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ค าน า 
หนงัสือเล่มน้ีส าหรับผูไ้ดรั้บการบงัเกิดใหม่ เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ ท่ีใครจะเร่ิมด ารงชีวติ  

คริสเตียนได ้จนกวา่จะผา่นจุดน้ีเสียก่อน คือไดรั้บการบงัเกิดใหม่ ขอใหเ้ตือนตวัท่านเองใหร้ะลึกถึงเสีย
เด๋ียวน้ีวา่ ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดหาท่ีเปรียบมิไดใ้นโลกน้ีคือ การมีความสัมพนัธ์ถูกตอ้งกบัพระเจา้ ผา่น
ทางความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ ถา้ยงัมีความสงสัยเก่ียวกบัความสัมพนัธ์นั้นคือความสัมพนัธ์
ระหวา่งท่านกบัพระเจา้ ขอใหคุ้กเข่าลง สารภาพความผิดบาป และตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์จา้เขา้มาใน
ชีวติของท่านดว้ยความเช่ือเสียเด๋ียวน้ี 

“แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค ์พระองคป์ระทานสิทธิให้
เป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1:12) เพื่อความสะดวกส าหรับท่าน ไดพ้ิมพข์อ้พระธรรมท่ีใชอ้า้งอิงใน
หนงัสือเล่มน้ี ท่ีมีหมายเลขอา้งอิงก ากบัอยูไ่วข้า้งทา้ยแต่ละบทดว้ย 

ข้าพเจ้ารู้สึกงุนงงแต่ยงัมีสติดีอยู่ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นประชาชนของอีกโลกหน่ึง แต่
ด ารงชีวิตอยู่คล้าย ๆ กับโลกนี ้ ข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงในความต้องการของข้าพเจ้าในหลัก
ความคิดเห็น ในความเช่ือถือ แต่ข้าพเจ้ากย็งัเป็นผู้มีบุคลิกเดิม ข้าพเจ้ารักเพ่ือน ๆ ของข้าพเจ้าและอยาก
ให้เขาได้รับความรอด แต่ข้าพเจ้าได้ด าเนินชีวิตต่างจากแนวชีวิตท่ีไม่เป็นแก่นสารของเพ่ือนอย่าง
ประหลาด ข้าพเจ้าร้องไห้กับส่ิงท่ีเคยหัวเราะ และหัวเราะกับส่ิงท่ีข้าพเจ้าเคยร้องไห้ ข้าพเจ้าสุภาพกับส่ิง
ท่ีเคยหยาบช้า แม้กระนั้นข้าพเจ้ามิได้พ่ายกับส่ิงท่ีข้าพเจ้าเคยปล่อยตัวปล่อยใจและลุ่มหลง ข้าพเจ้าเป็น
คนใหม่ แม้จะเป็นคนเดิม อะไรเกิดขึน้กับข้าพเจ้า 
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บทที ่1 อะไรเกดิขึน้กบัข้าพเจ้า 

ส่ิงอศัจรรย์ 

ตวัของท่านเองเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์โดยตรงส าหรับค ากล่าวท่ีวา่การอศัจรรยย์งัมีอยูต่วัของท่านเอง
เป็นส่ิงอศัจรรย ์ พระค าของพระเจา้ท่ีเก่ียวกบัคริสเตียน ไดแ้สดงความจริงน้ีอยา่งชดัแจง้ “เหตุฉะนั้นถา้
ผูใ้ดอยูใ่นพระคริสต ์ ผูน้ั้นเป็นคนท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่ ส่ิงสารพดัเก่า ๆ ก็ล่วงพน้ไป ดูเถอะ ทุกส่ิง
กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) 

พระเยซูคริสต ์ไดใ้ชค้วามจริงน้ีเป็นจุดเร่ิมในการสนทนากบัผูค้งแก่เรียนในสมยัของพระองคท่ี์
ช่ือนิโคเดโม 

“นิโคเดโม” พระคริสตต์รัส “ท่านตอ้งบงัเกิดใหม่ มิฉะนั้นแลว้ท่านจะไม่ไดเ้ห็นแผน่ดินของ
พระเจา้” 

นิโคเดโมทูลถามทนัทีวา่ “การบงัเกิดใหม่นั้นจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” น ้าเสียงแสดงความสงสัย
สะทอ้นถึงจิตใจท่ีแสวงหาความหมายของค าท่ีช้ีทางไปสู่แผน่ดินของพระเจา้ใหไ้ด ้

พระคริสตท์รงแสดงความอดทนตรัสตอบดว้ยน ้าเสียงอ่อนสุภาพ “นิโคเดโม ท่านอยา่
ประหลาดใจเลย ท่ีเราบอกท่านวา่ ท่านตอ้งบงัเกิดใหม่ เร่ืองน้ีท่านไม่เขา้ใจก็จริง ก็เหมือนกบัอีกหลาย
ส่ิงหลายอยา่งท่ีท่านไม่เขา้ใจ อธิบายไม่ไดอ้ยา่ง เช่น ลม ท่านบอกไดไ้หมวา่มนัมาจากไหนและก าลงัจะ
ไปไหนแมท้่านรู้สึกเม่ือลมพดัถูกท่านได ้ ไดย้นิเสียงเม่ือมนัลอดผา่นใบไมไ้ดแ้ต่ท่านไม่สามารถอธิบาย
ใหเ้ขา้ใจได ้เร่ืองการบงัเกิดใหม่จากพระวญิญาณก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกนั” 

“ขอ้ยุง่ยากอยูต่รงน้ี” พระองคต์รัสต่อ “ท่านไดเ้กิดมาคร้ังหน่ึง ตามธรรมชาติของโลกท่านจึง
เป็นคนบาปคนหน่ึง และท่านก็มีธรรมชาติบาป เพราะส่ิงท่ีเกิดจากเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงัและไม่มี
อะไรมากกวา่นั้น เพราะอะไรท่านจึงคิดวา่จะผา่นการพิพากษาของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิไดโ้ดยไม่มีอะไร
เลย นอกจากเน้ือหนงัท่ีบาปของท่าน ท่านตอ้งบงัเกิดใหม่อีกคร้ังหน่ึง เป็นการเกิดจากเบ้ืองบน คือเกิด
จากพระวญิญาณ พระวิญญาณเป็นผูก้ระท าการน้ี เม่ือท่านบงัเกิดใหม่แลว้ ท่านก็เป็นคนใหม่มี
ธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ เพราะผูท่ี้เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ” 

การบงัเกิดใหม่คือ การอศัจรรยข์องการรับชีวิตใหม่ ไม่มีอะไรท่ีดูส้ินหวงัไดเ้ท่ากบัซากศพ ไม่
มีนกัวทิยาศาสตร์คนใดท่ีจะช่วยใหร่้างท่ีตายไปแลว้กลบัมีชีวติอีกได ้ คนบาปท่ีไม่มีพระครสิต ์ “ก็ตาย
ในการละเมิดและการบาป” เช่นกนั เขาตายในความบาปและหมดหนทางท่ีจะท าไดดี้กวา่นั้น เพราะ “ผู้
ท่ีอยูฝ่่ายเน้ือหนงั ท าใหพ้ระเจา้พอพระทยัไม่ได”้ (โรม 8:8) 
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พระคริสตท์รงเนน้ความจริงขอ้น้ีเม่ือพระองคต์รัสวา่ “จิตวญิญาณเป็นท่ีใหมี้ชีวติ ส่วนเน้ือหนงั
ไม่มีประโยชน์อ่ืนใด ขอ้ความท่ีเราไดก้ล่าวกบัท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวติ 

(ยอห์น 6: 63) และ “ถา้ผูใ้ดฟังค าของเราและวางใจในพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา ผูน้ั้นก็มีชีวตินิ
รันดร์ และไม่ถูกพิพากษา และไดผ้า่นพน้จากความตายไปสู่ชีวติแลว้” 

แน่นอน การอศัจรรยเ์กิดกบัท่านเม่ือท่านไดรั้บชีวิตใหม่พระเยซูคริสตเ์จา้ไดส้ัมผสัชีวติของ
ท่านดว้ยพระหตัถท่ี์มีรอยตะปูของพระองค ์ ทรงประทานชีวติใหม่และธรรมชาติใหม่ใหก้บัท่านซ่ึงเป็น
ชีวติของพระองคแ์ละธรรมชาติของพระองค์ 

ท่านได้พบกบับุคคลทีด่ีเลศิแล้ว 

ความรอดไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีท่านไดม้าดว้ยการกระท า แต่เป็นส่ิงท่ีพระคริสตท์รงประทานใหท้่าน 
เม่ือท่านตอ้นรับพระองค ์“แต่คนทั้งหลายท่ีตอ้นรับพระองค ์ผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค ์พระองคก์็
ทรงประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1:12) ค าพยานของบุคคลหลาย ๆ คนในหนงัสือ
ประวติัพระเยซู และหนงัสือกิจการไดส้นบัสนุนความจริงขอ้น้ี 

อนัดเรอาบอกกบัซีโมนเปโตร เราไดพ้บพระมาซีอาห์แลว้ (ซ่ึงแปลวา่พระคริสต)์ และ 
อนัดเรินาจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู (ยอห์น 4: 29) 
อาจารยเ์ปาโลทูลต่อหนา้พระพกัตร์อะคริพพาวา่ “ขา้แต่กษตัริยใ์นเวลาเท่ียงวนั ขา้พระบาทได้

เห็น แสงสวา่งจา้และไดย้นิพระสุรเสียง และขา้พระบาททูลถามวา่ “พระองคท์รงเป็นผูใ้ดพระเจา้ขา้ 
และพระองคต์รัสวา่ เราคือเยซูซ่ึงเจา้ข่มเหงนัน่แหละ แต่เจา้จงลุกข้ึนยนืเถิด ดว้ยวา่เราไดป้รากฏแก่เจา้
เพื่อจะตั้งเจา้ไวใ้ห้เป็นผูรั้บใช ้ และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซ่ึงเจา้เห็น และถึงเหตุการณ์ท่ีเราจะส าแดงเรา
เองแก่เจา้ในเวลาภายหนา้” 

เห็นไดช้ดัวา่ ท าไมจึงมีการระบุเนน้ถึงองคพ์ระคริสตเ์พราะตอ้งพระองคเ์ท่านั้นท่ีจะบอกเร่ือง
พระเจา้แก่ขา้พเจา้ได ้ “ท่านท่ีลงมาจากสวรรค ์ พระบุตรองคเ์ดียวผูท้รงสถิตอยูใ่นทรวงของพระบิดา 
พระองคไ์ดท้รงส าแดงพระเจา้แลว้” “พระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถใหส่ิ้งท่ีขา้พเจา้ตอ้งการและรักษารอย
ความผดิบาปได”้ “และเหมือนโมเสสไดย้กงูข้ึนในถ่ินทุรดนัดารฉนัใด บุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกยกข้ึนฉนั
นั้น เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระองคจ์ะไดชี้วตินิรันดร์” (ยอห์น 3:14,15) พระองคเ์ท่านั้น พระองคผ์ูเ้ป็น
พระเจา้ท่ีสามารถใหชี้วิตนิรันดร์ได ้ “เพราะพระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของ
พระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศแต่มีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 3:16) และตอ้งเป็น
พระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถท าใหข้า้พเจา้อ่ิมใจ และสามารถคุม้ครองขา้พเจา้ได ้ “ท่านไดบ้รรลุถึงความ
ครบบริบูรณ์ในพระองค”์ ดว้ยวา่ส่ิงสารพดัเป็นของท่านทั้งหลาย จะเป็นเปาโล อะพลโล เคฟา โลก 
ชีวติ ความตาย ปัจจุบนักาล หรืออนาคตกาลส่ิงสารพดันั้นเป็นของท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายเป็น
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ของพระคริสต ์ และพระคริสตเ์ป็นของพระเจา้” (1 โครินธ์ 3:21-23) เม่ือขา้พเจา้เขา้หาพระเจา้ ขา้พเจา้
ไดรั้บการยอมรับในฐานะ “ผูท้รงเป็นท่ีรักของพระองค”์ และความมุ่งหมายในแต่ละวนัของขา้พเจา้คือ 
“จะไดป้รากฏในพระองค ์ ไม่มีความชอบธรรมของขา้พเจา้เอง ซ่ึงไดม้าโดยธรรมบญัญติั แต่มีมาโดย
ความเช่ือในพระคริสต”์ (ฟีลิปปี 3:10) 

หนทางรอดพน้ความบาปไม่ไดเ้ป็นวตัถุ แต่เป็นบุคคล เม่ือท่านรอดท่านพบกบับุคคล ท่านได้
เปิดชีวติจิตใจของท่านใหก้บัพระองค ์ และเด๋ียวน้ีท่านด ารงชีวติภายใตก้ารควบคุมของพระองคอ์าจารย์
เปาโลกล่าววา่ “ขา้พเจา้รู้จกัพระองคท่ี์ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือและขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่พระองคจ์ะทรงสามารถรักษา
ซ่ึงขา้พเจา้ไดม้อบไวก้บัพระองคจ์นถึงวนัพิพากษาได”้ 

ท่านได้เป็นส่วนหน่ึงของการเปลีย่นแปลงนิรันดร์ 

“พระคมัภีร์วา่อยา่งไรก็วา่อบัราฮมัเช่ือในพระเจา้ และเพราะความเช่ือนัน่เองพระเจา้ทรงถือวา่
ท่านเป็นคนชอบธรรมฝ่ายคนท่ีท างานก็ไม่ถือวา่ค่าจา้งท่ีไดน้ั้นเป็นบ าเหน็จ แต่ถือวา่เป็นค่าแรงของงาน
ท่ีไดท้  า ส่วนคนท่ีไม่ไดอ้าศยัการประพฤติ แต่ไดเ้ช่ือในพระองคผ์ูท้รงโปรดใหค้นผดิเป็นคนชอบธรรม
ได ้เพราะความเช่ือของคนนั้น พระเจา้ทรงถือวา่เป็นความชอบธรรม” (โรม 4:3-5) 

ใหเ้ราดูความมุ่งหมายใหช้ดัเจน พระเจา้ทรงประสงคอ์ะไร ความชอบธรรมใช่หรือ 
เราจะถวายอะไรต่อพระองคไ์ด ้นอกจากความบาปและความบาปท่ีมีแต่จะเพิ่มมากข้ึน 
ขา้พเจา้หวงัท่ีจะท าอะไรใหดี้กวา่น้ีโดยก าลงัของขา้พเจา้เองหรือ หวงัไม่ไดห้รอกเพราะขา้พเจา้

ตอ้งถูกพิพากษาลงโทษอยูแ่ลว้ ถา้ไม่มีพระคริสต ์
ขา้พเจา้จะไดรั้บความชอบธรรมท่ีพระเจา้ทรงประสงคไ์ดอ้ยา่งไร ก็ดว้ยการรับเอาดว้ยความ

เช่ือเท่านั้น 
เม่ือขา้พเจา้รับพระคริสต ์ ฐานะของขา้พเจา้ในสายพระเนตรของพระเจา้เปล่ียนหรือแน่นอน 

พระเจา้ทรงรับความชอบธรรมของพระคริสตแ์ละใส่ในบญัชีฝากของขา้พเจา้ เพราะพระคริสตท์รง
ส้ินพระชนมเ์พื่อขา้พเจา้ พระเจา้ทรง “เป็นผูช้อบธรรม และทรงโปรดใหผู้ท่ี้เช่ือในพระเยซูเป็นผูช้อบ
ธรรมดว้ย” (โรม 3:26) 

บางคนอาจพดูวา่ “ขา้พเจา้ก็ยงัไม่เขา้ใจอยูดี่” 
จงลองพิจารณาพระค าขอ้น้ีดู “พระเจา้ทรงให้โลกน้ีคืนดีกนักบัพระองคโ์ดยพระคริสตมิ์ได้

ทรงถือโทษในการผดิของเรา เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงกระท าพระองคเ์อง (พระคริสต)์ ผูท้รงไม่มีบาปให้
บาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของพระเจา้ทางพระองค”์ มีผูใ้ดต่อสู้ความบาปเล่า
มีแต่พระเจา้เท่านั้น 

มีผูใ้ดแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถตั้งบทลงโทษความบาปไดค้  าตอบคือพระเจา้ 
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ผูใ้ดท่ีไดรั้บความทุกขท์รมานบนไมก้างเขน ชดใชโ้ทษความบาปค าตอบก็คือ พระเจา้อีก 
ดงันั้นหน้ีบาปไดรั้บการชดใชแ้ลว้หรือยงั ใชแ้ลว้เพราะวา่ “พระเจา้ทรงวางลงบนท่านซ่ึงความ

บาปผดิของเราทุกคน” และ “พระองคเ์องไดท้รงรับแบกบาปของเราไวใ้นพระกายของพระองคท์่าน
ทั้งหลายจึงไดรั้บการรักษาใหห้าย” (1 เปโตร 2:24) 

ถา้พระเจา้เป็นผูท่ี้ต่อสู้ความบาป เป็นผูท่ี้ตั้งบทลงโทษความบาป และเป็นผูไ้ดช้ดใชห้น้ีบาป
แลว้พระเจา้ทรงมีสิทธิประทานความชอบธรรมของพระองคแ์ก่ขา้พเจา้ไดไ้หม ไดซิ้ ฮาเลลูยา พระองค์
ทรงประทานให้เปล่า ๆ ดว้ย “ความชอบธรรมของพระเจา้ซ่ึงทรงประทานโดยความเช่ือในพระเยซู
คริสต ์ แก่ทุกคนท่ีเช่ือ แต่พระเจา้ทรงพระกรุณาใหเ้ขา้เป็นผูช้อบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยท่ีพระเยซู
คริสตท์รงไถ่เขาใหพ้น้บาปแลว้” (โรม 3:22, 24) 

และน่ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือกลบัใจเช่ือ พระเจา้ทรงอภยัโทษความผดิบาปของ
ขา้พเจา้ ทรงประทาน ทรงส าแดงความชอบธรรมของพระองค ์ ประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระองค์
ตลอดกาล และเป็นทายาทร่วมกนักบัพระคริสต ์ พระองคก์ระท าอยา่งนั้น ท่านไม่สนใจหรอกหรือ 
ขา้พเจา้สนใจแน่ ไม่ตอ้งสงสัยเลย เพราะเหตุน้ี เราจึงร้อง ฮาเลลูยา สรรเสริญพระผูช่้วยใหร้อด 

น่ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน ท่านประสบกบัส่ิงอศัจรรยท์่านไดพ้บพระคริสต ์ และท่านไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงนิรันดร์ 

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นความจริงน้ี เร่ิมตน้และด าเนินโดยพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ เม่ือพระองคท์รง
เร่ิมตน้ แน่นอนพระองคจ์ะด าเนินจนส าเร็จ จากส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวกบัท่านแลว้น าเรามาถึงเร่ืองส าคญั
เก่ียวกบัความวติกท่ีมีในใจของผูเ้ช่ือใหม่ วา่จะท าอยา่งไร ความช่ืนชมยนิดีในการเป็นคริสเตียนของ
ท่านจะไม่หมดไปขอให้เปิดไปอ่านบทท่ี 2 และลองอ่านพระค าของพระเจา้วา่กล่าวถึงเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งไร 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่1 

1. มีชายคนหน่ึงในพวกฟาริซาย ช่ือนิโคเดโมเป็นขุนนางของพวกยวิ ชายผูน้ี้ไดม้าหาพระเยซู
ในเวลากลางคืนทูลพระองคว์า่ “ท่านอาจายเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้ทราบอยูว่า่ท่านเป็นครูท่ีมาจากพระเจา้ 
เพราะไม่มีผูใ้ดกระท าหมายส าคญั ซ่ึงท่านไดก้ระท านั้นได ้ นอกจากวา่พระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย” พระ
เยซูคริสตต์อบเขาวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผน่ดินของพระ
เจา้ไม่ได”้ นิโคเดโม ทูลพระองคว์า่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากน ้าและ
พระวญิญาณผูน้ั้นจะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้ ซ่ึงบงัเกิดเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิด
จากพระวญิญาณก็เป็นวญิญาณ อยา่ประหลาดใจท่ีเราบอกท่านทั้งหลายตอ้งบงัเกิดใหม่ ลม ใคร่จะพดั
ไปขา้งไหนก็พดัไปขา้งหนา้ และท่านไดย้นิเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้วา่ลมมาจากไหนและไปท่ีไหน คน
ท่ีบงัเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอยา่งนั้นทุกคน” นิโคเดโมไดทู้ลพระองคว์า่ “เหตุการณ์อยา่งน้ีจะเป็นไป
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อยา่งไรได”้ พระเยซูตรัสตอบเขาวา่ “ท่านเป็นอาจารยข์องชนอิสราเอล และท่านยงัไม่เขา้ส่ิงเหล่าน้ีหรือ
เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ พวกเราพดูส่ิงท่ีเรารู้และเป็นพยานกบัส่ิงท่ีเราไดเ้ห็นแต่ท่านทั้งหลายหา
ไดรั้บค าพยานของเราไม่ ถา้เราบอกท่านทั้งหลายถึงส่ิงฝ่ายโลกและท่านไม่เช่ือ ถา้เราบอกท่านถึงส่ิงฝ่าย
สวรรคท์่านจะเช่ือไดอ้ยา่งไร ไม่มีผูใ้ดไดข้ึ้นไปสู่สวรรคน์อกจากท่านท่ีลงมาจากสวรรคคื์อบุตรมนุษย์
โมเสสไดย้กงูข้ึนในถ่ินทุรกนัดารฉนัใด บุตรมนุษยจ์ะตอ้งถูกยกข้ึนฉนันั้น เพื่อทุกคนท่ีวางใจใน
พระองคจ์ะไดชี้วิตนิรันดร์” 

เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อทุกคนท่ีวางใจ
ในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์ – ยอห์น 3:1-16 

2. พระองคท์รงกระท าใหท้่านทั้งหลายมีชีวติอยู ่ แมว้า่ท่านตายแลว้โดยการละเมิดและการบาป 
– เอเฟซสั 2:1 

3. ดงันั้น เม่ือขา้พระบาทก าลงัไปยงัเมืองดมัเมษช็ ไดถื้ออ านาจจากพวกปุโรหิต ขา้แต่กษตัริย์
ในเวลาเท่ียงวนัเม่ือก าลงัเดินทางไป ขา้พระบาทไดเ้ห็นแสงสวา่งกลา้ยิง่กวา่แสงอาทิตยส่์องลงมาจาก
ทอ้งฟ้าลอ้มรอบขา้พระบาทกบัคนทั้งหลายท่ีไปกบัขา้พระบาท คร้ันขา้พระบาทกบัคนทั้งหลายลม้
คะม าลงท่ีดิน ขา้พระบาทไดย้นิพระสุรเสียงตรัสกบัขา้พระบาทเป็นภาษาฮีบรูวา่ “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจา้
ข่มเหงเราท าไม ซ่ึงเจา้ถีบประตกัก็เจบ็ตวัเจา้เอง” ขา้พระบาททูลถามวา่ “พระเจา้ขา้ พระองคท์รงเป็น
ผูใ้ด” พระองคจึ์งตรัสวา่ “เราคือเยซูซ่ึงเจา้ข่มเหงนัน่แหละ แต่วา่จงลุกข้ึนยนืเถิด ดว้ยวา่เราไดป้รากฏแก่
เจา้ เพื่อจะตั้งเจา้ไวใ้ห้เป็นผูรั้บใชแ้ละเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซ่ึงเจา้เห็น และถึงเหตุการณ์ท่ีเราจะส าแดง
ตวัเราเองแก่เจา้ในเวลาภายหนา้ เราจะช่วยเจา้ใหพ้น้จากชนชาติน้ี และจากคนต่างชาติท่ีเราใชเ้จา้ไปหา
นั้น เพื่อจะใหเ้จา้เบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลบัจากความมืดมาถึงความสวา่ง และจากอ านาจของซาตาน
มาถึงพระเจา้ เพื่อเขาจะไดรั้บการยกโทษความผดิของเขา และใหไ้ดรั้บท่ีซ่ึงจะไดด้ว้ยกนักบัคน
ทั้งหลาย ซ่ึงถูกช าระใหเ้ป็นผูช้อบธรรมแลว้โดยความเช่ือในเรา” กิจการ 26:12-18 

4. ไม่มีผูใ้ดไดข้ึ้นไปสู่สวรรคน์อกจากท่านท่ีลงมาจากสวรรค ์คือบุตรมนุษย-์ยอห์น 3: 13 
5.ไม่มีใครเคยเห็นพระเจา้เลย พระบุตรองคเ์ดียวผูท้รงสถิตอยูใ่นพระทรวงของพระบิดา 

พระองคไ์ดท้รงส าแดงพระเจา้แลว้-ยอห์น 1: 18 
6. และท่านไดบ้รรลุถึงความบริบูรณ์ในพระองคผ์ูเ้ป็นศีรษะแห่งปวงเทพผูค้รองและศกัดิเทพ 
7. เพื่อจะให้เป็นท่ีสรรเสริญพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ ซ่ึงทรงโปรดประทานแก่เราใน

พระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นท่ีรักของพระองค์- เอเฟซสั 1: 6 
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8. เพราะเหตุนั้นเอง ขา้พเจา้จึงไดท้นทุกขล์ าบากเช่นน้ี ถึงกระนั้น ขา้พเจา้ก็ไม่ละอาย เพราะวา่
ขา้พเจา้รู้จกัพระองคท่ี์ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือ และขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่ พระองคท์รงสามารถรักษา ซ่ึงขา้พเจา้ได้
มอบไวก้บัพระองค ์จนถึงวนัพิพากษาได ้-2 ทิโมธี 1: 12 

9. ตามท่ีพระคมัภีร์มีเขียนไวว้า่ ไม่มีผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนท่ีเขา้ใจ 
ไม่มีคนท่ีแสวงหาพระเจา้ เขาทุกคนหลงผดิไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกนัส้ิน ไม่มีสักคนเดียว
ท่ีกระท าดี ไม่มีเลย ล าคอของเขาคือหลุมฝังศพท่ีเปิดอยู ่เขาใชล้ิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยูใ่ตริ้ม
ฝีปากของเขา ปากของเขาเตม็ไปดว้ยค าแช่งด่าและค าเผด็ร้อนเทา้ของเขาวอ่งไวในการท าใหน้องเลือด
ในการเดินทางของเขามีความพินาศและความทุกข ์ และเขาไม่รู้จกัทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดท่ีจะย  า
เกรงพระเจา้เลย 

เรารู้แลว้วา่ ธรรมบญัญติัทุกขอ้ท่ีไดก้ล่าวนั้น ก็ไดก้ล่าวแก่คนเหล่านั้นท่ีอยูไ่ดธ้รรมบญัญติัเพื่อ
ปิดปากทุกคนและเพื่อใหม้นุษยทุ์กคนในโลกอยูใ่ตก้ารพิพากษาของพระเจา้ เพราะวา่ในสายพระเนตร
ของพระเจา้ไม่มีผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัได ้ เพราะวา่ธรรม
บญัญติันั้นท าให้เรารู้จกับาปได-้ โรม 3: 10-20 

10. ผูท่ี้วางใจในพระบุตรก็ไม่ตอ้งถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผูท่ี้มิไดว้างใจก็ตอ้งถูกพิพากษา
ลงโทษอยูแ่ลว้ เพราะเขามิไดว้างใจในพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้- ยอห์น 3: 18 

11. คือความชอบธรรมของพระเจา้ซ่ึงทรงประทาน โดยความเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ก่ทุกคนท่ี
เช่ือ เพราะวา่คนทั้งหลายไม่ต่างกนั-โรม 3: 22 

12. คือพระเจา้ทรงให้โลกน้ีคืนดีกนักบัพระองคโ์ดยพระคริสต ์ มิไดท้รงถือโทษในการผดิของ
เขา และทรงมอบเร่ืองการคืนดีกนันั้นใหเ้ราประกาศ ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตขอพระคริสต ์ โดยท่ีพระเจา้
ทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสตใ์หคื้นดีกนักบัพระเจา้ เพราะวา่
พระเจา้ไดท้รงกระท าพระองคผ์ูท้รงไม่มีบาปใหบ้าปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรม
ของพระเจา้ทางพระองค ์2 โครินธ์ 5: 19-21 

13. เราทุกคนไดเ้จ่ินไปเหมือนแกะ เราทุกคนไดห้นัไปตามทางของตนเอง และพระเจา้ทรงวาง
ลงบนท่านซ่ึงความผดิบาปของเราทุกคน-อิสยาห์ 53: 6 

14. และท่านท่ีตายแลว้ดว้ยการละเมิดทั้งหลายของท่าน และดว้ยเหตุท่ีเน้ือหนงัของท่านมิได้
เขา้สุหนตั พระองคไ์ดท้รงใหท้่านมีชีวติร่วมกบัพระองค ์ และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของ
ท่าน โคโลสี 2: 13 

15. คือความชอบธรรมของพระเจา้ ซ่ึงทรงประทานโดยความเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ก่ทุกคนท่ี
เช่ือ เพราะวา่คนทั้งหลายไม่ต่างกนั –โรม 3:22 
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16. แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระองค ์ พระองคก์็ทรงประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตร
ของพระเจา้-ยอห์น 1: 12 

17. พระวญิญาณนั้นเป็นพยานร่วมกบัวิญญาณจิตของเราทั้งหลายวา่ เราทั้งหลายเป็นบุตรของ
พระเจา้ และถา้เราทั้งหลายเป็นบุตรแลว้ เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจา้ และเป็นทายาท
ร่วมกบัพระคริสตเ์ม่ือเราทั้งหลายทนทุกขท์รมานดว้ยกนักบัพระองคน์ั้น ก็เพื่อเราทั้งหลายจะไดศ้กัด์ิศรี
ดว้ยกนักบัพระองคด์ว้ยโรม 8: 16, 17 

เป็นคร้ังแรกในชีวิตของขา้พเจา้ ท่ีรู้จกัความช่ืนชมยนิดีท่ีแทจ้ริง ไม่เหมือนความช่ืนชมยนิดีท่ี
เคยรู้จกัมาก่อน ซ่ึงเป็นความช่ืนชมยนิดีชัว่ขณะ ข้ึนเป็นวตัถุ ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มและข้ึนกบับุคคลอ่ืน 
ๆ ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์วา่ ความยนิดีท่ีเกิดจากการท าบาป “คงอยูช่ัว่ครู่ยาม” ขา้พเจา้ได้
รู้จกัความเบ่ือหน่ายในส่ิงท่ีมีมากเกินไป รู้รสความเจบ็ปวดท่ีเกิดจากความผดิหวงั รู้รสความขมข่ืนท่ี
เกิดจากความเศร้าเสียใจ รู้จกัธรรมชาติของคนท่ีวา่ไม่มีจุดท่ีอ่ิมใจในส่ิงของทางโลก เด๋ียวน้ีขา้พเจา้มี
ความช่ืนชมยนิดี เป็นความยินดีท่ีบริสุทธ์ิท่ีเกิดจากขา้พเจา้มีจิตวิญญาณชอบธรรมจ าเพาะพระเจา้ แต่ถา้
หาก....แต่ถา้หากเกิดมีอะไรมาท าลายความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัขา้พเจา้เล่า ถา้หากขา้พเจา้พา่ยแพ้
เล่า ถา้หากความช่ืนชมยนิดีเกิดหมดไปเล่า ขา้พเจา้จะท าอยา่งไร 
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บทที ่2 ความช่ืนชมยนิดอีย่างใหม่อยู่ได้นานแค่ไหน 

ความช่ืนชมยนิดีของท่านไม่ไดมี้เพียงนั้นและส้ินสุดลงแค่นั้น แทจ้ริงมนัเป็นผลท่ีเกิดจากการท่ี
ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งกบัพระเจา้ผา่นทางความเช่ือในพระคริสต ์

ความสัมพนัธ์น้ีจะคงอยูต่ลอดไป เพราะเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ท่ีจะใหเ้ป็น
เช่นนั้น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงแจง้เหตุการณ์เหล่าน้ีให้ทราบแต่โบราณกาล” (กิจการ 15:18) อาจารย์
เปาโลพดูถึงคริสเตียนเหมือน “ผูถู้กทรงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค์” คริสเตียนถูกเลือกในพระ
คริสต ์“ก่อนท่ีจะทรงสร้างโลก” 

ท่านคิดวา่ชีวิตคริสเตียนของท่านเร่ิมเม่ือท่านคุกเข่ายอมรับองคพ์ระคริสตเ์ขา้ไวใ้นจิตใจนัน่ก็
จริงอยู ่ แต่ขณะเดียวกนัท่านไดก้า้วเขา้มาในสายธารแห่งน ้าพระทยัของพระเจา้ดว้ยความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวในการด าเนินชีวิตข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ของท่านกบัแผนการณ์ของพระเจา้น้ี 

จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านจะตอ้งเขา้ใจความจริงน้ีใหก้ระจ่างชดั โดยธรรมดามนุษยเ์รามกัจะคิดวา่
ตวัเราเองส าคญัมาก ท่านพิสูจน์ความจริงขอัน้ีไดโ้ดยถามตวัเองวา่ ท่านหาดูรูปใครก่อนในรูปถ่ายหมู่ท่ี
มีท่านอยูด่ว้ยค าตอบคือรูปตวัท่านเอง แต่เม่ือเรามีความสัมพนัธ์กบัพระเจา้แลว้เหตุการณ์ไม่เป็นอยา่ง
นั้น เม่ือเรายนืท่ีกางเขนและส ารวจชีวติของเราดว้ยกนักบัพระองค ์ ตวัเราไม่ไดมี้ความส าคญัอยา่งท่ีเรา
เคยคิด แต่มีน ้าพระทยัของพระเจา้มีแผนการณ์ของพระองคแ์ละมีพระประสงคข์องพระองคเ์ป็นส่ิง
ส าคญัใหญ่ยิง่ท่ีสุดในชีวิตของเรา 

“แน่นอน” ท่านอาจพดูวา่ “ขา้พเจา้รู้วา่ความช่ืนชมยินดีของขา้พเจา้มาจากพระเจา้ ขา้พเจา้
ไม่ไดส้งสัยเลย แต่ขา้พเจา้อยากรู้วา่ขา้พเจา้จะท าอยา่งไร ถา้ขา้พเจา้สูญเสียความช่ืนชมยินดีน้ีไปเล่า” 

ก่อนท่ีท่านจะวิตกกงัวลมากไป ใหล้องมาดูพระค าของพระเจา้ “ทั้งน้ีก็เป็นไปตามพระประสงค์
ของพระองค ์ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท าใหส้ าเร็จแลว้ในพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา” (เอเฟซสั 3:11) 

พระประสงคอ์ะไรท่ีท่านมีส่วนอยูด่ว้ย 
พระประสงคนิ์รันดร์ 
พระประสงคนิ์รันดร์น้ียาวนานแค่ไหน 
ตลอดไปและตลอดไป 
นานมากพอท่ีจะคลุมถึงเวลาในชีวติน้ีและเวลาท่ีขา้พเจา้อยูใ่นสวรรคไ์หม ถึงแน่นอน ถา้เป็น

เช่นนั้น ขา้พเจา้ควรจะวิตกในเร่ืองอะไร 
น่ีคือความหมายของพระสัญญาในฟีลิปปี “ขา้พเจา้แน่ใจวา่พระองคผ์ูท้รงตั้งตน้การดีไวใ้น

พวกท่านแลว้ จะทรงกระท าใหส้ าเร็จจนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 1:6) 
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ถา้พระเจา้ทรงเป็นผูว้างแผนการณ์เป็นผูเ้ร่ิมตน้ และเป็นผูดู้แลใหจิ้ตวิญญาณของขา้พเจา้
บรรลุผล โดยความยิง่ใหญ่และศกัด์ิศรีนิรันดร์ของพระองค ์ก็เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้ควรเช่ือฟัง โดยด าเนินอยู่
ในแผนการณ์ของพระองคน์ั้น 

คริสเตียนจ านวนมากลม้เหลวในการด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีตรงจุดน้ี หลายคนมาหาขา้พเจา้
บ่อย ๆ และพดูวา่ “พอกนัที......ขา้พเจา้ยอมแพ.้.....ขา้พเจา้ไม่สามารถด ารงชีวติคริสเตียนต่อไปได”้ 
บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้ตอบวา่ “ดีแลว้ จงสรรเสริญพระเจา้” 

หลายคนสะอึก “สรรเสริญพระเจา้ สรรเสริญพระเจา้เร่ืองอะไร” 
ค าตอบง่าย ๆ ก็คือ จงขอบคุณพระเจา้ท่ีท่านพบวา่ท่านไม่สามารถด ารงชีวิตคริสเตียนเองได ้

พระเจา้ตอ้งเป็นผูก้ระท าเพราะตวัเราเองกระท าไม่ได ้เร่ืองน้ีจะกล่าวมากข้ึนอีกภายหลงั 
ความช่ืนชมยนิดีของขา้พเจา้อยูไ่ดน้านแค่ไหน ก็นานตราบเท่าท่ีพระเจา้ยงัทรงเป็นพระเจา้ 

และพระค าของพระองคย์งัเป็นพระค าแห่งความจริง นานตราบเท่าท่ีพระประสงคนิ์รันดร์ของพระเจา้
จะบรรลุผลในจกัรวาล คือตลอดนิรันดร์กาลนัน่เอง พระเยซูคริสตท์รงหมายความตามท่ีพระองคต์รัส 
เม่ือพระองคต์รัสวา่ “เราใหชี้วตินิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย” 

ส่ิงต่อไปน้ีท่ีเราจะตอ้งเรียนรู้คือ ความรอดน้ีมัน่คงถาวรแตกต่างจากสภาพแวดลอ้ม อาจารย ์
เปโตรไดเ้ขียนถึงประชาชนซ่ึงไดรั้บการทดลอง “ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายช่ืนชมยนิดีถึงแมว้า่
เด๋ียวน้ีจ าเป็นท่ีท่านจะตอ้งทุกขท์รมานชัว่ขณะหน่ึงในการถูกทดลองต่าง ๆ เพื่อการลองดูความเช่ือของ
ท่าน....จะไดเ้ป็นเหตุใหเ้กิดการสรรเสริญ เกิดศกัด์ิศรีและเกียรติ ในการท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา
ปรากฏ พระองคผ์ูท่ี้ท่านทั้งหลายยงัไม่ไดเ้ห็น แต่ท่านยงัรักพระองคอ์ยู ่ แมว้า่ขณะน้ีท่านไม่เห็น
พระองคแ์ต่ท่านยงัเช่ือและช่ืนชม ดว้ยความปิติยนิดีเป็นลน้พน้เหลือท่ีจะกล่าวได”้ 

ใหพ้ิจารณาพระค าเหล่าน้ี “ในพระองค.์...ท่านช่ืนชม” พระองคน์ั้นหมายถึงบุคคล พระเยซู
คริสตเ์จา้ 

ความสุขควรข้ึนอยูก่บัอะไร ถา้หากข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ถา้สภาพแวดลอ้มเกิดไม่น่าพิศมยั
ข้ึนมา ขา้พเจา้ก็ไมีมีความสุข เม่ือสภาพแวดลอ้มน่าช่ืนใจเท่านั้น ขา้พเจา้จึงมีความสุข 

ความช่ืนชมตามค าขา้งบนนั้น เราสามารถจะมีไดแ้มส้ภาพแวดลอ้มจะไม่น่าช่ืนชมก็ตาม มอง
ส่ิงแวดลอ้ม ท่านไดรั้บ “ทุกขท์รมาน....ในการทดลองต่าง ๆ เพื่อการลองดูความเช่ือของท่าน” มองท่ี
พระเยซู ท่านไดรั้บ “ความช่ืนชมยนิดี......ความปิติยินดีเป็นลน้พน้เหลือท่ีจะกล่าวได”้ ความช่ืนชมของ
ท่านมาจากพระองค ์และจะอยูน่านตราบเท่าท่ีพระองคย์งัอยู ่
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นอกจากนั้น ความช่ืนชมในพระคริตส์ยงัสามารถท าใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดูไม่ใหค้วามสุขแก่ท่าน
นั้นเป็นประโยชน์กบัท่าน......เป็นผลดีกบัท่าน น่ีเป็นส่ิงท่ีอาจารยเ์ปาโลกล่าวไว ้ “เพราะวา่การทุกขย์าก
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของเรา ซ่ึงเรารับอยูป่ระเด๋ียวเดียวนั้นจะท าใหเ้รามีศกัด์ิศรีถาวรมากหาท่ีเปรียบมิได”้ 
(2 โครินธ์ 4:17) 

“จะท าใหเ้รามีศกัด์ิศรีถาวร” อะไรเป็นเหตุให้เรามีศกัด์ิศรีถาวร ความทุกขท่ี์ท าใหข้า้พเจา้
หวาดกลวัใช่ไหม ท่ีเป็นเหมือนขวากหนามท าใหข้า้พเจา้ไม่อยากเป็นคริสเตียนใช่ไหม พระเจา้ทรง
กระท าใหค้วามทุกขข์องขา้พเจา้ท าประโยชน์ใหก้บัขา้พเจา้ 

ความจริงเดียวกนัน้ีมีอยูใ่นหนงัสือโรม บทท่ี 5 อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “เราช่ืนชมยนิดีในความ
ทุกขย์ากของเราดว้ย เพราะเรารู้วา่ความทุกขย์ากนั้น ท าใหเ้กิดความอดทน และความอดทนท าให้เรา
เห็นวา่ เราเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ด ้ และการท่ีเราเห็นเช่นนั้นท าใหเ้กิดความหวงัใจ และความหวงัใจ
มิไดท้  าใหเ้กิดความเสียใจเพราะผดิหวงั” 

ใหเ้รากา้วไปขา้งหนา้อีกกา้วหน่ึง จากโรม 8: 28 “เรารู้วา่พระเจา้ทรงช่วยคนท่ีรักพระองคใ์ห้
เกิดผลดีในทุกส่ิง คือคนทั้งปวงท่ีพระองคใ์หท้รงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค”์ มีความจริงท่ี
ยิง่ใหญ่คือ ตั้งแต่ท่านไดติ้ดตามพระเยซูคริสตเ์จา้ และไดรั้บการทรงน าภายใตค้วามยิง่ใหญ่ของพระองค ์
จะไม่มีส่ิงใดท่ีสามารถเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวติของท่านได ้ โดยไม่ไดเ้ป็นประโยชน์หรือท าให้เกิดผลดี
ต่อท่าน 

ท่านจะวติกวงัวลท าไมอยูอี่กหรือ เม่ือท่านรู้วา่ พระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่สูงสุดไดเ้อาพระทยัใส่กบัทุก ๆ 
เหตุการณ์ในชีวิตของท่าน 

การเจริญเติบโตของจิตวญิญาณ 

ทุกส่ิงข้ึนอยูก่บัท่านตอ้งการอยา่งไรเป็นส าคญั ถา้หากท่านตอ้งการเพียงแต่จะรักษาเฉพาะแต่ท่ี
ท่านไดรั้บอยูข่ณะน้ีตอ้งการเก็บรักษาป้องกนัไวแ้ค่นั้น ท่านก็จะผดิหวงั นกัธุรกิจทราบดีวา่ ถา้เขามาถึง
ระยะท่ีเขาเพียงแต่พยายามรักษาลูกคา้ท่ีมีอยูแ่ละไม่ไดมี้ลูกคา้ใหม่เพิ่มข้ึนเลย แสดงวา่เขาก าลงัจะ
สูญเสียกิจการแลว้ ชีวติคริสเตียนก็เป็นอยา่งนั้น อาจารยเ์ปโตรกล่าววา่ “เช่นเดียวกบัทารกแรกเกิด 
ปรารถนาน ้านมฝ่ายวิญญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านมนั้นจะท าใหท้่านทั้งหลายเจริญข้ึน” (1 เปโตร 
2:2) และ “แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญข้ึนในพระคุณและในความรู้ ซ่ึงมาจากพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ พระผูช่้วยให้รอดของเรา” อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวชมชาวเธสะโลนิกาวา่ “ความเช่ือของท่าน
จ าเริญข้ึน” และท่านไดอ้อ้นวอนเขาวา่ “เราขอวงิวอนท่านใหมี้ความรักทวข้ึีนอีก” พระเยซูคริสตเ์จา้ได้
ตรัสกบัสาวกของพระองค ์ “น่ีคือส่ิงท่ีเราไดบ้อกกบัท่านทั้งหลายแลว้ เพื่อใหค้วามยนิดีของเราด ารงอยู่
ในท่าน และใหค้วามยนิดีของท่านเตม็เป่ียม” 
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ใหเ้ราติดสนิทอยูก่บัตน้ตอ อยา่พยายามใชก้ าลงัของทา่นรักษาความช่ืนชมยนิดีของคริสเตียน
ใหเ้ราด าเนินไปกบัพระคริสตส์นิทในพระค า และความช่ืนชมยนิดีก็จะมีมาเอง ท่านจะไดรั้บความยนิดี
อยา่งเตม็เป่ียม ถา้ท่านด ารงชีวติอยูใ่นพระองค ์

น่ีเป็นหวัใจของเร่ืองการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณ ท่านเป็นส่วนหน่ึงของพระประสงคนิ์
รันดร์ ท่านเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัพระเจา้ ท่านจะประสบกบัการเจริญข้ึนของจิตวิญญาณท่าน ภายใต้
พระคุณของพระเจา้ตราบชัว่ชีวติของท่าน 

ความรอดมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีควรมีไวเ้ฉย ๆ แต่เป็นส่ิงท่ีควรช่ืนชมยนิดี ขอจงช่ืนชมยนิดีเถิด ท่านท่ี
รักของขา้พเจา้ 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่2 

1. เรารู้วา่ พระเจา้ทรงช่วยคนท่ีรักพระองคใ์หเ้กิดผลอนัดีในทุกส่ิงคือ คนทั้งปวงท่ีพระองคไ์ด้
ทรงเรียกตามพระประสงคข์องพระองค ์โรม 8: 28 

2. ในพระเยซูคริสตน์ั้นพระองคไ์ดท้รงเลือกเราไว ้ ตั้งแต่ก่อนท่ีจะทรงเร่ิมสร้างโลกเพื่อเราจะ
บริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิในสายพระเนตรของพระองค ์– เอเฟซสั 1:4 

3. เราใหชี้วิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผูใ้ดแยง่ชิงแกะเหล่านั้นไป
จากมือของเราได ้– ยอห์น 10:28 

4. ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายช่ืนชมยนิดี ถึงแมว้า่เด๋ียวน้ีจ าเป็นท่ีท่านจะตอ้งทนทุกขท์รมาน
ชัว่ขณะหน่ึงในการถูกทดลองต่าง ๆ เพื่อการลองดูความเช่ือของท่าน อนัประเสริฐยิง่กวา่ทองค า ซ่ึงแม้
เสียไปไดก้็ยงัถูกลองดว้ยไฟ จะไดเ้ป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศกัด์ิศรีและเกียรติ ในเวลาท่ีพระ
เยซูคริสตจ์ะเสด็จมาปรากฏ พระองคผ์ูท่ี้ท่านทั้งหลายยงัไม่ไดเ้ห็น แต่ท่านยงัรักพระองคอ์ยู ่ แมว้า่
ขณะท่ีท่านไม่เห็นพระองค ์ แต่ท่านยงัเช่ือและช่ืนชมดว้ยความปิติยนิดีเป็นลน้พน้เหลือท่ีจะกล่าวได-้ 1 
เปโตร 1: 6-8 

5. ยิง่กวา่นั้น เราช่ืนชมยนิดีในความทุกขย์ากของเราดว้ย เพราะเรารู้วา่ความทุกขย์ากนั้น ท าให้
เกิดความอดทนและความอดทนท าใหเ้ห็นวา่ เราเป็นคนท่ีพระเจา้ทรงใชไ้ด ้และการท่ีเราเห็นเช่นนั้นท า
ใหเ้กิดมีความหวงัใจและความหวงัใจมิไดท้  าใหเ้กิดความเสียใจเพราะผดิหวงั เพราะเหตุวา่ความรักของ
พระเจา้ไดห้ลัง่เขา้สู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคไ์ดป้ระทานใหแ้ก่เราแลว้ -
โรม 5: 3-5 

6. แต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญข้ึนในพระคุณและในความรู้ ซ่ึงมาจากพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ พระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระเกียรติจงมีแด่พระองคท์ั้งในปัจจุบนัน้ีและตลอดไปเป็นนิตย ์ อา
เมน 2เปโตร 3: 18 
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7. ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เราตอ้งขอบพระคุณพระเจา้เพราะท่านทั้งหลายอยูเ่สมอและเป็นการ
สมควรเพราะความเช่ือของท่านก็จ  าเริญยิง่ข้ึน และความรักของท่านทุกคนท่ีมีต่อกนัทวข้ึีนมากดว้ย 
2 เทสะโลนิกา 1: 3 

8. ความจริงท่านไดป้ระพฤติต่อพวกพี่นอ้งทั้งแควน้มาคะโดเนียเช่นนั้นอยู ่ แต่พี่นอ้งทั้งหลาย 
เราขอวงิวอนทา่นใหมี้ความรักทวข้ึีนอีก -1 เธสะโลนิกา 4: 10 

9. แต่บดัน้ีขา้พระองคก์ าลงัจะไปหาพระองค ์ ขา้พระองคก์ล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีในโลกเพื่อใหเ้ขา
ไดรั้บความช่ืนชมยนิดีของขา้พระองคอ์ยา่งเตม็เป่ียม –ยอห์น 17:13 

ขา้พเจา้เร่ิมแลว้.....สงสัยแต่วา่ขา้พเจา้จะไปไดน้านแค่ไหนหลายคนทายวา่ขา้พเจา้คงไปไม่ได้
ตลอด ฟังเขาวา่อยา่งนั้น ท าใหรู้้สึกวา่เร่ืองศาสนาเป็นเร่ืองโบราณน่าเบ่ือ ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนมีสงคราม
ท่ีจะตอ้งเผชิญอยูเ่บ้ืองหนา้ แต่ขา้พเจา้ก็จะกา้วไปเผชิญละ........ไม่มีอะไรน่าขายหนา้ไปกวา่เร่ิมตน้เอา
จริงเอาจงั แต่ท่ีสุดจะตอ้งถอยกลบัไปยอมรับกบัคนทั้งหลายวา่ ขา้พเจา้ยอมแพแ้ลว้แต่ถึงอยา่งไร
ขา้พเจา้ก็จะพยายามสงสัยวา่ใชค้วามพยายามอยา่งเดียวจะพอไหม 
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บทที ่3 สงครามเบือ้งหน้า 

จะท าอย่างไรกบัการทดลอง 

มีส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งรู้ก่อนเก่ียวกบัการทดลอง คือตอ้งรู้วา่มีการทดลอง ไม่มีอะไรผิดธรรมดา
หรือวา่ผดิปกติ ถา้ผูใ้ดจะถูกทดลอง ผูท่ี้ไม่เคยถูกทดลองเสียอีกควรจะถามตวัเองวา่ จิตวญิญาณของเขา
ยงัมีชีวติอยูห่รือเปล่า 

ใหเ้รามาเร่ิมตน้เร่ืองน้ีใหถู้กตอ้ง ไม่ใช่เร่ิมวา่ “ท าไมขา้พเจา้ตอ้งถูกทดลองดว้ย.....หรือตอ้ง
ผา่นการทดลองทั้งหมดน้ีดว้ยหรือ” ขอใหเ้รารู้วา่ มนุษยทุ์กคนถูกลองใจ นัน่เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้รู้มา 
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้ตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ดงันั้นขา้พเจา้ก็ตอ้งถูกล่อใจ แต่พระเจา้ทรงเตรียมหนทางแกอ้ะไร
ส าหรับขา้พเจา้บา้ง 

พระคมัภีร์กล่าวถึงการทดลอง พระเยซูคริสตเ์จา้ของเราทรง “ถูกทดลองเหมือนอยา่งเราทุก
ประการ” พระองคท์รงรู้สึกการปวดร้าวทางจิตใจดว้ย เม่ือทรงถูกทดลอง “พระองคไ์ดท้รงทนทุกข์
ทรมานและถูกลองใจ” 

ยากอบไดก้ล่าวไว ้ เราไม่ควรแสดงเหมือนถูกโยนลงเหวแห่งความน่าตกใจ “เม่ือท่านทั้งหลาย
ประสบความทุกขย์ากล าบากต่าง ๆ ก็จงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี” (ยากอบ 1:2) และอาจารยเ์ปโตรท าให้
เราแน่ใจยิง่ข้ึน “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบวา่ จะช่วยคนชอบธรรมใหร้อดพน้จากการทดลองได้
อยา่งไร” อาจารยเ์ปาโลไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ การทดลองท่ีท่านประสบไม่ไดแ้ตกต่างจากการทดลองซ่ึงคนอ่ืน 
ๆ ไดป้ระสบเลย “ซ่ึงเคยเกิดกบัมนุษยท์ั้งหลาย” และพระเยซูคริสตเจา้ไดส้อนเราเหมือนสอนสาวกคน
อ่ืน ๆ ของพระองคใ์ห้อธิษฐาน “ขออยา่น าขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง” 

งานของวิญญาณชัว่ทั้งหลายคือ การทดลอง พญามารไดท้ดลองพระเยซูคริสตเ์จา้ดว้ย แทจ้ริง
มารถูกเรียกวา่ ผูผ้จญหรือผูท้ดลอง ในมทัธิว 4: 3 และอาจารยเ์ปาโลเรียกพญามารวา่ ผูท้ดลองเม่ือเขียน
จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา ท่านคิดวา่มารไม่ทดลองท่านเพราะท่านกลบัใจเช่ือหรือ 

จงเรียนท่ีจะสังเกตการทดลองเม่ือมนัมา ยากอบกล่าววา่ การทดลองข้ึนกบัความตอ้งการ “แต่
วา่ทุกคนก็ถูกล่อใหห้ลงเม่ือกิเลสของตวัเองล่อและชกัน าใหก้ระท าตาม” ยากอบ 1:14 

พวกเราทุกคนต่างมีความตอ้งการตามธรรมชาติดว้ยขนาดหน่ึง พระเจา้ทรงสร้างมาอยา่งนั้น 
เราตอ้งการอาหาร ตอ้งการสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ตอ้งการรักษาตวัเอง ตอ้งการประสบความส าเร็จและ
ตอ้งการส่ิงอ่ืน ๆ อีก และเพราะวา่เราเคยเป็นสมาชิกของเช้ือชาติท่ีผดิบาป เราเคยมีความตอ้งการท่ีผดิ 
เช่น ชอบโกง ชอบโกหก ชอบแกแ้คน้ และเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ความตอ้งการท่ีดีและชัว่น้ี ผสมผสาน
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กนัอยูใ่นจิตวญิญาณ พญามารท างานบนรากฐานของความตอ้งการของท่าน และใชส่ิ้งนั้นเป็นหนทางท่ี
จะน าท่านไปสู่ความบาป ไม่ยากเลยท่ีจะสังเกตการทดลองท่ีมีรากฐานบนความตอ้งการผดิ เพราะถา้
เป็นความตอ้งการผดิ มนัก็จะน าไปสู่การกระท าผดิและท่านก็จะรู้ จงอยา่สนองความตอ้งการท่ีผดิ 
เพราะมนัมีแต่จะพาใหท้่านท าบาป และท าความเดือดร้อนมากข้ึนเท่านั้น 

แต่ไม่ง่ายเลย ท่ีจะสังเกตการทดลองท่ีมีรากฐานอยูบ่นความดีและความตอ้งการท่ีถูกท านอง
คลองธรรม ขอใหร้ะลึกถึงเสมอวา่ พญามารปรารถนาท่ีจะขจดัส่ิงท่ีดีงามออกจากชีวิตของท่านและท า
ใหชี้วติของท่านจบลงบนส่ิงชัว่ร้ายตามหนทางของมนั จงใชค้  าถามช่วยท่านในการวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง
น้ี 

เม่ือขา้พเจา้เกือบจะท าส่ิงน้ีหรือส่ิงนั้น นัน่เป็นการถวายเกียรติกบัพระเจา้หรือเปล่า ขา้พเจา้ 
สามารถกระท าส่ิงนั้นในพระนามของพระเยซูคริสตเ์จา้ไดห้รือไม่ และสามารถอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจา้ไดห้รือไม่ มนัท าใหข้า้พเจา้ตกเป็นทาสของส่ิงนั้นมากข้ึน หรือวา่มนัช่วยให้
ขา้พเจา้สามารถใชเ้วลาเขา้เฝ้าพระคริสตไ์ดม้ากข้ึน มนัช่วยใหชี้วติคริสเตียนของขา้พเจา้เจริญข้ึนหรือ
ต ่าลง ถา้ขา้พเจา้กระท าส่ิงนั้น จะท าใหค้นอ่ืนหลงผดิไปหรือไม่ 

ถา้ท่านถามค าเหล่าน้ีอยา่งสัตยซ่ื์อ โดยท่ีไม่มีการกระท าท่ีเคลือบแคลงอยูเ่ลย ท่านจะสามารถ
สังเกตการทดลองเม่ือเกิดกบัท่านได ้ และเตรียมพร้อมท่ีจะต่อสู้ โดยอาศยัอ านาจท่ีพระคริสตท์รง
ประทานใหท้่านได ้

เม่ือรู้วา่เป็นการทดลอง ส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปคือ ต่อสู่กบัมนั ขอใหเ้ราสัตยซ่ื์อในเร่ืองน้ีดว้ย ความ
เช่ือของคริสเตียนไม่ไดเ้ป็นของกายสิทธ์ิท่ีป้องกนัรักษาท่านในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งอตัโนมติั ถา้ท่าน
ตอ้งการจะท าบาป ท่านก็จะท าบาปได ้ไม่มีส่ิงใดจะยบัย ั้งท่าน ถา้ท่านไม่ตอ้งการชีวิตท่ีแตกต่างจากเดิม
ท่านจะไม่มีวนัแตกต่างจากท่ีท่านเคยเป็นเลย ถา้ท่านไม่มีความตอ้งการท่ีจะเอาชนะเหนือการทดลองจน
คิดท่ีจะต่อสู้ ท่านก็จะไม่มีทางท่ีจะเขยบิฐานะข้ึนเลย 

ขอใหท้่านจ าไวว้า่ “จิตใจเป็นตวัล่อลวงเหนือกวา่ส่ิงใดทั้งหมด มนัเส่ือมทรามอยา่งร้ายกาจ
ทีเดียว” จงส ารวจจิตใจของท่านเสียวนัน้ี หาดูวา่ ท่านตอ้งการมีชยัชนะเหนือการทดลองและความผดิ
บาป หรือวา่ตอ้งการหนทางง่าย ๆ ท่ีจะไดรั้บการอภยัโทษบาปและเขา้สู่สวรรค ์ในขณะท่ียงัตอ้งการอยู่
ในบาปต่อไปอีก 

แทจ้ริงการต่อสู้การทดลอง ก็เหมือนการแสดงตนเป็นฝ่ายพระคริสต ์น่ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงใหม่ เพราะ
ท่านไดท้  าไปแลว้เม่ือท่านกลบัใจมารับความรอด “เม่ือพระคริสตว์ายพระชนม ์ ขา้พเจา้ก็ตายกบั
พระองค ์ เพราะพระองคว์ายพระชนมเ์พื่อขา้พเจา้เม่ือพระองคท์รงฟ้ืนข้ึนจากตาย ขา้พเจา้ก็ฟ้ืนมากบั
พระองคด์งันั้นขา้พเจา้เช่ือฟังในพระองคว์า่เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ แสดงตนกบัพระองคเ์พื่อ
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ความรอดนั้น” และเม่ือท่านประสบการทดลอง จงพิสูจน์ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระเจา้ผูท้รง
พระเมตตา พระองคท์รงชงัความบาปใช่ไหม ถา้เช่นนั้นท่านตอ้งชงัดว้ย พระองคท์รงประสงคค์วาม
บริสุทธ์ิในความประพฤติและในการด ารงชีวิตใช่ไหม ถา้เช่นนั้น จงใหพ้ระประสงคน์ั้นเป็นความ
ประสงคข์องท่าน และลุกโชติช่วงอยูใ่นดวงจิตของท่านพระทยัของพระเจา้จะยนิดีสักเพียงใด ท่ีเราใน
ฐานะบุตรนอ้ยของพระองคส์นองตอบพระองคเ์ช่นนั้น เหมือนเด็กนอ้ยนัง่ท่ีโตะ๊อาหารในร้านอาหาร 
ในขณะท่ีมีรายช่ืออาหารให้เลือกมากมายหนูนอ้ยพดูวา่ “พอ่จ๋า หนูตอ้งการอยา่งท่ีพอ่ตอ้งการใหห้นู
ทาน” “ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ แลว้พระองคจึ์งทรงใชพ้ระวญิญาณแห่งพระบุตรของพระองคเ์ขา้มา
ในใจของท่าน ร้องวา่ “อาบา” คือ “พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6)” 

จงรับปากวา่ท่านจะต่อสู้กบัการทดลอง เพราะวา่ท่านไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัพระคริสต์
อยา่ต่อสู้อยา่งผิดวธีิโดยต่อสู้ดว้ยก าลงัของท่านเอง ท่านเร่ิมตน้กบัพระคริสต ์ พระองคไ์ดท้รงช่วย
กระท าใหท้่านกลายเป็นบุตรของพระเจา้ จงอยา่ละจากพระองค ์ และด้ินรนพยายามท่ีจะด ารงฐานนั้น
ดว้ยตวัของท่านเอง อาจารยเ์ปาโลมิไดก้ล่าวไวห้รือวา่ “ท่านเร่ิมตน้มาดว้ยพระวญิญาณแลว้ บดัน้ีท่าน
จะจบลงดว้ยเน้ือหนงัหรือ” เปล่าเลย ท่านกล่าววา่ “คนชอบธรรมจะด ารงชีวติอยูโ่ดยความเช่ือ” ท่าน
เร่ิมตน้ดว้ยความเช่ือแลว้ คือเช่ือในพระคริสต ์จงรักษาความเช่ือนั้นใหม้ัน่คงต่อไป 

ใหเ้รามาดูวา่ พระค าไดก้ล่าวอะไรเก่ียวกบัพระเจา้ การทดลอง และตวัท่านบา้ง พระเจา้ทรง
ทราบวา่จะช่วยคนชอบธรรมใหพ้น้จากการทดลองไดอ้ยา่งไร พระองคท์รงทราบวา่ท่านรู้สึกอยา่งไร 
เพราะเหตุท่ีพระองคไ์ดท้รงทนทุกขท์รมานและถูกทดลองใจ พระองคจ์ะไม่ทรงใหท้่านตอ้งถูกทดลอง
เกินกวา่ท่ีท่านจะทนได ้ พระองคท์รงหนุนใจใหท้่านเฝ้าระวงัและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ถูกทดลอง 
และพระสัญญาท่ีจะป้องกนัท่าน 

พิเศษยิง่ไปกวา่นั้น ภาระกิจของพระเยซูคริสตเ์จา้ก็คือเป็นตวัแทนของท่าน และความตอ้งการ
ของท่านต่อพระบิดาเจา้ “ดว้ยเหตุน้ี พระองคจึ์งทรงสามารถเป็นนิตยท่ี์จะช่วยคนทั้งปวงท่ีไดเ้ขา้มาถึง
พระเจา้โดยทางพระองคน์ั้นใหไ้ดรั้บความรอด เพราะวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ เพื่อช่วยทูล
ขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น” (ฮีบรู 7:19) 

พระองคท์รงสามารถ – เพราะวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ 
ใหค้วามรอดได ้- เพราะวา่พระองคส้ิ์นพระชนมเ์พื่อขา้พเจา้ 
จนถึงท่ีสุด- ไม่มีสถานะการณ์ การทดลองใด ๆ ท่ีพระองคเ์อาชนะไม่ได ้
พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ ช่วยทูลขอพระกรุณาใหค้นเหล่านั้น – ตลอดวนั ตลอดคืน 

มือท่ีมีรอยแผลของพระเยซูเหยยีดตรงต่อหนา้พระเจา้พระบิดา ช่วยทูลขอพระกรุณาใหไ้ม่เพียงแต่ช่วย
ใหข้า้พเจา้รอดแต่ทรงรักษาขา้พเจา้ไวด้ว้ย 
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ขอ้ความในพระธรรมขา้งบนอีกตอนหน่ึงท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึง คือ “คนทั้งปวงท่ีไดเ้ขา้มาถึงพระ
เจา้โดยทางพระองคน์ั้น” เป็นบุคคลชนิดไหนท่ีพระคริสตท์รงช่วยในการทดลอง ก็คือผูท่ี้มาหาพระเจา้
และทูลขอใหท้รงช่วยผา่นทางพระองค ์ พระเจา้ไม่ไดเ้ป็นผูม้าหาท่านและขอส่ิงท่ีท่านตอ้งการใหท้่าน 
พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อท่านและบดัน้ี พระองคด์ ารงพระชนมก์็เพื่อท่าน แต่ท่านตอ้งมาหา
พระองคด์ว้ยตวัของท่านเอง 

ถา้ท่านไดต้ดัสินใจท่ีจะต่อสู้การทดลองโดยก าลงัท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้ห ้ ก็จงมารับก าลงันั้น
จากท่ีประทบัอนัรุ่งเรืองของพระองค ์“ฉะนั้นขอใหเ้รามีใจกลา้ เขา้มาถึงพระท่ีนัง่แห่งพระคุณเพื่อเราจะ
ไดรั้บพระเมตตา และจะไดรั้บพระคุณท่ีจะช่วยเราในขณะท่ีตอ้งการ” (ฮีบรู 4:16) 

ท่านควรจะขอความช่วยเหลือเสียเด๋ียวน้ี ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือ หลายคร้ังเราผดิพลาด 
ผลดัเวลาท่ีจะอธิษฐานทูลขอ ไวภ้ายหลงัจนสายเกินไปแลว้ เราจึงมาอธิษฐานดว้ยความเศร้าใจ “ขา้แต่
พระเจา้ ขา้พเจา้แพ ้โปรดอภยัโทษความผดิบาปและช าระขา้พเจา้ใหบ้ริสุทธ์ิ” จริงอยู ่การอธิษฐานเช่นน้ี
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีควรท า (จะกล่าวถึงเร่ืองน้ีภายหลงั) แต่วา่ไม่เป็นการดีมากกวา่หรือท่ีจะอธิษฐานเสียเด๋ียวน้ี 
เม่ือท่านตอ้งการความช่วยเหลือ และรับความช่วยเหลือนั้น ขอ้พระธรรมกล่าวถึงเวลาวา่เป็นเวลาขณะท่ี
เราตอ้งการ ซ่ึงความหมายท่ีแทจ้ริงหมายถึง “เวลาเด๋ียวนั้น” 

ขณะท่ีขา้พเจา้ตอ้งการพระองคม์ากท่ีสุด 
ทนัทีเม่ือขา้พเจา้ตอ้งการพระองคม์ากท่ีสุด 
พระเยซูเสด็จมาใกลเ้พื่อปลอบประโลมและใหก้ าลงัใจทนัที เม่ือขา้พเจา้ตอ้งการพระองคม์าก

ท่ีสุด 
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีท่านตอ้งจดจ า พระค าของพระเจา้ท่ีจะช่วยท่าน ขณะเผชิญการทดลอง ท่าน

ควรตอ้งกระท าเร่ืองใหส้ าเร็จจริงจงั ส่ิงเดียวท่ีท่านมกัจะท าไดเ้ป็นธรรมดา คือ บาป และบาปมากข้ึน 
ลม้เหลว และลม้เหลวมากข้ึนอีก มีพระค าของพระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถหยัง่รากลึกในชีวติของท่านและ
เปล่ียนธรรมชาติของท่านให้กลายเป็นเหนือธรรมชาติได ้ “หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนใหบ้ริสุทธ์ิได้
อยา่งไร โดยระแวดระวงัตามพระวจนะของพระองค.์...ขา้พระองคไ์ดส้ะสมพระด ารัสของพระองค์
ไวใ้จใจของขา้พระองค ์ เพื่อขา้พระองคจ์ะไม่ท าบาปต่อพระองค”์ (สดุดี 119:9,11) อาจารยเ์ปาโลกล่าว
ถึง “การทรงช าระดว้ยน ้าและพระวจนะ” และพระเยซูคริสตเ์จา้ตรัสวา่ “ท่านทั้งหลายไดรั้บการช าระให้
สะอาดแลว้ดว้ยถอ้ยค าท่ีเราไดก้ล่าวแก่ท่าน (ยอนห์ 15:3)พระคริสตไ์ดใ้ชพ้ระค าของพระเจา้อยา่งเดียว
ในการพิชิตพญามาร ระหวา่งการทดลองในถ่ินทุรกนัดาร 
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ในทุก ๆ ค าแนะน าท่ีเล่ห์กระเท่ของพญามาร พระเจา้ผูน่้าสรรเสริญของเราตอบวา่ “มีพระคมัภีร์เขียนไว้
วา่......” ในทา้ยท่ีสุดเป็นพระค าแห่งชยัชนะ “พระคมัภีร์เขียนไวว้า่ จงกราบนมสัการพระองคผ์ูเ้ป็นพระ
เจา้ของท่าน และปรนนิบติัพระองคแ์ต่ผูเ้ดียว” “แลว้มารจึงละพระองคไ์ป” ฮาเลลูยา 

พระคมัภีร์มีค าตอบทุก ๆ การล่อลวงของพญามารท่ีจะพึงมี ดงันั้นการท่ีรู้พระค าของพระเจา้จะ
ท าใหท้่านล้ิมรสหวานแห่งชยัชนะเหนือการทดลอง 

นิสัยก็เป็นส่ิงส าคญัในการจดัการเก่ียวกบัการทดลอง ก่อนหนา้น้ีท่านเป็นฝ่ายแพฝ่้ายเดียว แต่
เวลาน้ีใหเ้ราสร้างนิสัยท่ีจะน าทุกเร่ืองทุกส่ิงมาหาพระเยซู และมีนิสัยท่ีชอบมีชยัชนะเหมือนท่ีท่านเคย
ชอบพา่ยแพ ้มีค าโบราณท่ีช่วยสอนเราเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

“ชยัชนะแต่ละคร้ังจะช่วยท่านใหช้นะคร้ังต่อไปอีก” 
ถา้ขา้พเจา้เกิดแพข้ึ้นมาแลว้ เป็นไปไดท่ี้ท่านอาจจะพา่ยแพอี้ก ถา้หากเป็นเช่นนั้น จงสารภาพ

ความผดิบาปทนัที จงแสดงความชดัแจง้ความผดิของท่าน ถา้ท่านอธิษฐานวา่ “ขา้แต่พระเจา้ขออวยพระ
พรแก่ขา้พเจา้” อธิษฐานอยา่งน้ีไม่ช่วยอะไรนกั แต่ถา้ “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้ไดโ้กหก” หรือ “ขา้พเจา้
ไดค้ดโกง” หรือไม่วา่ท าผดิบาปอะไรก็ตาม “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียง
ธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงช าระเราให้พน้จากการอธรรมทั้งส้ิน” (1ยอห์น 1:9) 

อยา่ปล่อยใหว้นัเวลาผา่นไป โดยท่ีท่านไม่ไดข้จดัความบาปผดิท่ีมีอยู ่จงกระท าอยา่งท่ีมีผูก้ล่าว
วา่ “จงสารภาพบาปและอธิษฐาน อยา่งทนักบัสมยั” นัน่คือความหมายของพระค าของพระเจา้วา่ 
“ด าเนินอยูใ่นความสวา่ง” และ “ถา้เราด าเนินอยูใ่นความสวา่งเหมือนอยา่งพระองคท์รงสถิตในความ
สวา่ง เราก็ร่วมสามคัคีธรรมซ่ึงกนัและกนั และพระโลหิตของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองคก์็
ช าระเราทั้งหลายใหป้ราศจากความบาปทั้งส้ิน” (1 ยอห์น 1:7) 

เด๋ียวน้ี ท่านพร้อมท่ีจะจดัการกบัการทดลองแลว้ มนัมาแน่จงเฝ้าระวงั คอยสังเกต จงต่อสู้ จง
เช่ือพึ่งในพระเจา้เท่านั้น และจงใชพ้ระค า 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่3 

1. เพราะวา่เรามิไดมี้มหาปุโรหิตท่ีไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ไดท้รงถูก
ทดลองใจเหมือนอยา่งเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองคก์็ยงัปราศจากบาป ฮีบรู 4: 15 

2. เพราะเหตุท่ีพระองคไ์ดท้รงทนทุกขท์รมานและถูกลองใจ พระองคจึ์งทรงสามารถช่วยผูท่ี้
ถูกลองใจได ้ฮีบรู 2: 18 

3. ดงันั้นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงทราบวา่จะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพน้จากการทดลองได้
อยา่งไร และทรงทราบวธีิกกัขงัคนชัว่ไวใ้หรั้บโทษเม่ือถึงวนัพิพากษา 2 เปโตร 2: 9 
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4. ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกบัท่านนอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิดกบัมนุษยท์ั้งหลาย 
พระเจา้ทรงสัตยธ์รรม พระองคจ์ะไม่ทรงใหท้่านตอ้งถูกทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได ้ และเม่ือทรง
ทดลองท่านนั้น พระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่านจะมีก าลงัทนได ้
1 โครินธ์ 10: 13 

5. และขออยา่น าขา้พระองคเ์ขา้ไปในการทดลอง แต่ขอใหพ้น้จากซ่ึงชัว่ร้าย เหตุวา่ราชอ านาจ 
และฤทธ์ิเดช และพระสิริเป็นของพระองคสื์บ ๆ ไปเป็นนิตย ์อาเมน – มทัธิว 6:13 

6. เพราะเหตุน้ี เม่ือขา้พเจา้อดทนต่อไปอีกไม่ได ้ ขา้พเจา้จึงไดใ้ชค้นไปเพื่อจะไดรู้้ถึงความเช่ือ
ของท่าน เกรงวา่ผูท้ดลองนั้นไดท้ดลองท่านดว้ยประการหน่ึงประการใดแลว้ งานท่ีเราตรากตร ามาจะ
เป็นงานเปล่าประโยชน์ไป 1 เธสะโลนิกา 3: 5 

7. เหตุฉะนั้นเม่ือท่านจะรับประทานจะด่ืม หรือจะท าอะไรก็ตาม จงกระท าเพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรติแก่พระเจา้ 1 โครินธ์ 10: 31 

8. และเม่ือท่านจะกระท าส่ิงใดดว้ยวาจาหรือดว้ยกายก็ตาม จงกระท าทุกส่ิงในพระนามของ
พระเยซูเจา้ และขอบพระคุณพระบิดาเจา้ โดยพระองคน์ั้น – โคโลสี 3:17 

9. แลว้ความกงัลงตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรพยัส์มบติั และความโลภในส่ิงอ่ืน 
ๆ ไดเ้ขา้มาและรัดพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผล- มาระโก 4: 19 

แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสตอบเธอวา่ “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจดว้ย
หลายส่ิงนกั” – ลูกา 10:41 

10. ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลายจะวา่อยา่งไรกนั เม่ือท่านประชุมกนั บางคนก็มีเพลงสดุดี บางคนก็มี
ค  าสั่งสอน บางคนก็มีค  าววิรณ์ บางคนก็พดูภาษาแปลก ๆ บางคนก็แปลขอ้ความ ท่านจงกระท าทุกส่ิง
ทุกอยา่ง เพื่อใหเ้ขาจ าเริญข้ึน 

เราท าส่ิงสารพดัไดไ้ม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกส่ิงท่ีจะท าไดน้ั้นเป็นประโยชน์ เราท าส่ิงสารพดั
ไดไ้ม่มีใครหา้ม แต่ไม่ใช่ทุกส่ิงท่ีจะท าใหเ้จริญข้ึน – 1 โครินธ์ 14:26, 10: 23 

11. ความรู้ของท่านจะท าให้พี่นอ้งท่ีมีความเช่ืออ่อน ซ่ึงพระคริสตไ์ดท้รงยอมวายพระชนมเ์พื่อ
เขาตอ้งพินาศไป ฉะนั้นเม่ือท่านท าผดิต่อพวกพี่นอ้งและท าร้ายจิตส านึกผดิชอบท่ีอ่อนของเขา ท่านก็ได้
ท  าผดิต่อพระคริสตด์ว้ยเหตุฉะนั้น ถา้อาหารเป็นเหตุท่ีท าใหพ้ี่นอ้งของขา้พเจา้หลงผิดไป ขา้พเจา้จะไม่
กินเน้ือสัตวอี์กต่อไป เพราะเกรงวา่ ขา้พเจา้จะท าใหพ้ี่นอ้งตอ้งหลงผดิไป – 1 โครินธ์ 8:11-13 

12. จิตใจก็เป็นตวัล่อลวงเหนือกวา่ส่ิงใดทั้งหมด มนัเส่ือมทรามอยา่งร้ายทีเดียวผูใ้ดจะรู้จกัใจ
นั้นเล่า- เยเรมีย ์17: 9 
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13. ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้เองไม่มีชีวติอยูต่่อไป แต่พระคริสตต่์างหากท่ี
ทรงมีชีวติในขา้พเจา้ ชีวติซ่ึงขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่นร่างกายขณะน้ีขา้พเจา้ด าเนินอยูโ่ดยศรัทธาในพระบุตร
ของพระเจา้ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้ และไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้- กาลาเทีย 2: 20 

เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยการรับบพัติศมาเขา้ส่วนการตายนั้น เพื่อวา่เม่ือ
พระคริสตไ์ดท้รงถูกชุบใหเ้ป็นข้ึนมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแลว้ เราก็จะไดด้ าเนิน
ตามชีวติใหม่ดว้ยเหมือนกนั 

เพราะวา่เราเขา้สนิทกบัพระองคแ์ลว้ในการตายอยา่งพระองค ์ เราก็จะเขา้สนิทกบัพระองคใ์น
การเป็นข้ึนมา อยา่งพระองคไ์ดท้รงเป็นข้ึนมาจากความตายดว้ย โรม 6: 4, 5 

14. ท่านเขลาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือ เม่ือท่านเร่ิมตน้มาดว้ยพระวญิญาณแลว้ บดัน้ีท่านจะจบลง
ดว้ยเน้ือหนงัหรือ 

เป็นท่ีประจกัษช์ดัอยูแ่ลว้วา่ ไม่มีผูใ้ดเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ดว้ยธรรม
บญัญติัไดเ้ลยเพราะวา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวติด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” – กาลาเทีย 3:3, 11 

15. ดงันั้นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงทราบวา่จะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพน้จากการทดลองได้
อยา่งไร และทรงทราบวธีิกกัขงัคนชัว่ไวใ้หรั้บโทษเม่ือถึงวนัพิพากษา – 2 เปโตร 2:9 

16. เพราะเหตุท่ีพระองคไ์ดท้รงทนทุกขท์รมานและถูกลองใจ พระองคจึ์งทรงสามารถช่วยผูท่ี้
ถูกลองใจได ้– ฮีบรู 2:18 

17. ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดข้ึนกบัท่านนอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิดกบัมนุษยท์ั้งหลาย 
พระเจา้ทรงสัตยธ์รรม พระองคจ์ะไม่ทรงใหท้่านตอ้งถูกทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได ้ และเม่ือทรง
ทดลองท่านนั้นพระองคจ์ะทรงโปรดใหท้่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดด้ว้ย เพื่อท่านจะมีก าลงัทนได ้ 1 โค
รินธ์ 10:13 

18. ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวงัและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ตอ้งถูกทดลอง จิตใจพร้อมแลว้ก็จริง 
แต่กายยงัอ่อนก าลงั- มทัธิว 26: 41 

19. เพราะเหตุท่ีเจา้ไดป้ระพฤติตามค าของเรา คือใหมี้ความอดทน เราจะป้องกนัเจา้ใหพ้น้จาก
การลองใจซ่ึงจะมีทัว่ทั้งโลก เพื่อจะลองใจคนทั้งปวงท่ีอยูใ่นโลก ววิรณ์ 3: 10 

และเพื่อใหไ้ดรั้บมรดกซ่ึงไม่รู้เป่ือยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ร่วงโรย ซ่ึงไดเ้ตรียมไวใ้น
สวรรค ์ เพื่อท่านทั้งหลาย ซ่ึงเป็นผูท่ี้ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ไดท้รงคุม้ครองไวด้ว้ยความเช่ือใหถึ้งความ
รอด ซ่ึงพร้อมแลว้ก็จะปรากฏในวาระสุดทา้ย ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายช่ืนชมยนิดี ถึงแมว้า่เด๋ียวน้ี
จ าเป็นท่ีท่านจะตอ้งทนทุกขท์รมานชัว่ขณะหน่ึง ในการถูกทดลองต่าง ๆ – 1 เปโตร 1:4-6 
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20. เพื่อจะไดท้รงท าให ้ คริสตจกัรบริสุทธ์ิ โดยการทรงช าระดว้ยน ้าและพระวจนะ – เอเฟซสั 
5:26 

21. คร้ังนั้นพระวญิญาณทรงน าพระเยซูเขา้ไปในถ่ินทุรดนัดาร เพื่อมารจะไดม้าผจญ และ
พระองคท์รงอดพระกระยาหารส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน ภายหลงัพระองคก์็ทรงอยากพระกระยาหาร ส่วนผู ้
ผจญมาหาพระองคท์ูลวา่ “ถา้ท่านเป็นพระบุตรของพระเจา้ จงสั่งกอ้นหินเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นพระ
กระยาหาร” ฝ่ายพระองคต์รัสตอบวา่ “มีพระคมัภีร์เขียนไวว้า่ มนุษยจ์ะบ ารุงชีวติดว้ยอาหารส่ิงเดียวหา
มิได ้ แต่บ ารุงดว้ยพระวจนะทุกค า ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐข์องพระเจา้” แลว้มารก็น าพระองคไ์ปยงั
นครบริสุทธ์ิ และใหพ้ระองคป์ระทบัท่ียอดหลงัคาพระวิหารแลว้ทูลพระองคว์า่ “ถา้ท่านเป็นพระบุตร
ของพระเจา้ จงโจนลงไปเกิด เพราะพระคมัภีร์มีเขียนไวว้า่ พระเจา้จะรับสั่งใหเ้หล่าทูตสวรรคข์อง
พระองครั์กษาท่าน และเหล่าทูตสวรรคจ์ะเอามือประคองชูท่านไวมิ้ใหเ้ทา้ของท่านกระทบหิน” พระ
เยซูจึงตรัสตอบวา่ “พระคมัภีร์มีเขียนไวอี้กวา่ อยา่ทดลองพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่าน” อีกคร้ังหน่ึง
มารไดน้ าพระองคข้ึ์นไปบนภูเขาอนัสูงยิง่นกั และไดแ้สดงบรรดาราชอาณาจกัรในโลกทั้งความรุ่งเรือง
ของราชอาณาจกัรเหล่านั้นใหพ้ระองคท์อดพระเนตรแลว้ไดทู้ลพระองคว์า่ “ถา้ท่านจะกราบลงนมสัการ
เรา เราจะใหส่ิ้งทั้งปวงเหล่าน้ีแก่ท่าน” พระเยซูจึงตรัสตอบวา่ “อา้ยซาตาน จงไปเสียใหพ้น้ เพราะพระ
คมัภีร์มีเขียนไวว้า่จงกราบนมสัการพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของท่านและปรนนิบติัพระองคแ์ต่ผูเ้ดียว” 
แลว้มารจึงละพระองคไ์ป แลว้มีเหล่าทูตสวรรคม์าปรนนิบติัพระองค ์– มทัธิว 4:1-11 

หลายคนท าให้ข้าพเจ้าไม่แน่ใจ.....บางคนพูดว่า “ท าได้” บางคนกว่็า “อย่าท า” บางคนดู
เหมือนจะมีมาตรฐานสูงและกถ็วายตัวกับพระเจ้าอย่างจริงจัง ขณะท่ีคนอ่ืน ๆ ไม่ค่อยจะเข้มงวด
เก่ียวกับเร่ืองนี ้ แต่กด็ูว่าเขารักพระเจ้ามากเหมือนกันทีเดียว ข้าพเจ้าควรจะตามอย่างใคร.....ข้าพเจ้าต้อง
เร่ิมต้นตรงไหนและเร่ิมอย่างไร ท่ีจะวางตัวเหมือนคริสเตียน” 
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บทที ่4 ข้าพเจ้าต้องประพฤติตัวอย่างไรจึงจะเป็นคริสเตยีนแท้จริง 

ข้าพเจ้าต้องการลกัษณะของคริสเตียน 

จงเร่ิมต้นกบัพระองค์ 

ชีวติคริสเตียนมกัจะเป็นส่ิงลึกลบัส าหรับคนท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าววา่ บุคคล
ธรรมดาไม่สามารถเขา้ใจได ้ “มนุษยธ์รรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้
ไม่ได ้ เพราะเขาเห็นวา่เป็นส่ิงโง่เขลาและเขาไม่สามารถเขา้ใจได”้ อยา่งไรก็ตามไม่ควรจะเป็นส่ิงลึกลบั
ส าหรับท่าน เน่ืองจากเด๋ียวน้ี “ไดท้รงโปรดให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ธรรมิกชนของพระองคแ์ลว้ พระเจา้
ทรงชอบพระทยัท่ีจะส าแดงใหธ้รรมิกชนเหล่านั้นรู้วา่ในหมู่คนต่างชาตินั้น อะไรเป็นความมัง่คัง่แห่ง
ขอ้ล ้าลึกน้ี คือ ท่ีพระคริสตท์รงสถิตในท่าน อนัเป็นท่ีหวงัแห่งศกัด์ิศรี” 

ถา้ท่านเขา้ใจความหมายของขอ้พระธรรมขา้งบนน้ี ท่านจะพบวา่ เร่ืองมนัง่ายกวา่ท่ีท่านคิดพระ
คริสตท์รงช่วยใหท้่านรอดแลว้ใช่ไหม ถา้เป็นเช่นนั้นก็ตอ้งเป็นพระองคอี์กนัน่แหละท่ีจะช่วยรักษาท่าน
ไวแ้ต่ละวนั 

“ขา้พระองคต์อ้งการพระองคทุ์ก ๆ ชัว่โมงยาม ขอพระองคส์ถิตอยูใ่กล ้ การทดลองจะไม่มี
อ านาจเหนือขา้พระองคเ์ม่ือพระองคท์รงอยูใ่กล”้ 

ถา้หากลกัษณะของคริสเตียนไดม้าดว้ยเหตุน้ี อะไรจึงท าใหท้่านคิดวา่ท่านจะมีข้ึนมาไดด้ว้ยตวั
ท่านเองเล่า ขณะน้ีพระบุตรของพระเจา้ทรงประทบัอยูใ่นท่าน และพระองคเ์ป็นผูค้วบคุมความ
เจริญกา้วหนา้ของชีวิตท่าน 

ความลบัของลกัษณะคริสเตียนก็คือ พระเยซูคริสตเ์จา้ด ารงพระชนมภ์ายในและภายนอกท่าน 
ชีวติของพระองคท์รงปรากฏข้ึนท่ีท่ีก่อนน้ีเคยปรากฏเป็นความลม้เหลว น่ีคือความหมายท่ีอาจารย์
เปาโลหมายถึงเม่ือกล่าววา่ “พระคริสตต่์างหากท่ีทรงมีชีวติในขา้พเจา้ ชีวติซ่ึงขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่น
ร่างกายขณะน้ี ขา้พเจา้ด าเนินอยูโ่ดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจา้ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้” 

จงถวายตัวกบัพระองค์ 

พระเยซูคริสตเ์จา้ด ารงพระชนมอ์ยูใ่นจิตใจของท่านโดยพระวญิญาณของพระองค ์ แต่พระองค์
จะทรงควบคุมไดเ้ฉพาะส่วนของชีวติท่ีท่านถวายต่อพระองค ์ น่ีเป็นความหมายเบ้ืองหลงัค ากล่าวของ
อาจารยเ์ปาโล “พี่นอ้งทั้งหลาย ดว้ยเหตุโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่าน
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ทั้งหลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองคเ์พื่อเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติอนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีพอพระทยัพระ
เจา้ ซ่ึงเป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” 

ถวายอะไร 
ตวัของท่าน 
ท าไม 
เพราะวา่พระวิญญาณของพระองคด์ ารงอยูใ่นท่าน และหนทางเดียวท่ีพระองคส์ามารถส าแดง

ชีวติและความรักของพระองค ์ คือผา่นทางหวัใจท่ีถวายกบัพระองค ์ อยา่หวงัวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะ
บงัคบัจิตใจของท่าน ถา้หากท่านปฏิเสธท่ีจะใหพ้ระองคเ์ขา้มาในทุกหอ้งหวัใจท่าน ดว้ยเหตุท่ีท่าน
เป็นคริสเตียน ท่านไดเ้ป็นสิทธ์ิทั้งหมดของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ถา้หากท่านบงัเกิดใหม่ถูกตอ้ง แต่
ปัญหาท่ีส าคญัก็คือ พระองคไ์ดท้่านไวห้มดหรือยงั 

ไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งมีประสบการณ์ทุกขเ์ข็ญ หรือตอ้งแสวงหาอยา่งสุดก าลงั ขณะน้ีถา้ท่านตอ้งการ
ถวายตวั ท่านสามารถกม้ศีรษะลง และมอบถวายทุกส่ิงทุกอยา่งต่อพระเจา้ได ้ ขอพระวญิญาณของ
พระองคใ์หท้รงควบคุมตวัท่านทั้งหมด คือตวัท่าน จิตใจของท่าน วิญญาณจิตของท่าน ซ่ึงเป็นกา้วแรก
ของการช่วยใหล้กัษณะคริสเตียนเจริญข้ึน มีพระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถท าใหเ้จริญข้ึนได ้ ดงันั้น จง
เร่ิมตน้โดยการใหพ้ระองคค์วบคุม 

ส่ิงท่ีท่านจะประหลาดใจคือ ลกัษณะคริสเตียนท่ีท่านไดแ้สวงหาอยา่งกระตือรือร้น เช่น จิตใจท่ี
เป่ียมดว้ยความรัก ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ และความสัตยซ่ื์อในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานไม่ไดจ้บลงเป็น
เพียงแต่ตวัหนงัสือแต่เป็นผลท่ีเกิดข้ึน 

ขอ้ความท่ีแสดงความจริงขอ้น้ีอยูใ่นกาลาเทีย 5: 22, 23 ขอใหเ้ปิดดูและอ่าน ก่อนอ่ืนคือพระค า 
3 ขอ้ซ่ึงน าหนา้ก่อนขอ้ความน้ี “การงานของเน้ือหนงั” เป็นค าข้ึนตน้ท่ีน่าเกลียด เราตอ้งเตือนตวัเราเอง
สม ่าเสมอวา่เน้ือหนงัทั้งส้ิน คือธรรมชาติเก่าท่ีติดมาจากอาดมั ท าใหเ้กิดหรือเป็นงานแห่งความตาย ตรง
ขา้มกบัการดีท่ีเราแสวงหา ทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นท าใหจิ้ตใจไขวเ้ขวหลงไปตรงขา้มจากคุณความดี 

“แต่ผลของพระวญิญาณ คือ ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข.............” 
“ผล ใช่ไหม ท่านอาจารยเ์ปาโล” 
“ใช่แลว้ ผล” 
“แต่ท าไมท่านอาจารยจึ์งเปล่ียนรูปการกล่าวเสียใหม่เล่า ท่านไดก้ล่าวถึงการงานของเน้ือหนงั

ใน 3 ขอ้ก่อนหนา้น้ี ท่านจะไม่กล่าวถึงการงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดไ้หม” 
สาวกผูมี้อายสูุงคงจะหยดุชัว่ขณะ แลว้คงจะกล่าว “ไม่ได.้.........ไม่ไดแ้น่ เพราะวา่ชีวติคริส

เตียนไม่ใช่เคร่ืองจกัร แต่ด าเนินอยา่งชีวิต ชีวติของพระวิญญาณบริสุทธ์ิสนิทแน่นกบัชีวติของท่าน และ
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ท าใหเ้กิดผลแห่งชีวิต ลกัษณะคริสเตียนไม่ไดเ้ป็นผลมากจากส่ิงท่ีท่านท าดว้ยตวัของท่านเอง แต่เป็นผล
มาจากการด ารงพระชนมข์องพระเจา้ พระวิญญาณบริสุทธ์ิในตวัของท่าน” 

สามคัคธีรรมกบัพระองค์ 

ค าวา่ “สามคัคีธรรม” เม่ือใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้ ในการสร้างลกัษณะ
พระคริสตใ์นเรา มี 2 หวัขอ้ซ่ึงท่านจะพบในฟีลิปปี 4:6-8 

ถา้เราขยายขอ้ความค าของอาจารยเ์ปาโล เราจะไดว้า่อยา่ทุกขร้์อนในส่ิงใด ๆ เลย อธิษฐานใน
เร่ืองทุกอยา่ง และพระเจา้จะทรงส าแดงการอศัจรรยก์บัท่าน สันติสุขท่ีแทจ้ริงซ่ึงโลกอิจฉา แต่พระ
คริสตเ์ท่านั้นท่ีมีได ้

ขอ้แรกของการมีสามคัคีธรรม ก็คือ การท่ีน าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านรู้เก่ียวกบัตวัท่านมาหา
พระองค ์ “ทุกส่ิงทุกอยา่งดว้ยการอธิษฐานและการวงิวอน” ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีท่านไม่กลา้อธิษฐานพระเจา้
ทรงเป็นพระเจา้ ใหญ่ยิง่เพียงพอท่ีจะปกครองจกัรวาลและยงัทรงมีเวลาส าหรับเร่ืองเล็กนอ้ยท่ีสุดใน
ชีวติของท่าน 

หลายส่ิงในชีวติของท่านท่ีซ่ึงท่านรู้ แต่อาจยงัไม่เคยเล่าต่อพระเจา้โดยการอธิษฐาน อาจเป็น
เพราะไม่ไดเ้อาใจใส่หรือเพราะกลวัก็ตาม จงทูลความจริงนั้นต่อพระองค ์ขอ้เทจ็จริงง่าย ๆ ก็คือ ถา้ท่าน
ตอ้งการฐานะท่ีต่างจากเดิมในเร่ืองใด จงทูลใหพ้ระเจา้ฟังถึงเร่ืองนั้น 

ขอ้สองของการมีสามคัคีธรรม คือ น าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านรู้เก่ียวกบัพระองค.์....มายงัตวัของ
ท่าน ทา่นอาจจะไม่ไดต้ระหนกัถึงเร่ืองน้ี แต่ขอ้พระธรรมท่ี 8 เป็นค าอธิบายท่ีดีเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์
เจา้ “ผูส้ัตยจ์ริง (ววิรณ์ 3:7) .......... พดูความจริง (ยอห์น 8:45)......ชอบธรรม (มทัธิว 27:19).......บริสุทธ์ิ 
(1 ยอห์น 3:3) .....น่ารัก (ซาโลมอน 5: 16).....ทรงกระท าลว้นแต่ดีทั้งนั้น (มาระโก 27:37)......มีฤทธ์ิ 
(มาระโก 5:30).....น่าสรรเสริญ (1 เปโตร 4:11)......พระองคท์รงเป็นส่ิงทั้งหมดเหล่าน้ี......จงระลึกถึงส่ิง
เหล่าน้ีน าทุกส่ิงน้ีมาสู่ตวัของท่าน.....จงกระท าใหม้ัน่เป็นส่วนของชีวติของท่านเองโดยความเช่ือ” 

เช่ือฟังพระองค์ 

“จงกระท าตามท่ีท่านสั่งเจา้เถิด” นางมาเรียผูป้ระกอบดว้ยสติปัญญา นางรู้ถึงเคล็ดลบัแห่ง
ความส าเร็จ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา อาจารยเ์ปาโลก็เช่นกนั ถา้หากท่านเปิดไปดูฟีลิปปี
บทท่ี 4 อีกคร้ัง ท่านจะพบในขอ้ท่ี 9 “จงกระท าทุกส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้และไดรั้บไว ้ไดย้นิและไดเ้ห็นใน
ขา้พเจา้แลว้ และพระเจา้แห่งสันติสุขจะทรงสถิตกบัท่าน” 

จากขอ้พระธรรมน้ี ท่านคงจะรู้ถึงวถีิทางท่ีจะท าใหค้นหน่ึงคนใดรู้วา่พระเจา้ตอ้งการใหเ้ขาท า
อะไร น่ีคือ หวัขอ้ท่ีไดแ้ยกแยะออกส าหรับท่าน 
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เรียนรู้ - จากการอ่านพระค าของพระเจา้ 
รับไว ้– จากประสบการณ์กบัพระเจา้ 
ไดย้นิ – จากการสอนของผูรั้บใชพ้ระเจา้ 
ไดเ้ห็น – จากการสังเกตลกัษณะคริสเตียนท่ีแทจ้ริงในผูอ่ื้น 
แลว้มีอะไรอีก จงพิจารณาค าแรกใหดี้ “จงกระท า” พระเจา้จะไม่บงัคบัใหท้่านเช่ือฟัง เพราะ

หลงัจากท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดมี้ความสัมพนัธ์กบัท่าน จะมีเวลาหน่ึง ท่ีพระค าของพระเจา้ไดบ้อก
กบัท่านใหท้่านกระท า ไม่วา่ท่านจะรู้สึกเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังก็ตาม ขอให้เช่ือฟังพระองคแ์ละท่านจะ
ไดรั้บประสบการณ์การเป่ียมลน้ดว้ยพระพรตามพระสัญญาท่ีพระองคท์รงประทานแก่คนท่ีเช่ือ “พระ
เจา้แห่งสันติสุขจะสถิตอยูก่บัท่าน” เรารับสันติสุขของพระเจา้ เม่ือเราอธิษฐานในทุกส่ิงทุกอยา่งและ
วางภาระนั้นกบัพระองค ์ แต่เรารู้คุณค่าของการด ารงอยูข่องพระองค ์ ก็ต่อเม่ือเราเช่ือฟังพระองค ์ พระ
คมัภีร์หลายตอนพิสูจน์ขอ้น้ี อาจารยเ์ปโตรกล่าวถึงประสบการณ์ของท่านอยา่งชดัแจง้เก่ียวกบัอ านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ กล่าววา่ “เราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเร่ืองเหล่าน้ีและพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึง
พระเจา้ไดท้รงประทานใหทุ้กคนท่ีเช่ือฟังพระองคน์ั้นก็เป็นพยานดว้ย” (กิจการ 5:32) อาจารย ์
เปโตรรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิตามพระสัญญาของพระเจา้ ตามพระด ารัสของพระเยซูคริสตเ์จา้ แต่ก่อน
อาจารยเ์ปโตรตระหนกัถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพราะวา่ท่านเช่ือฟังพระเจา้นัน่เอง 

และน่ีอีกในมทัธิว 28: 19, 20 เราไดย้นิพระคริสตต์รัสวา่ “จงออกไป...” เป็นค าสั่งท่ีเฉียบขาด 
เพื่อหนุนการเช่ือฟังของเขาทั้งหลาย พระองคต์รัสวา่ “น่ีแหละเราอยูก่บัเจา้ทั้งหลายเสมอไป จนกวา่จะ
ส้ินยคุ” 

เม่ือพระเจา้สถิตอยูก่บัท่าน เพราะท่านถวายตวักบัพระองค ์ จงสามคัคีธรรมกบัพระองค ์ เช่ือฟัง
พระองค ์ท่านจะไม่เป็นคนเดิมเลยและคนทั้งหลายก็จะรู้ดว้ย อ่าน 1 ซามูลเอล 3: 19, 20 

ค าแนะน าทีส่ าคญั 

จงใหเ้ร่ืองจิตวิญญาณเป็นเร่ืองใหญ่ มองดูส่ิงของ ผูค้นส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวพนัในชีวิต ท่ีจะท าให้
ท่านเป็นคริสเตียนท่ีมีประสิทธิภาพ ท าตวัเป็นคนโง่กบัเร่ืองประจ าวนับางเร่ืองดีกวา่ (ถา้ท่านควรตอ้ง
ท า) เพื่อความรู้เร่ืองเมืองสวรรคจ์ะไม่สูญไปจากจิตใจ ท าใหฟี้ลิปปี 3:10 เป็นกฎของชีวติของท่านท่ีจะ
รู้จกักบัพระองค ์ ท่ีจะเขา้ถึงพระทยัของพระองค ์ ท่ีจะเป็นเหมือนพระองค ์ โดยมีรอยกางเขนบนตวัของ
ท่าน 

จงหวงัวา่คนทั้งหลายจะลม้เหลว เพื่อเขาจะไม่ท าใหท้่านผดิหวงั เม่ือเขาลม้เหลวโดยเราตอ้งไม่
เยาะเยย้ถากถาง แต่ใหเ้ราตระหนกัถึงความจริงใน โรม 3:23 วา่เป็นความจริงแทต้ลอดกาลอยา่ผกูชีวติ
ของท่านไวก้บัดวงดาราดวงไหนในโลก เพราะวนัหน่ึงมนัจะหร่ีและดบัไป คนทั้งหลายท่ีดีท่ีสุด
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บางคร้ังกล็ม้เหลว แต่พระเยซูไม่เคยลม้เหลว “ใหม้องดูท่ีพระเยซูคริสต ์ ทรงเป็นผูน้ าและผูก้ระท าให้
ส าเร็จแห่งความเช่ือของเรา” 

ใหเ้ราเลือกหนทางท่ีดีกวา่ไวก่้อนเสมอ เม่ือตอ้งเผชิญกบัการตดัสินใจระหวา่งการกระท า 2 ส่ิง 
ถา้ทางไหนดีกวา่บริสุทธ์ิกวา่ แสดงความกรุณากวา่ สัตยซ่ื์อกวา่ จงเลือกทางนั้น 

ถา้มีความสงสัยไม่แน่ใจในการกระท าใด ๆ นัน่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีส าหรับท่าน บางคนอาจจะกระท า
มนัไดด้ว้ยจิตส านึกท่ีดีถูกตอ้งจงใหเ้ขาท าไป แต่ถา้ท่านสงสัยอยา่กระท าส่ิงนั้น “การกระท าใด ๆ ท่ีมิได้
เกิดจากความเช่ือมัน่ก็บาปทั้งนั้น” นัน่หมายความวา่ไม่วา่อะไรก็ตาม ท่ีท่านไม่แน่ใจวา่เป็นน ้าพระทยั
พระเจา้ นัน่เป็นส่ิงท่ีผดิ ใหล้ะจากส่ิงนั้น 

ฐานะคริสเตียนของท่านท่ามกลางคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ข้ึนอยูก่บัความเช่ือของท่านท่ีมีต่อพระ
คริสตอ์ยา่ไดเ้ป็นเหมือนพี่นอ้งชายหญิงท่ีเร่ือย ๆ เฉ่ือย ๆ แต่ใหเ้ป็นเหมือนพระคริสตใ์หม้ากข้ึน ให้รัก
พระองคอ์ยา่งสุดใจมากข้ึน รับใชพ้ระองคส์ัตยซ่ื์อยิง่ข้ึน ระดบัการเป็นคริสเตียนของท่านจะมากหรือ
นอ้ยข้ึนอยูก่บัชีวติของท่าน มีพระคริสตเ์ป็นส่วนส าคญัมากหรือนอ้ย 

คริสเตียนท่ีแทจ้ริงคือ ผูซ่ึ้งด ารงความรักของเขาเพื่อพระคริสตต์ลอดเวลา ไม่วา่จะมีผลกระทบ
กระเทือนทุกอยา่งท่ีท่านเป็นอยูห่รือด ารงอยู ่ หรือจะท าใหท้่านไม่ไดรั้บความรักเลยก็ตาม บดัน้ีขอให้
ท่านคุกเข่าลงและไม่ลุกข้ึนเลยจนกวา่ท่านจะตอบค าถามจากยอห์น 21:15 ดว้ยใจซ่ือสัตย ์ “เจา้รักเรา....
มากกวา่....หรือ” เม่ือท่านรักพระองคอ์ยา่งมากท่ีสุด ท่านจะรับใชพ้ระองคอ์ยา่งเตม็อกเตม็ใจ และ
ลกัษณะคริสเตียนจะไม่เป็นการพา่ยแพ ้แต่ชยัชนะ เป็นชยัชนะของพระเจา้ 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่4 

1. แต่มนุษยธ์รรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจา้ไม่ได ้ เพราะเขาเห็น
วา่เป็นส่ิงโง่เขลา และเขาไม่สามารถเขา้ใจได ้เพราะวา่จะเขา้ใจส่ิงเหล่านั้นไดก้็ตอ้งสังเกตวญิญาณ 1 โค
รินธ์ 2:14 

2. คือขอ้ความล ้าลึกซ่ึงซ่อนเร้นอยูห่ลายยคุ และหลายชัว่อายนุั้น บดัน้ีไดท้รงโปรดใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษแ์ก่ธรรมิกชนของพระองคแ์ลว้ 

พระเจา้ทรงชอบพระทยัท่ีจะส าแดงใหธ้รรมิกชนเหล่านั้นรู้วา่ ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็น
ความมัง่คัง่ แห่งขอ้ล ้าลึกน้ี คือพระคริสตจ์ะทรงสถิตในท่านอนัเป็นท่ีหวงัแห่งศกัด์ิศรี โคโลสี 1:26,27 

3. ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้เองไม่มีชีวติอยูต่่อไป แต่พระคริสตต่์างหากท่ี
ทรงมีชีวติอยูใ่นขา้พเจา้ ชีวิตซ่ึงขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่นร่างกายขณะน้ี ขา้พเจา้ด าเนินอยูโ่ดยศรัทธาในพระ
บุตรของพระเจา้ ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้ และไดท้รงสละพระองคเ์องเพื่อขา้พเจา้ กาลาเทีย 2:20 
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4. พี่นอ้งทั้งหลาย ดว้ยเหตุน้ีโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่าน
ทั้งหลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองคเ์พื่อเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติอนับริสุทธ์ิและเป็นท่ีพอพระทยัพระ
เจา้ ซ่ึงเป็นการนมสัการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย โรม 12:1 

5. ถา้พระวญิญาณของพระเจา้ทรงสถิตอยูใ่นท่านทั้งหลายจริง ๆ แลว้ ท่านก็มิไดอ้ยูใ่ตเ้น้ือหนงั 
แต่อยูใ่ตพ้ระวญิญาณผูใ้ดไม่มีพระวญิญาณของพระคริสต ์ผูน้ั้นก็ไม่เป็นของพระองค ์โรม 8:9 

ท่านไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่าน ซ่ึงท่าน
ไดรั้บจากพระเจา้ ท่านไม่ใช่เจา้ของตวัท่านเอง 

พระเจา้ไดท้รงซ้ือท่านไวแ้ลว้ดว้ยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจา้ดว้ยร่างกาย
ของท่านเถิด 1 โครินธ์ 6:19,20 

6. จงเขียนถึงทูตสวรรคแ์ห่งคริสจกัรท่ีเมืองฟีละเคล็เฟยาวา่พระองคผ์ูบ้ริสุทธ์ิผูส้ัตยจ์ริงผูท้รง
ถือกุญแจของดาวิด ผูท้รงเปิดแลว้จะไม่มีผูใ้ด ผูท้รงปิดแลว้จะไม่มีผูใ้ดเปิด วิวรณ์ 3:7 

7. แต่ท่านทั้งหลายมิไดเ้ช่ือเรา เพราะเราพดูความจริง ยอห์น 8:45 
8. ขณะเม่ือปีลาตนัง่วา่ราชการอยูน่ั้น ภรรยาของท่านไดใ้ชค้นมาเรียนวา่ “อยา่พวัพนักบัเร่ือง

ของคนชอบธรรมนั้นเลย ดว้ยวา่วนัน้ีดิฉนัฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผูน้ั้น” มทัธิว 27:19 
9. และทุกคนท่ีมีความหวงัอยา่งน้ีก็ช าระตนใหบ้ริสุทธ์ิดงัท่ีพระองคท์รงบริสุทธ์ิ 1 ยอห์น 3:3 
10. วาจาของเขาอ่อนหวานท่ีสุด ทัว่ทั้งสรรพางคข์องเขาลว้นแต่น่ารักน่าใคร่ โอเหล่าบุตรแห่ง

เยรูซาเล็มจ๋า 
น่ีคือท่ีรักของดิฉนั และน่ีคือเพื่อนยากของดิฉนั ซาโลมอน 5:16 
11. คนทั้งปวงก็ประหลาดใจเหลือเกินพดูกนัวา่ “พระองคท์รงกระท าลว้นแต่ดีทั้งนั้น ทรง

กระท าคนหูหนวกใหไ้ดย้นิ คนใบใ้หพ้ดูได้” มาระโก 7:38 
12. บดัเดียวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกวา่ฤทธ์ิซ่านออกจากพระองคแ์ลว้ จงเหลียวหลงัตรัสวา่ “ใคร

ถูกตอ้งเส้ือของเรา” มาระโก 5:30 
13. ถา้ผูห้น่ึงผูใ้ดจะพดู ก็ใหก้ล่าวเหมือนหน่ึงกล่าวพระภาษิตของพระเจา้ ถา้คนใดกระท า

บริการ ตอ้งใหบ้ริการตามก าลงัซ่ึงพระเจา้ทรงโปรดประทาน เพื่อวา่พระเจา้จะทรงไดเ้กียรติในการทั้ง
ปวงโดยทางพระเยซูคริสต ์พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแต่พระองคต์ลอดไปเป็นนิตย ์อาเมน 
1 เปโต 4:11 

14. มารดาของพระองคจึ์งบอกพวกคนใชว้า่ “จงกระท าตามความท่ีท่านสั่งเจา้เถิด” ยอห์น 2:5 
15. แต่ผูท่ี้มีความสงสัยอยูน่ั้นถา้เขากินก็มีความผดิ เพราะเขาไม่ไดกิ้นตามท่ีตนเช่ือทั้งน้ีเพราะ

การกระท าใด ๆ ท่ีไม่ไดเ้กิดจากความเช่ือมัน่ก็เป็นบาปทั้งส้ิน โรม 14:23 
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เหตุฉะนั้นผูใ้ดรู้วา่อะไรเป็นความดีและไม่ไดก้ระท า คนนั้นจึงมีบาป ยากอบ 4:17 
คริสเตียนเช่ือพระคมัภีร์ ขา้พเจา้ไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรเลย แต่ท่ีขา้พเจา้ไม่เขา้ใจ ก็คือ หลาย

คนอ่านพระคมัภีร์ดว้ยความช่ืนชมยนิดี คุยเร่ืองราวต่าง ๆ ในพระคมัภีร์ไดอ้ยา่งรู้เร่ืองและเขา้ใจดีเด๋ียวน้ี
ขา้พเจา้เป็นคริสเตียนแลว้ ขา้พเจา้อยากมีความรู้สึกท่ีถูกตอ้งกบัพระค าของพระเจา้ ขา้พเจา้ควรจะเร่ิม
อ่านท่ีไหน ควรศึกษาอยา่งไร หรืออีกนยัหน่ึง อะไรเป็นเคล็ดลบัท่ีท าใหพ้ระคมัภีร์เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
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บทที ่5 เร่ิมต้นอย่างไรกบัพระคมัภีร์ 

พระคมัภีร์เป็นหนังสือบริสุทธ์ิ หรือ หนังสือน าทางชีวติ อย่างไหน 

ท่านไดก้ าเคล็ดลบัเก่ียวกบัความสนใจในพระคมัภีร์ไวใ้นตวัท่านแลว้ ไม่วา่ท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็
ตาม ท่านจะหิวกระหายพระค าของพระเจา้เสมอ เพราะวา่ท่านเป็นคริสเตียน บุคคลผูช้อบธรรม จ าเพาะ
พระเจา้มีสัญชาติญาณรักพระค าของพระองค ์ “ขา้พระองครั์กพระธรรมของพระองคจ์ริง ๆ” “เป็นค า
ภาวนาของขา้พระองคว์นัยงัค ่า.....พระด ารัสของพระองคน์ั้น ขา้พระองคชิ์มแลว้หวานจริง ๆ หวานกวา่
น ้าผึ้งเม่ือถึงปากขา้พระองค”์ (สดุดี 119:97,103) 

ถา้ “พระคริสตใ์นท่านผูเ้ป็นความหวงัอนัรุ่งเรืองเป็นเคล็ดลบัของท่ีมาของหลกัประกนัและ
ลกัษณะคริสเตียน พระคริสตก์็ทรงเป็นเคล็ดลบัของความส าเร็จในการอ่านพระคมัภีร์ดว้ย พระค าท่ีมี
ชีวติของพระเจา้ท่ีอยูใ่นหวัใจของท่าน และพระวิญญาณของพระเจา้จะเตือนท่านใหร้ะลึกถึงความ
ตอ้งการพระค าของพระเจา้ของท่านอยูเ่สมอ พระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงกล่าวถึงความตอ้งการของท่านท่ีมี
ต่อความจริงแห่งชีวติของพระคมัภีร์ เม่ือพระองคต์รัสวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะ “ใหท้่านระลึกถึงทุก
ส่ิงท่ีเราไดก้ล่าวไวแ้ก่ท่านแลว้” (ยอห์น 14:26) 

ดงันั้น ขอใหท้่านระลึกถึงวา่ พระเจา้ไดท้รงประทานความหิวพระค าในจิตใจของท่าน ขอให้
ท่านรู้วา่ท่านจะไม่พอใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใด ยิง่กวา่พระค าของพระเจา้ และจงหมัน่ให้อาหารแห่งชีวิตน้ีกบั
ตวัของท่านทุกวนั 

ส่ิงทีค่วรรู้ 

ช่วยตวัท่านใหไ้ดรั้บพระพรเสียตั้งแต่บดัน้ี โดยการใหดู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระคมัภีร์จดัไวส้ าหรับ
บุตรของพระเจา้ 

เราเจริญข้ึนไดโ้ดยพระค าของพระเจา้ “เช่นเดียวกบัทารกแรกเกิด” จงปรารถนาน ้านมฝ่าย
วญิญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านมนั้นจะท าใหท้่านทั้งหลายเจริญข้ึนสู่ความรอด เพราะท่านไดล้ิ้มรส
พระกรุณาคุณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (1 เปโตร 2:2-3) ท่านเพิ่งรับความรอดเม่ือไม่นานมาน้ีใช่ไหม ถา้
ใช่ท่านยงัเป็นทารกในพระคริสต ์ และส่ิงแรกท่ีท่านตอ้งการ คือ การเจริญเติบโต การเจริญเติบโต
ของคริสเตียนเกิดจากการไดพ้ระค าเป็นอาหาร ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในตอนทา้ยของบทน้ี 

ท่านไดรั้บการเปล่ียนแปลงดว้ยฤทธ์ิของพระค าแลว้ “แต่เราทั้งหลายไม่มีผา้คลุมหนา้แลว้ จงดู
พระสิริขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (พระคมัภีร์เป็นเหมือนกระจกเงาของพระเจา้ ท่ีจะสะทอ้นใหเ้ราเห็นถึง
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ความตอ้งการแทจ้ริงของเรา และเห็นถึงพระสิริของพระเจา้) และตวัเราก็เปล่ียนเป็นเหมือนพระฉายา
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คือมีศกัด์ิศรีล าดบัข้ึนไป เช่นอยา่งศกัดศ์รีท่ีมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นพระ
วญิญาณ” (2 โครินธ์ 3:18) ท่านตอ้งการเป็นเหมือนพระเยซูมากข้ึนใช่ไหม จงอ่านพระคมัภีร์ 

เราถูกช าระใหส้ะอาดแลว้โดยพระค า “หนุ่ม ๆ จะรักษาทางของตนใหบ้ริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร โดย
ระแวดระวงัตามพระวจนะของพระองค”์ (สดุดี 119:9) 

เราไดรั้บการป้องกนัจากการท าบาปไดโ้ดยพระค า “ขา้พระองคไ์ดส้ะสมด ารัสของพระองคไ์ว้
ในใจของขา้พระองค ์เพื่อขา้พระองคจ์ะไม่ท าบาปต่อพระองค”์ (สดุดี 119:11) 

เราเขา้ส่วนในพระชนมชี์พของพระเจา้โดยทางพระค า “ถอ้ยค าซ่ึงเราไดก้ล่าวกบัท่านทั้งหลาย
นั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวติ” 

เราเอาชนะพญามารไดโ้ดยพระค า “เขาเหล่านั้นชนะพญามารดว้ยพระโลหิตของพระเมษโปดก 
และเพราะพระค าพยานของพวกเขา และเขาไม่เสียดายท่ีจะพลีชีพของตน” (ววิรณ์ 12:11) “พระแสง
ของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจา้” (เอเฟซสั 6:17) 

เราน าวญิญาณไดโ้ดยใชพ้ระค า พระคริสตท์รง “เทศนาข่าวนั้นใหเ้ขาฟัง” คริสตจกัรในสมยัตน้ 
ๆ ไดป้ระกาศพระค า พระเจา้ทรงสัญญาท่ีจะอวยพระพรค าของพระองค ์ ไม่ใช่อวยพรความคิดเห็นของ
ท่าน 

เราตั้งรากฐานความเช่ือของเราบนพระค าของพระเจา้และน าความเช่ือใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลอ่ืน
ดว้ยการประกาศพระค า 

หลกัฐานท่ีมัน่คงนิรันดร์ของเรา คือพระค าของพระเจา้ ดงันั้น เรากล่าวไดอ้ยา่งมัน่ใจและอยา่ง
ไดรั้บสิทธ์ิเช่นเดียวกบัผูพ้ยากรณ์ เม่ือท่านเหล่านั้นกล่าววา่ “พระเจา้ทรงตรัสเช่นนั้น” 

พระพรท่ีจ าเป็นส าหรับเราทุกอยา่งมีอยูใ่นพระค าของพระเจา้ น่ีคือพระพรส่วนหน่ึงท่ีอยูใ่น
สดุดีบทท่ี 119 ช าระใหบ้ริสุทธ์ิ ท าใหก้ระตือรือร้น ไดรั้บก าลงั ตั้งมัน่คง ปลอบประโลม ความหวงั น า
วถีิชีวติ ความเป็นระเบียบ สมาธิท่ีน่ายนิดี ความช่ืนชม ความเขา้ใจ ร่วมน าทาง ท่านจะไม่ขาดส่ิงใดเลย 
ถา้ท่านมีพระค าของพระเจา้ 

ส่ิงทีค่วรปฏบิัติ 

จงระลึกอยูเ่สมอวา่พระคมัภีร์เป็น....พระค า....ของ.....พระเจา้ ไม่ไดเ้ป็นเพียงแต่หนงัสือท่ี
บริสุทธ์ิเท่านั้น แต่ยงัเป็นท่ีมาของการท่ีจิตวิญญาณของท่านและความชอบธรรมจะทอเขา้ดว้ยกนัจน
เป็นเน้ือเดียวกนั เม่ือก่อนท่ีท่านกลบัใจเช่ือ ท่านอาจถือวา่ พระค าของพระเจา้ส าคญัหรือไม่ส าคญัก็ตาม 
เด๋ียวน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนถึงตลอดนิรันดร์กาล จงระลึกวา่พระคมัภีร์เป็นพระค าของพระเจา้ 
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หาพระคมัภีร์เหมาะกบัท่านสักเล่มหน่ึง คือมีตวัหนงัสือขนาดท่ีท่านชอบอ่าน ไม่มีอะไรท่ีท า
ใหผู้เ้ร่ิมตน้ใหม่ทอ้ถอยมากไปกวา่ พระคมัภีร์ท่ีเปิดหนา้ไดไ้ม่สะดวกและมีตวัหนงัสือเล็กเกินไป ถา้ตา
ของท่านเห็นไม่ชดั จิตใจของท่านจะอ่อนเพลีย กวา่จะรู้ตวัพญามารอาจมีชยัเหนือท่านอีกคร้ัง จงหาพระ
คมัภีร์ท่ีเหมาะกบัท่าน เงินท่ีท่านลงทุนซ้ือนั้น มีค่านอ้ยมากเม่ือเทียบกบัเวลาท่ีใชไ้ป 

ขอใหท้่านตกลงใจท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั จนกวา่ท่านจะไดเ้ห็นสง่าราศีของพระเจา้ ท่าน
หวงัวา่จะมีอาหารดี ๆ รับประทานทุกม้ือตลอดเวลาท่ีท่านมีชีวติในโลกน้ีใช่ไหม ใหเ้ราปฏิบติักบัจิต
วญิญาณของเราเช่นเดียวกบัท่ีเราตอ้งการปฏิบติักบัร่างกายของเรา ขอจงเช่ือขา้พเจา้เถิด เพราะชีวิตคริส
เตียนหลายต่อหลายรายไดอ้บัปางลงเพราะมองขา้มความจริงขอ้น้ีไป ท่านไม่สามารถด าเนินชีวิตอยา่ง
ประสบความส าเร็จโดยลืมพระคมัภีร์ไดท้่านตอ้งใหอ้าหารจิตวญิญาณของท่านเสมอ 

จงเรียนรู้ท่ีจะกินพระค าของพระเจา้ เยเรมียก์ล่าววา่ “เม่ือพบพระวจนะของพระองคแ์ลว้ ขา้
พระองคก์็กินเสีย พระวจนะของพระองคเ์ป็นความช่ืนบานแก่ขา้พระองคแ์ละเป็นความปีติยนิดีแห่ง
จิตใจของขา้พระองค ์ เพราะวา่เขาเรียกขา้พระองคต์ามพระนามของพระองค”์ (เยเรมีย ์ 15:16) จะกิน
พระค าไดอ้ยา่งไร ปกติเม่ือท่านรับประทานอาหาร มีอะไรเกิดข้ึนบา้งเด็กเล็ก ๆ ด่ืมนม ร่างกายของเขา
รับเอาน ้านมสีขาวและเปล่ียนเป็นฟันสีขาว ตาสีน ้าตาล ผมสีด า กระดูกท่ีแขง็แรง ผวิพรรณผอ่งใส
สวยงาม ส่ิงท่ีเขาด่ืมไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายของเขา 

การกินพระค าท าไดอ้ยา่งน้ี เอาพระคมัภีร์มาเปิดหนงัสือท่ีท่านตอ้งการจะอ่าน คุกเข่าลงและ
อธิษฐานทูลพระเจา้ในนามของพระเยซูคริสต ์ ใหพ้ระองคต์รัสกบัท่านทางพระวจนะของพระองค ์ อ่าน
เสร็จแลว้อ่านซ ้ าอีก จนกระทัง่เกิดความสงบจิตใจของท่าน พระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดก้ล่าวบางส่ิง
.....จากพระค า.......เฉพาะเพื่อท่าน ขอใหท้่านหากระดาษและปากกามาจดไว ้ ขณะท่ียงัคุกเข่าอยูน่ั้น จง
อธิษฐานทูลส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงตรัสกบัท่านกลบัไปยงัพระองค ์ จนกระทัง่จิตใจของท่านลุกโชติช่วง
ดว้ยเน้ือความนั้น จึงลุกข้ึนและเร่ิมตน้ปฏิบติัตามท่ีพระเจา้ไดใ้ส่เขา้ไวใ้นชีวติของท่าน จงเล่าสู่ผูอ่ื้นฟัง 
ถึงพระพรท่ีท่านไดรั้บจากการกินพระค าพระเจา้นั้น เร็วเท่าท่ีสามารถเป็นไปได ้

จงก าหนดเวลาท่ีท่านจะอ่านพระค าของพระเจา้ในแต่ละวนั เวลาท่ีดีกวา่เวลาอ่ืน คือ เวลาเชา้ ยิง่
ผลดัเวลาท่ีจะอ่านพระค าออกไปนานเท่าใด โอกาสท่ีท่านจะไดใ้ชคุ้ณประโยชน์จากการอ่านก็ยิง่นอ้ยลง 
ขอใหแ้น่ใจไดว้า่ ถา้ท่านไม่ไดร้ะบุสถานท่ีท่ีจะอ่าน ท่านจะมีชีวติคริสเตียนท่ีมัง่คงไม่ไดเ้ลย คริสเตียน
ท่ีมีชีวติข้ึน ๆ ลง ๆ ไม่กา้วไปใหนสักที และคริสเตียนท่ีอ่อนแอท่ีไม่เคยถือพระเจา้เป็นผูย้ิง่ใหญ่สูงสุด
จริง ๆ คือผูท่ี้ปฏิเสธโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ท่ีจะนดัสถานท่ีและเวลาใหแ้น่นอนในการอ่านพระค า
ของพระเจา้ประจ าวนั 
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ทุกส่ิงในพระคมัภีร์เก่ียวโยงกบัพระเยซูคริสต ์ และงานท่ีพระองคท์  าเพื่อเราและท าผา่นเราใน
ฐานะผูเ้ช่ือ เม่ืออ่านพระคมัภีร์ ค  าถามท่ีควรมีในใจเสมอ คือวา่ พระค าของพระเจา้ท่ีก าลงัศึกษาอยูน่ั้น
เปิดเผยเร่ืองราวของพระคริสตอ์ยา่งไร 

ใหอ่้านพระคมัภีร์อยา่งมีใจคน้หาเหมือนคน้ความรู้ในหนงัสือต ารา 
ขอใหอ่้านอยา่งพินิจพิจารณาเหมือนนกักฎหมายอ่านหนงัสือสัญญา แต่ละค าในพระคมัภีร์ถูก

ใส่ไวโ้ดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิและมีความหมายในตวัเองท่ีแน่นอนส าหรับท่าน 
อ่านพระค าของพระเจา้ดว้ยใจหิวกระหายเหมือนคนท่ีมีความรักอ่านจดหมายรัก พระคมัภีร์

เป็นจดหมายรักของพระเจา้ท่ีมีถึงท่าน “เรารักเจา้ดว้ยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรัก
มัน่คงต่อเจา้สืบไป” (เยเรมีย ์31:3) 

เม่ือไดอ่้านแลว้จงหมัน่เล่าถึงส่ิงท่ีไดอ่้านจากพระคมัภีร์นั้น ต่อเพื่อนฝงูและคนคุน้เคยของท่าน 
ไม่มีอะไรท่ีจะน าความช่ืนชมและท าใหเ้ราเจริญข้ึนมากไปกวา่พดูถึงเร่ืองท่ีท่านไดเ้รียนรู้ในท่ีลบัล้ีนั้น 

เร่ิมอ่านและศึกษาหนงัสือท่ีง่ายท่ีสุดของพระคมัภีร์ก่อนคือหนงัสือกิตติคุณยอห์น ซ่ึงไดบ้นัทึก
ข้ึนเพื่อน าคนมากหลายมาหาพระคริสต ์ (ยอห์น 20: 31) และไดเ้ปิดเผยเร่ืองราวของพระองคอ์ยา่ง
กระจ่างแจง้ หนงัสือกิจการไดเ้ล่าถึงคริสตจกัรสมยัตน้วา่รวมกนัไดอ้ยา่งไรและมีวธีิด าเนินการอยา่งไร 
เล่าถึงความอุตสาหของผูป้ระกาศ ท าใหเ้กิดภาพพจน์ในการน าวิญญาณในจิตใจของผูท่ี้ไดอ่้าน หนงัสือ
โรมไดแ้จกแจงรายละเอียดของพระค าวา่ท าไมท่านถึงตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด ท่านจะรอดไดอ้ยา่งไร
และอะไรเกิดข้ึนจากท่านไดร้อดแลว้ น่ีเป็นจุดท่ีท่านจะเร่ิมตน้ได ้หลงัจากนั้นก็แลว้แต่ท่าน 

จงก่อสร้างชีวิตของท่านโดยรอบพระคมัภีร์ ไม่มีอะไรท่ีส าคญัส าหรับท่านยิง่ไปกวา่พระค า
ของพระเจา้ ไม่มีหนงัสืออ่ืนใดหนงัสือแมก็กาซีน หนงัสือพิมพ ์ กิจกรรม การพกัผอ่น เพื่อนหรือคนรัก 
ท่ีควรมีอิทธิพลเหนือท่านมากท่ีสุด หรือ ท่านควรสนบัสนุนมากท่ีสุด ยิง่ไปกวา่พระวจนะของพระเจา้ 

การไม่สนใจพระคมัภีร์ก็เหมือนไม่สนใจจิตวญิญาณของท่านเอง จงอ่านและเช่ือฟัง แลว้ท่าน
จะเพิ่มพนูชีวติของท่านเองและท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บพระพรอีกมาก 

จะเข้าใจพระค าของพระเจ้าอย่างชัดเจนได้อย่างไร 

เร่ิมศึกษาพระคมัภีร์ของท่านดว้ยการอธิษฐานอยา่งจริงใจ เพื่อขอความเขา้ใจและขอการทรงน า
จากพระเจา้ “ขอเปิดตาขา้พระองค ์ เพื่อขา้พระองคจ์ะเห็นส่ิงมหศัจรรยจ์ากพระธรรมของพระองค”์ 
(สดุดี 119:18) พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดใ้ชเ้วลากล่าววา่ “แต่มนุษยธ์รรมดาจะรับส่ิงเหล่านั้นซ่ึงเป็นของ
พระวญิญาณแห่งพระเจา้ไม่ได”้ และ “ผูท่ี้อยูฝ่่ายเน้ือหนงัไม่สามารถเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ไดเ้ลย” 
และ “ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ก็มิไดเ้ลย” ดงันั้น ถา้ท่านตอ้งการใหพ้ระเจา้
สนบัสนุนท่านในการศึกษาพระคมัภีร์ จงมาเฝ้าพระเจา้และอธิษฐานต่อพระองคก่์อน 
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ขอใหจ้ าไวว้า่ เร่ืองใหญ่ของพระคมัภีร์ คือ การช่วยใหพ้น้บาป และบุคคลท่ีช่วยช าระลา้ง
ความผดิบาปของเราคือพระเยซูคริสตเ์จา้ จงศึกษาพระคมัภีร์อยา่งจริงจงัและคน้หาส่ิงท่ีอา้งอิงถึง
พระองคใ์นทุกหนา้ของหนงัสือ หนงัสือพระคมัภีร์เก่า ท่านจะพบพระองคใ์นพิธีต่าง ๆ (พลบัพลา การ
ถวายบูชาของคนเลว)ี ในบุคคลต่าง ๆ (ผูส้ าแดงฉายาของพระคริสตโ์ดยชีวติของเขา) และความจริงใน
ค าพยากรณ์ (ค าท่ีบ่งถึง การเสด็จมาคร้ังแรกหรือคร้ังท่ีสองของพระคริสต)์ 

ในพระคมัภีร์ใหม่ ท่านจะพบลกัษณะของพระคริสตห์ลายแบบ พรรณาไวอ้ยา่งเหมาะสมใน
ตอนต่าง ๆ ของพระคมัภีร์ ดบับลิว เอช กริฟฟิธ โทมสั เขียนวา่ “ถา้เราพิจารณาและบนัทึกขอ้ความ 4 
ตอนท่ีเร่ิมดว้ยค าวา่ “ดูเถิด” คือ 

1. ดูเถิด พระราชาองคห์น่ึง อิสยาห์ 32:3 (มทัธิว) 
2. ดูเถิด ผูรั้บใชข้องเรา อิสยาห์ 42:1 (มาระโก) 
3. ดูเถิด ผูช้ายคนหน่ึง ยอห์น 19:5 (ลูกา) 
4. ดูเถิด พระเจา้ของเจา้ อิสยาห์ 40:9 (ยอห์น) 

“จะพบวา่ จุดมุ่งหมายคือส่ิงเดียวกนัและเหมือนกนัเฉพาะวธีิการและรูปการเท่านั้นท่ีต่างกนั 
มทัธิวช้ีแจง มาระโกพรรณนา ลูกาประกาศ ยอห์นบรรยาย มทัธิวช้ีแจง (ตามพระคมัภีร์เก่า) การเสด็จมา
ของพระผูช่้วยใหร้อด มาระโกพรรณนาชีวติของพระผูช่้วยผูมี้ฤทธ์ิอ านาจ ลูกาประกาศพระสง่าราศีของ
พระผูช่้วยผูเ้ป็นมนุษย ์ยอห์นบรรยายฐานะผูป้กครองขององคพ์ระผูช่้วยให้รอด” 

ทุกเร่ืองในพระคมัภีร์มีความเก่ียวพนัธ์กนักบัพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา “เร่ิมตน้ท่ีโมเสส และผู ้
พยากรณ์ทั้งหลาย พระองคท์รงช้ีใหท้่านเหล่านั้นเห็นถึงพระค าทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัพระองค”์ (ลูกา 24:27) 

ท่านจะพบบางส่ิงท่ีจะช่วยท่านในการอ่านและศึกษาพระค าของพระเจา้ คือ 
1. อ่านหนงัสือพระธรรมท่ีอยูใ่นหนงัสือพระคมัภีร์ตลอดทั้งเล่ม เพื่อคน้หาเคา้โครงและหวัใจ

ส าคญัของหนงัสือนั้น 
2. ติดตามเร่ืองราวชีวิตเฉพาะบุคคลในพระคมัภีร์ และท่านจะพบวา่เป็นชีวประวติัท่ีน่าศึกษา

ต่าง ๆ 
3. ติดตามการด าเนินไปของพระค าตั้งแต่เร่ิมจนเกิดข้ึนจริง ขีดเส้นใตด้ว้ยดินสอสี ตวัอยา่งเช่น 

ทุก ๆ ค า ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระกรุณาคุณของพระเจา้ หรือ ความรักของพระองค ์เป็นตน้ 
4. ดูการอา้งอิงท่ีแปลก ๆ เก่ียวกบับุคคล ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะเด่นชดัของท่านเหล่านั้น

อยา่งเช่น อบัซาโลม ส่ิงพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงกล่าวถึง คือ มีรูปงามน่าชม มีผมสวยงาม และตดัปีละ
คร้ังเดียว (2 ซามูเอล 14:25-26) แสดงใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะตวัจริง ๆ 
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5. มองหาค ากริยาท่ีแสดงการกระท า หลงัจากท่ีท่านไดท้  าการอ่านอยา่งเคร่า ๆ ก่อนแลว้ 
กลบัไปขีดเส้นใตถ้อ้ยค าท่ีแสดงการกระท าชนิดใด ๆ ก็ตาม ท่านจะประหลาดใจต่อความชดัเจนของขอ้
พระธรรมท่ีไดต้กทอดกนัมา 

6. อ่านจบเท่ียวหน่ึงแลว้ อ่านซ ้ าอีกจนกระทัง่ท่านสามารถท่ีจะจบัโครงเร่ือง หวัขอ้เร่ือง และ
พระค าท่ีประทบัใจ บทเรียนท่ีไม่เคยรู้มาก่อน ใคร่แนะน าในท่ีน้ีวา่อ่านตั้งแต่ 6 ถึง 20 คร้ัง เม่ือท่านท า
อยา่งนั้นแลว้ ท่านจะเป็นเจา้ของพระธรรมบทนั้น และพระธรรมบทนั้นก็จะเป็นเจา้ของท่าน 

7. จงจ าไวเ้สมอวา่ จงหาดูวา่พระคมัภีร์กล่าวไดว้า่อยา่งไร ก่อนท่ีท่านจะวา่พระคมัภีร์
หมายความวา่อยา่งไร เพราะเป็นธรรดาเม่ือท่านรู้วา่พระคมัภีร์กล่าวไวอ้ยา่งไร ส าหรับค าถามใด ๆ จะ
ท าใหท้่านมัน่ใจในการพูด หรือ ท า 

ส่ิงส าคญัอย่างยิง่ 

ท่านจะตอ้ง ท่านตอ้งเช่ือฟังพระค าท่ีท่านไดอ่้านไดศึ้กษาการมองขา้มความส าคญัน้ี จะท าลาย
ความมัน่คงของชีวิตคริสเตียนของท่าน หวัใจและจิตใจท่ีไม่เช่ือฟัง จะท าใหข้่าวประเสริฐจากสวรรค์
สูญไปจากจิตใจเหลือแต่ความวา้วุน่ พระคริสตต์รัสวา่ “ถา้ท่านทั้งหลายประพฤติตามท่ีเราสั่งท่านท่านก็
จะเป็นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14) “เราทั้งหลายเป็นพยานถึงเร่ืองเหล่าน้ี” อาจารยเ์ปโตรกล่าววา่ 
“และพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงพระเจา้ไดท้รงประทานใหทุ้กคนท่ีเช่ือฟังพระองคน์ั้นก็เป็นพยานดว้ย” 
(กิจการ 5:32) ขอใหค้  าอธิษฐานในแต่ละวนัของท่านเป็นท านองน้ี “ขา้แต่พระเจา้ ขณะเม่ือขา้พระองค์
อ่านพระค าของพระองค ์ ขอโปรดประทานสติปัญญา เพื่อใหข้า้พระองคเ์ขา้ใจ (ยากอบ 1:5) ประทาน
ความถ่อมใจและความกลา้หาญใหข้า้พระองคท่ี์จะเช่ือฟังดว้ย” 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่5 

1. ท่านทั้งหลายไดรั้บการช าระใหส้ะอาดแลว้ดว้ยถอ้ยค าท่ีเราไดก้ล่าวแก่ท่าน ยอห์น 15:3 เพื่อ
จะไดท้รงท าใหค้ริสตจกัรบริสุทธ์ิ โดยการทรงช าระดว้ยน ้ าพระวจนะ เอเฟซสั 5:26 

2. จิตวิญญาณเป็นท่ีใหมี้ชีวติ ส่วนเน้ือหนงัไม่มีประโยชน์อนัใด ถอ้ยค าซ่ึงเราไดก้ล่าวกบัท่าน
ทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวติ ยอห์น 6:63 

3. และคนเป็นอนัมากมาชุมชนกนัจนไม่มีท่ีจะรับ จะเขา้ใกลป้ระตูก็ไม่ได ้ พระองคจึ์งเทศนา
ข่าวนั้นใหเ้ขาฟัง มาระโก 2:2 

4. คร้ันพวกอคัรทูตเป็นพยานและประกาศพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ก็กลบัไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม และไดป้ระกาศข่าวประเสริฐตามทาง ในหมู่บา้น ชาวสะมาเรียหลายแห่ง กิจการ 8:24 
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คร้ันมาถึงเมือง ซาลามี ท่านไดป้ระกาศพระวจนะของพระเจา้ในธรรมศาลาของพวกยวิ ยอห์น 
ก็อยูช่่วยดว้ย ยอห์น 13:5 

เม่ือไดก้ล่าวพระวจนะของพระเจา้ในเมืองเพอร์เกแลว้ จึงลงไปยงัเมือง อทัทาเลยา กิจการ 14: 
25 

5. ฉะนั้นความเช่ือเกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกิดข้ึนไดก้็เพราะการประกาศ
พระคริสต ์โรม 10:17 

6. ขา้แต่พระเจา้ พระวจนะของพระองค ์ปักแน่นอยูใ่นสวรรคเ์ป็นนิตย ์(สดุดี 119:89) 
7. ดว้ยเห็นแลว้วา่ฤทธิเดชของพระองคไ์ดใ้หส่ิ้งสารพดัแก่เราท่ีจะใหมี้ชีวิตและมีธรรม โดย

รู้จกัพระองคผ์ูไ้ดท้รงเรียกเราดว้ยพระสิริและความล ้าเลิศของพระองค ์ พระองคจึ์งไดท้รงประทานพระ
สัญญาอนัประเสริญและใหญ่ยิง่แก่เรา เพื่อวา่ดว้ยเหตุเหล่าน้ี ท่านทั้งหลายจะพน้จากความเส่ือมโทรม ท่ี
มีอยูใ่นโลกน้ีเพราะตญัหาและจะไดรั้บส่วนในสภาพของพระองค ์2 เปโตร 1:3,4 

8. เช่นเดียวกบัทารกแรกเกิด จงปรารถนาน ้านมฝ่ายวิญญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านมนั้นจะ
ท าใหท้่านทั้งหลายเจริญข้ึนสู่ความรอด 1 เปโตร 2:2 

การอธิษฐานดูช่างลึกลบัส าหรับขา้พเจา้เสียจริง เวลาเขา้เฝ้าอธิษฐานกนั บางคนอธิษฐานคร ่ า
ครวญ.....บางคนอธิษฐานเรียบ ๆ บางคนมีแบบการเขา้เฝ้าพระเจา้ท่ีแน่นอน บางคนดูเหมือนไม่มีแผน
อะไรเลย บางคนก็อธิษฐานออกมาเสียงดงั บางคนก็อธิษฐานเสียงค่อย แต่ทุกคนก็ไดถ้วายทุกส่ิงทุก
อยา่งต่อพระเจา้แลว้อธิษฐานท่ีถูกตอ้งเสียงดงัหรือเสียงค่อย สั้นหรือวา่ยาว คร ่ าครวญหรือวา่เรียบ ๆ 
ขา้พเจา้ควรจะอธิษฐานแบบไหน 
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บทที ่6 ข้าพเจ้าควรอธิษฐานอย่างไร 

ใคร่ขอเนน้ก่อนวา่ การอธิษฐานไม่ใช่เป็นการพดูถอ้ยค าเพราะ ๆ กบัพระเจา้ บางคนกล่าววา่ 
เม่ือถึงเวลาเปิดหนงัสือชีวติ จะพบวา่ ค าอธิษฐานท่ีไพเราะน่าซาบซ้ึงท่ามกลางมนุษยข้ึ์นไปไม่ถึงพระ
เจา้ แต่ตกอยูต่าม “พุม่ไม ้หญา้แหง้ หรือฟาง” เพราะวา่ค าอธิษฐานเหล่านั้นเป็นเพียงความพยายามของ
เน้ือหนงัของผูอ้ธิษฐานท่ีจะใหพ้ระเจา้พอพระทยั 
การอธิษฐานคืออะไร 

การอธิษฐานคือ การร้องออกมา นายแพทยห์วงัวา่ ส่ิงแรกท่ีทารกคลอดใหม่จะท าคือ ร้อง
ออกมา ถา้หากไม่ร้อง เขาก็จะเขยา่หรือตีกน้จนทารกนั้นร้องไห้จา้ ถา้หากยงัเงียบอยูอี่ก แสดงวา่อีกไม่
นานทารกจะตาย 

น่ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีอาจารยเ์ปโตรกล่าววา่ เราเป็น “ทารกแรกเกิด” แต่เราก็ไม่ไดห้วงัท่ีจะใหผู้ก้ลบั
ใจเช่ือใหม่ท าส่ิงท่ีทารกควรท า คือร้องให้จา้ออกมา อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “เพราะวา่ท่านเป็นบุตรของ
พระเจา้ พระองคจึ์งทรงใชพ้ระวญิญาณแห่งพระบุตรของพระองคเ์ขา้ในใจของเรา ร้องวา่ “อบับา” คือ
พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6) อบับา คือ ค าท่ีมีความหมายวา่ พอ่ เป็นค าท่ีร้องออกมาเหมือนอยา่งเด็กซ่ึงไม่รู้
อะไรมาก เพียงแต่แสดงวา่ยงัมีชีวติอยู ่และตอ้งการการเอาใจใส่จากพระบิดาท่ีอยูใ่นสวรรค ์

อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวอีกวา่ “เหตุวา่ท่านไม่ไดรั้บน ้าใจทาสซ่ึงท าใหต้กใจในความกลวัอีก แต่
ท่านไดรั้บพระวญิญาณผูท้รงใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ ใหเ้ราทั้งหลายร้องเรียกพระเจา้วา่ “อบับา” คือ
พระบิดา (โรม 8:15)” 

พระเจา้ทรงยอมรับการร้องจากหวัใจของผูก้ลบัใจเช่ือ มีขอ้พระธรรมท่ีอา้งถึงเร่ืองน้ีหลายร้อย
ขอ้ ท่ีสนบัสนุนความจริงน้ีอยา่งเช่น “ท่านช่วยกูค้นขดัสนเม่ือเราร้องทูล คนยากจน และคนท่ีไร้ผู ้
อุปถมัภ”์ (สดุดี 72:12) “คนจนคนน้ีร้องทูล และพระเจา้ทรงฟังและทรงช่วยเขาใหพ้น้จากความ
ยากล าบากทั้งส้ินของเขา” (สดุดี 34:6) 

ขา้พเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งกล่าวมากมายนกัส าหรับเร่ืองน้ี เพราะการบงัเกิดใหม่เป็นคริสเตียนอยา่ง
ถูกตอ้งของท่าน เป็นการส าแดงจิตใจท่ีอ่อนสุภาพจริงใจต่อพระเจา้อยูแ่ลว้ และเสียงร้องในส่วนลึกของ
จิตวิญญาณของท่านเป็นเหมือนแขนท่ีมองไม่เห็นท่ียืน่ออกต่อพระเจา้ และออ้นวอนต่อพระองคอ์ยูแ่ลว้ 
ดีกวา่ค าพดูท่ีดีท่ีสุดของมนุษยเ์สียอีก จงช่ืนชมในเสียงร้องนั้น ปล่อยให้ออกมาอยา่งเสรีทุกคร้ังท่ีท่าน
อธิษฐาน ไม่วา่ส่วนตวัหรือต่อหนา้ผูอ่ื้น ให้เราเลิกอธิษฐานตามแบบแผนท่ีเยน็ชา ไม่จริงใจ ไม่ถูกตอ้ง 
ซ่ึงจะท าใหพ้ระเจา้ทรงเสียพระทยั และจะท าใหชี้วติของเราอ่อนแอลงมากกวา่ท่ีเคยเป็น 
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ท่านรู้ไหมวา่ เสียงร้องท่ีกล่าวถึงนั้นคืออะไร คือ เสียงพระวญิญาณบริสุทธ์ิในหวัใจของท่านท่ี
ร้องเรียกพระเจา้ เพราะวา่ท่านเป็นคริสเตียนพระองคท์รงอยูใ่นท่าน และเพราะวา่ตวัท่านเองมกัจะไม่
ค่อยรู้วา่จะอธิษฐานอยา่งไร พระองคจ์ะทรงตรัสเพื่อท่าน ในภาษาท่ีพระเจา้ทรงเขา้พระทยั จงดูขอ้พระ
ธรรมน้ี “ในท านองเดียวกนั พระวญิญาณก็ทรงช่วยเราเม่ือเราอ่อนก าลงัดว้ย เพราะเราไม่รู้วา่ เราควรจะ
อธิษฐานขอส่ิงใดอยา่งไร แต่พระวญิญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเม่ือเราคร ่ าครวญอธิษฐานไม่เป็นค า 
และพระองคผ์ูท้รงชนัสูตรใจมนุษยก์็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะวา่พระวญิญาณทรง
อธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามท่ีชอบพระทยัพระเจา้” (โรม 8:26,27) 

ใหเ้รามีใจยติุธรรมกบัเร่ืองน้ี ท่านเป็นผูก้ลบัใจเช่ือใหม่เป็นทารกในพระคริสต ์แน่นอนท่านไม่
รู้วา่จะพดูอยา่งไร หรือจะพดูอยา่งไร แต่ลึกเขา้ไปในหวัใจมีผูห้น่ึงท่ีรู้ และกิจการงานของผูน้ั้นคือ ผา่น
ความรักจากพระทยัของพระเจา้มายงัหวัใจของท่าน นัน่คือเสียงร้อง......เสียงร้องของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ การอธิษฐาน คือ การร้องออกมา เป็นการร้องออกของพระวญิญาณบริสุทธ์ิต่อพระเจา้ผา่นทาง
ท่าน 

ถา้จะพดูตามอยา่งสามญั การอธิษฐาน คือ การร้องขอความช่วยเหลือ “จงทูลเราและเราจะตอบ
เจา้ และจะบอกส่ิงท่ีใหญ่ยิง่และท่ีซ่อนอยูซ่ึ่งเจา้ไม่รู้นั้นให้แก่เจา้” (เยเรมีย ์33:3) เป็นส่ิงท่ีหนุนใจเรา ค า
วา่ทูล ในขอ้พระธรรมน้ีหมายถึงทูลส่ิงท่ีตอ้งการอยา่งรีบด่วน อยา่งจ าเพาะเจาะจง หลายคร้ังเป็นความ
ตอ้งการท่ีรู้สึกหมดหวงั และขอบคุณพระเจา้ การร้องทูลพระองคจ์ะไดรั้บค าตอบ “และอยูม่าจะเป็น
อยา่งน้ี คือ ผูท่ี้ร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะรอด เพราะวา่ผูท่ี้ร้องออกพระนามขององคพ์ระ
เป็นเจา้จะรอด” (โยเอล 2:32, โรม 10:13) 

ใหเ้ราสร้างนิสัยท่ีจะทูลต่อพระเจา้ในทุกโอกาสท่ีเรามีความตอ้งการในชีวติของเรา เม่ือกม้
ศีรษะลง เม่ือหวัใจเปิดออกและมีค าทูลง่าย ๆ วา่ “ขา้แต่พระเยซูคริสตเ์จา้ ช่วยขา้พเจา้ดว้ย” จะเปล่ียน
ความพา่ยแพเ้ป็นชยัชนะได ้

การอธิษฐานเก่ียวขอ้งกบัการสารภาพบาป และการช าระจิตใจใหส้ะอาด “ถา้ขา้พเจา้ไดบ้่ม
ความชัว่ไวใ้นใจขา้พเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไม่ทรงสดบั” (สดุดี 66:18) อิสยาห์ไดเ้ตือนไวเ้ช่นกนั “ดู
เถิด พระหตัถข์องพระเจา้มิไดส้ั้นลง ท่ีจะช่วยใหร้อดไม่ได ้หรือพระกรรณตึง ซ่ึงจะไม่ทรงไดย้นิ แต่วา่
ความบาปผดิของเจา้ทั้งหลาย ไดก้ระท าใหเ้กิดการแยกระหวา่งเจา้กบัพระเจา้ของเจา้ และบาปของเจา้
ทั้งหลาย ไดบ้งัพระพกัตร์ของพระองคเ์สียจากเจา้ พระองคจึ์งมิไดย้นิ” (อิสยาห์ 59:1,2) 

ขอใหต้ดัสินใจเสียเด๋ียวน้ี เราไม่สามารถซุกหรือซ่อนความบาปท่ีเรารู้ไวใ้นใจของเรา และหวงั
จะใหพ้ระเจา้ทราบค าอธิษฐานของเราในเวลาเดียวกนัได ้
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ท่านทราบวธีิท่ีจะขจดัความบาปหรือยงั สารภาพมนัและละทิ้งมนัเสีย “บุคคลท่ีซ่อนการละเมิด
ของตนจะไม่จ  าเริญ แต่บุคคลท่ีสารภาพและทิ้งความชัว่เสียจะไดค้วามกรุณา” (สุภาษิต 28:13) “ถา้เรา
สารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยากบาปของเรา และจะทรง
ช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” (1 ยอห์น 1:9) เพียงแต่ทูลต่อพระเจา้ถึงความจริงท่ีเก่ียวกบัความ
บาปของท่าน “ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้โกง ขา้พเจา้โกหก ขา้พเจา้ขโมย หรือขา้พเจา้ย ั้งสติไม่อยูแ่ลว้” การ
ท่ีเราสารภาพจ าเพาะเจาะจง จะไดรั้บการช าระใหส้ะอาดอยา่งจ าเพาะเจาะจง (และแน่นอน ถา้เม่ือท่าน
ไดก้ระท าผดิบาปกบัคนหน่ึงคนใด ท่านก็จะตอ้งกระท าความเขา้ใจ คืนดีกบับุคคลนั้นดว้ย) 

เหมือนกบัเร่ืองอ่ืน ๆ ในชีวิตคริสเตียน การอธิษฐานจะตอ้งมีพระคริสตเ์ป็นผูก้ลาง เหล่าสาวก
เม่ือยงัใหม่ต่อการอธิษฐานไดถู้กสอนวา่ “แมบ้ดัน้ีท่านยงัไม่ไดข้อส่ิงใดในนามของเรา จงขอเถิดแลว้จะ
ได ้เพื่อความช่ืนชมยนิดีของท่านจะมีเตม็เป่ียม” (ยอห์น 16:24) ท าไมเป็นเช่นนั้น จงดูขอ้พระธรรมท่ีอยู่
ก่อนนั้น “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ถา้ท่านขอส่ิงใดจากพระบิดา พระองคจ์ะประทานส่ิงนั้น
ใหแ้ก่ท่านในนามของเรา” 

“ในพระนามพระเยซูคริสตเ์จา้” เราพดูอยา่งน้ีเม่ือเราอธิษฐานท าไมหรือ 
เพราะวา่น่ีเป็นนามท่ีช่วยให้รอด “และเจา้จงเรียกนามของท่านวา่ เยซู เพราะวา่ท่านเป็นผูท่ี้จะ

โปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผดิบาปของเขา” (มทัธิว 1:21) 
เพราะวา่ พระองคเ์ป็นผูเ้ดียวท่ีท่านตอ้งผา่น ก่อนท่ีท่านสามารถไปถึงพระเจา้ได ้ “ไม่มีผูใ้ด

มาถึงพระบิดาได ้นอกจากมาทางเรา” พระองคต์รัส 
 เพราะวา่ พระองคเ์ป็นผูเ้ดียว ผูไ้ดทู้ลเสนอเร่ืองของท่านต่อพระบิดา ณ ท่ีประทบัของพระองค ์

“ดว้ยเหตุน้ีพระองคจึ์งทรงสามารถเป็นนิตยท่ี์จะช่วยคนทั้งปวงท่ีไดเ้ขา้ถึงพระเจา้โดยทางพระองคน์ั้น
ใหไ้ดรั้บความรอด เพราะวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาใหค้นเหล่านั้น” 
(ฮีบรู 7:25) 

ถา้พระคริสตเ์ป็น “ทุกส่ิง” ในการรอดจากบาป และในการด าเนินชีวติ.....พระองคก์็ตอ้งเป็น
หวัใจของการอธิษฐานทุกคร้ังของท่านดว้ย อธิษฐานดว้ยส่วนลึกท่ีพึ่งในพระเจา้ผูด้  ารงพระชนมอ์ยูข่อง
ท่าน และดว้ยการออ้นวอนขอความกรุณา ท่านจะไดส้ัมผสักบัพระทยัของพระเจา้เสมอ 

ส่ิงทีค่วรท า 

1. ใหมี้เวลา และสถานท่ี ส าหรับการอธิษฐานประจ าวนัมีผูก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าฟังวา่ “ถา้ท่านไม่มี
เวลาส าหรับการอธิษฐานคร้ังหน่ึง ในไม่ชา้ท่านก็จะไม่มีเวลาท่ีจะอธิษฐานเลย” มีท่ีในบา้นของท่าน 
แมว้า่จะเป็นท่ีเก็บของ หรือ ท่ีมุมไหนของบา้น ท่ีซ่ึงท่านสามารถอยูต่ามล าพงักบัพระเจา้ได ้อยา่ไปห่วง
วา่เร่ืองท่ีอาจจะไม่สะดวกสบายบา้ง ท่านอธิษฐานขณะรู้สึกไม่สะดวกสบาย ดีกวา่อธิษฐานแบบคร่ึง
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หลบัคร่ึงต่ืน เพราะสบายเกินไป โยนาอธิษฐานอยา่งไดผ้ล แมจ้ะอยูใ่นทอ้งปลาวาฬ สภาพสถานท่ีจะ
อธิษฐานไม่ค่อยส าคญั แต่การมีเวลา และมีสถานท่ีท่ีแน่นอนส าหรับอธิษฐานส าคญักวา่มาก 

2. จงท ารายการอธิษฐาน รายการส่ิงต่าง ๆ ท่ีท่านตอ้งการจากพระเจา้ ช่วยตวัเองใหไ้ดรั้บพระ
พรและเพิ่มความสมบูรณ์ของชีวติ โดยจดส่ิงท่ีท่านตอ้งการท่ีจะไดจ้ากทอ้งพระคลงัในสวรรค ์ และ
อธิษฐานตามนั้น เร่ืองต่อเร่ือง ดว้ยความเช่ือ และวางใจในพระผูช่้วยของท่านอยา่งสุดใจ ใหเ้ก็บรายการ
นั้นไวแ้ละและเช็คดู เม่ือไดรั้บค าตอบแลว้ ท่านจะรู้สึกขนลุกจริง ๆ เม่ือท่านสามารถเขียน “ฮาเลลูยา” 
จดวนัท่ีและค าตอบค าอธิษฐานลงไปในรายการอธิษฐานของท่าน ขอใหจ้  า ยากอบ 5:16-18 ไวเ้สมอวา่ 
เอลียาเป็นมนุษยธ์รรมดาคนหน่ึง.....ตอ้งผจญการทดลองเหมือนคนอ่ืน ๆ แต่เม่ือมีความเช่ือแทจ้ริงใน
พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่สูงสุดอธิษฐานอยา่งจริงจงั....และไดรั้บค าตอบ เขาอธิษฐานอีก.....และพระเจา้ก็ทรง
ตอบค าอธิษฐานอีก ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองบงัเอิญแต่เป็นเร่ืองท่ีเกิดจากผูท่ี้อธิษฐานอยา่งไม่ทอ้ถอยต่อพระเจา้ผู ้
ยิง่ใหญ่ 

3. อธิษฐานบนรากฐานพระค าของพระเจา้ “และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระเจา้ คือ ถา้เราทูล
ขอส่ิงใดท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคก์็ทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้วา่พระองคท์รงโปรด
ฟังเราเม่ือเราทูลของส่ิงใด ๆ เราก็รู้วา่เราไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค”์ (1 ยอห์น 5:14-15) 

ขออะไรก็ไดท่ี้เป็นน ้าพระทยัพระเจา้ ท่านจะหาน ้าพระทยัพระเจา้ไดท่ี้ไหน แน่นอนหาไดใ้น
พระค าของพระองค ์ จงคน้หาพระค าของพระเจา้ จนกระทัง่ท่านพบขอ้สนบัสนุนการอธิษฐานของท่าน
เองเป็นพิเศษ พระสัญญาหรือส่วนหน่ึงของพระสัญญาท่ีสามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นพิเศษกบักรณีของท่าน 
อธิษฐานโดยสิทธิอ านาจและบนรากฐานของพระค า ท่านผูเ้ป็นมิตรสหายของขา้พเจา้ค าตอบจะเขา้แถว
ลงมาจากบลัลงักข์องพระเจา้ทีเดียว 

4. ใหรั้กษาการเขา้เฝ้าพระเจา้ประจ าวนัไว ้ ทั้งน้ีรวมถึงการกม้ศีรษะเงียบ ๆ และทูลขอความ
เขา้ใจ และสมาธิในการอ่านพระค า อ่านจนกระทัง่พระเจา้ทรงตรัสอยา่งจ าเพาะเจาะจงกบัท่าน....จดส่ิง
ท่ีพระองคก์ล่าวกบัท่านลง (ถา้ท่านไม่จดทนัทีทนัใด ท่านอาจจะจ าไม่ได)้.....และใหอ้ธิษฐานส่ิงนั้น
กลบัไปยงัพระองคท์ูลวา่ “น่ีคือส่ิงท่ีพระองคท์รงตรัสกบัขา้พเจา้” อีกอยา่งหน่ึงคือ จงเล่าส่ิงท่ีพระเจา้ได้
ทรงตรัสกบัท่านสู่ผูอ่ื้นให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้ การอธิษฐานและการบอกเล่า จะท าใหผ้กูมดัความ
จริงนั้นเขา้กบัหวัใจ และเขา้กบัลกัษณะของท่านแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน 

5. ขอใหห้ลีกเล่ียงการอธิษฐานท่ีเป็นแบบแผน และค าพูดท่ีติดเป็นนิสัย ขอให้จ  าวา่ ท่านก าลงั
พดูอยูก่บัผูท่ี้อศัจรรยท่ี์สุด ขอใหคิ้ดวา่ มนัละอายแก่ใจเพียงใด ท่ีจะกล่าววา่ “ขา้แต่พระบิดาเจา้” ซ ้ าอยู่
ตลอดเวลา เหมือนท่านพูดกบัเพื่อนบา้นวา่ “สวสัดีครับ คุณสมาน สบายดีหรือครับคุณสมาน วนัน้ี
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อากาศดีนะครับคุณสมาน และอ่ืน ๆ อีก” นัน่ไม่ใช่แสดงความจริงใจ ความสุภาพ หรือ ความคิดท่ีตรง
กบัค าพดูเลย ในการอธิษฐานก็เช่นเดียวกนั 

6. จงใหก้ารอธิษฐานเป็นเหมือนการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเช่ือฟังของท่าน ไม่มีอะไรน่าอดสู
ในชีวติการอธิษฐานของท่านยิง่ไปกวา่นั้น การท่ีไม่เตม็ใจประพฤติส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงตรัสในจิตใจของ
ท่านขณะเขา้เฝ้าพระองค ์ “แต่ท่านทั้งหลาย จงเป็นคนท่ีประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียง
ผูฟั้งเท่านั้นซ่ึงเป็นการลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22) 

7. จงเฝ้าหาค าตอบหลงัจากท่ีท่านไดอ้ธิษฐานแลว้ ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับความจริงขอ้น้ี จะพบใน 
1 พงศก์ษตัริย ์18: 41-46 เอลียา.....ชยัชนะท่ีภูเขาคารเมล....ฝนแห่งพระสัญญาแผน่ดินยงัคงแหง้ผากและ
แหง้แลง้ ขณะท่ีดวงอาทิตยย์งัส่องแสงเหนือหวั เอลียายงัคงอธิษฐาน ขณะท่ียงัคงอธิษฐานอยู ่ เอลียาห์
ส่งคนใชไ้ปดูท่ีทะเล “เขาก็ลุกข้ึนมองและตอบวา่ ไม่มีอะไรเลย และท่านบอกวา่จงไปดูอีก 7 คร้ัง และ
อยูม่าเพื่อฟังคร้ังท่ี 7 เขาบอกวา่ ดูเถิด มีเมฆกอ้นหน่ึงเล็กเท่าฝ่ามือคนข้ึนมาจากทะเล.....และอยูม่าอีกครู่
หน่ึง ทอ้งฟ้าก็มืดไปดว้ยเมฆและลมและมีฝนหนกั” 

ความเช่ือ คือ การมุ่งหวงัวา่พระเจา้จะทรงกระท าเยีย่งพระเจา้ เอลียาห์ไดอ้ธิษฐานและจากนั้น 
ก็หวงัการตอบอยา่งพระเจา้ เป็นเร่ืองง่าย ๆ อธิษฐานดว้ยใจมุ่งหวงัค าตอบ จนกระทัง่ไดค้  าตอบ 

8. อยา่ละเวน้การอธิษฐาน พระเจา้ชอบท่ีจะใหป้ระชาชนของพระองคเ์ป็น “ผูท่ี้คอยฟ้ืนความ
ทรงจ าของพระเจา้ไม่ตอ้งหยดุพกั และอยา่ใหพ้ระองคห์ยุดพกั” พระเยซูคริสตเ์จา้ตรัสวา่ “คนทั้งหลาย
ควรอธิษฐานอยูเ่สมอ ไม่อ่อนระอาใจ” อาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “จงอธิษฐานทุกเวลา” และ “จงอธิษฐาน
อยา่งสม ่าเสมอ” (1 เธสะโลนิกา 5:17) 

อยา่เลิกการอธิษฐาน เม่ือท่านรู้สึกอยากจะเลิก – พญามาร ทดลองท่านและพยายามโกงพระพร
ออกจากท่าน เวลาท่ีท่านรู้วา่อ่อนแอท่ีสุด รู้สึกหมดหวงัมากท่ีสุด และเม่ือท่านตระหนกัวา่ท่านก าลงั
อธิษฐานอยา่งไมีมีก าลงัเลย นัน่เป็นเวลาท่ีจะตอ้งมุ่งไปขา้งหนา้ ขณะนั้นท่านก าลงัอยูบ่นทางสองแพร่ง
แห่งการไดพ้ระพรและการขาดพระพร จงอธิษฐานต่อไป จนกระทัง่พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดต้รัสใน
จิตใจของท่าน วา่พระเจา้ทรงไดย้นิแลว้และจะตอบค าอธิษฐานของท่าน จึงลุกข้ึนสรรเสริญพระองค ์
และมุ่งหวงัค าตอบ ค าตอบจะมา 

9. จงหวงัท่ีจะใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยท่านอธิษฐานโดยใชบุ้คลิกของท่านเอง ไม่ใช่บุคลิก
ของคนอ่ืน อยา่พยายามอธิษฐานเหมือนคนอ่ืน ถา้ท าอยา่งนั้น ท่านจะกลายเป็นผูไ้ม่มีอะไรเลยนอกจาก
นกัลอกแบบท่ีมีศรัทธาแรงกลา้เท่านั้นเอง จงหลีกเล่ียงการท าเสียงเหมือนศาสนาจารย ์ และเสียงเหมือน
ผูน้ าอ่ืน ๆ เหมือนหลีกเล่ียงโรคติดต่อ จงให้เป็นธรรมชาติ จริงใจและใหพ้ึ่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิของ
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พระเจา้อยา่งส้ินเชิง ไม่วา่การอธิษฐานของท่านจะออกมาแบบไหน ก็จะเป็นตวัท่านเองอธิษฐานโดย
ฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณแทจ้ริง 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่6 

1. บนรากนั้นถา้ผูใ้ดจะก่อข้ึนดว้ยทองค า เงิน เพชรพลอย ไม ้หญา้แหง้หรือฟางการงานของแต่
ละคนก็จะไดป้รากฏใหเ้ห็น 1 โครินธ์ 3:12-13 

2. เช่นเดียวกบัทารกแรกเกิด จงปรารถนาน ้านมฝ่ายวิญญาณอนับริสุทธ์ิ เพื่อโดยน ้านมนั้นจะ
ท าใหท้่านทั้งหลายเจริญข้ึนสู่ความรอด 1 เปโตร 2:2 

3. ท่านไม่รู้หรือวา่ ร่างกายของท่านเป็นวหิารของพระวิญญาณบริสุทธ์ิซ่ึงสถิตอยูใ่นท่าน ซ่ึง
ท่านไดรั้บจากพระเจา้ท่านไม่ใช่เจา้ของท่านเอง 

พระเจา้ไดท้รงซ้ือท่านไวแ้ลว้ดว้ยราคาสูง เหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติ แด่พระเจา้ดว้ย
ร่างกายของท่านเถิด 1 โครินธ์ 6: 19-20 

4. พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระ
บิดาไดน้อกจากจะมาทางเรา ยอห์น 14:6” 

5. โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนก าแพงของเจา้ เราไดว้างยามไว ้ ตลอดกลางวนัและตลอดกลางคืน เขา
ทั้งหลายจะไม่ระงบัเสียงเลย 

เจา้ทั้งหลายผูท่ี้คอยฟ้ืนความทรงจ าของพระเจา้ ไม่ตอ้งหยดุพกั 
แลว้อยา่ใหพ้ระองคห์ยดุพกั จนกวา่พระองคจ์ะสถาปนาและกระท ากรุงเยรูซาเล็มให้เป็นท่ี

สรรเสริญในแผน่ดินโลก (อิสยาห์ 62: 6-7) 
6. พระองคต์รัสค าอุปมาเร่ืองหน่ึงใหเ้ขาฟัง เพื่อสอนวา่คนทั้งหลายควรอธิษฐานอยูเ่สมอ ไม่

อ่อนระอาใจ ลูกา 18: 1 
7. จงอธิษฐานวงิวอนทุกอยา่ง จงขอโดยพระวญิญาณทุกเวลา ทั้งน้ีจงหวงัตวัดว้ยความเพียรทุก

อยา่ง จงอธิษฐานเผือ่ธรรมิกชนทุกคน เอเฟซสั 6:18 
คริสเตียนคนอ่ืนมกัจะพดูถึงการเป็น “พยาน” เสมอ ๆ ขา้พเจา้รู้สึกขนลุกนิดหน่อยเม่ือคิดวา่ 

เหมือนเขา้ไปเป็นเจา้ก้ีเจา้การในชีวติของคนอ่ืน เหมือนกบัเทศนาสั่งสอนเขา และบางทีก็ท าใหท้ั้งผูพ้ดู
และผูฟั้งขายหนา้ดว้ยกนัทั้งคู่ ยิง่กวา่นั้น ขา้พเจา้ไม่ชอบคริสเตียนชนิดชอบอวด ชอบแสดงตวั โดย
ซ่อนค าพดูแสดงการอวดส่ิงดีไวใ้นค าพยาน บางทีขา้พเจา้ควรจะวางตวัเฉย ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีดีกวา่.....
ขา้พเจา้เองก็ไม่แน่ใจ ขา้พเจา้ตอ้งพดูเร่ืองพระคริสตก์บัคนอ่ืนดว้ยหรือ 
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บทที ่7 ข้าพเจ้าต้องเป็นพยานด้วยหรือ 

ก่อนอ่ืนใคร่จะตอบ ค าถามน้ีวา่ “ท่านหลีกเล่ียงท่ีจะไม่เป็นพยานไดด้ว้ยหรือ” การใหค้  าพยาน 
หรือการเป็นพยานท่ีแทจ้ริงประกอบดว้ยอีกหลายส่ิงนอกเหนือจากค าพูด ถา้ท่านเป็นคนจริงจงักบัพระ
คริสต ์ท่านก็จะอดไม่ไดท่ี้จะพดูบางอยา่งเก่ียวกบัพระองค ์

ขอใหค้  าน่ึงถึงวา่ ไม่วา่ท่านจะอยูใ่นน ้าพระทยัพระเจา้หรือไม่ ไม่วา่จะรอดแลว้หรือยงัไม่รอดก็
ตาม ท่านไดเ้ป็นพยานอยา่งเขม้แขง็ตลอดเวลา คือ เป็นพยานถึงส่ิงท่ีครอบง าชีวติของท่านไม่วา่ชอบ
หรือไม่ชอบก็ตาม พวกเราบางคนเป็นพยานถึงความเห็นแก่ตวัของเรา ความเกียจคร้านของเรา ตณัหา
ของเรา ความรักฝ่ายโลกท่ีเราปกปิดไวเ้ป็นความลบั ความเขลา ความหลง และความทะนง และส่ิงอ่ืน ๆ 
อีกหลายพนัอยา่ง 

ไม่มีทางท่ีท่านจะปิดบงัส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดส้ าเร็จเลย ท่านเป็นพยานถึงลกัษณะท่ีท่านเป็นส่วนลึก
ของหวัใจท่าน “ดว้ยวา่ปากนั้นพดูจากส่ิงท่ีมาจากใจ” 

ความคิดท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนคือ การปล่อยใหก้ารเป็นพยานท่ีจริงจงั เป็นหนา้ท่ีของศิษยาภิบาล 
หรือคริสเตียนเฉพาะท่ีตอ้งการรับใชพ้ระเจา้จริง ๆ เท่านั้น ซ่ึงสาเหตุก็ไม่ใช่เพราะมีสติปัญญาดอ้ยกวา่
ท่านเหล่านั้น แต่เป็นเพราะความเกียจคร้านหรือไม่ก็ขาดประสบการณ์ของการเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริง 

ใหเ้ราสังเกตขอ้ส าคญัของกิจการ 1:8 ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีสาวกไดเ้ป็นพยานถึงความข้ีขลาดตาขาว
และความกลวัของพวกเขามาเป็นเวลานาน คือเป็นพยานถึงความคิดในเร่ืองการประกาศแผน่ดินสวรรค์
วา่เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ จนไม่อยากจะคิดถึงใหเ้สียเวลา และเป็นพยานถึงความใจแคบในแง่ของการ
ช่วยชีวติชาวโลก แต่เม่ือพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงกล่าวแก่เขาทั้งหลาย “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บ
พระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่าย
เราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยดูาย แควน้สะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 

ความส าเร็จในการเป็นพยานสมยัตน้ ไม่ไดข้ึ้นกบัการวางนโยบายของคริสจกัรเลย ผูเ้ช่ือไม่ได้
ขอร้องกนัและกนัใหเ้ป็นพยานเลย แต่เป็นเร่ืองจิตส านึกท่ีมัน่คง เขาทั้งหลายเพียงแต่ แสดงออกอยา่ง
ปกติถึงความเป็นพระเจา้ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เขาทั้งหลายเป็นผูเ้อาจริงจงักบัพระเจา้ แมจ้ะเป็นฝ่าย
พา่ยแพเ้ม่ือก่อนพระคริสตจ์ะส้ินพระชนม ์ จนถึงหลงัจากนั้นอีกไม่นาน เขาทั้งหลายไม่ไดแ้สร้งท า 
ท านองเดียวกนัเม่ือพระวิญญาณของพระเจา้ไดส้วมทบัเขา และเร่ิมท่ีจะพดูผา่นเขา ก็ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองท่ี
เขาพยายามท าเหมือนกนั แต่เป็นการถวายตวัดว้ยความยนิดีต่อพระเจา้และต่อฤทธ์ิอ านาจของพระองค ์

ถา้เราพยายามกระท าส่ิงใดก็ตาม ซ่ึงตอ้งอาศยัเฉพาะการอศัจรรยเ์ท่านั้นจึงจะส าเร็จได ้เราก็เป็น
คนหน่ึงท่ีอยูใ่นกลุ่มผูเ้ช่ือแต่ภายนอก แต่ในใจไม่เช่ือ 
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จงใชค้วามตั้งใจของท่านให้ถูกทาง จงเตม็ใจท่ีจะกระท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้โดยสง่าราศี
ของพระเจา้ จงตดัสินใจท่ีจะอธิษฐานทุกวนั อ่านพระค าของพระเจา้สม ่าเสมอ และหนัหลงัใหก้บัทาง
ชัว่ร้ายทุกทาง 

จงเช่ือพึ่งน ้าพระทยัของพระเจา้ และพระวญิญาณของพระองค ์ ในเร่ืองท่ีส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ความรอดของจิตวิญญาณซ่ึงเป็นส่ิงมีค่า ท าไมหรือ ท่านคิดวา่ ท าไมพระเยซูคริสตเ์จา้จึงทรงเนน้บ่อย ๆ 
ถึงความจริงท่ีจะทรงประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิให ้ เพื่อน าทาง เพื่อใหร้ะลึกถึงพระค าของพระองค์
ได ้ เพื่อใส่ค าพดูท่ีเหมาะสมในปากอนัสั่นเทาของสาวก สอนเขาทั้งหลายใหรู้้วา่จะพดูอะไรนัน่เป็น
เพราะ พระเยซูคริสตท์รงทราบวา่ สติปัญญามนุษยข์าดพลงั ทรงรู้วา่ล้ินของมนุษยช์อบน าไปทางท่ีผดิ 
และการจะเปล่ียนแปลงชีวติผูห้น่ึงผูใ้ดโดยใชแ้ต่ค าพดูเท่านั้นเป็นไปได ้

การแสร้งเป็นพยานเป็นส่ิงท่ีผดิ การเป็นพยานท่ีดีท่ีสุดคือ เป็นไปตามธรรมชาติ ท่านเป็นคน
อยา่งไรก็จะน าท่านพดูอยา่งนั้น ถา้ท่านเป็นคนใฝ่ต ่า ชอบท าบาปยงัอยูฝ่่ายโลก เป็นคริสเตียน เน้ือหนงั 
คิดถึงแต่ตวัเอง ท่านก็ก าลงัเป็นพยานถึงความจริงนั้น และจ าเพาะความไม่ดีนั้นในชีวติของผูท่ี้ท่าน
ติดต่อสัมพนัธ์ดว้ย 

จงสัมพนัธ์ใหส้นิทกบัพระเยซูคริสตเ์จา้ 
โดยการอธิษฐาน การอธิษฐานท่ีจริงจงั ละลายหวัใจท่านและท าใหด้วงตาของท่านชุ่มฉ ่า 
โดยการกินพระค า (เยเรมีย ์15: 16) ตอ้งใหเ้วลาส าหรับกินพระค าทุกวนั 
โดยการปลูกฝังความรักของพระเจา้ในจิตส านึก และขจดัทุกส่ิงท่ีจะท าใหพ้ระองคเ์สียพระทยั

ออกเสีย 
โดยการถวายตวักบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และมีสติระลึกถึงความจริงน้ีตลอดเวลา (เอเฟซสั 

5:18, โรม 12:1) 
พระเจา้มิไดต้อ้งการความเฉลียวฉลาดของท่าน หรือแมแ้ต่ความสามารถในการพดูอยา่ง

คล่องแคล่วของท่าน แต่พระองคต์อ้งการตวัท่าน ท่ีมีหวัใจแตกสลาย สัตยซ่ื์อ ท่ีถวายตวักบัพระองค์
ตั้งแต่เด๋ียวน้ีจนตลอดกาล ซ่ึงท าใหส่ิ้งท่ีท่านพดูหรือท าในฐานะคริสเตียนเป็นพยานท่ีเกิดผล 

จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด ใคร่จะสรุปขอ้ส าคญัของการเป็นพยานท่ีเกิดผล 
1. จงขา้มส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคในใจ ท่ีคิดวา่เป็นการ “คุยเร่ืองศาสนา” แทจ้ริงท่านคุยกบัคนอ่ืน

ดว้ยเร่ืองราวตามแต่จะนึกไดต้ั้งแต่เชา้จดค ่า ขอ้ยุง่ยากของการคุยเร่ืองพระคริสตก์็คือ ท่านไม่ค่อยคุน้เคย
กบัเร่ืองพระองค ์ จึงไม่สามารถคุยไดถ้นดันกัมกัท าใหรู้้สึกเกอ้เขิน ขอใหแ้กไ้ขดว้ยการมีความเตม็ใจท่ี
จะคุยเป็นธรรมดาถึงเร่ืองท่ีเด่นท่ีสุดในโลก คือเร่ืองพระเยซูคริสตเ์จา้ในทุก ๆ โอกาสท่ีท่านสามารถ
เลือกเร่ืองสนทนาเองได ้
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2. ขอใหใ้ส่พระค าของพระเจา้ในจิตใจและในหวัใจของท่านใหเ้ตม็ “ขา้พระองคจ์ะพดูถึงพระ
โอวาทของพระองค.์...และจะไม่ขายหนา้” ทา่นจะพดูอยา่งเป็นปกติ ไม่ไดแ้สร้งท าก็ต่อเม่ือพูดถึงเร่ืองท่ี
ท่านมีอยูใ่นจิตใตส้ านึกของท่าน หรืออยูใ่ตร้ะดบัความคิดประจ าของท่าน ฝังพระค าของพระเจา้ใน
หวัใจของท่าน และท่านจะพบตวัท่านเองพดูถึงพระวจนะนั้น ด ารงชีวติโดยพระค านั้น และแสดงความ
จริงของพระค านั้นใหป้รากฏในลกัษณะและความประพฤติของท่าน และโดยปกติจะใหผ้ลการเป็น
พยานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีสุด 

ใคร่ถามท่านวา่ นานเท่าไรแลว้ตั้งแต่ท่านไดท้่องขอ้พระคมัภีร์ขอ้สุดทา้ย วนัน้ีขอให้ท่องสักขอ้
หน่ึงและทบทวนเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวนั และใหท้บทวนอีกวนัละคร้ังเป็นเวลา 7 สัปดาห์ หลงัจาก
ช่วงเวลานั้นแลว้ ท่านจะไดพ้บพระธรรมขอ้นั้นแต่ท่ีส าคญักวา่ก็คือ พระธรรมขอ้นั้นจะไดท้่าน 

3. ขอ้ใหเ้ร่ิมตน้วนัใหม่ดว้ยการอธิษฐาน ขอการทรงน าของพระเจา้และขอใหมี้นิสัยเฝ้าดูตลอด
วนั ผูท่ี้พระเจา้จะส่งมาใหท้่านเล่าเร่ืองพระเจา้แก่เขา พระองคท์รงทราบวา่ท่านสามารถช่วยใครได ้และ
พระองคจ์ะทรงใหท้่านไดติ้ดต่อกบัเขา 

4. ขอใหพ้ึ่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ท่ีจะบอกท่านวา่จะพดูอะไร ขอใหอ้ธิษฐานก่อนท่ีท่านจะเร่ิม
สนทนา แมแ้ต่การพูดโทรศพัทก์บัผูท่ี้ท่านไม่รู้จกัมาก่อน พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงน าท่านใหใ้ชข้อ้
พระธรรม หนทางการพดูซ่ึงท่านอาจนึกไม่ถึงและอาจเป็นลูกโซ่ห่วงสุดทา้ยของเหตุการณ์ท่ีจะน าบาง
คนมาถึงความรอดได ้

อยา่เช่ือพึ่งการใหเ้หตุผลท่ีอาจจะดูสมควร หรือการสนทนาท่ีดูราบร่ืน ในการท าใหคู้่สนทนา
ส านึกในบาปหรือกลบัใจรับเช่ือการใชพ้ระค าโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีสามารถท าอยา่งนั้นได้
ขอใหเ้ร่ืองน้ีเป็นภาระของพระองค ์

5. ขอใหต่ื้นตวัท่ีจะลงมือกระท าตั้งแต่บดัน้ี อาจจะเป็นค าอธิษฐานสักคร้ังท่ีท่ีสนทนากนัอยู ่
ท่านอาจจะไดรั้บความช่ืนชมยนิดี ท่ีไดน้ าเพื่อนของท่านมาถึงพระเยซูคริสตก์็ได ้

การเป็นพยานอยา่งเดียว (โรม 12:2) โดยไม่มีการเชิญชวนใหต้ดัสินใจ (กิจการ 2:37) มีคุณค่า
นอ้ยมากเราตอ้งพิสูจน์วา่ อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยั และอะไรดียอดเยีย่ม คือน ้าพระทยัของพระ
เจา้ในพระคริสต ์(ยอห์น 6:40) ค าเชิญชวนของผูน้ าวญิญาณ เป็นจุดท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงน าให้
คู่สนทนาของท่านไดรู้้ส านึกอยา่งแทจ้ริง ให้เราไวต่อความตอ้งการของเขาและการท่ีเขาจะขอร้องให้
ช่วยเหลือ จงใหค้วามช่วยเหลือเขาก่อนท่ีท่านจะอ าลามาเสมอ 

6. จงเฝ้าติดตาม คร้ังแรกอาจจะน าใหส้นใจ คร้ังต่อไปพอใจ แต่คร้ังท่ีสามมกัหมายถึงการ
ตดัสินใจ 
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7. การน าวญิญาณเป็นส่ิงอศัจรรย ์ การพยายามท าโดยก าลงัของเน้ือหนงัเป็นการหลอกลวงและ
เป็นบาป พระเจา้ตอ้งเป็นผูก้ระท าผา่นท่าน และพระองคจ์ะทรงกระท าบนรากฐานของโคโลสี 2:6 
และฟีลิปปี 2:13 ท่านไดรั้บพระคริสตโ์ดยความเช่ือแลว้ บดัน้ี ขอใหพ้ระองคก์ระท าผา่นท่านดว้ยความ
เช่ือ เม่ือพระคริสตท์รงน าวิญญาณ งานก็จะส าเร็จสมบูรณ์ (ดู ยอห์น 17:6-12) 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่7 

1. โอชาติงูร้าย เจา้เป็นคนชัว่และจะพดูความดีไดอ้ยา่งไร ดว้ยวา่ปากนั้นพดูจากส่ิงท่ีมาจากใจ 
มทัธิว 12: 34 

2. ขา้พระองคจ์ะพดูถึงพระโอวาทของพระองคต่์อเบ้ืองพระพกัตร์บรรดาพระราชาและจะไม่
ขายหนา้ สดุดี 119: 46 

3. ฉะนั้นความเช่ือเกิดข้ึนไดก้็เพราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกิดข้ึนไดก้็เพราะการประกาศ
พระคริสตโ์รม 10: 17 

อยา่งไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการท่ีเราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของ
ท่าน เพราะถา้เราไม่ไป องคพ์ระผูช่้วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถา้เราไปแลว้ เราก็จะใชพ้ระองคม์าหา
ท่าน เม่ือพระองคน์ั้นเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะทรงกระท าใหโ้ลกรู้แจง้ในเร่ืองความผิดความชอบธรรม 
และการพิพากษา ยอห์น 16:7-8 

ถา้ขา้พเจา้ถวายตวัเตม็ท่ีแลว้ ขา้พเจา้ตอ้งเป็นนกัเทศน์หรือมิชชนันารีดว้ยหรือเปล่า ขา้พเขา้จะ
รู้ไดอ้ยา่งไรวา่ พระเจา้ทรงประสงคใ์หข้า้พเจา้ท างานอะไร ท าอยา่งไรขา้พเจา้จึงจะรู้วา่ ขา้พเจา้ไดท้  า
ตามน ้าพระทยัพระเจา้หรือเปล่า 
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บทที ่8 ข้าพเจ้าจะท าอย่างไรกบัชีวติของข้าพเจ้า 

ก่อนอ่ืน มอบถวายชีวติอยา่งส้ินเชิงกบัพระเจา้โดยไม่มีเง่ือนไข หรือ เก็บปันไว ้ (โรม 12:1) 
การไม่ไดม้อบถวายทั้งหมด เป็นการบัน่ทอนชีวิตและท าลายหวัใจตนเองอยา่งดีท่ีสุด (เปรียบเทียบกบั
กิจการ 5:1-11) 

เคล็ดลบัของการท่ีค าอธิษฐานไม่ไดรั้บค าตอบ คือ ไม่ไดถ้วายตวัอยา่งบริบูรณ์ (ยากอบ 4:3) 
ค าถามท่ีเราตอ้งถามตนเอง ไม่ใช่ “พระเจา้จะใชข้า้พเจา้อยา่งไร” แต่เป็น “ขา้พเจา้เป็นคนท่ี

พระองคจ์ะใชไ้ดไ้หม” 
อยา่หวงัการทรงน าเป็นพิเศษจากพระเจา้โดยท่ีท่านไม่ไดถ้วายตวัก่อน 
ท่านรู้ไหมวา่ จะถวายตวักบัพระเจา้อยา่งไร ความลบัมีอยูใ่น ลูกา 14:33 “ก็เช่นนั้นแหละทุกคน

ในพวกท่านท่ีมิไดส้ละส่ิงสารพดัท่ีตนมีอยู ่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได”้ ค  าวา่ สละ หมายถึงละอา้งการ
สิทธิในส่ิงของหรือบุคคล หนทางท่ีจะถวายตวักบัพระเจา้ คือ การมอบถวายส่ิงท่ีท่านมีทั้งหมดต่อ
พระองค ์คือ สละส่ิงสารพดัทั้งหมด 

หากกระดาษเปล่ามาสักปึกหน่ึง เขียนจ านวนเงินท่ีท่านมีลงในกระดาษแผน่หน่ึง ถา้มีรถยนตก์็
เขียนลงในอีกแผน่หน่ึงเขียนครอบครัวของท่านลงอีกแผน่หน่ึง ถา้ท่านมีบา้นของท่านก็เขียนลงอีกแผน่
หน่ึง เขียนจนกระทัง่ท่านไดร้ายช่ือทั้งหมดของคนท่ีท่านรักและส่ิงท่ีท่านเป็นเจา้ของ และแผน่สุดทา้ย
เขียนค าวา่ “ตวัขา้พเจา้” 

เด๋ียวน้ี ท่านพร้อมแลว้ จงหยบิกระดาษเหล่านั้นมาทีละแผน่ และถา้ท่านตอ้งการแสดงออกถึง
ความจริงจงัของทา่นท่ีมีต่อพระเจา้ ใหย้ืน่กระดาษเหล่านั้นต่อพระองค ์ “ขา้แต่พระเจา้น่ีเป็นบา้นของ
ขา้พเจา้ รถของขา้พเจา้ เงินของขา้พเจา้ คนท่ีขา้พเจา้รัก ตวัของขา้พเจา้” 

จงถวายตวักบัพระเจา้ ชีวติท่ีมอบถวายเป็นชีวิตท่ีพระเจา้สามารถใชไ้ด ้
ขอใหเ้ร่ิมตน้ชีวติชนิดท่ีพระเจา้ทรงอวยพระพรได ้ ณ ท่ีซ่ึงท่านอยู ่ อยา่รอจนกวา่จะถึงเดือน

หนา้ หรือปีหนา้ หรือจนถึงเวลาซ่ึงอาจจะท าใหท้่านเสียใจ พระเจา้ทรงใชแ้ต่ภาชนะท่ีสะอาดท่ีมอบให้
พระองค ์(2ทิโมธี2:21) จงเร่ิมเป็นภาชนะชนิดนั้นเสียเด๋ียวน้ี 

ขอใหอ่้านดูส่ิงท่ีโลกตอ้งการ และอธิษฐานเผื่อ ท่านจะประหลาดใจวา่ ท่านรู้นอ้ยแค่ไหน
เก่ียวกบังานเก่ียวเก็บวญิญาณในพื้นท่ีอนักวา้งใหญ่ไพศาลของโลก ใชเ้วลาสักวนัหน่ึงอ่านเร่ืองอาฟริกา 
และอธิษฐานเผือ่ อีกสักวนัส าหรับอินเดีย อีกวนัส าหรับประเทศจีน และอีกสักวนัส าหรับอเมริกาใต ้
และท่ีอ่ืน ๆ อีก โดยใหจิ้ตใจท่านรับรู้ขอ้พระธรรม ลูกา 10:2 และเช่ือฟังจริงจงัท่านไดม้อบงานแก่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิทรงท า ท่านจ าไดไ้หมพระเยซูคริสตไ์ม่เคยตรัสใหท้่านอธิษฐานเพื่อใหถู้กเรียกเป็น
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ผูรั้บใชแ้ต่พระองคต์รัสวา่ “พวกท่านจงออ้นวอนพระองคผ์ูท้รงเป็นเจา้ของนาใหส่้งคนงานมาเก็บเก่ียว
พืชผลของพระองค”์ (มทัธิว 9:38) ขอให้เร่ิมท่ีนัน่ และให้ภาระท่ีเหลือเป็นหนา้ท่ีของพระเจา้ 

ท ารายการความสามารถพิเศษ และเวลาวา่งของท่านอธิษฐานใหก้บัส่ิงเหล่านั้น ทูลพระเจา้ให้
ทรงเปิดเผยกบัท่านถึงกิจการท่ีเหมาะสมท่ีท่านควรบากบัน่กระท า ไม่มีอะไรแยไ่ปกวา่ความไม่
เหมาะสม ความพยายามท่ีลุ่ม ๆ ดอน ๆ ในการรับใชพ้ระเจา้ทั้ง ๆ ท่ีรู้ดีวา่ไม่ไดเ้ตรียมพร้อมเลย  ท านอง
เดียวกนั ไม่มีอะไรท่ีฟังเศร้าใจยิง่กวา่เสียงของผูท่ี้ตระหนกัวา่สายไปแลว้ เราควรจะอยูใ่นงานประกาศ
หรืออยูใ่นงานน าวญิญาณ แต่ไดห้ลงไปท าธุรกิจหรืองานบา้นแทน 

จงเร่ิมท างานเพื่อพระเจา้เสียแต่เด๋ียวน้ี เร่ิมในบา้นของท่าน กบัคนท่ีท่านรักท่ียงัไม่พบความ
รอด และในโรงเรียนหรือ ออฟฟิศ หรือ โรงงานของท่านท่ีท่านสามารถรับใชแ้ละถวายพระเกียรติยศ
กบัพระเจา้ ในคริสตจกัรท่านจงสัตยซ่ื์อในการร่วมประชุม และในการร่วมรับผดิชอบ (พระเจา้ไม่เคยใช้
คนท่ีไม่เอาจริงจงั) ขอใหส้ัตยซ่ื์อต่อศิษยาภิบาล และกระตือรือร้นในการเช้ือเชิญผูอ่ื้นใหม้าคริสตจกัร 
ท่านอาจจะเทศนาไม่เป็น แต่ท่านสามารถแจกใบปลิว และส่งหนงัสือเชิญร่วมประชุมได ้ ถา้มีวญิญาณ
ไดรั้บการทรงน าดว้ยวธีิน้ี ท่านจะมีส่วนในบ าเหน็จท่ีบลัลงักพ์ิพากษาของพระคริสต ์

หาโอกาศท่ีจะเขา้เรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมสักแห่งไม่วา่ท่านตั้งใจจะจบัอาชีพอะไรงาน
เคร่ืองกล หรือ ดนตรี การธนาคาร หรือ คน้ควา้ต ารับต ารา เทศนา หรือ งานจิตรกรท่านจะท างานใน
อาชีพของท่านไดดี้กวา่หลงัจากใชเ้วลา 2 ปี หรือกวา่นั้นศึกษาพระคมัภีร์ “ความเกรงกลวัพระเจา้เป็น
บ่อเกิดแห่งสติปัญญา” 

จงท าใหถู้กตอ้ง ส่ิงท่ีควรจะท ามีอยูเ่สมอ ท่านอาจจะมีขอ้แกต้วั และเหตุผลมากมาย ท่ีจะไป
ตามทางของทา่นเอง แต่ถา้ท่านไดม้องดูสายพระเนตรของพระเยซูคริสตเ์จา้ ท่านคงตอ้งการท่ีจะท าส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง จงท าใหถู้กตอ้ง พระเจา้จะอวยพระพรและใชท้่านในงานนั้น “พระองคท์รงพบเขาท่ีกระท า
ความชอบธรรมอยา่งช่ืนบาน บรรดาผูท่ี้จ  าพระองคไ์ดใ้นวิธีการของพระองค”์ (อิสยาห์ 64:5) 

เหนือส่ิงอ่ืนใด ขอใหพ้ึ่งพระเจา้ในทุกระยะ “จงวางใจในพระเจา้ดว้ยสุดใจของเจา้ และอยา่
พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองคใ์นทุกทางของเจา้ และพระองคจ์ะทรงกระท าใหว้ถีิ
ของเจา้ราบร่ืน” (สุภาษิต 3:5-6) พระเจา้ทรงสามารถกระท าใหทุ้กชัว่โมง ทุกวนั เป็นวนัเวลาแห่ง
ความส าเร็จได ้ ชีวิตท่ีประสบความส าเร็จ คืออะไรเสียอีกนอกจากชีวติท่ีรวมวนัท่ีประสบความส าเร็จ
เขา้ดว้ยกนั จงใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิน าทางชีวติของท่าน เม่ือพระองคท์รงเป็นผูค้วบคุมแลว้จะไม่มีค  า
วา่เสียใจเลย 
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ค าเตือน 

จ าไวเ้สมอวา่ กิจอนัหน่ึงของท่านในฐานะคริสเตียน คือช่วยในการประกาศพระกิตติคุณแพร่
ไปทัว่โลก “กิตติคุณกบัทุกชีวติ...ตลอดทั้งโลก” ยงัคงเป็นค าสั่งของผูน้ าแห่งความรอดของเรา จิตใจ
และหวัใจของท่านจะไม่ข้ึนราข้ึนสนิม ความเป็นประโยชน์ของท่านจะทวยีิง่ข้ึน ถา้ท่านรักษาภาพพจน์
การประกาศในจิตใจใหย้งัคงความสดใสและชดัเจนอยู ่

อยา่ยอมใหมี้ความบาปในชีวิตของท่าน อยา่ใหว้นัเวลาใดผา่นไปโดยท่ีท่านไม่ได ้ “อธิษฐาน
และสารภาพทนักาลเวลา” ท่านอาจไม่ไดอ้ยูดู่พระอาทิตยข้ึ์นวนัพรุ่งน้ี ความบาปเล็กนอ้ยน าไปถึงความ
บาปท่ีมากข้ึน และก่อนท่ีท่านจะรู้ตวั ความช่ืนชมยินดีของท่านก็ถูกปกคลุมดว้ยความนั้น ค าพยานของ
ท่านก็ถูกท าลาย และพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงเสียพระทยั จงรักษาชีวติใหอ้ยูภ่ายใตโ้ลหิตพระคริสต ์
เดินในความสวา่ง และกระท าให ้1 ยอห์น 1:7 ส าเร็จ 

เป็นส่ิงอนัตรายมากท่ีจะท าเล่น ๆ กบัพระเจา้ จ  าเร่ืองอะนาเนียและซฟัฟีราไดไ้หม (กิจการบท
ท่ี 5) จ าเกหะซีไดไ้หม (2 พงศก์ษตัริย ์5:20-27) จ ากษตัริยซ์าอูลไดไ้หม (1 ซามูเอล 15:23) จ าภรรยาของ
โลทไดไ้หม (ปฐมกาล 19:26) ท่านอาจตอ้งชดใชด้ว้ยชีวิตของท่าน ถา้ท่านเพิกเฉยท่ีจะขจดัความบาป
ของท่าน (1 โครินธ์ 11:28-32) 

เม่ือฟังโดยตลอดเสมอ ในส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้รงตรัสกบัท่านขณะเม่ือท่านคุกเข่า ขณะเม่ือตาของ
ท่านเอ่อไปดว้ยน ้าตา อยา่จ านนต่อเหตุผลของหวัใจท่ีเยน็ชา ท่ีพยายามจะดึงท่านไปตามทางของตวัเอง
และละทิ้งน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่านอาจท าให้ตนเองพอใจในเหตุผลไดแ้ต่ท่านก็ยงัผดิ เพราะเหตุท่ี
ท่านไม่ไดท้  าส่ิงท่ีพระองคไ์ดต้รัสในส่วนลึกของจิตใจของท่าน จงรักษาความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีใหค้งอยู ่
จงกลา้เช่ือฟัง ท าตามส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสกบัท่านในเวลาท่ีท่านอธิษฐาน ขอให้จ  าไวว้า่เม่ือพระเจา้ทรง
น าจะไม่มีค  าวา่ เสียใจเลย 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่8 

1. พี่นอ้งทั้งหลาย ดว้ยเหตุน้ีโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่าน
ทั้งหลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองคเ์พื่อเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติอนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีพอพระทยั
พระเจา้ ซ่ึงเป็นการนมสัการโดยวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย โรม 12:1 

2. แต่มีชายคนหน่ึงช่ืออะนาเนียกบัภรรยาช่ือซฟัฟีราไดข้ายท่ีดินของตน และเงินค่าท่ีดินส่วน
หน่ึงเขายกัเก็บไว ้ภรรยาของเขาก็รู้ดว้ย และอีกส่วนหน่ึงเขาน ามาวางไวท่ี้เทา้ของอคัรทูต ฝ่ายเปโตรจึง
ถามวา่ “อะนาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงท าใหใ้จของเจา้เตม็ไปดว้ยการมุสาต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และ
ท าใหเ้จา้เก็บค่าท่ีดินส่วนหน่ึงไวเ้ม่ือท่ีดินยงัอยูก่็เป็นของเจา้มิใช่หรือ เม่ือขายแลว้เงินก็ยงัอยูใ่นอ านาจ
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ของเจา้มิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดข้ึนใหเ้จา้คิดในใจเช่นนั้นเล่า เจา้มิไดมุ้สาต่อมนุษยแ์ต่ไดมุ้สาต่อพระ
เจา้” เม่ืออะนาเนียไดย้นิค าเหล่าน้ีก็ลม้ลงตาย และเม่ือคนทั้งปวงทราบเร่ืองก็พากนัสะดุง้ตกใจกลวัอยา่ง
ยิง่ พวกคนหนุ่มก็ลุกข้ึนห่อศพเขาไวแ้ลว้หามเอาไปฝัง 

หลงัจากนั้นประมาณ 3 ชัว่โมงภรรยาของเขายงัไม่ทราบเหตุการณ์เกิดข้ึนจึงเขา้ไป ฝ่าย 
เปโตรถามนางวา่ “เจา้ขายท่ีดินไดร้าคาเท่านั้นหรือ จงบอกเราเถิด” หญิงนั้นจึงตอบวา่ “ได้

เท่านั้นเจา้ค่ะ” เปโตรจึงถามนางวา่ “ไฉนเจา้ทั้งสองไดพ้ร้อมใจกนัทดลองวิญญาณขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้เล่า จงดูเถิด เทา้ของพวกคนท่ีฝังศพสามีของเจา้ก็อยูท่ี่ประตู และเขาจะหามศพของเจา้ออกไปดว้ย” 

ในทนัใดนั้นนางก็ลม้ตายแทบเทา้ของเปโตร และพวกคนหนุ่มไดเ้ขา้มา เห็นวา่หญิงนั้นตาย
แลว้ จึงไดห้ามศพออกไปฝังไวข้า้งสามีของนาง ความเกรงกลวัอยา่งยิง่เกิดข้ึนในคริสตจกัรและในหมู่
คนทั้งปวงท่ีไดย้นิเหตุการณ์นั้น กิจการ 5: 1-11 

3. ท่านขอและไม่ไดรั้บ เพราะท่านขอผดิ หวงัไดไ้ปเพื่อสนองกิเลสตณัหาของท่าน 
ยากอบ 4: 3 
4. ถา้ผูใ้ดช าระตวัใหพ้น้จากส่ิงไม่มีค่า เขาก็จะเป็นภาชนะท่ีมีค่า ซ่ึงช าระใหบ้ริสุทธ์ิแลว้ เหมาะ

ท่ีเจา้ของเรือนจะใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ พร้อมกบัการดีทุกอยา่ง 2 ทิโมธี 2:21 
เด๋ียวน้ีขา้พเจา้เช่ือแลว้ ขา้พเจา้ควรตอ้งรู้จกัขอบเขตการประพฤติ และการใชชี้วติประจ าวนัของ

ขา้พเจา้แค่ไหน จะรู้วา่อะไรส่ิงไหนถูกส่ิงไหนผดิอยา่งไร ขา้พเจา้สามารถเช่ือถอ้ยค าของผูใ้หญ่และ
เพื่อนคริสเตียนไดทุ้กอยา่งไหม และอีกอยา่งหน่ึง ขา้พเจา้ตอ้งเลิกเช่ือถือส่ิงท่ียดึถือมานานแลว้ดว้ยหรือ 
ยิง่กวา่นั้น ใครจะเป็นผูต้ดัสินวา่ ขา้พเจา้อยูฝ่่ายพระเจา้ หรือ อยูฝ่่ายโลก มีขอ้แตกต่างอะไร 
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บทที ่9 เร่ืองฝ่ายโลก – และจะท าอย่างไรกบัเร่ืองนีด้ ี

ถา้ท่านไดรั้บการบงัเกิดใหม่ ท่านจะไม่เป็นคนเดิมเลย ท่านอาจจะประสบความจริงน้ีแลว้ “เหตุ
ฉะนั้น ถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระคริสต ์ ผูน้ั้นเป็นคนท่ีถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัเก่า ๆ ก็ล่วงไป น่ีแน่ะ
กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” 

ท่านมีธรรมชาติใหม่ เป็นธรรมชาติท่ีมาจากสวรรค ์ มาจากพระเจา้ซ่ึงทรงประทานให้ท่านโดย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ “ถา้พระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยูใ่นท่านทั้งหลายจริง ๆ แลว้ ท่านก็มิไดอ้ยูใ่ต้
เน้ือหนงั แต่อยูใ่ตพ้ระวญิญาณ ผูใ้ดไม่มีพระวญิญาณของพระคริสต ์ผูน้ั้นก็ไม่เป็นของพระองค”์ 
(โรม 8: 9) 

ท่านมีบา้นเมืองใหม่ ในเมืองสวรรค ์ “แต่บา้นเมืองเรานั้นอยูท่ี่สวรรค ์ เรารอคอยผูช่้วยใหร้อด
ซ่ึงจะเสด็จมาจากสวรรคคื์อพระเยซูคริสตเ์จา้” (ฟีลิปปี 3: 20) 

ท่านก าลงัมุ่งไปยงัจุดหมายปลายทางใหม่ “พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงกายอนัต ่าตอ้ยของเรา
ใหเ้หมือนพระกายอนัทรงพระสิริของพระองค ์ ดว้ยฤทธานุภาพซ่ึงท าใหพ้ระองคป์ราบส่ิงสารพดัลงใต้
อ านาจของพระองค”์ (ฟีลิปปี 3: 21) 

ท่านเป็นผูอ้าศยัในโลกชัว่คราว ไม่ไดอ้ยูป่ระจ า “ดูก่อนท่านท่ีรัก ขา้พเจา้ขอวงิวอนท่าน
ทั้งหลาย ผูอ้าศยัในโลกอยา่งโลก ไม่เป็นบา้นเกิดเมืองนอน ใหเ้วน้จากตณัหาของเน้ือหนงั ซ่ึงเป็นขา้ศึก
ต่อจิตวิญญาณของท่าน” (1 เปโตร 2: 11) 

ท่านไดถู้กระบุช่ือไวใ้ห้อยูภ่ายใตผู้น้  าคนใหม่ และถูกเกณฑใ์หเ้ขา้ในสงครามชนิดใหม่ ท่านมี
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบใหม่ ไม่ด าเนินชีวิตตามเน้ือหนงั (ธรรมชาติเก่า) แต่เพื่อสง่าราศีของพระเจา้ 
ท่านมีสภาพใหม่ ตายต่อบาปจริง ๆ แต่มีชีวติอยูใ่นพระเจา้ 

ท่านเป็นสมาชิกครอบครัวใหม่และมีญาติพี่นอ้งใหม่ “แต่ส่วนบรรดาผูท่ี้ตอ้นรับพระองค ์ ผูท่ี้
เช่ือในพระนามของพระองค ์ พระองคก์็ทรงประทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 1: 12) เหตุ
ฉะนั้น ท่านจึงไม่ใช่คนแปลกหนา้หรือคนต่างแดนอีกต่อไป แต่วา่เป็นพลเมืองเดียวกนักบัธรรมิกชน
ทั้งหมดและอยูใ่นครอบครัวของพระเจา้” (เอเฟซสั 2: 19) 

ท่านมีอาชีพใหม่ คือ อาชีพถวายเกียรติยศต่อพระเจา้ “พระเจา้ไดท้รงซ้ือท่านไวแ้ลว้ดว้ยราคา
สูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติยศแด่พระเจา้ดว้ยร่างกายของท่านเถิด...(1 โครินธ์ 6: 20) เหตุ
ฉะนั้น เม่ือท่านจะรับประทานจะด่ืม หรือจะท าอะไรก็ตาม จงกระท าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจา้
...(1 โครินธ์ 10: 31) ไม่วา่ท่านจะท าส่ิงใด ก็จงท าดว้ยความเตม็ใจ เหมือนกระท าถวายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย ์ ......(โคโลสี 3: 22) เราเป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้ท่ีทรงสร้างข้ึนในพระ
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เยซูคริสต ์ เพื่อใหป้ระกอบการดี ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงด าริไวล่้วงหนา้ เพื่อใหเ้รากระท า......ขา้พเจา้
ปรารถนาใหท้่านเนน้ในเร่ืองน้ี เพื่อคนทั้งหลายท่ีเช่ือในพระเจา้แลว้จะไดอุ้ตส่าห์กระท าการดี ” 

ท่านจะไม่เป็นคนเดิมเลย ไม่เป็นจริง ๆ ใหท้่านพยายามอธิบาย หรือ ใหเ้หตุผลตามท่ีท่าน
ตอ้งการ แต่คริสเตียนก็แตกต่างจากผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็น แตกต่างตรงท่ีเขาไม่ไดรั้บการบงัเกิดใหม่พระเจา้ทรง
ตรัสดงันั้น และก็เป็นอยา่งนั้น 

ถา้การเป็นคริสเตียนของท่านเหมือนเป็นการละเล่นอยา่งหน่ึง สามารถยดืหยุน่ประนีประนอม
กบัสถานการณ์ทุกแบบไดแ้สดงวา่ ท่านก าลงัหลงทางแลว้ ขอใหคุ้กเข่าลง และขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วย
ท่าน เพื่อเห็นแก่องคพ์ระคริสตเ์ถิด 

มีส่ิงอ่ืนท่ีจะเกิดกบัท่านดว้ยคือ โลกจะรู้วา่ ท่านไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ท่านไดบ้งัเกิดใหม่ 
อาจารยเ์ปาโลกล่าวไว ้ท่านจ าไดไ้หม “พระเจา้ขา้ คนเหล่านั้นทราบอยูว่า่ ขา้พระองคไ์ดจ้บัคน

ทั้งหลายท่ีเช่ือในพระองคไ์ปใส่คุกและเฆ่ียนตีตามธรรมศาลา และเม่ือเขาท าใหโ้ลหิตของสเทฟาโนผู ้
เป็นพยานฝ่ายพระองคต์กนั้น ขา้พระองคก์็ยนือยูใ่กลแ้ละเห็นชอบในการนั้นดว้ย และขา้พระองคเ์ป็น
คนเฝ้าเส้ือผา้ของคนท่ีฆ่าสเทฟาโนนั้น” 

ใช่คนทั้งหลายรู้ เขารู้ ท่านเคยเป็นอยา่งไรและปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เขาจบัตาดู ความเคล่ือนไหว
ทุกอยา่งของท่าน เพื่อจะดูวา่ ท่านเป็นคนเอาจริง หรือเป็นคนตบตา เขาคอยจบัค าพดูของท่านวา่ ทรยศ
ต่อเสียงจากสวรรค ์หรือ พระค าของพระเจา้หรือเปล่า ใช่ คนทั้งหลายรู้และหวงัวา่ท่านจะท าจริงได ้

เม่ือท่านประนีประนอมและเล่นสนุกกบัฝ่ายโลก ผูท่ี้จะประหลาดใจท่ีสุด คือ ผูห้มกมุ่นในทาง
โลก เขาอาจจะไม่เขา้ใจท่านมาก่อน “เขาประหลาดใจท่ีบดัน้ีท่านทั้งหลายไม่ไดป้ระพฤติชัว่เหมือน
อยา่งเขา และเขาก็กล่าวร้ายท่าน” (1 เปโตร 4: 4) และเขาอาจจะเกลียดชงัท่านมาก่อน “เพราะทา่นไม่ใช่
ของโลกเพราะเราไดเ้ลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชงัท่าน แต่คนเหล่านั้นจะแปลกใจ 
ผดิหวงัยิง่กวา่นั้นถา้ท่านทิ้งรอยช าระความผดิบาปโดยพระโลหิตของพระคริสต ์ ยอมตวัเป็นผูแ้พท้ั้ง ๆ 
ท่ีท่านสามารถเป็นผูช้นะได”้ 

ขอใหไ้ตร่ตรองความจริงต่อไปน้ีในหวัใจและจิตใจของท่าน 
เม่ือขา้พเจา้ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ ขา้พเจา้เปล่ียนไปและจะไม่เป็นคนเดิมเลย 
โลกรู้วา่ ขา้พเจา้เปล่ียนไป หวงัวา่ขา้พเจา้จะเปล่ียนไป และจะแปลกใจ และต าหนิถา้ขา้พเจา้ไม่

เป็นอยา่งนั้น 
ความจริงน้ี เป็นความหมายของโรม 6: 11 “เหมือนกนัเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือวา่ท่าน

ไดต้ายต่อบาป และมีชีวติสนิทกบัพระเจา้ในพระเยซูคริสต”์ (โรม 6: 11) จงนึกคิด ไตร่ตรอง และ
ใคร่ครวญใส่จิตใจของท่านกลบัไปกลบัมาจนกระทัง่ท่านไดเ้ช่ือเช่นนั้น 
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ขอใหเ้ช่ือขา้พเจา้เถิดวา่ ท่านจะรู้สึกทอ้แทใ้จกบัมาตรฐานของคริสเตียนซ่ึงสูง จนกวา่ท่านจะ
ไดนึ้กคิดถึงความจริงท่ีวา่ ท่านไดต้ายต่อส่ิงท่ีเป็นของทางโลก และมีชีวติอยูก่บัพระเจา้ จนกวา่ท่านจะ
ยอมรับความจริงนั้นแลว้ท่านจะไม่มีความสุขอยา่งแทจ้ริงต่อการท่ีอยูใ่นน ้าพระทยัพระเจา้เลย คนตาย
แลว้ คือ คนท่ีอดทนต่อการรบกวนเก่งท่ีสุด ถา้คนตายแลว้ฟ้ืนข้ึน เขาจะมีความช่ืนชมเป่ียมลน้ในจิตใจ
ยิง่กวา่ใคร ๆ ท่ีอยูร่อบขา้งตวัเรา นัน่เป็นความหมายของการตายต่อบาป และมีชีวติอยู ่(ฟ้ืนข้ึน) กบัพระ
เจา้ 

จงคน้พบตั้งแต่เด๋ียวน้ีเถิดวา่ หลกัเบ้ืองตน้ของการด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง คือ การยอมถวายตวัต่อ
พระเจา้ 

ตลอดชีวิตของท่านก่อนท่ีท่านพบความรอด ท่านไดย้อมจ านนต่อตนเองและต่อบาป “แมว้า่
ท่านตายแลว้โดยการละเมิดและการบาป คร้ังเม่ือก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวถีิของโลก 
ตามจา้วแห่งยา่นอากาศ คือวิญญาณท่ีครอบครองอยูใ่นคนทั้งหลายท่ีไม่เช่ือฟัง” 

แต่เด๋ียวน้ีฐานะของท่านเปล่ียนไปแลว้ ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ คนของสวรรค ์ ท่านไดรั้บ
สิทธิพิเศษท่ีถวายตวั ไม่ใช่กบัความบาปแต่กบัมิตรสหายคนใหม่ของท่านพระเยซูคริสตเ์จา้ “อยา่ยก
อวยัวะของท่านให้แก่บาป ใหเ้ป็นเคร่ืองใชใ้นการอธรรม แต่จงถวายตวัของท่านแด่พระเจา้ เหมือนหน่ึง
ดงัท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ และจงใหอ้วยัวะเป็นเคร่ืองใชใ้นการชอบธรรมถวายแด่พระเจา้” 

ถา้ขา้พเจา้ไดถ้วายตวัต่อพระเยซูคริสตเ์จา้อยา่งแทจ้ริง ดงันั้นทางง่าย ๆ ในการตดัสินการ
ประพฤติวา่ถูกหรือไม่ คือโยงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจะท าใหม้าเก่ียวขอ้งกบัพระองค ์

เม่ือสงสัย จงถามค าถามต่อไปน้ี 
- ส่ิงน้ีจะท าใหพ้ระองคไ์ดรั้บเกียรติยศ ไดรั้บความยนิดีหรือ ความเสียพระทยั 
- เป็นการแสดงวา่ เช่ือฟังพระองค ์หรือ ไม่เช่ือฟังพระองค ์
- อยูใ่นแนวทางท่ีขา้พเจา้รู้วา่ เป็นน ้าพระทยัของพระองคห์รือเปล่า 
- ท าความเจริญใหล้กัษณะนิสัย และชีวติจิตวิญญาณท่ีถวายเกียรติยศแด่พระเจา้หรือ

เปล่า 
- เป็นการแสดงตวัขา้พเจา้วา่ อยูฝ่่ายเดียวกบัผูติ้ดตามพระเจา้ หรือ ฝ่ายเดียวกบัคน

ของโลก 
- มนัจะเป็นท่ียอมรับในสายพระเนตร และความบริสุทธ์ิของพระเจา้ ณ บลัลงัก์

พิพากษาของพระคริสตห์รือไม่ 
- ส่ิงน้ีช่วยหรือขดัขวางชีวิตการอธิษฐานของขา้พเจา้ 



 56 

ส่ิงน้ีช่วยหรือขดัขวางการอ่าน การศึกษา และการฝังแน่นในพระวจนะของพระองค ์ ขอ้ควรจ า
ประการแรก “เม่ือท่านจะกระท าส่ิงใดดว้ยวาจา หรือดว้ยกายก็ตาม จงกระท าทุกส่ิงในพระนามของพระ
เยซูคริสตเ์จา้ และขอบพระคุณพระบิดาเจา้โดยพระองคน์ั้น” 

ประการท่ีสอง ความสัมพนัธ์ระหวา่งท่านกบัพี่นอ้งคริสเตียนชายหญิงก็เก่ียวขอ้ง อาจารยเ์ปา
โลกล่าววา่ “ถา้อาหารเป็นเหตุท่ีท าใหพ้ี่นอ้งของขา้พเจา้หลงผดิไป ขา้พเจา้จะไม่กินเน้ือสัตวอี์กต่อไป 
เพราะเกรงวา่ ขา้พเจา้จะท าใหพ้ี่นอ้งตอ้งหลงผดิไป....เม่ือท่านท าผดิต่อพวกพี่นอ้ง และท าร้ายจิตส านึก
ผดิชอบท่ีอ่อนของเขา ท่านก็ไดท้  าผดิต่อพระคริสตด์ว้ย” “จงตดัสินเสียดีกวา่” วา่จะไม่วางส่ิงท่ีท าให้
สะดุด หรือส่ิงกีดขวางทางของพี่นอ้ง 

ผูค้นเฝ้ามองดูท่าน ท่านรู้ แต่ส่ิงท่ีท่านอาจไม่ไดต้ระหนกัก็คือ มีบางคนในขณะน้ี ก าลงั
ประพฤติตามอยา่งการประพฤติของท่าน บางคน บางแห่ง ก าลงัลอกแบบท่าน จะเป็นอยา่งไร ถา้หาก
เขาก าลงัผลิตความเห็นแก่ตวัของท่าน ความอ่อนแอของท่าน การประนีประนอมกบัฝ่ายโลกของท่าน 
ความบาปผดิของท่าน ถา้เป็นเช่นนั้น ขอใหรี้บไปยงัธารน ้าพุแห่งพระโลหิตของพระคริสต ์ และให้
พระองค ์ ทรงช าระจิตใจของท่านใหส้ะอาด ท าใหชี้วติใหม่ เพื่อวา่จะไดเ้ป็นตวัอยา่งชนิดท่ีพระองค์
ตอ้งการจะใหเ้ป็นได ้“ท่านจงกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อใหเ้ขาจ าเริญข้ึน” (1 โครินธ์ 14: 26) 

ค าถามขณะน้ีไม่ใช่วา่ “ขา้พเจา้จะปล่อยตวัไดม้ากแค่ไหน โดยท่ียงัไดรั้บความรอดอยู”่ พระเจา้
ทรงหา้ม ขา้พเจา้ควรตอ้งถามวา่ “และเร่ืองน ้าพระทยัของพระคริสตเ์ล่า เร่ืองท่ีขา้พเจา้จะเป็นตวัอยา่ง
เพื่อเพื่อนคริสเตียนเล่า” 

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองไม่ไดจ้บลงแค่น้ี ความสัมพนัธ์ของท่านกบัโลกของผูไ้ม่รอด และของผร้ีาย
และพญามาร ยงัมีอยู ่

ลองพิจารณาพญามาร มนัสนใจท่ีจะท าลายค าพยานของท่านใช่ไหม อ่านโยบ 1 และ 2 เพื่อ
ค าตอบของทา่น พญามารชอบท่ีจะน าท่านไปสู่ความบาป เพื่อมนัจะสามารถกลบัไปและหวัเราะต่อพระ
พกัตร์พระเจา้ และพดูกระทบพระองคเ์ก่ียวกบัเร่ืองของท่านได ้ ท่านจะปล่อยใหม้นัมีโอกาศท าเช่นนั้น
หรือ 

จงพิจารณาศตัรูของพระเจา้ อ่าน 2 ซามูเอล 12: 9-14 “อยา่งไรก็ตาม” นาธนักล่าววา่ “ฝ่าพระ
บาทไดเ้หยยีดหยามพระเจา้อยา่งท่ีสุดดว้ยการกระท าคร้ังน้ี” ท่านจะยอมอ่อนแอยอมประนีประนอมกบั
ความบาป และใหผู้เ้กลียดชงัพระเจา้รอบ ๆ ท่านมีโอกาสท่ีจะเหยยีดหยามและแช่งด่าพระเจา้ และท าให้
พระเจา้สลดพระทยั เป็นเหตุท่ีท าใหร้อยแผลท่ีกางเขนเปิดออกอีกหรือ ขอใหท้่านคิดก่อน ก่อนท่ีท่าน
จะท า 
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ในฐานะคริสเตียน ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งมีรายการท่ีท าไดแ้ละหา้มท า ส่ิงท่ีท่านตอ้งการในการกา้ว
ไปขา้งหนา้ คือ ความรู้เก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ของท่าน การถวายตวัจริง ๆ กบัพระคริสต ์ความรักท่ีมีต่อ
ผูอ่ื้น ความเกลียดชงัพญามารและความบาปอยา่งแทจ้ริง ความเกรงกลวัพระเจา้แทจ้ริง นอกเหนือจาก
นั้นปล่อยใหเ้ป็นภาระของพระองค ์ เพราะ “พระองคท์รงตั้งตน้การดีไวใ้นพวกท่านแลว้ จะทรงกระท า
ใหส้ าเร็จจนถึงวนัแห่งพระเยซูคริสต”์ และ “เพราะวา่พระเจา้เป็นผูท้รงกระท ากิจอยูภ่ายในท่าน ใหท้่าน
มีใจปรารถนาทั้งในประพฤติตนชอบพระทยัของพระองค”์ (ฟีลิปปี 2: 13) 

ข้อพระคมัภีร์ทีม่ใีนบทที ่9 

1. เหตุฉะนั้นถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระคริสต ์ ผูน้ั้นก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิงสารพดัท่ีเก่า ๆ ท่ีล่วง
ไป น่ีแนะ กลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น 2 โครินธ์ 5:17 

2. ในการท่ีพระเจา้ทรงน าบุตรมากหลายไปสู่ศกัด์ิศรีก็เป็นการเหมาะสมแลว้ ท่ีพระเจา้ผูซ่ึ้งทุก
ส่ิงด ารงอยูโ่ดยพระองคแ์ละเพื่อพระองค ์ จะทรงใหผู้เ้บิกทางความรอดใหเ้ขาเหล่านั้น พร้อมท่ีจะทรง
ด าเนินงานน้ีโดยทรงให้รับความทุกขท์รมาน ฮีบรู 2: 10 

3. จงทนการยากล าบากดว้ยกนักบัทหารท่ีดีของพระเยซูคริสต ์ 2 ทิโมธี 2: 3 เหตุฉะนั้นจงรับ
ยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ไว ้ เพื่อท่านจะไดต่้อตา้นในวนัอนัชัว่ร้ายนั้นและเม่ือเสร็จแลว้จะอยูอ่ยา่ง
มัน่คงได ้

เหตุฉะนั้นท่านจงมัน่คง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทบัทรวงเคร่ืองป้องกนัอก
และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความพร่ังพร้อมมาสวมเป็นรองเทา้ และพร้อมกบั
ส่ิงทั้งหมดน้ี จงเอาความเช่ือเป็นโล่ ดว้ยโล่นั้นท่านจะไดด้บัลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความ
รอดเป็นหมวกเหล็กป้องกนัศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะพระเจา้ จง
อธิษฐานวงิวอนทุกอยา่ง จงขอโดยพระวญิญาณทุกเวลา ทั้งน้ีจงระวงัตวัดว้ยความเพียรทุกอยา่ง จง
อธิษฐานเพื่อธรรมชิกชนทุกคน เอเฟซสั 6: 3-18 

4. ดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลาย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหน้ี แต่มิใช่เป็นหน้ีฝ่ายเน้ือหนงั ท่ีจะด าเนิน
ชีวติตามเน้ือหนงั เพราะวา่ถา้ท่านทั้งหลายด าเนินชีวติตามฝ่ายเน้ือหนงัแลว้ ท่านจะตอ้งตาย แต่ถา้โดย
ฝ่ายวญิญาณ ท่านไดท้  าลายการของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะด ารงชีวติได ้โรม 8: 12-13 

5. เหมือนกนัเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือวา่ท่านไดต้ายต่อบาปและมีชีวติสนิทกบัพระเจา้
ในพระเยซูคริสต ์โรม 6: 11 

6. เพราะวา่เราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค ์ ท่ีทรงสร้างข้ึนในพระเยซูคริสตเ์พื่อใหป้ระกอบการ
ดี ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงด าริไวล่้วงหนา้เพื่อให้เรากระท า เอเฟซสั 2: 10 

7. ค  าน้ีเป็นค าจริง 
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ขา้พเจา้ปรารถนาใหท้่านเนน้เร่ืองเหล่าน้ี เพื่อคนทั้งหลายท่ีเช่ือในพระเจา้แลว้จะไดอุ้ตส่าห์
กระท าการดี การเหล่าน้ีดี และเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง ทิตสั 3:8 

8. ขา้พเจา้จึงทูลวา่ “พระเจา้ขา้ คนเหล่านั้นทราบอยูว่า่ ขา้พระองคไ์ดจ้บัคนทั้งหลาย ท่ีเช่ือใน
พระองคไ์ปใส่คุกและเฆ่ียนตีตามธรรมศาลา และเม่ือเขาท าให้โลหิตของสเทฟาโนผูเ้ป็นพยานฝ่าย
พระองคต์กนั้น ขา้พระองคก์็ยนือยูใ่กลแ้ละเห็นชอบในการนั้นดว้ย และขา้พระองเ์ป็นคนเฝ้าเส้ือผา้ของ
คนท่ีฆ่าสเทฟาโนนั้น” 

9. ถา้ท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซ่ึงเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก 
เพราะเราไดเ้ลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชงัท่าน ยอห์น 15: 19 

10. พระองคท์รงกระท าใหท้่านทั้งหลายมีชีวติอยู ่ แมว้า่ท่านตายแลว้โดยการละเมิดและการ
บาปคร้ังเม่ือก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวถีิของโลก ตามเจา้แห่งยา่นอากาศ คือวญิญาณท่ี
ครอบครองอยูใ่นคนทั้งหลายท่ีไม่เช่ือฟัง เอเฟซสั 2: 1-2 

11. อยา่ยกอวยัวะของท่านใหแ้ก่บาป ใหเ้ป็นเคร่ืองใชใ้นการอธรรม แต่จงถวายตวัของท่านแก่
พระเจา้เหมือนหน่ึงคนท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ และจงใหอ้วยัวะเป็นเคร่ืองใชใ้นการชอบธรรม
ถวายแด่พระเจา้ เพราะวา่บาปจะครอบง าท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได ้ เพราะวา่ท่านทั้งหลายมิไดอ้ยูใ่ต้
ธรรมบญัญติัแต่อยูใ่ตพ้ระคุณ 

ถา้เช่นนั้นจะเป็นอยา่งไรต่อไป เราจะท าบาปเพราะมิไดอ้ยูใ่ตธ้รรมบญัญติัแต่อยูใ่ตพ้ระคุณ
กระนั้นหรือ ก็อยา่ใหเ้ป็นอยา่งนั้นเลย ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือวา่ ถา้ท่านยอมรับใชฟั้งค าของผูใ้ด ท่านก็
เป็นทาสของผูท่ี้ทาสของผูท่ี้ท่านเช่ือฟังนั้น คือเป็นทาสของบาปซ่ึงน าไปสูความตาย หรือเป็นทาสของ
การเช่ือฟังซ่ึงน าไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม 

แต่จงขอบพระคุณพระเจา้ เพราะวา่เม่ือก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาป แต่บดัน้ีท่านมีใจเช่ือฟัง
หลกัค าสอนนั้นซ่ึงทรงใหค้รอบครองท่าน เม่ือท่านพน้จากบาปแลว้ ท่านก็ไดเ้ป็นทาสของความชอบ
ธรรม ขา้พเจา้ยกเอาตวัอยา่งมนุษยม์าพดู เพราะเหตุเน้ือหนงัของท่านอ่อนก าลงั เพราะท่านเคยใหอ้วยัวะ
ของท่านเป็นทาสของการโสโครก และของการบาปซอ้นบาปฉนัใด บดัน้ีท่านจงให้อวยัวะของท่านเป็น
ทาสของความชอบธรรม เพื่อใหถึ้งการช าระใหบ้ริสุทธ์ิฉนันั้น 

เม่ือท่านทั้งหลายเป็นทาสของบาป ความชอบธรรมก็ไม่ไดค้รอบครองท่าน ขณะนั้นท่านได้
ประโยชน์อะไรในการเหล่านั้น ซ่ึงบดัน้ีท่านทั้งหลายก็ละอาย ดว้ยวา่ผลสุดทา้ยของการเหล่านั้นก็คือ
ความตาย แต่เด๋ียวน้ีท่านทั้งหลายพน้จากการเป็นทาสของบาป และกลบัมาเป็นทาสของพระเจา้แลว้ผล
สนองท่ีท่านไดรั้บก็คือ การช าระใหบ้ริสุทธ์ิ และผลสุดทา้ยคือชีวตินิรันดร์ เพราะวา่ค่าจา้งของความ
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บาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจา้ คือ ชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เรา โรม 6: 13-23 

12. และเม่ือท่านจะกระท าส่ิงใดดว้ยวาจาหรือดว้ยกายก็ตาม จงกระท าทุกส่ิงในพระนามของ
พระเยซูคริสตเ์จา้ และขอบพระคุณพระบิดาเจา้ โดยพระองคน์ั้น โคโลสี 3: 17 

13. ฉะนั้นเม่ือท่านท าผดิต่อพี่นอ้ง และท าร้ายจิตส านึกผิดชอบท่ีอ่อนของเขาท่านก็ไดท้  าผดิต่อ
พระคริสตด์ว้ย 

เหตุฉะนั้นถา้อาหารเป็นเหตุท่ีท าใหพ้ี่นอ้งของขา้พเจา้หลงผดิไป ขา้พเจา้จะไม่กินเน้ือสัตวอี์ก
ต่อไป เพราะเกรงวา่ขา้พเจา้จะท าใหพ้ี่นอ้งตอ้งหลงผดิไป 1 โครินธ์ 8: 12-13 

14. ดงันั้นเราอยา่กล่าวโทษกนัและกนัอีกเลย แต่จงตดัสินใจเสียดีกวา่ วา่จะไม่วางส่ิงซ่ึงท าให้
สะดุด หรือส่ิงกีดขวางทางของพี่นอ้ง โรม 14: 13 

15. ขา้พเจา้แน่ใจวา่ พระองคผ์ูท้รงตั้งตน้การดีไวใ้นพวกท่านแลว้ จะทรงกระท าใหส้ าเร็จจนถึง
วนัแห่งพระเยซูคริสต ์ฟีลิปปี 1: 6 
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