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ค าน า 
จุดมุ่งหมายของขา้พเจา้ในการเขียนหนงัสือเล่มเล็กๆ น้ี ก็เพื่อช่วยคริสเตียนทั้งหลาย ให้เห็นถึง

ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัองคพ์ระเยซูคริสต์ หากว่าเราขาดการติดต่อกบั
พระองค์ เราก็จะไม่ได้รับความยินดีและฤทธ์ิอ านาจจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิในการด า เนิน
ชีวิตประจ าวนั มีคริสเตียนเป็นจ านวนมากใฝ่ฝันท่ีจะให้ชีวิตของตนดีกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่เขาก็มิได้
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวัทุกๆ วนั เพื่อพระองค์จะไดท้รงช าระจิตใจ
ของเขาให้บริสุทธ์ิ ขา้พเจา้จึงใคร่ขอวิงวอนศิษยาภิบาลทุกท่าน โปรดแนะน าพี่นอ้งคริสเตียนซ่ึงอยูใ่น
ความดูแลของท่าน ใหต้ระหนกัถึงความจริงอนัยิง่ใหญ่น้ี 

พี่น้องในพระคริสต์ท่ีรัก โปรดไตร่ตรองในเร่ืองน้ีให้ดี การท่ีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของเรา
อ่อนแอ สาเหตุท่ีส าคญัคือเราขาดการติดต่อกับพระเจ้าอย่างสม ่าเสมอทุกๆ วนั การท่ีจิตวิญญาณ
ของคริสเตียนเป็นจ านวนมากจะเขม้แข็งข้ึน ยอ่มข้ึนอยูก่บัการท่ีเขาทั้งหลายไดใ้ชเ้วลาอธิษฐานต่อพระ
เจา้เป็นการส่วนตวัเป็นประจ าทุกวนั 

ขา้พเจา้ใคร่ขอให้ผูท่ี้ไดรั้บพระพรจากการอ่านหนงัสือเล่มน้ีทุกท่าน โปรดแบ่งปันพระพรท่ี
ท่านไดรั้บให้แก่คนอ่ืน ๆ  โดยการบอกข่าวดีท่ีท่านไดรั้บมา วา่ พระเยซูคริสตส์ถิตอยูก่บัท่านและทรง
อ านวยพรแก่ท่านวนัต่อวนั ให้เขาไดรั้บทราบต่อ ๆ ไปดว้ย ถึงแมว้า่ท่านจะรู้สึกวา่จิตวิญญาณของท่าน
อ่อนแอและไร้สมรรถภาพ แต่ความเช่ือของท่านจะเขม้แขง็ข้ึน ในเม่ือท่านไดช่้วยให้คนอ่ืน ๆ ตระหนกั
ถึงความจ าเป็นในการเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นประจ าทุกวนั 

เม่ือค านึงถึงความตอ้งการของประเทศชาติของเรา ความตอ้งการของคริสตจกัร ความตอ้งการ
ของมนุษยร่์วมโลก และรวมถึงความจ าเป็นในการขยายขอบเขตแผ่นดินของพระเจา้ ให้กวา้งขวาง
ออกไป ขา้พเจา้ใคร่ขอให้พี่น้องคริสเตียนทุกท่าน ช่วยกนัแสวงหาผูท่ี้จะยอมเสียสละเพื่อเป็นทหารท่ี
แทจ้ริงของพระคริสต ์และมีความหมัน่เพียรในการอธิษฐาน จนกระทัง่พระเจา้จะประทานพระพรแก่
เรา 

ผูรั้บใชข้องท่าน – ในร่มพระคุณของพระคริสต ์
แอนดรูว ์เมอร์เรย ์
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วนัที ่1 วนัต่อวนั 

“จิตใจภายในนั้น...ก็ยงัจ  าเริญข้ึนใหม่ทุกๆ วนั” 2 โครินธ์ 4:16 
สาระส าคญัอีกประการหน่ึงซ่ึงคริสเตียนควรไตร่ตรอง ก็คือ ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดในการ

ติดต่อกบัพระเยซูคริสตทุ์กวนั ผูท่ี้เร่ิมตน้ชีวิตคริสเตียนไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้เร่ืองน้ีมากนกั เน่ืองจากไม่
มีใครสอนหรือแนะน าเขา ท าให้เขาไม่อาจเขา้ใจไดอ้ย่างถ่องแท ้ผูเ้ร่ิมตน้ชีวิตคริสเตียน หรือผูท่ี้เพิ่ง
กลบัใจหนัมาเช่ือพระเจา้ควรจะส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ ในการท่ีพระองคท์รงอภยัใน
ความผิดบาปของเขา ยอมรับเขาไวเ้ป็นบุตรของพระองค์ และการท่ีพระองค์ไดป้ระทานพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิให้แก่เขา ฉะนั้นเขาจ าตอ้งถนอมรักษาส่ิงท่ีพระเจา้ประทานให้ โดยการมีชีวิตใหม่และเขา้เฝ้า
พระเยซูคริสตเ์ป็นประจ าทุกวนั 

มีคริสเตียนเป็นจ านวนมากท่ีเส่ือมถอยจากความเช่ือและความรักท่ีพึงมีต่อพระคริสต์ ทั้งน้ี
เพราะเขาไม่ไดศึ้กษาความจริงน้ีให้กระจ่าง เขาไม่สามารถต่อสู้กบัส่ิงเยา้ยวนต่างๆ ในสังคมโลก และ
ไม่สามารถทิ้งนิสัยเดิมของเขา แมว้า่เขาทั้งหลายจะพยายามอยา่งสุดความสามารถเพื่อเอาชนะความผิด
บาป และปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้แต่เขาก็ขาดพลงั สาเหตุส าคญัเป็นเพราะวา่เขาไม่รู้เคล็ดลบัท่ีแทจ้ริง เคล็ด
ลบัท่ีว่าน้ีคือ พระคริสต์จะท างานภายในจิตใจของเราทุกๆ วนั แต่มีขอ้แมว้า่ เราจะตอ้งสละเวลาให้กบั
พระองคทุ์กวนั เพื่อวา่พระองคจ์ะไดป้ระทานพระคุณและความรักแก่เรา การใชเ้วลาในการเขา้เฝ้าพระ
เจา้เป็นส่ิงจ าเป็นจะขาดเสียมิได ้ถา้หากเรายงัปรารถนาท่ีจะเจริญข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณและรับฤทธ์ิเดชจาก
พระองค ์

อ่านพระธรรมมทัธิว 6:25-30 และโปรดฟังพระด ารัสของพระเยซูคริสต ์“จงมาหาเรา และเรา
จะใหท้่านทั้งหลายหายเหน่ือยเป็นสุข...เรียนจากเรา...และท่านทั้งหลาย จะไดค้วามสุขส าราญในใจของ
ตน” พระเยซูคริสตจ์ะทรงสอนใหเ้ราทราบถึงความสุภาพอ่อนนอ้มของพระองค ์จงคุกเข่าลงและทูลต่อ
พระองค์ว่าท่านต้องการพระองค์และความรักจากพระองค์ แล้วพระองค์ก็จะประทานส่ิงท่ีท่าน
ปรารถนาให้แก่ท่าน น่ีมิใช่เพียงขอ้ควรค านึงส าหรับคริสเตียนใหม่เท่านั้น หากแต่เป็นขอ้ความค านึง
ส าหรับผูท่ี้รักพระเจา้ทุกคน หนงัสือเล่ม ๆ น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยมนุษยทุ์กคน ซ่ึงปรารถนาจะมีชีวิต
ใกลชิ้ดกบัพระคริสต์ ผูเ้ขียนไดพ้ยายามเขียนอยา่งชดัเจน และกอปรไปดว้ยความรัก เพื่อให้ผูอ่้านเห็น
ถึงความจ าเป็นในการเขา้เฝ้าพระเจา้อยา่งเร่งด่วน ทั้งน้ีเพราะเห็นแก่ชีวิตของผูอ่้านเอง เพื่อให้เป็นท่ีพอ
พระทยัของพระเยซูคริสต ์และเพื่อทุกคนจะไดรั้บพระพรในการเขา้เฝ้าพระองคทุ์กวนั 

เราควรตั้งปณิธานวา่ เราจะเรียนรู้ถึงเร่ืองความจ าเป็นในการติดต่อกบัพระเจา้ทุกวนั เราจะสละ
เวลาเพื่อเขา้เฝ้าพระเจา้ทุกๆวนั ทั้งน้ีเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้เป็นท่ีพอพระทยั
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พระองค ์เพื่อตวัเราเองจะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากพระองคทุ์กวนัและเพื่อความจ าเริญฝ่ายจิตใจของเราวนั
ต่อวนั 
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วนัที ่2 การเข้าเฝ้าพระเจ้า 

“พระบิดาทรงรักเราฉนัใด เราก็รักท่านทั้งหลายฉนันั้น จงยดึมัน่ใจความรักของเรา” ยอห์น 15:9 
พระเจา้ทรงมีสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ แต่ละพระภาคมี

ลกัษณะแตกต่างกนั มนุษยทุ์กคนก็มีความแตกต่างกนั ทุกคนรู้ว่าตนเองนั้นแตกต่างจากคนอ่ืนและ
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะเปิดเผยพระองคเ์องให้เรารู้จกั และพระองค์
ทรงเรียกร้องใหเ้ราทั้งหลายเขา้หาพระองค ์

พระเจา้ทรงปรารถนาท่ีจะติดต่อกบัมนุษยย์ิง่นกั แต่บาปเป็นเสมือนเคร่ืองขวางกั้นระหวา่งพระ
เจ้ากับเรา แม้คริสเตียนซ่ึงคิดว่าตนเองรู้จกัพระเจ้าเป็นอย่างดี แต่ก็มีหลายคร้ังท่ีเขาไม่เข้าใจพระ
ประสงคข์องพระองค ์และมกัละเลยในการเขา้เฝ้าพระองคเ์ป็นส่วนตวัอยูเ่สมอ 

หลายคนเขา้ใจวา่ เม่ือเขากลบัใจเกิดใหม่แลว้ พระเจา้ก็ทรงอภยัในความผดิบาปของเขา และให้
สิทธิในการข้ึนสวรรคแ์ก่เขา ดงันั้นเขาควรจะด าเนินชีวติให้เป็นท่ีพอพระทยัของพระองคแ์ต่เขาไม่ค่อย
ค านึงว่า ความสัมพนัธ์กนัอย่างสนิทแนบแน่นระหว่างบิดากบับุตรฝ่ายโลกฉันใด ความสัมพนัธ์กนั
อยา่งสนิทแนบแน่นระหวา่งพระเจา้กบัเขาก็จะตอ้งเป็นไปฉนันั้น 

พระเจา้ไดป้ระทานพระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวของพระองค์ เพื่อจะช่วยให้เราไดพ้บกบั
พระเจา้ เราจะพบกบัพระองคไ์ดก้็ต่อเม่ือเราด าเนินชีวิตใกลชิ้ดกบัพระเยซูคริสต ์และการท่ีเราจะสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสตไ์ด ้ก็เน่ืองจากความรักอนัยิ่งใหญ่ของพระองคท่ี์มีต่อเรา เราไม่สามารถ
มอบความรักอนัสูงส่งเช่นน้ีให้แก่พระองค์ไดเ้ลย นอกจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะท างานภายในจิตใจ
ของเรา ด้วยเหตุน้ีเองเราจึงตอ้งไม่สนใจใยดีต่อส่ิงต่าง ๆ ฝ่ายโลก แต่จะตอ้งหันกลบัมาหาพระเยซู
คริสต์ดว้ยความเช่ือ เพื่อว่าความรักของพระองคจ์ะซึมซาบเขา้ไปในจิตใจของเรา จนกระทัง่จิตใจของ
เราเป่ียมลน้ไปดว้ยความรักของพระองค ์

มิตรท่ีรักทุกท่าน ขอจงสงบใจ ใคร่ครวญพระด ารัสของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอห์น 
14:21 ซ่ึงมีใจความต่อไปน้ีให้ดี “และผูท่ี้รักเรานั้น พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา” 
โปรดสละเวลาให้กบัพระเจา้ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบัพระองคเ์ป็นส่วนตวั และสารภาพกบัพระองค์
ถึงความรักท่ีท่านมีต่อพระองค ์ขอให้ท่านกล่าวกบัพระองคว์า่ “พระองค์เจา้ขา้ ขา้พระองค์ทราบดีกว่า 
พระองคท์ทรงรักขา้พระองคเ์พียรไร ขา้พเจา้ปรารถนาท่ีจะรักพระองคด์ว้ยความจริงใจอยา่งท่ีสุด และ
จะรักพระองคม์ากกวา่ส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด” 
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วนัที ่3 พระเยซูคริสต์ 

“จงเรียกนามท่านวา่ เยซู เพราะวา่ท่านเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยชนชาติของท่านใหร้อดจากความผดิบาปของ
เขา” มทัธิว 1:21 

เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษยน์ั้น พระองคท์รงมีพระนามว่า “เยซู” มารดา 
สาวก และมิตรสหายของพระองค์ เรียกพระนามของพระองค์โดยท่ีไม่ค่อยไดไ้ตร่ตรองถึงความหมาย
ของพระนามพระองคม์ากนกั และมีคริสเตียนเป็นจ านวนมากท่ียงัไม่ทราบถึงส่ิงอนัล ้าค่า ซ่ึงแฝงอยูใ่น
พระนามของพระองค ์“เยซู” หมายความวา่ “ผูท่ี้จะโปรดช่วยชนชาติของพระองค์ให้รอดจากความผิด
บาปของเขา” 

หลายคนคิดถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน คิดถึงพระราชกิจของพระองค์
ในสวรรคใ์นฐานะท่ีทรงเป็นตวัแทนท่ีเสนอค าอธิษฐานของเราต่อพระเจา้ แต่เราทุกคนทราบหรือไม่วา่ 
พระองค์ทรงคิดถึงเราทุกวนั พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะเปิดเผยพระองค์ให้แ ก่เรา และพระองค์ทรง
ปรารถนาท่ีจะใหเ้รารักและยกยอ่งสรรเสริญพระองค ์

คริสเตียนจ านวนมากไดอ้ธิษฐานขอให้พระเยซูคริสต ์ช่วยเขาให้รอดจากความผิดบาปของเขา 
แต่เขาไม่ทราบวา่ พระราชกิจอนัประเสริฐของพระองคน้ี์จะสัมฤทธ์ิผลไดอ้ยา่งไร พระคริสตผ์ูท้รงพระ
ชนม์อยู่ไดเ้ปิดเผยพระองค์เองแก่เรา และอ านาจแห่งความรักของพระองค์จะสามารถขดัเกลาจิตใจท่ี
หมกมุ่นอยู่ในความผิดบาปของเราได้ โดยเหตุท่ีเรามี ความสัมพนัธ์เป็นส่วนตวักับพระเยซูคริสต์
พระองคจึ์งทรงช่วยเราใหพ้น้จากความผดิบาปทั้งปวง ฉะนั้นเราจะตอ้งติดต่อกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นส่วน
ตวัอยา่งเตม็ใจท่ีสุด และยอมสารภาพความผิดบาปทั้งปวงท่ีอยูภ่ายใจจิตใจของเราต่อพระองค ์พระองค์
ทรงมีฤทธานุภาพอนัยิ่งใหญ่ ทรงเป็นพระผูช่้วยให้รอดส่วนตวัของเรา ทรงเป็นผูท่ี้กอปรด้วยความ
บริสุทธ์ิของพระบิดาเจา้ พระเยซูคริสต์กบัเรามีความสัมพนัธ์กนั โดยพระองค์ทรงรักและห่วงใยเรา 
และเรารักและปรารถนาท่ีจะรับใช้พระองค์ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท างานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิภายใจ
จิตใจของเรา และความรักของพระองค์ท่ีมีต่อเราน้ีเอง ท าให้เกิดฤทธ์ิอ านาจสามารถเอาชนะความผิด
บาปทั้งมวลของเราได ้

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก จงเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะรับพระพรในการเขา้เฝ้าพระเยซูคริสตเ์ป็นประจ าทุก
วนั ซ่ึงจะท าใหท้่านพบเคล็ดลบัแห่งความสุขและความบริสุทธ์ิผดุผอ่ง จิตใจของท่านจะตอ้งหิวกระหาย
ชัว่โมงท่ีท่านอุทิศเพื่อการอธิษฐาน ซ่ึงเป็นชัว่โมงท่ีประเสริฐท่ีสุดแต่วนัละวนั เม่ือท่านเรียนรู้ถึงการ
แยกตวัออกจากโลกภายนอกเพื่อเขา้เฝ้าพระเยซูคริสตต์ามล าพงัทุกวนั พระองคก์็จะสถิตอยูก่บัท่านเพื่อ
ช่วยให้ท่านมีความรักอนัมัง่คงต่อพระองค์ เพื่อว่าท่านจะสามารถรับใช้พระองค์ และมีวิถีตามอย่าง
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พระองค์ตลอดวนั การสร้างความสัมพนัธ์กบัพระเจา้อยู่เสมอมิไดข้าด จะท าให้ท่านเร่ิมเรียนรู้ถึงเคล็ด
ลบัท่ีเตม็ไปดว้ยฤทธ์ิอ านาจ ในการด าเนินชีวติท่ีบริสุทธ์ิและจะท าให้ท่านเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริง 
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วนัที ่4 ห้องช้ันใน 

“ฝ่ายท่านเม่ืออธิษฐาน จงเขา้ในหอ้งชั้นใน.....” มทัธิว 6:6 
ท่านเคยคิดถึงสิทธิพิเศษอนัน่าอศัจรรยเ์ช่นน้ีบา้งไหม สิทธิพิเศษท่ีทุกคนมีโอกาสติดต่อกบั

พระเจา้ในหอ้งชั้นในไดทุ้กเวลา และพระองคจ์ะทรงรับฟังทุกคนท่ีทูลขอจากพระองค ์เราควรจะมัน่ใจ
ไดว้า่คริสเตียนทุกคนจะใชสิ้ทธิพิเศษน้ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละยนิดี 

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ฝ่ายท่านเม่ืออธิษฐาน จงเขา้ในห้องชั้นใน และเม่ือปิดประตูแล้วจง
อธิษฐานต่อพระบิดาของท่าน ผูท้รงสถิตในท่ีล้ีลบั” พระด ารัสของพระองค์ในขอ้น้ีมีความหมายสอง
ประการ คือ ปิดประตูให้พน้จากอ านาจฝ่ายโลก ไม่ยุง่เก่ียวกบัความนึกคิดและการด าเนินชีวิตฝ่ายโลก 
และปิดประตูเพื่อว่าตวัท่านเองจะไดเ้ขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวัในท่ีล้ีลบั เพื่อจะอธิษฐานขอส่ิงท่ีท่าน
ปรารถนาจากพระองค ์ท่านจะตอ้งตระหนกัว่าเป้าหมายท่ีส าคญัในการอธิษฐานของท่านก็เพื่อให้รู้ว่า
พระบิดาแห่งสวรรค์สถิตอยู่กบัท่านในห้องชั้นใน ขอให้ท่านอย่าลืมหลกัส าคญัคือ จะตอ้งเขา้เฝ้าพระ
เจา้เป็นการส่วนตวั  

ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้เท่านั้น เราจะตอ้งคอยท่าพระเจา้ จนกระทัง่รู้สึกว่าพระองค์
สถิตอยู่กบัเรา และเราจะตอ้งอธิษฐานขอต่อพระองค์ ผูท้รงเห็นเราแมก้ระทัง่ในท่ีล้ีลบั โดยมีความ
เช่ือมัน่อยา่งจริงใจวา่ พระองคท์รงทราบถึงปรารถนาของเรา ในการท่ีจะรับเอาความช่วยเหลือและการ
น าจากพระองค ์พระองคจึ์งจะเง่ียพระกรรณสดบัฟังค าทูลของเรา 

ขอใหเ้ราค านึงถึงค าส าคญัอนัส าคญัยิ่งท่ีวา่ “พระบิดาของท่านผูท้รงเห็นท่านในท่ีล้ีลบั จะทรง
โปรดประทานบ าเหน็จแก่ท่าน” พระบิดาเจา้จะไม่ทรงปล่อยให้การอธิษฐานของเราไร้ผล ขณะท่ีท่าน
ก าลงัปฏิบติัภารกิจในชีวิตประจ าวนั พระองคก์็จะตอบค าอธิษฐานของท่าน ผลจากการอธิษฐานในท่ีล้ี
ลบั ก็คือการท่ีพระเจา้ทรงท างานภายในจิตใจของเราอยา่งลึกลบั 

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่า จะสถิตกบัเรา และสอนเราให้ทราบถึงให้เรารู้จกัอธิษฐาน โดย
พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น เราจึงจะเขา้เฝ้าพระเจา้ได ้จงเช่ือและไวว้างใจพระเยซูคริสตด์ว้ยความบริสุทธ์ิใจ
เยี่ยงเด็ก จงสารภาพบาปทั้งหมดของท่าน และทูลพระองค์ถึงความตอ้งการทุก ๆ อย่างของท่าน จง
อธิษฐานขอต่อพระบิดาเจา้ในพระนามพระเยซูคริสต ์การเขา้เฝ้าพระเจา้โดยการอธิษฐานในพระนาม
พระเยซูคริสตจ์ะไม่มีวนัไร้ผล 
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วนัที ่5 ความเช่ือ 

“จงเช่ือเถิด” มาระโก 5:36 
พระบญัชาของพระองคใ์นขอ้น้ีมีความส าคญัยิง่ เม่ือเราเขา้เฝ้าพระเจา้เป็นส่วนตวัในห้องชั้นใน 

เราตอ้งอธิษฐานดว้ยความศรัทธาในความรักของพระเจา้ และฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์ จงสละ
เวลาสักเล็กนอ้ยถามตวัท่านเองวา่ จิตใจของท่านเป่ียมลน้ไปดว้ยความเช่ืออนัมัน่คงในความรักของพระ
เจา้แลว้หรือ? ถ้าหากท่านยงัขาดความเช่ืออย่างเพิ่งอธิษฐานทนัที เพราะ การอธิษฐานโดยปราศจาก
ความเช่ือจะไม่ประสบผล และความเช่ือจะเกิดข้ึนโดยล าพงัตวัเราเองไม่ได้ จงสงบใจใตร่ตรองถึง
สัญญาของพระองค ์พระองคส์ัญญาไวอ้ยา่งไรก็จะเป็นไปอยา่งนั้น พระองคจ์ะไม่ทรงหลอกหลวงท่าน
เป็นอนัขาด พระองค์ทรงรักท่านดว้ยความรักอนัไม่มีท่ีส้ินสุดดงันั้น พระองค์จึงพร้อมท่ีจะประทาน
พระพรอนัเหลือลน้แก่ท่านตามสัญญา ขอให้ท่านเลือกหาขอ้พระธรรม ซ่ึงบอกให้ทราบถึงฤทธานุภาพ 
ความซ่ือสัตย ์และความรักของพระองค์ อนัจะเป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของท่าน และทูลต่อ
พระองค์วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคจ์ะอธิษฐานดว้ยความเช่ือนัมัน่คงในพระองคแ์ละดว้ยความรัก
อนัยิง่ใหญ่ในพระองค”์ 

การเช่ือพระเจา้นั้นจะเช่ือเฉพาะแต่การอภยัโทษในความผิดบาป และการท่ีพระเจา้ยอมรับเรา
ไวเ้ป็นบุตรของพระองค์ ไม่สู้จะเป็นการถูกตอ้งนกั ความเช่ือมีความหมายกวา้งกวา่น้ีคือ เราจะตอ้งมี
ความเช่ือในทุกส่ิงท่ีพระเจา้เต็มพระทยักระท าเพื่อเรา เราจะตอ้งมีความเช่ือเพิ่มข้ึนทุกๆ วนั ตามความ
จ าเป็นในแต่ละวนั ๆ พระเจา้ยิ่งใหญ่และทรงมีฤทธานุภาพไม่มีท่ีส้ินสุด และพระเยซูคริสตท์รงมีพระ
มหากรุณาธิคุณต่อเราส าหรับวนัใหม่ ๆ ทุกวนั ฉะนั้นความเช่ือของเราจะตอ้งมีใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนทุกวนั
ตามความจ าเป็นส าหรับวนันั้น ๆ  

เม่ือท่านเขา้ในห้องชั้นใน ก่อนท่ีท่านจะอธิษฐาน จงถามตวัเองว่า “ขา้พเจา้เช่ืออย่างแทจ้ริง
หรือไม่ว่า พระเจา้สถิตอยู่กบัขา้พเจา้ ณ ท่ีน้ี? พระเยซูคริสต์จะทรงช่วยเหลือขา้พเจา้ในการอธิษฐาน
หรือไม่? และขา้พเจา้มัน่ใจในไดห้รือไม่วา่จะไดรั้บพระพรในการสร้างความสัมพนัธ์กบัพระเจา้?” 

พระเยซูคริสต์ทรงย  ้าสอนสาวกของพระองค์ว่า ความเช่ือมีความจ าเป็นต่อการอธิษฐานอย่าง
แทจ้ริง พระองค์จะทรงสอนในเร่ืองน้ีแก่เราดว้ย จงยึดมัน่ในการด าเนินชีวิตท่ีใกลชิ้ดกบัพระองค ์และ
ทูลต่อพระองคใ์หช่้วยกระท าใหค้วามเช่ือของท่านท่ีมีต่อฤทธานุภาพอนัสูงสุดของพระองคเ์ขม้แข็งมาก
ยิง่ข้ึน พระเยซูคริสตต์รัสกบัเราเหมือนกบัท่ีพระองคต์รัสกบัมาธาวา่ “เราบอกเจา้แลว้มิใช่หรือวา่ ถา้เจา้
เช่ือเจา้ก็จะไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ของพระเจา้” 
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วนัที ่6 พระวจนะของพระเจ้า 

“มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหามิได ้แต่ดว้ยบรรดาโอวาทซ่ึงออกมาจากพระโอษฐข์องพระ
เจา้” มทัธิว 4:4 

การท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงยกอุทาหรณ์เก่ียวกับพระวจนะของพระเจ้า โดยน าเอามา
เปรียบเทียบกบัอาหารท่ีเรารับประทานเป็นประจ าวนันั้น เป็นการสอนท่ีมีหลกัเกณฑ์อนัประเสริฐสุด
เพราะ: 

อาหารเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิต เราทุกคนคงจะเห็นความส าคญัของอาหาร แมน้ว่าเราจะ
สมบูรณ์และแขง็แรงสักปานใดก็ตาม หากเราไม่ไดด่ื้มหรือกินอะไรเพื่อเสริมสร้างร่างกาย สุขภาพของ
เราก็มีแต่จะทรุดโทรมลง และอาจถึงแก่ความตายในท่ีสุด พระวจนะของพระเจ้าก็มีหลักส าคัญ
เช่นเดียวกนัน้ี และจะท างานอยา่งมีฤทธ์ิอ านาจภายใจจิตใจของเราทั้งหลาย ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ือในพระองค ์

เราต้องกินอาหาร เราอาจจะมีความรู้เก่ียวกบัอาหารหลายอยา่ง เราอาจจะมีอาหารเหลือเฟือจน
สามารถแบ่งปันใหแ้ก่คนอ่ืนๆ ได ้ภายในบา้นของเราอาจเต็มไปดว้ยเคร่ืองบริโภคนานาชนิด แต่อาหาร
จะช่วยเราไม่ได้เลย ถ้าหากเราเกิดล้มเจ็บลง จนไม่สามารถกินอะไรได้ ในท่ีสุดเราจะตอ้งตายอย่าง
แน่นอน เช่นเดียวกนั เพียงแต่เรามีความรู้เก่ียวกบัพระวจนะของพระเจา้ มีความสามารถในการเทศนา
สั่งสอนคนอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได ้การคิดถึงพระวจนะของพระเจา้ไม่เป็นการเพียงพอ เรา
จะตอ้งรับเอาพระวจนะของพระเจา้เพื่อหล่อเล้ียงชีวิตและจิตใจของเรา เราจะตอ้งรับเอาพระวจนะของ
พระเจา้ดว้ยความรัก และเช่ือฟังอยา่งเตม็เป่ียม พระวจนะของพระเจา้จึงเป็นพระวจนะแห่งชีวติของเรา 

เราต้องกินอาหารทุกวัน เราตอ้งกินอาหารทุกวนัฉนัใด เราจะตอ้งรับเอาพระวจนะของพระเจา้
ทุกวนัฉันนั้น พระธรรมสดุดีกล่าวว่า “ความปิติยินดีของผูน้ั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจา้ เขาภาวนา
พระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวนัและกลางคืน” ขา้พระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริง ๆ เป็นค า
ภาวนาของขา้พระองค ์วนัยงัค ่า การท่ีชีวติฝ่ายจิตวญิญาณจะเขม้แข็งและมีฤทธ์ิอ านาจนั้น จะตอ้งรับเอา
พระวจนะของพระเจา้ทุกวนั อนัเป็นส่ิงจ าเป็นซ่ึงจะขาดเสียไม่ได ้

ขณะท่ีพระเยซูคริสตย์งัทรงด ารงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี พระองคท์รงเรียนรู้ ทรงรัก และทรงเช่ือ
ฟังพระวจนะของพระบิดาเจา้ หากท่านตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ ก็จะสร้างความสัมพนัธ์
กบัพระเจา้ไดโ้ดยทางพระวจนะของพระองค ์พระเยซูคริสตจ์ะทรงสั่งสอนท่านให้รู้ถึงวิธีติดต่อกบัพระ
เจา้ทางพระวจนะ เหมือนกบัท่ีพระองคท์รงปฏิบติัอยู่เป็นประจ า ตลอดระยะเวลาท่ีพระองค์ด ารงพระ
ชนมอ์ยูใ่นโลก พระองคท์รงปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ ในส่ิงท่ีพระองคเ์ห็นวา่ เป็นการเทิดพระเกียรติพระเจา้ 
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และกระท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้สัมฤทธ์ิผลในชีวติของพระองค ์ท่านจ าเป็นตอ้งปฏิบติัเหมือนอยา่ง
พระองค ์ฉนัใดก็ฉนันั้น 
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วนัที ่7 วธีิศึกษาพระวจนะของพระเจ้า 

“ความสุข เป็นของบุคคลผูไ้ม่ด าเนินตามค าแนะน าของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในท่ีนัง่ของคน
บาป หรือนัง่อยูใ่นท่ีนัง่ของคนท่ีชอบเยาะเยย้ แต่ความปิติยนิดีของผูน้ั้นอยูใ่นพระธรรมของพระเจา้ เขา
ภาวนาพระธรรมของพระองคท์ั้งกลางวนัและกลางคืน” สดุดี 1:1, 2 

หลกัเกณฑง่์ายๆ ส าหรับการศึกษาพระวจนะของพระเจา้มีดงัน้ี 
อ่านและศึกษาพระวจนะด้วยความเคารพนบน้อม ขอให้ท่านสงบใจสักครู่หน่ึง ระลึกถึงการท่ี

พระเจา้ไดป้ระทานพระวจนะของพระองคใ์ห้แก่ท่าน จงเคารพนบนอ้มพระองคด์ว้ยความจริงใจ สงบ
ใจสงบกายต่อพระองค ์เพื่อใหพ้ระองคเ์ปิดเผยความหมายของพระธรรมของพระองคแ์ก่ท่าน 

อ่านและศึกษาพระวจนะด้วยความเอาใจใส่ระมัดระวัง  ถา้หากท่านอ่านพระวจนะของพระเจา้
ดว้ยความสะเพร่าเลินเล่อ และอวดเก่ง ท่านจะรู้เร่ืองแต่เพียงผิวเผิน ไม่สามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึงเลย โดยปกติแลว้ เม่ือมีใครเล่าถึงส่ิงท่ีวิจิตรพิสดารให้เราฟังนั้น ความนึกคิดของพระเจา้ลึกซ้ึง
และสูงสง่ากวา่ความนึกคิดของเราอยา่งมากมายนกั “ฟ้าสวรรคอ์ยูสู่งกวา่แผน่ดินโลกอยา่งไร ความนึก
คิดของพระเจา้ก็สูงส่งกวา่ความนึกคิดของท่านทั้งหลายอยา่งนั้น” การท่ีจะเขา้ใจค าสั่งสอนของพระเจา้
แมเ้พียงผวิเผนิ ยงัตอ้งเอาใจจดจ่ออยา่งมากมาย หากจะท าความเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณ
ดว้ยแลว้ ยิง่จะมีความยากเยน็สักเพียงไร? 

อ่านและศึกษาพระวจนะโดยการพึ่งการน า ของพระวิญญาณของพระเจ้า พระวิญญาณของ
พระเจ้าเท่าน้ัน ท่ีสามารถท าให้พระวจนะของพระองค ์มีฤทธ์ิอ านาจภายในชีวิตจิตใจของท่าน ขอให้
อ่านสดุดีบทท่ี 119 โปรดสังเกตวา่กษตัริยด์าวดิ อธิษฐานดว้ยความปรารถนาแรงกลา้ เพื่อขอให้พระเจา้
ทรงสอน ทรงเปิดตาประทานความเขา้ใจ และโน้มน าจิตใจของพระองคใ์ห้ยอมรับเอาวิถีทางของพระ
เจา้เป็นหลกัในการด าเนินชีวิต ขณะท่ีท่านอ่าน หรือจดจ าพระธรรมของพระเจา้ ขอให้ท่านระลึกไว้
เสมอว่า พระวิญญาณของพระเจา้และพระธรรมของพระองค์เป็นองค์ประกอบซ่ึงกนัและกนัจะแยก
ออกจากกนัไม่ได ้

อ่านและศึกษาพระวจนะด้วยจุดประสงค์อันแนวแน่ที่จะยึดถือปฏิบัติตามพระวจนะของพระ
เจ้า ทั้งทางกายและใจตลอดเวลา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน  ท่านจะตอ้งให้พระวจนะของพระเจา้มี
อิทธิพลอยูเ่หนือชีวติจิตใจของท่านทั้งหมด กษตัริยด์าวิดตรัสวา่ “ขา้พระองครั์กพระธรรมของพระองค์
จริงๆ เป็นค าภาวนาของขา้พระองคว์นัยงัค ่า” คริสเตียนสามารถไตร่ตรองและทะนุถนอมพระวจนะของ
พระเจา้ ไวไ้ดต้ลอดเวลาท่ีเขาปฏิบติัภารกิจประจ าวนัเช่นเดียวกนั ขอให้อ่านสดุดีบทท่ี 119 อีกคร้ังหน่ึง 
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เพื่อท่านจะไดรั้บเอาพระวจนะของพระองคไ์วเ้ตม็จิตใจ จงอธิษฐานขอให้พระเจา้สอนท่าน ให้เขา้ใจใน
พระธรรมของพระองค ์เพื่อท่านจะไดน้ าเอาหลกัค าสอนนั้นไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 
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บทที ่8 พระวจนะของพระเจ้ากบัการอธิษฐาน 

“ขา้แต่พระเจา้ ขอทรงสงวนชีวติของขา้พระองคต์ามพระวจนะของพระองค”์ สดุดี 119:107 
การอธิษฐานกบัการอ่านพระคมัภีร์อนัเป็นพระวจนะของพระเจา้ เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกนั

ไม่ได ้จะตอ้งกระท าไปดว้ยกนัภายในห้องชั้นในเสมอ พระเจา้ตรัสกบัเราทางพระวจนะของพระองค ์
ส่วนเราทูลพระองคโ์ดยการอธิษฐาน ถา้หากเราติดต่อกบัพระเจา้อยา่งแทจ้ริงแลว้ แน่นอนท่ีสุดพระเจา้
กบัเราจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนั ถา้หากเรานึกอะไรไดก้็อธิษฐานไปอยา่งนั้น โดยไม่ใชพ้ระวจนะ
ของพระเจา้ แต่ใชค้  าพูดและความนึกคิดของเราเอง ก็จะเกิดผลนอ้ย การอธิษฐานจะมีฤทธ์ิอ านาจอยา่ง
แทจ้ริง ก็ต่อเม่ือเราน าเอาความคิดของพระเจา้ คือ พระวจนะของพระองค ์เสนอต่อพระองค ์พระวจนะ
ของพระเจา้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นจะขาดเสียมิไดต่้อการอธิษฐานของเรา! 

ก่อนท่ีเราจะอธิษฐาน เราจะตอ้งแสวงหาและรู้จกัพระเจา้อย่างถูกตอ้งเสียก่อน พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะช่วนเราในเร่ืองน้ีผา่นทางพระวจนะของพระเจา้ พระวจนะของพระเจา้จะฉายให้เห็นความชัว่
ชา้และความผดิบาปของเรา พระวจนะของพระเจา้จะเปิดเผยใหเ้ราเห็นการอศัจรรยทุ์กอยา่ง พระองคจ์ะ
ทรงกระท าเพื่อเรา เพื่อใหเ้ราท าตามพระประสงคข์องพระองค ์พระวจนะของพระเจา้จะสอนให้เรารู้ถึง
วิธีอธิษฐานท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงประกอบด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า มีความเช่ือท่ีมัน่คง และมีความ
มานะพากเพียรในการอธิษฐานพระวจนะของพระเจา้ไม่เพียงสอนให้เรารู้ถึงสภาพจิตวิญญาณท่ีแทจ้ริง
ของเราในปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงัสอนถึงการท่ีเราจะสามารถมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณท่ีดียิ่งข้ึนได ้โดยอาศยั
พระคุณของพระองค์อีกดว้ยและเหนือส่ิงอ่ืนใด พระวจนะของพระเจา้จะกระตุน้เตือนใจเราทุกวนัว่า
พระเยซูเองทรงเป็นตวัแทน ผูเ้สนอค าอธิษฐานของเราต่อพระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่ และพระองคท์รงอนุญาตให้
เราอธิษฐาน ในพระนามของพระองค ์

พี่น้องในพระคริสต์ท่ีรัก ส่ิงส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงก็คือ ท่านจะตอ้งเพิ่มเติมพลงัอยู่เสมอ โดย
การอ่านพระวจนะของพระเจา้เป็นประจ าทุกวนั เพื่อวา่ท่านจะสามารถอธิษฐานตามพระประสงคข์อง
พระองคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ก่อนท่ีจะอ่านพระคมัภีร์เราตอ้งอธิษฐาน เพื่อให้พระเจา้ทรงสอนเราให้เขา้ใจเน้ือหาพระคมัภีร์
ของพระองค ์เพื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงช่วยเราให้รู้ และใชพ้ระวจนะของพระเจา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อใหเ้ราเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ท่ีวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นใหญ่เหนือทุกส่ิง และทรงเป็นใหญ่ในชีวิต
ของเรา 

หอ้งชั้นในท่ีเตม็ไปดว้ยพระพรเช่นน้ี เป็นสถานท่ีท่ีเราเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยการอ่านพระคมัภีร์อนั
เป็นพระวจนะของพระองค ์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ ในสถานท่ีแห่งน้ีอาจถวายตวั
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แด่พระเจา้เพื่อรับใชพ้ระองค ์และขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยให้เรามีความเขม้แข็ง เพื่อวา่ความ
รักของพระเจา้ จะไดซึ้มซาบเขา้ไปในจิตใจของเรา ซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถด าเนินชีวติประจ าวนัตามทาง
แห่งความรักของพระองค ์
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วนัที ่9 การเช่ือฟัง 

“จงฟังเสียงเรา...และเราจะเป็นพระเจา้ของเจา้” เยเรมีย ์11:4 
พระคมัภีร์ขอ้น้ีเป็นบญัญติัขอ้หน่ึงในหลายๆ ขอ้ ท่ีพระเจา้ประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอล 

พระองค์ได้ทรงบญัชาให้ชนชาติอิสราเอลปฏิบติัตามพระบญัญติัเหล่าน้ี แต่ชนชาติอิสราเอลก็ไม่
สามารถปฏิบติัตามพระบญัญติัทั้งหมดได ้ดงันั้นพระองคจึ์งไดป้ระทานพนัธสัญญาใหม่ เพื่อช่วนให้ชน
ชาติอิสราเอลซ่ึเป็นพลไพร่ของพระองค์ สามารถด ารงชีวิตอนักอปรดว้ยความเช่ือฟังน้ีได ้พระคมัภีร์
กล่าววา่ “เราจะจารึกมนัไวบ้นดวงใจของเขาทั้งหลาย” (เยเรมีย ์31:33) “เราจะบรรจุความย  าเกรงเราไว้
ในใจของเขาทั้งหลาย เพื่อว่าเขาจะมิได้หันไปจากเรา” (เยเรมีย์ 32:40) “กระท าให้เจ้าด าเนินตาม
กฎเกณฑข์องเรา” (เอเสเคียล 36:27) ขอ้บญัญติัอนัประเสริฐเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองประกนัวา่ ผูท่ี้เช่ือฟังจะ
ไดรับความปิติยนิดี 

พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสถึงการเช่ือฟังว่า “ผูท่ี้มีบญัญติัของเราและประพฤติตามบญัญติันั้น ผูน้ั้น
แหละรักเรา และผูท่ี้รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผูน้ั้น และเราจะรักเขาและส าแดงตวัของเราเองให้
ปรากกแก่เขา” (ยอห์น 14:21-23) “ถา้ท่านทั้งหลายประพฤติตามบญัญติัของเรา ท่านจะตั้งมัน่คงอยูใ่น
ความรักของเรา” (ยอห์น 15:10) ขอ้พระธรรมเหล่าน้ีเปรียบประดุจขุมทรัพยท่ี์ไม่มีวนัหมดส้ิน ความ
เช่ือจะท าให้เราวางใจในพระคริสตอ์ยา่งมัน่คง ซ่ึงจะเป็นผลให้การด าเนินชีวิตของเราเต็มไปดว้ยความ
รักและการเช่ือฟัง 

บิดามารดาจะไม่สามารถอบรมสั่งสอนบุตรไดเ้ลย ถา้หากบุตรไม่ยอมเช่ือฟัง ครูจะไม่สามารถ
สั่งสอนลูกศิษยไ์ด้ถา้หากศิษยไ์ม่ยอมเช่ือฟัง แม่ทพันายกองจะไม่สามารถบงัคบับญัชาพลทหาร จน
ไดรั้บชยันะในการรบ ถา้หากพลทหารไม่ยอมเช่ือฟังอยา่งเคร่งครัด จงอธิษฐานเพื่อให้พระเจา้ช่วยเหลือ
ท่านในการยึดมัน่ และจดจ าขอ้ความท่ีว่า ชีวิตแห่งความเช่ือ คือชีวิตของการเช่ือฟัง พระเยซูคริสต์
ด ารงชีวติอยูโ่ดยการเช่ือฟังพระบิดาเจา้ฉนัใด เราจ าตอ้งด ารงชีวติอยูโ่ดยการเช่ือฟังพระเจา้ฉนันั้น 

เรามกัจะอา้งกนัว่า “การท่ีจะให้เช่ือฟังพระเจา้ทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได”้ ถูกแลว้เป็นไปได้
ส าหรับเรา แต่ส าหรับพระเจา้แลว้ พระองค์ทรงให้สัญญากบัท่านว่า “จงอธิษฐานแลว้ใคร่ครวญพระ
วจนะของพระเจ้าในข้อน้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ฺจะทรงกระท าให้ตาของท่านสว่างข้ึน เพื่อท่านจะ
สามารถกระท าตามพระประสงคข์องพระองค์ ขอให้ท่านจงมีวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัพระบิดาและพระเยซูคริสต ์แลว้ชีวิตของท่านก็จะเป็นชีวิตท่ีมัน่คงปราศจากขอ้สงสัย
ใด ๆ และประสบแต่สันติสุขตลอดไป” 
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วนัที ่10 การสารภาพบาป 

“ถา้เราสารภาพความผดิบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาป
โทษของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” ยอห์น 1:9 

คริสเตียนเรามกัสารภาพบาปของตนต่อพระเจา้อยา่งผิวเผินและบางทีก็ละเลยเสียไม่สารภาพ
บาปต่อพระองค ์มีคริสเตียนเป็นจ านวนนอ้ย ท่ีตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสารภาพบาปดว้ยความ
จริงใจ หรือเขา้ใจว่าสารภาพดว้ยความซ่ือสัตย ์จะก่อให้เกิดฤทธ์ิอ านาจ สามารถเอาชนะความผิดบาป
ในชีวิตประจ าวนัได ้ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์ เราจ าตอ้งสารภาพบาปทุกอย่างดว้ย
จิตใจอนัซ่ือสัตย ์เพื่อความผดิบาปจะไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตคริสเตียนของเรา 

กษตัริยด์าวดิตรัสไวว้า่ “ขา้พระองคส์ารภาพบาปของขา้พระองคต่์อพระองค ์ขา้พระองคท์ูลวา่ 
ขา้พระองคจ์ะสารภาพบาปการละเมิดของขา้พระองค ์ต่อพระเจา้ แลว้พระองคท์รงยกโทษบาปของขา้
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นท่ีซ่อนของขา้พระองค์ พระองค์ทรงลอ้มขา้พระองค์ไวด้ว้ยเพลงสรรเสริญ
แห่งความรอด” (สดุดี 32:5-7) กษตัริยด์าวิดไดต้รัสถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีพระองค์ไม่ยอม
สารภาพบาปต่อพระเจา้ว่า “เม่ือขา้พระองค์ไม่แจง้บาปของขา้พระองค ์พระหัตถ์ของพระองค์หนกัอยู่
บนขา้พระองค์” แต่เม่ือกษตัริยด์าวิดสารภาพบาปของพระองค์ต่อพระเจา้แลว้ การเปล่ียนแปลงอย่าง
มหศัจรรยก์็บงัเกิดข้ึนในชีวติของพระองค ์

การสารภาพบาป จะต้องไม่ใช่การสารภาพด้วยความละอายแก่ใจเท่านั้น หากแต่เราต้อง
สารภาพบาปต่อพระเจา้ ดว้ยความจริงใจ และไวว้างใจพระองค ์เพื่อให้พระองคช์ าระความผิดบาปของ
เรา การท่ีเราตอ้งสารภาพบาปเช่นน้ี ย่อมแสดงให้เห็นว่า ล าพงัเราเองจะไม่สามารถเอาชนะความผิด
บาปได ้แต่เพราะความเช่ือท่ีเรามีต่อพระเจา้ จึงหวงัพึ่งพระองค ์ช่วยเราให้รอดพน้จากความผิดบาปทั้ง
ปวง การช าระความผิดบาปน้ีมีความหมาย 2 ประการ ประการแรก เรารู้ว่าเราได้รับการอภยัโทษใน
ความผิดบาปแล้ว และประการท่ีสอง พระเยซูคริสต์ได้ทรงช าระความผิดบาปให้แก่เราแล้ว และ
พระองคจ์ะทรงปกป้องใหเ้ราพน้จากอ านาจของความผิดบาปทั้งหลาย 

พี่นอ้งในพระคริสตท่ี์รัก ถา้หากวา่ท่านประสงคท่ี์จะอยูใ่กลชิ้ดและสนิทสนมกบัพระเยซูคริสต ์
ก็จงอย่ากลวัต่อการสารภาพ ความผิดบาปทั้งปวง ต่อพระองค ์จงมีความมัน่ใจวา่พระองคไ์ดท้รงช าระ
ความผิดบาปให้แก่ท่านแล้ว และจงให้ค  ามัน่สัญญากบัพระองค์ว่า ท่านจะสารภาพบาปทุกคร้ังเพื่อ
รับรองการอภยัโทษจากพระองค์ แล้วท่านก็จะรู้จกัพระเยซูคริสต์ในฐานะท่ีพระองค์ทรงเป็นผูท่ี้จะ
โปรดช่วยพลไพร่ของพระองค ์ให้รอดจากความผิดบาปของเขา จงมัน่ใจวา่เม่ือท่านสารภาพบาปแลว้ 
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บาปก็หลุดพน้จากท่าน เพราะว่าพระเยซูคริสต์ องค์พระผูช่้วยให้รอดของเรา ได้แบกเอาภาระบาป
ทั้งหมดของเรา ไปจนหมดส้ินแลว้ 
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วนัที ่11 ความรักดั้งเดมิ 

“เรามีขอ้ท่ีจะต่อวา่เจา้บา้ง ดว้ยวา่เจา้สลดัความรักดั้งเดิมของเจา้” ววิรณ์ 2:4 
พระธรรมววิรณ์ 2: 2-3 ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีดีเด่นของคริสตจกัร เมืองเอเฟโซ 8 ประการ มี

ขอ้บกพร่องเพียงประการเดียวซ่ึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงต าหนิไวด้งัน้ี “เราจะรีบมาหาเจา้ และจะยกคนั
ประทีปของเจา้ออกจากท่ี เวน้ไวแ้ต่เจา้จะกลบัใจเสียใหม่” ขอ้บกพร่องท่ีวา่น้ีคืออะไร? คือวา่ “เจา้สลดั
ความรักดั้งเดิมของเจา้” 

คริสตจกัรในปัจจุบนัก็มีขอ้บกพร่อง ในขอ้เดียวกนัน้ี แมว้า่ผูรั้บใชข้องพระเจา้ จะมีความร้อน
รนในการแสวงหาความจริงและมีความมานะอดทนก็ตาม แต่กลบัละเลยพระประสงคอ์นัส าคญัยิ่งของ
พระเจา้คือ ความสุภาพอ่อนโยนและความรักอยา่งยิง่ยวด 

คริสตจกัร หรือคริสเตียน อาจจะตอ้งเป็นตวัอย่างแก่ประชาชนในการกระท าพระราชกิจของ
พระเจา้ทุกๆ ดา้น แต่จะตอ้งไม่ละเลยท่ีจะถ่อมกายถ่อมใจเพื่อเขา้เฝ้าพระเยซูคริสตใ์นหอ้งชั้นใน 

ถา้หากเราไม่มีการติดต่อกบัพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตวัเป็นประจ าวนัแล้ว ภารกิจต่างๆ ท่ีเรา
กระท าไป จนเป็นท่ีพึงพอใจของปวงเช่นนั้น จะไม่มีความหมายอะไรเลยในสายพระเนตรของพระองค ์

พี่นอ้งในพระคริสตท่ี์รัก หนงัสือเล่มน้ี เนน้ถึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัประกอบไปดว้ยความ
รัก กบัองคพ์ระเยซูคริสตภ์ายในหอ้งชั้นใน ชีวติของเราข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์น้ี พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จ
ลงมาจากสวรรค์ก็เพื่อน าความรักของพระบิดาเจา้มาให้แก่เราพระองค์ตอ้งทนทุกข์ทรมานและยอม
ส้ินพระชนม ์เพื่อเอาชนะจิตใจของเรา ก็เพราะความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อเรา ฉะนั้นจึงไม่มีอะไรจะดี
ไปกวา่การตอบแทนความรักของพระองค ์ดว้ยความรักอนัลึกซ้ึงของเราท่ีมีต่อพระองค ์

พระเยซูคริสตท์รงถือวา่ความรัก เป็นส่ิงส าคญัประการแรก ซ่ึงเราจ าตอ้งยึดถือและปฏิบติัตาม
พระองค ์ผูรั้บใชข้องพระเจา้หลายท่าน สารภาพดว้ยความละอายใจวา่ ทั้ง ๆ ท่ีเขามีความร้อนรนในพระ
ราชกิจของพระเจา้ แต่ชีวติการอธิษฐานของเขาไม่เขม้แข็ง ก็เน่ืองจากเขาไดส้ลดัความรักดั้งเดิมของเขา
นัน่เอง ขา้พเจา้ขอใหท้่านจดจ าไวเ้สมอวา่ ความรักของพระเยซูคริสตต์อ้งเป็นใหญ่ในชีวิตไม่วา่ในห้อง
ชั้นใน ในเวลาท างาน และในชีวติประจ าวนัของเรา 
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วนัที ่12 พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

“พระองคจ์ะใหเ้รามีเกียรติยศ เพราะพระองคจ์ะเอาเร่ืองของเราส าแดงแก่ท่านทั้งหลาย”   
ยอห์น 16:14 

ในคืนสุดทา้ยท่ีพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ประทบัอยูท่่ามกลางบรรดาสาวกของ
พระองค์ พระองค์ได้ทรงให้สัญญา การรวมกลุ่มอธิษฐานอย่างจริงจัง เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่งเพราะ
ผูเ้ข้าร่วมประชุมอธิษฐานทุกคนมีส่วนร่วมในการเขา้เฝ้าพระเจ้าอย่างเต็มท่ี อนัต่างกับการประชุม
นมสัการพระเจา้ท่ีโบสถ์ ซ่ึงผูเ้ขา้ประชุมไม่ค่อยมีส่วนร่วมอะไรมากนกั เพราะเป็นแต่เพียงรับฟังค า
สอนของนกัเทศน์ฝ่ายเดียว การรวมกลุ่มอธิษฐานจะท าให้ผูท่ี้มาร่วมประชุมมีความใกลชิ้ดสนิทสน
มมากข้ึน ค าพยานของคริสเตียนอาวุโส ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่า จะเป็นขอ้หนุนใจแก่ผูอ่้อน
ในความเช่ือ ให้เจริญเขม้แข็งข้ึน และแมแ้ต่คริสเตียนใหม่หรือผูเ้ช่ือใหม่ก็จะไดมี้โอกาสเป็นพยานถึง
ความยนิดวแีละความสุขท่ีพระเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่ตน 

การรวมกลุ่มอธิษฐาน จะท าให้คริสตจกัรได้รับพระพรอย่างอเนกอนันต์ อีกทั้งยงัเป็นการ
ช่วยเหลือจิตวิญญาณของศิษยาภิบาล และสมาชิกในคริสตจกัรอีกดว้ย การอธิษฐานเพื่อคนอ่ืนไม่ว่า
บุคคลเหล่านั้นจะอยู ่ณ แห่งหนต าบลใดก็ตาม เขาจะไดรั้บพระพรจากพระเจา้อยา่งทัว่ถึงกนั 

มีขอ้ท่ีเราควรค านึงก็คือ แมผู้เ้ขา้ร่วมกลุ่มอธิษฐานหลายคนจะไดรั้บการหนุนใจ แต่เขาก็ไม่เคย
อธิษฐานออกเสียงเลย และหลายคนไม่มีความจริงใจในการเขา้ร่วมประชุมอธิษฐาน เน่ืองจากเขาไม่เคย
ตระหนกัว่า ชีวิตแห่งการอธิษฐานเป็นส่ิงท่ีประเสริฐเพียงไรถา้ปราศจาก การอธิษฐานในห้องชั้นใน
อย่างจริงใจแล้ว การเขา้ร่วมประชุมอธิษฐานก็จะเป็นเพียงแบบพิธีเท่านั้น ผูท่ี้เขา้ร่วมกลุ่มอธิษฐาน
จะตอ้งมีความสัมพนัธ์และความรักต่อกนัอยา่งลึกซ้ึง เราควรจะตั้งค  าถามวา่ การรวมกลุ่มอธิษฐานจะท า
ใหบ้งัเกิดผลอะไรบา้ง? 

ผูน้ าในการอธิษฐานควรตระหนักว่า ถ้าหากผูร่้วมกลุ่มอธิษฐานแต่ละคนอธิษฐานในห้อง
ชั้นในอย่างสม ่าเสมอแล้ว พลังแห่งการอธิษฐานจากห้องชั้ นในน้ี จะเป็นเคร่ืองเสริมพลังให้การ
รวมกลุ่มอธิษฐานจากหอ้งชั้นในน้ี จะเป็นเคร่ืองเสริมพลงัใหก้ารรวมกลุ่มอธิษฐานเกิดผลอยา่งมหาศาล 
เราจ าเป็นจะตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้ เหมือนกบัการเขา้เฝ้าพระองคใ์นวนัเพน็เตคอศต ์เพื่อให้พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเป่ียมลน้อยูใ่นจิตใจของเรา และในการประชุมอธิษฐานทุกคร้ัง เราจ าตอ้งอธิษฐานเผื่อคริสเตียน
และคริสตจกัรทัว่โลกดว้ย 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก หนงัสือเล่มน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะช่วยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่าน ท่านพึงระลึก
ไวว้า่ ท่านจะตอ้งไม่ด ารงชีวติอยูเ่พื่อตนเองเท่านั้น แต่จะตอ้งคิดถึงคนอ่ืนดว้ย จึงจะเป็นอวยัวะของพระ
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คริสตอ์ยา่งแทจ้ริง ฉะนั้นท่านจะตอ้งอธิษฐานเพื่อคริสเตียนทุกคน รากของตน้ไมไ้ดห้ย ัง่ลึกลงสู่พื้นดิน 
และก่ิงของมนัแผ่ขยายข้ึนสู่ฟ้า เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัฉันใด ชีวิตการอธิษฐานในห้องชั้นใน ในการ
ประชุมอธิษฐาน หรือท่ีอ่ืนใดก็ตาม จ าตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัฉนันั้น 

การอธิษฐานเพื่อคนอ่ืนยอ่มเกิดพระพรอยา่งมากมาย การท่ีเราอธิษฐานแลว้พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานของเรา ก็นบัวา่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองคม์ากอยูแ่ลว้ ยิ่งเม่ือเราอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน 
และพระองค์ทรงตอบค าอธิษฐานดว้ยแลว้ ก็ยิ่งจะเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงหาท่ีสุดมิได ้การท่ีพระ
เจา้ประทานพระพรแก่คนอ่ืนๆ นั้นข้ึนอยู่กบัการอธิษฐานของเราเป็นจริงหรือ? เป็นความจริงทีเดียว 
พระองคท์รงใหเ้ราเป็นผูทู้ล และรับใชพ้ระองค ์พระองคท์รงให้เรามีส่วนในการกระท าพระราชกิจของ
พระองค ์ถา้หากเราละเลยเสียแลว้ พระราชกิจของพระองคก์็จะประสบกบัความลม้เหลวและจะเป็นเหตุ
ใหค้นอ่ืนถึงแก่ความพินาศ 

พระเจา้ทรงก าหนดใหมี้การอธิษฐานเพื่อคนอ่ืนข้ึน เพื่อเป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยมนุษยร่์วมโลกให้
ไดรั้บความรอดและหนุนใจใหค้ริสเตียนมีความเช่ือมากยิ่งข้ึน มนุษยทุ์กคนไม่วา่จะอยูแ่ห่งหนต าบลใด
ก็จะไดรั้บชีวติแลพระพรจากพระเจา้ โดยการอธิษฐานของเรา เราจะไม่มุ่งหวงัท่ีจะให้บุตรของพระเจา้
บงัเกิดความมานะบากบัน่อยา่งเต็มก าลงั และมีความยินดีในการอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน ในอนัท่ีจะน าพระ
พรมาสู่โลกเชียวหรือ? 

พี่นอ้งคริสเตียนท่ีรัก จงเร่ิมอธิษฐานเพื่อคนอ่ืน เพื่อเป็นทางท่ีจะน าพระคุณมาสู่ตวัของท่านเอง 
และไปสู่ผูอ่ื้น จงอธิษฐานเพื่อเพื่อนบา้นของท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนอ่ืนดว้ยความปรารถนาอย่างแรง
กลา้ในอนัท่ีจะน าเขามาหาพระคริสต ์จงอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาลในคริสตจกัรของท่าน เพื่อผูรั้บใช ้และ
ผูป้ระกาศเผยแพร่พระวจนะของพระเจา้ทัว่โลก จงอธิษฐานเพื่อประเทศชาติ ผูบ้ริหารประเทศและ
ประชาชน จงอธิษฐานเพื่อทุก ๆ คน ถา้หากท่านยอมถ่อมตนให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน า และยอม
มอบชีวติจิตใจเพื่อพระเจา้อยา่งแทจ้ริงแลว้ ท่านก็ตระหนกัวา่เวลาท่ีท่านใชไ้ปในการอธิษฐานคือเคร่ือง
สักการะบูชาท่ีพระเจ้าทรงพอพระทยัเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลาท่ีจะน าพระพรมาให้แก่ท่าน และผูท่ี้ท่าน
อธิษฐานเพื่อเขาก็จะไดรั้บพลงัในชีวติ 

“โดยค าอธิษฐานวิงวอนทุกอยา่ง จงระวงัตวัดว้ยความเพียรทุกอยา่ง และอธิษฐานเพื่อสิทธิชน
ทั้งหมด” พระวจนะขอ้น้ีสอนใหรู้้วา่ การอธิษฐานเพื่อคนอ่ืนเป็นวธีิท่ีส าคญัยิง่ ในการน ามนุษยร่์วมโลก
มาสู่หนทางแห่งความรอด และเป็นการเทิดพระเกียรติของพระเจา้ 


