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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 และ 
ศิษยาภิบาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่ สมาชิกในคริสตจกัร
มากมาย รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ย
ความสัตยซ่ื์อ ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป  ด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งพา่ย
แพแ้ละทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวิธีท่ีจะเป็นพยานน 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 าให้ 
มหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิทีจ่ะเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ด้วยฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ 

คริสเตียนคนหน่ึงพดูกบัขา้พเจา้วา่ “ผมท างานประกาศพระกิตติคุณมาแลว้ 25 ปี แต่ยงัไม่เคย
น าใครมาเช่ือพระเยซูเลย จนกระทัง่สัปดาห์น้ี ท่ีแอร์โรเฮด สปริงส์ ค าบรรยายของท่านท่ีกล่าวถึงวธีิการ
เป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ดว้ยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และค าอธิบายในตอนทา้ยของหนงัสือ 
กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ีประการ ไดเ้ปล่ียนชีวติของผมจริง ๆ ผมไม่เคยมีความสุขเช่นน้ีมาก่อนเลย บดัน้ีผม
เขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ทีเดียว เก่ียวกบัชีวติอนัครบบริบูรณ์ท่ีพระเยซูทรงสัญญาไวว้า่จะประทานใหแ้ก่เรา” 

คริสเตียนชั้นผูน้ าคนน้ี ปลาบปล้ืมท่ีสุด เพราะเป็นคร้ังแรกในชีวติของเขา ท่ีไดน้ าคนมาเช่ือ
พระเยซูพร้อมกนัทีเดียวสองคน เพื่อนร่วมการอบรมกบัเขาคนหน่ึงไดน้ าคนมาเช่ือพระเยซูหกคน และ
เพื่อนอีกคนหน่ึงไดน้ าคนแปดคนมารับเอาองคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขา” 

ในระหวา่งสัปดาห์แห่งการอบรมผูน้ านกัศึกษา หลงัจากท่ีไดฟั้งการบรรยายเก่ียวกบัวธีิการเป็น
พยาน ในหวัขอ้ “ข่าวท่ีน่าช่ืนชมยนิดีท่ีสุดท่ีเคยประกาศมา” พระเจา้ไดท้รงใชน้กัศึกษาจ านวนร้อย ๆ 
และผูใ้หญ่บางคนออกไปเป็นพยานน าคนมากกวา่เกา้ร้อยคนมาเช่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์

นกัศึกษา ศิษยาภิบาล และคนทัว่ไป จ านวนหม่ืน ๆ  คน ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็นพยาน
เพื่อพระคริสต ์ดว้ยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเกิดผลอยา่งใหญ่หลวงเป็นท่ีน่าช่ืนชมยนิดียิง่ 

ประสบการณ์ทีส่ าคัญทีสุ่ด 

ไม่มีประสบการณ์อนัใดในชีวติ ท่ีน่าต่ืนเตน้ไปกวา่การน าคนอ่ืนมาเช่ือพระเยซู ตลอดเวลาท่ี
ขา้พเจา้เดินทางรอบโลก ขา้พเจา้ไดถ้ามคริสเตียนทัว่ ๆ ไป ไม่วา่หนุ่มหรือแก่ เก่าหรือใหม่ รวยหรือจน 
วา่ะไรเป็นประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในชีวิตของเขา ค าตอบท่ีไดรั้บก็เหมือนกนัหมด 

ค าถามแรก ขา้พเจา้ถามคริสเตียนเหล่านั้นวา่ “อะไรเป็นประสบการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวติของ
ท่าน” เขาตอบวา่ “การตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด” และค าถามท่ีสอง ท่ีขา้พเจา้ชอบ
ถามก็คือ “ส่ิงท่ีท่านตอ้งการท าเพื่อคนอ่ืนมากท่ีสุดคืออะไร” ค  าตอบท่ีไดรั้บก็เหมือนกนัคือ “การน าคน
มาเช่ือพระเยซู” 

ขา้พเจา้แน่ใจวา่ ถา้ท่านเป็นคริสเตียน ท่านก็จะตอบค าถามของขา้พเจา้เช่นเดียวกนัน้ี แต่น่า
เศร้าใจเหลือเกิน ท่ีมีคริสเตียนจ านวนนอ้ยออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ถา้จะพดูกนัตามสถิตแลว้ 
ในระยะหน่ึงปี ตอ้งใชค้ริสเตียนถึงหน่ึงพนัคนกบัศิษยาภิบาลอีกหกคน เพื่อน าคนเพียงคนเดียวมาเช่ือ
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พระเยซู แน่ละการท่ีเป็นเช่นนั้น ยอ่มมีขอ้บกพร่อง ถา้หากท่านเป็นคริสเตียนท่ีไม่เคยน าคนมาเช่ือใน
พระเยซูเลย เหมือนคริสเตียนทัว่ ๆ ไป และในส่วนลึกของจิตใจ ท่านรู้แน่วา่พระเจา้ทรงเรียกท่านให้
กระท าเช่นนั้น ท่านจะแกปั้ญหาน้ีไดอ้ยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประการแรก ท่านตอ้งรู้จกัวธีิท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งมีชยั ภายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิและประการท่ีสอง ท่านตอ้งรู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งถูกตอ้ง 
ขา้พเจา้เคยพบคริสเตียนมากมาย ท่ีขยนัขนัแขง็ปฏิบติัพระเจา้ดว้ยความจริงใจ โดยการอ่านพระ

คมัภีร์ และการอธิษฐานเป็นกิจวตัร แต่วา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระเยซูคริสต ์ไม่เป็นท่ีน่าต่ืนเตน้
ช่ืนชมยนิดีเลย แต่ในทางตรงกนัขา้ม ขา้พเจา้ไม่เคยพบเห็นคริสเตียนคนใดท่ีเป็นพยานอยา่งจริงจงัเพื่อ
พระเยซูคริสต ์ และด าเนินชีวติภายใตก้ารควบคุมและบงัคบับญัชาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มีชีวติท่ี
ปราศจากความช่ืนชมยนิดีเลย 

ยกตวัอยา่ง เพื่อนท่ีรักใคร่ของขา้พเจา้คนหน่ึง ซ่ึงเป็นนกัปราชญค์ริสเตียน ท่ีมีช่ือเสียงมากคน
หน่ึงในสมยัปัจจุบนัเขาสารภาพกบักลุ่มผูเ้ขา้อบรม เพื่อมีส่วนในการประกาศวา่ “ขา้พเจา้เป็นคริสเตียน
ท่ีขาดความสุขความยนิดี เพราะขา้พเจา้ไม่ค่อยเป็นพยานเพื่อพระคริสต”์ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายใหเ้พื่อนคน
นั้นทราบถึงความจริงเก่ียวกบัวธีิการเป็นพยานเพื่อพระคริสตด์ว้ยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึง
ขา้พเจา้จะอธิบายใหท้่านทราบในหนงัสือเล่มน้ีดว้ย พระเจา้ไดท้  างานในชีวิตของเขา เยน็วนันั้นเม่ือเขา
กลบัมาจากการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ เขามีความปลาบปล้ืมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ เขาเกือบจะคอยไม่ไหว
ท่ีจะเล่าใหพ้วกเราฟังวา่ พระเจา้ทรงกระท าอะไรในชีวติของเขาบา้ง เขามีโอกาสคุยกบันกัศึกษาสองคน
ถึงเร่ืองพระเยซูคริสต ์ และในการเป็นพยานนั้นพระเยซูคริสตไ์ดส้ าแดงพระองคเ์องแก่เขาอยา่งชดัแจง้ 
อยา่งท่ีเขาไม่เคยประสบมาก่อน 
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คริสเตียนบางคนใชเ้วลาอธิษฐาน และอ่านพระคมัภีร์ในแต่ละวนัเป็นชัว่โมง ๆ แต่ถึงกระนั้นก็
ยงัไม่มีความช่ืนชมยนิดีในชีวติ ทั้งน้ีเพราะเขาไม่ด าเนินชีวติอนัครบบริบูรณ์ตามท่ีพระเยซูทรงสัญญา
ไว ้

สูตรของพระคัมภีร์ 

เราจะตอ้งท าอยา่งไร จึงจะแกปั้ญหาอนัน่าสลดใจน้ีได ้ ขา้พเจา้อยากจะบอกใหท้่านทราบถึง
สูตรของพระคริสตธรรมคมัภ์ีท่ีสามารถเปล่ียนชีวติของท่านได ้ ขา้พเจา้รับประกนัวา่ ถา้ท่านท าตาม
สูตรน้ีท่านจะมีชีวติท่ีครบบริบูรณ์ และจะเกิดผลมากเพื่อพระเจา้ อยา่งไม่เคยมีมาก่อนเลย 

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะบอกสูตรน้ีแก่ท่าน ขา้พเจา้อยากจะใหท้่านเปิดดูพระธรรมลูกาบทท่ี 5 
เสียก่อน ในพระธรรมบทน้ี เราพบวา่ องคพ์ระเยซูคริสตก์ าลงัเทศนาสั่งสอนประชาชนจ านวนมากบน
ฝ่ังทะเลกาลิลี จงสังเกตวา่ มีเรือวา่ง ๆ เทียบฝ่ังอยูส่องล า พระองคเ์สด็จลงไปประทบัในเรือล าหน่ึง ซ่ึง
เป็นเรือของซีโมนเปโตร พระองคส์ั่งใหเ้ขาถอยเรือออกไปหน่อย เพื่อพระองคจ์ะไดส้ั่งสอนประชาชน
จากเรือล านั้น เม่ือพระองคส์ั่งสอนประชาชนเสร็จแลว้ พระองคจึ์งตรัสแก่ซีโมนวา่ “จงถอยออกไปท่ีน ้า
ลึก หยอ่นอวนลงไปจบัปลา” และซีโมนทูลตอบพระองคว์า่ “ขา้พระองคท์ั้งหลายทอดอวนคืนยงัรุ่ง 
ไม่ไดอ้ะไรเลย แต่ขา้พระองคจ์ะหยอ่นอวนลงตามพระด ารัสของพระองค”์ เม่ือเขาปฏิบติัตามค าสั่งของ
พระเยซูคราวน้ี อวนไดล้อ้มปลาไวเ้ป็นจ านวนมาก จนอวนก าลงัจะขาดอยูแ่ลว้ 

ถอยออกไปโดยความเช่ือ 

พวกท่านบางคนอาจเป็นคนข้ีสงสัย เช่นเดียวกบัซีโมนท่านอาจเคยเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์
มาเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่เคยน าแมแ้ต่คนเดียวมาเช่ือในพระองค ์แต่บดัน้ี ท่านไดย้นิวา่ หากท่านใชสู้ตร
ทางวญิญาณสูตรน้ี ท่านก็จะเกิดผลมากมาย ขา้พเจา้เห็นใจในความสงสัยของท่าน แต่ขอใหท้่านโปรด
ระลึกไวว้า่ เปโตรไดท้  าการจบัปลามาตลอดคืน แต่ไม่ไดป้ลาแมส้ักตวัเดียว เม่ือองคพ์ระเยซูคริสต ์ตรัส
กบัเปโตรวา่ “จงถอยเรือออกไปท่ีน ้าลึก และหยอ่นอวนลงไป” เปโตรไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของพระองค ์
และจบัปลาไดม้ากมายจนเรือของเขา และเรือของเพื่อนท่ีมาช่วยเกือบจะจม เปโตรและเพื่อนชาวประมง
ของเขา คือ ยากอบ และยอห์น มีความต่ืนเตน้เป็นอนัมาก ท่ีไดเ้ห็นการอศัจรรยเ์ช่นนั้น เขาจึงไดล้ะอวน
ติดตามพระองคไ์ป”  

ท่านจะพบวา่ การเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ตามสูตรทางวญิญาณ ซ่ึงขา้พเจา้ก าลงัอธิบายให้
ท่านฟังน้ี จะกระท าใหท้่าน เป็นผูเ้กิดผลอยา่งสม ่าเสมอ เม่ือท่านไดจ้บัวญิญาณของคนซ่ึงท่านไดน้ ามา
พระเยซูคริสต ์ไวใ้นอวนของท่านอยา่งมากมายแลว้ ท่านก็จะเร่ิมมีชีวิตท่ีต่ืนเตน้ เตม็ไปดว้ยความช่ืนชม
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ยนิดี หลายคนในพวกท่าน อาจจะกระท าเหมือนกบัเหล่าสาวก คือละอวนของตน (เช่นการเป็นนกัศึกษา 
การเป็นนกัธุรกิจ) เพื่อติดตามพระเยซูคริสต ์ไปจบัดวงวิญญาณของคนมาถวายพระองค ์

องคป์ระกอบแปดประการ 
สูตรทางวิญญาณน้ี มีองคป์ระกอบอยู ่ แปดประการ ถา้ท่านปฏิบติัตามสูตรน้ีอยา่งเคร่งครัด 

ชีวติของท่านจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ของท่านจะเกิดผลมากตลอดชีวติ
ของท่านองคป์ระกอบแปดประการน้ี มีดงัต่อไปน้ีคือ 

ประการแรก จงแน่ใจวา่ ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ 
ประการท่ีสอง จงแน่ใจวา่ ไม่มีความผดิบาปใด ๆ ท่ียงัไม่สารภาพ ตกคา้งอยูใ่นชีวติจิตใจของ

ท่าน 
ประการท่ีสาม  จงแน่ใจวา่ ชีวติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ 
ประการท่ีส่ี จงเตรียมพร้อม ท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์
ประการท่ีหา้ จงอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ 
ประการท่ีหก จงออกไปเป็นพยาน 
ประการท่ีเจ็ด จงพดูถึงเร่ืองพระเยซูเท่านั้น 
ประการท่ีแปด จงหวงัผลในการเป็นพยาน 
ต่อไปน้ีให้เราพิจารณาองคป์ระกอบทั้งแปดน้ี ทีละประการ โดยละเอียด 
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1. จงแน่ใจว่า ท่านเป็นคริสเตียนแล้ว 

มีคริสเตียนมากมายหลายลา้นคน ท่ีขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบติัพระเจา้ และรับใชพ้ระองคใ์น
คริสตจกัร แต่ถึงกระนั้นเขายงัไม่แน่ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัพระเจา้เลย ตวัอยา่งจะเห็นได้
จากคริสเตียนท่ีเขา้รับการอบรมเพื่อมีส่วนในการประกาศ ในระหวา่งการประชุมอบรม พวกเขา
ประมาณสิบถึงยีสิ่บหา้เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท่ีแสดงตวัขออธิษฐานตอ้นรับเอาพระเยซู เป็นพระผูช่้วยให้
รอดของตนหรืออธิษฐานเพื่อขอความแน่ใจในความรอด 

จอห์น เวสเล่ห์ ผูก่้อตั้งคณะเมธอดิสต ์ เม่ือเขายงัเป็นคนหนุ่ม เขาเองก็ไม่มีความแน่ใจในความ
รอดของตน แมว้า่เขาจะเป็นลูกชายของศิษยาภิบาล เป็นประธานสมาคมผูด้  าเนินชีวติในความบริสุทธ์ิท่ี
มหาวทิยาลยัออ๊กซ์ฟอร์ด และเป็นมิชชัน่นารีไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวอินเดียแดง ท่ีอเมริกา
เหนือในสมยันั้นก็ตาม เม่ือเขาเดินทางกลบัประเทศองักฤษ เขาไดพ้บกบัพระเยซูจริง ๆ เป็นคร้ังแรกใน
ชีวติ ท่ีการประชุม เอลเดอร์เกท เม่ือไดฟั้งบทความเก่ียวกบัหลกัความเช่ือในพระธรรมโรมท่ีมาร์ติน ลู
เธอร์ไดเ้ขียนไว ้ ต่อมาเวสเล่ย ์ ไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือชีวประวติัของเขาวา่ “จิตใจของขา้พเจา้รู้สึกร้อน
ผา่วอยา่งแปลกประหลาด ขา้พเจา้แน่ใจวา่ในวนันั้น ขา้พเจา้ไดไ้วว้างใจในพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ แลว้
พระองคไ์ดป้ระทานความแน่ใจใหข้า้พเจา้วา่ พระองคไ์ดท้รงโปรดยกความผดิบาปให้แก่ขา้พเจา้ และ
ช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากอิทธิพลของความบาป และของความตาย” ก่อนนั้นเวสเล่ย ์ ไดรั้บใชพ้ระเจา้อยา่ง
ขยนัขนัแขง็ เพื่อแลกกบัความรอดของพระเจา้ แต่ภายหลงั เขามีความแน่ใจในความรอดบาป ท่ีพระเจา้
ไดป้ระทานใหแ้ก่เขาโดยความเช่ือเท่านั้น 

เรารับองค์พระเยซูคริสต์ โดยความเช่ือ 

ขา้พเจา้ไม่สงสัยเลยวา่ ยงัมีคนอีกจ านวนหลายลา้นคนในโลกน้ี ท่ีขยนัหมัน่เพียรในการ
ปรนนิบติัพระเจา้ แต่ก็ก าลงัเผชิญปัญหาเช่นเดียวกนักบั จอห์น เวสเล่ย ์ คือพยายามท่ีจะแลกเปล่ียนเอา
ความรอดบาปของตวัเองโดยผลงานท่ีกระท าเพื่อพระเจา้ น่าเศร้าใจ เขาไม่รู้เลยวา่ ความรอดของพระเจา้ 
เรารับเอาไดโ้ดยการตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ โดยความเช่ือเท่านั้น “ซ่ึงเราทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดย
พระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตวัเราทั้งหลายเอง แต่พระเจา้ประทานให้” 

หลายปีมาแลว้ สามีภรรยาคู่หน่ึงจากประเทศสวิตเซอร์แลนดไ์ดเ้ล่าถึงประสบการณ์ในชีวติของ
เขา แฮนส์ ลูกชายของเขา ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ขณะท่ีก าลงัศึกษาปริญญาเอกทางอุตุนิยมศาสตร์ ท่ี
มหาวทิยาลยัแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ีลอสแองเจิลลิส แฮนส์ไดเ้ขียนจดหมายไปหาบิดามารดาของตน 
เพื่อบอกใหท้ราบถึงชีวติใหม่ ท่ีเขาไดรั้บโดยทางพระเยซูคริสต ์ และแฮนส์ไดก้ล่าวถึงขา้พเจา้วา่ เป็น
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ผูน้ าเขามาเช่ือในพระเยซู บิดามารดาของเขาจึงรีบเขียนจดหมายติดต่อกบัขา้พเจา้ทนัที เพราะเขาทั้งสอง 
อยากเป็นคริสเตียนดว้ย ต่อมาสามีภรรยาคู่น้ีและบุตรสาวไดเ้ดินทางโดยเคร่ืองบินจากซูริค 
สวติเซอร์แลนด ์มายงัลอสแองเจิลลิสเพื่อรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 

ขณะท่ีเราก าลงัสนทนากนัอยูใ่นส านกังานของขา้พเจา้ ผูเ้ป็นบิดาพดูกบัขา้พเจา้วา่ ผมไดเ้สาะ
แสวงหาพระเจา้มาเป็นเวลาหลายปีแลว้ แต่ยงัไม่เคยพบพระองคเ์ลย ผมเคยนบัถือลทัธิท่ีไม่เช่ือวา่มี 
พระเจา้ แต่ชีวติของผม ไม่เคยเกิดความพออกพอใจเลย และเม่ือสองสามปีมาน้ี ผมกบัภรรยาไดศึ้กษา
หลกัค าสอนของศาสนาส าคญั ๆ ต่าง ๆ ทัว่โลก แต่ถึงกระนั้นก็ยงัไม่สามารถท่ีจะหาค าตอบได ้ และ
ต่อมา เราไดเ้ร่ิมอ่านพระคริสตธรรมใหม่ รู้สึกวา่เป็นประโยชน์มากอนัท่ีจริงแลว้ เราเห็นวา่พระเยซู
คริสตค์งมีอะไรท่ีจะสอนให้เรารู้จกัพระเจา้ และเราเคยพดูกบัคนท่ีสอนพระคมัภีร์วา่ “เราคิดวา่องคพ์ระ
เยซูคริสตค์งเป็นผูท่ี้เราแสวงหาก็ได”้ และคนสอนพระคมัภีร์นั้นก็เพียงตอบวา่ “ผมคิดวา่บางทีคุณอาจ
พดูถูก” แต่เราไม่ไดรั้บการช่วยเหลือใหเ้ขา้ใจมากยิง่กวา่นั้นเลย 

ส้ินสุดแห่งการเสาะแสวงหา 

“ในเวลานั้น แฮนส์ไดเ้ขียนจดหมายบอกใหท้างครอบครัวทราบวา่ คุณเป็นผูช่้วยเขาใหรู้้จกั
องคพ์ระเยซูอยา่งแทจ้ริง ฉะนั้นเราลงความเห็นวา่ คุณจะตอ้งช่วยเราไดเ้ช่นเดียวกนั เราไดเ้สียสละ 
ลงทุนมากมาย นัง่เคร่ืองบิน เป็นระยะทางหลายพนัไมลม์าท่ีน่ี เพื่อฟังคุณ เราปรารถนาท่ีจะใหคุ้ณสอน
พวกเรา ถึงส่ิงท่ีคุณไดบ้อกกบัแฮนส์” ฉะนั้นท่านคงนึกภาพไดว้า่ ขา้พเจา้จะรู้สึกปิติยนิดีเพียงไร ในการ
กล่าวเร่ืองข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสตใ์หค้รอบครัวน้ีฟัง ขา้พเจา้ไดเ้ขียนวงกลม ในวงกลมนั้น
ขา้พเจา้ไดเ้ขียนรูปบลัลงัก ์และบนบลัลงักน์ั้น ขา้พเจา้ไดเ้ขียนค าวา่ “ตนเอง” เอาไว ้ขา้พเจา้อธิบายไวว้า่ 
การท่ีจะเป็นคริสเตียนนั้น พวกเขาจ าเป็นตอ้งยอมสละบลัลงักชี์วติของเขาใหพ้ระเยซูประทบั 

ขา้พเจา้อธิบายต่อไปวา่ “คุณจะตอ้งตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ พระคริสต
ธรรมคมัภีร์สอนวา่ “บรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค ์พระองคก์็ไดป้ระทาน
สิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” และพระเยซูไดต้รัสไวว้า่ “น่ีแน่ะเรายนืเคาะอยูท่ี่ประตู ถา้ผูใ้ดไดย้นิเสียง
ของเรา และเปิดประตู เราจะเขา้ไปหาผูน้ั้น” ถา้หากคุณอยากจะเป็นคริสเตียน คุณจ าเป็นตอ้งเช้ือเชิญ
พระยเซูคริสตใ์หเ้สด็จเขา้มาประทบั ในชีวติจิตใจของคุณ” 

และผูเ้ป็นสามีไดต้อบขา้พเจา้อยา่งฉบัพลนัวา่ “มิสเตอร์ไบร้ท ์ ผมท าเช่นนั้นทุกวนั และอนัท่ี
จริงแลว้ ผมไดเ้ช้ือเชิญพระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวิตของผม วนัละหลายคร้ังทีเดียว” 
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รอดโดยความเช่ือเท่าน้ัน 

ทนัใดนั้น ขา้พเจา้ก็รู้สึกฉงนสนเท่ห์ ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่จะท าอยา่งไรต่อไป ฉะนั้นขา้พเจา้จึง
อธิษฐานในใจวา่ “ขา้แต่พระเจา้ พระองคท์รงสัญญาวา่จะประทานสติปัญญา แก่ผูท่ี้ขอต่อพระองคโ์ดย
ความเช่ือ ขา้พระองคไ์ม่ทราบวา่จะพดูอยา่งไรต่อไป ขอพระองคท์รงโปรดช่วยขา้พระองคเ์ด๋ียวน้ี” 
ทนัใดนั้นเอง ขา้พเจา้ก็ระลึกถึงพระสัญญาอนัแจ่มชดัท่ีพระเจา้ไดป้ระทานให ้“ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น 
ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดยตวัท่านทั้งหลายกระท าเอง แต่พระเจา้ไดป้ระทานให้ 
ความรอดนั้น จะเน่ืองดว้ยการกระท าก็หามิได ้เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายใหค้รอบครัวน้ีฟังวา่ “การท่ีจะเช้ือเชิญใหพ้ระเยซูคริสตเ์ขา้มาในชีวติเท่านั้น 
ยงัไม่เป็นการเพียงพอ พระเจา้จะเสด็จเขา้มาในชีวติของคุณ โดยความเช่ือของคุณเท่านั้น พระองคจ์ะไม่
เสด็จเขา้มาในชีวิตของคุณเพียงเพราะค าเชิญของคุณ ความเช่ือเป็นส่ิงส าคญั ถา้คุณมีความเช่ือและ
ไวว้างใจในพระสัญญาของพระองค ์เม่ือคุณเปิดประตูจิตใจตอ้นรับพระองค ์พระองคจ์ะเสด็จเขา้มา คุณ
อาจเชิญพระเยซูเขา้มาในชีวิตของคุณวนัละหลายพนัคร้ัง แต่ถา้หากคุณไม่มีความเช่ือเลย พระองคจ์ะไม่
เสด็จเขา้มาในชีวิตของคุณ อยา่งแน่นอน” 

ขา้พเจา้ไดแ้นะน าครอบครัวน้ี ใหเ้ช้ือเชิญพระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาในชีวิตของเขาอีกคร้ังหน่ึง 
และคร้ังน้ีขา้พเจา้แนะน าใหเ้ขาเช่ือมัน่ในพระสัญญาของพระองคว์า่ ถา้เขาเปิดประตูใจตอ้นรับพระองค ์
พระองคจ์ะเสด็จเขา้มา เหมือนกบัท่ีพระคมัภีร์ไดย้นืยนัไวว้า่ “ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ ผูท่ี้เช่ือ
ในพระนามของพระองค ์ พระองคก์็จะประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” ขา้พเจา้บอกใหเ้ขา
ไวว้างใจในพระสัญญาของพระเจา้ และซ่ือสัตยต่์อพระองค ์

ผูเ้ป็นบิดาไดเ้อนหลงัลงแนบกบัเกา้อ้ี และยิม้อยา่งช่ืนชมยนิดี จิตใจของเขาเตม็ไปดว้ยความ
อศัจรรย ์ ความขอบพระคุณ และสรรเสริญพระเจา้ ในท่ีสุดเขาไดพ้บพระองคผ์ูซ่ึ้งเขาเสาะแสวงมาเป็น
เวลาหลายปี และเขาหนัไปพดูกบัภรรยาเป็นภาษาเยอรมนั เพราะเธอไม่เขา้ใจภาษาองักฤษพอในท่ีสุด 
เธอก็สนองตอบดว้ยลกัษณะเดียวกนั 

เม่ือครอบครัวน้ี ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยในรอดของเขา ชีวิตของเขาได้
เปล่ียนไปมากทีเดียว ในค ่าคืนวนันั้น ขา้พเจา้ไดอ้ธิษฐานกบัลูกสาวกของเขาดว้ย ฉะนั้นครอบครัวน้ี
ทั้งหมด ซ่ึงมีบิดา มารดา บุตรชาย บุตรสาว ไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในพระเยซูคริสต ์ ต่อมาเม่ือ
ขา้พเจา้มีโอกาสไปเยีย่มครอบครัวน้ี ท่ีประเทศสวติเซอร์แลนด ์ ขา้พเจา้ไดเ้ห็นพระคุณของพระเจา้
หลายอยา่งในชีวติของครอบครัวน้ี 
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ความแน่ใจในความรอด 

สมยัท่ีขา้พเจา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัศาสนศาสตร์ ขา้พเจา้มีเพื่อนร่วมสถาบนัท่ีสนิทสนมกนั
มากคนหน่ึง เขาเป็นคนขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา และในการปฏิบติัพระเจา้อยา่งเคร่งครัดคนหน่ึง  
ขา้พเจา้ไม่เคยสงสัยในความเป็นคริสเตียนของเขาเลย เพราะเขาเป็นคนดี และเป็นลูกชายของนกัเทศน์ท่ี
มีช่ือเสียงมากคนหน่ึง เขาใชเ้งินอยา่งมธัยสัถท่ี์สุด เพื่อน าเงินท่ีเหลือไปสมทบทุนในการประกาศพระ
กิตติคุณทัว่โลก ใหไ้ดม้ากท่ีสุด วนัหน่ึง ขณะท่ีเพื่อนคนน้ีก าลงัศึกษาชั้นปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์ 
เขาไดโ้ทรศพัทบ์อกขา้พเจา้วา่ เขาพึ่งเช่ือเป็นคริสเตียนจริง ๆ ขา้พเจา้ตกตลึง เพราะขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่จะ
เป็นเช่นนั้น และขา้พเจา้ไดบ้อกเขาต่อไปวา่ เขาเป็นคริสเตียนท่ีดีท่ีสุดคนหน่ึงเท่าท่ีขา้พเจา้เคยพบมา 

เขาอธิบายใหข้า้พเจา้ฟังวา่ ตลอดเวลาหลายปีท่ีผา่นมา เขาไม่เคยบอกใครให้รู้เลยวา่ ชีวติของ
เขาเตม็ไปดว้ยความด้ินรนและความไม่แน่ใจในความรอดของตนเอง แมว้า่เขาไดเ้ชิญใหพ้ระเยซูเสด็จ
เขา้มาในชีวติของเขาหลายคร้ังหลายคราวแต่ก็ไม่มีความแน่ใจเลยวา่ พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้มาในชีวติของ
เขาจริงหรือไม่ ฉะนั้นคราวน้ีเขารู้แน่นอนและเป็นคร้ังแรกท่ีเขามีความแน่ใจในการรับความรอด 

ปรากฏแต่เพยีงภายนอก 

คร้ังหน่ึง มีหญิงสาวคนหน่ึงไดส้มคัรมาท างานกบัเรา ภรรยาของขา้พเจา้และขา้พเจา้มีความ
เช่ือมัน่วา่ หญิงสาวกผูน้ี้จะปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้อยา่งเขม้แขง็ หล่อนถือก าเนิดในครอบครัวคริสเตียนท่ี
ร้อนรน หล่อนเร่ิมการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลคริสเตียน ต่อมาก็เขา้เรียนในชั้นประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา และ วทิยาลยัตามล าดบั ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาของคริสเตียนทั้งส้ิน หล่อนเป็นผูน้ า
กิจกรรมท่ีเขม้แขง็ของคริสตจกัร และเป็นประธานสมาคมสตรีคริสเตียนในละแวกบา้นของหล่อน และ
นอกจากน้ีหล่อนยงัเป็นท่ีปรึกษาของผูเ้ช่ือใหม่ ซ่ึงเป็นผลจากการประกาศของ ดร.บิลล่ี เกรแฮม อีกดว้ย 
หญิงสาวผูน้ี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติั ซ่ึงคริสเตียนท่ีร้อนรนและรักพระเจา้ พึงมี 

ในการประชุมอบรมพนกังานคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ไดก้ล่าวย  ้าต่อท่ีประชุม ใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ในการช่วยเหลือผูท่ี้อา้งตวัวา่เป็นคริสเตียน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไม่มีความมัน่ใจในความรอดของเขา เราไม่ควร
เดาสุ่มวา่ ผูท่ี้ไม่แน่ใจในความรอดของเขานั้นเป็นคริสเตียน ถึงแมว้า่เขาไดอ้ธิษฐานรับเอาพระคริสต์
หลายคร้ังแลว้ก็ตาม ขา้พเจา้ยงัไดก้ล่าวกบัพนกังานต่อไปอีกวา่ เราไม่ควรท าใหผู้ท่ี้มีความสงสัยใน
ความรอดเกิดความมัน่ใจวา่ เขาเป็นคริสเตียน แต่ใหถื้อวา่เขายงัไม่เป็นคริสเตียน และควรจะให้
ค  าแนะน าแก่เขา อธิษฐานกบัเขาเพื่อให้เขาเกิดความมัน่ใจในความรอดของเขา 
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ความรู้ทีป่ราศจากชีวติ 

เม่ือขา้พเจา้บรรยายค าปราศรัยจบลงแลว้ หญิงสาวคนนั้นเขา้มาพดูกบัขา้พเจา้วา่ “ดิฉนัคิดวา่ 
ดิฉนัยงัไม่เป็นคริสเตียนเลยค่ะ  เพราะดิฉนัยงัสงสัยในความรอดของตนเองเสมอ ดิฉนัเคยไปขอ
ค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลหลายคน แต่ศิษยาภิบาลเหล่านั้นบอกดิฉนัวา่ ถา้ดิฉนัเช่ือวา่พระเยซูทรงเป็น
พระบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผดิบาปของดิฉนั ดิฉนัไม่
ควรกงัวลใจเลย เพราะดิฉนัเป็นคริสเตียนแลว้ แต่ดิฉนัไม่เคยแน่ใจวา่พระเจา้สดบัฟังค าอธิษฐานของ
ดิฉนั และดิฉนัไม่มีอะไรเป็นหลกัฐานวา่ พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาในชีวติจิตใจของดิฉนัแลว้ ดิฉนั
กลวัเหลือเกินวา่ ถา้ดิฉนัตายลง ดิฉนัจะไม่ไดไ้ปอยูก่บัพระเยซูคริสต”์ 

วนันั้น ขา้พเจา้มีโอกาสอนัดียิง่ท่ีไดเ้สนอข่าวประเสริฐแก่หญิงสาวผูน้ั้น ผูซ่ึ้งมีชีวติคลุกคลีอยู่
กบัวงการคริสเตียนมาตั้งแต่เล็กจนโต คราวน้ี องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิไดช่้วยหล่อนใหไ้วว้างใจพระ
เจา้และพระวจนะของพระองค ์ โดยความเช่ือหล่อนไดต้อ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นของ
ประทานอนัเลิศแห่งความรักของพระเจา้ จิตใจของหล่อนเป่ียมลน้ไปดว้ยความยนิดี และความ
สรรเสริญแด่พระเจา้ หล่อนมีความต่ืนเตน้มาก จนกระทัง่หล่อนไดโ้ทรศพัทไ์ปบอกบิดามารดาของ
หล่อนเก่ียวกบัชีวติใหม่ท่ีหล่อนไดพ้บในวนันั้น 

การเกดิฝ่ายวิญญาณ 

ใหเ้ราพิจารณาดูเร่ืองของนิโกเดโม ผูเ้ป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ของชาวยวิ ท่านผูน้ี้เป็น
นกัปราชญเ์ฉลียวฉลาดมากและเป็นผูน้ าทางศาสนาท่ีเคร่งครัดผูห้น่ึง ตามประเพณีท่ีเล่ากนัมา บอกวา่ 
เขาผูน้ี้ ไดไ้ปอธิษฐานท่ีธรรมศาลาวนัละส่ีคร้ัง และอธิษฐานท่ีบา้น  วนัละสามคร้ัง กระนั้นก็ตามเขาได้
สังเกตพบวา่ ชีวติขององคพ์ระเยซูคริสตมี์บางส่ิงบางอยา่งท่ีแตกต่างจากชีวิตของเขาเอง 

นิโกเดโมไดม้าหาพระเยซู และทูลถามพระองคว์า่ “ท่านอาจารยเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้ทราบวา่
ท่านเป็นครูท่ีมาจากพระเจา้ เพราะไม่มีผูใ้ดกระท าหมายส าคญัท่ีท่านกระท านั้นไดน้อกจากวา่พระเจา้
ไดส้ถิตอยูด่ว้ย” 

พระเยซูตรัสตอบเขาวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ถา้ผูใ้ดไม่บงัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดิน
ของพระเจา้ไม่ได”้  

นิโกเดโมทูลพระองคว์า่ “คนชราแลว้จะบงัเกิดใหม่อยา่งไรได ้ จะเขา้ในครรภข์องมารดาคร้ังท่ี
สอง และบงัเกิดใหม่ไดห้รือ” 

พระเยซูตรัสวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ถา้ผูใ้ดไม่บงัเกิดใหม่ จากน ้าและพระวิญญาณ ผู ้
นั้นจะเขา้ใจในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้ ซ่ึงบงัเกิดจากเน้ือหนงั ก็เป็นเน้ือหนงัและซ่ึงบงัเกิดจากพระ
วญิญาณ ก็เป็นพระวญิญาณ” 
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ชีวติทีเ่ปลีย่นใหม่แล้ว 

บางทีท่านยงัไม่เคยประสบ กบัความช่ืนชมยนิดี ในความรอดอยา่งแทจ้ริง ท่านไม่มี
ประสบการณ์ใด ๆ ท่ีท าใหท้่านแน่ใจวา่พระเยซูประทบัอยูใ่นชีวติของท่าน ท่านไม่แน่ใจวา่ท่านเป็น
บุตรของพระเจา้แลว้หรือยงั ถึงแมว้า่ ท่านไดเ้ช่ือในพระองค ์ดว้ยความรู้ความเขา้ใจมาแลว้หลายปี บาง
ทีท่านอาจจะช่วยงานของคริสตจกัรอยา่งเขม้แขง็ ชีวิตความเป็นอยูข่องท่านอาจปราศจากความด่าง
พร้อยทางศีลธรรม ในสายตาของคนอ่ืน แต่ถึงกระนั้น ท่านยงัไม่มีประสบการณ์ในการบงัเกิดใหม่ทาง
วญิญาณ เพราะเหตุน้ี ชีวติของท่าน จึงยงัไม่เคยไดรั้บการเปล่ียนแปลงเลย 

ขอใหเ้รานึกมโนภาพดูตวัหนอนผีเส้ือ คร้ังแรก มนัเป็นเพียงตวัหนอนท่ีมีขนอนัน่าเกลียด 
คลานไปตามฝุ่ นละอองท่ีสกปรก ถา้ท่านอยากใหต้วัหนอนนั้นบินโดยโยนมนัข้ึนไปในอากาศ มนัก็
ตอ้งตกลงมายงัพื้นดิน หรือถา้หากท่านจะเอาปีกผีเส้ือมาติดไวข้า้ง ๆ ตวัหนอนนั้น มนัก็ยงับินไม่ไดอ้ยู่
นัน่เอง แต่วา่ต่อมาภายหลงัตวัหนอนนั้นถอดใยท าเป็นฝักลอ้มรอบตวัของมนั และมนันอนอยูใ่นฝักนั้น 
เป็นเวลาหลายวนั โดยวธีิเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ ตวัหนอนนั้นจะกลายเป็นผีเส้ือท่ีแสนสวย คร้ัง
หน่ึงมนัเป็นตวัหนอนท่ีน่าเกลียดท่ีคลานไปมาตามพื้นดิน แต่บดัน้ีมนัเป็นผเีส้ือท่ีแสนสวยโผผนิบินไป
มาในอากาศ มนัไดรั้บชีวติท่ีเปล่ียนแปลงใหม่แลว้ 
 

 
 
 
 
 
 
ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณของเราก็เช่นกนั เราจะตอ้งรับเอาชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็

ต่อเม่ือพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาในชีวติของเราแลว้เท่านั้น 

ถวายชีวติทั้งหมด 

การเป็นคริสเตียน คือการถวายชีวติทั้งหมดใหแ้ก่พระเยซู ซ่ึงเปรียบไดก้บัชีวติสมรส เม่ือหลาย
ปีมาแลว้ขา้พเจา้รู้จกัหญิงสาวคนหน่ึง ผูซ่ึ้งขา้พเจา้คิดวา่เป็นคนสวยท่ีสุดในโลก ขา้พเจา้สนใจหญิงคน
น้ีมาก และในท่ีสุด ก็เกิดสมคัรรักใคร่กบัเธอ เรามิไดเ้ป็นสามีภรรยากนั โดยการรู้จกัรักใคร่เห็นอกเห็น
ใจกนั แต่เราเป็นสามีภรรยากนั ก็ต่อเม่ือเราตกลงใจ และมีความตั้งใจจริง โดยการจดทะเบียนสมรสและ
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โดยการเขา้สู่พิธีสมรส เม่ือเราไดก้ล่าวค าปฏิญาณ ต่อหนา้ผูท่ี้ประกอบพิธีสมรส และต่อหนา้แขกท่ีมา
เป็นพยานในพิธีสมรสนั้น เราทั้งสองจึงเป็นสามีภรรยากนัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

เม่ือแต่งงานแลว้ขา้พเจา้และภรรยา ก็ไดแ้ยกตวัออกจากครอบครัวเดิมมาตั้งครอบครัวใหม่ เม่ือ
ขา้พเจา้พดูค าปฏิญาณนั้น ขา้พเจา้ไม่รู้สึกประหลาดมหศัจรรยแ์ต่อยา่งใด ฝาพนงัโบสถมิ์ไดส้ั่นสะเทือน 
ไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรเลย อนัท่ีจริงแลว้ ขา้พเจา้รู้สึกเกอ้เสียอีก ถึงกระนั้น การสมรสของเราก็
สมบูรณ์ โดยไม่ตอ้งร้องเสียงดงัดว้ยความดีใจ ค าปฏิญาณซ่ึงแสดงออกถึงความปรารถนาแห่งจิตใจของ
เรา เป็นสุดยอดของการหมั้น ซ่ึงเรารอคอยมาเป็นเวลาสามปี ความรักท่ีขา้พเจา้มีต่อภรรยา ไดง้อกงาม
เจริญข้ึนทุก ๆ ปี ขา้พเจา้ไดบ้อกเธอวา่ขา้พเจา้รักเธอนบัพนั ๆ คร้ัง แต่ขา้พเจา้ไม่เคยขอแต่งงานกบัเธอ
อีกเลย ตั้งแต่วนัท่ีเราปฏิญาณ เป็นสามีภรรยากนั ในวนัสมรสนั้น 

มอบความตั้งใจ 

ความสัมพนัธ์ กบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ก็เป็นไปในท านองเดียวกนั การถวายชีวติจิตใจใหแ้ก่
พระองค ์หมายถึงการถวาย ทั้งความรู้ความเขา้ใจ อารมณ์ และความตั้งใจของเรา เพียงแต่เช่ือวา่พระเยซู
คริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจเท่านั้นยงัไม่พอ เพียงแต่รู้วา่พระองคท์รง
ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน เพื่อไถ่ความผดิบาปของเราและแมแ้ต่การรับศีลบพัติศมา ท างานช่วย
คริสตจกัร อ่านพระคมัภีร์ อธิษฐาน ทุก ๆ วนัเสมอ  ๆ ก็ยงัไม่พอ เราเป็นคริสเตียน ก็ต่อเม่ือเราตั้งใจ
ตอ้นรับเอาของประทานจากพระเจา้ ความรักและการยกโทษบาปของพระองค ์ โดยองคพ์ระเยซูคริสต์
เท่านั้น เม่ือเราตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เรารับนิสัยใหม่ เราบงัเกิดใหม่ ในครอบครัวของพระเจา้ และเรา
เร่ิมมีประสบการณ์ในการมีชีวตินิรันดร์ 

พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เม่ือเรารับเอาของขวญัท่ีเรา
ปรารถนาเราจะสนองตอบอยา่งไร?  แน่ละ เรายืน่มือออกไปรับเอา และกล่าวขอบคุณผูใ้ห ้

ถา้หากท่านยงัไม่เคยพดูกบัองคพ์ระเยซูคริสตว์า่ “ขา้พระองคข์อตอ้นรับพระองคไ์วเ้ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของขา้พระองค”์ ขอใหท้่านตดัสินใจกระท าเช่นนั้น เสียตั้งแต่บดัน้ีพระเยซูตรัสวา่ “น่ีแน่ะ 
เรายนืเคาะอยูท่ี่ประตู ถา้ผูใ้ดไดย้นิเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเขา้ไปหาผูน้ั้น”  

จงอธิษฐานขอใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มาในชีวิตจิตใจของท่านเด๋ียวน้ี และอา้งเอาสิทธิแห่งพระ
สัญญาของพระองค ์ ขอบพระคุณพระองค ์ ท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้มาตามพระสัญญาของพระองคแ์ลว้ 
พระองคจ์ะไม่ทรงหลอกลวงท่านเลย 
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จงขอบพระคุณพระองค์ 

พระเยซูคริสตไ์ดเ้ปล่ียนชีวิตของคนจ านวนมากมายหลายลา้น เม่ือท่านไดต้อ้นรับพระองคแ์ลว้ 
อยา่หลบหลู่พระเกียรติของพระองค ์โดยการเช้ือเชิญใหพ้ระองคเ์สด็จเขา้มาในชีวิตของท่านอีกคร้ังหน่ึง 
เพราะพระองคไ์ดเ้สด็จเขา้มาประทบัในชีวติจิตใจของท่านแลว้ ท่านควรจะตั้งตน้ขอบพระคุณพระองค์
ตลอดชีวิตของท่าน ท่ีพระองคส์ถิตอยูก่บัท่านพระองคท์รงสัญญาวา่ จะสถิตอยูก่บัท่านตลอดไป 
พระองคต์รัสวา่ “เราจะไปละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” 

คร้ังหน่ึงเม่ือขา้พเจา้ย  ้าถึงเร่ืองน้ี ในการประชุมเผยแพร่ท่ีเมืองใหญ่แห่งหน่ึง หญิงสูงอายคุน
หน่ึงกล่าวกบัขา้พเจา้ดว้ยน ้าตาไหลพรากวา่ “ดิฉนัสอนรววีารศึกษามาส่ีสิบปีแลว้ ดิฉนัอธิษฐานเชิญให้
พระเยซูเสด็จเขา้มาในจิตใจของดิฉนัแทบทุกวนั ดิฉนัไม่เคยแน่ใจวา่พระองคป์ระทบัอยูก่บัดิฉนั 
นบัตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป จนกวา่ชีวติของดิฉนัจะหาไม่ ดิฉนัจะทูลพระองคว์า่ ดิฉนัขอบพระคุณ
พระองคท่ี์พระองคป์ระทบัอยูใ่นชีวติของดิฉนัแลว้ ดิฉนัจะไม่หลู่พระเกียรติของพระองคอี์กเลย” 

ถา้หากท่านเชิญพระเยซูเขา้มาในชีวติของท่าน คร้ังแลว้คร้ังเล่า ท่านควรจะเลิกท าเช่นนั้น และ
ตั้งตน้ขอบคุณพระองคเ์สียตั้งแต่บดัน้ี เพราะพระองคไ์ดเ้ขา้มาในชีวติจิตใจของท่านแลว้ หรือถา้หาก
ท่านยงัไม่เคยตอ้นรับพระองคเ์ลย ท่านสามารถอธิษฐานตอ้นรับเอาพระองคไ์ดเ้ด๋ียวน้ีโดยอธิษฐานตาม
ตวัอยา่งขา้งล่างน่ี “ขา้แต่พระเยซูคริสตเ์จา้ ขา้พระองคป์รารถนาพระองคเ์ป็นท่ีสุด ขา้พระองคข์อเปิด
ประตูชีวติจิตใจตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์
ขอขอบพระคุณพระองคเ์ป็นอยา่งยิง่ ท่ีพระองคท์รงอภยัในความผดิบาปใหแ้ก่ขา้พระองค ์ โปรด
ครอบครองบลัลงักชี์วติของขา้พระองค ์ และช่วยใหข้า้พระองคด์ าเนินชีวติตามพระประสงคข์อง
พระองคเ์ถิด” 
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2. จงแน่ใจว่า ไม่มคีวามบาปใด ๆ ทีย่งัไม่สารภาพ ตกค้างอยู่ใน

ชีวติของท่าน 

ถา้มีความผดิบาปใด ๆ หรือกิริยาท่าทีใด ๆ ของท่าน ไม่เป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้แลว้ ส่ิง
เหล่านั้นจะท าลายความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัพระองค ์ พระเจา้จะประทบัอยูใ่นชีวิตและส าแดงความ
รักของพระองค ์ ผา่นทางจิตใจของท่านไม่ได ้ และท่านจะเป็นคริสเตียนท่ีขาดความยินดี และไร้ผลใน
การเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์เราอ่านพบในพระธรรมฮีบรู  บทท่ี 10 วา่ องคพ์ระคริสตเ์สด็จมา เพื่อเป็น
เคร่ืองถวายบูชาไถ่บาปของเรา พระคมัภีร์เดิมบนัทึกใหเ้ราทราบถึงพิธีถวายเคร่ืองบูชาไถ่บาป ของชน
ชาติอิสราเอลวา่ พวกเขาไดน้ าเคร่ืองสักการะบูชาใหปุ้โรหิต ปุโรหิตเป็นผูฆ่้าสัตว ์และน าเอาเลือดมาปะ
พรมไวบ้นแท่นบูชา แต่เม่ือครบก าหนดเวลาอนัสมบูรณ์ของพระเจา้ ตามค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม
แลว้ พระองคไ์ดส่้งพระเยซูคริสต ์ ใหเ้สด็จลงมาตายไถ่บาปของเรา พระองคถ์วายชีวิตของพระองคเ์อง
เป็นเคร่ืองบูชาไถ่โทษบาปของเรา ดงันั้นเราจึงไม่ตอ้งถวายเคร่ืองบูชาไถ่โทษอีกแลว้ 

เราไม่จ  าเป็นตอ้งท าอะไรอีก นอกเหนือไปกวา่ท่ีองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงกระท าบนไมก้างเขน
เพื่อเราแลว้ เราไม่ตอ้งเคร่งเครียดอยูก่บัการประพฤติ การปฏิบติั เพื่อจะท าใหก้ารไถ่โทษของพระองค์
บนไมก้างเขน ครบถว้นยิง่กวา่นั้นอีกเราเพียงแต่สารภาพความผดิบาปของเรา และยอมรับเอาการตายไถ่
บาปแทนเราของพระองค ์ไม่วา่จะเป็นบาปท่ีเรากระท าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต พระคมัภีร์กล่าววา่ 
“ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็ทรงยกบาปของเราและจะทรงช าระ
เราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” 

เห็นด้วยกบัพระเจ้า 

ค าวา่ “สารภาพ” หมายความวา่อยา่งไร ในภาษากรีกซ่ึงเป็นภาษาแรกเร่ิมของพระคริสตธรรม
ใหม่ ค  าวา่ “สารภาพ” หมายความวา่ “ยอมรับกบั” หรือ “เห็นดว้ยกนักบั” ถา้เช่นนั้น เราจะท าอยา่งไร 
เม่ือเราเห็นดว้ยกนักบัพระเจา้? 

ประการแรก เรายอมรับวา่ส่ิงท่ีเรากระท านั้นเป็นส่ิงท่ีผิด พระเจา้ทรงเป็นองคบ์ริสุทธ์ิ ไม่มี
ความผดิบาปใด ๆ เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัพระองคไ์ด ้ แต่ถึงกระนั้น พระองคท์รงรักคนบาป แต่เกลียดชงั
ความผดิบาปของเขา พระองคท์รงรักเรา ไม่วา่เราจะกระท าส่ิงใดมาแลว้ หรือมีความผดิบาปอะไรใน
ชีวติของเรา เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ตรัสกบัเราดว้ยเสียงกระซิบวา่ “เรามีความเศร้าพระทยั
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ในการประพฤติของเจา้ และท่าทีในจิตใจของเจา้” เราควรตระหนกัวา่ เราไดก้ระท าผดิต่อน ้าพระทยั
ของพระองค ์ฉะนั้นเราจึงจ าเป็นตอ้งยอมรับและเห็นดว้ยกนักบัพระเจา้วา่ เราไดท้  าผิด 

ประการท่ีสอง เรายอมรับวา่ ความผดิใด ๆ ท่ีเราไดก้ระท านั้น พระเจา้ทรงลบลา้งใหเ้ราแลว้บน
ไมก้างเขน ฉะนั้นเราควรขอบพระคุณพระองคท่ี์พระคริสตไ์ดท้รงยอมตายแทนเรา 

ประการท่ีสาม เรากลบัใจใหม่ ความหมายค าวา่ “กลบัใจใหม”่ คือ เปล่ียนทิศทางแห่งความคิด
ใหม่ เม่ือเราเปล่ียนทศันะของเราเก่ียวกบัความผิดบาป โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ 
เราจะสามารถเปล่ียนการกระท าของเราได ้ เราจะเปล่ียนจากการกระท าส่ิงท่ีไม่พอพระทยัพระเจา้มา
กระท าในส่ิงท่ีชอบพระทยัพระองค ์

คริสเตียนบางคนพดูวา่ “เราไม่จ  าเป็นตอ้งสารภาพความบาปของเรา เพราะพระเยซูไดท้รงอภยั
โทษใหเ้ราแลว้จะด าเนินชีวิตตามใจชอบก็ได ้ และยงัจะไดเ้ขา้ในเมืองสวรรคอี์กดว้ย” ความคิดเช่นนั้น
ขดัหลกัค าสอนของพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งมากทีเดียว คนท่ีคิดเช่นน้ี อาจจะไม่รู้วา่พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของตนเสียดว้ยซ ้ า ขา้พเจา้เคยเห็นคนเป็นอนัมาก ซ่ึงคร้ังหน่ึงพระเจา้ไดใ้ช้
เขาใหเ้กิดผลอยา่งมหศัจรรยเ์พื่อพระองค ์แต่เด๋ียวน้ีตวัเขาเอง หลงทางห่างเหินจากพระองค ์เพราะวา่เขา
เร่ิมคิดผดิ ๆ เช่นน้ีเอง  

ข้อพสูิจน์ทีแ่ท้จริง 

เพื่อแกค้วามคิดผดิ ๆ ดงักล่าว อคัรสาวกยอห์นไดเ้ขียนไวว้า่ “ดูก่อนลูกเล็ก ๆ ของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้เขียนขอ้ความเหล่าน้ี ฝากมายงัท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะไม่ไดห้ลงกระท าผิดและถา้ผูใ้ดหลง
กระท าผดิ เราก็มีพระองคผ์ูช่้วยเหลือสถิตอยูก่บัพระบิดา คือพระเยซูคริสตผ์ูเ้ท่ียงธรรมนั้น และพระองค์
นั้นเป็นผูท้รงระงบัพระพิโรธเพราะความบาปของพวกเรา และไม่ใช่ของพวกเราพวกเดียว แต่วา่มนุษย์
โลกทั้งส้ินดว้ย ถา้เราประพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ เราคงทราบวา่ เรารู้จกัพระองค ์ คนใด ๆ 
ท่ีวา่ “ขา้พเจา้รู้จกัพระองค ์ แต่มิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัของพระองค ์ คนนั้นเป็นคนพดูมุสา และ
ความจริงไม่ไดอ้ยูใ่นคนนั้นเลย แต่คนใด ๆ ท่ีประพฤติตามพระโอวาทของพระองค์ ความรักของพระ
เจา้ก็ส าเร็จในคนนั้นแลว้อยา่งแน่แท ้ ดว้ยอาการอยา่งน้ีแหละเราทั้งหลายจึงรู้วา่ เราอยูใ่นพระองค ์ คือ
ผูใ้ดวา่ตนอยูใ่นพระองคผ์ูน้ั้นก็ควรประพฤติตามท่ีพระองคท์รงประพฤตินั้น” 

ตามขอ้พระธรรมท่ีอา้งมาน้ี เรามีเหตุผลท่ีจะสงสัยไดว้า่ใครก็ตามท่ีอา้งตวัวา่เป็นคริสเตียนแต่
ไม่อยากท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ คนนั้นอาจจะไม่เป็นบุตรของพระเจา้เลย จริงอยูค่วามผิดบาป
ของเราไดรั้บการช าระลา้งแลว้บนไมก้างเขนเม่ือพระเยซูส้ินพระชนมแ์ทนเรา แต่วา่เราตอ้งยอมรับเอา
ความจริงขอ้น้ี ในชีวติของเรา โดยการสารภาพความผิดบาปนั้น ใครก็ตาม ท่ีไม่ยอมสารภาพความผดิ
บาปของตนและหนัหลงัใหก้บัความผดินั้น ความผิดและผลแห่งความชัว่ท่ีเขาไดก้ระท าจะท่วมทน้อยู่
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ในชีวติของเขา เขาจะไม่สามารถรับใชพ้ระเจา้ไดเ้ลย เขาจะอธิษฐาน แต่จะไม่ไดรั้บค าตอบ เขาอาจจะ
พยายามเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์แต่จะไม่มีผล” 

พระวญิญาณของพระเจา้จะไม่เศร้าพระทยัเลย ถา้หากเราด าเนินชีวติในความบริสุทธ์ิ คริสเตียน
ท่ีไม่ยอมสารภาพความผดิบาป และพิจารณาตวัเอง เขาจะรับการเฆ่ียนตีจากพระเจา้ เพราะพระองครั์ก
บุตรของพระองคทุ์กคน ฉะนั้นพระองคจึ์งทรงเฆ่ียนตีสั่งสอนบุตรท่ีฝ่าฝืนค าสั่งของพระองค ์พระคมัภีร์
กล่าววา่ “ถา้ขา้พเจา้ไดข้่มความชัว่ไวใ้นใจของขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คงไม่ทรงสดบัฟัง” 

เม่ือพระเจา้ช้ีใหท้่านเห็นความผดิบาปอนัใดในชีวติจิตใจของท่าน จงสารภาพทนัที จงหายใจ
ทางวญิญาณ หายใจออกโดยการสารภาพความผดิบาป จงหลีกเล่ียงจากการปรับโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัเองโดยการสอดส่องหาความบาปในตวัเองทั้งวนัทั้งคืน จงสารภาพความบาปท่ีพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิทรงส าแดงในชีวิตท่านเท่านั้น การสารภาพความผิดบาป เป็นกุญแจเปิดรับความบริสุทธ์ิในชีวติ
และผลแห่งการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์
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3. จงแน่ใจว่าชีวติจติใจของท่านซาบซ่านเป่ียมล้นไปด้วยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ 

ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสตใ์หเ้กิดผลนั้น ชีวิตของเราจะตอ้งซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ินั้นหมายความวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงครอบครองบงัคบับญัชาชีวติจิตใจของเรา 
และประทานฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เราผูเ้ป็นบุตรของพระเจา้ ในการด าเนินชีวติ และในการเป็นพยานใหเ้กิดผล
เพื่อพระองค ์ มีค าสองค าและพระธรรมสองขอ้ ซ่ึงส าคญัมาก ค าแรกคือ พระบญัชา พระธรรมเอเฟซสั 
5:18 บอกเราวา่ “อยา่เมาเหลา้องุ่น ซ่ึงจะท าใหเ้สียคน แต่จงใหชี้วติจิตใจของท่าน ซาบซ่านเป่ียมลน้ไป
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

ขอ้ความน้ี หมายความวา่ เราจะตอ้งใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิครอบครองบงัคบับญัชาชีวติจิตใจ
ของเรา และประทานฤทธ์ิเดชใหเ้รา น่ีเป็นพระบญัชาของพระเจา้ส าหรับคริสเตียนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะ
นกัเทศน์ หรือศิษยาภิบาล หรือครูสอนรวีวารศึกษา แต่เป็นพระบญัชาส าหรับผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสต์
ทุกคน 

พระบัญชาและพระสัญญา 

ใหเ้ราพิจารณา พระบัญชา ของพระเจา้กบั พระสัญญา ของพระองคใ์นพระธรรม 1 ยอห์น 
5:14,15 วา่มีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งไร “น่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค ์ คือวา่เราทูลขอส่ิงใดท่ีเป็น
พระประสงคข์องพระองค ์ พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้วา่ พระองคท์รงโปรดฟังเรา เม่ือเรา
ทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รู้วา่ เราไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค”์ โดยการพึ่งพระบัญชา และพระสัญญา 
ของพระเจา้ ถา้หากท่านยอมถวายชีวติจิตใจให้แก่พระคริสต ์โดยความเช่ือแลว้ พระองคจ์ะทรงเติมชีวติ
จิตใจของท่าน ใหซ้าบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

องคพ์ระเยซูคริสตไ์ดต้รัสแก่เรา ผา่นทางอคัรสาวกของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลายจงคอยอยูใ่น
กรุง (เยรูซาเล็ม) กวา่ท่านจะไดป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมาจากเบ้ืองบน” และก่อนท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จ
ข้ึนไปสวรรค ์พระองคไ์ดต้รัสแก่สาวกของพระองคว์า่ “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่
แควน้ยดูาแควน้สะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 

เราก าชบัผูร่้วมงานในองคก์ารของเรา ซ่ึงก าลงัท าการรับใชพ้ระเจา้อยูใ่นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก
วา่ “อยา่ออกไปปฏิบติัพระเจา้ จนกวา่ท่านจะรู้แน่แก่ใจจริง ๆ วา่ ชีวติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้
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ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” งานใด ๆ ท่ีเรากระท าเพื่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ ถา้ไม่ไดก้ระท าโดยพึ่งฤทธ์ิ
เดชแห่งองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ จะเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ก็หามิได ้ งานใด ๆ ท่ีเรากระท าเพื่อ
พระองค ์ โดยอาศยัก าลงัอ านาจของเน้ือหนงั งานนั้นก็เปล่าประโยชน์เสียเวลา เป็นท่ีหลู่เกียรติพระนาม
ของพระองค ์ผลงานนั้นก็เปรียบเสมือนตั้งอยูบ่นรากของไม ้หญา้แหง้ หรือฟางในวนัพิพากษาขององค์
พรคริสต ์มนัก็จะถูกเผาผลาญใหว้อดวายไปหมด 

ชีวติทีเ่ตรียมพร้อมเพือ่ปฏิบัติการ 

ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคือชีวติท่ีเตรียมพร้อมเพื่อท่ีจะรับใชพ้ระ
เยซูคริสต ์แต่อยา่เขา้ใจผิดคิดวา่ ท่านจะตอ้งมีประสบการณ์ทางอารมณ์อยา่งมากมาย ท่ีจริงแลว้ การท่ีมี
ความรู้สึกหรืออารมณ์แรงนั้นยอ่มเป็นอนัตรายเสียอีก เปรียบเสมือนการเทน ้ามนัเบ็นซินลงบนพื้นดิน
แลว้จุดไมขี้ดไฟโยนใส่ มนัจะลุกเป็นเปลวเพลิงมีควนัโขมงสักครู่หน่ึง แลว้ก็ดบัมอดไป จริงอยูม่นัเป็น
ภาพท่ีน่าต่ืนเตน้ แต่การกระท าเช่นนั้นเป็นการกระท าท่ีไม่มีประโยชน์ 

คริสเตียนมากมาย เสาะแสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์ ซ่ึงการกระท าเช่นนั้นเป็นการหลู่
เกียรติพระเจา้เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้า่ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” 
และ “การกระท าใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทั้งส้ิน” เพราะฉะนั้น ใคร ๆ ก็ตามท่ีเสาะ
แสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์ ก็ปฏิเสธหลกัการแห่งความเช่ือ บางคร้ังเม่ือขา้พเจา้ก าลงัเทศนาต่อท่ี
ประชุมหรือก าลงัสนทนาเป็นส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกวา่ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ก าลงัแผซ่่านอยูใ่นตวัของ
ขา้พเจา้ แต่ขา้พเจา้ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งแสดงอารมณ์จนออกหนา้ออกตา บางคร้ังเม่ือขา้พเจา้ตอ้งเดินทาง
เหน็ดเหน่ือย ร่างกายอ่อนเปล้ียเตม็ท่ี ถึงกระนั้นถา้ไม่มีบาปใด ๆ ซ่อนเร้นอยูใ่นชีวิตจิตใจ ขา้พเจา้ก็
สามารถท่ีจะมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือไดเ้หมือนกนั โดย
ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้สึกต่ืนเตน้ทางอารมณ์แต่อยา่งใด ขา้พเจา้ไม่พึ่งพิงอารมณ์ แต่พึ่งพิงพระ
วจนะของพระเจา้ คือพระบัญชา และพระสัญญา ของพระเจา้ 

โดยความเช่ือท่านสามารถแน่ใจวา่ ท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิตลอด
ชีวติของท่าน โดยการ “หายใจฝ่ายวญิญาณ” หายใจออกก็คือการสารภาพความผิดบาปของท่าน และ
หายใจเขา้ก็คือ การรับฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้โดยความเช่ือ พระบัญชาของพระองคใ์นชีวติของเราก็คือ
จงซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระสัญญา ของพระองค ์ก็คือ ถา้เราขอส่ิงใดตาม
น ้าพระทยัของพระองค ์ พระองคก์็จะทรงกระท าให ้ ฉะนั้นชีวติของเราจึงจะซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูเ่สมอ โดยความเช่ือ ทั้งเวลาท่ีมีความรู้สึก และเวลาท่ีขาดความรู้สึก 
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ยอมให้พระวิญญาณครอบครอง 

ขณะน้ี ถา้ท่านรู้ตวัวา่ชีวติจิตใจของท่าน ยงัมิไดซ้าบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ท่านจะอธิษฐานขอจากพระองคไ์ดเ้ด๋ียวน้ีวา่ “ขา้แต่องคพ์ระเยซูคริสต ์ ขา้พระองคข์อเชิญใหพ้ระองค ์
ครอบครองชีวติจิตใจของขา้พระองค ์ขา้พระองคจ์ะไม่ยดึส่ิงใดไวส้ าหรับตวัเองเลย ขา้พระองคต์อ้งการ
ใหพ้ระองคเ์ป็นเจา้เหนือชีวิตจิตใจของขา้พระองคโ์ดยความเช่ือขา้พระองคข์อรับเอาความครบบริบูรณ์
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 

ถา้ท่านไดอ้ธิษฐานตามตวัอยา่งขา้งบนน้ี โดยการพึ่งพระบญัชาและพระสัญญาของพระเจา้ 
ท่านก็แน่ใจไดว้า่บดัน้ี ชีวติของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยท่ีท่านไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความรู้สึกหรืออารมณ์แต่ประการใด เป็นแต่เพียงไวว้างใจในพระเจา้และพระวจนะของ
พระองคเ์ท่านั้น จงระลึกอยูเ่สมอวา่ อารมณ์ท่ีถูกตอ้งเป็นผลท่ีเน่ืองมาจากการด าเนินชีวติโดยความเช่ือ
เท่านั้น และเม่ือท่านออกไปประกาศความเช่ือของท่านแก่คนอ่ืน โดยพึ่งฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ พระเยซูทรงสัญญาวา่ พระองคจ์ะทรงส าแดงพระองคเ์องในชีวติของทุกคนท่ีเช่ือฟังพระองค ์
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4. จงเตรียมพร้อมทีจ่ะเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ 

การอบรมเพื่อใหมี้ส่วนในการประกาศ เราไดจ้ดัข้ึนในหลายแห่งทัว่โลก เพื่อท่ีจะสอน
นกัศึกษา ศิษยาภิบาลและคริสเตียนทัว่ไป ให้รู้จกัวธีิท่ีจะมีชีวติท่ีเกิดผลในการเป็นพยาน โดยการศึกษา
เพียงสองสามชัว่โมงเท่านั้น หลงัจากไดเ้รียนรู้วธีิท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งมีชยั และเกิดผลเพื่อพระเยซูแลว้ 
คนเหล่านั้นก็จะออกไปเป็นพยานอยา่งมีชีวติจิตใจทีเดียว 

ขา้พเจา้ขอบคุณพระเจา้ ท่ีพระองคท์รงใชม้หาวทิยาลยัศาสนศาสตร์ และวทิยาลยัพระคริสต
ธรรมต่าง ๆ ในการตระเตรียมผูรั้บใชข้องพระองค ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาระยะยาวพระเจา้ไม่ไดเ้รียกทุกคน
ใหเ้ป็นนกัเทศน์ แต่พระองคไ์ดเ้รียกทุกคนใหท้ าการประกาศ ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเราทุกคนมีสิทธิ
พิเศษ ในการร่วมงานประกาศพระกิตติคุณเพื่อพระเยซูคริสต ์ พระมหาบญัชาของพระองคใ์นพระ
ธรรมมทัธิว 28:18-20 เป็นพระมหาบญัชาส าหรับคริสเตียนทุกคน 

การอบรมอยา่งเตม็ท่ีเพียงสองชัว่โมงเท่านั้น ก็จะสามารถท าใหท้่านรู้ถึงวธีิการด าเนินชีวิต
ดว้ยกนักบัพระวญิญาณ 
 

 
 
 
 
 
 
บริสุทธ์ิ และวธีิเป็นพยานเพื่อพระคริสตใ์ห้เกิดผลโดยการใชห้นงัสือกฎฝ่ายวิญญาณจิตส่ี

ประการ หรือ จดหมายถึงคุณประเสริฐ หรือหนงัสือความเป็นเอกของพระเยซู ฯลฯ 
คริสเตียนบางคนเกิดผลมากกวา่คนอ่ืน ถา้หากท่านเห็นเพื่อนคริสเตียนของท่านน าคนมาเช่ือ

พระเยซู มากกวา่ท่าน ท่านไม่ควรทอ้ใจ ท่านจงจ าไวว้า่ คนท่ีมาเช่ือพระเยซูคริสตเ์ป็นผูท่ี้พระวิญญาณ
ไดท้รงน าใหม้าเช่ือพระองค์ 

เราจะเห็นไดว้า่ หนา้ท่ีของเรา คือตอ้งติดสนิทอยูก่บัองคพ์ระคริสต ์ ยอมให้พระองค์
ครอบครองบงัคบับญัชาชีวิตจิตใจของเรา ประทบัอยูใ่นร่างกายของเรา ทรงคิดผา่นมนัสมองของเรา 
และทรงรักผา่นจิตใจของเรา และตรัสผา่นริมฝีปากของเรา ถา้เราท าเช่นน้ี พระองคจ์ะทรงเปล่ียนชีวติ
ของคนท่ีเราพยายามน ามาหาพระองค ์ เราจะตอ้งติดสนิทอยูก่บัพระองคเ์หมือนก่ิงติดอยูก่บัล าตน้ แลว้
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พระองคจ์ะท าใหเ้ราเป็นผูเ้กิดผลฝ่ายวญิญาณ หนา้ท่ีของเรา คือตอ้งติดตามองคพ์ระเยซูคริสต ์ และ
หนา้ท่ีของพระองค ์คือท่ีจะกระท าใหเ้ราเกิดผลเพื่อพระองค ์

พระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใชม้นุษย ์ ไม่ใช่ทูตสวรรคใ์นการน าคนท่ียงัไม่รู้จกัพระเยซู มา
หาองคพ์ระเยซูคริสตพ์ระเจา้ไม่มีริมผปีาก นอกจากริมผีปากของเรา พระองคไ์ม่มีเทา้นอกจากเจา้ของ
เรา พระองคไ์ม่มีมือ นอกจากมือของเรา ฉะนั้นพระองคท์รงใชต้วัเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระะองค ์ถา้เราเช่ือพระองค ์พระองคจ์ะทรงใชเ้ราขอใหเ้ราจ าไวว้า่ การเป็นพยานเพื่อพระคริสตท่ี์
เกิดผลดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นั้น คือการเป็นพยานดว้ยการพึ่งฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ และมอบการเกิดผล

ไวก้บัพระเจา้ 
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5. จงอธิษฐานสม า่เสมอ 

พระคมัภีร์กล่าววา่ พระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะ
ใหค้นทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่ และยิง่กวา่นั้นพระสัญญาของพระองค ์ท่ีใหแ้ก่เรามีวา่ ถา้เราขอส่ิงหน่ึงส่ิง
ใด ตามพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคจ์ะทรงสดบัฟังเรา และถา้พระองคท์รงสดบัฟังเราพระองค์
จะทรงตอบค าอธิษฐานของเรา ใหท้่านถามตวัเองซิวา่ ท่านตอ้งการใหค้นท่ีท่านรัก เพื่อนของท่าน หรือ
เพื่อนบา้นของท่าน เขา้มาหาองคพ์ระคริสตไ์หม ให้ท่านจดรายช่ือของคนเหล่านั้นลง และตั้งตน้
อธิษฐานขอตามรายช่ือของคนเหล่านั้นเป็นประจ า แลว้พระองคจ์ะทรงตอบค าอธิษฐานของท่านตาม
พระสัญญา พระองคไ์ดม้อบสิทธิน้ีแก่ท่าน และพระสัญญาของพระองคย์อ่มเป็นความจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่อจากนั้นท่านจงเป็นพยานถึงองคพ์ระเยซูคริสตก์บัคนในครอบครัวของท่าน กบัคนท่ีท่านรัก

หรือมิตรสหายของท่านโดยพึ่งฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ และโดยความเช่ือ จง
ขอบพระคุณพระองค ์ ถึงการท่ีพระองคจ์ะทรงน าพวกเขามาหาองคพ์ระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้เคยอธิษฐาน
ดว้ยน ้าตาไหลเพื่อพี่นอ้งญาติมิตรของขา้พเจา้ เพื่อใหพ้วกเขาเช่ือพึ่งพระเยซูคริสต ์แต่วา่วนัหน่ึงขา้พเจา้
ตระหนกัวา่ พระเจา้ไม่มีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ขาเหล่านั้นพินาศ เพราะพระองคท์รงรักเขายิง่กวา่ท่ี
ขา้พเจา้รักเขาเสียอีก ดงันั้นขา้พเจา้จึงเร่ิมตน้ขอบพระคุณพระองคโ์ดยเช่ือวา่ คนเหล่านั้นจะกลบัใจเช่ือ
ในองคพ์ระเยซูคริสต ์
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พระเจ้าได้ทรงสัญญาแล้ว 

ถึงแมว้า่ทุกคนท่ีขา้พเจา้อธิษฐานเผื่อนั้น ยงัไม่กลบัใจมาเช่ือพระเจา้จริง ๆ ขา้พเจา้ก็มิไดร้้องไห้ 
ขา้พเจา้กลบัมีความยนิดี เพราะแน่ใจวา่ สักวนัหน่ึง เขาจะตอ้งกลบัมาหาพระเยซูอยา่งแน่นอน พระเจา้
ไดท้รงสัญญาไวแ้ลว้ พระองคไ์ม่ตรัสค าเทจ็ ขา้พเจา้รู้วา่ มีบางคนไม่เห็นดว้ยกบัขา้พเจา้วา่พระเจา้ทรง
ตอบค าอธิษฐานโดยวธีิน้ี ขา้พเจา้ยอมรับวา่ พระเจา้ทรงฤทธ์ิใหญ่ยิง่ ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใด ท่ีพระองคท์รง
กระท าไม่ไดข้ณะเดียวกนั พระเจา้ประทานใหม้นุษยมี์อิสรภาพในการตดัสินใจ 

ขา้พเจา้คุน้เคยกบัขอ้พระคมัภีร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวน้ี โดยเฉพาะเช่น “พระองคจึ์ง
มิไดก้ระท าการมหศัจรรยม์ากในเมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเช่ือ” “โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็มท่ีไดฆ่้า
บรรดาผูเ้ผยพระวจนะ และเอาหินขวา้งผูท่ี้รับใชม้าหาเจา้ ใหถึ้งตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเขา้ไว้
เน่ือง ๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกไวใ้ตปี้กของมนั แต่เจา้ไม่ยอมเลยหนอ” “ท่านทั้งหลายไม่ไดเ้ลือกเรา แต่เรา
ไดเ้ลือกท่านทั้งหลาย และไดแ้ต่งตั้งท่านทั้งหลายไว ้ ใหท้่านไปเกิดผล และเพื่อใหผ้ลของท่านคงอยู ่
เพื่อวา่ เม่ือท่านทูลขอส่ิงใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองคจ์ะไดป้ระทานส่ิงนั้นใหแ้ก่ท่าน” 

ถึงแมว้า่ความหมายของขอ้พระคมัภีร์ดงัท่ีไดอ้า้งมาแลว้นั้น อาจจะไม่ชดัแจง้มากนกั เก่ียวกบั
การเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ และอาจตีความหมายไดห้ลายทาง แต่ก็ยงัมีขอ้พระคมัภีร์อีกมากมายท่ี
เขา้ใจไดง่้ายและชดัทีเดียว เก่ียวกบัการน าคนมาเช่ือในพระเยซูคริสต ์ เช่น “พระเจา้ทรงรักโลกจนได้
ประทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวตินิ
รันดร์” “บรรดาผูท้  างานเหน็ดเหน่ือย และแบกภาระหนกั จงมาหาเราและเราจะใหท้่านทั้งหลายหาย
เหน่ือยเป็นสุข” “พระเจา้ทรงส าแดงความรักของพระองคแ์ก่เราทั้งหลาย คือขณะท่ีเรายงัเป็นคนบาปอยู่
นั้น พระคริสตไ์ดท้รงส้ินพระชนมเ์พื่อเรา” “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ไดท้รงเฉ่ือยชา้ในเร่ืองพระสัญญาของ
พระองค ์ ตามท่ีบางคนคิดเช่นนั้น แต่พระองคท์รงอดกลั้นพระทยัไว ้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาชา้
นาน พระองคไ์ม่ทรงประสงคจ์ะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะใหค้นทั้งปวงกลบัใจเสีย
ใหม”่ พระเจา้ “มีพระประสงคใ์หค้นทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริง” 

อธิษฐานตามการน าของพระวญิญาณ 

ขา้พเจา้ไม่ไดบ้อกวา่ ทุกคนท่ีไดย้นิไดฟั้งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ จะกลบัใจเป็นคริส
เตียน แต่เราตอ้งรับผิดชอบในการอธิษฐานเผื่อเขา และเป็นพยานใหเ้ขาฟังถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์พระเจา้
เท่านั้นท่ีจะทรงกระท าใหเ้ขาเช่ือ และเปล่ียนชีวติของเขา ใหเ้ราระลึกอยูเ่สมอวา่ ผูท่ี้ติดสนิทอยูก่บัพระ
เจา้เท่านั้น จึงจะมีความหวงัวา่ พระองคจ์ะทรงตอบค าอธิษฐานของเขา ฉะนั้นจงแน่ใจวา่ ท่านด าเนิน
ชีวติดว้ยกนักบัพระวิญญาณ และอธิษฐานตามการน าของพระวิญญาณ อยา่หวงัวา่ ผูท่ี้ไม่มีชีวติฝ่าย
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วญิญาณอยา่งแทจ้ริงจะไดรั้บค าตอบในการอธิษฐานมากนกั ถา้ท่านเป็นห่วงดวงวิญญาณของคนอ่ืน ๆ 
และตอ้งการใหพ้ระเจา้ตอบค าอธิษฐานท่านตอ้งมัน่ใจวา่ ท่านก าลงัด าเนินชีวิต และอธิษฐานโดยมอบ
ใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นผูบ้งัคบับญัชาชีวติจิตใจของท่าน 

ค าอธิษฐานทีไ่ด้รับการแนะแนวจากพระเยซู 

ท่านอาจถามขา้พเจา้วา่ “ถา้หากผมด าเนินชีวติดว้ยกนักบัองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ และยอมอยู่
ใตก้ารครอบครองของพระองค ์ เม่ือผมอธิษฐานเพื่อคนใด พระเจา้จะน าคนนั้นมาหาพระเยซูใช่ไหม? 
ถา้เป็นเช่นนั้น ผมจะออกไปยนืกลางถนนหรือเขา้ไปเยีย่มคนไขใ้นโรงพยาบาล และอธิษฐานเผือ่ทุกคน 
ท่ีผมพบปะ เพื่อจะใหค้นเหล่านั้นเช่ือในพระเยซูคริสต”์ แน่ละขา้พเจา้ไม่ไดห้มายความเช่นนั้น แต่
ขา้พเจา้ขอย  ้าวา่ ถา้ท่านด าเนินชีวติดว้ยกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ องคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งประทบัอยู่
ในชีวติจิตใจของท่าน และผูซ่ึ้งเสด็จมาเพื่อแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อดนั้น พระองคท์รง
ทราบจิตใจของทุกคน พระองคจ์ะทรงแนะท่านให้อธิษฐานเผือ่คนบางคนโดยเฉพาะ 

พระธรรมฟิลิปปี 2:13 กล่าววา่ “พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจอยูภ่ายในท่าน ให้ท่านมีใจ
ปรารถนา ทั้งใหป้ระพฤติตามชอบพระทยัของพระองค”์ ดงันั้นท่านสามารถรู้ไดว้า่ ถา้ท่านด าเนินชีวติ
ดว้ยกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิและอธิษฐานตามการน าของพระองค ์ พระเจา้จะทรงกระตุน้จิตใจของ
ท่าน ใหอ้ธิษฐานเผือ่คนหน่ึงคนใดตามพระประสงคข์องพระองค ์แลว้คนนั้นจะมาเช่ือในพระเยซูคริสต์
ตามพระสัญญาของพระองค ์

พระสัญญาของพระองคคื์ออะไร “น่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค ์ คือถา้เราทูลขอส่ิงใด ท่ี
เป็นพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้วา่พระองคท์รงโปรดฟังเรา เม่ือ
เราทูลขอส่ิงใด ๆ เรารู้วา่ เราไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค”์ “พระเจา้ไม่ทรงประสงคท่ี์จะใหผู้ ้
หน่ึงผูใ้ดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาท่ีจะใหค้นทั้งปวงกลบัใจเสียใหม่” 

ใหเ้ราพิจารณาดูวา่ ถา้ความเช่ือเท่านั้นเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ อะไรจะพอพระทยัพระองค์
มากท่ีสุด การอธิษฐานดว้ยน ้าตาไหลเพื่อคนท่ีเรารัก หรือการขอบพระคุณพระเจา้ล่วงหนา้ ในการท่ี
พระองคจ์ะทรงน าคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูตามพระสัญญาของพระองค ์

ตารางเวลาของพระเจ้า 

ขอ้ควรระวงัก็คือวา่ ตารางเวลาของพระเจา้ ยอ่มจะไม่เป็นไปตามเวลาของมนุษยท่ี์ขาดความ
อดทน จงไวว้างใจและขอบพระคุณพระเจา้ต่อไปเร่ือย ๆ เพื่อวา่คนท่ีท่านก าลงัอธิษฐานเผื่อจะไดรั้บ
ความรอด และเจริญข้ึนในความเช่ือ มิใช่เพียงอธิษฐานเพื่อใหก้ลบัใจใหม่เท่านั้น แต่ตอ้งอธิษฐานเพื่อ
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คนท่ีเช่ือแลว้ ใหเ้ขาเจริญข้ึนในชีวติคริสเตียนดว้ย ถา้หากเราอยากจะใหเ้ขาเป็นผูติ้ดตามพระองค ์ และ
เป็นผูท่ี้เกิดผลทวคูีณต่อไปอีก 

จงเอาตวัอยา่งขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ซ่ึงพระองคท์รงอธิษฐานเพื่อศิษยข์องพระองคใ์น
พระธรรมยอห์นบทท่ี 17 วา่ “ขา้พระองคอ์ธิษฐานเพื่อเขา ขา้พระองคมิ์ไดอ้ธิษฐานเผื่อโลก แต่เพื่อคน
เหล่านั้นท่ีพระองคไ์ดป้ระทานแก่ขา้พระองค ์ เพราะวา่เขาเป็นของพระองค”์ อาจารยเ์ปาโลและผูเ้ขียน
พระคริสตธรรมใหม่คนอ่ืน ๆ ไดเ้ชิญชวนใหผู้อ่้านอธิษฐานเพื่อผูท่ี้เช่ือพระเจา้ และเผือ่ตวัเขาเองดว้ย 
ฉะนั้นท่านจึงท าบญัชีรายช่ือของบุคคลต่าง ๆ ท่ีพระเจา้ดลใจใหท้่านอธิษฐานเผือ่ดว้ย ท่านจงออกช่ือ
พวกเขาเป็นรายบุคคลเม่ือท่านอธิษฐาน และอธิษฐานเผื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเจาะจง เม่ือไดรั้บ
ค าตอบจากพระเจา้ จงบนัทึกเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานนั้น ๆ ดว้ย 
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6. จงออกไปเป็นพยาน 

จงออกไปบอกคนอ่ืนถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ อยา่นัง่คอยใหเ้ขามาหาท่าน อุปสรรคในการเป็น
พยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งหน่ึง คือการไม่ยอมออกไป คริสเตียนส่วนมากมกัแกต้วัวา่ “ยุง่เกินไป” หรือ 
“ก าลงัคอยการน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยู”่ อะไรท านองน้ี เราไม่ตอ้งรอการน าของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ  เพราะพระเยซูไดต้รัสสั่งใหเ้ราออกไปบอกข่าวประเสริฐน้ีแก่ทุกคนแลว้” 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขออยา่ใหเ้ราลืมวา่ การท่ีเรามาเช่ือพระเยซูนั้นเป็นประสบการณ์ท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในชีวิตของเรา 

และในท านองเดียวกนั การท่ีเราจะน าคนอ่ืนมาเช่ือในพระองค ์ก็คือผลงานท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดของเรา ฉะนั้น 
ขอใหเ้ราก าหนดเวลาส าหรับการออกไปเป็นพยาน ท่านก าลงัใชเ้วลาของท่านอยา่งไร? จงออกไปเป็น
พยานทุก ๆ วนั 

บางคนอาจจะเป็นเหมือนขา้พเจา้ หรือผูร่้วมงานของขา้พเจา้หลายคน ซ่ึงมีความละอายในการ
เป็นพยาน ฉะนั้นการบอกคนอ่ืนถึงเร่ืองของพระเยซู จึงเป็นการยากเหมือนเขน็ครกข้ึนภูเขา แต่ถึง
กระนั้น เราก็ไม่ควรทอ้ใจ พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อเสาะหาผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด พระองคป์ระทบัอยูใ่น
ชีวติของเราแลว้ ฉะนั้นเพียงแต่เราทูลขอความกลา้หาญจากพระองค ์พระองคจ์ะประทานใหเ้รา 

เม่ือขา้พเจา้มีโอกาสสนทนาแมแ้ต่เพียงสองสามนาทีกบัใคร ๆ ขา้พเจา้ถือวา่พระเจา้ทรงเตรียม
โอกาสนั้นส าหรับขา้พเจา้ เพื่อท่ีจะบอกเล่าถึงความรักและความรอดพน้บาปจริงอยู ่ ขา้พเจา้พยายามท่ี
จะน าคู่สนทนาใหต้ดัสินใจตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซู แต่ขา้พเจา้ไม่ทอ้ใจเลย ถา้เขาไม่ยอมตอ้นรับเอา
พระองค ์ ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีบอกเขาถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ แต่เป็นหนา้ท่ีของพระเจา้ท่ีจะกระท าใหเ้ขา
ตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูการเป็นพยานใหค้นอ่ืนรู้จกัพระคริสต ์ ควรเป็นเป้าหมายในชีวติคริสเตียนทุก
คน ฉะนั้นทุก ๆ เชา้ จงขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคป์ระทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน และขอให้
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พระองคท์รงใชป้ากเสียงของท่านเพื่อบอกเล่าถึงความรัก และการอภยับาปโทษของพระองคใ์หค้นอ่ืน
ฟังทุกคนโอกาสตลอดวนันั้น 
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7 จงพูดถึงเร่ืองพระเยซูเท่าน้ัน 

อาจารยเ์ปาโล เขียนไวว้า่ “พระองคน์ั้นแหละเราประกาศอยู ่ โดยเตือนสติทุกคน” เม่ือท่าน
ออกไปเป็นพยานท่านไม่ควรพดูถึงเร่ืองท่ีไม่ใช่ประเด็นส าคญั เช่นเร่ืองการกีฬาเร่ืองธุรกิจ หรือเร่ืองลม
ฟ้าอากาศ ท่านอาจพดูถึงเร่ืองเช่นนั้นในการเร่ิมตน้สนทนา แต่วา่อยา่เสียเวลาพดูเร่ือยเป่ือยจนหมดเวลา 
จงอธิษฐานทูลขอใหพ้ระเจา้ประทานสติปัญญาใหแ้ก่ท่านในการน าเอาเร่ืองขององคพ์ระเยซูคริสตม์า
เป็นหวัขอ้สนทนาของท่าน 

คริสเตียนหลายคน เม่ือออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสตก์็มกัจะเชิญชวนใหค้นอ่ืนไปโบสถ ์
หรือไปคริสตจกัรเท่านั้น การเชิญคนอ่ืนไปคริสตจกัรก็เป็นการดีเหมือนกนั แต่วา่นัน่เป็นเพียงขั้นต่อไป
ในการน าวิญญาณ คนทัว่ไปท่ียงัไม่รู้จกัพระเจา้ เขาจะไม่สนใจไปโบสถ ์และเขาอาจมีอคติเก่ียวกบั 

 
 
 
 
 
 

โบสถข์องพวกคริสเตียน ฉะนั้นอยา่ชวนเขาไปโบสถ ์เม่ือท่านเป็นพยานเร่ืองพระเยซูคริสต ์จง
รอจนกวา่เขารับเอาองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ จึงเชิญชวนใหเ้ขาไปร่วมประชุมท่ีโบสถเ์ม่ือเขามาเป็นคริส
เตียนแลว้ ส่วนใหญ่จะมีความร้อนรนในการปฏิบติัพระราชกิจของพระเจา้ในคริสตจกัร 

ท่านไม่ควรเสียเวลาในการท่ีจะพยายามพิสูจน์วา่ พระคมัภีร์เป็นพระด ารัสของพระเจา้ ท่าน
เพียงแต่ใชข้อ้พระคมัภีร์เหล่านั้นในการเป็นพยาน ถึงแมว้า่เขาจะไม่เช่ือวา่พระคมัภีร์เป็นพระด ารัสของ
พระเจา้ แต่พระเจา้ทรงสัญญาวา่จะใชพ้ระวจนะของพระองคใ์หเ้กิดผลเพื่อพระองค ์ เม่ือท่านใชพ้ระ
คมัภีร์ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ท่านจะเห็นวา่คนหลายคนพร้อมท่ีจะตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซู
คริสตอ์ยูแ่ลว้ ดงัท่ีกล่าวไวใ้นพระธรรมโคโลสี ถึงแมว้า่บางคนยงัไม่พร้อมท่ีจะตอ้นรับพระองค ์ จงให้
เขามีโอกาสพิจารณาในความจริงท่ีท่านเล่าใหเ้ขาฟัง และวนัหลงัจงหาโอกาสใหม่ท่ีจะเป็นพยานใหเ้ขา
ฟังต่อไป 
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ผลไม้ทีสุ่กแล้ว 

เม่ือขา้พเจา้เป็นเด็ก ขา้พเจา้ชอบไปเท่ียวสวนผลไมข้องคุณลุง พวกเราเด็ก ๆ ชอบไปเก็บลูกพีช
ท่ีก าลงัสุกเหลืองอร่ามอยูต่ามตน้ ลูกไหนท่ียงัเขียวอยู ่ เรายงัไม่เก็บแต่จะปล่อยเอาไวส้ักสองสามวนั จง
จะยอ้นกลบัมาเกบ็ใหม่ ฉะนั้นทุกคร้ังท่ีเราเขา้ไปในสวนเราจะพบวา่มีผลไมสุ้กอยูเ่สมอ ท านองเดียวกนั
ในการเก็บเก่ียวผล ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ เราน าเฉพาะคนท่ีพร้อมแลว้ใหรั้บเอาพระเยซูคริสต ์
ส่วนคนท่ียงัไม่พร้อม เราจะรอไวเ้พื่อเก็บเก่ียววนัหลงั 

อย่าโต้เถียง 

อยา่โตเ้ถียงกบัคนท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะรับเอาพระเยซูคริสตอ์ยา่ขดัแยง้หรือบงัคบัให้เขาตดัสินใจ 
แต่จงใหใ้บปลิวหรือหนงัสือใหเ้ขาอ่าน พร้อมกบัอธิษฐานในใจเพื่อวา่วนัหน่ึงจะไดพ้บหรือสนทนากบั
เขาอีก แต่ท่านจงพยายามไปหาบุคคลท่ีพระเจา้ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ ซ่ึงเปรียบเสมือนผลไมท่ี้สุก คนเหล่าน้ี
มีอยูท่ ัว่ไป อนัท่ีจริง คนท่ีพระเจา้ทรงเตรียมจิตใจไวพ้ร้อมแลว้ มีอยูเ่ป็นจ านวนหม่ืนจ านวนแสนทีเดียว 
ถา้ท่านไปพดูกบัคนเหล่าน้ี จะเห็นวา่ พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้ตรียมจิตใจของเขาไวพ้ร้อมแลว้ ท่ีจะ
ตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์

คร้ังหน่ึง ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัเดินทางโดยเคร่ืองบินขา้พเจา้มีโอกาสไดน้ าคนสองคนท่ีพระเจา้
ไดเ้ตรียมจิตใจของเขาไวแ้ลว้ ใหอ้ธิษฐานตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ คนหน่ึงเป็นหญิงชราอายแุปด
สิบปี ซ่ึงตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตด์ว้ยความช่ืนชมยนิดี ส่วนอีกคนหน่ึง เป็นประธานบริษทัใหญ่แห่ง
หน่ึง ซ่ึงเช่ือมานานแลว้วา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ และไดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อความผิดบาป
ของเขา แต่เขาก็ยงัไม่มีโอกาสอธิษฐานตอ้นรับเอาพระองค ์เขา้มาไวใ้นชีวติจิตใจ 

คนท่ีพระเจา้เตรียมจิตใจไวพ้ร้อมแลว้มีอยูท่ ัว่ไป หลงัจากท่ีขา้พเจา้จบค าปราศรัยท่ี
มหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือแห่งหน่ึง ประธานบริษทัคนหน่ึงท่ีไดม้าเยีย่มลูกชายของเขา ซ่ึงเป็นคริสเตียนใหม่ 
ไดเ้ขา้มาทกัทายกบัขา้พเจา้วา่ “ผมขอขอบคุณมากครับท่ีไดช่้วยเหลือลูกชายของผมในดา้นจิตวญิญาณ” 
ในการสนทนาขา้พเจา้ถามเขาวา่ เขาตอ้นรับพระเยซูคริสตห์รือยงั เขาตอบอยา่งจริงใจวา่ “ยงัครับ แต่
อยากจะท าเช่นนั้นเหมือนกนั” เรากม้ศีรษะหลบัตาอธิษฐานและเขาก็ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสต ์ ลูกชาย
ของเขาดีใจมากท่ีเห็นบิดาของตนเป็นคริสเตียนแลว้ 

เม่ือขา้พเจา้ท่องเท่ียวไปตามท่ีต่าง ๆ ขา้พเจา้มีโอกาสน าคนหลายประเภท ท่ีพระเจา้เตรียมจิตใจ
ของเขาไวแ้ลว้ มาหาพระเยซู เช่น บ๋อยตามโรงแรม คนขนัแทก็ซ่ีและมคัคุเทศก็เป็นตน้ และไม่วา่
ขา้พเจา้ท่องเท่ียวไปท่ีไหนจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือท่ีอ่ืน ๆ ตามมหาวทิยาลยั ในหมู่นกัศึกษา หรือใน
วงการธุรกิจ ยอ่มมีคนท่ีพระเจา้เตรียมจิตใจไวพ้ร้อมแลว้ท่ีจะใหต้อ้นรับพระเยซู เพียงแต่ท่านเป็นพยาน
ใหเ้ขาฟังเท่านั้น เขาจะรับเอาพระองคท์นัที 
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พูดถึงเร่ืองพระเยซูเท่าน้ัน 

ปัจจุบนัน้ี คริสเตียนท่ีเป็นพยานอยา่งเกิดผล มีจ านวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งน้ีเพราะเขาไดรั้บการ
ฝึกสอนใหเ้ป็นพยานโดยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น เพื่อไม่ใหเ้ขาพูดนอกเร่ือง จึงไดเ้รียบ
เรียงหนงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ีประการ ข้ึน เพื่อช่วยในการเป็นพยานให้เกิดผลดี การใชห้นงัสือน้ี จะ
ท าใหเ้ราไม่พดูนอกเร่ือง แต่จะพดูถึงองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 

แต่มีคนอีกมากมาย ซ่ึงแสดงกิริยาอาการต่อตา้นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ เขาไม่ตอ้งการ
ท่ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศาสนา แต่เม่ือเราบอกเขาถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์เขาก็จะสนองตอบทนัที 

ท่ีประเทศออสเตรเลีย ขณะท่ีขา้พเจา้นัง่แทก็ซ่ี ขา้พเจา้ไดส้นทนากบัคนขบัแทก็ซ่ี เขาบอก
ขา้พเจา้วา่ “ตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา ผมเลิกเช่ือศาสนาใด ๆ ในโลกน้ีทั้งหมด ผมไม่อยาก
มีส่วนกบัพระเจา้ ท่ีอนุญาตใหม้นุษยใ์นโลกน้ีรบราฆ่ากนัตาย” 

ขา้พเจา้คดัคา้นวา่ “ประเด๋ียวก่อนครับ คุณพดูเช่นนั้นไม่ถูก คุณก าลงักล่าวหาพระเจา้ในส่ิงท่ี
มนุษยก่์อใหเ้กิดข้ึน ความชัว่ความบาปในจิตใจของมนุษยต่์างหากท่ีท าใหม้นุษยร์บราฆ่าฟันกนัเอง” 

ขา้พเจา้อธิบายใหเ้ขาฟังถึง ความแตกต่างระหวา่งค าวา่ “ศาสนา” กบั “การเป็นคริสเตียน” 
“ศาสนา” คือการท่ีมนุษยแ์สวงหาวธีิไปถึงพระเจา้ ส่วน “การเป็นคริสเตียน” นั้น คือทางชีวติใหม่ท่ีพระ
เจา้ทรงส าแดงพระองคเ์องแก่มนุษยโ์ดยทางพระเยซูคริสต ์ หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดอ้ธิบายใหเ้ขาฟังถึงเร่ือง
พระเยซูคริสตแ์ลว้ ท่าทีของเขาก็เปล่ียนไปในท่ีสุดเขาขอใหข้า้พเจา้น าเขาให้อธิษฐานตอ้นรับเอาองค์
พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 

ชักชวนให้ตัดสินใจ 

อยา่พดูในเร่ืองผิวเผนิ ถา้ท่านประสงคจ์ะใหพ้ระเจา้ทรงใชท้่าน น าคนอ่ืนมาหาพระองคก์็จงพดู
ถึงเร่ืองพระผูช่้วยใหร้อด ชกัชวนใหผู้ส้นทนาตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาไวใ้นชีวติจิตใจของเขา การเป็น
พยานของเรายงัไม่ส าเร็จ จนกวา่เราจะให้เขามีโอกาสตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซู ถา้เป็นไปไดจ้งใชห้นงัสือ 
กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ีประการ เพราะจะท าใหก้ารเป็นพยานของท่านง่ายและตรงจุด ยิ่งกวา่นั้น ท่านยงั
สามารถท่ีจะมอบหนงัสือน้ีใหคู้่สนทนาเอาไปอ่านไดอี้กดว้ย แมแ้ต่คริสเตียนใหม่ ๆ จ านวนหลายพนั 
ยงัสามารถน าคนอ่ืนมาหาพระเยซูไดโ้ดยการใชห้นงัสือเล่มน้ี 
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8. จงหวงัผลในการเป็นพยาน 

เม่ือท่านบอกคนอ่ืนถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ จงหวงัผลในการสนองตอบจากเขา ไม่ใช่เพราะท่าน
เป็นพยานเก่ง ถูกวธีิ แต่เพราะความมัน่ใจในความรัก ความยิง่ใหญ่ ฤทธานุภาพและพระสัญญาของพระ
เจา้ ท่ีไม่ประสงคจ์ะใหค้นหน่ึงคนใดพินาศ แต่ปรารถนาท่ีจะใหค้นทั้งปวงกลบัใจใหม่ 

จงมีความหวงัใจวา่ คนอ่ืนจะสนองตอบต่อค าพยานของท่าน เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา
ไดเ้สด็จมาเสาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แสวงหา และช่วยผูท่ี้หลงไปใหร้อด พระองคเ์อง เป็นผูท่ี้บญัชาให้เราออกไปประกาศข่าว

ประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคนทัว่โลกองคพ์ระเยซูคริสตต์รัสวา่ ฤทธ์ิอ านาจทั้งส้ินในสวรรคก์็ดีและใน
แผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่พระองคแ์ลว้ พระองคท์รงบญัชาใหเ้ราออกไป และพระองคจ์ะสถิตอยู่
กบัเราและทรงช่วยชูเรา พระสัญญาของพระองคท่ี์ทรงใหแ้ก่อคัรสาวกรุ่นแรก ก็ยงัเป็นพระสัญญาท่ี
พระองคป์ระทานใหแ้ก่เราในสมยัปัจจุบนัเช่นเดียวกนั ถา้พระองคท์รงสัญญาเช่นนั้น พระองคจ์ะไม่
ทรงรักษาพระสัญญาของพระองคห์รือ? 

มีส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัคริสเตียนยคุแรก ก็คือวา่ยิง่พวกเขาไดรั้บการข่มเหงต่อตา้นมากเท่าใด 
จ านวนคนเช่ือก็ยิง่ทวมีากข้ึนเท่านั้น อาจารยเ์ปาโลไดบ้นัทึกไวใ้นจดหมายฝากถึงคริสตจกัรเธสะโลนิ
กาวา่ “ข่าวประเสริฐของเราท่ีมาถึงท่านมิใช่มาดว้ยถอ้ยค าเท่านั้น แต่ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ และดว้ยความไวใ้จเตม็เป่ียม ท่านทั้งหลายรู้อยูแ่ลว้วา่ เราเป็นคนอยา่งไรในหมู่พวกท่าน เพราะ
เห็นแก่ท่านและท่านก็กระท าตามอยา่งของเราและขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยท่ีท่านไดรั้บถอ้ยค านั้นดว้ย
ความยากล าบากเป็นอนัมาก” 
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จงมีความมั่นใจ 

คริสเตียนหลายคน เม่ือออกไปเป็นพยานเพื่อพระเยซู มกัจะแสดงท่าทีเหมือนกบัไม่เช่ือวา่ จะมี
คนอยากกลบัใจเช่ือพระองคเ์ลย ดูประหน่ึงเหมือนเขาจะพดูวา่ “คุณคงไม่อยากเช่ือพระเยซูเลยใช่ไหม
ครับ” ถา้เราแสดงท่าทีเช่นนั้นก็จะเป็นเสมือนการก่อก าแพงกั้นการตดัสินใจของเขาในการตอ้นรับ
พระองค ์ ฉะนั้นจงเป็นพยานดว้ยความมัน่ใจและเช่ือวา่พระเจา้ไดท้รงเตรียมจิตใจของคนเป็นอนัมากไว้
พร้อมแลว้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ ส่ิงหลอกลวงท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในศตวรรษน้ีก็คือท่าทีของคริสเตียนท่ีเห็นวา่ คน
ทัว่ไปไม่ตอ้งการพระเจา้ พวกคริสเตียนไดถู้กหลอกลวงดว้ยความคิดท่ีวา่ ไม่มีใครสนใจตอ้นรับพระ
กิตติคุณขององคพ์ระผูช่้วยใหร้อด หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดท้  างานกบัพวกนกัศึกษาและคนทัว่ไปเป็นเวลา
มากกวา่ยีสิ่บปี ขา้พเจา้สามารถพดูไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ คนนบัหม่ืนนบัแสนทัว่โลกก าลงัเสาะแสวงหา
พระเจา้ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองคไ์ดท้รงกระท าใหจิ้ตใจของพวกเขาหิวกระหายพระองค ์

ถึงอยา่งไรก็ตามเราจะตอ้งเขา้หาประชากรท่ีก าลงัหิวกระหายหาพระเจา้โดยวธีิเหมาะสม ถา้เรา
อยากจะใหเ้ขาตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ อยา่ลืมวา่ คนส่วนมากเบ่ือหน่ายเร่ืองศาสนา ไม่สนใจ
พิธีรีตองต่าง ๆ ทางศาสนา และไม่อยากเก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร คนเหล่าน้ีตอ้งการพระเยซู พระผูช่้วยให้
รอด ฉะนั้นถา้เราเป็นพยานถึงพระองค ์ โดยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คนมากมายจะหลัง่ไหล
เขา้มาเช่ือพระองค ์

ประชาชนต้องการเช่ือพระเยซู 

เม่ือมีการอบรมศิษยาภิบาล ท่ีเกาะ ไฮติ ศิษยาภิบาลและนกัเทศน์ 550 คน ออกไปเป็นพยานเพื่อ
พระเยซูคริสตโ์ดยแยกยา้ยกนัออกไปทีละคนสองคน เพียงส่ีชัว่โมงเท่านั้นไดน้ าคนประมาณ 1,000 คน
อธิษฐานตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์คร้ังหน่ึงท่ีชายฝ่ังทะเลของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีนกัศึกษาไปพกัผอ่
หยอ่นใจในวนัปิดเทอม ผูร่้วมงานในองคก์ารของเรา คนรับใชพ้ระเจา้ และนกัศึกษาคริสเตียนจ านวน 
1,500 คน ออกไปเป็นพยานแก่คนท่ีมาพกัผอ่นและไดน้ าคน 3,500 คนมาเช่ือพระเยซู 

ท่ีส านกังานใหญ่ของเราท่ีแอร์โรวเ์ฮด สปริงส์ รัฐแคลลิฟอร์เนีย ผูเ้ขา้อบรมประมาณ 1,500 คน 
ออกไปเป็นพยานแก่คนท่ีมาตากอากาศตามชายฝ่ังทะเล ใกลเ้มืองลอสแองแจลลิส เพียงวนัเดียวมีผูเ้ช่ือ
พระเยซู 2,000 คน ผูเ้ขา้อบรมไดไ้ปเป็นพยานท่ีเขตต าบล แวทท ์ นครลอสแองแจลลิสซ่ึงเป็นถ่ินท่ีคน
ผวิด าอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ท่ีแห่งน้ี เคยมีการจราจลเร่ืองผวิมาแลว้ ซ่ึงยงัผลใหบ้า้นแตกสาแหรกขาด
คนลม้ตายบาดเจบ็จ านวนร้อย ๆ แต่วา่ เม่ือคนผวิด าในละแวกน้ีไดฟั้งเร่ืองของพระเยซู เขาตอ้นรับเอา
พระองคด์ว้ยความยนิดี มากกวา่พนัคนไดอ้ธิษฐานตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซู คริสเตียนท่ีออกไปเป็น
พยานในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นคนผวิขาว 
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ผูร่้วมงานและผูเ้ขา้อบรม เพื่อมีส่วนในการประกาศไดร้ายงานวา่ประมาณสิบถึงเจด็สิบหา้
เปอร์เซ็นตข์องประชาชนท่ีไดรั้บฟังค าพยานเร่ืองพระเยซูโดยแจ่มแจง้ จะเปิดจิตใจออกตอ้นรับเอา
พระองค ์ฉะนั้นเราจึงเห็นว ่“ทุ่งนาเหลืองอร่ามถึงเวลาเก่ียวแลว้” 

พระเยซูคริสตต์รัสต่อไปอีกวา่ “ส่ิงสารพดัซ่ึงท่านอธิษฐานขอโดยความเช่ือ ท่านจะได”้ มิใช่วา่
ทุกคนท่ีไดรั้บฟังค าพยานถึงเร่ืองพระคริสตจ์ากท่าน จะตอ้นรับเอาพระองค ์ แต่พระเจา้ทรงใชท้่านให้
เป็นทั้งผูห้วา่นและผูเ้ก่ียวในแผน่ดินของพระองค ์ หากท่านไวว้างใจในพระองคว์า่ พระองคจ์ะทรงท า
ใหท้่านเกิดผล ท่านจงมีความเช่ือ “ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลย
เพราะวา่ผูท่ี้จะมาเฝ้าพระเจา้ไดน้ั้น จะตอ้งเช่ือวา่พระองคด์ ารงพระชนมอ์ยู ่ และพระองคท์รงเป็นผู ้
ประทานบ าเหน็จใหแ้ก่ทุกคนท่ีแสวงหาพระองค”์ 

ความส าเร็จในการเป็นพยาน 

หลงัจากท่ีไดย้  ้าถึงวธีิการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามในการเป็นพยานใหไ้ดผ้ลดี ขา้พเจา้ขอ
เตือนใหท้่านระลึกถึงคติพจน์ขององคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษาและมวลชนทัว่
โลกดว้ย ซ่ึงมีใจความวา่ “ความส าเร็จในการเป็นพยาน คือการประกาศเร่ืองของพระคริสต์ โดยการพ่ึง
ฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และมอบการเกิดผลไว้กับพระเจ้า” 

ถา้ท่านตอ้งการใหชี้วติของท่านเกิดผลเพื่อพระเยซู พระผูช่้วยใหร้อดของท่าน ท่านก็จะปฏิบติั
ดงัน้ีคือ 

ประการท่ีหน่ึง จงแน่ใจวา่ ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ 
ประการท่ีสอง จงแน่ใจวา่ ไม่มีความบาปใด ๆ ท่ียงัไม่สารภาพตกคา้งอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน 
ประการท่ีสาม จงแน่ใจวา่ ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ประการท่ีส่ี จงเตรียมพร้อม ท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์
ประการท่ีหา้ จงอธิษฐานอยา่งสม ่าเสมอ 
ประการท่ีหก จงออกไปเป็นพยาน 
ประการท่ีเจ็ด จงพดูถึงเร่ืองพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น 

ประการทีแ่ปด จงหวงัผลในการเป็นพยาน 
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ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่ ถา้ท่านปฏิบติัตามขอ้ต่าง ๆ ดงัท่ีพระคมัภีร์สอนไว ้ ท่านจะน าคน

มากมายมาเช่ือพระเยซู การเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์จะกลายเป็นชีวติจิตใจของท่าน ซ่ึงไม่มีอะไรจะน า
ความต่ืนเตน้มาสู่ชีวิตของท่านเสมอเหมือนกบัการน าคนมาเช่ือพระเยซูคริสต ์

1. ลูกา บทท่ี 5 
2. เอเฟซสั 2:8,9 
3. ยอห์น 1:12 
4. ววิรณ์ 3:20 
5. เอเฟซสั 2:8,9 
6. ววิรณ์ 3:20 
7. ยอห์น 1:12 
8. ยอห์น 3:2-6 
9. 2 โครินธ์ 5:17 
10. ยอห์น 3:16 
11. ววิรณ์ 3:20 
12. มทัธิว 28:20 
13. ฮีบรู 13:5 
14. ฮีบรู 7:27 
15. 1 ยอห์น 1:9 
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16. 1 ยอห์น 2:1-6 
17. โรม 8:1 
18. สดุดี 66:18 
19. ลูกา 24:49 
20. กิจการ 1:8 
21. 1 โครินธ์ 3:12-15 
22. มาลาเทีย 3:11 
23. โรม 14:23 
24. ยอห์น 14:23 
25. 2 ทิโมธี 4:5 
26. 2 เปโตร 3:9, 1 ทิโมธี 2:4 
27. 1 ยอห์น 5:14,15 
28. ยอห์น 6:44 
29. มทัธิว 13:58 
30. ลูกา 13:34 
31. ยอห์น 15:16 
32. ยอห์น 3:16 
33. มทัธิว 11:28 
34. โรม 5:8 
35. 2 เปโตร 3:9 
36. 1 ทิโมธี 2:9 
37. 1 ยอห์น 5:14,15 
38. 2 เปโตร 3:9 
39. ยอห์น 17:9 
40. โคโลสี 1:28 
41. อิสยาห์ 55:11 
42. โคโลสี 1:6 
43. 1 เธสะโลนิกา 1:5,6 
44. ยอห์น 4:35 
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45. มทัธิว 21:22 
46. ฮีบรู 11:6 
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ค าถามทบทวน 

1. ตามความเห็นของท่าน อะไรเป็นเหตุใหค้ริสเตีนส่วนมากไม่เป็นพยานเพื่อพระคริสต?์ 
2. ท่านแน่ใจหรือยงัวา่ ท่านเป็นคริสเตียน ไดบ้งัเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณ และไดรั้บชีวิตนิรันดร์

แลว้? ท่านมีหลกัฐานอะไรยนืยนั? 
3. ความผดิบาปในชีวิตคริสเตียน กีดกั้นการเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งไร? 
4. เด๋ียวน้ี ท่านแน่ใจไหมวา่ ชีวติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

หรือไม่? ท่านรู้ไดอ้ยา่งไร? 
5. ท าไมการเรียนรู้วธีิการเป็นพยาน จึงเป็นส่ิงส าคญัยิง่? ท่านพร้อมท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระเยซู

คริสตทุ์กโอกาสไหม? ถา้หากท่านยงัไม่พร้อม ท่านจะเตรียมตวัอยา่งไร? 
6. การอธิษฐาน มีส่วนในการเตรียมตวัออกไปเป็นพยานอยา่งไร? 
7. ในการเป็นพยาน ท่านมีหนา้ท่ีอะไร? และพระเจา้มีหนา้ท่ีอะไรบา้ง? 
8. อะไรคือความส าเร็จในการเป็นพยาน? เพราะเหตุใดการมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไป

ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก ต่อความส าเร็จในการเป็นพยาน? 
9. ท่านกลวัท่ีจะเป็นพยานไหม? ท่านจะเอาชนะความกลวัน้ีไดอ้ยา่งไร? (อ่านกิจการ 4:5-13) 
10. ในการเป็นพยาน ท าไมจึงตอ้งพูดเร่ืองพระเยซูเท่านั้นคือพดูถึงพระองค ์ พระราชกิจ และ

พระวจนะของพระองค ์แทนท่ีจะพดูถึงปัญหาอ่ืน ๆ ทัว่ไป? 
11. ถา้เรามีชีวิตจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และอธิษฐานก่อนออกไป

เป็นพยาน เราแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ คนอ่ืนจะสนองตอบค าพยานของเรา? ผูท่ี้ฟังค าพยานของเราจะเช่ือ
พระเยซูทุกคน เช่นนั้นหรือ? 

12. ท าไมเราจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วธีิเป็นพยาน โดยการออกไปฝึกหดักบัคนท่ีเคยเป็นพยานมา
ก่อนแลว้? 

13. ท่านจะสอนใหค้นอ่ืน รู้จกัวธีิการเป็นพยานท่ีเกิดผลไดอ้ยา่งไร? 
14. ในฐานะท่ีท่านเป็นคริสเตียน ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท่านสามารถท าเพื่อคนอ่ืน คืออะไร? 
15. ความเช่ือมีส่วนในการเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งไร? 
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แนะแนวทางในการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ีวนัละหน่ึงจบติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนั (รวมเป็นหกจบ) นกัวจิยัทางดา้น
การศึกษา คน้พบวา่การท่ีจะเขา้ใจหลกัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยแจ่มแจง้นั้นจ าเป็นจะตอ้งอ่านหรือฟัง
หลกัการนั้น ๆ ติดต่อกนัไป หกถึงสิบคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย จงระลึกเสมอวา่ประสบการณ์ท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดใน
ชีวติของท่าน คือการรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน และส่ิงท่ีท่านจะกระท า
ใหแ้ก่คนอ่ืน คือการแนะน าใหเ้ขารู้จกักบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ใหเ้ขาตอ้นรับเอาพระองคเ์ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดเช่นเดียวกนั การน าเอาหลกัการในหนงัสือน้ีมาใชใ้นการเป็นพยานเพื่อพระเยซู จะท าใหเ้กิดผล
เป็นท่ีน่าประทบัใจยิง่ทีเดียว 

2. จงท่องจ าขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
กิจการ 1:8 “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมา

เหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูา มณฑลสะมาเรีย 
และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 

ท่านสามารถท่องจ าขอ้พระธรรมขา้งบนน้ีไดง่้ายข้ึน ถา้ท่านจะทบทวนทุกวนัตลอดสัปดาห์ 
แทนท่ีจะพยายามท่องจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว 

3. จงตอบค าถามทบทวน 
4. จงหาโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปราย เพื่อตอบค าถามทบทวนน้ี ถา้หากท่านยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบั

กลุ่มศึกษาพระคมัภีร์กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่านอาจจะจดัตั้งกลุ่มของท่านข้ึนเองก็ได ้ โดยเชิญชวนใหค้นอ่ืน 
ๆ มาร่วมงานกบัท่าน ตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ นอกจากการอภิปรายปัญหาทบทวนแลว้ จง
อธิษฐานเผื่อกนัและกนั เพื่อทุกคนจะเป็นพยานเพื่อพระเยซูไดอ้ยา่งเกิดผล โดยพึ่งฤทธ์ิเดชแห่งพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ จงเล่าใหเ้พื่อน ๆ ในกลุ่มฟังถึงประสบการณ์ท่ีพระเจา้ไดท้รงสอนท่านในการเป็น
พยานตั้งแต่ท่านเรียนรู้ หลกัข้อคิดฯ ในหนงัสือเล่มน้ี ถา้เป็นไปได ้ ออกไปฝึกเป็นพยานดว้ยกนั ทีละ
สองคน 

5. ท่านจงท าให ้“วธีิทีจ่ะเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ ด้วยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” เป็น
วถีิชีวติของท่านโดยการกระท าส่ิงต่อไปน้ี 

ก. ถา้ท่านยงัไม่เคยชินกบัการใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตส่ีประการ จงฝึกหดัอ่านขอ้ความ
ในหนงัสือน้ีโดยออกเสียง เหมือนกบัวา่ท่านก าลงัอ่านใหค้นอ่ืนฟัง คืออ่านทุกตวัอกัษร รวมทั้งการเช้ือ
เชิญให้อธิษฐานตอ้นรับเอาพระเยซูคริสตใ์นตอนทา้ยของหนงัสือ และค าอธิบายเก่ียวกบัการท่ีจะรู้วา่
พระคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่านไดอ้ยา่งไร 
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ข. จงเขียนรายช่ือ ของบุคคลท่ีท่านตอ้งการเป็นพยานใหเ้ขาฟัง อธิษฐานเผือ่เขาและออกไป
เป็นพยานแก่เขา โดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวิญญาณจิตส่ีประการ 

ค. จงใชโ้ครงร่างของหนงัสือน้ี หรือบทขยายความเป็นอุปกรณ์ในการแจกจ่ายความจริงอนัน้ี 
แก่คนอ่ืนจงเป็นพยานใหค้นอ่ืนหลายคร้ัง ในสัปดาห์น้ี เท่าท่ีท่านจะท าได ้ จงจดัหาหนงัสือเล่มน้ีใหเ้ขา 
เพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้อยา่งละเอียด และจะไดส้อนคนอ่ืน ๆ ต่อไปดว้ย 
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บทสังเขป 

ค าน า 

ก. การเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์เป็นประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุดในชีวิตคริสเตียน 
ข. แต่คริสเตียนส่วนมาก ไม่ยอมเป็นพยานเพื่อพระคริสตเ์ลย สถิติบอกวา่ในปีหน่ึง ๆ จะตอ้ง

ใชค้ริสเตียนหน่ึงพนัคน กบัศิษยาภิบาลอีกหกคนเพื่อน าคนเพียงคนเดียวมาเช่ือพระเยซู 
ค. มีเหตุผลอยูส่องประการท่ีท าใหค้ริสเตียนส่วนมากไม่สามารถน าคนมาเช่ือพระเยซูคริสต ์
1. คริสเตียนโดยทัว่ไป มีชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพเ้พราะไม่ไดอ้ยูใ่นความครอบครองขององค ์

พระวญิญาณบิรสุทธ์ิ 
2. คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่รู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานใหค้นอ่ืนฟังถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์
ง. คริสเตียนท่ีมีจิตใจเป่ียมไปดว้ยความยนิดี คือคริสเตียนท่ีออกไปเป็นพยานใหค้นอ่ืนฟัง ถึง

ความเช่ือของตน ถึงแมว้า่การศึกษาพระคมัภีร์และการอธิษฐาน เป็นส่ิงส าคญัมาก แต่วา่ การออกไป
เป็นพยานนั้น จะขาดเสียมิไดเ้ช่นเดียวกนั 

จ. ในพระธรรมลูกา บทท่ี 5 เราพบวา่ เปโตรจบัปลาไดม้ากมาย เม่ือเขาปฏิบติัตามค าสั่งของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ การน าวญิญาณของคนมาหาพระเยซูก็เช่นเดียวกนั ถา้เราปฏิบติัตามสูตรของพระองค ์
ซ่ึงมอบไวแ้ก่เราในพระคมัภีร์แลว้ เราจะน าคนมากมายมาหาพระองคด์ว้ย 

1. จงแน่ใจว่า ท่านเป็นคริสเตียนแล้ว 

ก. การมีชีวติรอบคอบเคร่งครัดทางศาสนา หรือแมแ้ต่การเป็นสมาชิกของคริสตจกัรยงัไม่เป็น
การเพียงพอ 

1. มีสมาชิกคริสตจกัรมากมายท่ีเขา้รับการอบรมเพื่อมีส่วนในการประกาศ ท่ีไดแ้สดงความ
จ านงตอ้นรับเอาองคพ์ระเยซู เป็นพระผูช่้วยให้รอด หรืออธิษฐานเพื่อรับเอาความแน่ใจในความรอด 

2. จอห์น เวสเล่ย ์ ผูก่้อตั้ง คณะเมธอดิสต ์ เป็นลูกชายของศิษยาภิบาล และเคยเป็นมิชชนันารี
มาแลว้ แต่พึ่งพารู้ตวัทีหลงัวา่ ยงัไม่เป็นคริสเตียน และไดอ้ธิษฐานตอ้นรับเอาพระเยซูในเวลาต่อมา 

ข. เราตอ้งรับเอาองคพ์รเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือเท่านั้น (เอเฟซสั 2:8,9) 
ค. นิโกเดโม เป็นคนท่ีมีชีวิตรอบคอบ และเคร่งครัดในศาสนา แต่พระเยซูคริสตบ์อกเขาวา่ เขา

จะตอ้งบงัเกิดใหม่ฝ่ายจิตวญิญาณ (ยอห์น 3:2-6) 
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1. ขบวนการเปล่ียนสภาพชีวติของตวัหนอน เพื่อกลายเป็นผเีส้ือ เป็นตวัอยา่งในการเปล่ียนชีวติ
ฝ่ายวญิญาณของเรา 

2. การมอบถวายชีวิตแด่องคพ์ระเยซูคริสตเ์ปรียบเสมือนชีวติสมรส คือเก่ียวขอ้งกบัความรู้
ความเขา้ใจ อารมณ์ และความตั้งใจของเรา 

ง. ถา้หากท่านยงัไม่ไดต้อ้นรับ เอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านก็จะสามารถอธิษฐาน เช้ือเชิญ 
พระองคใ์หเ้สด็จเขา้มาในชีวิตขอท่านไดเ้ด๋ียวน้ี (ววิรณ์ 3:20) 

จ. หลงัจากท่ีท่านไดต้อ้นรับเอาพระองคแ์ลว้ อยา่หลู่พระเกียรติพระองค ์ โดยการเช้ือเชิญ
พระองคเ์ขา้มาในชีวติจิตใจของท่านคร้ังแลว้คร้ังเล่าอีก แต่จงขอบพระคุณพระองคทุ์ก ๆ วนั ท่ีพระองค์
ประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน (มทัธิว 28:20 และ ฮีบรู 13:5) 

2. จงแน่ใจว่า ไม่มีความผดิบาปใด ๆ ทีย่งัไม่ได้สารภาพตกค้างอยู่ในชีวติจิตใจของท่าน 

ก. ความผดิบาป จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นมิใหชี้วติคริสเตียนของท่านเตม็ไปดว้ยความยนิดี และ
เกิดผลในการเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ 

ข. พระเจา้ไดส่้งองคพ์ระเยซูคริสต ์ ใหเ้สด็จมาเป็นเคร่ืองบูชาไถ่โทษบาปของเรา คือความผดิ
บาปทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต (พระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 และ 7:27) 

ค. เม่ือเราสารภาพความผดิบาปของเรา (คือยอมเห็นพอ้งกบัพระเจา้เก่ียวกบัความผดิบาปนั้น) 
การส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนของพระเยซูคริสต ์ จึงจะมีความหมายมากข้ึนในชีวติของเรา การ
สารภาพความผดิบาปท่ีแทจ้ริงนั้น จะตอ้งเป็นไปดงัน้ี 

1. ยอมรับกบัพระเจา้วา่ ส่ิงท่ีเรากระท าลงไปนั้นเป็นส่ิงท่ีผดิต่อพระองค ์
2. ยอมรับกบัพระเจา้ และเห็นดว้ยกนักบัพระวจนะของพระองคว์า่ ความผดิบาปของเราไม่วา่

จะเป็นความผิดบาปเล็กนอ้ย หรือความบาปใหญ่ พระเจา้ไดท้รงช าระลา้งบนไมก้างเขนแลว้ 
3. กลบัใจใหม่ คือเปล่ียนทศันคติของเราเก่ียวกบัความผดิบาปนั้น และโดยพึ่งฤทธ์ิเดชแห่งองค์

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ชีวติจิตใจของเราก็จะไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ 
ง. โดยการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขนความผดิบาปของเราไดรั้บการช าระ

ลา้งแลว้ ไม่วา่จะเป็นความผิดบาปในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ฉะนั้นเราไม่จ  าเป็นตอ้งถวายเคร่ืองบูชา 
เพิ่มเติมในการช าระลา้งความผดิบาปของเรา (1 ยอห์น 2:1-6) 

1. ผูท่ี้อยูใ่นองคพ์ระเยซูคริสต ์จะไม่ไดรั้บการปรับโทษในความผดิบาปของเขาอีกเลย  
(โรม 8:1) 

2. อยา่งไรก็ตาม ถา้เราปฏิเสธไม่ยอมสารภาพความผดิบาปของเราต่อพระเจา้ การกระท า
เช่นนั้น ก็จะเป็นเสมือนก าแพงท่ีขวางกั้นระหวา่งความสัมพนัธ์ของเรา กบัพระเจา้ (สดุดี 66:18) 
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3. จงแน่ใจว่าชีวติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ก. ชีวติจิตใจของเรา ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ ให้เราอา้งเอา
พระบญัชาและพระสัญญาของพระเจา้ (เอเฟซสั 5:18,1 ยอห์น 5:14,15) 

ข. การท่ีมีชีวติอยูภ่ายใตก้ารครอบครอง ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ในการ
เป็นพยานท่ีเกิดผลเพื่อพระเยซูคริสต ์(กิจการ 1:8) 

ค. การปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ เพื่อองคพ์ระเยซูคริสตต์อ้งพึ่งฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเท่านั้น จึงจะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ (1 โครินธ์ 3:12-15) 

ง. การท่ีมีชีวติจิตใจ ท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นไปโดยความเช่ือ มิใช่
โดยความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:11,  
โรม 1:17) “การกระท าใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทั้งส้ิน” (โรม 14:23) 

จ. อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีแทจ้ริงนั้น เป็นผลเน่ืองมาจากการด าเนินชีวติโดยความเช่ือ และการ
ปฏิบติัตามค าสั่งของพระเจา้ (ยอห์น 14:23) 

4. จงเตรียมพร้อมทีจ่ะเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ 

ก. ท่านสามารถท่ีจะเรียนรู้วิธีการเป็นพยานเพื่อพระคริสตอ์ยา่งเตม็ท่ี ภายในสองสามชัว่โมง 
ท่านจะสามารถออกไปเป็นพยานถึงองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละเกิดผลโดยใชห้นงัสือ กฎฝ่ายวญิญาณจิตส่ี
ประการ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได ้

ข. เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะติดตามพระเยซูคริสต ์ แต่เป็นหนา้ท่ีของพระองค ์ ท่ีจะกระท าใหเ้รา
สามารถน าคนเป็นจ านวนมากมาหาพระองค์ 

5. จงอธิษฐานอย่างสม ่าเสมอ 

ก. พระเจา้ไม่ทรงประสงคท่ี์จะใหค้นหน่ึงคนใดพินาศ (2 เปโตร 3:9, 1 ทิโมธี 2:4) 
ข. ถา้เราทูลขอส่ิงใด ท่ีเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น 

5:14,15) 
ค. จงเขียนรายช่ือของบุคคลท่ีท่านจะอธิษฐานเผือ่ 
ง. เม่ือท่านอธิษฐาน จงขอให้พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงชกัน าใหค้นเหล่านั้น หนัมาเช่ือพึ่ง 

พระเยซูคริสต ์(ยอห์น 6:44) 
1. ถึงแมว้า่ พระเจา้ทรงเดชานุภาพ พระองคไ์ดป้ระทานสิทธิพิเศษในการท่ีมนุษยจ์ะเลือก

ตดัสินใจเอาเอง (มทัธิว 13:58, ลูกา 13:34) 
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2. พระคมัภีร์สอนไวอ้ยา่งชดัแจง้วา่ พระเจา้ทรงไวซ่ึ้งความรักอนัใหญ่ยิง่ และพระองคท์รง
แสวงหาผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด (ยอห์น 3:16, โรม 5:8, 2 เปโตร 3:9, 1 ทิโมธี 2:3,4) 

จ. เราจ าตอ้งด าเนินชีวติ ดว้ยกนักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิเพื่อเราจะมีความแน่ใจไดว้า่ พระเจา้จะ
ใหเ้ราอธิษฐานเพื่อใคร ซ่ึงเป็นตามพระประสงคข์องพระองค ์ แลว้พระองคจ์ะทรงตอบค าอธิษฐานนั้น 
(ฟิลิปปี 2:13, 1 ยอห์น 5:14,15) 

ฉ. เม่ือท่านอธิษฐานเพื่อคนหน่ึงคนใด อยา่เพียงแต่อธิษฐานเพื่อใหค้นนั้นรับความรอดเท่านั้น 
แต่จงอธิษฐานเพื่อการเจริญเติบโตข้ึน ฝ่ายจิตวิญญาณและความเช่ือของเขา เพื่อเขาจะไดอ้อกไปปฏิบติั
รับใชพ้ระองคอี์กต่อไป (จงดูตวัอยา่งการอธิษฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ในพระธรรมยอห์น บท
ท่ี 17) 

6. จงออกไปเป็นพยาน 

ก. อยา่รอคอยใหค้นมาหาท่าน 
ข. พระเยซูคริสตไ์ดท้รงบญัชาเราไวว้า่ ใหน้ าข่าวประเสริฐของพระองค ์ออกไปประกาศแก่ทุก

คน 
ค. จงจดัเวลาของท่านเอาไวเ้ป็นพิเศษ เพื่อท่านจะมีเวลาออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสตทุ์กวนั 
ง. ท่านไม่ตอ้งทอ้ใจ ถา้หากมีคนปฏิเสธไม่ยอมรับเอาองคพ์ระเยซูคริสต ์ เพราะวา่ความส าเร็จ

ในการเป็นพยาน คือการปะกาศเร่ืองพระเยซูคริสตโ์ดยพึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขอให้
ท่านมอบการเกิดผลไวก้บัพระเจา้เถิด 

7. จงพูดถึงเร่ืองพระเยซูเท่าน้ัน 

ก. จงปฏิบติัตามตวัอยา่งของอาจารยเ์ปาโล (โคโลสี 1:28) 
ข. อยา่พดูนอกเร่ือง หรือพูดในส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นและไม่ส าคญั เช่น พดูถึงเร่ืองคริสตจกัร หรือ

พิสูจน์วา่พระคมัภีร์ คือพระวจนะของพระเจา้ เป็นตน้ (อิสยาห์ 55:11) 
ค. เม่ือท่านพูดถึงเร่ืองพระผูช่้วยใหร้อด ท่านจะพบวา่ บุคคลหลายคนมีความสนใจและพร้อมท่ี

จะตอ้นรับพระองคอ์ยูแ่ลว้ 
ง. จงหลีกเล่ียงจาการถกเถียงกนั แต่จงเป็นพยานถึงองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยความรักเท่านั้น 

8. จงหวงัผลในการเป็นพยาน 

ก. ค าหลอกลวงท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในศตวรรษน้ี ก็คือการกล่าววา่ มนุษยไ์ม่สนใจท่ีจะรู้จกัพระเจา้ 
ข. คนก าลงัหิวกระหายหาพระเจา้ 
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1. องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดท้รงกระท าใหจิ้ตใจของประชากรเป็นอนัมากทัว่โลก หิว
กระหายพระเจา้แลว้ 

2. แต่วา่เราจะตอ้งเขา้หาคนเหล่านั้น โดยวธีิการท่ีเหมาะสม 
ค. จงไวว้างใจในพระสัญญาของพระเจา้ (ยอห์น 4:35, ฮีบรู 11:6, มทัธิว 21:22) 
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องค์การเผยแพร่พระกติติคุณพระคริสต์แก่นักศึกษาแก่นักศึกษาและมวลชนทั่วโลก 
ตู ้ป.ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


