจ
พระเจา้ คือวางใจในพระบญัชาและพระสัญญาของพระองค ์ และท่านจะไดรั้บความแน่ใจในชีวิตของ
ท่าน การท่ีเราจะมีชีวิตด าเนินดว้ยกนักบัพระวิญญาณ เราจะตอ้งแน่ใจวา่ชีวติจิตใจของเราซาบซ่าน
เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แลว้เราจึงฝึกตนเอง ในการหายใจทางวญิญาณต่อไปเร่ือย ๆ 
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2.จงเตรียมพร้อมเพือ่การสงครามทางวญิญาณ 

ประการท่ีสอง ถา้เราตั้งใจท่ีจะด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ ยอมรับฤทธ์ิเดชและการ
ครอบครองของพระองคใ์นชีวติของเราแลว้ เราจ าตอ้งเตรียมพร้อมเพื่อการสงครามทางวิญญาณ เราได้
กล่าวมาแลว้วา่ ชีวติคริสเตียนเป็นชีวิตท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ และผูท่ี้จะด าเนินชีวิตนั้นได ้ มีแต่องคพ์ระ
เยซูคริสตผ์ูเ้ดียวเท่านั้น เราจ าตอ้งเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญสงครามทางวญิญาณ แต่เราผูเ้ป็นคริสเตียนตอ้ง
จ าไวว้า่สงครามนั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระองคท์รงสัญญาวา่ จะต่อสู้แทนเรา 

พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่มีศตัรูอยูส่ามประการ ท่ีเราจะตอ้งต่อสู้ คือ โลก เน้ือหนงั และพญามาร 
ศตัรูทั้งสามน้ีก าลงัท าสงคราม ต่อสู้ผูเ้ช่ือในพระเยซูคริสตทุ์กคน 

โลก 

ค าวา่ “โลก” หมายความวา่อะไร? “สารพดัซ่ึงมีอยูใ่นโลก คือตณัหาของเน้ือหนงั และตณัหา
ของตา และความทะนงในลาภยศ ไม่ไดเ้กิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก” (1 ยอห์น 2:16) 

พระธรรม 1 ยอห์น 2:15-17 เตือนวา่ “อยา่รักโลกหรือส่ิงของในโลก ถา้คนใดรักโลก ความรัก
ต่อพระบิดาไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย เพราะวา่สารพดัซ่ึงมีอยูใ่นโลก คือความใคร่ของเน้ือหนงั และความ
ใคร่ของตา และการอวดอา้งถือตวัในชาติน้ี ไม่ไดเ้กิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลกและโลกน้ีกบั
ความใคร่ของโลกก าลงัผา่นพน้ไป แต่ผูท่ี้ประพฤติตามพระทยัของพระเจา้จะตั้งอยูเ่ป็นนิตย”์ 

ขา้พเจา้ยงัไม่เคยเห็นใครเลยท่ีรักใคร่หลงใหลอยูก่บัส่ิงของในโลกน้ี และขณะเดียวกนั ก็เกิดผล
เพื่อพระเจา้อยา่งแทจิ้รง ความมัง่มีและการประสบความส าเร็จทางดา้นวตัถุไม่ใช่เป็นส่ิงชัว่ร้ายแต่อยา่ง
ใด แต่วา่อยา่ใหเ้ราฝักใฝ่อยูใ่นส่ิงเหล่านั้นใหเ้รารักใคร่องคพ์ระคริสตแ์ละแผน่ดินของพระองค ์ ไม่ใช่
วตัถุส่ิงของของโลกน้ี องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดฝ้ากพระสัญญาไวใ้หแ้ก่เราวา่ “จงช่ืนใจเถิด เพราะวา่ 
เราไดช้นะโลกแลว้” 

เนือ้หนัง 

อ านาจภายนอก และอ านาจภายใน ก าลงัช่วงชิงกนัท่ีจะครอบครองบลัลงักชี์วติจิตใจของเราอยู่
ตลอดเวลา ตราบใดท่ีเรายงัมีชีวติอยู ่ เราจะเป็นอิสระจากการต่อสู้ระหวา่งอ านาจทั้งสองน้ีไม่ได ้
“เพราะวา่ความตอ้งการของเน้ือหนงัต่อสู้พระวญิญาณ และพระวญิญาณก็ต่อสู้เน้ือหนงั เพราะทั้งสอง
ฝ่ายเป็นศตัรูกนั ดงันั้น ส่ิงท่ีท่านทั้งหลายปรารถนาจะกระท าจึงกระท าไม่ได”้ คริสเตียนทุกคนไม่วา่จะ
เขม้แขง็ในดา้นวญิญาณจิตมากแค่ไหน ก็ถูกทดลอง และมกัโนม้เอียงไปในทางบาปดว้ยกนัทุกคน 
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ขา้พาเจา้ควรจะอธิบายใหท้่านทราบถึง ความแตกต่างระหวา่งการทดลอง และการกระท าบาป 
การทดลองคือการโนม้นา้วความรู้สึก ใหก้ระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงผดิต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ ความ
โนม้นา้วเช่นน้ียอ่มเกิดข้ึนกบัทุกคน แมแ้ต่องคพ์ระเยซูคริสต ์ แต่วา่การท่ีเราถูกทดลองนั้นไม่ไดเ้ป็น
บาป การถูกทดลองนั้นกลายเป็นท าบาป ก็ต่อเม่ือเราคลอ้ยตาม และเกิดความอยาก ซ่ึงกลายเป็นราคะ
ตณัหาแลว้ติดตามมาดว้ยการกระท า ท่ีฝ่าฝืนพระบญัญติัของพระเจา้ การต่อสู้กบัเน้ือหนงั เราจะเอาชนะ
ได ้ ถา้หากเรามีความตั้งใจจริง และมอบถวายชีวิตจิตใจของเราใหอ้ยูภ่ายใตก้ารครอบครององคพ์ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ และเผชิญกบัการทดลองน้ีโดยพึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์ พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “จง
ด าเนินดว้ยกนักบัพระวิญญาณ และท่านจะไม่กระท าตามความปรารถนาของเน้ือหนงั” ใน
ชีวติประจ าวนัของเราเม่ือเราเผชิญการทดลอง เรายอมรับวา่เรามีความอ่อนแอ เราจึงอธิษฐานขอใหพ้ระ
เยซูคริสตท์รงจดัการกบัปัญหาของเรา 

พญามาร 

พระธรรม 1 เปโตร 5:7,8 มีความวา่ เราจ าเป็นตอ้งมอบความกระวนกระวายของเราไวก้บัพระ
เจา้ เพราะพระองคท์รงห่วงใย และทรงเฝ้ารักษาเราอยูเ่สมอ เราจ าเป็นตอ้งระมดัระวงั เพราะศตัรูของเรา
คือพญามาร ก าลงัหาช่องท่ีกระโดดตะครุบตวัเรา มนัเป็นเสมือนศตัรูท่ีก าลงัหิวกระหาย เปรียบประดุจ
สิงโตท่ีก าลงัจะตะครุบเหยือ่ยของมนัซาตานเป็นศตัรูท่ีมีตวัตนจริง ๆ ฉะนั้นอยา่ใหเ้ราเขา้ใจผดิเรา
จ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงั และรู้ถึงกลเมด็ของมนั เพื่อมนัจะไม่สามารถท าใหเ้ราพา่ยแพ ้ หรือท าลายชีวติของ
เราได ้

วนัหน่ึงศิษยาภิบาลหนุ่มคนหน่ึง พดูกบัขา้พเจา้วา่ “ผมกลวัซาตานจริง ๆ” ขา้พเจา้ตอบเขาวา่ 
“คุณควรจะกลวัซาตาน ถา้คุณคิดวา่ คุณสามารถบงัคบับญัชาตวัเองไดแ้ต่ถา้หากคุณเตม็ใจท่ีจะใหพ้ระ
เยซูคริสตบ์งัคบับญัชาชีวิตของคุณ คุณไม่ตอ้งกลวัมนั เพราะพระคมัภีร์สอนไวว้า่ “พระองคผ์ูท้รงอยูใ่น
ท่านทั้งหลาย เป็นใหญ่กวา่ผูน้ั้นท่ีอยูใ่นโลก” 

พญามารซาตานไดรั้บการพา่ยแพ ้ เม่ือสองพนัปีล่วงมาแลว้ เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดก้ระท าให้
ค  าพยากรณ์ส าเร็จ ขณะท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผดิบาปของเรา ถึงแมว้า่
ซาตานจะมีอ านาจมากมาย มีอิทธิพลเหนือมนุษย ์ แต่มนัก็มีอ านาจเพียงเท่าท่ีพระเจา้ไดอ้นุญาตใหม้นัมี
เท่านั้น เพราะเหตุน้ีพวกสาวกจึงสามารถอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพ เม่ือเขาก าลงัเผชิญ
การข่มเหงอยา่งใหญ่หลวงวา่ “พวกเขาไดก้ระท าในส่ิงท่ีพระองคท์รงด าริไวก่้อนแลว้” 
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อย่าเข้าไปในกรงสิงโต 

ขา้พเจา้พดูกบัเพื่อนศิษยาภิบาล ผูซ่ึ้งตั้งบา้นเรือนในเมืองท่ีมีสวนสัตวใ์หญ่แห่งหน่ึงวา่ เมืองน้ี
มีสิงโตตั้งหลายตวัจะท าอยา่งไรกบัสิงโตเหล่านั้น? เขาตอบขา้พเจา้วา่ “เราขงัสิงโตเหล่านั้นไวใ้นกรง!” 
ขา้พเจา้พดูต่อไปวา่ “ซาตานก็อยูใ่นกรงเหมือนกนั” เม่ือท่านไปเท่ียวสวนสัตว ์ท่านอาจจะไปยนืดูสิงโต
ในกรง และเห็นมนัเดินไปเดินมา แต่วา่มนัไม่สามารถท่ีจะท าอนัตรายแก่ท่านได ้ถึงแมว้า่ ท่านจะเขา้ไป
ใกล ้ๆ กรง มนัก็ท าอะไรไม่ได ้ถา้หากท่านระมดัระวงัแต่วา่ท่านไม่ควรเขา้ไปในกรง เพราะท่านอาจตก
เป็นเหยื่อของสิงโตก็ได ้ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งกลวั ตราบใดท่ีท่านยนือยูห่่างจากกรง 

“ท่านไม่ตอ้งกลวัซาตาน ถา้หากท่านพึ่งพิงอยูใ่นองคพ์ระคริสต ์ และไม่ไดอ้าศยัความสามารถ
ของตวัเอง จงจ าไวว้า่ ซาตานไม่สามารถจะท าอะไรท่านได ้ นอกจากพระเจา้ผูท้รงไวซ่ึ้งพระสติปัญญา
จะทรงอนุญาตใหม้นักระท า” 

อาจารยเ์ปาโลเตือนเราวา่ “จงสวมยทุธภณัฑท์ั้งส้ินของพระเจา้ เพื่อจะต่อตา้นยทุธอุบายของ
พญามารได ้ เพราะวา่เราไม่ไดต่้อสู้กบัเน้ือหนงัและเลือด แต่ต่อสู้กบัผูมี้บรรดาศกัด์ิ และต่อสู้กบัผูมี้
อ  านาจ และต่อสู้กบัผูค้รองครองในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี และต่อสู้กบับรรดาวญิญาณอนัชัว่ใน
สถานอากาศ” 

ซาตานและอ านาจแห่งความมืดทั้งหลายเป็นศตัรูท่ีแทจ้ริงของเรา เราจะตอ้งระมดัระวงั และรู้
ยทุธวธีิการท างานของมนั แต่เราไม่ตอ้งกลวัมนั ถา้เราไวว้างใจพระเจา้มนัจะท าอะไรเราไม่ได ้ ถึงแมว้า่
มนัจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการหลอกลวงใหค้ริสเตียนฝ่าฝืนพระบญัชาของพระเจา้ แต่ถา้เรายงัเป็นคริส
เตียนท่ีฝักใฝ่อยูใ่นความปรารถนาของเน้ือหนงั ก็จงรู้เถิดวา่ ความหายนะก าลงัจะเกิดข้ึนกบัชีวติและ
คริสตจกัรของเรา 
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3.จงรู้ถึงสิทธิของท่านในฐานะทีท่่านเป็นบุตรของพระเจ้า 

ประการท่ีสาม ถา้เราจะด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณ เราจ าเป็นตอ้งรู้ถึงสิทธิของเราใน
ฐานะท่ีเราเป็นบุตรของพระเจา้ เราจะตอ้งรู้จกัมรดกฝ่ายวิญญาณของเรา เราจะตอ้งรู้ถึงวธีิน าเอาสายธาร
ท่ีไม่รู้แหง้เหือดแห่งความรักของพระเจา้ ฤทธ์ิเดช การอภยับาป และพระคุณอนัเป่ียมลน้ของพระองค ์
มาหล่อเล้ียงชีวติของเรา ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะเรียนรู้วา่พระเจา้คือผูใ้ด มนุษยเ์ป็นใคร และสิทธิ
ของเราในฐานะท่ีเราเป็นบุตรของพระเจา้ คือเราจะตอ้งสละเวลาอ่าน ศึกษา ท่องจ า และไตร่ตรองพระ
วจนะของพระองคอ์ธิษฐาน และเป็นพยานเพื่อพระเยซู 

ชีวติทีส่มดุลย์ 

ขา้พเจา้ตระหนกัในใจวา่ เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะด าเนินชีวิต ดว้ยกนักบัพระวญิญาณอยา่งแขง็ขนั
มัน่คง โดยปราศจากการใชเ้วลา ในการมีสามคัคีธรรมกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยทางพระวจนะของ
พระองคอ์ยา่งไม่รีบเร่ง ในการอธิษฐานและในการสดบัฟังพระสุรเสียง เพื่อรับการน าของพระองค ์ ใน
กิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงเป็นรากฐานแห่งการเป็นพยานเพื่อพระเยซู และอีกประการหน่ึง ขา้พเจา้ก็อดท่ีจะ
เนน้ไมไ่ดว้า่ ถา้ปราศจากการเป็นพยาน (ถึงความเช่ือในพระเยซู ใหแ้ก่คนอ่ืนฟัง) การศึกษาพระคมัภีร์ 
และการอธิษฐานแลว้ ชีวิตฝ่ายจิตวญิญาณของเราก็จะคลอ้ยลงสู่ความทอ้แทใ้จ และขาดฤทธ์ิอ านาจของ
พระเจา้ จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการท างานกบัคริสเตียนจ านวนพนั ๆ คน ขา้พเจา้เช่ือมัน่เหลือเกิน
วา่ ไม่มีใครสามารถมีความช่ืนชมยนิดีในชีวิตอนัครบบริบูรณ์ของตนเป็นมรดกจากพระคริสต ์ โดยท่ี
ไม่ไดจ้ดัความสมดุลยร์ะหวา่งการศึกษาพระคมัภีร์ การอธิษฐาน และการเป็นพยานแก่คนอ่ืนในชีวติ
ของเขา เราตอ้งด าเนินชีวติอนับริบูรณ์ซ่ึงเป็นชีวิตอนัน่าต่ืนเตน้ แต่ในขณะเดียวกนั เราจะตอ้งแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐน้ีใหแ้ก่คนอ่ืนดว้ย 

แต่มีขอ้ควรระวงัคือ ใหเ้ราเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้วา่ การท่ีเราเจริญข้ึนฝ่ายวิญญาณ และมี
ประสบการณ์ในการรับฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ซ่ึงท าใหชี้วติของเราเกิดผลในการเป็นพยานนั้น เป็นผล
เน่ืองมาจากความเช่ือเพียงอยา่งเดียว พระคมัภีร์สอนไวอ้ยา่งชดัแจง้ทีเดียว “คนชอบธรรม จะมีชีวติ
ด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” 

ผลแห่งความเช่ือ 

คริสเตียนเป็นจ านวนมากฉงนสนเท่ห์ในขอ้น้ี เขาคิดวา่การปฏิบติัพระเจา้ (การศึกษาพระคมัภีร์ 
การอธิษฐาน และกิจกรรมทางดา้นจิตวญิญาณต่าง ๆ) คือวิถีทางท่ีจะน าเขาไปสู่ความเช่ือในชีวติของเขา 
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คริสเตียนเหล่าน้ีใชเ้วลามากมายในการศึกษาพระคมัภีร์ และการอธิษฐาน เขาพยายามออกไปเป็นพยาน
เพื่อพระคริสต ์ และเช่ือฟังพระบญัชาต่าง ๆ ของพระเจา้ ซ่ึงเขาคิดวา่ ถา้เขาท าไดส้ าเร็จ เขาจะไดรั้บ
ชีวติคริสเตียนท่ีครบบริบูรณ์ ถึงกระนั้นก็ตามคริสเตียนเหล่าน้ี ด าเนินชีวติท่ีพา่ยแพ ้ทอ้แทใ้จ ขาดฤทธ์ิ
อ านาจและปราศจากผล เขาเขา้ใจวา่ ปัญหาของเขาคือ เขายงัท าส่ิงเหล่านั้นไม่เพียงพอ ดงันั้นเขาจึงใช้
เวลามากยิง่กวา่นั้นในการอธิษฐาน และศึกษาพระคมัภีร์ อยา่งไรก็ตามการกระท าของเขายิง่น าไปสู่
ความทอ้ใจ ความพา่ยแพห้นกักวา่เก่า 

การศึกษาพระคมัภีร์ การอธิษฐาน การเป็นพยาน และการเช่ือฟัง เป็นผลของความเช่ือในชีวติ 
ไม่ใช่เป็นวถีิทางน าไปถึงความเช่ือ เม่ือชีวติของท่าน ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีมีชีวติชีวาข้ึน การอธิษฐานมีพลงัข้ึน และการเป็นพยานเกิดผลดีข้ึน 
และการเช่ือฟัง จะน าความยินดีมาสู่ท่านมากยิง่ข้ึน ผลแห่งการเช่ือฟังของท่านในการกระท าส่ิงต่าง ๆ 
ดงักล่าวมาแลว้ จะท าใหค้วามเช่ือของท่านเจริญยิง่ข้ึน และท่านจะมีชีวติคริสเตียนท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน พระ
ธรรมยากอบ 2:22 กล่าวถึงชีวติของอบัราฮมัวา่ “อบัราฮมัเช่ือพระเจา้ และพระองคท์รงถือวา่ความเช่ือ
นั้น เป็นความชอบธรรมแก่ท่าน” 

ถูกแลว้ การศึกษาพระคมัภีร์ การอธิษฐาน และการเช่ือฟัง เป็น ส่ิงส าคัญ แต่เป็นผลเน่ืองมาจาก
ชีวติแห่งความเช่ือ ไม่ใช่วถีิทางน าไปสู่ความเช่ือ 

ก าลงัในพระคริสต์ 

อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “ขอท่านจงมีก าลงัข้ึน ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และในฤทธ์ิเดชอนัยิง่ใหญ่
ของพระองค”์ องคพ์ระเยซูคริสตท์รงประทบัอยูใ่นชีวิตของเราทั้งหลาย ผูซ่ึ้งเป็นบุตรของพระเจา้โดย
ความเช่ือ โดยฤทธ์ิอ านาจอนัใหญ่ยิง่ แห่งการคืนพระชนมข์องพระองค ์ขา้พเจา้เองไม่มีก าลงัในตวัเอง 

เม่ือขา้พเจา้ยงัหนุ่มแน่น ก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั และต่อมาเป็นนกัธุรกิจ ขา้พเจา้มีความ
เช่ือมัน่ในตวัเองมาก ขา้พเจา้ภูมิใจในส่ิงท่ีขา้พเจา้สามารถกระท าไดข้า้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่ มนุษย์
สามารถกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดได ้ถา้เขาจะยอมเสียสละ และท างานหนกั ขา้พเจา้เองก็เคยผา่นชีวติท่ีไดรั้บ
ความส าเร็จมาแลว้ แต่เม่ือขา้พเจา้รับเช่ือเป็นคริสเตียน หลกัปรัชญาแห่งชีวติของขา้พเจา้ไดรั้บการ
เปล่ียนแปลงใหม่หมด ขา้พเจา้ด าเนินชีวิตดว้ยความไวว้างใจ แทนท่ีจะมีชีวิตท่ีเตม็ไปดว้ยการ
ตะเกียกตะกาย มานะพยายาม 

ขา้พเจา้รู้ดีวา่ ขา้พเจา้เอง ไม่สามารถด าเนินชีวติคริสเตียนไดโ้ดยอาศยัตวัเอง ขา้พเจา้มีความ
อ่อนแอ แต่ในพระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้มีก าลงัเพิ่มข้ึน เหมือนท่ีอาจารยเ์ปาโลไดพ้ดูวา่ “ขา้พเจา้ผจญทุกส่ิง
ได ้ โดยพระองคไ์ดท้รงเสริมก าลงัของขา้พเจา้” “เพราะวา่ขา้พเจา้มิไดป้ระทานจิตท่ีขลาดกลวัใหแ้ก่เรา 
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แต่ไดป้ระทานจิตท่ีประกอบดว้ยฤทธ์ิแห่งความรัก และการบงัคบัตนเองให้แก่เรา” “เพราะวา่พระองคผ์ู ้
ทรงอยูท่่านทั้งหลาย เป็นใหญ่กวา่ผูน้ั้นท่ีอยูใ่นโลก” 

ในพระธรรมยอห์น บทท่ี 15 องคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดท้รงเนน้ถึงความส าคญัวา่ เราจ าเป็นท่ี
จะตอ้งรับก าลงัของเราจากพระองค ์“จงเขา้สนิทอยูใ่นเรา และเราเขา้สนิทอยูใ่นท่านแขนงจะออกผลเอง
ไม่ได ้ นอกจากจะติดอยูก่บัเถาฉนัใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ไดน้อกจากจะเขา้อยูใ่นเราฉนันั้น เรา
เป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผูท่ี้เขา้สนิทอยูใ่นเราและเราเขา้สนิทอยูใ่นเขา ผูน้ั้นก็จะเกิดผลมาก 
เพราะถา้แยกจากเราแลว้ ท่านจะท าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย” 

โดยอาศยัก าลงัของเราเองแลว้ เราช่วยตวัเองไม่ไดเ้ราขาดอ านาจ ขาดผล เราเป็นเสมือนก่ิงท่ีตดั
ออกจากล าตน้ถึงแมว้า่เราจะพยายามด าเนินชีวติคริสเตียนของเราเอง ก็ไม่ส าเร็จ แต่ถา้หากเราติดสนิท
อยูใ่นองคพ์ระเยซูคริสต ์ และพระองคป์ระทบัอยูใ่นชีวิตของเรา พระองคจ์ะด ารงชีวิตของพระองคเ์อง
ผา่นชีวติของเรา และกระท าใหเ้รามีชีวิตเป็นพยานท่ีเกิดผลเพื่อพระองค ์

การน าวญิญาณของคน 

พระเยซูไดต้รัสไวใ้นพระธรรมยอห์น 15:8 ถึงความส าคญัในการเป็นพยานท่ีเกิดผลวา่ “พระ
บิดาของเรา ทรงไดรั้บเกียรติเพราะเหตุน้ี คือ เม่ือท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ท่านก็เป็นสาวกของเรา” และ
ในพระธรรมมทัธิว 4:19 พระองคก์็ตรัสไวเ้ช่นเดียวกนัวา่ “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านใหเ้ป็นผู ้
หาคนดัง่หาปลา” เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะตามพระองคไ์ป และเป็นหนา้ท่ีของพระองค ์ ท่ีจะท าใหเ้ราเป็น
ผูน้ าวญิญาณของคนมาหาพระองค ์ เป็นท่ีน่าช่ืนชมยนิดีมิใช่หรือท่ีรู้วา่ การท่ีเราจะเกิดผลมากนั้น เป็น
หนา้ท่ีขององคพ์ระเยซูคริสต์ 

พระเจา้มิไดป้ระสงคอ์ะไรจากเรา นอกจากชีวติท่ีพร้อมท่ีจะรับใชพ้ระองค ์ การไวว้างใจ และ
การเช่ือฟังพระองคเ์ท่านั้น เราจ าตอ้งด าเนินชีวติดว้ยความบริสุทธ์ิ และบอกคนอ่ืนถึงองคพ์ระเยซูคริสต์
ทุกโอกาส แต่การท่ีเขาจะสนองตอบค าพยานของเรานั้น ข้ึนอยูก่บัการท างานขององคพ์ระวิญญาณ
บริสุทธ์ิในชีวติของเขา การเป็นพยานท่ีเกิดผลนั้น คือการประกาศเร่ืองพระเยซูใหแ้ก่คนอ่ืน โดยพึ่งฤทธ์ิ
เดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระราชกจิของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ขา้พเจา้ไม่เคยน าผูใ้ดมาหาพระเยซูเลย ไม่เคยเลย ถึงแมว้า่ขา้พเจา้ไดรั้บสิทธิพิเศษในการน าคน
อ่ืนนบัพนั อธิษฐานตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ เน่ืองจากค าพยานของขา้พเจา้ การน าคนมาหาพระ
เยซูคริสต ์เป็นพระราชกิจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจอวดอา้งเม่ือเกิดผลมาก หรือ
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มีความทอ้แทใ้จเม่ือเกิดผลนอ้ย การเกิดผลเป็นหนา้ท่ีของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งกระท าพระราชกิจ
ของพระองคใ์นตวัของขา้พเจา้และผา่นชีวติของขา้พเจา้ เพื่อจะใหเ้กิดผล และเปล่ียนชีวิตของคนอ่ืน  

ฤทธ์ิเดชขององคพ์ระเยซูคริสต ์มีไวส้ าหรับทุกคนท่ีไวว้างใจพระองค ์อาจารยเ์ปาโลเขียนไวว้า่ 
“ฤทธานุภาพอนัใหญ่หลวงของพระองค ์ ส าหรับเราทั้งหลายท่ีเช่ือมีเพียงไรตามพระก าลงัและฤทธ์ิเดช
ของพระองค ์ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท าในพระคริสต ์ คร้ังเม่ือทรงบนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาจากตาย 
และใหส้ถิตเบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคใ์นสวรรคส์ถาน ซ่ึงสูงยิง่เหนือการปกครอง เหนืออ านาจ
เหนือฤทธ์ิ เหนืออานุภาพ และเหนือนามทั้งปวงท่ีเขาเอ่ยข้ึน มิใช่ในสมยัน้ีเท่านั้น แต่ในอนาคตดว้ย 
พระองคไ์ดป้ราบส่ิงสารพดัทั้งปวงลงไวใ้ตพ้ระบาทของพระองค ์ และไดท้รงตั้งพระองคไ์วเ้ป็นประมุข 
เหนือส่ิงสารพดัแห่งคริสตจกัรซ่ึงเป็นพระกายของพระองค ์ คือซ่ึงเตม็บริบูรณ์ดว้ยพระองคผ์ูส้ถิตอยูท่ ัว่
ทุกแห่งทุกต าบล” 

 

“เราจะอยู่กบัท่านทั้งหลายเสมอไป” 

องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงบญัชาอคัรสาวกของพระองคใ์ห้ออกไปประกาศพระกิตติคุณทัว่โลก 
และพระองคท์รงสัญญาวา่จะสถิตอยูก่บัเขา พระองคต์รัสไวด้งัน้ี “ฤทธานุภาพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ใน
แผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศใหเ้ป็น
สาวก ใหรั้บบพัติศมาในนามแห่งพระบิดาและพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนเขาใหถื้อรักษา
ส่ิงสารพดัซ่ึงเราไดส้ั่งพวกท่านไว ้น่ีแหละ เราจะอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตยก์วา่จะส้ินโลก” 

พระองคมิ์ไดต้รัสแก่สาวกของพระองคว์า่ “จงออกไปทัว่โลก และจงโชคดีเถิด” แต่พระองค์
ตรัสวา่ “จงมัน่ใจในส่ิงน้ี คือ เราจะสถิตอยูก่บัท่านทั้งหลายเสมอไป จนกวา่จะส้ินยคุ” “เราจะไม่ละท่าน
หรือทอดทิ้งท่านเลย” 

องคพ์ระผูช่้วยให้รอดของเราทรงพระชนมอ์ยู ่ พระองคผ์ูซ่ึ้งเรารับใช ้ เป็นพระเจา้ผูท้รงฤทธานุ
ภาพ พระองคผ์ูท้รงเป็น “พระฉายาของพระะเจา้ ผูซ่ึ้งไม่ประจกัษแ์ก่ตา ทรงเป็นบุตรหวัปี เหนือสรรพ
ส่ิงทั้งปวง เพราะวา่ในพระองคส์รรส่ิงไดถู้กสร้างข้ึน ทั้งในทอ้งฟ้าและท่ีแผน่ดินโลก ส่ิงซ่ึงประจกัษแ์ก่
ตาและส่ิงซ่ึงไมป่ระจกัษแ์ก่ตา ไม่วา่จะเป็นเทวบลัลงักห์รือเป็นเทพอาณาจกัรหรือเป็นเทพผูค้รอง หรือ
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ศกัดิเทพ สรรส่ิงทั้งส้ินถูกสร้างข้ึนโดยพระองค ์ และเพื่อพระองค.์..เพราะวา่พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีจะ
ใหค้วามบริบูรณ์ทั้งส้ินธ ารงในพระองค.์...ซ่ึงคลงัสติปัญญา และความรู้ทุกอยา่งทรงปิดซ่อนไวใ้น
พระองค.์..จงระวงัใหดี้ อยา่ใหผู้ใ้ดท าใหท้่านตกเป็นเหยือ่ ดว้ยหลกัปรัชญา และดว้ยค าล่อลวงอนัเหลว
ใหลตามต านานของมนุษย ์ ตามภูตปีศาจของจกัรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสตเ์พราะวา่ในพระองคน์ั้น 
สภาพของพระเจา้ด ารงอยูอ่ยา่งบริบูรณ์ และท่านไดบ้รรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองคผ์ูเ้ป็นศีรษะ
แห่งปวงเทพ ผูค้รอง และศกัดิเทพ” 

ทรงตอบสนองความต้องการทุกอย่าง 

ถา้เรามีองคพ์ระคริสต ์ เรามีทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการเหมือนท่ีอาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนถึงคริสตจกัร
โคโลสีวา่ ในพระองคน์ั้น เราไดรั้บความบริบูรณ์ทุกอยา่ง ตามวนัเวลาของท่าน พระเจา้จะประทาน
ใหแ้ก่ท่าน ท่านตอ้งการความรักหรือ องคพ์ระเยซูคริสตท์รงเป็นความรักท่ีจุติลงมาประสูติ ท่าน
ตอ้งการความยนิดีหรือ พระองคท์รงเป็นความยนิดี ท่านตอ้งการสันติสุขหรือ พระองคท์รงเป็นสันติสุข
แท ้ ท่านตอ้งการความอดทนหรือ พระองคท์รงเป็นผูอ้ดกลั้นพระทยัไวน้าน ๆ ท่านตอ้งการสติปัญญา
หรือ พระองคท์รงเป็นเจา้แห่งสติปัญญา 

ท่านตอ้งการวตัถุส่ิงของเพื่อท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ดีข้ึนหรือส่ิงเหล่าน้ีมีพร้อมในพระองค ์ พระองค์
ทรงเป็นเจา้ของสรรพสัตวท์ั้งปวงบนภูเขาหลายพนัยอด และขา้พเจา้ขอเตือนท่านวา่ พระองคท์รง
สัญญาท่ีจะจดัหาส่ิงท่ีตอ้งการใหแ้ก่ทุกคนท่ีไวว้างใจในพระองค ์ ถา้ท่านมีพระเยซูคริสตท์่านไม่
ตอ้งการส่ิงอ่ืนใดเลย 

ให้รู้จักองค์พระคริสต์ดียิง่ขึน้ 

เพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนควรจะรู้จกัเสาะแสวงหาวธีิท่ีจะรู้จกัพระองคดี์ยิง่ข้ึน เราจะรู้จกั
พระองคดี์ยิง่ข้ึนโดยการใชเ้วลากบัพระองค ์ ในการอ่านและภาวนาพระธรรมของพระองค ์ สนทนากบั
พระองคโ์ดยการอธิษฐาน เช่ือฟังพระบญัชาของพระองค ์ และบอกเล่าใหค้นอ่ืนทราบถึงพระองค ์ ถา้
หากขาดสามส่ิงน้ีในชีวติของเขา คริสเตียนจะรู้จกัพระองคดี์ไม่ไดใ้หเ้ราพิจารณาพระวจนะของพระเจา้
ขอ้ท่ีวา่ดว้ยประโยชน์ท่ีคริสเตียนจะไดรั้บ เน่ืองดว้ยพระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนแทนเรา 
อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนถึงคริสเตียนท่ีกรุงโรมถึงมรดกท่ีพวกเขาไดรั้บเม่ือเช่ือเป็นคริสเตียน ดงัน้ี 

“คนเป็นอนัมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวท่ีมิไดเ้ช่ือฟังฉนัใด คนเป็นอนัมากก็เป็นคนชอบ
ธรรมเพราะพระองคผ์ูเ้ดียวท่ีไดท้รงเช่ือฟังฉนันั้น เม่ือมีธรรมบญัญติั ก็ท าใหมี้การละเมิดธรรมบญัญติั
ปรากฏมากข้ึน แต่ท่ีใดมีบาปรากฏมากข้ึน ท่ีนัน่พระคุณก็จะไพบูลยย์ิง่ข้ึน เพื่อวา่บาปไดค้รอบง าท าให้
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ถึงซ่ึงความตายฉนัใด พระคุณก็ครอบง าดว้ยความชอบธรรม ใหถึ้งซ่ึงชีวตินิรันดร์โดยทางพระเยซู
คริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราฉนันั้น” 

อ านาจของความบาป ถูกท าลายเสียแล้ว 

“ถา้เช่นนั้นแลว้ เราจะวา่อยา่งไร เราควรจะอยูใ่นบาปต่อไปเพื่อใหพ้ระคุณมีมากยิง่ข้ึนหรือ? 
อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั้นเลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแลว้ จะมีชีวิตอยูใ่นบาปต่อไปอยา่งไรได ้ ท่านไม่รู้หรือวา่ 
เราทั้งหลายท่ีไดรั้บบพัติศมาเขา้ในพระเยซูคริสต ์ก็ไดรั้บบพัติศมานั้นเขา้ในความตายของพระองค ์ เหตุ
ฉะนั้นเราจึงถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้ โดยการรับบพัติศมาเขา้ส่วนในการตายนั้น เพื่อวา่ เม่ือพระคริสต์
ไดท้รงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตาย โดยเดชพระสิริของพระบิดาแลว้ เราก็จะไดด้ าเนินตามชีวิต
ใหม่ดว้ยเหมือนกนั...เราทั้งหลายรู้แลว้วา่ตวัเก่าของเรานั้น ไดถู้กตรึงไวก้บัพระองคแ์ลว้ เพื่อท่ีตวับาป
นั้นจะถูกท าลายใหส้ิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป...เหมือนกนัเช่นนั้นแหละ ท่าน 

 
ทั้งหลายจงถือวา่ ท่านไดต้ายต่อบาป และมีชีวติสนิทกบัพระเจา้ในพระเยซูคริสต.์...อยา่ยก

อวยัวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเคร่ืองใชใ้นการอธรรม แต่จงถวายตวัของท่านแก่พระเจา้เหมือนหน่ึง
คนท่ีเป็นขั้นมาจากความตายแลว้ และจงใหอ้วยัวะเป็นเคร่ืองใช ้ ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจา้ ท่าน
ทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ถา้ท่านยอมตวัรับใชฟั้งค าของผูใ้ด ท่านก็เป็นทาสของผูท่ี้ท่านเช่ือฟังนั้น คือเป็น
ทาสของบาปซ่ึงน าไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเช่ือฟัง ซ่ึงน าไปสู่การชอบธรรมก็ตาม” 

โอ ช่างน่ามหศัจรรยเ์สียน่ีกระไร ท่ีรู้วา่อวยัวะในร่างกายของเรา ซ่ึงไดแ้ก่ตา หู ริมฝีปาก มือ 
เทา้ เป็นตน้ สามารถท่ีจะใชใ้นการถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ได ้

เราไม่ใช่หุ่นกระบอก 

นกัศึกษาคนหน่ึงถามขา้พเจา้วา่ “ถา้ผมถวายชีวติใหแ้ก่พระเยซูคริสต ์ ผมก็จะเป็นเหมือนหุ่น
กระบอกใช่ไหมครับ” เปล่าเลย เราจะไม่เป็นหุ่นกระบอก เรามีสิทธิในการเลือก เรามีเสรีภาพในทาง
ศีลธรรม พระเจา้ทรงน าและทรงหนุนใจเรา แต่วา่เราตอ้งตามพระองค ์ พระองคไ์ม่ทรงบงัคบัเรา เรายิง่
เขา้ใจถึงความรัก ความสัตยซ่ื์อ และฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้มากเท่าใด เราก็ยิง่จะมอบชีวติประจ าวนั
ของเราใหอ้ยูใ่นความดูแลของพระเจา้มากข้ึนเท่านั้น เคล็ดลบัแห่งความส าเร็จในการด าเนินชีวติคริส
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เตียนก็คือ ตอ้งยอมใหอ้งคพ์ระเยซูคริสต ์ ประทบัอยูบ่นบลัลงักชี์วติของเรา เม่ือเราตั้งใจท่ีจะฝ่าฝืนพระ
บญัชาของพระองค ์เราไม่สามารถด าเนินชีวติคริสเตียนได ้

คร้ังหน่ึง ขา้พเจา้พาภรรยาและลูกชายสองคน ไปเท่ียวสวนพฤษชาติ ซ่ึงมีล าธารต้ืนไหลผา่น 
ขณะท่ีเราก าลงัเดินบนกอ้นหินขา้มล าธารนั้น ขา้พเจา้ก็จบัมือของแบรดเลย ์ ลูกชายอายหุา้ขวบเอาไว้
เพราะกอ้นหินล่ืนมาก ทนัใดนั้น แบรดเลยก์็ล่ืนไหลลงไป ถา้ขา้พเจา้ไม่ฉุดเขาไวม้ัน่แลว้ เขาอาจะหก
ลม้และไดรั้บบาดเจบ็ก็ได ้ เม่ือเราก าลงัเดินต่อไป แบรดเลยม์องหนา้ขา้พเจา้ดว้ยความขอบคุณ และพดู
วา่ “พอ่ครับ ขอบคุณมากท่ีช่วยผมไว ้ไม่ใหผ้มหกลม้” 

พระเจ้าทรงรับเราไว้ 

ในประเด๋ียวนั้นดูประหน่ึงวา่พระเจา้ก าลงัตรัสกบัขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดแ้หงนหนา้ข้ึน และพดู
กบัพระองคว์า่ “ขา้แต่พระบิดา ขา้พเจา้มีความยนิดีหลือเกิน ท่ีพระองคท์รงยดุมือขา้พเจา้ไว ้มีหลายคร้ัง
ท่ีพระองคท์รงยดึขา้พเจา้ไว ้ มิใหล้ม้ลง” โอชี้วิตคริสเตียนช่างเป็นชีวติท่ีมหศัจรรย ์ เป็นชีวติท่ีต่ืนเตน้
เม่ือเรายอมใหพ้ระเจา้เป็นผูบ้งัคบับญัาชา เม่ือเราด าเนินชีวิตกบัพระองคทุ์กชัว่ลมหายใจ ทุก ๆ วนั และ
ยอมใหพ้ระองค ์“ยดึมือเราเอาไว”้ 

การด าเนินชีวติกบัองคพ์ระคริตอ์ยา่งสนิทสนม ในฐานะท่ีพระองคท์รงเป็นทั้งพระผูช่้วยให้
รอดและเป็นสหายของเรา น่ีแหละคือชีวติคริสเตียนท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่การกระเสือกกระสน ปฏิบติัตนดว้ย
การรักษาขอ้บญัญติัอยา่งเคร่งครัดเหมือนท่ีคริสเตียนทัว่ไปเขา้ใจผดิ ฉะนั้นถา้หากท่านปรารถนาท่ีจะ
ด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณ จงรู้ถึงสิทธิของท่านในฐานะท่ีท่านเป็นบุตรของพระเจา้ แลว้ท่าน
จะพดูเหมือนอาจารยเ์ปาโลไดว้า่ “ขา้พเจา้กระท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเสริมก าลงัของ
ขา้พเจา้” 
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4.จงด าเนินชีวติโดยความเช่ือ 

ประการท่ีส่ี ถา้เราด าเนินชีวิตดว้ยกนักบัพระวิญญาณ เราจ าเป็นตอ้งด าเนินชีวติโดยความเช่ือ 
แต่น่าเศร้าใจท่ีมีคริสเตียนผูส้ัตยซ่ื์อเป็นจ านวนมากท่ีด าเนินชีวติท่ีเนน้หนกัในดา้นอารมณ์ ขา้พเจา้ไม่
เคยพบเห็นส่ิงใดท่ีท าใหชี้วิตคริสเตียนพา่ยแพไ้ปยิง่กวา่ส่ิงน้ี เราไม่ด าเนินชีวติคริสเตียนโดยอาศยั
ความรู้สึก เราด าเนินชีวิตโดยความเช่ือ เหมือนท่ีพระธรรมฮีบรู 11:6 กล่าววา่ “ถา้ปราศจากความเช่ือ
แลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็หามิได ้” และในพระธรรม มาลาเทีย 3:11 อาจารยเ์ปาโลก็เตือนเราไว้
เหมือนกนัวา่ เราตอ้ง “ด าเนินชีวติโดยความเช่ือ” 

อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีสมควรนั้นเป็นผลท่ีเน่ืองมาจากความเช่ือ และการเช่ือฟังของเรา 
ความรู้สึกและอารมณ์เป็นส่ิงท่ีดี ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีประทานความรู้สึกและอารมณ์ใหแ้ก่เรา เราไม่
ตอ้งละอายในการแสดงออก แต่เราไม่ควรเนน้จนเกินไป การแสวงหาแต่ประสบการณ์ทางอารมณ์
เท่านั้นเป็นการหลู่เกียรติพระเจา้ เพราะเป็นการขดัขืนค าสั่งของพระองคท่ี์สั่งใหเ้รามีชีวติอยูโ่ดยความ
เช่ือ ฉะนั้นจงใหพ้ระเยซูคริสตค์วบคุมความรู้สึกและอารมณ์ของท่าน 

ในพระธรรม ยอห์น 14:21 ช้ีใหเ้ห็นวา่ วธีิแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมนั้น คือการเช่ือฟัง
องคพ์ระเยซูคริสตพ์ระองคต์รัสวา่ “ผูใ้ดท่ีมีบญัญติัของเราและประพฤติตามบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละเป็น
ผูท่ี้รักเรา และผูท่ี้รักเรานั้น พระบิดาจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะส าแดงตวัให้ปรากฏแก่เขา” 

อารมณ์ปลอมแปลง 

เราแสดงความเช่ือในพระเจา้อยา่งจริงใจ โดยการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ใหค้นอ่ืนรู้ถึง
พระองค ์ โดยพึ่งฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพราะวา่พระองคไ์ดเ้สด็จมาเพื่อท่ีจะแสวงหาและ
ช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด และพระองคไ์ดท้รงบญัชาเราใหอ้อกไปเป็นพยานเพื่อพระองค ์ ไม่มีอะไรท่ี
ชอบพระทยัพระองคย์ิง่กวา่นั้น ถา้ท่านอยากจะมีประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้อยา่งยิง่ในชีวติคริสเตียนของ
ท่าน ขณะเม่ือท่านด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ จงตั้งตน้เป็นพยานให้คนอ่ืนอยา่งกิจวตัร
ประจ าวนัของเราจริง ๆ 

จงหลีกเล่ียงการสร้างอารมณ์ข้ึนเอง โดยวธีิการต่าง ๆ อารมณ์ท่ีเกิดจากการกระท าเช่นนั้น 
ไม่ใช่อารมรณ์ท่ีถูกตอ้งประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีแทจ้ริงนั้น เรารับโดยการเช่ือฟังองคพ์ระเยซูคริสต ์
พระผูช่้วยใหร้อดของเราเท่านั้น 

เราจะตอ้งด าเนินชีวติตามพระสัญญาของพระเจา้ และไวว้างใจในพระองคเ์ท่านั้น ความเช่ือ
ของเราจึงจะมีเป้าหมายและเป้าหมายแห่งความเช่ือของคริสเตียน คือพระเจา้ และพระวจนะของ
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พระองค ์ พระเจา้ไดท้รงพิสูจน์พระองคเ์องแลว้วา่ พระองคเ์ป็นผูส้มควรแก่การไวว้างใจของเรา มีพระ
สัญญาของพระเจา้มากมายหลายพนัขอ้ ในพระวจนะของพระองค ์ ไม่มีคริสเตียนคนใดเคยพบวา่ พระ
สัญญาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงแมแ้ต่ขอ้เดียว เม่ือพระเจา้ตรัสส่ิงใดแลว้ ท่านสามารถเอาชีวิตมอบ
ถวายเป็นเดิมพนัไดเ้ลยทีเดียว เพราะท่านรู้แน่นอนไดว้า่ค าตรัสของพระองคจ์ะไม่เหลวไหล 

การขอบพระคุณแสดงถึงความเช่ือ 

ในพระธรรมโรม 8:28 เราอ่านพบพระสัญญาของพระเจา้ขอ้หน่ึง “เรารู้วา่พระเจา้ทรงช่วยคนท่ี
รักพระองคใ์ห้เกิดผลอนัดีในทุกส่ิง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค”์ 
ท่านเช่ือพระสัญญาของพระเจา้ขอ้น้ีหรือ ถา้ท่านเช่ือ ท่านก็จะยอมรับวา่พระบญัชาของพระองค ์ในพระ
ธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 ท่ีวา่ “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึง
ปรากฏอยูใ่นพระเยซูคริสตเ์พื่อท่านทั้งหลาย” มีเหตุมีผล 

ท่านเคยเรียนรู้ท่ีจะขอบพระคุณพระเจา้หรือเปล่า เม่ือจิตใจของท่านก าลงัแตกร้าว เพราะคนท่ี
ท่านรักตายจากไปท่านขอบพระคุณพระเจา้ไหม เม่ือร่างกายของท่านก าลงัไดรั้บความเจบ็ปวด หรือเม่ือ
ท่านไดรั้บจดหมายจากคนท่ีท่านรักวา่เขาไม่รักท่านอีกต่อไปแลว้ ท่านขอบพระคุณพระเจา้หรือเปล่า 
เม่ือท่านมีปัญหาทางการเงิน เม่ือท่านสอบตก เม่ือท่านไดรั้บหมายเกณฑใ์หเ้ขา้ประจ าการเป็นทหาร 
ท่านขอบพระคุณพระเจา้หรือเปล่า เม่ือท่านถูกกีดกนั เพราะวา่ท่านเป็นคริสเตียนหรือเป็นคนต่างชั้น
วรรณะ 

ท่านอาจจะพดูวา่ มีแต่คนโง่เท่านั้น ท่ีขอบพระคุณพระเจา้เม่ืออยูใ่นสถานการณ์เช่นนั้น ไม่ใช่
เช่นนั้น ถา้พระเจา้ทรงกระท าทุกส่ิง ใหเ้กิดผลอนัดีแก่ผูท่ี้รักพระองค ์ และแก่ผูท่ี้พระองคท์รงเลือกสรร
ตาาพระประสงคข์องพระองคแ์ลว้ ถา้พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ราขอบพระคุณในทุกกรณี พระองค์ตอ้งมี
เหตุผลอยูเ่บ้ืองหลงั ขา้พเจา้ประสบความผดิหวงัมามากแลว้ ขา้พเจา้ขอกล่าวกบัท่านอยา่งจริงใจวา่ 
ขา้พเจา้ไดรั้บบทเรียนอนัล ้าค่าทีเดียว เม่ือขา้พเจา้เรียนรู้ท่ีจะขอบพระคุณพระเจา้ ในขณะท่ีแผนการต่าง 
ๆ ของขา้พเจา้ไม่เป็นไปตามท่ีมุ่งหวงัไว ้

แผนการทีด่ีกว่า 

ก่อนท่ีขา้พเจา้คน้พบบทเรียนน้ี ขา้พเจา้เป็นคนใจร้อนขาดความอดทน เม่ือแผนการไม่เป็นไป
ตามความตั้งใจ ถา้ประตูปิด ขา้พเจา้จะพงัประตูเสีย ขา้พเจา้มีอารมณ์แรงและขาดความอดทนต่อคนอ่ืน 
คร้ันแลว้ขา้พเจา้มารู้ตวัทีหลงัวา่ ขา้พเจา้ช่างเป็นคนโง่เขลาเสียจริง ถา้เราขาดความอดทนเราอาจท าให้
คนอ่ืนเจบ็ใจได ้ เราวพิากษว์จิารณ์เขาในแง่ร้ายโดยมิไดย้บัย ั้ง การกระท าของคริสเตียนเช่นน้ีท าให้คริส
เตียนคนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นอวยัวะในพระกายของพระคริสต ์ตอ้งพลอยเดือดร้อนไปดว้ย 
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แต่พระเจา้ประทานแผนการท่ีดีกวา่ใหแ้ก่เรา เราสามารถท่ีจะกล่าววา่ “ขอบพระคุณพระเจา้” 
เม่ือโลกลอ้มรอบเราก าลงัถูกท าลายลง ทั้งน้ีเพราะวา่พระเจา้ของเราเป็นพระเจา้ผูท้รงเดชานุภาพยิง่ 
พระองคท์รงยดึโลกน้ีไวใ้นพระหตัถข์องพระองค ์ เราจึงไดว้างใจในพระองคไ์ด ้ พระองคท์รงสัญญาวา่
จะต่อสู้แทนเรา พระองคท์รงบญัชาให้เรามอบภาระและความกระวนกระวายทุกอยา่งไวก้บัพระองค ์
เพราะวา่พระองคท์รงห่วงใยเรา พระองคไ์ดเ้สด็จลงมาเยีย่มเยยีนโลกน้ีดว้ยพระองคเ์อง พระองคไ์ดรั้บ
แบกความผดิบาปของเราโดยพระองคเ์อง และพระองคก์ าลงัรอคอยท่ีจะอวยพรให้แก่เราและใหเ้รารับ
ใชพ้ระองค ์ แต่พระองคจ์ะทรงอวยพรเราไม่ได ้ ถา้เรากระวนกระวายและขาดความเช่ือ พระองคจ์ะทรง
อวยพรแก่เราไม่ได ้ถา้เรายงับ่น วพิากษว์จิารณ์ และคอยจบัผดิคนอ่ืน 

นานมาแลว้ หญิงสาวคนหน่ึง มาเขา้อบรมท่ีส านกังานใหญ่ของเราท่ีแอร์โรเฮด สปริงส์ 
หลงัจากท่ีฟังปาฐกถาแลว้ เธอมาขอค าปรึกษาจากขา้พเจา้ เธอเล่าเร่ืองส่วนตวัใหข้า้พเจา้ฟังดว้ยน ้าตา
นองหนา้วา่ ชายคนรักของเธอไดเ้สียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุรถยนต ์ ซ่ึงเธอเป็นคนขบัรถเอง อุบติัเหตุ
เกิดข้ึนในขณะท่ีเธอและคนรักของเธอก าลงักลบัจากงานเล้ียงในพิธีหมั้น รถท่ีสวนทางมาเบียดรถของ
เธอจนตกถนน และชนเสาโทรศพัท ์

ความสลดใจในการเสียคู่หมั้น กอปรกบัความเสียใจและการปรักปร าความผิดให้แก่ตนเอง 
เพราะเธอเป็นคนขบัรถ ท าใหห้วัใจของเธอแทบจะพงัทลาย เธอกล่าวดว้ยเสียงสะอ้ืนวา่ “ดิฉนัจะท า
อยา่งไรคะ” 

ท่านขอบพระคุณพระเจ้าหรือยงั 

หลงัจากท่ีอุบติัเหตุเกิดข้ึน เธอไดไ้ปหาจิตแพทย ์ นกัจิตวทิยา ศิษยาภิบาล และคนอ่ืน ๆ อีก
หลายคน เพื่อขอค าปรึกษามาแลว้ เธอพดูกบัขา้พเจา้วา่ “ถา้ท่านช่วยดิฉนัไม่ได ้ดิฉนักลวัวา่ ดิฉนัจะเป็น
โรคประสาทจริง ๆ” ขา้พเจา้ถามเธอวา่ เธอเป็นคริสเตียนหรือไม่ เธอตอบวา่ “เป็น” เราไดอ่้านพระ
ธรรม โรม 8:28 ดว้ยกนั แลว้ขา้พเจา้ถามเธอวา่ “คุณเช่ือไหมวา่ พระเจา้ทรงกระท าทุกส่ิงเพื่อผลอนัดี” 
เธอบอกวา่ “เช่ือ” 

แลว้เราเปิดไปอ่านพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 เธออ่านออกเสียงวา่ “จงขอบพระคุณในทุก
กรณี เพราะน่ีแหละเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นพระเยซูคริสต ์เพื่อท่าน” ขา้พเจา้ถามเธอ
อีกวา่ “คุณไดข้อบพระคุณพระเจา้ส าหรับการสูญเสียคนรักหรือยงั?” เธอตกใจท่ีไดย้นิขา้พเจา้ถาม
เช่นนั้น เธอแทบไม่เช่ือหูตนเอง เธอมองหนา้ขา้พเจา้อยา่งฉงนสนเท่ห์และพดูวา่ “ดิฉนัจะขอบพระคุณ
พระเจา้ในเหตุการณ์ท่ีเศร้าสลดเช่นนั้นอยา่งไรได”้ 

“คุณไม่ไวว้างใจพระเจา้นะซิ ใช่ไหมล่ะ” ขา้พเจา้ถามต่อ “วางใจค่ะ” เธอคา้น “ถา้เช่นนั้นท าไม
ไม่แสดงออกมาละวา่ คุณไวว้างใจพระองค ์ คุณอยากทูลพระเจา้เด๋ียวน้ีไหมละวา่คุณไวว้างใจใน



 32 

พระองคทุ์กกรณี” ขา้พเจา้ไดถ้ามเธอ จากนั้นเธอคุกลงอธิษฐานดว้ยน ้าตาคลอและเสียงสั่นเครือวา่ 
“พระบิดาเจา้ ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจ แต่ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้วางใจพระองคไ์ดทุ้กกรณี ขา้พเจา้ขอบพระคุณ
พระองค”์ 

ส าแดงออกโดยความเช่ือ 

เม่ือเธอทูลพระเจา้วา่ “ขอบพระคุณพระเจา้” เธอก าลงัพดูกบัพระองคว์า่ “ขา้พเจา้ไวว้างใจ
พระองค”์ พระคมัภีร์สอนวา่ “ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็หามิได”้ วธีิท่ีดีท่ีสุดใน
การส าแดงความเช่ือของเราคือการกล่าวหา “ขอบพระคุณพระองค”์ ท่านอาจจะมีความเคียดแคน้พระ
เจา้ เพราะวา่ท่านสูญเสียคนท่ีท่านรัก สูญเสียมรดกหรือทรัพยสิ์นเงินทอง หรือธุรกิจ หรือสุขภาพ ท่าน
อาจจะพดูกบัพระเจา้วา่ “ท าไมพระองคจึ์งท ากบัขา้พเจา้เช่นน้ี” แต่พระเจา้จะทรงตอบท่านวา่ “จง
ขอบพระคุณในทุกกรณี” ความไม่เช่ือคือบาป และพระองคไ์ม่พอพระทยัตามขอ้พระธรรม ฮีบรู 3:17-
4:2 และพระธรรมโรม 14:23 

เชา้วนัรุ่งข้ึนหญิงสาวผูน้ั้นมาพบขา้พเจา้ท่ีท่ีท างานดว้ยใบหนา้ท่ีเบิกบานเตม็ไปดว้ยความยนิดี 
เธอกล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “เม่ือคืนน้ีดิฉนันอนหลบัเป็นคร้ังแรก ตั้งแต่เกิดอุบติัเหตุโดยไม่ตอ้งกินยาเลย 
เม่ือเชา้น้ีดิฉนัต่ืนข้ึนดว้ยจิตใจท่ีเตม็ไปดว้ยความสรรเสริญและความขอบพระคุณพระเจา้ ดิฉนัไม่เขา้ใจ
เลย แต่ดิฉนัรู้วา่คงเป็นเพราะท่านสอนใหดิ้ฉนัรู้จกักล่าว “ขอบพระคุณพระเจา้” ขา้พเจา้มีตวัอยา่งอีก
มากมายท่ีจะเล่าใหท้่านฟัง ถึงการท่ีพระเจา้ไดเ้ปล่ียนชีวิตของคนเป็นจ านวนมาก เพราะเขาเหล่านั้น
เรียนรู้ส่ิงง่าย ๆ คือการกล่าววา่ “ขอบพระคุณพระเจา้” ในทุกกรณี 

หลายปีมาแลว้เราตอ้งการเงิน 500,000 เหรียญอยา่งรีบด่วน เพื่อซ้ือส านกังานใหญ่ของเราท่ีแอร์
โรเฮดสปริงส์ อนาคตขององคก์ารก าลงัเขา้ขั้นวกิฤตการณ์ เน่ืองจากมีเหตุขลุกขลกัหลายอยา่ง 
สถานการณ์ทางการเงินของเราก าลงัร่อยหรอลงทุกที เม่ือคิดดูแลว้หาทางออกไม่ไดเ้ลย องคก์ารเผยแพร่
พระกิตติคุณ และช่ือเสียงของขา้พเจา้ก็จะถูกท าลายเสียส้ิน 

เม่ือมีคนบอกขา้พเจา้วา่ผูท่ี้สัญญาจะถวายเงินนั้น ไม่สามารถท่ีจะท าตามสัญญาของเขาได ้
ขา้พเจา้คุกเข่าลงอธิษฐานวา่ “พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ควรจะท าประการใด” ขา้พเจา้เปิดพระคริสตธรรม
คมัภีร์เพื่อคน้หาค าตอบและความมัน่ใจ และขา้พเจา้รู้สึกวา่พระเจา้ทรงกระท าทุกส่ิงเพื่อใหเ้ป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้ก็หามิได ้ และคนชอบธรรมจะมีชีวติด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ ขา้พเจา้อ่านพระบญัชาของ
พระเจา้ท่ีวา่ใหข้อบพระคุณพระองคใ์นทุกกรณี 
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พระเจ้าทรงสัตย์ซ่ือ 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงกลบัไปคุกเข่าลง ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ขา้พเจา้
ขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยน ้าตาไหล พระองคท์รงทราบดีวา่ ขา้พเจา้ควรจะท าประการใดในภาวะท่ีก าลงั
ยุง่เหยงิเช่นน้ี และพระองคจ์ะบนัดาลใหมี้การอศัจรรยอ์ะไรเกิดข้ึน ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัคุกเข่า
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับความผดิหวงัคร้ังใหญ่น้ี พระเจา้ไดต้รัสในจิตใจของขา้พเจา้อยา่งแน่ชดัวา่ 
พระองคก์ าลงัจะกระท าการอศัจรรยใ์หเ้กิดข้ึน หลงัจากนั้นเพียงสิบวนัเท่านั้น พระเจา้ไดจ้ดัหาเงิน
จ านวนนั้นซ่ึงพอเพียงกบัความตอ้งการทีเดียว ช่างเป็นการอศัจรรยแ์ท ้ ๆ พระองคท์รงพิสูจน์พระองค์
เองเสมอวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงสัตยซ่ื์อ และสมควรแก่การไวว้างใจของเรา 

ไว้วางใจในพระองค์มากยิง่ขึน้ 

บทเรียนอนัล ้าค่าซ่ึงขา้พเจา้เรียนรู้และสิทธิพิเศษท่ีใหญ่ยิง่ ท่ีขา้พเจา้มีในชีวิตคือการไวว้างใจ
พระเจา้ จงเรียนรู้วธีิด าเนินชีวติโดยความเช่ือ ขา้พเจา้เองยงัคงตอ้งเรียนรู้ต่อไปเร่ือย ๆ และขา้พเจา้เขา้ใจ
วา่ สักวนัหน่ึงขา้พเจา้จะสามารถไวว้างใจพระเจา้ส าหรับส่ิงใหญ่ยิง่ เหนือท่ีจะเขา้ได ้ ยิง่กวา่ท่ีขา้พเจา้
ก าลงักระท าอยูใ่นเวลาน้ี ช่างเป็นโอกาสอนัประเสริฐจริง ๆ ท่ีเราสามารถด าเนินชีวิตดว้ยกนักบัพระเจา้
ผูเ้ป็นมหาราชาเหนือราชาทั้งหลาย ตั้งแต่เวลาต่ืนตอนเชา้จนถึงเวลาเขา้นอนตอนกลางคืน เป็นเวลา
หลายปีแลว้ท่ีขา้พเจา้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะเขา้นอน ขา้พเจา้จะอ่านพระวจนะของพระเจา้และภาวนาใคร่ครวญพระ
ลกัษณะของพระเจา้ และความสัตยจ์ริงของพระองค ์ เม่ือขา้พเจา้ก าลงัหลบั จิตใตส้ านึกของขา้พเจา้จะ
ร าพึงถึงองคพ์ระคริสต ์ เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนในตอนเชา้ ความคิดคร้ังแรกของขา้พเจา้ ก็จะเป็นความคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระองค ์ 

ตามปกติ เม่ือขา้พเจา้ต่ืนข้ึนริมฝีปากของขา้พเจา้ก็จะกล่าวค าสดุดีและขอบพระคุณ “พระองค์
เจา้ ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคท่ี์ขา้พเจา้เป็นของพระองค ์ขา้พเจา้ขอบพระคุณ ท่ีพระองคท์รงประทบั
อยูใ่นชีวติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอบพระคุณท่ีพระองคไ์ดท้รงโปรดยกโทษความผดิบาปของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคท่ี์ขา้พเจา้เป็นบุตรของพระองค ์ ฉะนั้นเวลาน้ีขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัเร่ิมวนั
ใหม่ขอพระองคเ์จา้ทรงเดินเคียงขา้งขา้พเจา้ ขอประทานความรักโดยผา่นชีวติจิตใจของขา้พเจา้ ขอตรัส
ผา่นริมฝีปากของขา้พเจา้และคิดผา่นสมองของขา้พเจา้ ขอบพระคุณพระองคท่ี์พระองคท์รงสัญญาวา่ 
ตลอดเวลาวนัน้ีจะกระท าการใหญ่โดยความเช่ือโดยผา่นทางชีวติของขา้พเจา้ ยิง่กวา่ท่ีพระองคท์รง
กระท า เม่ือพระองคย์งัประทบัอยูใ่นโลกน้ี ขา้พเจา้ยอมรับวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ ขา้พเจา้
ยอมรับวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ ทรงเดชานุภาพ ทรงมีสิทธิอ านาจท่ีจะครอบครองชีวิต
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จิตใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขออญัเชิญใหพ้ระองคท์รงกระท ากิจใด ๆ ก็ได ้ตามพระประสงคข์องพระองค ์
ทั้งในชีวติของขา้พเจา้และโดยผา่นทางชีวติของขา้พเจา้” 

แลว้ขา้พเจา้จะคุกเข่าลง เพื่อแสดงถึงการยอมรับวา่พระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติของ
ขา้พเจา้ จงเร่ิมออกไปท ากิจในวนัใหม่ทุกวนั โดยด าเนินชีวติโดยพึ่งฤทธ์ิเดชของพระองค ์ ชีวติของเรา
จะประเสริฐยิง่ ในเม่ือเราไวว้างใจพระองค ์ 

ทุก ๆ วนิาท ี

ในการสรุป ขา้พเจา้ขอเตือนท่านอีกคร้ังหน่ึงวา่ ถา้ท่านปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวติทุก ๆ วนิาที 
ทุก ๆ วนัในความครบบริบูรณ์ และฤทธ์ิเดช แห่งองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ประการแรก ท่านจะตอ้ง
แน่ใจวา่ ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือตามพระบญัชา
ของพระเจา้ และอา้งถึงพระสัญญาของพระเจา้ท่ีวา่ ถา้เราขอส่ิงใดตามพระทยัของพระองค ์ พระองคจ์ะ
ทรงสดบัฟังเราและตอบค าอธิษฐานของเรา ประการท่ีสอง เตรียมพร้อม เพื่อการสงครามทางวญิญาณ 
ศตัรูท่ีแทจ้ริงของเรา คือ โลก เน้ือหนงั และพญามาร ประการท่ีสาม รู้ถึงสิทธิของท่าน ในฐานะท่ีท่าน
เป็นบุตรของพระเจา้ ก าลงัอ านาจของเราตอ้งมาจากพระเจา้ เราจะตอ้งติดสนิทอยูก่บัพระเจา้ และ 
ประการสุดท้าย ด าเนินชีวติโดยความเช่ือ ทุกวนั ๆ จงรับเอาพลงัของพระองค ์ สติปัญญาของพระองค ์
ฤทธ์ิเดชของพระองค ์และความรักของพระองค ์จงขอบพระคุณพระองคใ์นทุกกรณี 

เหตุใดคริสเตียนจึงควรปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวติในความครบบริบูรณ์ และภายใตก้ารบงัคบั
บญัชาขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิทุก ๆ วนิาทีจนเป็นวถีิชีวติของเขา มีเหตุผลท่ีส าคญัอยูห่ลาย
ประการคือ หน่ึง เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจา้และเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์ เพราะพระองคมี์ความ
ยนิดีท่ีจะสมานสามคัคีธรรมกบับุตรของพระองค ์ สอง เพื่อเราจะมีความยนิดีเตม็เป่ียม และเผชิญชีวติ
อยา่งต่ืนเตน้ดว้ยกนักบัพระผูช่้วยใหร้อดของเราและกบัคนอ่ืน สาม เพื่อจะเกิดผลมากในการเป็นพยาน
เพื่อพระเยซูคริสต ์

การเป็นพยานแก่คนอ่ืนเพื่อพระคริตส์ และการถวายชีวติเพื่อกระท าใหพ้ระมหาบญัชาส าเร็จใน
ยคุน้ี เป็นการแสดงออกถึงการขอบพระคุณและการเช่ือฟังพระองค ์ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของผูท่ี้ด าเนิน
ชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งครบบริบูรณ์ 

เราไดรั้บพระบญัชาใหเ้ป็นพยานเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ถา้ไม่กระท าตามก็เป็นการฝ่าฝืน
พระบญัชา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ คริสเตียนคนนั้นไม่ไดด้ าเนินชีวติอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ 



 35 

หายใจทางวญิญาณต่อไปเร่ือย ๆ  

เม่ือท่านด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณอยา่งสัตยซ่ื์อ และน าเอาหลกัขอ้คิดการหายใจทาง
วญิญาณไปปฏิบติั ท่านจะเป็นทหารคนหน่ึง ในกองทพัอนัเกรียงไกรของพระเยซูคริสตใ์นโลกน้ี พระ
เจา้ทรงเรียกใหเ้ขา้ประจ าการรับใช ้ วางแผนและเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ เพื่อท่ีจะกระท าใหพ้ระมหา
บญัชาของพระเยซูส าเร็จไดใ้นยคุน้ี 

1. ยอห์น 14:12-14 
2. กิจการ 4:13 
3. 1 เปโตร 5:7 
4. กาลาเทีย 2:20 
5. ยอห์น 10:10 
6. เอเฟซสั 5:18 
7. 1 ยอห์น 5:14,15 
8. 1 ยอห์น 2:1-6 
9. กาลาเทีย 5:22,23 
10. มทัธิว 6:24 
11. 1 โครินธ์ 3:16 
12  อพยพ 14:14 
13. ยอห์น 16:33 
14. กาลาเทีย 5:17 
15. กาลาเทีย 5:16 
16. 1 ยอห์น 4:4 
17. กิจการ 4:28 
18. เอเฟซสั 6:11,12 
19. เอเฟซสั 6:10 
20. โรม บทท่ี 8 
เอเฟซสั 1:19-25 
โคโลสี 1:27-2:10 
21. ฟีลิปปี 4:13 
22. 2 ทิโมธี 1:7 
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23. 1 ยอห์น 4:4 
24. เอเฟซสั 1:19-23 
25. มทัธิว 28:18-20 
26. มทัธิว 28:20 
27. ฮีบรู 13:5 
28. โคโลสี 1:15,16,19, 2:3,8-10 
29. โรม 5:19-21,6:1-4,6,11,13,16 
30. ฟีลิปปี 4:13 
31. 1 เปโตร 5:7 
32. ฮีบรู 11:6 
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ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายถึงหลกัขอ้คิดเก่ียวกบั “การหายใจทางวญิญาณ” 
2. การหายใจทางวญิญาณควรจะกระท าบ่อยคร้ังแค่ไหน? 
3. จงอธิบายวา่ เหตุใดความเช่ือเป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการท่ีจะด าเนินชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ดว้ย

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ? 
4. จงอธิบายวา่ อารมณ์ มีส่วนสัมพนัธ์กบัความเช่ืออยา่งไร? 
5. การด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ มีส่วนสัมพนัธ์กบัการเจริญข้ึนฝ่ายความเช่ือ และ

ความสมบูรณ์ในชีวิตคริสเตียนอยา่งไร? 
6. การศึกษาพระคมัภีร์ การอธิษฐาน การเช่ือฟัง และความเช่ือ มีบทบาทในการเจริญข้ึน ฝ่าย

วญิญาณอยา่งไร? 
7. สิทธิของเราในฐานะท่ีเราเป็นบุตรของพระเจา้มีอะไรบา้ง? 
8. เพราะเหตุใด คริสเตียนผูซ่ึ้งด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณจึงควรจะเตรียมพร้อม เพื่อท า

การสงครามฝ่ายจิตวญิญาณ? ศตัรูทางจิตวิญญาณของเรามีอะไรบา้ง? คริสเตียนจะตอ้งท าอะไรในการ
เตรียมพร้อม เพื่อท าการสงครามน้ี? 

9. ท่านเร่ิมตน้ และลงทา้ยชีวติประจ าวนัของท่านอยา่ไงร? ท าไมจึงเป็นการดีท่ีจะฝึกฝนเร่ิมตน้
วนัใหม่ดว้ยการถวายชีวิตจิตใจใหแ้ก่พระเจา้ และลงทา้ยชีวติประจ าวนัดว้ยการอธิษฐาน และการ
ไตร่ตรองในพระวจนะของพระองค?์ 
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แนะแนวในทางการศึกษา 

1. จงอ่านหลกัขอ้คิด ฯ เล่มน้ี วนัละหน่ึงจบติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนั รวมเป็นหกจบ นกัวจิยั
ทางดา้นการศึกษาคน้พบวา่ การท่ีจะเขา้ใจหลกัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยแจ่มแจง้นั้น จ  าเป็นจะตอ้งอ่าน
หรือฟังหลกัการนั้นติดต่อกนัไป หกถึงสิบคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย การท่ีจะน าเอาหลกัขอ้คิดในหนงัสือเล่มน้ี
ไปปฏิบติั จะช่วยใหท้่านด าเนินชีวติ อยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งมัน่คง ซ่ึง
จะกลายเป็นวถีิชีวติประจ าวนัของท่านไปในท่ีสุด 

2. จงท่องจ าขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
กาลาเทีย 4:22,23 “ฝ่ายผลของพระวญิญาณนั้นคือความรัก ความยนิดี สันติสุข ความอดกลั้นไว้

นาน ความปรานี ความดี ความสัตยซ่ื์อ ความอ่อนสุภาพ การรู้จกับงัคบัตน การเช่นนั้นไม่มีพระบญัญติั
หา้มเลย” 

1 เธสะโลนิกา 5:18 “จงขอบพระคุณส าหรับทุกส่ิง เพราะน่ีแหละเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 
ปรากฏในพระเยซูคริสตเ์พื่อท่านทั้งหลาย” 

ท่านสามารถจะท่องขอ้พระธรรมเหล่าน้ีไดง่้ายข้ึน ถา้ท่านจะทบทวนทุกวนัตลอดสัปดาห์ 
แทนท่ีจะพยายามท่องจ าไวไ้ดใ้นวนัเดียว 

3. จงศึกษาค าถามทบทวน 
4. จงหาโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบค าถามทบทวน ถา้หากท่านยงัไม่ไดร่้วมกลุ่ม

ศึกษาพระคมัภีร์ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่านอาจจะจดัตั้งกลุ่มของท่านข้ึนก็ได ้โดยชวนเชิญใหค้นอ่ืนร่วมกบั
ท่าน ตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ขณะท่ีท่านก าลงัอภิปรายถึงค าถามทบทวนน้ี ท่านควรจะเล่าถึง
ประสบการณ์ท่ีพระเจา้ไดส้อนท่าน ถึงวธีิด าเนินชีวิตทุก ๆวนิาที ดว้ยกนักบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่ง
ครบบริบูรณ์ และจงบอกคนอ่ืนในกลุ่มดว้ยวา่ ท่านจะน าหลกัการน้ีไปปฏิบติัในชีวิตของท่านอยา่งไร 
และจะน าไปสอนคนอ่ืนต่อไปอยา่งไร 

5. ท่านจงท าใหห้ลกัการในหนงัสือเล่มน้ีคือ “วธีิท่ีจะด าเนินชีวติจิตใจของท่าน โดยการปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี” 

ก. จงเร่ิมวนัใหม่ โดยการอธิษฐาน และการอ่านหรือศึกษาพระวจนะของพระเจา้ เท่าท่ีเวลาจะ
อ านวยให ้ จงแน่ใจวา่ ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือท่านเร่ิมตน้
วนัใหม่ และในระหวา่งเวลากลางวนั ถา้หากท่านพบวา่ตวัท่านเองก าลงันัน่อยูบ่นบลัลงักชี์วติจิตใจ 
ท่านจงหายใจทางวิญญาณ คือหายใจออก โดยการสารภาพความผดิบาปของท่าน และหายใจเขา้ โดย
การรับเอาความครบบริบูรณ์ขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ 



 39 

ข. จงลงทา้ยแต่ละวนั ดว้ยการขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงช่วยใหท้่านด าเนินชีวิต
ดว้ยกนักบัพระวญิญาณ ท่านจงอ่านพระวจนะของพระเจา้และอธิษฐานดว้ย 

ค. จงขอบพระคุณพระเจา้เสมอ ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือของท่าน ถึงแมว้า่ท่านเผชิญ
กบัความยากล าบากหรือไดรั้บพระพร 

ง. จงใชบ้ทสังเขปของหนงัสือน้ี เป็นอุปกรณ์ในการแจกจ่าย แบ่งปันความจริงท่ีปรากฏใน
หนงัสือเล่มน้ีแก่คนอ่ืน จงบอกใหค้นอ่ืนทราบถึงค าสอนน้ีอยา่งสม ่าเสมอเท่าท่ีท่านจะกระท าได ้จงฝาก
หนงัสือเล่มน้ีไวก้บัเขา เพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้อยา่งละเอียด และเพื่อวา่เขาจะไดส้อนคนอ่ืนต่อไปดว้ย 
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บทสังเขป 

ค าน า 

ก. ทุกคนสามารถท่ีจะมีชีวติอนัครบบริบูรณ์ เตม็ไปดว้ยความมุ่งหมายและจุดประสงคไ์ด ้
(ยอห์น 14:12-14) 

ข. ชีวติคริสเตียน เป็นชีวติท่ีไม่มีอะไรสลบัซบัซอ้นยุง่ยากเลย แต่วา่ก็มีความหมายขดัแยง้กนั
อยูคื่อ 

1. เป็นชีวติท่ีง่ายดาย และธรรมดาเหลือเกินจนกระทัง่เราอาจสะดุดได ้
2. เป็นชีวติท่ียากมาก เพราะวา่เป็นชีวติท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ มีแต่องคพ์ระเยซูคริสตผ์ูเ้ดียว

เท่านั้น ท่ีสามารถด าเนินชีวติเช่นน้ีได ้
ค. เคล็ดลบัแห่งชีวติคริสเตียน คือการด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณ และยอมให้องคพ์ระ

เยซูคริสตป์ระทบัใจอยูใ่นชีวิตจิตใจของเรา ดว้ยความครบบริบูรณ์ของพระองคแ์ละฤทธ์ิเดชแห่งการคืน
พระชนมข์องพระองค ์(กิจการ 4:13) 

ง. คริสเตียนทั้งหลาย เผชิญปัญหาต่าง ๆ เหมือนคนอ่ืน ๆ แต่วา่คริสเตียนมอบปัญหา และความ
กระวนกระวายทุกอยา่งไวก้บัพระเจา้ (1 เปโตร 5:7, กาลาเทีย 2:20) 

จ. ค าสอนขององคพ์ระเยซูคริสต ์เป็นค าสอนท่ีเขา้ใจง่าย 
ฉ. การหายใจทางวิญญาณ เป็นกุญแจท่ีจะไขเขา้สู่พระคลงัแห่งโภชนาหารฝ่ายวิญญาณของ

พระเจา้ส าหรับชีวติคริสเตียนของเราทุก ๆ วนิาที 
1. เม่ือเราตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยให้รอดส่วนตวัของเรา เราบงัเกิดใหม่ฝ่ายจิต

วญิญาณ เราเป็นบุตรของพระเจา้และความผดิบาปของเราไดท้รงโปรดยกเสียแลว้ พระเจา้ทรงเติมชีวิต
จิตใจของเราใหซ้าบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองค ์

2. คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่รู้จกัท่ีจะหล่อเล้ียงชีวติของตน ดว้ยฤทธ์ิเดชจากองคพ์ระเยซูคริสต์
เขาด าเนินชีวติข้ึน ๆ ลง ๆ ดว้ยประสบการณ์ทางอารมณ์คร้ังแลว้คร้ังเล่า เขาครอบครองชีวติของเขาเอง 
ชีวติของเขาเตม็ไปดว้ยความพา่ยแพแ้ละทอ้แทใ้จ 

ช. “การหายใจทางวญิญาณ” จะช่วยใหเ้ราเอาชนะชีวติท่ีข้ึน ๆ ลง ซ่ึงตั้งอยูบ่นประสบการณ์
ทางอารมณ์ เพื่อจะน าเราเขา้สู่ความช่ืนชมยนิดี ในชีวิตคริสเตียนท่ีครบบริบูรณ์ ดงัท่ีพระเยซูไดท้รง
สัญญาไว ้(ยอห์น 10:10). 
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1. หายใจออก โดยการสารภาพความผดิบาป (เห็นพอ้งกบัพระเจา้เก่ียวกบัความผิดบาปของเรา) 
(1 ยอห์น 1:9) 

ก. ยอมรับ คือเห็นพอ้งกบัพระเจา้วา่ ความผดิบาปของเรา เป็นส่ิงท่ีผดิต่อน ้าพระทยัของ
พระองค ์

ข. ยอมรับ คือเห็นพอ้งกบัพระเจา้วา่ องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงยกโทษความผิดบาปใหเ้ราแลว้ 
โดยท่ีพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนแทนเรา 

ค. กลบัใจเสียใหม่ คือ เปล่ียนท่าทีกิริยาของเราต่อความผดิบาป และเปล่ียนนิสัยใจคอ 
ตลอดจนกระทัง่ความประพฤติโดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจ ขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

2. หายใจเข้า โดยการรับเอาความครบบริบูรณ์ขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ 
ก. พระบัญชา ของพระองค ์ และพระประสงคข์องพระองค ์ คือตอ้งการใหเ้รามีชีวิตจิตใจ ท่ี

ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เอเฟซสั 5:18) 
ข. พระสัญญา ของพระองคคื์อวา่ พระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของเราเสมอ ถา้เราทูลขอ ตาม

น ้าพระทยัของพระองค ์(1 ยอห์น 5:14,15) 
ซ. คริสเตียนท่ีเติบโตแลว้ทางฝ่ายจิตวญิญาณ จะถอยหลงักลบัเป็นคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงัอีก ถา้

เขาเลิกเช่ือพระวจนะของพระเจา้ใน 1 โครินธ์ 10:13, และ 1 ยอห์น 1:9 คือเม่ือเขาเร่ิมมีท่าทีไม่เช่ือ 
เหมือนพระธรรม โรม 14:23 กล่าวไว ้

ฌ. เราไม่ควรใหค้วามบาปพอกพนูข้ึนในชีวิตของเรา (1 ยอห์น 2:1-6) 
ญ. ความสัมพนัธ์ของเรากบัองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นทั้ง “ทนัทีทนัใด” และ “ค่อยเป็นค่อย

ไป” 
ฎ. ผูท่ี้เติบโตแลว้ฝ่ายวิญญาณ จะส าแดงผลของพระวิญญาณในชีวิตของเขา (กาลาเทีย 5:22,23) 

1. จงแน่ใจว่าชีวติจิตใจของท่าน ซาบซ่านเป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ก. ในพระธรรม เอเฟซสั 5:18 พระเจา้ไดท้รงบญัชาให้เรามีชีวิตจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไป
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงหมายความวา่ ชีวติของเราจะตอ้งไดรั้บฤทธ์ิเดช และอยูภ่ายใตก้าร
ครอบครองของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ข. ถา้พระเยซูคริสต ์ ไม่ทรงประทบัอยูบ่นบลัลงักชี์วติของเราแลว้ ตวัเราเองก็จะนัง่อยูบ่น
บลัลงักน์ั้นแทน เพราะวา่เราจะปฏิบติันายสองนายพร้อมกนัไม่ได ้

ค. ใหเ้ราระลึกถึงค าส าคญัสองค า ท่ีจะช่วยใหเ้รารู้แน่วา่ ชีวติจิตใจของเราซาบซ่านเป่ียมลน้ไป
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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1. พระบญัชา พระเจา้ไดท้รงบญัชาใหชี้วติจิตใจของเรา ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ (เอเฟซสั 5:18) 

2. พระสัญญา ถา้เราขอส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามน ้าพระทยัของพระเจา้ พระองคจ์ะทรงสดบัฟังเรา 
และตอบค าอธิษฐานของเรา (1 ยอห์น 5:14,15) 

ง. เรารับชีวิตจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ เช่นเดียวกนั
กบัท่ีเราตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือ (เอเฟซสั 2:8,9) ไม่ใช่เพียงโดยวงิวอนขอร้องให้
พระองคเ์สด็จเขา้มาในชีวิตของเรา 

จ. ถา้ท่านเป็นคริสเตียน องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงประทบัอยูใ่นชีวติของท่านแลว้ (1 โค
รินธ์ 3:16) ดงันั้น ท่านเพียงแต่ตอ้งเชิญใหพ้ระองคบ์งัคบับญัชาชีวติของท่าน และเร่ิมหายใจทาง
วญิญาณเม่ือพระวิญญาณทรงส าแดงส่ิงหน่ึงส่ิงใดในชีวติของท่านท่ีเป็นบาป ท่านจะตอ้งสารภาพต่อ
พระองค ์

ฉ. อยา่เสาะหา หรือพึ่งอารมณ์และความรู้สึก 

2. จงเตรียมพร้อมเพือ่การท าสงครามทางวญิญาณ 

ก. ถึงแมว้า่เราจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมในการท าสงครามทางวญิญาณ แต่เราควรจะจ าไวว้า่ การ
สงครามน้ีไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจา้ (อพยพ 14:14) 

ข. ศตัรูของผูเ้ช่ือ มีอยูส่ามประเภท คือ 
1. โลก  
ก. พระคมัภีร์สั่งเราวา่ อยา่รักโลก (1 ยอห์น 2:15-17) 
ข. พระเจา้ไม่สามารถใชค้นท่ีฝักใฝ่หลงใหลอยูก่บัส่ิงของของโลกน้ี ใหเ้กิดผลเพื่อพระองคไ์ด ้
ค. เราสามารถท่ีจะมีความมัน่ใจในชยัชนะต่อโลกได ้ เพราะวา่พระเยซูคริสตไ์ดท้รงชนะโลก

แลว้ (ยอห์น 16:33) 
2. เน้ือหนงั 
ก. เน้ือหนงัคือนิสัยสันดานเดิมของเรา ซ่ึงเป็นศตัรูต่อสู้กบัองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ (กาลาเทีย 

5:17) 
ข. สงครามในชีวติของเราแบบน้ี จะมีอยูเ่ร่ือย ๆ ตราบเท่าท่ีเรายงัมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี 
ค. การถูกทดลอง (คือการกระตุน้ในเรากระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงขดัต่อน ้าพระทยัพระเจา้) ไม่ใช่

บาป แต่วา่จะกลายเป็นบาป เม่ือเราครุ่นคิดในจิตใจ และปรารถนาในส่ิงนั้น จนกลายเป็นราคะตณัหา 
ผลท่ีสุดเรายอมกระท าตามความปรารถนานั้น ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของพระเจา้โดยตรง 
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ง. เราจะเอาชนะการต่อสู้กบัความปรารถนาของเน้ือหนงัได ้ ถา้เรายอมมอบชีวิตจิตใจของเรา 
ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารครอบครองขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทุกลมหายใจ (กาลาเทีย 5:16) 

3. พญามาร 
ก. พญามารเป็นศตัรูท่ีแทจ้ริงของเรา มนัเสาะแสวงหาท่ีทางท่ีจะท าลายเรา (1 เปโตร 5:7,8) 
ข. เรามีความมัน่ใจวา่ พระองคผ์ูท้รงอยูใ่นเรา เป็นใหญ่กวา่ผูน้ั้นท่ีอยูใ่นโลก (1 ยอห์น 4:4) 
ค. พญามารไดรั้บความพา่ยแพอ้ยา่งส้ินเชิง เม่ือประมาณ 2000 ปีมาแลว้ พระเจา้ไดท้รงปราบ

มนัลงท่ีไมก้างเขน ดว้ยฤทธานุภาพ อนัใหญ่ยิง่ของพระองค ์(กิจการ 4:28) 
ง. พระเจา้ไดท้รงจดัหายทุธภณัฑฝ่์ายวญิญาณให้แก่เรา เพื่อเราจะไดส้วมเอาไวป้้องกนัการ

รุกรานของพญามาร (เอเฟซสั 6:11,12) 

3. จงรู้ถงึสิทธิของท่านในฐานะทีท่่านเป็นบุตรของพระเจ้า 

ก. เราจะไม่สามารถรู้จกัหรือมีประสบการณ์ในการน าเอาพระคลงัแห่งฤทธ์ิเดชขององคพ์ระ
คริสต ์มาใชใ้นชีวติของเราไดเ้ลย นอกจากเราจะใชเ้วลากบัพระองค ์(เอเฟซสั 6:11,12) 

ข. คุณงามความดีท่ีเรากระท า คือผลของความเช่ือ (ยากอบ 2:22) 
ค. องคพ์ระเยซูคริสตท์รงประทบัอยูใ่นชีวติของเรา ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมข์อง

พระองค ์(โรมบทท่ี 8 , เอเฟซสั 1:19-23, โคโลสี 1:27-2:10) 
ง. เราเองมีความอ่อนแอแต่เรามีความเขม้แขง็ โดยพึ่งพลงัขององคพ์ระเยซูคริสต ์ (ฟิลิปปี 4:13, 

2 ทิโมธี 1:7, 1 ยอห์น 4:4, ยอห์น 15:4,5) 
จ. เม่ือเราเรียนรู้ถึงวธีิท่ีจะรับเอาอาหารหล่อเล้ียงชีวติทางวิญญาณจากพระคลงัขององคพ์ระเยซู

คริสต ์ เราก็จะมีชีวติท่ีเกิดผลมากในการเป็นพยานเพื่อพระองค ์ ตามท่ีพระองคไ์ด ้ ตรัสสั่งไว ้ (ยอห์น 
15:8, มทัธิว 4:19) 

1. เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะตอ้งติดตามพระองคไ์ป 
2. เป็นหนา้ท่ีของพระองค ์ท่ีจะท าใหเ้ราเกิดผลมาก ในการน าคนอ่ืนมาหาพระองค ์
ฉ. ฤทธ์ิเดชแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ มีไวส้ าหรับคริสเตียนทุกคน ในการท่ีจะ

กระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูส าเร็จ (เอเฟซสั 1:19-23, มทัธิว 28:18-20, ฮีบรู 13:5) 
ช. ถา้เรามีองคพ์ระเยซูคริสต ์ เรามีทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการ เพราะวา่เรารับความครบบริบูรณ์ใน

พระองค ์(โคโลสี 1:15,16,19, 2:3,8-10) 
ซ. จากพระธรรม โรมบทท่ี 5 และบทท่ี 6 เราทราบถึงวธีิท่ีจะรับเอาฤทธ์ิเดชของพระเจา้ ซ่ึง

พระองคจ์ดัสรรไวส้ าหรับเรา เม่ือเราตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตเ์ขา้มาไวใ้นชีวติของเรา (โรม 5:19-
21,6:1-3,6,11,13,16) 
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ฌ. ถึงแมว้า่พระเจา้ไม่ไดบ้งัคบัใหเ้ราปฏิบติัตามค าสั่งของพระองค ์ซ่ึงขดัต่อกบัความปรารถนา
ของเราก็ตาม แต่เม่ือเราทราบถึงวธีิท่ีจะรับเอาฤทธ์ิเดชจากองคพ์ระคริสตม์ากยิง่ข้ึน เราก็อยากจะกระท า
ตามพระประสงคข์องพระเจา้ มากข้ึนเพราะเรากระท าทุกส่ิงได ้โดยพระเยซูคริสต ์(ฟิลิปปี 4:13) 

4. จงด าเนินชีวติโดยความเช่ือ 
ก. เราด าเนินชีวิตโดยความเช่ือ มิใช่โดยความรู้สึกหรืออารมณ์ (ฮีบรู 11:6, กาลาเทีย 3:11) 
1. ความรู้สึกท่ีถูกตอ้ง เป็นผลเน่ืองมาจากความเช่ือ และการเช่ือฟัง (ยอห์น 14:21) 
2. การเสาะแสวงหาความรู้สึก ในการด าเนินชีวติคริสเตียน เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนพระบญัชา

ของพระเจา้ ซ่ึงสั่งใหเ้ราด าเนินชีวติโดยความเช่ือ 
ข. เป้าหมายแห่งความเช่ือของคริสเตียน คือพระเจา้และพระวจนะของพระเจา้ 
1. เราสามารถไวว้างใจในพระสัญญาของพระเจา้ได ้ คือพระองคท์รงกระท าทุกส่ิงใหเ้กิดผลอนั

ดีแก่ผูท่ี้รักพระองค ์(โรม 8:18) 
2. โดยการยดึเอาพระสัญญาขอ้น้ีเป็นหลกั เราสามารถท่ีจะปฏิบติัตามพระบญัชาของพระองค์

ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:18 ได ้ซ่ึงพระองคท์รงบญัชาใหเ้ราขอบพระคุณในทุกกรณี 
ค. พระเจา้ไดท้รงบญัชาให้เราละความกระวนกระวายทุกอยา่งไวก้บัพระองค ์(1 เปโตร 5:7) 
ง.วธีิท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะส าแดงความเช่ือ ก็คือ การขอบพระคุณพระเจา้ในทุกกรณี 
1. การกระท าเช่นนั้น เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ (ฮีบรู 11:6) 
2. ความไม่เช่ือ ก็ไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ (ฮีบรู 3:17-4:2, โรม 14:23) 
จ. จากเวลาท่ีเราต่ืนข้ึนในเวลาเชา้ จนกระทัง่เวลาท่ีเรานอนในเวลากลางคืน เราควรจะด าเนิน

ชีวติกบัพระเจา้ ไวว้างใจกบัพระองค ์ขอบพระคุณพระองคใ์นทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติของเรา 



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การเผยแพร่พระกติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาและมวลชนทัว่โลก 

ตู้ ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


