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คาปรารภพิมพ์
หนังสื อเรื่ อง “สุ ดปลายแผ่ นดินโลก” นี้ ทำงกองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ ได้จดั พิมพ์ข้ ึนเป็ นครั้ง
ที่ 2 แล้ว ครั้งที่ 1 พิมพ์เมื่อปี 1967 โดยมีชื่อว่ำ “การเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์ ” หนังสื อเล่มนี้ มีเนื้อหำ
สำระที่เป็ นประโยชน์ เหมำะสำหรับคริ สเตียนทุกคน ที่มีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำในอันที่จะเป็ น
พยำนเพื่อพระคริ สต์
คริ สเตียนหลำยคนอยำกจะเป็ นพยำน อยำกนำคนมำรับเชื่ อพระเจ้ำ แต่ติดปั ญหำอยูต่ รงที่วำ่ ไม่
ทรำบว่ำจะเป็ นพยำนได้อย่ำงไรและด้วยวิธีไหน?
หนังสื อเล่มนี้ช่วยท่ำนได้
ท่ำนจะพบตั้งแต่เริ่ มแรกในกำรเตรี ยมเป็ นพยำน กำรเสำะหำพลังฤทธิ์ ช่วย เครื่ องมือ สถำนที่
ตัวอย่ำง ไหวพริ บ จนกระทัง่ ถึง กำรเก็บเกี่ยวดวงวิญญำณ
สิ่ งสำคัญที่สุดที่ท่ำนจะพลำดเสี ยมิได้ก็คือ “เคล็ดลับในการเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์ ” ถ้ำขำด
เสี ยซึ่ งสิ่ งนี้แล้ว งำนนำคนมำถึงควำมรอดจะไร้ผลโดยสิ้ นเชิง
ขอพระเจ้ำทรงช่วยท่ำนให้ได้พบกับเคล็ดลับสุ ดยอดในหนังสื อเล่มนี้
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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1. “การเป็ นพยาน” คืออะไร
พจนำนุกรมให้คำจำกัดควำมว่ำ “พยาน” คือ “ผู้ร้ ู เหตุการณ์ ” ดังนั้นกำรเป็ นพยำนก็คือ กำร
บอกให้คนอื่นทรำบถึงสิ่ งที่ตนให้เห็น ได้ยนิ หรื อได้ประสบมำ ท่ำนคงเข้ำใจถึงกำรเป็ นพยำนในศำล
ของผูท้ ี่ถูกเรี ยกให้ไปเป็ นพยำนในคดีต่ำง ๆ กำรเป็ นพยำนของคริ สเตียนก็มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกับกำร
เป็ นพยำนในศำลนั้นเอง ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ใช้คำว่ำ “เป็ นพยาน” สำหรับผูซ้ ่ ึงได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว โดยฤทธิ์ อำนำจของพระเยซูคริ สตเจ้ำ และเต็มใจที่จะบอกให้คนอื่นทรำบ
เกี่ยวกับพระคริ สต์ และประสบกำรณ์ที่ตนมีกบั พระองค์
คำว่ำ “เป็ นพยำน” ดังที่ใช้ในพระคริ สตธรรมใหม่ ทำให้เรำเห็นรำกฐำนสำคัญของคริ สเตียน
กำรรับควำมรอดเป็ นประสบกำรณ์ที่ใหญ่ยงิ่ ของคริ สเตียน
และบุคคลที่เป็ นคริ สเตียนซึ่ งได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงใหม่ ชีวติ ทุกกระเบียดนิ้วของเขำได้รับกำรเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้ำ ไม่วำ่ เขำจะทรำบ
ควำมจริ งข้อนี้หรื อไม่ก็ตำม ชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของเขำก็ได้เป็ นตัวอย่ำงให้คนอื่นทรำบโดยปริ ยำย
แล้วว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงสำมำรถกระทำอะไรในชีวิตของเขำบ้ำง
เรำสำมำรถวำงแผนกำรที่จะเป็ นพยำนที่ดีได้ และสำมำรถหำแบบอย่ำง ในกำรเป็ นพยำนที่
ได้ผลในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เมื่อเรำติดตำมกำรทรงนำของพระเจ้ำ พระองค์จะทรงประทำนกำลัง
และสติปัญญำให้เรำมีมำกเพียงพอที่จะทำให้กำรเป็ นพยำนของเรำบังเกิดผล
ขอท่ำนอย่ำได้นึกว่ำกำรเป็ นพยำนที่ดีตอ้ งประกอบด้วยศิลปะ กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรเตรี ยมตัว
ฝึ กฝนอย่ำงดียงิ่ เสมอไป แท้ ที่จริ งการเป็ นพยาน ควรจะเป็ นปกตินิสัยทั่วไปอย่ างหนึ่งของคริ สเตียน ซึ่ ง
จะขาดเสี ยมิได้ เป็ นกิจวัตรประจาวันที่ น่าสนใจและนาความสุขความยินดีมาสู่เรา มีวถิ ีทำงมำกมำยและ
สถำนที่หลำยร้อยแห่ง ที่เปิ ดโอกำสให้แก่คริ สเตียนเป็ นพยำนถึงควำมรักและชีวติ ที่ได้รับจำกพระเยซู
คริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ
กำรเป็ นพยำนก็เป็ นสิ่ งที่น่ำตื่นเต้นเช่นกัน เพรำะมักเป็ นก้ำวแรกที่นำวิญญำณจิตของคนอื่น มำ
พบประสบกำรณ์อนั ใหญ่ยงิ่ เกี่ยวกับควำมรอดในพระเยซูคริ สต์ คนซึ่ งได้ยนิ คำพยำนของท่ำนอำจจะเข้ำ
มำหำพระเจ้ำ และต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ เพรำะท่ำนได้ใช้สิทธิ ของท่ำน
เป็ นเครื่ องมือสำหรับงำนอันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ โดยที่ท่ำนยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงใช้ท่ำน
ผลงำนของท่ำนได้ทำให้บุคคลอีกคนหนึ่ง ได้รับกำรบังเกิดใหม่เข้ำในครอบครัวของพระเจ้ำ
และโปรดอย่ าลืมว่ า การเป็ นพยาน เป็ นหน้ าที่ของคริ สเตียนทุกคน พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไม่
เคยกล่ำวว่ำงำนอันสำคัญนี้ พระเจ้ำทรงมอบหมำยให้บำงคนที่พระองค์ทรงรักและเลือกสรรให้กระทำ
เป็ นพิเศษเท่ำนั้น โปรดอย่ำนึกว่ำกำรเป็ นพยำนเป็ นงำนของนักเทศน์ ศิษยำภิบำล มิชชันนำรี และ
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คนงำนของพระเจ้ำเท่ำนั้น แต่เป็ นหน้ำที่โดยตรงของท่ำน ซึ่ งท่ำนต้องกระทำเสมอ และควรกระทำด้วย
ควำมชื่นชมยินดี
ยิง่ กว่ำนั้น พระเจ้ำทรงสนพระทัยที่สุดเมื่อท่ำนเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ นี่ เป็ นน้ ำพระทัยอันแรง
กล้ำของพระองค์ ขอกล่ำวย้ำในที่น้ ีอีกครั้งหนึ่งว่ำ พระเจ้ำมิได้ทรงมอบหมำยงำนนี้ให้บุคคลบำงจำนวน
เท่ำนั้น แต่ทรงมอบหมำยให้คริ สเตียนทุกคน
ขอให้ท่ำนจงอ่ำนต่อไป เพรำะมีคำแนะนำที่เป็ นประโยชน์แก่ท่ำน เพื่อท่ำนจะได้ทรำบว่ำ ท่ำน
ควรเป็ นพยำนอย่ำงไรที่ไหน และเพรำะเหตุใด เรำหวังอย่ำงยิง่ กว่ำชีวติ คริ สเตียนของท่ำนจะได้รับ
ควำมสุ ขมำกขึ้นเป็ นพันเท่ำ จำกกำรดำเนินตำมทำงของพระเจ้ำ นอกจำกนั้น โดยกำรเป็ นพยำน ท่ำนยัง
จะได้ส่ ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินสวรรค์

ก. เป็ นงานธรรมดา
ก่อนอื่น ท่ำนควรทรำบว่ำ กำรเป็ นพยำนเป็ นงำนธรรมดำ งำนปกติส่วนหนึ่งของชี วติ ใหม่ของ
ท่ำน ไม่ใช่กิจวัตรซึ่ งท่ำนจะเลือกว่ำจะทำในวันนี้แล้ว ไม่กระทำในวันพรุ่ งนี้ กำรเป็ นพยำน มิใช่งำน
พิเศษที่ทำเฉพำะวันอำทิตย์ หำกท่ำนเป็ นคริ สเตียน ท่ำนจะต้องเป็ นพยำนตลอด 24 ชัว่ โมงของทุกวัน
ยิง่ กว่ำนั้น กำรเป็ นพยำนควรจะเป็ นสิ่ งที่นำควำมอิ่มอกอิ่มใจและควำมพึงพอใจมำสู่ ท่ำน
ให้เรำวิเครำะห์ดูปัญหำต่อไปนี้สักครู่ หนึ่ง ก่อนที่ท่ำนได้พบพระเยซูคริ สต์ ชีวติ ของท่ำนเป็ น
อย่ำงไร แม้ขณะนั้นท่ำนอำจไม่ทรำบ แต่เป็ นควำมจริ งที่จะปฏิเสธไม่ได้วำ่ ท่ำนอยูใ่ นสภำพของคนชัว่
ท่ำนเป็ นคนบำปคนหนึ่ง (โรม 3:23) เพรำะว่ำ “ค่ าจ้ างของความบาปนั้นคือความตาย” (โรม 6:23) และ
ควำมตำยนั้น เป็ นควำมพินำศตลอดไปเป็ นนิตย์ ข้อควำมนี้ตรัสโดยพระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งเข้ำใจสภำวะทุกอย่ำง
ของตัวท่ำน ท่ำนไม่มีควำมสำมำรถแม้แต่นอ้ ยที่จะควบคุมควำมปรำรถนำฝ่ ำยเนื้ อหนังของท่ำน ท่ำน
เป็ นคนที่หมดหวัง หมดที่พ่ งึ เป็ นคนที่หลงหำยไปแล้ว และมีแต่รอคอยกำรถูกลงโทษ นัน่ เป็ นสภำพที่
น่ำเศร้ำสลดของท่ำนมิใช่หรื อ
และแล้ววันหนึ่ง สิ่ งอัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้น ท่ำนได้พบผูป้ ระเสริ ฐผูห้ นึ่ง คือองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ
พระองค์ทรงยืน่ ควำมจำนงในกำรช่วยเหลือท่ำน ให้พน้ จำกสภำพของท่ำนที่หลงหำยไปในควำมบำป
(1 เปโตร 2:24) พระองค์ได้ทรงวำงโครงกำรช่วยเหลือท่ำน บนรำกฐำนที่บริ สุทธิ์ และชอบธรรมที่สุด
คือพระองค์เองได้ทรงรับสภำพคนบำปแทนท่ำน ทรงทนทุกข์ทรมำนทุกอย่ำง เพื่อท่ำนจะได้หลุดพ้น
จำกโทษแห่งควำมบำป และทรงตำยแทนท่ำนเพื่อท่ำนจะได้รับชีวติ ควำมจริ งนี้ประเสริ ฐยิง่ จนยำกที่
เรำจะเชื่ อได้วำ่ เป็ นจริ ง แต่ก็เป็ นควำมจริ งอยูน่ นั่ เอง
ในที่สุดท่ำนก็ได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน ด้วยควำมยินดีและด้วยกำร
ขอบพระคุณ ท่ำนได้เชื่ อและไว้วำงใจในคำสัญญำของพระองค์ พระองค์จะทรงปฏิบตั ิตำมเสมอ และ
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พระองค์ทรงรักษำคำมัน่ สัญญำจริ ง ๆ จะกล่ำวได้วำ่ ภำระแห่งควำมบำปได้หลุดออกจำกท่ำนอย่ำง
สิ้ นเชิงในชัว่ พริ บตำเดียวก็วำ่ ได้ ควำมยินดีและสันติสุขอย่ำงมหัศจรรย์ก็ได้เข้ำมำแทนที่ ซึ่ งท่ำนไม่เคย
ประสบมำก่อนเลย ท่ำนทรำบได้อย่ำงแน่นอนว่ำ ท่ำนได้รับควำมรอดแล้ว ควำมบำปของท่ำนได้หลุด
หำยไปและท่ำนรู ้สึกปลอดโปร่ งใจ
ชีวิตของท่ำนแตกต่ำงจำกเมื่อก่อนทุกสิ่ งทุกอย่ำงได้รับกำร
เปลี่ยนแปลงใหม่ จิตใจของท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยควำมสุ ขควำมยินดีสุดที่จะพรรณนำ
ท่ำนได้รู้สึกขอบพระคุณพระเยซูคริ สต์ เป็ นอันมำกสำหรับควำมรักของพระองค์ และท่ำน
ต้องกำรให้คนอื่นรักกำรเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นนี้ดว้ ย ท่ำนได้อ่ำนเก็บซ่อนเรื่ องรำวควำมรอดของไว้ได้
ท่ำนจะต้องบอกให้คนอื่นทรำบ ให้คนในครอบครัวของท่ำนได้ยนิ ถึงเรื่ องนี้ ให้ผรู ้ ่ วมงำนของท่ำน
เข้ำใจเรื่ องนี้ ท่ำนต้องกำรให้ข่ำวประเสริ ฐนี้แพร่ พระจำยออกไปไกลและกว้ำงที่สุด จนถึงกับอยำก
ตะโกนจำกหลังคำเรื อนว่ำ “นี่แหละคือชีวิต นี่แหละคือเป้ ำหมำยในกำรดำเนินชีวิต นี่แหละเป็ นสิ่ งที่
ประเสริ ฐสุ ด”
แน่นอนทีเดียว กำรแสดงดังกล่ำวข้ำงต้น คือควำมหมำยของกำรเป็ นพยำนที่ได้กล่ำวถึงแล้ว
กำรเป็ นพยำนก็เป็ นอย่ำงนั้นแหละ ถ้ำท่ำนก็พ่ งึ ฤทธิ์ อนั ใหญ่ยงิ่ ของพระเยซูคริ สต์ชีวิตของท่ำนก็ตอ้ งอยู่
บนรำกฐำนที่มนั่ คงแข็งแรง ท่ำนจึงมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ ที่จะให้คนอื่นประสบควำมรัก และ
กำรเปลี่ยนแปลงใหม่ในกำรรับควำมรอด เช่นเดียวกับที่ท่ำนได้ประสบมำแล้ว ท่ำนไม่สำมำรถเก็บ
ควำมยินดีไว้ในจิตใจของท่ำน ท่ำนต้องกำรแบ่งปั นควำมยินดีของท่ำนให้คนอื่นด้วย ท่ำนต้องกำรบอก
ให้คนทั้งโลกทรำบเสี ยด้วยซ้ ำ เพรำะท่ำนเข้ำใจว่ำ ถ้ำพระเยซูคริ สต์สำมำรถเปลี่ยนแปลงท่ำนได้
พระองค์ก็ทรงสำมำรถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เช่นกัน และควำมเข้ำใจของท่ำนก็ถูกต้อง

ข. เป็ นงานสาคัญ
แม้แต่จะเป็ นควำมจริ งที่วำ่ กำรเป็ นพยำนเป็ นงำนธรรมดำสำมัญอย่ำงหนึ่งของคริ สเตียน แต่เรำ
ก็อย่ำมองข้ำมควำมสำคัญของงำนนี้เสี ย พระเจ้ำได้ทรงเลือกใช้วธิ ี กำรนี้เพื่อทำให้ชำยหญิงไม่วำ่ แก่หรื อ
หนุ่ม ตลอดจนเด็ก ๆ ทัว่ โลกได้ยนิ ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ จึงกล่ำวได้วำ่ “กำรเป็ นพยำน” เป็ น
ภำรกิจที่ใหญ่ยงิ่ ที่สุดในโลก
ให้เรำพิจำรณำต่อไปว่ำ อะไรเกิดขึ้นเมื่อท่ำนเป็ นพยำนก่อนอื่น ท่ำนต้องทรำบว่ำ คนที่ได้ยนิ
ได้ฟังคำพยำนของท่ำนเท่ำนั้น เป็ นมนุษย์ที่ไม่มีวนั ตำยหรื อสู ญสิ้ นไป วิญญำณจิตของเขำยังจะมีชีวติ อยู่
ในที่ใด ๆ ที่หนึ่งกระทัง่ ล้ำน ๆ ปี ต่อไป หำกว่ำพระกิตติคุณเป็ นควำมจริ ง เรำจะพบบุคคลผูน้ ้ นั ใน
สถำนที่แห่งหนึ่งในสองแห่ง ไม่เมืองสวรรค์ก็เป็ นขุมนรก กำรที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะกลับใจใหม่ตอ้ นพระเยซู
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด หรื อยังคงดำเนินชี วติ ต่อไปในทำงที่น่ำสมเพช ซึ่ งจะนำเขำเข้ำสู่ ขมุ นรกอยูท่ ี่กำร
ตัดสิ นใจของบุคคลนั้น ต่อข่ำวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สตเจ้ำ
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สมมุติวำ่ ผูท้ ี่ท่ำนได้เป็ นพยำนให้เขำฟังนั้น ยินดีตอ้ นรับข่ำวประเสริ ฐนี้ สำนึกถึงสภำพที่ได้
หลงกระทำบำป และเต็มใจที่หนั กลับมำหำพระผูช้ ่วยให้รอด ขณะที่ท่ำนนำเขำต่อไปด้วยควำมอ่อน
สุ ภำพ ประกอบด้วยกำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เขำยอมรับว่ำเขำเป็ นคนผิดบำปจำเพำะพระเจ้ำ
องค์บริ สุทธิ์ และโดยควำมเชื่ อ เขำก็ตอ้ นรับองค์พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ จ เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดส่ วนตัวของเขำ ต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้น
แน่ นอน เราทราบดีว่า การนาวิญญาณทุกอย่ างอยู่ภายใต้ การทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผ้ ู
ไม่ เคยผิดพลาดทันทีที่จิตใจของคนบาปยอมเชื่ อ และปากของเขายอมรั บว่ าพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผู้ช่วย
ให้ รอดของเขา เขาก็ได้ รับการเปลี่ยนแปลงจากการเป็ นคนบาป มาเป็ นคนชอบธรรมทันที จากสภาพ
เป็ นลูกของมารมาเป็ นบุตรของพระเจ้ า จากสมาชิ กของขุมนรกมาเป็ นพลเมืองของแผ่ นดินสวรรค์ จาก
คนที่เป็ นกบฏต่ อต้ านกฏของพระเจ้ า มาเป็ นราชทูตของพระองค์ ผ้ เู ป็ นกษัตริ ย์เหนือกษัตริ ย์ทั้งปวง
ยิง่ กว่ำนั้น กำรเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่ถำวร สำเร็ จครบถ้วนบริ บูรณ์ พระเจ้ำ
ไม่ได้ทดสอบคนหนึ่งคนใด ก่อนที่จะรับเป็ นบุตรของพระองค์ กำรจัดเตรี ยมทำงรอดตั้งแต่ตน้ จนปลำย
เป็ นงำนของพระเจ้ำสำหรับมนุษย์ พระเจ้ำมิได้ทรงเหลือสิ่ งใด ให้มนุษย์กระทำเพื่อพระองค์ในเรื่ องนี้
พระองค์ตรัสอย่ำงไรก็ทรงตั้งพระทัยอย่ำงนั้น และทรงปฏิบตั ิตำมโครงกำรของพระองค์ จนสำเร็ จ
สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประกำร
จงสังเกตว่ำ เมื่อคนหนึ่งคนใดเป็ นคริ สเตียนใหม่ ๆ เขำได้รับอะไรจำกพระเยซูคริ สต์บำ้ ง
ประการแรก เขำได้รับกำรอภัยโทษจำกควำมผิดบำปทั้งสิ้ น (โรม 8:1-10) ซึ่ งควำมบำปเหล่ำนั้น
จะไม่อำจฟ้ องร้องเขำได้อีก เพรำะพระเยซูคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำได้แบกภำระของเขำ และได้
ทรงตำยไถ่โทษแทนเขำแล้ว
ประการทีส่ อง เขำได้รับชีวิตใหม่ ชีวติ นิ รันดร์ ซึ่ งไม่มีวนั สู ญสิ้ นเป็ นนิ จ
ประการทีส่ าม ผูท้ ี่เชื่อพระเยซูคริ สต์ใหม่ ๆ ได้ตอ้ นรับ “แขก” คนใหม่ในชีวติ จิตใจของเขำ คือ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ
นอกจากนั้น
เขายังจะได้ รับฤทธิ์ อานาจใหม่ การทรงนาใหม่
ความสามารถใหม่ เพื่อนใหม่ ความกระตือรื อร้ นใหม่ และได้ เข้ าสังคมใหม่ ทุกสิ่ งทุกอย่ างกลายเป็ น
ของใหม่ ทั้งนั้น พระคริ สตธรรมคัมภีร์เรี ยกเขาว่ า เป็ นคนที่ พระเจ้ าทรงสร้ างใหม่ (2 โคริ นธ์ 5:17)
พี่นอ้ งที่รักในพระคริ สต์ ท่ำนเป็ นผูท้ ี่จะนำพระพรอันล้ ำค่ำนี้ไปสู่ คนที่ยงั ไม่เชื่อ มีสิ่งอื่นใดใน
ชีวติ ที่ประเสริ ฐกว่ำงำนนี้หรื อ
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2. กุญแจไขสู่ ความสาเร็จในการเป็ นพยาน
พระคริ สตธรรมใหม่ท้ งั เล่ม เต็มไปด้วยเรื่ องรำวที่ประทับใจ เกี่ยวกับกำรเป็ นพยำน พระกิตติ
คุณเป็ นข่ำวที่ประเสริ ฐที่สุด ซึ่ งเรำควรบอกให้คนอื่นทรำบ เรำบอกข่ำวนี้ได้อย่ำงไร โครงกำรของพระ
เจ้ำคืออะไร และใครจะเป็ นพยำน
มีขอ้ พระธรรมซึ่ งน่ำสังเกตอยูข่ อ้ หนึ่ง ซึ่ งเผยให้เรำทรำบถึงยุทธวิธีของพระเจ้ำ ในกำรแพร่ ข่ำว
ประเสริ ฐแห่งพระบุตรของพระองค์แก่ชำวโลก ข้อพระธรรมนี้เป็ นคำตรัสสุ ดท้ำยของพระเยซูคริ สต์
ก่อนที่พระองค์เสด็จกลับสู่ เมืองสวรรค์ ข้อพระธรรมนี้กล่ำวว่ำ “แต่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำน
ฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำ ในกรุ ง
เยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำย มณฑลสะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก” (กิจกำร 1:8)
“แต่ ท่านทั้งหลาย....” เรื่ องนี้เกิดขึ้นที่ภูเขำมะกอกเทศ ขณะนั้นพระเยซูคริ สต์กำลังจะเสด็จกลับ
สู่ สวรรค์ พระเยซูคริ สต์ตรัสคำนี้กบั สำวสิ บเอ็ดคนของพระองค์ ที่ชุมนุมกันอยูท่ ี่นนั่ แต่แท้จริ ง พระองค์
มิได้จำกัดคำบัญชำอันสำคัญนี้ เฉพำะสำวกสิ บเอ็ดคนเท่ำนั้น พระองค์ทรงวำงโครงกำรล่วงหน้ำให้แก่
คริสเตียนทุกคนในยุคทุกสมัย และแน่นอนที่สุด พระองค์ตรัสคำสั่งนี้แก่เรำทุกคนในปั จจุบนั ด้วย
“จะได้ รับพระราชทานฤทธิ์เดช....” คำว่ำ “ฤทธิ์เดช” ที่ใช้ในกรณี น้ ี หมำยถึงอำนำจในกำร
เผยแพร่ ข่ำวประเสริ ฐ ควำมสำมำรถ และพลังอำนำจ ในกำรกระทำให้น้ ำพระทัยอันใหญ่ยงิ่ ของพระเจ้ำ
สำเร็ จ และในวันเทศกำลเพ็นเทคศเต พระเจ้ำได้ประทำนฤทธิ์ อำนำจนี้แก่ผทู ้ ี่เชื่อในพระองค์ โดยอำศัย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตรำบเท่ำทุกวันนี้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ยงั คงสถิตอยูใ่ นจิตใจคริ สเตียนทุกคน ที่
บังเกิดใหม่อย่ำงแท้จริ ง และโดยกำรสถิตอยูด่ ว้ ยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ ี เรำก็ได้ฤทธิ์ อำนำจนี้จำก
พระเจ้ำ
“เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่ าน...” ควำมจริ งนี้ ขอ้ นี้มิได้เน้นถึงกำรเสด็จมำ
ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่อย่ำงเดียว แต่ได้เน้นถึงพระรำชกิจของพระวิญญำณที่จะกระทำด้วย กำร
“เสด็จมาเหนือท่าน” พระวิญญำณบริ สุทธิ์ หมำยถึง กำรประกอบไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ใน
วิญญำณจิตของท่ำนด้วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสำคัญและจำเป็ นมำก กำรเป็ นพยำนจะสำเร็ จผลไม่ได้ หำกท่ำน
ไม่ได้ประกอบไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จริ ง ๆ เพรำะพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูป้ ระทำน
สติปัญญำ ควำมสำมำรถทุกอย่ำงให้แก่ท่ำน และทรงเป็ นผูน้ ำท่ำนในกำรเป็ นพยำน
“และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยาน” คำว่ำ “พยาน” มำจำกคำในภำษำกรี กคำหนึ่งซึ่ งแปลว่ำ “ผู้
ยอมสละชีวติ ” ถ้ำใช้สำหรับคริ สเตียนก็แปลว่ำ “ผู้ยอมเสี ยสละชี วิตเพื่อพระเจ้ า” ในประวัติศำสตร์
คริ สตจักรสมัยแรก ผูท้ ี่เป็ น “พยาน” หมำยถึงผูท้ ี่พร้อมเสมอที่จะเผชิญอันตรำยต่อกำรข่มเหงรังแกและ
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ควำมตำย อย่ำงไรก็ตำม ควำมหมำยที่แท้จริ งของคำนี้ ก็คือควำมหมำยเดียวกับที่เรำใช้ในปั จจุบนั นี้ เอง
คือกำรบอกกล่ำวคนอื่นให้ทรำบในสิ่ งที่ท่ำนทรำบว่ำเป็ นจริ ง ชีวติ ประจำวันของเรำจะต้องรับรองและ
สำแดงถึงควำมจริ งที่เรำเป็ นพยำนนั้นด้วย
“ฝ่ ายเรา..” นี่คือหัวใจของกำรเป็ นพยำน เรำทรำบว่ำบุคคลที่อยูด่ ว้ ยกันกับพระเยซูคริ สต์ ก่อน
พระองค์จะเสด็จกลับเมืองสวรรค์ คือชำวยิว ผูซ้ ่ ึงมีลทั ธิควำมเชื่อตำมพระบัญญัติ และเคร่ งครัดในกำร
รักษำพระบัญญัติน้ นั ตั้งแต่น้ ีไปเขำจะเริ่ มปฏิบตั ิแบบใหม่ เป็ นพยำนถึง “บุคคล” ผูห้ นึ่ง คือพระเยซู
คริสต์ และกำรเป็ นพยำนนั้นต้องมีจุดศูนย์กลำงอยูท่ ี่พระองค์ กำรเสด็จมำบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระองค์
กำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ พระวจนะของพระองค์ กำรทรงสิ้ นพระชนม์ กำรฟื้ นคืนพระชนม์
และกำรเสด็จกลับมำของพระองค์ สิ่ งเหล่ำนี้ลว้ นแต่ตรงกันข้ำมกับพระบัญญัติที่พวกเขำเคยรักษำแต่
โบรำณกำลและกำรเป็ นพยำนของเขำจะขำดเสี ยซึ่งพระเยซูคริ สต์ไม่ได้
“ในกรุ งเยรู ซาเล็ม...” ขณะนั้นเหล่ำสำวกอยูใ่ นกรุ งเยรู ซะเล็ม พระเจ้ำทรงสำแดงน้ ำพระทัย
ของพระองค์ให้ทรำบอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรเป็ นพยำนของเขำจะต้องวำงรำกฐำนในกรุ งเยรู ซำเล็มเสี ยก่อน
เหตุที่เป็ นเช่นนี้ บำงทีอำจจะเป็ นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ที่ตอ้ งกำรให้กิตติคุณของพระองค์ เริ่ มต้นจำกที่
ฐำนที่พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์และฟื้ นคืนพระชนม์ก่อนที่อื่นใดก็ได้ แน่นอนทีเดียวพระเยซูคริ สต์
จะต้องเป็ นที่รู้จกั กันดีในกรุ งเยรู ซำเล็ม ควำมหมำยที่ลึกซึ้ งของคำนี้ก็คือ กำรเป็ นพยำนจะต้องเริ่ มต้นใน
ที่อยูข่ องก่อน สำหรับคริ สเตียนปั จจุบนั เรำต้องเริ่ มต้นเป็ นพยำนในที่อยูอ่ ำศัยของเรำก่อน จะต้ อง
เริ่มต้ นเป็ นพยานจากสถานที่ต้งั ของคริสตจักรก่อน แต่กำรเป็ นพยำนไม่ควรหยุดอยูเ่ พียงนั้น ต้องขยำย
ให้กว้ำงขวำงต่อไป “สิ้นทั้ง....” เรำอย่ำมองข้ำมคำสั่งสำคัญนี้ ใช่แล้วกำรเป็ นพยำนจะต้องเริ่ มต้นจำก
จุดหนึ่ง แล้วแผ่ขยำยออกไปทัว่ โลก แต่เรำไม่อำจจะกระทำงำนนี้ให้สำเร็ จได้ โดยกำรเป็ นพยำนเพียง
ครั้งเดียว กำรเป็ นพยำนจะต้องดำเนินอยูต่ ลอดไป และต้องเป็ นพยำนทัว่ ไปทั้งที่บำ้ นของเรำและต่ำงถิ่น
อย่ำให้มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดถกเถียงกันเลยว่ำ “ให้ฉนั เป็ นพยำนที่นี่ ท่ำนจงไปเป็ นพยำนที่นนั่ ”
“มณฑลยูดาย” มณฑลยูดำยเป็ นอำณำเขตของกรุ งเยรู ซำเล็ม จงสังเกตคำว่ำ “สิ้ นทั้ง” อีกครั้ง
หนึ่ง พระกิตติคุณจะต้องแผ่ขยำยออกไปทุกทิศทุกทำง เหมือนซี่ ลอ้ ที่เชื่อมจำกศูนย์กลำงไปสู่ ทุกทิศทำง
ของล้อ กรุ งเยรู ซำเล็มเปรี ยบประดุจศูนย์กลำงของล้อ พระกิตติคุณได้นำไปเผยแพร่ ออกจำกที่นนั่ ไปสู่
ทุกแห่งในขณะเดียวกัน ขณะที่เหล่ำสำวกนำพระกิตติคุณเผยแพร่ ออกไป และผูม้ ำเชื่ อ เนื่องด้วยได้ยนิ
พระกิตติคุณนั้น ได้ร่วมเป็ นพยำนนำพระกิตติคุณเผยแพร่ ออกไป
“มณฑลสะมาเรีย....” มณฑลสะมำเรี ยเป็ นมณฑลหนึ่งถัดจำกมณฑลยูดำย ในที่น้ ีบอกให้เรำ
ทรำบว่ำ กำรเป็ นพยำนได้ดำเนินติดต่อกันไปทุกสำรทิศ จำกจุดหนึ่งไปสู่ ทุกภำค กำรเป็ นพยำนจะต้อง
ดำเนินติดต่อกันไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง และเกิดผลเป็ นที่ถวำยเกียรติยศแก่พระเจ้ำ
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“และจนถึงทีส่ ุ ดปลายแผ่ นดินโลก” เรำจะรับกำลังจำกที่ไหน สำหรับดำเนิ นงำนอันใหญ่หลวง
นี้ โอ ท่ำนไม่ทรำบหรื อ ขณะที่คริ สเตียนเป็ นพยำนในสถำนที่แห่งหนึ่งมีคนทั้งชำยหญิงได้รับควำม
รอด มีคริ สเตียนใหม่ได้เพิ่มเติมมำกขึ้นและสนับสนุนในงำนเป็ นพยำนต่อไป และเขำเหล่ำนั้นก็จะเป็ น
“พยำน” พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะดลใจเขำ ทรงเรี ยกเขำให้ออกไปเป็ นพยำน และเขำก็จะถวำยชีวติ จิตใจ
เพื่อปฏิบตั ิพระเยซูคริ สตเจ้ำ
ข้อควำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ เป็ นคำตรัสของพระเยซูคริ สต์ หลังจำกที่พระองค์ได้ทรงบัญชำ
แล้ว พระองค์ก็เสด็จสู่ สวรรค์ และอัครสำวกของพระองค์ก็มิได้เห็นพระองค์อีก แต่ทนั ทีทนั ใดนั้น ข่ำว
ของทูตสวรรค์สององค์ ก็สร้ำงควำมตื่นเต้นให้เขำอีกครั้งหนึ่ง
“เหตุไฉนท่ านจึงยืนเขม้ นดูฟ้า” (กิจกำร 1:11) เขำทั้งหลำยจะต้องกลับไป เริ่ มปฏิบตั ิพระรำช
กิจที่พระเยซูคริ สต์ตรัสสั่งให้ทำ และบัดนั้นเป็ นเวลำที่จะต้องเริ่ มต้นงำนนั้นแล้ว “ให้ เราเริ่ มงานของ
พระองค์ เดี๋ยวนี ”้ เป็ นคำตอบของสำวก
แม้กำรเสด็จกลับสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์ จะล่วงเลยไปหลำยร้อยปี แล้วก็ตำม แต่กำรเป็ น
พยำนยังคงเป็ นภำระกิจที่สำคัญที่สุดของเรำ เสี ยงเรี ยกร้อง ให้เป็ นพยำนยังคงดังก้องอยู่ พระเยซูคริ สต์
ไม่ลบล้ำงพระบัญชำของพระองค์เลย เรำแม้กำลังปฏิบตั ิตนอย่ำงไรจึงจะเป็ นกำรเชื่อฟังทำตำมคำสั่ง
ของพระองค์

ก. เริ่มต้ นทีน่ ี่
โปรดตอบเดี๋ยวนีว้ ่ า ท่ านยินดีจะเป็ นพยานหรื อไม่ ถ้ าท่ านต้ องการเป็ นพยานนา้ ใสใจจริ ง ให้ เรา
มาปรึ กษาหารื อกันว่ าจะทาอย่ างไร
คงไม่ตอ้ งกล่ำวในที่น้ ีเลยว่ำ ก่อนที่คนหนึ่งคนใดจะเป็ นพยำนได้ เขำเองจะต้องได้รับเอำพระ
เยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดจำกควำมบำปของเขำเสี ยก่อน เขำจำเป็ นต้องบังเกิดใหม่อย่ำงแท้จริ ง ให้เรำดู
ต่อไปว่ำ “กำรบังเกิดใหม่น้ นั ” หมำยถึงอะไรบ้ำง
ประการแรก ผูเ้ ป็ นพยำนต้องซื่ อตรง ไม่ใช่คน “หน้ำซื่อใจคด” ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ที่ตวั เอง
จะได้รับจำกกำรเป็ นพยำน
ประการที่สอง ผูเ้ ป็ นพยำนจะอำศัยสติปัญญำและควำมเฉลียวฉลำด ศิลปในกำรชักจูงคน และ
คุณสมบัติของเขำเอง ในกำรเป็ นพยำนไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด จะต้องเป็ นสื่ อสำรของพระเจ้ำ โดยรับกำร
ทรงนำจำกพระองค์และต้องอำศัยสติปัญญำจำกพระองค์ผเู ้ ป็ นพยำน เป็ นเพียงคนบอกข่ำวของพระเจ้ำ
กระทำงำนที่พระเจ้ำมอบหมำยให้กระทำเท่ำนั้น
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เพรำะฉะนั้น ผูเ้ ป็ นพยำนทุกคนจะต้องได้รับควำมรอดก่อน ก่อนที่จะแนะนำให้ผอู ้ ื่นรับ เขำ
จะต้องพูดออกจำกประสบกำรณ์ของเขำเอง คำพยำนของเขำจะต้องตั้งอยูบ่ นรำกฐำนนี้ คือ “ข้ าพเจ้ าได้
เชื่อและวางใจในพระคริสต์ และพบว่าพระองค์ ทรงเป็ นผู้ประเสริฐยิง่ ”
ปัญหำต่อไปก็มีวำ่ จะรับเอำพระคริ สต์อย่ำงไร จะรับควำมรอดได้อย่ำงไร เป็ นคริ สเตียนที่
แท้จริ งได้อย่ำงไร ก้ำวแรกในกำรเป็ นพยำนของคริ สเตียนคืออะไร
ไม่มีขอ้ ลึกลับสับสนใด ๆ เกี่ยวกับปั ญหำเหล่ำนี้ ชีวติ คริ สเตียนมิใช่ชีวติ ของควำมเร้นลับ หรื อ
ชีวติ ที่สับสนอลหม่ำนเข้ำใจยำก แท้จริ งพระเจ้ำประทำนทำงแห่งควำมรอดนี้ในวิธีที่ง่ำยที่สุด แบ่งเป็ น
ขั้น ๆ ง่ำย ๆ สำมขั้นดังนี้
(1) สารภาพ ว่ำตนเป็ นคนบำป ต้องกำรพระผูช้ ่วยให้รอด
(2) เชื่อ ว่ำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดองค์เดียวเท่ำนั้น
(3) ทูลขอ พระเยซูคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตน
ทั้งสำมข้อที่กล่ำวมำนี้ เป็ นสื่ อสำคัญในกำรต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ที่คน
บำปพึงต้องปฏิบตั ิตำม เพรำะเป็ นทำงนำไปสู่ ควำมรอดในพระเยซูคริ สต์
ขั้นที่สำม “ทูลขอ” นั้น เป็ นขั้นที่สำคัญมำกขั้นหนึ่ง ควำมจริ งมำรและบริ วำรของมันก็เชื่อว่ำ
พระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ มันเชื่ อควำมจริ งนี้ จนกระทัง่ ต้อง “ตัวสั่นด้วยควำมกลัว”
(ยำกอบ 2:19)
ทั้งสำมขั้นที่อธิ บำยมำข้ำงต้น จะช่วยให้คนที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอด ตัดสิ นใจรับเอำพระเยซู
คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและดำเนินชีวติ เพื่อพระองค์

ข. ก้าวต่ อมา
ไม่มีผใู ้ ดสำมำรถรับควำมรอดได้โดยปรำศจำกพระเยซูคริ สต์ และเป็ นควำมจริ งเช่นเดียวกัน
ที่วำ่ คริ สเตียนไม่อำจเกิดผลได้หำกปรำศจำกควำมช่วยเหลือของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ได้เสด็จมำในโลก เพื่อช่วยให้มนุษย์ทรำบว่ำตัวเองเป็ นคนบำป และเพื่อนำเขำให้พบพระผูช้ ่วย
ให้รอด ดังนั้นผูท้ ี่ตอ้ งกำรเป็ นพยำนที่บงั เกิดผล จะต้องเข้ำใจพระลักษณะและพระรำชกิจของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์
ในคืนก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะถูกตรึ งบนไม้กำงเขน ขณะที่พระองค์ทรงสนทนำกับเหล่ำสำวก
พระองค์ได้ตรัสเน้นอย่ำงหนักแน่น ถึงกำรเสด็จมำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรง
เป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่ องค์หนึ่ง ในตรี เอกำนุภำพเท่ำกับองค์พระเยซูคริ สต์ และมีควำมจำเป็ นในกำรดำเนินงำน
ของพระเจ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในยุคแห่งพระคุณนี้ พระสัญญำที่ประเสริ ฐยิง่ (ยอห์น 14:16,17) แก่
สำวกของพระองค์ ในกำรที่จะประทำนพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็สำเร็ จในวันเพ็นเทคศเต
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พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ ทรงเริ่ มพระราชกิ จของพระองค์ โดยอาศัยเหล่ าสาวกเป็ นพยาน ในวัน
สาคัญซึ่ งเราจะลืมเสี ยมิได้ (กิจการ 2:1-41) มีคนเป็ นจานวน 3,000 คน ได้ รับพระเยซูเป็ นพระผู้ช่วยให้
รอด เป็ นเหตุการณ์ ที่น่าอัศจรรย์ ยิ่งซึ่ งผู้เป็ นพยานรุ่ นหลังทุกคน ควรยึดถือเป็ นตัวอย่ าง
ควำมจริ งในปั จจุบนั พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีพระรำชกิจใหญ่ยงิ่ เจ็ดประการด้วยกัน แก่
ชำวโลกทัว่ ไป พระรำชกิจ 2 ประกำรแรกคือ หนึ่ง พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเหนี่ยวรั้งเขำให้ผละจำก
ควำมชัว่ และสอง ทรงช่วยให้คนบำปสำนึกถึงควำมบำปของตน แต่สำหรับคริ สเตียนทุกคน พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ยงั มีหน้ำที่สำคัญยิง่ อีกสี่ ประการ คือ คือ 1. ช่วยให้บงั เกิดใหม่ (ยอห์น 3:7,8) 2. สถิตอยู่
ภำยในคริ สเตียนทุกคน (โรม 8:9) 3. ให้บพั ติศมำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (ยอห์น 1:33) 4. ทรง
ประทับตรำหมำยเป็ นคริ สเตียน (เอเฟซัส 1:13) พระรำชกิจทั้งสี่ ประกำรนี้ เป็ นงำนใหญ่ยงิ่ และถำวร
ของพระองค์ เมื่อคนบำปต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ เขำได้รับกำรบังเกิดใหม่
และรับกำรชำระให้พน้ จำกควำมผิดบำป สิ่ งทั้งสี่ ประกำรนี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขำ เขำเองอำจจะไม่
รู ้สึกตัวก็ได้ แต่สิ่งเหล่ำนี้ก็สำเร็ จแล้วตำมพระดำรัสของพระเจ้ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยงั ทรงมีหน้ำที่อีกอย่ำงหนึ่ง คือ ประการทีเ่ จ็ด สำหรับคริ สเตียนทุกคนที่มี
ปรำรถนำที่จะรับคือให้คริ สเตียน “ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (เอเฟซัส 5:18) (ถ้ำจะกล่ำวให้
ถูกต้องตำมควำมหมำยที่แท้จริ ง ควรจะกล่ำวว่ำ “เอิบอาบซาบซ่ านไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” นี้คือ
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในกำรเจิมคริ สเตียนด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระองค์ กำรเอิบอำบ
ซำบซ่ำนไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หมำยควำมว่ำ ให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีอำนำจบริ บูรณ์อำนำจทุก
อย่ำงในกำรควบคุมชีวิตของเรำ ผูท้ ี่เอิบอำบซำบซ่ำนไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะได้สติปัญญำ และ
ควำมสำมำรถจำกพระเจ้ำ เขำจะเจริ ญเติบโตขึ้นในพระคุณ และควำมรู ้ถึงพระองค์ โครงกำรและ
จุดประสงค์ของพระเจ้ำสำหรับชีวติ ของเขำก็จะสำเร็ จบริ บูรณ์ตำมไปด้วย
คริ สเตียนทุกคนมีพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ อยูภ่ ำยใน แต่มีนอ้ ยคนที่ “เอิบอาบซาบซ่ าน” ไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือ มอบให้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีสิทธิ์ อำนำจทุกอย่ำงที่เหนือเขำ
นี่แหละคือกุญแจ ไขสู่ ควำมสำเร็ จในกำรเป็ นพยำนภำยใต้กำรทรงนำของพระวิญญำณ คริ ส
เตียนจะมีจิตใจที่ร้อนรนในกำเป็ นพยำน และนำคนอื่นมำเชื่อพระเจ้ำ
เรำจะ “เต็มเปี่ ยม” หรื อ “เอิบอาบซาบซ่ านด้ วย” พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้อย่ำงไร คำตอบ
สำหรับคำถำมนี้เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดกับคำว่ำ “เรำจะเป็ นพยำนที่บงั เกิดผลเพื่อพระคริ สต์ได้อย่ำงไร”
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3. เคล็ดลับในการประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจ้ำทรงสั่งว่ำ ผูท้ ี่จะเป็ น “พยาน” ที่บงั เกิดผล จะต้องเต็มเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(เอเฟซัส 5:18) ไม่มีสิ่งใดที่จะมำใช้แทนกำรเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ พระเจ้ำได้ทรงเตรี ยม
ทุกอย่ำงไว้พร้อมบริ บูรณ์แล้วในพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เมื่อผูเ้ ป็ นพยำนได้เฝ้ ำมองและติดตำมกำรทรงนำ
ของพระองค์ ชีวิตของเขำรับกำรเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระองค์ โดยเดชพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดังนั้น
เขำจึงสำมำรถปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำได้ทุกอย่ำงเมื่อเขำยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงใช้
ตัวเขำ (ผูท้ ี่ทำงำนที่แท้จริ งคือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ อำศัยมนุษย์เป็ นเครื่ องมือสำ
หรบทำงำนของพระองค์)
เคล็ดลับในกำรเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คืออะไร ท่ำนคงจำได้วำ่ กำรรับควำมรอดได้
นำควำมปี ติยนิ ดีมำสู่ คริ สเตียนทันทีทนั ใดที่ได้รับควำมรอดนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงทำงำนสี่
อย่างด้วยกัน และทั้งสี่ อย่ำงนั้นเป็ นไปโดยพระกรุ ณำคุณของพระเจ้ำผูย้ งิ่ ใหญ่ งำนทั้งสี่ ข้ นั นั้น คือ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงช่ วยให้ บังเกิดใหม่ สถิตอยู่ภายใน ให้ รับบัพติศมาด้ วยพระองค์ และประทับตรา
หมายสาคัญในตัวคริ สเตียน ประสบกำรณ์ท้ งั สี่ ประกำรที่กล่ำวมำนี้เป็ นสิ่ งที่ประเสริ ฐ แต่ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่
ท่ำนได้มำด้วยกำรแสวงหำ หรื อด้วยควำมพยำยำมของท่ำน แต่เป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำต่ำงหำก
แต่มีเงื่อนไขบำงประกำรด้วยกัน สำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรจะเต็มเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
เขำจะต้องมีใจปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ ที่จะได้รับกำรเติมให้เต็มโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และยินดีปฏิบตั ิ
ตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำทุกอย่ำง
ก. “อย่ าทาให้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ าเสี ยพระทัย” (เอเฟซัส 4:30) โดยอำพรำงควำม
บำปไว้ในจิตใจ จงสำรภำพบำปควำมบำปทุกอย่ำงของท่ำนต่อพระเจ้ำ เพื่อท่ำนจะได้รับกำรชำระให้
บริ สุทธิ์ และได้รับควำมปิ ติยินดีจำกพระองค์
ข. เต็มใจปฏิบตั ิตำมทุกอย่ำง ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงแนะนำ “อย่ าดับพระวิญญาณ” (1 เธ
สะโลนิกำ 5:19) พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะไม่ฝืนหรื อบังคับจิตใจของผูเ้ ชื่ อ พระองค์จะทรงรอคอย
จนกระทัง่ ผูน้ ้ นั พร้อมที่จะปฏิบตั ิตำม หรื อรับใช้พระองค์ ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำผูเ้ ป็ นพยำนไม่เต็มใจปฏิบตั ิ
ตำมกำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อถ้ำจิตใจของเขำไม่พร้อมเสมอที่จะเชื่อฟังคำสัง่ ของพระ
วิญญำณ เขำก็เป็ นผู ้ “ดับพระวิญญาณ” ควำมจริ ง พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิได้ถูกดับเหมือนที่เรำดับไฟ
หรื อถูกขับไล่ออกไป แต่หมำยควำมว่ำพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะหยุดเงียบ จนกว่ำท่ำนจะยอมเชื่อฟัง และ
ปฏิบตั ิตำมพระองค์ (อย่ำลืมว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ทรงฝื นใจผูใ้ ด)
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ค. ถ้ำคริ สเตียนต้องกำรมีชีวิตที่บงั เกิดผล เขำต้องมอบควำมไว้วำงใจและเชื่อพึ่งพระวิญญำณ
ทุกอย่ำง ในสิ่ งที่จำเป็ นสำหรับชีวติ ของเขำ เขำต้อง “ดาเนินตามพระวิญญาณ” ตำมคำสั่งของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ (กำลำเทีย 5:25) เชื่อพึ่งกำรทรงนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อย่ำงเด็ดขำด
เมื่อคริ สเตียนปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทั้งสำมประกำรนี้ เขำจะเต็มเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญำณอย่ำงไร
กำรที่คริ สเตียนจะเอิบอำบซำบซ่ำนด้วยหรื อเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำ สิ่ งที่ท่ำนต้องปฏิบตั ิก็คือ ให้เชื่อฟังทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำเท่ำนั้น ท่ำนไม่ตอ้ ง
ทำสิ่ งอื่นใดอีก เพรำะเป็ นควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เอง ที่จะเติมท่ำนให้เต็ม
เปี่ ยมอยูเ่ สมอ ท่ำนไม่ตอ้ งอ้อนวอนพิลำปร่ ำไร หรื อขอร้องให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสวมทับท่ำน
เพียงแต่ท่ำนปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้ำงบนนี้ท้ งั สำมข้อ ท่ำนก็จะได้รับ
กำรเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เพื่อกรณี หนึ่งกรณี ใดเท่ำนั้น แต่ก็จำเป็ นสำหรับ
ชีวติ ประจำวันของคริ สเตียน ท่ำนต้องให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เต็มล้นในจิตใจท่ำนเสมอ ท่ำนก็สำมำรถ
เห็นพระพรจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้อย่ำงแจ่มแจ้งชัดในชีวติ ประจำวันของท่ำนเองและชีวติ ของ
ท่ำนจะเป็ นพระพรแก่ผอู ้ ื่นเสมอไปด้วย
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4. การเตรียมตัว
คงไม่มีผใู ้ ดคัดค้ำนควำมจริ งของภาษิตข้อหนึ่งซึ่ งกล่ำวว่ำ กำรประพฤติของคุณ “ดัง” เหลือเกิน
จนฉันไม่ได้ยนิ ในสิ่ งที่คุณพูด เรำคงทรำบดีวำ่ เป็ นกำรโง่เขลำที่พยำยำมเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ เมื่อ
ชีวติ ของเรำเอง มิได้สนับสนุนในสิ่ งที่เรำพูด เรำจำเป็ นต้องปรับปรุ งชีวิตประจำวัน ให้ถูกต้องตำมน้ ำ
พระทัยของพระเจ้ำ เพื่อภาษิตนั้นจะได้เปลี่ยนเป็ น “การประพฤติของคุณดีเด่ นเหลือเกิน จนกระทัง่ ฉัน
ต้ องเอาใจใส่ ในสิ่ งทีค่ ุณพูด”
ทุกคนดูถูกเหยียดหยำมคนหน้ำซื่ อใจคด ไม่มีอะไรที่จะทำลำยคำพยำนของเรำได้มำก เท่ำกับ
กำรเป็ นพยำนอย่ำงหนึ่งแล้วดำเนินชี วติ ไปอีกอย่ำงหนึ่ง คำพูดและกำรประพฤติมิได้สอดคล้องกัน พระ
เยซูคริ สต์ก็ทรงประณำมคนสองหน้ำ ที่กล่ำวคำมุสำด้วยคำพูดที่รุนแรงมำก (ดู มัทธิว 23:13-36)
สิ่ งสำคัญที่สุดคือ ผูเ้ ป็ นพยำนต้องเป็ นผูท้ ี่ประสงค์จะบอกให้คนอื่นทรำบถึงควำมประเสริ ฐดี
เลิศของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระเจ้ำ ประสงค์ที่จะแสดงให้คนอื่นทรำบว่ำพระเยซูคริ สต์สำมำรถ
แก้ไขปั ญหำทุกอย่ำงในจิตใจของมนุษย์ได้ ถ้ำท่ำนมีชีวติ ใหม่จำกพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ชีวติ ประจำวัน
ของท่ำนจะต้องเป็ นสิ่ งบอกให้คนอื่นทรำบถึงควำมรัก ควำมอ่อนโยนพระกรุ ณำคุณของพระองค์ และ
ฤทธิ์ อำนำจของพระองค์ ที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวติ ของท่ำน และชีวติ ที่บริ สุทธิ์ ของท่ำนก็จะเป็ น “จุด
ศูนย์ กลางของคาพยานของท่ าน”
สมมุติวำ่ เรำมิได้ดำเนินชีวิตตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เช่น เมื่อเรำกล่ำวถึงควำมประเสริ ฐเลิศ
ของพระองค์ ชีวิตของเรำเองยังเต็มไปด้วยควำมเศร้ำหมอง ควำมสกปรกโสมม เต็มไปด้วยมลทิน และ
ควำมบำปสำรพัดอย่ำง คำพยำนของเรำจะบังเกิดผลได้อย่ำงไร
ฉะนั้นทุกคนที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระเจ้ำ จึงต้องใช้เวลำสำรวจชีวิตของตนเองเสี ยก่อนว่ำ มีสิ่ง
อะไรซ่อนเร้นอยูภ่ ำยในบ้ำงที่ไม่เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ พระเยซูคริ สต์สำมำรถทำให้ท่ำนอิ่มใจในทุก
สิ่ งอย่ำงแท้จริ งหรื อไม่ ท่ำนได้พบว่ำพระกรุ ณำคุณอันบริ บูรณ์ของพระเจ้ำ ได้ทำให้ท่ำนมีชยั ในชีวติ
คริ สเตียนตลอดไปหรื อไม่ หำกคำตอบของท่ำนคือ “ไม่ ” จงถำมตัวเองว่ำ “เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่ นนั้น”
การอธิ ษฐานของท่ านเป็ นอย่ างไรบ้ าง ท่ านรู้ สึกว่ าการอธิ ษฐานของท่ านมีความหมาย และมีค่า
มากสาหรั บชี วิตของท่ านหรื อไม่ ท่ านอธิ ษฐานสมา่ เสมอหรื อไม่ (1 เธสะโลนิกา 5:17) พระเจ้ าทรงได้
ยินและตอบคาอธิ ษฐานของท่ านเสมอหรื อเปล่ า ชี วิตประจาวันของท่ านติดต่ อใกล้ ชิดกับพระเจ้ าหรื อ
เปล่ า ท่ านสามารถวัดความแข็งแรงฝ่ ายชี วิตคริ สเตียนของท่ านได้ โดยพิสูจน์ การอธิ ษฐานของท่ าน
หรื อกล่ำวถึงเรื่ องกำรอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อคู่ชีวติ ซึ่ ง
นำควำมอบอุ่นใจมำสู่ ท่ำนหรื อไม่
วิญญำณจิตของท่ำนได้รับกำรบำรุ งเลี้ยงโดยพระดำรัสที่เลิศ
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ประเสริ ฐ ซึ่ งหำสิ่ งใดเปรี ยบเทียบมิได้หรื อเปล่ำ ท่ำนรักพระดำรัสของพระเจ้ำจริ งหรื อไม่ (เยเรมีย ์
15:16) ท่ำนคุน้ เคยกับพระธรรมเล่มต่ำง ๆ คำสอน และควำมมุ่งหมำย และบุคคลต่ำง ๆ ของพระคัมภีร์
หรื อไม่ ท่ำนรู ้สึกว่ำพระคัมภีร์เป็ นพระดำรัสของพระเจ้ำ ซึ่ งตรัสกับท่ำนโดยตรงหรื อไม่
กำรปรนนิบตั ิรับใช้พระเจ้ำของท่ำน เป็ นอย่ำงไรบ้ำงท่ำนได้ทำงำนเพื่อพระองค์ ด้วยควำมขยัน
ขันแข็งหรื อเปล่ำ ท่ำนได้สั่งสอน เป็ นพยำน และรับใช้คนอื่นเพื่อพระเจ้ำหรื อไม่ ท่ำนสำแดงควำมรัก
ของพระเจ้ำออกจำกใบหน้ำของท่ำนหรื อเปล่ำ ควำมรักของพระเจ้ำได้สำแดงออกจำกกำรยิม้ ของท่ำน
หรื อไม่ คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมของท่ำนยอมรับว่ำ ท่ำนเป็ นคริ สเตียนที่มีควำมสุ ขหรื อไม่
กำรสำรวจดูชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิตในด้ำนต่ำง ๆ เป็ นสิ่ งที่ดียงิ่ เป็ นควำมจริ งที่วำ่ ท่ำนไม่อำจจะ
เป็ นผูด้ ีรอบคอบทุกประกำรได้ แต่เมื่อท่ำนสำนึกถึงควำมอ่อนแอของตนท่ำนก็จะพยำยำมปรับปรุ งตัว
ให้เข้มแข็งขึ้นในพระคริ สต์ ขอให้ใช้เวลำสักเล็กน้อย สำรวจดูสิ่งบกพร่ องต่ำง ๆ ในชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิต
ของท่ำนเดี๋ยวนี้

ก. เครื่องมือสาหรับใช้ ในการเป็ นพยาน
คนที่รักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง และอยำกจะเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ ต้องมีจิตใจที่ร้อนรนและปำก
พร้อมที่จะกล่ำวคำพยำนเสมอ อย่ำให้มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดคิดว่ำ ก่อนที่ตนจะเป็ นพยำนได้ตนจะต้องมีคุณสมบัติ
ประจำตัว เป็ นที่ยอมรับนับถือของผูอ้ ื่นหรื อจะต้องมีปริ ญญำพ่วงท้ำยชื่ อของเขำอย่ำงยืดยำว พระเจ้ำ
ทรงพอพระทัยเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะทรงใช้ผเู ้ ล็กน้อยที่สุดของพระองค์สำหรับกำรเป็ นพยำนนี้
ในขณะเดียวกัน อย่ำให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดพึงพอใจในควำมสำมำรถอันเล็กน้อย หรื อไร้สมรรถภำพ
ของตน ผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำ ต้องศึกษำหำควำมรู ้จำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงขยันขันแข็งเสมอ กำร
ปฏิบตั ิเช่นนี้ เท่ำนั้น จึงจะเป็ นที่พอพระทัย “จงอุตส่ าห์ สาแดงตนให้ เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า เป็ น
คนงานที่ไม่ ต้องอาย เพราะเป็ นคนที่ซื่อตรงในการที่ใช้ คาแห่ งความจริ งนั้น” (2 ทิโมธี 2:15) ผูเ้ ป็ น
พยำนควรจะมีควำมรู ้ ควำมชำนำญในเรื่ องพระเจ้ำมำกยิง่ ขึ้นทุกเดือนและทุกปี
กำรเป็ นพยำนต้องอำศัยเครื่ องมือหลำยอย่ำงด้วยกัน เครื่ องมือชิ้นแรกและชิ้นสำคัญที่สุด คือ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อเล่มใหญ่ ประกอบด้วยสองภำค คือ ภำคพระ
คัมภีร์ และภำคพระคริ สตธรรมใหม่และมีหนังสื อต่ำง ๆ 66 เล่ม มีประมำณ 1,200 บท และมีมำกกว่ำ
31,00 ข้อ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ประกอบด้วยคำแนะนำหลำยอย่ำง นอกจำกนั้นยังมีหลักคำสอนและ
ควำมจริ งอีกมำกตลอดเล่ม กำรที่จะเรี ยนให้รู้ทุกสิ่ งที่กล่ำวมำนี้ ต้องใช้เวลำและกำรศึกษำค้นคว้ำมิใช่
น้อย
ท่ำนต้องตระหนักถึงควำมสำคัญของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ในงำนรับใช้พระเจ้ำของท่ำน ท่ำน
สำมำรถค้นพบทุกอย่ำงที่ท่ำนต้องกำรทรำบในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรำจำเป็ นต้องรู ้จกั ใช้พระคริ สต
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ธรรมคัมภีร์ได้อย่ำงดี ท่ำนจะไม่มีวนั ที่จะเป็ นพยำนที่พระเจ้ำทรงพอพระทัยอย่ำงแท้จริ ง จนกว่ำท่ำนจะ
ตระหนักถึงควำมสำคัญนี้
ท่ านจะเข้ าใจ และรู้ จักใช้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ อย่ างไร พระคริ สตธรรมคัมภีร์จะเป็ นเครื่ อง
ที่มีประสิ ทธิ ภาพสูงสาหรั บท่ านได้ อย่ างไร คาตอบคือ จงอ่ าน ศึกษา ค้ นคว้ า และท่ องจาข้ อพระธรรมไว้
จงให้ การศึกษาพระคัมภีร์เป็ นส่ วนหนึ่งสาคัญในชี วิตประจาวันของท่ าน เช่ นเดียวกับการรั บประทาน
อาหารเช้ า อาหารเที่ยง และอาหารเย็น จงนาพระคัมภีร์ของท่ านติดตัวไปเสมอ เมื่อท่ านมีเวลาว่ างแม้
เพียงสักเล็กน้ อย ก็จงเปิ ดออกอ่ าน ถ้ าท่ านปฏิ บัติเช่ นนี ้ ท่ านจะรู้ สึกแปลกใจ ที่ความรู้ ทางพระคัมภีร์ของ
ท่ านจะเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ ว
จงพยำยำมคุน้ เคยกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์ของท่ำนเองซื้ อพระคัมภีร์แข็งแรงทนทำนสักเล่ม
หนึ่ง แล้วทำเครื่ องหมำยในข้อควำมต่ำง ๆ ที่สำคัญ บันทึกข้อควำมที่สำคัญอย่ำงเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ข้ำง ๆ ข้อพระธรรมที่อำ้ งอิง ขีดเส้นใต้ขอ้ พระธรรมที่อำ้ งถึงบ่อย ๆ ขีดเส้นใต้ขอ้ พระธรรมนั้นด้วย
ดินสอสี ก็ได้ จะทำให้ท่ำนสังเกตได้ง่ำยยิง่ ขึ้น จงทำให้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นคลังทรัพย์ของท่ำน
เรื่ องต่อมำก็คือกำรท่องจำข้อพระธรรมให้ข้ ึนใจ นักกวีกล่ำวว่ำ เขำได้ซ่อนพระคำของพระเจ้ำ
ไว้ในจิตใจ (สดุดี 119:11) บำงครั้งเรำต้องมีคำตอบของพระเจ้ำออกจำกคำพูดของเรำเอง ควำมจริ งคำ
พยำนที่มีประสิ ทธิภำพจะต้องประกอบด้วยข้อพระคัมภีร์ที่เหมำะสมกับคำพยำนนั้น
ซึ่ งได้จำกกำร
ท่องจำ และกำรท่องจำจะไม่มีวนั ยุติจนกว่ำเรำจะได้ท่องข้อพระธรรม มำกเพียงพอสำหรับกำรเป็ น
พยำน
ในที่สุดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นเครื่ องมือ เป็ นดาบ และเป็ นโรงแสงสรรพาวุธของท่ าน และ
ท่ านก็จะอัศจรรย์ ใจในความแหลมคมของพระวจนะของพระองค์ (ฮีบรู 4:12)
ปั จจุบนั มีสิ่งตีพิมพ์และหนังสื อต่ำง ๆ มำกมำยที่ท่ำนสำมำรถหำได้ เช่นใบปลิว หนังสื อเล่ม
เล็ก ๆ รู ปภำพ และเครื่ องมือที่ใช้ประกอบกำรเป็ นพยำน สิ่ งเหล่ำนี้เป็ นเครื่ องมือที่สำคัญและมี
ประโยชน์มำก
ให้เรำพิจำรณำถึงผลประโยชน์ของสิ่ งตีพิมพ์เหล่ำนี้ สิ่ งตีพิมพ์เช่นใบปลิวหรื อหนังสื ออื่น ๆ
สำมำรถขจัดปั ญหำเรื่ องเวลำได้ บ่อยครั้งทีเดียว ที่ท่ำนต้องกำรอธิ บำยให้คนอื่นทรำบถึงทำงแห่งควำม
รอดแจ่มชัด แต่ไม่มีเวลำเพียงพอ แต่ท่ำนสำมำรถแจกใบปลิวหรื อสิ่ งตีพิมพ์อื่น ๆ ให้แก่เขำได้ทุก
โอกำส ใบปลิวจะรอผูอ้ ่ำนด้วยควำมอดทนและปรำศจำกเสี ยงบ่น จนกระทัง่ ผูท้ ี่รับใบปลิวจะมีเวลำว่ำง
ไปอ่ำน ยิง่ กว่ำนั้น “สิ่ งตีพิมพ์ ” ไม่เคยเหนื่ อย ไม่เคยขำดควำมอดทนซื่ อสัตย์ต่อหน้ำที่ และยินดีพดู กับ
ทุกคนที่อ่ำน ไม่วำ่ จะมีจำนวนคนมำกเท่ำใดก็ตำม
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ใบปลิว เบิกทำงให้ท่ำนมีโอกำส สนทนำกับคนอื่นได้ดีที่สุด จะแนะนำให้ทำ่ นรู ้จกั คนแปลก
หน้ำมำกมำย จะช่วยเริ่ มต้นสนทนำในลู่ทำงที่ถูกต้อง รู ้จกั กำลเทศะ จะยืนยันสนับสนุนในสิ่ งที่ท่ำนพูด
จะเตือนเพื่อนใหม่ของท่ำนให้ระลึกถึงคำพยำนของท่ำนเสมอ แม้ท่ำนจะจำกไปเป็ นเวลำนำนแล้ว
ใบปลิวยังเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ สำหรับกำรแจกให้คนทัว่ ไป บำงทีท่ำนอำจต้องกำรหว่ำนพระ
วจนะของพระเจ้ำให้ไกลและกว้ำงขวำงออกไป จงใช้ใบปลิวจำนวนหนึ่งสำหรับแจกตำมถนนตำมบ้ำน
ท่ำนจะเห็นว่ำ ในวันหนึ่งข้ำงหน้ำ เมล็ดพืช เหล่ำนี้บำงส่ วนจะเจริ ญงอกงำมในจิตใจของผูท้ ี่ได้อ่ำน
และเขำจะได้รับชีวิตนิรันดร์
จงระมัดระวังใบปลิวที่ท่ำนใช้น้ นั ก่อนที่ท่ำนจะแจกจ่ำยออกไป จงอ่ำนด้วยควำมระมัดระวัง
เสี ยก่อน ตรวจดูขอ้ พระคัมภีร์ที่อำ้ งไว้ในนั้น แล้วถำมตัวเองดูวำ่ “....ใบปลิวนีช้ ักจูงใจของฉันหรื อไม่
คาอธิ บายชัดเจนดีไหม ข้ อพระธรรมที่ อ้างเหมาะสมหรื อไม่ ถ้ าฉันเป็ นคนบาป มีปัญหาต่ าง ๆ มากมาย
ใบปลิวนีจ้ ะช่ วยนาให้ ฉันไปสู่พระผู้ช่วยให้ รอดหรื อไม่ ”
กำรจัดพิมพ์ก็เป็ นสิ่ งสำคัญด้วย จงใช้ใบปลิวที่พิมพ์ดว้ ยสี ต่ำง ๆ อย่ำงเรี ยบร้อย มีหวั ข้อเรื่ องที่
ชักจูงใจ และเชิญชวนอ่ำน เรื่ องประกอบในใบปลิวเหล่ำนั้นต้องได้รับกำรจัดทำอย่ำงประณี ตบรรจง
ที่สุด ประกำรสำคัญที่สุดในใบปลิวจะต้องประกอบด้วยข้ออ้ำงจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์หลำยข้อ จง
สำรวจใบปลิวซึ่ งท่ำนจะเอำไปแจกจ่ำยว่ำอยูใ่ นระดับมำตรฐำน ดังที่กล่ำวมำหรื อไม่
ผูท้ ี่ท่ำนติดต่อ บำงคนอำจจะมีปัญหำและคำถำมต่ำง ๆ ที่ตอ้ งกำรถำมท่ำน บำงคนอำจถำมข้อ
พระคัมภีร์ซ่ ึ งเขำงุนงง และไม่เข้ำใจ บำงคนอำจถำมปั ญหำเกี่ยวกับครอบครัว ผูเ้ ป็ นพยำนที่ดีควรจะมี
หนังสื อคริ สเตียนต่ำง ๆ ซึ่ งจะสำมำรถช่วยเขำได้ จงปรึ กษำหำรื อกันกับผูพ้ ิมพ์จำหน่ำยหนังสื อคริ ส
เตียน และขอรำยชื่ อหนังสื อจำกเขำ ซื้ อหนังสื อที่เป็ นประโยชน์ไว้บำ้ ง สำหรับใช้ในเวลำต้องกำร ท่ำน
อำจจะส่ งหนังสื อนั้นโดยทำงไปรษณี ยห์ รื อส่ งให้โดยตรง แก่คนที่ท่ำนเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อเขำ
ในกรณี ต่ำง ๆ หลำยกรณี หนังสื อเหล่ำนี้ จะเบิกทำงให้คนนั้นต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด
บำงครั้งบำงครำว ท่ำนอำจอยำกมอบพระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มหนึ่ง หรื อพระคริ สตธรรมใหม่
แก่คนที่ท่ำนได้เป็ นพยำน เรำอำจซื้ อพระคัมภีร์ในรำคำถูก ๆ จำกร้ำนจำหน่ำยพระคัมภีร์ทวั่ ไป กำร
ลงทุนในงำนนี้ จะทำให้ท่ำนได้รับบำเหน็จ เป็ นสิ่ งตอบแทนจำกพระเจ้ำตลอดไปเป็ นนิจ

ข. เครื่องมืออืน่ ๆ
กำรเป็ นพยำนเป็ นงำนที่สำคัญมำก เรำต้องใช้วธิ ี ที่ใช้ได้เพื่อจะนำข่ำวประเสริ ฐเผยแพร่ ออกไป
มีเครื่ องมืออื่นใดบ้ำงที่เรำนะใช้ได้
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บำงทีธุรกิจต่ำง ๆ ทำให้ทำ่ นต้องกักตัวอยูแ่ ต่ในบ้ำน ไม่อำจจะออกไปเป็ นพยำนตำมถนน
หนทำง ท่ำนเคยคิดใช้วธิ ี เขียนจดหมำยบอกข่ำวประเสริ ฐให้คนอื่นทรำบหรื อเปล่ำ คริ สเตียนบำงคนคัด
ลอดชื่อจำกสมุดหมำยเลขโทรศัพท์ หรื อจำกกรมประชำสงเครำะห์ แล้วส่ งใบปลิวไปให้คนเหล่ำนั้น
ทำงไปรษณี ย ์ บำงคนเขียนจดหมำยบอกข่ำวประเสริ ฐแก่ผทู ้ ี่เขำพบในหน้ำหนังสื อพิมพ์ หรื อจำก
หนังสื อสำรคดีต่ำง ๆ ไม่วำ่ ท่ำนจะใช้วธิ ี ใดก็ตำม ท่ำนต้องใช้ควำมระมัดระวัง พยำยำมให้กำรติดต่อนี้
เป็ นสิ่ งชักจูงใจเขำ อย่ำให้มีกำรขุ่นข้องหมองใจเกิดขึ้น และกำรเขียนจดหมำยนั้น อย่ำกระทำประดุจ
เป็ นเกมส์กีฬำที่สนุก พยำยำมเขียนเสี ยมำกมำย แต่ถำ้ ปรำศจำกจุดมุ่งหมำยที่แท้จริ ง งำนนั้นก็กลับ
กลำยเป็ นสิ่ งที่ไร้ประโยชน์
คริ สเตียนบำงคนที่มีพรสวรรค์ในกำรจัดตั้ง อำจจะจัดตั้งคณะเป็ นพยำนของเด็ก ๆ หรื อคณะ
เป็ นพยำนของอนุชน และของคริ สตจักรเป็ นต้น เพื่อจะประกำศพระกิตติคุณของพระเจ้ำ พระเจ้ำทรง
ประทำนพระพรพิเศษแก่คริ สเตียนบำงคน ในกำรจัดตั้งกองประกำศ บำงทีท่ำนอำจจะมีพระพรในกำร
จัดตั้งคณะ หรื อ ทีมประกำศ ซึ่ งไม่ใช่งำนง่ำย และอำจต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยมำก ก่อนจะจัดตั้งกองประกำศ
จงปรึ กษำหำรื อกันและวำงโครงกำรไว้ให้แข็งแรงมัน่ คง เพื่อควำมผิดพลำดต่ำง ๆ จะไม่เกิดขึ้น ให้ทุก
สิ่ งทุกอย่ำงดำเนินไปเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และเพื่อจุดประสงค์ในกำรเป็ นพยำนทั้งสิ้ น
กำรเป็ นพยำนต่อเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง
ท่ำนอำจจะกระทำได้โดยเชิ ญเขำมำร่ วมรับประทำน
อำหำรกับท่ำนบำงครั้งบำงครำวและสนทนำกับเขำเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ กำรกระทำเช่นนี้มิใช่เป็ นสิ่ ง
ที่ยำก และเป็ นสิ่ งซึ่ งนำควำมพึงพอใจมำสู่ คนอื่นด้วย ขณะเดียวกัน ท่ำนก็ได้เป็ นพยำนถึงพระเยซูคริ สต์
บอกให้เขำทรำบถึงควำมรักของพระองค์ และแสดงให้เขำทรำบว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงสำมำรถนำ
ควำมสุ ข ควำมยินดีมำสู่ เขำ และครอบครัวของเขำในสภำวะทุกอย่ำง
นอกจากนี ้ ท่ านอาจใช้ รูปภาพในการเป็ นพยาน เป็ นต้ นว่ า รู ปภาพของเรื่ องราวต่ าง ๆ ในพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งสาแดงถึงความรั กของพระเจ้ า การปกปั กรั กษาของพระองค์ การที่พระองค์ ทรงสน
พระทัยกับเราเหล่ ามนุษย์
ควำมจริ ง มีเครื่ องมือมำกมำยหลำยอย่ำงที่สำมำรถช่วยในกำรเป็ นพยำน แต่จะเป็ นเครื่ องมือ
ชนิดใดก็ตำม สิ่ งสำคัญที่สุดก็คือ ผูใ้ ช้ตอ้ งประกอบด้วยใจรักพระคริ สต์ และมีใจปรำรถนำจะเป็ นพยำน
เพื่อพระองค์อย่ำงแท้จริ ง พระเจ้ำทรงสำแดงให้ผสู ้ นใจนำวิญญำณด้วยใจจริ งทรำบว่ำควรจะแนะนำให้
คนอื่นรู ้จกั พระผูช้ ่วยให้รอดโดยวิธีใด วิธีที่คนหนึ่งใช้ได้ผล อำจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับอีกคนซึ่ งมีควำม
นึกคิดแตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำมท่ำนอำจจะเป็ นพยำนได้ดีที่สุดโดยใช้วธิ ี ที่ท่ำนชอบและสนใจหรื อวิธีที่
ท่ำนถนัดที่สุด
เรำอำศัยอยูใ่ นโลกที่น่ำทึ่ง แต่ละปี มนุษย์ได้ลงทุนเป็ นจำนวนเงินล้ำน ๆ สำหรับกำรค้ำบุหรี่
รถยนต์ เครื่ องดื่ม สบู่ และเครื่ องใช้ต่ำง ๆ รัฐบำลก็มีกำรจัดงบประมำณกำรใช้จ่ำยประจำปี ท่ำนได้รับ
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บทเรี ยนอะไรจำกสิ่ งเหล่ำนี้บำ้ ง หำกท่ำนมีทุกก้อนหนึ่ง ท่ำนก็อำจจะลงทุนในกิจกำรอันใหญ่ยงิ่ ของ
พระเจ้ำ เช่นกัน เพื่อนำคนเป็ นจำนวนมำกมำรู ้จกั พระเจ้ำ โดยทำงวิทยุ โทรทัศน์ กำรจัดประชุมสำหรับ
ประกำศพระกิตติคุณ และกิจกำรเดียวกัน ท่ำนก็อย่ำลืมเป็ นพยำนต่อคนอื่น ด้วยตัวของท่ำนเอง
เช่นเดียวกับคริ สเตียนทัว่ ๆ ไปปฏิบตั ิกนั
สำหรับกำรเป็ นพยำนเป็ นรำยบุคคลนี้ กำรเตรี ยมตัวที่ดีที่สุด คือกำรท่องจำข้อพระคัมภีร์ เมื่อมี
ปั ญหำต่ำง ๆ เกิดขึ้น ท่ำนต้องทรำบว่ำ จะหำข้อพระธรรมตอนใด ข้อใดมำแก้ไขหรื อสนับสนุ น
ควำมคิดของท่ำน ท่ำนอำจทรำบวิธีท่องจำหลำยวิธี แต่ควรเลือกสักวิธีหนึ่งซึ่ งเหมำะสมกับท่ำนมำก
ที่สุด
ตัวอย่างข้ อพระธรรม ทีเ่ หมาะสมกับความต้ องการของคนทัว่ ไป
สมมุติวำ่ มีคนหนึ่งกล่ำวว่ำ เขำได้ทำบำปมำกเกินไปกลัวว่ำพระเยซูคริ สต์จะไม่ทรงรับเขำ
จงเปิ ดพรธรรม ยอห์น 6:37 และอ่ำนให้เขำฟัง “...ผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ ทิง้ เลย” 1 ทิโมธี 1:15...
“คานีเ้ ป็ นคาสัตย์ จริ ง และสมควรที่คนทั้งปวงจะรั บเอาไว้ คือว่ า พระเยซูคริ สต์ ได้ เสด็จเข้ ามาในโลก
เพื่อจะได้ ทรงช่ วยคนบาปได้ รอด และในพวกคนบาปนั้นข้ าพเจ้ าเป็ นตัวเอ้ ” โรม 5:8 “แต่ ฝ่ายพระเจ้ าได้
ทรงสาแดงความรั กของพระองค์ แก่ เราทั้งหลาย คือ ขณะเมื่อเราทั้งหลายยังเป็ นคนบาป พระคริ สต์ ได้
ทรงยอมตายแทนเรา”
หำกคนที่ยงั ไม่เชื่อคิดว่ำ สำยเกินไปสำหรับเขำแล้วที่จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์ จงอ้ำง 2 โคริ นธ์
6:2... “นี่แน่ ะบัดนีเ้ ป็ นเวลาอันชอบ นี่แน่ ะบัดนีเ้ ป็ นวันแห่ งความรอด” หรื อ ฮีบรู 4:7 “วันนีถ้ ้ าท่ าน
ทั้งหลายจะยินพระสุรเสี ยงของพระองค์ อย่ าทาให้ ใจของท่ านแข็งกระด้ างไป”
ถ้ำมีคนหนึ่งคนใดลังเลในที่จะต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เพรำะเขำรู ้สึกว่ำเขำ
ไม่สำมำรถดำเนินชีวิตคริ สเตียนได้ จงอ่ำน ยูดำข้อ 24 ให้เขำฟัง “แต่ พระองค์ ผ้ ทู รงสามารถที่จะป้ องกัน
รั กษาไม่ ให้ ท่านสะดุดล้ มลง” 1 โคริ นธ์ 10:13 “แต่ พระเจ้ าทรงสัตย์ ซื่อ พระองค์ จะไม่ ทรงยอมให้ ท่าน
ถูกทดลองเกินที่ จะทนได้ และเมื่อทรงยอมให้ ท่านถูกทดลองนั้น จะทรงโปรดให้ มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้
ด้ วย เพื่อท่ านทั้งหลายจะมีกาลังทนได้ ”
ถ้ำเขำยืนกรำนว่ำ เรำต้องปรับปรุ งตัวเองให้ดีข้ ึนก่อน ก่อนที่เขำจะต้อนรับพระผูช้ ่วยให้รอด จง
บอกเขำว่ำ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “เรามิได้ มาเพื่อจะเรี ยกคนชอบธรรม แต่ มาเรี ยกคนบาป” (มัทธิว
9:13)
บำงทีเยำวชนคนหนึ่งอำจบอกท่ำนว่ำ “ฉันจะเป็ นคริ สเตียนเมื่ออำยุฉนั มำกแล้ว เพรำะศำสนำมี
ไว้สำหรับคนอำยุมำก” ท่ำนก็อำ้ งพระธรรม ท่ำนผูป้ ระกำศ 12:1 ให้ฟัง “ในปฐมวัยของเจ้ า จงระลึกถึง
พระองค์ ผู้ได้ ทรงสร้ างตัวเจ้ านั้น ก่ อนที่ยามทุกข์ ร้อนจะมาถึง”
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บำงคนคิดว่ำ เขำสำมำรถรับควำมรอดได้โดยอำศัยกำรเป็ นสมำชิกของคริ สตจักร กำรรับศีลบัพ
ติศมำ และพิธีต่ำง ๆ ในคริ สตจักร ท่ำนก็ตอ้ งอ้ำงพระธรรมยอห์น 3:3 ต่อเขำ “เราบอกท่ านตามจริ ง ถ้ า
ผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดใหม่ แล้ ว จะเห็นแผ่ นดินของพระเจ้ าไม่ ได้ ” และข้อพระธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำร
บังเกิดใหม่
ผูเ้ ป็ นพยำนควรจะสื บเสำะค้นหำว่ำ สิ่ งใดบ้ำงที่เป็ นควำมต้องกำรของคนทัว่ ไป แล้วหำข้อพระ
ธรรมสำหรับขจัดควำมต้องกำรหรื อสิ่ งขำดแคลนเหล่ำนั้น ท่ำนควรจะมีขอ้ พระธรรมเหล่ำนั้นไว้พร้อม
ที่จะนำออกใช้ได้ทุกโอกำสที่ตนต้องกำร ท่ำนอำจบันทึกไว้ในสมุดพก หรื อสมุดช่วยควำมจำซึ่ ง
สำมำรถนำติดตัวไปได้ พร้อมกับพระคัมภีร์ของท่ำน ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้บ่อยที่สุด ควรจะเขียนที่หน้ำ
แรกหรื อหน้ำสุ ดท้ำยของพระคัมภีร์ซ่ ึ งเป็ นหน้ำที่วำ่ ง
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5. ควรจะสนทนาเรื่องอะไรบ้ าง
เรำจะเริ่ มต้นสนทนำเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์อย่ำงไร ผูท้ ี่เป็ นพยำนใหม่ ๆ ควรจะกล่ำวอะไรบ้ำง
เมื่อมีโอกำสเป็ นพยำนมีวธิ ี ใดบ้ำงที่สำมำรถป้ องกันมิให้ควำมผิดพลำดซึ่งนำควำมตะขิดตะขวงใจ
เกิดขึ้น เรำจะทำให้ผทู ้ ี่ฟังเกิดควำมมัน่ ใจในสิ่ งที่เรำพูดได้อย่ำงไร ท่ำนจะพูดในสิ่ งที่ถูกต้องในเวลำที่
สมควรได้อย่ำงไร
คำตอบสำหรับปั ญหำเหล่ำนี้ เกือบทุกข้อก็คือ “จงเชื่อพึ่งและไว้วำงใจ ในกำรทรงนำของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ สิ้นทุกอย่ำง” ท่ำนคงทรำบดีวำ่ นี่เป็ นพระรำชกิจของพระองค์ และท่ำนเป็ นเพียงผูช้ ่วย
เท่ำนั้น
ฉะนั้นจงอย่ำมองข้ำมควำมสำมำรถและควำมห่วงใยของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ต่องำนของ
พระองค์
แน่นอนทีเดียว ถ้ำท่ำนมีโอกำสเป็ นพยำนเพื่อพระเจ้ำอย่ำงไม่คำดฝัน ท่ำนจะต้องอธิ ษฐำนทูล
ขอควำมช่วยเหลือจำกพระองค์ และพระองค์ก็จะทรงช่วยท่ำนทันที เมื่อท่ำนกำลังสนทนำกับคนที่ยงั
ไม่ได้ควำมรอด ท่ำนจะต้องอธิ ษฐำนในใจบ่อยครั้ง ทูลต่อพระเจ้ำว่ำ ท่ำนหวังพึ่งพระองค์ทุกอย่ำงใน
กำรนำดวงวิญญำณนี้
ท่ำนอำจเริ่ มต้นสนทนำโดยกำรทักทำยสวัสดี และถำมทุกข์สุขของเขำ แล้วถำมต่อไปว่ำมำจำก
ไหน กำลังทำอะไรในละแวกนี้ ถ้ำท่ำนคิดจะติดต่อกับเยำวชน ท่ำนอำจคุยกับเขำเกี่ยวกับเรื่ องกำรเรี ยน
กีฬำ กำรปิ ดภำค ตลอดเวลำที่คุยอยูน่ ้ นั จะต้องพยำยำมหำโอกำสสอดแทรกคำพยำนของท่ำน
เรำมีเรื่ องที่จะคุยได้หลำยเรื่ อง ผูเ้ ป็ นบิดำมำรดำมักอดไม่ได้ ที่จะพูดถึงเรื่ องบุตรของเขำ และ
ปั ญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรดูแลบุตร คุณปู่ คุณย่ำชอบคุยถึงหลำน ๆ ของตน ในระหว่ำงผูช้ ำยด้วยกัน เขำ
อำจสนทนำไปถึงธุ รกิจ กำรเล่นตะกร้อ หรื อกำรยิงนกตกปลำ ส่ วนในระหว่ำงผูห้ ญิง เขำอำจคุยถึงเรื่ อง
สุ ขภำพ ทรงผม หรื อกำรปรุ งอำหำรแบบต่ำง ๆ อย่ำให้กำรสนทนำเป็ นไปอย่ำงรี บร้อน ควรจะอ่อน
สุ ภำพรู้จกั กำละเทศะ
เมื่อกำรสนทนำดำเนินไปขณะหนึ่ง ท่ำนจะพบช่องทำงที่จะกล่ำวถึงเรื่ องรำวฝ่ ำยวิญญำณจิต
ทำงที่ดีที่สุด ท่ำนควรจะเป็ นพยำนถึงควำมสำคัญและควำมหมำยของพระคริ สต์ที่มีต่อท่ำนไม่มีผใู ้ ดอำจ
ปฏิเสธหรื อคัดค้ำนควำมจริ งนี้ได้ พระเยซูคริ สต์ทรงกลำยเป็ นผูส้ ำคัญที่สุดในชีวติ ของท่ำน งำนที่
พระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็ จบนไม้กำงเขน และในจิตใจของท่ำน ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ทั้งหมดของ
ท่ำน
ท่ านอาจคุยเกี่ยวกับเรื่ องอื่นได้ เช่ นกัน เช่ น เกี่ยวกับสถานการณ์ ของโลก ปั ญหาชี วิตประจาวัน
คริ สตจักร และศิษยาภิบาลของท่ าน หรื อหนังสื อที่น่าสนใจ ซึ่ งท่ านได้ อ่านเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ แต่ อย่ าลืมว่ าจะ
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พูดคุยเรื่ องอะไรก็ตามต้ องให้ เรื่ องเหล่ านั้น นาท่ านไปสู่จุดหมายของท่ าน คือเรื่ องฝ่ ายวิญญาณจิ ต
เพื่อให้ เขาพบว่ า พระเยซูคริ สต์ ทรงประเสริ ฐยิ่ง
ภำยใต้กำรควบคุม ดูแลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท่ำนต้องอัศจรรย์ใจ เมื่อถึงเวลำอันควร ข้อ
พระธรรมที่เหมำะสมจะผุดขึ้นในจิตใจของท่ำนทันที จงพยำยำมหำทำงกล่ำวถึงข้อพระธรรมเหล่ำนี้
โปรดจาไว้ว่า พระวจนะของพระเจ้ าเท่านั้น ทีส่ ามารถทาให้ สิ่งที่เป็ นไปไม่ ได้ กลายเป็ นสิ่ งทีเ่ ป็ นไปได้
จงบอกเขำว่ำ ข้อพระธรรมเหล่ำนี้ได้ดลใจท่ำน และเปลี่ยนแปลงชีวติ ของท่ำนอย่ำงไร จงบอกเขำด้วยว่ำ
พระเจ้ำทรงประทำนควำมจริ งของพระวจนะของพระองค์ให้แก่ท่ำน ขณะที่ชีวติ ของท่ำนประสบควำม
ขำดแคลน และควำมยุง่ ยำกต่ำง ๆ อย่ำงไร หำกท่ำนเห็นว่ำ เป็ นเวลำอันสมควรที่จะชวนเขำให้ตอ้ นรับ
พระเยซูคริ สต์ จงพยำยำมหนุนใจ ให้เขำตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูคริ สต์ในขณะนั้น
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6. ควรจะหลีกเลีย่ งเรื่องอะไรบ้ าง
ข้ำพเจ้ำไม่ปรำรถนำจะทำให้ท่ำนตกใจ จนไม่กล้ำเป็ นพยำน แต่หำกไม่บอกให้ท่ำนทรำบควำม
จริ งบำงอย่ำง อำจจะเป็ นภัยแก่ท่ำน หลักมีอยูว่ ำ่ สิ่ งใดก็ตำมที่ท่ำนเห็นว่ำไม่สมควรจะกล่ำว ก็อย่ำกล่ำว
ออกมำ หลักสำคัญในชีวิตประจำวันของคริ สเตียน ก็ข้ ึนอยูก่ บั หลักนี้ คือว่ำ จงอย่ำกระทำในสิ่ งที่ท่ำน
คิดว่ำไม่ควรกระทำ
เมื่อท่ำนกำลังพูดถึงประสบกำรณ์ของตนเอง จงระวังอย่ำให้มีกำรอวดตัว หยิง่ ยโส หรื อ
สรรเสริ ญเยินยอตัวเองเกิดขึ้น จงนึกเสมอว่ำ สภำวะของท่ำนในปั จจุบนั หรื อสิ่ งที่ท่ำนหวังใจอนำคต
เป็ นไปโดยพระมหำกรุ ณำธิ คุณของพระเจ้ำทั้งสิ้ น
เมื่อท่ำนพูดถึงพระเยซูคริ สต์ อย่ำลืมเอ่ยพระนำมของพระองค์ดว้ ยควำมศรัทธำ พระองค์ทรง
เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง แม้โดยพระคุณพระเจ้ำ ท่ำนสำมำรถใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ แต่ก็
อย่ำลืมว่ำพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ สิ่ งที่ดีที่สุด เมื่อเอ่ยถึงพระนำมของพระเยซูคริ สต์ ควรกล่ำวพระนำม
เต็มของพระองค์ ดังที่ผเู้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ใช้กนั (ดู 1 เปโตร 1:3, ฟิ ลิปปี 1:2)
เมื่อท่ำนเป็ นพยำน อย่ำวิจำรณ์หรื อติเตียนผูอ้ ื่น อย่ำกล่ำวถึงคนเหล่ำนั้นที่ได้กระทำผิด และ
อย่ำได้กล่ำวคำใด ๆ ที่นำควำมเสื่ อมเสี ยไปสู่ เขำ อย่ำได้กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ควรจะเก็บไว้เป็ น
ควำมลับ
อย่ำให้มีกำรโต้เถียงเกิดขึ้น บำงครั้งคนที่ท่ำนเป็ นพยำนด้วย อำจจะคัดค้ำนคำพูดของท่ำน ถ้ำ
เป็ นเช่นนั้น จงเลี่ยงไปพูดเรื่ องอื่น ๆ อย่ำยืนหยัดพิสูจน์ควำมคิดของท่ำน แม้จะถูกต้องตำม เมื่อเวลำ
ผ่ำนไป ควำมจริ งจะปรำกฏออกมำเอง จะมีประโยชน์ อันใดเล่ า ถ้ าท่ านชนะการโต้ เถียง แต่ สูญเสี ยเพื่อน
คนหนึ่งไป ถ้ าท่ านรั กษามิตรภาพไว้ เขาอาจให้ โอกาสท่ านพูดเรื่ องพระคริ สต์ กับเขาในคราวต่ อไป
อย่าเป็ นคนขาดความอดทน สิ่ งที่ท่ำนเข้ำใจอย่ำงกระจ่ำงแจ้ง อำจจะไม่เป็ นที่กระจ่ำงของอีก
คนหนึ่งซึ่ งท่ำนกำลังนัง่ สนทนำอยูก่ บั เขำ ถ้ำเขำไม่เข้ำใจในสิ่ งที่ท่ำนพูด จงอธิ บำยใหม่โดยวิธีอื่น และ
ใช้คำเปรี ยบเทียบหรื อยกตัวอย่ำงให้เขำเห็นได้เด่นชัด
จงระวังให้มำกที่สุด ในกำรวิจำรณ์ศำสนำอื่น ๆ และลัทธิคำสอนอื่น ๆ แม้ท่ำนจะทรำบจำก
พระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงแจ่มชัดว่ำ เป็ นคำสอนที่ผิด จงอ้ างข้ อพระธรรมแทนเหตุผลส่ วนตัวของท่ าน
ในการวิจารณ์ (ฮีบรู 4:12) ท่ำนอำจจะตอบในลักษณะเช่นนี้ “แต่ พระคาของพระเจ้ านีส้ อนตรงกันข้ าม
กับ... ” แล้วอ่ำนข้อพระธรรมนั้นให้เขำฟัง หรื อขอร้องให้เขำอ่ำนเอง
จงพยำยำมคุน้ เคยกับคำสอนของลัทธิ ที่สอนผิด ๆ เหล่ำนั้น หำข้อพระคัมภีร์ไว้พร้อมสำหรับ
เผชิญกับเขำ และพร้อมเสมอที่จะพิสูจน์ให้เขำเห็นควำมจริ ง ในกำรติดตำมกับคนเหล่ำนี้ ท่ำนต้องเป็ น
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ฝ่ ำยเสนอปั ญหำต่ำง ๆ ให้เขำขบคิด และพูดกับเขำโดยอำศัยฤทธิ์ อำนำจแห่งพระคำของพระเจ้ำซึ่ ง พระ
เจ้ าได้ ตรั สในพระคัมภีร์

ก. พระเยซูคริสต์ กบั นิโกเดโม
พระเยซูคริ สต์ ทรงเป็ นพระอำจำรย์ผเู ้ ชี่ยวชำญที่สุด ซึ่ งให้ตวั อย่ำงในกำรเป็ นพยำนที่ได้ผลแก่
เรำ เรื่ องนี้ปรำกฏอยูใ่ นพระธรรมยอห์นบทที่ 3 อีกคนหนึ่งซึ่ งมีบทบำทในเรื่ องนี้คือ นิโกเดโม นิโกเด
โมได้รับกำรศึกษำสู งมำก มีชื่อเสี ยงเป็ นที่เคำรพยกย่องนับถือของคนทัว่ ไป เรำจะวิเครำะห์เรื่ องของเขำ
ดังต่อไปนี้
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงบอกให้นิโกเดโมทรำบว่ำ “ท่ านต้ องกลับใจบังเกิดใหม่ ” นี่เป็ นสิ่ งซึ่ งนิโก
เดโมต้องทรำบ จิตใจของนิโกเดโมประกอบด้วยปรัชญำที่ ผดิ ๆ เขำคิดว่ำเขำสำมำรถเข้ำแผ่นดินสวรรค์
ได้ โดยอำศัยกำรประพฤติและกำรกระทำดีของตัวเขำเอง พระเยซูได้ทรงใช้คำว่ำ “ท่ำนต้องกลับใจ
บังเกิดใหม่” ถึงสี่ ครั้ง พระเยซูทรงกล่ำวถึงควำมจริ งที่นิโกเดโมรู ้จกั ดีเสี ยก่อนแล้วทรงกล่ำวถึงกำร
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ โดยท้ำวควำมถึงเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป คือ
เรื่ องงูพิษในป่ ำกันดำร (กันดำรวิถี 21:8,9) แน่นอนทีเดียว นิโกเดโมต้องคุน้ เคยกับเรื่ องนี้ดี และยอมรับ
ควำมจริ งซึ่ งแฝงอยูใ่ นเรื่ องนั้น
แต่พระเยซูคริ สต์ทรงประสงค์จะสำแดงควำมจริ งที่น่ำตื่นเต้นให้กบั นักกฏหมำยผูเ้ คร่ งครัดคน
นี้ทรำบ พระเยซูทรงกล่ำวถึงกำรบังเกิดฝ่ ำยวิญญำณจิต มิใช่กำรบังเกิดฝ่ ำยเนื้ อหนัง พระองค์ทรงอำศัย
เรื่ องที่คนทัว่ ไปในสมัยนั้นรู ้จกั กันดี
เป็ นสิ่ งเปรี ยบเทียบและอธิ บำยให้ทรำบถึงเรื่ องรำวในแผ่นดิน
สวรรค์ เรื่ องกำรบังเกิดใหม่ เป็ นควำมจริ งที่ลึกลับอัศจรรย์ พระองค์ทรงเปรี ยบเทียบควำมลึกลับนั้น
เหมือนควำมลึกลับของ ลม
กำรสนทนำระหว่ำงพระเยซู กบั นิโกเดโม ได้ดำเนินไปอย่ำงเคร่ งครัด เอำจริ งเอำจัง พระเยซู
ทรงใช้คำว่ำ “เราบอกท่ านตามจริ งว่ า” หลำยครั้ง เพื่อเน้นว่ำ พระองค์ทรงกำลังตรัสถึงสิ่ งสำคัญมำก
หรื อกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงขอร้องให้นิโกเดโมฟัง และพิจำรณำหำควำมจริ ง
เมื่อนิ โกเดโมพยำยำมตอบปั ญหำที่ยงุ่ ยำกเกี่ยวกับกำรบังเกิดใหม่ และเรื่ องอื่น ๆ ในโลก พระ
เยซูคริ สต์มิได้ทรงไขว้เขวไปจำกเรื่ องที่พระองค์ตอ้ งกำรพูด แต่ได้ทรงประคับประคองกำรสนทนำนั้น
ไปสู่ เป้ ำหมำยปลำยทำง (ดู ยอห์น 3:16)
ตัวอย่ำงต่ำง ๆ ที่สำมำรถช่วยให้คำอธิ บำยเด่นชัดขึ้นย่อมใช้ได้เสมอ ในบทนี้ พระเยซูคริ สต์
ทรงยกตัวอย่ำงคือ ลม เพื่ออธิ บำยให้ทรำบถึงควำมอัศจรรย์ของกำรบังเกิดใหม่ โดยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ และยกตัวอย่ำงงูพิษในป่ ากันดาร เพื่ออธิบำยเรื่ องไม้กำงเขนของพระองค์
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ไม่วำ่ เป็ นพยำน เมื่อใด สถำนที่ใด จุดศูนย์กลำงของคำพยำนของท่ำนจะต้องเป็ น “ไม้กางเขน
ของพระเยซู คริสต์ ” เสมอ (กำรทรงไถ่บำปของพระเยซูคริ สต์บนไม้กำงเขน) กำรสนทนำทุกอย่ำงต้อง
ลงเอยที่กำรไถ่บำปของพระองค์ กำรบังเกิดใหม่และกำรอัศจรรย์อื่น ๆ ขึ้นอยูก่ บั กำรสละพระชนม์ชีพ
ของพระเยซูคริ สต์บนไม้กำงเขนทั้งสิ้ น
ขณะที่พระเยซูคริ สต์กล่ำวถึงกำรทรงตำยไถ่โทษแทนของ
พระองค์ ซึ่งจะสำเร็ จในเร็ ว ๆ นี้ พระองค์ได้ทรงเน้นหนักแน่นเป็ นพิเศษ เพื่อชักจูงจิตใจของนิโกเดโม
ให้บรรลุผลสุ ดยอด ต่อมำเรำทรำบดีวำ่ นิ โกเดโมได้รับกำรจูงใจจำกกำรสนทนำนั้น และได้ตอ้ นรับพระ
เยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด (ดู ยอห์น 19:38-42)
เรื่ องนีบ้ อกให้ เราทราบว่ า ทุกคนต้ องกลับใจใหม่ บังเกิดใหม่ ไม่ ว่าจะเป็ นอาจารย์ ใหญ่ ใน
มหาวิทยาลัย หรื อพนักงานชั้นสูงของบริ ษัท หรื อผู้นาที่ เคร่ งครั ดศาสนา เราต้ องเป็ นพยานต่ อทุกคนเมื่อ
มีโอกาส และอย่ าละเลยผู้มีความรู้ ตาแหน่ งสูงเหล่ านั้น

ข. สตรีชาวสะมาเรีย
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 5 เรำพบว่ำสภำพกำรณ์ในกำรเป็ นพยำนแตกต่ำงจำกบทที่สำมทุก
ประกำร ในบทนี้พระเยซูคริ สต์ทรงสนทนำปรำศรัยกับสตรี คนหนึ่ง เป็ นผูม้ ีบำปหนำ และเป็ นที่รังเกียจ
ของสังคม มิใช่สนทนำปรำศรัยกับคนที่เคร่ งครัดศำสนำ เช่น นิโกเดโม
พระเยซูคริ สต์เอง ทรงเป็ นผูเ้ ลือกสถำนที่สำหรับกำรเป็ นพยำน พระองค์ผทู้ รงเป็ นสัพพัญญู
(รอบรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่ำง) ทรงทรำบล่วงหน้ำว่ำสตรี ชำวสะมำเรี ย จะไปที่บ่อน้ ำนั้น ขณะนั้นเหล่ำสำวกได้
จำกพระองค์ เข้ำไปในเมืองเพื่อซื้ ออำหำร ฉำกกำรอภิปรำยปั ญหำแห่งควำมรอดก็เริ่ มขึ้น โดยพระเยซู
คริ สต์ทรงอำศัยเรื่ องน้ ำ ซึ่ งเป็ นสิ่ งจำเป็ นสำหรับมนุษย์ทวั่ โลก เป็ นเรื่ องเริ่ มต้นกำรสนทนำ
แก่นสำรของกำรสนทนำเป็ นควำมจริ งที่ลึกซึ้ ง แต่ทว่ำเป็ นคำสนทนำที่ง่ำย ๆ น้ ำเป็ นสิ่ งจำเป็ น
ยิง่ สำหรับชีวติ พระองค์ตรัสว่ำ เขำจะพบนา้ แห่ งชีวติ พลุ่งขึ้นถึงชีวติ เป็ นนิจ พระองค์ทรงนำสตรี คนนั้น
ให้เกิดควำมกระหำย ใคร่ ที่จะได้นา้ นั้น ถ้ำท่ำนอ่ำนพระคัมภีร์ ท่ำนจะพบว่ำ พระองค์ทรงใช้คำพูดที่ง่ำย
ๆ ซึ่ งคนทัว่ ๆ ไปใช้กนั ทุกวัน และเป็ นที่เข้ำใจของทุกคน และพระองค์ทรงใช้สิ่งธรรมดำเช่น อาหาร
แสงสว่ าง แกะ หญ้ า พายุและนา้ เป็ นสิ่ งเปรี ยบเทียบถึงเรื่ องฝ่ ำยวิญญำณจิต
ขณะเดียวกัน พระองค์ทรงพยำยำมหลีกเลี่ยงคำอธิ บำยที่ไม่จำเป็ น ถ้ำคำตอบต่อปั ญหำที่ถำม
นั้น สำมำรถช่วยให้ควำมจริ งที่พระองค์ตอ้ งกำรอธิ บำยกระจ่ำงขึ้น พระองค์ก็จะทรงตอบตัวอย่ำง เช่น
พระองค์ทรงตอบคำถำมของสตรี น้ นั เกี่ยวกับสถำนที่นมัสกำรพระเจ้ำ (ยอห์น 4:20,21) แต่พระองค์ไม่
ทรงตอบคำถำมเกี่ยวกับเชื้อชำติวรรณะ (4:9) และคำถำมเกี่ยวกับสิ ทธิ ตำแหน่ง (4:12,13) เพรำะคำถำม
บำงข้อทำให้เรื่ องที่พดู ไขว้เขวไป และไม่เป็ นประโยชน์ในกำรเป็ นพยำนเลย
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ในที่น้ ี พระเยซูคริ สต์ทรงกล่ำวถึงนา้ แห่ งชีวติ ซึ่ งจะทำให้มนุษย์ไม่กระหำยตลอดไปเป็ นนิจ
ทำให้สตรี ชำวสะมำเรี ย ซึ่ งต้องอุตส่ ำห์เดินทำงมำเป็ นระยะทำงไกลเพื่อตักน้ ำดื่ม เกิดควำมกระหำย
อยำกจะได้น้ ำที่พระองค์ทรงกล่ำวนั้น นี่แหละคือวิธีกระตุน้ ให้คนอื่นอยำกรู ้ อยำกฟังคำพยำนของเรำ
(ในกำรเป็ นพยำน จงพยำยำมเริ่ มต้นโดยกล่ำวถึงสิ่ งที่คนนั้นสนใจหรื อต้องกำร เพื่อจะสร้ำงควำมอยำก
รู ้อยำกเห็นในจิตใจของเขำ ดังตัวอย่ำงของพระเยซูคริ สต์)
หลังจำกนั้น พระเยซูคริ สต์ทรงกล่ำวถึงควำมบำปของสตรี ผนู ้ ้ นั หล่อนมีชีวติ อยูใ่ นกำรบำป
อย่ำงเปิ ดเผยมำเป็ นเวลำนำนแล้ว โดยปรำศจำกควำมรู้สึกสำนึกถึงควำมผิดและชอบ พระองค์ทรงทรำบ
ทุกอย่ำงเกี่ยวกับสตรี น้ ีดี จึงทรงปล่อยให้หล่อนรับสำรภำพควำมบำปของหล่อนก่อน แล้วพระองค์จึง
ทรงเปิ ดเผยควำมบำปทั้งสิ้ นของหล่อนให้หล่อนทรำบ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำพระองค์ทรงทรำบทุกสิ่ งทุก
อย่ำงเกี่ยวกับหล่อน
ในกรณี เช่ นนี ้ จาเป็ นอย่ างยิ่งที่พระองค์ จะต้ องให้ ชีวิตของหล่ อนเปลี่ยนแปลงใหม่ หมดทุกอย่ าง
เพื่อให้ คนทั้งหลายสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นได้
สิ่ งที่น่ำสังเกตคือ สตรี น้ นั กลับใจใหม่ทนั ที สิ่ งอัศจรรย์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในจิตใจของหล่อน ทำให้
หล่อนละหม้อน้ ำไว้ วิง่ เข้ำไปในเมือง ตะโกนบอกให้คนทั้งหลำยทรำบว่ำหล่อนได้พบบุคคลผูห้ นึ่ง ซึ่ ง
สำมำรถเปลี่ยนชีวติ ของหล่อนได้ หล่อนเป็ นพยำนว่ำ “ผู้น้ ันบอกเล่ าถึงสิ่ งสารพัดซึ่งฉันได้ ทา”
เมื่อเหล่ำสำวกกลับมำ งำนอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์น้ นั ได้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยไปแล้ว นี่แหละคือ
เวลำทำงำนอันรวดเร็ วของพระเจ้ำ และงำนนั้นมิได้ยตุ ิลงเพียงนั้น เพรำะคำพยำนของสตรี ชำวสะมำเรี ย
ทำให้คนเป็ นจำนวนมำกรู้จกั พระองค์และได้รับควำมรอด (4:39-42)

ค. ขันทีชาวอายธิโอบ
ถ้ำมีกรณี ใดที่กำรเป็ นพยำนได้ตระเตรี ยมล่วงหน้ำโดยพระเจ้ำแล้ว ก็คงเป็ นกรณี ของขันที ชำว
อำยธิโอบ ผูเ้ ป็ นพยำนในเหตุกำรณ์ครั้งนี้คือ ฟิ ลิป มัคนำยกคนหนึ่งของคริ สตจักรสมัยแรก (กิจกำร 6:6,
8:8)
หลังจำกได้ร่วมประชุมในเมืองสะมำเรี ยแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงนำฟิ ลิปให้เดินเป็ น
ระยะทำงไกล ไปสู่ ตอนใต้ของทะเลทรำยใกล้เมืองกำซำ
กำรทรงนำของพระเจ้ำนั้นถูกต้องและประเสริ ฐสุ ด ดังปรำกฏในเหตุกำรณ์ครั้งนี้ ฟิ ลิปได้พบ
คนที่พระเจ้ำทรงเตรี ยมไว้สำหรับให้เขำเป็ นพยำน ยิง่ กว่ำนั้นเมื่อเขำเข้ำไปใกล้ เขำยังได้ยนิ ขันทีชำว
อำยธิ โอบอ่ำนหนังสื อศำสดำพยำกรณ์ ในพระคัมภีร์เดิม ซึ่ งกล่ำวไว้เกี่ยวกับกำรสิ้ นพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์ (อิสยำห์ บทที่ 53)
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ไม่ตอ้ งสงสัย ฟิ ลิปต้องตื่นเต้นยินดีที่สุด จนสังเกตได้จำกใบหน้ำของเขำ ด้วยควำมกระหำยที่
จะให้ขนั ทีทรำบควำมจริ งและข่ำวประเสริ ฐ เขำเริ่ มต้นชี้แจงให้ขนั ทีเห็นควำมประเสริ ฐของพระเยซู
คริ สต์ จำกพระธรรมตอนที่ขนั ทีกำลังอ่ำนอยู่ และอธิ บำยให้เขำทรำบว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์
เพื่อทุกคนจะได้รับควำมรอด รวมทั้งชำวอำยธิ โอบในรถคันนั้นด้วย
ทุกอย่ำงเป็ นประโยชน์แก่ขนั ทีท้ งั สิ้ น ขณะที่ฟิลิปอธิ บำยพระกิตติคุณให้เขำฟัง เขำก็เข้ำ
ใจควำมจริ งเกี่ยวกับกำรสละพระชนม์ชีพของพระเยซูคริ สต์ เพื่อมนุษย์ท้ งั หลำย “ถึงอย่ างนั้นก็ยงั เป็ น
ความเจ็บปวดของเราเอง ที่เขาผู้นั้นรั บแบกหาม..เขา ผู้นั้นถูกเจ็บเป็ นบาดแผล ก็เพราะการล่ วงละเมิด
ของพวกเราและถูกฟกชา้ ก็เพราะความอสัตย์ ธรรมของพวกเรา การลงโทษเพื่อให้ เกิดความสุขแก่ พวก
เรา....และที่พวกเราหายเป็ นปกติได้ ก็เพราะรอยแผลที่เฆี่ยนของเขาผู้นั้น” (อิสยำห์ 53:4,5) ควำม
อัศจรรย์ของควำมรอดได้เปลี่ยนชีวติ ทุกอย่ำงของขันที เขำยอมรับว่ำเขำเชื่อในพระเยซู คริ สต์ พระบุตร
ของพระเจ้ำด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของเขำ เมื่อให้ศีลบัพติศมำแก่ขนั ที และงำนซึ่ งพระเจ้ำทรงมอบหมำยให้ฟิ
ลิปกระทำสำเร็ จแล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ทรงรับฟิ ลิปไปในเมืองอื่น ตัวอย่ำงกำรทำงำนของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ แบบนี้ ได้เกิดขึ้นหลำยครั้งในสถำนที่และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทุกศตวรรษ ซึ่ งอำจเกิด
ขึ้นกับท่ำนก็ได้
เรื่ องนีบ้ อกให้ เราทราบถึงหน้ าที่ การงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการเป็ นพยาน การงาน
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ควบคู่กันไปกับความเชื่ ออย่ างปราศจากข้ อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ ้นของฟิ ลิป
ประวัติศำสตร์ ได้ช้ ีแจงให้ทรำบว่ำ จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ ถนนสำยหนึ่งในทะเลทรำยนี้ ทำ
ให้งำนของพระเจ้ำขยำยกว้ำงขวำงขึ้น คริ สตจักรใหม่แห่งหนึ่งก็เกิดขึ้นและดำรงอยูต่ ่อมำหลำยศตวรรษ
จำกกำรเป็ นพยำนของคริ สตจักรนั้น ดวงวิญญำณที่มีค่ำมำกมำยก็ได้ร่วมในอวัยวะแห่ งพระกำยของพระ
คริ สต์ คือ คริ สตจักรนัน่ เอง
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7. ไม่ สาเร็จเสมอไป
กำรเป็ นพยำนจะไม่ประสบควำมสำเร็ จ หรื อได้รับชัยชนะเสมอไป แต่แน่นอน ไม่มีคำพยำนใด
ที่กล่ำวด้วยควำมสัตย์ซื่อเพื่อพระคริ สต์ที่จะไร้ประโยชน์ จงพิจำรณำจำกตัวอย่ำงในพระคริ สตธรรม
ใหม่ต่อไปนี้
ครั้งหนึ่ง พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสกับชำยหนุ่มที่มีชื่อเสี ยงมียศฐำบรรดำศักดิ์คนหนึ่ง (มำระโก
10:17-22) พระคัมภีร์บนั ทึกไว้วำ่ ชำยผูน้ ้ ีเป็ นที่ตอ้ งพระเนตรของพระเยซูคริ สต์ เขำได้ทูลถำมพระเยซู
คริ สต์เกี่ยวกับทำงแห่งชีวิตนิ รันดร์ โดยสติปัญญำอันล้ ำเลิศของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงตอบชำย
หนุ่มนั้นตำมควำมต้องกำรของเขำ พระองค์ทรงทรำบว่ำ ปั ญหำของชำยหนุ่มผูน้ ้ ี อยูท่ ี่กำรรักควำมร่ ำรวย
ฝ่ ำยโลก ดังนั้นพระองค์จึงขอให้เขำแจกจ่ำยทรัพย์สินที่มีอยูช่ ่วยเหลือคนยำกจน แล้วยอมเป็ นสำวกคน
หนึ่งของพระองค์ แต่ชำยหนุ่มไม่ยอมปฏิบตั ิตำม เขำจึงจำกไปโดยไม่ได้รับควำมรอด
หลังจำกคริ สตจักรได้ต้ งั ขึ้นไม่นำน ปั ญหำเกี่ยวกับกำรดูแลสงเครำะห์คนยำกจนก็ได้เกิดขึ้น
(กิจกำร 6:1-15) คริ สตจักรได้เลือกมัคนำยก 7 คน รับหน้ำที่แจกจ่ำยสิ่ งของให้คนจนเหล่ำนั้น ในจำนวน
มัคนำยก 7 คนนี้ มีคนหนึ่งชื่อซะเตฟำโน ประกอบด้วยพระคุณและฤทธิ์ เดช ของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(กิจกำร 6:7) ได้เทศนำเป็ นพยำนด้วยฤทธิ์ อำนำจของพระเจ้ำ จนผูน้ ำที่เคร่ งครัดศำสนำยูดำบำงคนใน
สมัยนั้น หำทำงขัดขวำงและทำลำยเขำ เรื่ องที่เขำเป็ นพยำน เกี่ยวกับพระเมตตำกรุ ณำคุณของพระเจ้ำ
กำรหมิ่นประมำทที่พระเยซูได้รับ เมื่อพระองค์เสด็จมำยังชนชำติอิสรำเอล ทำให้คนเหล่ำนั้นไม่พอใจ
และลุกฮือขึ้นต่อต้ำนซะเตฟำโน (กิจกำร 7:1-60) ซะเตฟำโนถูกขว้ำงด้วยก้อนหิ นจนถึงแก่กรรม และดู
คล้ำยกับว่ำ คำพยำนของซะเตฟำโนไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย แต่หำเป็ นดังที่เรำคิดไม่ เรำเชื่อว่ำกำร
ตำยของซะเตฟำโนได้เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เซำโล (เปำโล) รู้จกั พระเยซูคริ สต์
ในยุคแรกเริ่ มของคริ สตจักร เปโตรเป็ นผูน้ ำซึ่ งเป็ นที่ยอมรับของคริ สตจักรสมัยนั้น ถูกนำตัว
ไปพิจำรณำโทษที่ศำล ศำสนำของชนชำติอิสรำเอลหลำยครั้ง ปรำกฏว่ำครั้งหนึ่ง หลังจำกเปโตรและ
สำวกคนอื่น ๆ ได้เป็ นพยำนแล้ว เขำได้ถูกเฆี่ยนตีอย่ำงทำรุ ณโหดร้ำย และถูกห้ำมไม่ให้พดู เรื่ องของ
พระเยซูคริ สต์อีกต่อไป
เปำโล เป็ นอีกคนหนึ่งที่ทนทุกข์ทรมำนเพื่อพระคริ สต์ ครั้งหนึ่งเขำเดินทำงไปถึงเมืองลุศตรำ
(กิจกำร 14:8-20) พระเจ้ำทรงใช้เขำทำกำรอัศจรรย์รักษำคนง่อย ๆ คนหนึ่งจนหำย ตอนแรกชำวเมืองโห่
ร้องด้วยควำมตื่นเต้นยินดี แล้วประกำศว่ำเปำโลและบำระนำบำเป็ นพระ แต่วนั ต่อมำศัตรู ของพระกิตติ
คุณมำถึงเมืองนั้น และปลุกปั่ นให้ประชำชนลุกฮือขึ้นต่อต้ำนเปำโล เปำโลกถูกขว้ำงด้วยก้อนหิ นจน
เกือบถึงแก่ควำมตำย และถูกลำกออกไปทิ้งไว้นอกเมือง
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พระเยซูคริ สต์ทรงบอกเปำโลว่ำ ท่ำนจะเป็ นพยำนต่อกษัตริ ยใ์ นวันหนึ่งข้ำงหน้ำ และวันนั้นก็
มำถึง (กิจกำร บทที่ 26) เขำได้เป็ นพยำนต่อกษัตริ ยอ์ ะฆะริ ปำ พระนำงเบระนิ เก และขุนนำงผูใ้ หญ่ท้ งั
ปวง กษัตริ ยซ์ ำบซึ้ งต่อคำพยำนของเปำโลมำก ถึงกับตรัสว่ำ “เจ้ าเกือบจะชักชวนให้ เราเป็ นคริ สเตียน”
แต่พระองค์หำได้ตอ้ นรับพระวจนะของพระเจ้ำไม่ กลับหันหลังให้พระวจนะของพระเจ้ำ
ควำมจริ ง กำรเป็ นพยำนอำจไม่เกิดผลทันตำเห็นเสมอไป บำงครั้งผูเ้ ป็ นพยำนเป็ นเพียง “ผู้
หว่านเมล็ดพืช” อีกคนหนึ่งเป็ น “ผู้รดนา้ ” และอีกคนหนึ่งได้รับควำมปิ ติยนิ ดีในกำร “เก็บเกีย่ ว” (1
โคริ นธ์ 3:5-9)
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8. สถานทีส่ าหรับการเป็ นพยาน
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ สถำนที่สำหรับกำรเป็ นพยำน คือ ทุกแห่งในโลก เรำเชื่ อว่ำไม่มีมนุษย์คน
ใดในโลกกว้ำงนี้ ที่ไม่จำเป็ นต้องรับสิ่ งที่เรำจะทำให้เขำ พระเจ้ำทรงสร้ำงจิตใจของมนุ ษย์ทุกคนให้รู้จกั
แสวงหำพระเจ้ำ จิตใจของมนุษย์จะไม่มีควำมอิ่มใจหรื อสงบสุ ขจนกว่ำจะพบพระองค์ ฉะนั้น เป็ นสิ่ ง
สำคัญยิง่ ที่เรำจะต้องเป็ นพยำน ไม่วำ่ จะอยูท่ ี่ใดก็ตำม

ก. บ้ านของเรา
ให้เรำคิดถึง “บ้ านของเรา” เองก่อน กำรเป็ นพยำนที่บำ้ นเป็ นงำนที่ยำก ทั้งนี้อำจเพรำะทุกคนที่
บ้ำนรู ้จกั ท่ำนดีเกินไป จนท่ำนไม่อำจตบตำเขำ ไม่วำ่ สิ่ งใดที่ท่ำนประพฤติหรื อกระทำสิ่ งที่เขำจะเพ่งเล็ง
จำกท่ำน ไม่ใช่สิ่งที่ท่ำนพูด แต่เป็ นควำมประพฤติของท่ำน ท่ำนเป็ นคนมีใจเมตตำกรุ ณำ คำนึงถึงผูอ้ ื่น
เสมอ หรื อว่ำท่ำนเห็นแก่ตวั ท่ำนเป็ นคนสุ ภำพเรี ยบร้อยหรื อไม่ พระคำของพระเจ้ำได้สำแดงออกจำก
ชีวติ ประจำวันของท่ำนหรื อไม่ ถ้ำท่ำนเป็ นเยำวชน ท่ำนเทิดทูนและให้เกียรติแก่บิดำมำรดำหรื อเปล่ำ
ท่ำนได้ทำงำนที่คนอื่นมอบหมำยโดยปรำศจำกกำรบ่นหรื อไม่
ถ้ าท่ านเป็ นบิดาของครอบครั ว มีหน้ าที่พิเศษรั บผิดชอบครอบครั วของท่ าน ท่ านได้ รับการ
แต่ งตั้งให้ เป็ นหัวหน้ าและเป็ นตัวอย่ างของทุกคนในครอบครั ว โดยตาแหน่ งนีท้ าให้ ท่านมีโอกาสดีที่สุด
ที่จะแสดงให้ คนในครอบครั วเห็นคริ สเตียนที่ แท้ จริ งจากชี วิตของท่ าน พระเจ้ าทรงช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ
สาหรั บบิดาซึ่ งปรารถนาจะประพฤติทุกอย่ างในสิ่ งที่เขาควรประพฤตินั้น
“มารดา” เป็ นของขวัญพิเศษที่พระเจ้ำทรงประทำนให้ครอบครัว งำนของเขำก็มีมำกมำยหลำย
อย่ำงแตกต่ำงกัน และไม่เคยหมดสิ้ น บำงวันงำนของเขำกองพะเนินเทินทึก จนไม่มีเวลำที่ทำให้สำเร็ จ
มำรดำควรจะเป็ นผูท้ ี่อ่อนหวำนและอดทนเสมอ
ท่ำมกลำงปั ญหำสำรพัดอย่ำงของเขำจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อนั ใด หำกคริ สเตียนเป็ นพยำนเพียงแต่ขณะที่สิ่งแวดล้อมและเหตุกำรณ์ทุกอย่ำงอยูใ่ นสภำวะ
ที่ดีเท่ำนั้น ถ้ำท่ำนเป็ นพยำนเสมอไมว่ำสภำวะใดเวลำใด พระเจ้ำจะทรงเตรี ยมทุกอย่ำงที่จำเป็ นให้ท่ำน
เพื่อท่ำนจะได้รับชัยชนะในชี วติ ประจำวันของท่ำน
สมมุติวำ่ ครอบครัวของท่ำน ถูกแบ่งออกเป็ นสองฝ่ ำยบิดำเป็ นคริ สเตียน แต่มำรดำไม่เป็ นคริ ส
เตียน หรื อบิดำมำรดำเป็ นคริ สเตียน แต่บุตรทั้งหลำยยังไม่เป็ นคริ สเตียน ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ คริ สเตียน
จะเป็ นพยำนได้หรื อไม่ แน่นอน จุดประสงค์ของกำรเป็ นพยำน ก็เพื่อช่วยคนที่หลงหำยเหล่ำนั้น มี
ครอบครัวเป็ นจำนวนน้อย ซึ่ งทุกคนได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์พร้อมกัน มักจะเป็ นคนหนึ่งที่ตอ้ นรับ
พระองค์ก่อน แล้วคนที่สอง และคนต่อมำตำมลำดับ ในสภำวะเช่นนี้ คริ สเตียนต้ องเป็ นพยานโดย
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ชี วิตประจาวันของเขา ชี วิตประจาวันของท่ านเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ถ้ าท่ านต้ องการนาให้ คนอื่นมาเชื่ อพระ
เยซูคริ สต์
สมมุติวำ่ ในครอบครัวของท่ำน มีท่ำนคนเดียวเท่ำนั้นที่ได้รับควำมรอด ท่ำนจะทำประกำรใด
ก่อนอื่น จงขอบพระคุณพระเจ้ำ ที่ประทำนโอกำสให้ท่ำนเป็ นพยำน และมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ แล้วจง
อธิ ษฐำนเผื่อคนในครอบครัวของท่ำน จงมีควำมสุ ขควำมยินดีในชีวติ ประจำวันของท่ำน และสำแดง
ควำมรักของพระเจ้ำ โดยกำรรักคนในครอบครัวของท่ำนเสมอ เป็ นคนมีใจเมตตำกรุ ณำ อย่ำประพฤติ
ตนในทำนองที่เคร่ งศำสนำอย่ำงไร้เหตุผล และจงให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทำงำนอย่ำงเต็มที่ในกำรนี้ ถ้ำ
ชีวติ ของท่ำนเป็ นตัวอย่ำงที่ดีในคำพยำนของท่ำน พระเจ้ำก็จะทรงรับผิดชอบหน้ำที่อื่น ๆ ทั้งหมด (ที่
ท่ำนไม่อำจทำได้) แต่อย่ำคำดหมำยว่ำจะเกิดผลทันทีทนั ใดเสมอไป ท่ำนอำจพบกำรทดสอบบำงครั้ง
โปรดระลึกว่ำ กำรทดสอบควำมเชื่อของท่ำนนั้น “ประเสริฐยิ่งกว่าทองคา”

ข. ในวงธุรกิจ
สถำนที่ทำงำนของท่ำน เป็ นแหล่งที่ดีอีกแห่งหนึ่งสำหรับกำรเป็ นพยำน เพื่อนร่ วมงำนของท่ำน
เป็ นจำนวนมำกอำจไม่เคยไปโบสถ์เลย เขำอำจไม่เคยได้ยนิ พระกิตติคุณซึ่ งผูร้ ับใช้ของพระเจ้ำประกำศ
อยูเ่ สมอ เป็ นโอกำสที่ดีพิเศษสำหรับท่ำนจริ ง ๆ ที่จะเป็ นพยำนต่อเพื่อนร่ วมงำนเหล่ำนี้
ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ำ
ถ้ าท่ านต้ องการเป็ นพยานในวงการธุรกิจของท่ าน
คาพยานจาก
ชี วิตประจาวันของท่ านเป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง คริ สเตียนคนใดก็ตำม ซึ่ งเป็ นที่ไม่น่ำไว้วำงใจของคนอื่น จะไม่
มีทำงเป็ นพยำนที่ดีได้ อุปนิสัยใจคอของเขำจะต้องไม่เป็ นที่ตำหนิของคนทัว่ ไป ท่ำนจะต้องเป็ นที่
ไว้วำงใจของเพื่อนร่ วมงำนของท่ำน ผูท้ ี่ท่ำนติดต่อซื้ อขำย หรื อผูท้ ี่มำติดต่อกับท่ำนในธุ รกิจต่ำง ๆ และ
นำยจ้ำงหรื อลูกจ้ำงของท่ำน คาพูดของท่ านจะต้ องสาแดงออกจากชี วิตประจาวัน ที่ซื่อสัตย์ ของท่ านเอง
บำงคนอำจแย้งว่ำ เมื่อท่ำนมีอำชีพรับจ้ำง เวลำทั้งหมดของท่ำนก็เป็ นของนำยจ้ำง ท่ำนไม่อำจ
ปลีกเวลำพูดเรื่ องฝ่ ำยวิญญำณจิตกับคนอื่นได้ แต่ควำมจริ งมีอยูว่ ำ่ คริ สเตียนจะต้องใช้เวลำ 60 นำที ใน
ทุก ๆ ชัว่ โมงในกำรรับใช้งำน ควำมจริ งท่ำนอำจเป็ นพยำนถึงพระคริ สต์ กระทัง่ ท่ำนหมดลมหำยใจ แต่
หำกเพื่อนร่ วมงำนของท่ำนสงสัยว่ำท่ำนเป็ นเพียง “คนหน้ำซื่อใจคด” คำพยำนของท่ำนก็จะไม่มีค่ำ แม้
เท่ำสตำงค์เดียว
แต่เป็ นควำมจริ งมิใช่หรื อว่ำ ท่ำนมีเวลำว่ำงที่ไม่ใช่เวลำของนำยจ้ำง เช่นเวลำพักสำหรับ
รับประทำนอำหำรเป็ นต้น ท่ำนอำจใช้โอกำสนี้เป็ นพยำนกับเขำ ขณะที่เขำพูดคุยกันในเรื่ องสำรพัด
อย่ำง เป็ นโอกำสดีของท่ำนจะสอดแทรกคำพยำนสักเล็กน้อยเพื่อพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ
โดยทัว่ ไป ผูเ้ ป็ นพยำนมักพูดในโบสถ์เท่ำนั้น หรื อที่ประชุมต่ำง ๆ ของคริ สเตียน แต่กำรหำ
โอกำสเป็ นพยำนทุกแห่งเป็ นนโยบำยที่ดีที่สุดของคริ สเตียน
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นำยจ้ำงที่เป็ นคริ สเตียนบำงคนไม่อำจเข้ำใจว่ำ
จะเป็ นพยำนต่อคนงำนของเขำได้อย่ำงไร
ประกำรแรก เขำต้องพยำยำมใกล้ชิดกับคนงำนที่เป็ นคริ สเตียนแล้ว ซึ่ งมีจิตใจตรงกัน ท่ำนอำจไม่
สำมำรถกระทำได้เช่นนั้นเสมอไป แต่อย่ำงน้อยที่สุด ท่ำนจะต้องแสดงให้คนงำนทรำบว่ำ นำยจ้ำงของ
เขำหำเวลำอธิษฐำนเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำ เพื่อทูลขอสติปัญญำจำกพระองค์เสมอ ที่สำนักงำนและที่ทำงำนของ
เขำควรจะติดตั้งบำงสิ่ งบำงอย่ำง ที่สำมำรถทำให้คนอื่นทรำบว่ำเขำเชื่อพระเยซูคริ สต์ เช่น ข้อพระคัมภีร์
ที่ติดไว้บนฝำผนังหรื อวำงพระคัมภีร์ไว้บำงแห่งที่คนอื่นเห็นได้อย่ำงชัดเจนแต่ประกำรสำคัญที่สุด เมื่อ
นำยจ้ำงติดต่อกับคนงำนของเขำ เขำต้องเป็ นผูย้ ตุ ิธรรมที่สุด กำรโกงแรงงำนค่ำจ้ำงอย่ำให้มีข้ ึนเป็ นอัน
ขำด อย่ำให้มีนำยจ้ำงคนอื่นที่ไม่ใช่คริ สเตียนปฏิบตั ิต่อคนงำนของเขำดีกว่ำท่ำนปฏิบตั ิต่อคนงำนของ
ท่ำน ถ้ำเขำทรำบว่ำนำยจ้ำงหวังดีต่อเขำเสมอ เขำก็จะฟังท่ำนทุกอย่ำง และเขำอำจจะเรี ยนรู ้ควำมรักของ
พระเจ้ำจำกควำมรักของท่ำนที่มีต่อเขำ
ผู้ที่ร้อนรนเกินไปในการเป็ นพยาน และคิดว่ าตนต้ องเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ด้วยเสี ยงอันดัง
ให้ เป็ นที่ปรากฏแก่ คนทั้งหลายเสมอ แต่ เป็ นผู้ปล่ อยปละละเลยไม่ สัตย์ ซื่อต่ องานอื่น และชี วิตประจาวัน
ไม่ เป็ นที่ถวายเกียรติยศแก่ พระเจ้ า บุคคลจาพวกนีจ้ าต้ องได้ รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ าก่ อนจึงจะ
เป็ นพยานต่ อคนอื่นได้

ค. ทีโ่ รงเรียน
ถ้ำท่ำนเป็ นเยำวชน โรงเรี ยนก็เป็ นสถำนที่ที่ดีอีกแห่งหนึ่งที่ท่ำนจะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์
ตำมธรรมดำโรงเรี ยนทัว่ ไป มักประกอบด้วยนักเรี ยนจำนวนร้อย ๆ จำกครอบครัวทุกชนิด ซึ่งมี
สภำพเป็ นอยูแ่ ตกต่ำงกัน แต่นกั เรี ยนเหล่ำนี้ จำเป็ นจะต้องมีพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ
นอกจำกว่ำเขำได้ตอ้ นรับพระองค์อยูก่ ่อนแล้ว ยิง่ กว่ำนั้น ท่ำนยังมีโอกำสได้พบคนเหล่ำนี้ทุกวัน และ
บำงคนท่ำนพบทุกชัว่ โมงเสี ยด้วยซ้ ำ
ท่ำนได้ทรำบแล้วว่ำ กำรเป็ นพยำนของเรำประกอบด้วยสองประกำร ประการแรก กำรเป็ น
พยำนโดยชีวติ ประจำวันของท่ำน ประการทีส่ อง กำรเป็ นพยำนโดยคำพูดของท่ำน ในโรงเรี ยน ทั้งสอง
ประกำรนี้มีควำมสำคัญต่อท่ำนเท่ำกับสถำนที่อื่น ๆ ถ้ำชีวติ ของท่ำนมิได้ดำเนินตำมที่ท่ำนพูดเสมอไป
คำพูดของท่ำนก็ไร้ประโยชน์
เมื่อเพื่อนร่ วมโรงเรี ยนของท่ำน วิเครำะห์ชีวิตประจำวันของท่ำนแล้ว เขำก็จะเข้ำใจทะลุปรุ
โปร่ งทันทีวำ่ ท่ำนเป็ นคนหน้ำซื่ อใจคดหรื อไม่ ท่ำนเป็ นคริ สเตียนที่แท้จริ งหรื อเป็ นคริ สเตียนปลอม
ฉะนั้นคริ สเตียนทุกคน ไม่วำ่ อำยุจะอ่อนสักปำนใดก็ตำม ชีวติ ประจำวันของเขำจะต้องดำเนินตำมคำ
พยำนที่เขำกล่ำว นี่เป็ นสิ่ งสำคัญยิง่
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เกี่ยวกับควำมสัตย์ซื่อ ถ้ำท่ำนถำมว่ำคริ สเตียนต้องประกอบด้วยควำมดีอะไรบ้ำง ขอตอบว่ำ
ประกำรแรก คือ ความสั ตย์ ซื่อ ท่ำนต้องสัตย์ซื่อในกำรเรี ยน สัตย์ซื่อในกำรทำกำรบ้ำน สัตย์ซื่อในกำร
สอบ สัตย์ซื่อต่อเงินทองที่ทำงโรงเรี ยนอำจเรี ยกร้อง (เช่นค่ำเล่ำเรี ยน ค่ำกิจกรรม หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ )
ในกำรติดต่อกับเพื่อนร่ วมชั้น ควำมไม่สัตย์ซื่อเพียงเล็กน้อย สำมำรถทำให้คำพยำนของท่ำน
ล้มเหลวอย่ำงสิ้ นเชิง
ท่ำนจะต้องระมัดระวัง ต่อสิ่ งซึ่ งเป็ นที่น่ำสงสัยหรื อน่ำรังเกียจของคนอื่น ไม่วำ่ เรำจะชอบ
หรื อไม่ก็ตำม ชำวโลกได้จดั คริ สเตียนอยูใ่ นมำตรฐำนชี วิตที่สูงมำก มีสถำนที่บำงแห่งซึ่ งคริ สเตียนไม่
ควรไป สิ่ งบำงอย่ำงไม่ควรมอง สถำนที่ชุมนุม สมำคมและองค์กำรอีกหลำยแห่ง ซึ่ งบุตรของพระเจ้ำไม่
ควรมีส่วนเข้ำเกี่ยวข้องเลย
เพรำะเยำวชนเป็ นจำนวนมำกที่ยงั ไม่ได้รับควำมรอดเฝ้ ำสังเกตดูควำม
ประพฤติของคริ สเตียนว่ำ มีอะไรแตกต่ำงจำกเขำบ้ำง กำรเลือกและกำรกระทำงำนของท่ำน จะเป็ นผล
กระทบกระเทือนต่อกำรตัดสิ นใจ รับเอำพระเยซูคริ สต์ของเขำมำก
มีสถำนที่อีกแห่งหนึ่ง ที่คริ สเตียนสำมำรถไปได้ แต่อย่ำลืมว่ำ ท่ำนต้องมีพระเยซูคริ สต์เป็ น
เพื่อนไปด้วยกันท่ำนเสมอ ถ้ำเป็ นเช่นนั้นท่ำนก็จะไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องถำมว่ำ ท่ำนควรไปที่นนั่
หรื อที่นี่ จงเป็ นเพื่อนที่ดีของทุกคน ปลูกฝังควำมเบิกบำนใจไว้เสมอ เอำใจใส่ ต่อคนทัว่ ไปและเห็นอก
เห็นใจอย่ำงแท้จริ งต่อผูท้ ี่มีปัญหำต่ำง ๆ และจงร่ วมมือกับคนอื่น ในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่โรงเรี ยนของท่ำน
จัดขึ้น จงให้สิ่งเหล่ำนี้ประกอบขึ้นเป็ น ตัวท่ำน อย่ำให้มีจิตใจที่คบเพื่อนเป็ นเสมือนสวมหน้ำกำกไว้
หลอกลวงเขำเท่ำนั้น ถ้ำท่ำนเป็ นบุตรของพระเจ้ำ ท่ำนต้องคำนึงถึงคนอื่นเสมอด้วยน้ ำใสใจจริ ง
ในโรงเรี ยนประกอบด้ วยสภาพการณ์ ทุกอย่ าง ทั้งที่ดีและเลว ทั้งที่ถกู และผิด พูดได้ ว่า เป็ นทาง
แยกสาหรั บชี วิตของเยาวชนทั้งหลาย ทางที่ดีที่สุดสาหรั บชี วิตคริ สเตียนในโรงเรี ยน ก็คือ จงแสดงให้
ทุกคนเห็นทันทีตั้งแต่ ต้นว่ า ท่ านเป็ นคริ สเตียน และท่ านต้ องดาเนินชี วิตทุกอย่ างตามนา้ พระทัยของพระ
เจ้ า จงยื่นเจตน์ จานงของท่ านที่จะมีชีวิตเช่ นนั้นและจงถ่ อมใจ เอาจริ งเอาจัง ด้ วยนา้ ใสใจจริ ง และด้ วย
ความแน่ วแน่
กำรนำพระคริ สตธรรมใหม่สักเล่มหนึ่งติดตัวไปพร้อมกับหนังสื อที่ท่ำนเรี ยนเป็ นควำมคิดที่ดี
แต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ท่ำนนำพระคัมภีร์ไปเพียงเพื่อจะอวดคนอื่น จุดประสงค์ที่แท้จริ ง เพื่อจะมี
สักเล่มหนึ่งที่กะทัดรัดซึ่ งท่ำนสำมำรถใช้ และเปิ ดอ่ำนให้คนอื่นฟังทุกโอกำสที่ท่ำนต้องกำร
ท่ำนอำจเชิญเพื่อนของท่ำนไปโบสถ์ หรื อไปร่ วมประชุมเยำวชน เขำเหล่ำนั้นอำจจะสนใจใน
กำรประชุมพิเศษ กำรประชุมสังสรรค์ กำรรื่ นเริ ง กำรเดินทำงชมภูมิประเทศหรื อกำรทัศนำจรเป็ นต้น
ท่ำนก็ควรให้ควำมสนับสนุ นในกิจกรรมของคริ สเตียนเหล่ำนั้น ซึ่ งมีจุดมุ่งหมำยเป็ นพยำนเพื่อพระเยซู

37

คริ สต์ เมื่อท่ำนจะรับประทำนอำหำร จงอย่ำได้นึกกระดำกอำย ที่จะก้มศีรษะกล่ำวขอบพระคุณพระเจ้ำ
เพรำะนัน่ จะเป็ นพยำนที่ดีของท่ำนด้วย
ผลกำรสอบของท่ำน ก็ควรอยูใ่ นระดับสู งพอสมควร หำกผลกำรสอบของท่ำนรวมอยูใ่ นพวกที่
มีคะแนนต่ำจะไม่ช่วยคำพยำนของท่ำนเลย ควำมจริ งคริ สเตียนควรขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ ถ้ำ
ท่ำนพยำยำมเรี ยนให้ดีที่สุดตำมควำมสำมำรถของท่ำน และขอพระเจ้ำทรงช่วยเหลือท่ำน ประทำน
สติปัญญำให้แก่ท่ำน ท่ำนก็สำมำรถสอบได้คะแนนดี
เกี่ยวกับกำรพูดเรื่ องพระคริ สต์ กับเพื่อนร่ วมชั้นของท่ำน ท่ำนมีโอกำสพูดกับเพื่อนถึงเรื่ องของ
พระเยซูคริ สต์ ในโรงเรี ยนเสมอ แต่ตอ้ งแน่ใจว่ำ ท่ำนพูดในเวลำและสถำนที่ที่ถูกต้อง อย่ำได้ฝ่ำฝื น
ระเบียบกฎข้อบังคับของโรงเรี ยน เมื่อทำงำนจงอธิษฐำนทูลขอสติปัญญำ และควำมสำมำรถจำกพระเจ้ำ
ก่อน จำไว้วำ่ ชำยหนุ่มหญิงสำวอำจมีเรื่ องปวดร้ำวใจได้ บำงครั้งเขำมีเรื่ องยุง่ ยำกลำบำกใจจำกทำงบ้ำน
ทำให้เขำไม่มีควำมสุ ข เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเปิ ดโอกำส ท่ำนก็สำมำรถนำเพื่อนของท่ำนมำพบ
สันติสุขและควำมรอดในพระเยซูคริ สต์ จงบอกเพื่อนของท่ำนเป็ นส่ วนตัวว่ำ พระเยซูคริ สต์ เป็ นเพื่อนที่
ดีที่สุดของท่ านเป็ น ผู้ที่ท่านรั กมากที่สุด และเป็ นผู้ที่สามารถแก้ ไขปั ญหายุ่งยากทุกอย่ างของท่ าน
บำงครั้งท่ำนอำจเป็ นพยำนเพื่อพระเจ้ำต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กำรเป็ นพยำนส่ วนตัวนั้น ต้องกระทำ
เป็ นรำยบุคคล คือมีท่ำนและคนที่ท่ำนจะเป็ นพยำนอยูด่ ว้ ยเท่ำนั้น
จงมีใบปลิวที่พิมพ์อย่ำงดี และมีเนื้อควำมที่ดีไว้ในกระเป๋ ำของท่ำนเสมอ เพื่อจะสำมำรถแจก
ให้คนอื่นได้ทนั ทีเมื่อมีโอกำส ท่ำนอำจจะขออนุญำตให้นำภำพยนตร์ เกี่ยวกับกำรประกำศพระกิตติคุณ
ไปฉำยในโรงเรี ยน ในเวลำประชุมหรื องำนพิเศษอื่น ๆ ของโรงเรี ยน หรื อบำงครั้งท่ำนอำจเชิญศิษยำภิ
บำล หรื อผูน้ ำในคริ สตจักรของท่ำน มำปำฐกถำในโรงเรี ยนของท่ำน จงใช้วธิ ี เหล่ำนี้อย่ำงสุ ขมุ รอบคอบ
และให้เป็ นประโยชน์มำกที่สุด
สิ่ งที่ยากที่สุด อาจจะเป็ นการเป็ นพยานต่ อคุณครู หรื ออาจารย์ ต่าง ๆ ของท่ าน แต่ กไ็ ม่ ใช่ สิ่งซึ่ ง
เป็ นไปไม่ ได้ เมื่อพระเจ้ าเปิ ดโอกาสให้ ท่าน จงเป็ นพยานด้ วยความกล้ าและด้ วยความเคารพต่ อครู
อาจารย์ เหล่ านั้น แล้ วท่ านจงปิ ติยินดี ที่เห็นผลของการเป็ นพยานจากการดลใจของพระเจ้ า

ง. ในสนามกีฬา
กำรเป็ นพยำนเกี่ยวข้องกับกำรกีฬำอย่ำงไร เรำสำมำรถเป็ นพยำนโดยอำศัยกำรกีฬำอย่ำงไร เรำ
สำมำรถเป็ นพยำนโดยอำศัยกำรกีฬำได้ เพรำะแม้แต่อำจำรย์เปำโลเองก็ได้ยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับกีฬำมำ
เปรี ยบเทียบ และอธิ บำยถึงควำมจริ งฝ่ ำยวิญญำณจิต ตัวอย่ำงเช่น พระธรรมตอนหนึ่ งท่ำนได้กล่ำวถึง
กำรวิง่ แข่ง และมงกุฏซึ่ งเป็ นรำงวัลของผูช้ นะ (1 โคริ นธ์ 9:24-27) ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้วำดมโน
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ภำพ (ฮีบรู 12:1,2) สนำมกีฬำที่ใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่ ง โดยมีคริ สเตียนในปั จจุบนั เป็ นนักกีฬำที่เข้ำ
แข่งขัน กล่ำวได้วำ่ เป็ น กีฬาโอลิมปิ คของคริสเตียน
ชีวติ คริ สเตียนก็คล้ำยคลึงกับกำรเล่นกีฬำ ทุกคนจะต้องเลือกทีม (คณะ) ทีมใดทีมหนึ่ง
เช่นเดียวกับที่เรำต้องเลือกพระเยซูคริ สต์ ต่อจำกนั้นก็เป็ นกำรฝึ กฝน ผูท้ ี่ตอ้ งกำรเป็ นนักกีฬำที่ดีน้ นั
จะต้องละทิ้งทุกอย่ำงที่ทำลำยสุ ขภำพฝ่ ำยร่ ำงกำยและฝ่ ำยจิตใจของเขำ เขำจะต้องปฏิเสธทุกอย่ำงใน
ชีวติ ของเขำ ซึ่ งอำจขัดขวำงไม่ให้เขำเป็ นนักกีฬำที่ดีของคณะ คริ สเตียนก็จะต้องปฏิบตั ิเช่นนั้นในฝ่ ำย
วิญญำณจิต
บำงคนเชื่อว่ำกำรกีฬำ เป็ นทำงที่สำมำรถทำให้กำรประกำศพระกิตติคุณเกิดผลดีเยีย่ มทำงหนึ่ง
แต่ประกำรแรกนักกีฬำคริ สเตียนเองจะต้องชำนิชำนำญในกีฬำที่ตนเล่น
เขำจะต้องฝึ กฝนอย่ำงขยัน
ขันแข็ง และสำมำรถเล่นได้ดี จำกควำมสำเร็ จของกีฬำนี้จะเปิ ดโอกำสอย่ำงดีที่สุดแก่เขำ ที่จะเป็ นพยำน
เพื่อหัวหน้ำทีมผูใ้ หญ่ยงิ่ ที่สุดเสมอ หัวหน้ำทีมนั้นคือพระเยซูคริ สต์ของเรำ
กระนั้นก็ตำม มีบำงอย่ำงที่นกั กีฬำคริ สเตียนต้องระวังได้แก่กีฬำบำงชนิด ที่นำควำมเสื่ อมเสี ย
มำสู่ ตวั เองและพระเจ้ำเช่นกำรพนันซึ่ งบำงคนถือว่ำเป็ นเพียงเกมกีฬำที่สนุกสนำน แท้จริ งเป็ นสิ่ งที่ทำ
ให้คริ สเตียนสะดุด อย่ำงไรก็ตำม อย่ำให้กีฬำที่ไม่ดีเหล่ำนั้นเป็ นอุปสรรคทำให้ท่ำนไม่กล้ำเป็ นพยำน
โดยอำศัยกำรกีฬำ จงเล่นกีฬำด้วยน้ ำใจนักกีฬำ ด้วยควำมยุติธรรม สุ ภำพเรี ยบร้อย และด้วยควำมตั้งอก
ตั้งใจ เพื่อจะได้ชยั ชนะ แม้วำ่ ท่ำนไม่อำจชนะด้วยคะแนน แต่หำกท่ำนเล่มด้วยควำมตั้งใจ ท่ำนได้ชื่อว่ำ
เป็ นผูช้ นะ
บ่อยครั้งในห้องพักนักกีฬำหรื อห้องเก็บเครื่ องกีฬำ และที่สนำมกีฬำ ท่ำนจะพบเยำวชนเป็ น
จำนวนมำกที่ไม่เคยไปโบสถ์และไม่เคยได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้ำเลย หำกท่ำนเป็ นนักกีฬำที่เก่งคน
หนึ่งในกลุ่มนั้น เขำก็จะยกย่องนับถือท่ำน ถ้ำเขำยอมรับจำกชีวติ ของท่ำนว่ำ พระเจ้ำทรงเป็ นหัวใจของ
ชีวติ ของท่ำนจริ งๆ เขำก็จะอยำกทรำบสิ่ งที่ท่ำนพูดเกี่ยวกับพระองค์ ฉะนั้นในการเล่ นกีฬาทุกครั้ ง
จาเป็ นที่ สุดที่ ท่านจะต้ องทาคะแนนด้ วยความบริ สุทธิ์ มิใช่ จากการฉ้ อโกงหรื อเล่ ห์เหลี่ยม
นักกีฬำที่มีชื่อเสี ยงอำจนำปั ญหำยุง่ ยำกมำสู่ ตวั ต้นเหตุของปั ญหำยุง่ ยำกนี้คือ เงินที่เข้ำมำ
เกี่ยวพันกับกำรกีฬำของเขำ เรำได้พบบ่อย ๆ ที่นกั กีฬำบำงคนยอมทรยศต่อตัวเองและต่อคณะโดยเห็น
แก่สินจ้ำงรำงวังที่คนอื่นเสนอให้ กำรหำรำยได้ที่งดงำมโดยวิธีน้ ี เป็ นกำรทดลองที่น่ำกลัวมำก แต่
สำยตำของคริ สเตียนต้องเพ่งดูที่พระเจ้ำ และทรำบว่ำทรัพย์สมบัติที่แท้จริ งของเขำอยูท่ ี่ใด
ไม่มีสถำนที่ใดดีกว่ำสถำนที่เล่นกีฬำอีกแล้ว ที่ท่ำนจะเป็ นพยำนเกี่ยวกับกำรวิง่ แข่งในชีวติ ฝ่ ำย
วิญญำณจิต และกำรได้รับมงกุฏเป็ นรำงวัลในบั้นปลำย จำกพระองค์ผทู ้ รงมีแผลบนฝ่ ำพระหัตถ์ท้ งั สอง
ข้ำง และได้สละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อเรำทั้งหลำยบนไม้กำงเขนแล้ว
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จ. ระหว่ างการพักผ่ อนหย่ อนใจ
คริ สเตียนหลำยคนมีโอกำสได้พกั ผ่อนบ่อย ๆ แต่สำหรับกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ ไม่มีคำ
ว่ำ “หยุดภาค” หรื อ “ปิ ดภาค” เหมือนอย่ำงนักเรี ยนทั้งหลำย เรำอำศัยอยูใ่ นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่ งที่น่ำทึ่ง
ที่สุด แต่เป็ นน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่จะให้เรำคลุกคลีกบั ควำมสว่ำงโอ่โถง อย่ำงไม่น่ำเชื่อของโลกนี้
เพือ่ เรำจะเป็ นพยำนเพื่อพระองค์
จงพร้อมที่จะเป็ นพยำนเสมอ ใบปลิวเป็ นเพื่อนที่ดีของท่ำน และจะเป็ นผูห้ ำทำงให้ท่ำนมี
โอกำสสนทนำกับคนอื่นเสมอเพียงแต่ท่ำนมัน่ ใจว่ำ ท่ำนมีใบปลิวที่เหมำะสำม หำกท่ำนอยูท่ ี่กลำงแจ้ง
นอกบ้ำน ท่ำนอำจเลือกใบปลิวชนิดที่สำมำรถชักจูงใจคนอื่นให้เห็นกำรทรงสร้ำงอันมหัศจรรย์ของ
พระเจ้ำ ผูท้ รงมีสติปัญญำเหนือมนุษย์ท้ งั ปวง
บำงทีท่ำนอำจใช้เวลำส่ วนมำกในกำรพักผ่อนหย่อนใจ โดยกำรขับรถชมทิวทัศน์ ท่ำนคงทรำบ
ดีวำ่ มีสถำนที่เติมน้ ำมันหลำยแห่งสำหรับบริ กำรท่ำน คนที่ทำงำนประจำอยูใ่ นสถำนบริ กำรนั้น ก็
ต้องกำรข่ำวประเสริ ฐแห่งควำมรักของพระเจ้ำเช่นเดียวกับคนทัว่ ไป เขำเหล่ำนั้นต้องหมกมุ่นอยูก่ บั งำน
ตลอดเวลำ มีโอกำสไปโบสถ์นอ้ ย บำงคนไม่เคยได้ยนิ พระกิตติคุณเลย เช่นเดียวกับพนักงำนรับใช้ใน
ร้ำนกำแฟและภัตตำคำรต่ำง ๆ กำรให้ใบปลิวแก่คนเหล่ำนี้ ก็เท่ำกับกำรให้รำงวัล (เงิน) พิเศษแก่เขำ
แล้วเชื้อเชิ ญเขำมำหำพระเยซู คริ สต์ นี่เป็ นรำงวัลพิเศษที่ดีที่สุด แต่ก็อย่ำลืมว่ำ ท่ำนควรจะให้เงินรำงวัล
(ทิป) แก่ผบู ้ ริ กำรเหล่ำนั้นด้วย เขำจะเต็มใจอ่ำนใบปลิวของท่ำนมำกยิง่ ขึ้น หำกท่ำนให้รำงวัลและ
ชมเชยกำรบริ กำรที่ดีของเขำ
ท่ำนอำจจะหยุดพักที่โรงแรม โรงเก็บรถ และร้ำนอำหำรข้ำงทำง ท่ำนมีโอกำสจะเป็ นพยำนได้
บ่อยครั้งในสถำนที่เหล่ำนี้ อย่ำได้นึกว่ำ เป็ นงำนที่น่ำเบื่อหน่ำย นี่เป็ นงำนที่น่ำตื่นเต้นตำมคำสั่งของพระ
เจ้ำ เพรำะท่ำนเป็ นผูน้ ำข่ำวประเสริ ฐแห่งชีวิตไปสู่ ผอู ้ ื่น อำจจะเป็ นสถำนที่น้ นั ก็ได้ที่พระเจ้ำทรงนำท่ำน
ไปโดยตรง เพื่อบำงคนจะได้ยินเรื่ องของควำมรอดของพระคริ สต์ และต้อนรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด ท่ำนอำจจะวำงใบปลิวเล็กน้อยในห้องโรงแรมที่ท่ำนพักหรื อที่เก็บรถยนต์ ให้ใบปลิวใบหนึ่งแก่
คนควบคุมลิฟต์ข้ ึนลงของโรงแรม ให้อีกใบหนึ่งพร้อมกับเงินรำงวัลแก่ผทู ้ ี่รับใช้ท่ำนและให้ใบปลิวแก่
ทุกคนที่อำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดเวลำที่ท่ำนพักอยูใ่ นสถำนที่น้ นั ขณะที่ยนื่ ใบปลิวให้เขำ จง
ยืน่ พร้อมกับยิม้ ด้วยไมตรี จิต ถ้ำมีโอกำสจงยิม้ หรื อทักทำยเขำด้วยหน้ำที่ยมิ้ แย้มแจ่มใส อย่ำเป็ นผูแ้ จก
ใบปลิวชนิดที่แจกแล้ววิง่ หนี ทนั ที
สมมุติวำ่ ท่ำนมีโอกำสไปพักผ่อนหย่อนใจในต่ำงประเทศ ท่ำนก็ควรสัง่ ใบปลิวล่วงหน้ำใน
ภำษำซึ่ งใช้กนั ในประเทศที่ท่ำนไปนั้น จงแสดงควำมเป็ นผูม้ ีใจเมตตำกรุ ณำและพึงพอใจในสิ่ งที่ท่ำน
พบเห็น นี่ แหละคือภำษำที่ทุกคนเข้ำใจ อย่ำให้มีใครนินทำหลังจำกท่ำนได้จำกไปแล้วว่ำ นักท่องเที่ยว
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คริ สเตียนนำควำมไม่พึงพอใจอย่ำงมำกมำยมำสู่ เขำ เพรำะควำมหยิง่ ยโสของท่ำน แม้ทำ่ นไม่สำมำรถ
พูดภำษำของเขำได้ ก็จงให้ควำมประพฤติของท่ำนเป็ นดุจสุ ภำพบุรุษและสุ ภำพสตรี พดู แทนท่ำน
ในเมืองที่ห่ำงไกลออกไป ท่ำนอำจจะต้องกำรเยีย่ มเยียนคริ สตจักร และสำนักงำนของ
มิชชันนำรี จงค้นดูสถำนที่ต้ งั ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง แล้วพยำยำมค้นหำสถำนที่ซ่ ึงมีกำรประชุม
นมัสกำร หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำใจภำษำของเขำได้ ท่ำนก็ยงั อำจร่ วมสำมัคคีธรรมกับเขำฝ่ ำยวิญญำณ
จิต หรื อท่ำนอำจจะหำล่ำมสักคนหนึ่งคอยช่วยเหลือก่อน เมื่อท่ำนต้องกำรเป็ นพยำน

ฉ. ในโบสถ์
ในบำงกรณี กำรเป็ นพยำนในโบสถ์กลับกลำยเป็ นสิ่ งที่ยำกที่สุด แต่ขำ้ พเจ้ำทรำบว่ำ เพียงแต่
กำรไปนมัสกำรในโบสถ์เท่ำนั้น ท่ำนก็ได้เป็ นพยำนในตัว แม้ไม่มำกก็นอ้ ยโดยที่ท่ำนเองไม่ทรำบ เมื่อ
เพื่อนบ้ำนใกล้เคียงหรื อญำติมิตรสหำยทรำบว่ำ ท่ำนเป็ นสมำชิกของโบสถ์ใดในโบสถ์หนึ่ง เขำก็ถือว่ำ
กำรเป็ นสมำชิกของโบสถ์ ก็เป็ นกำรประกำศควำมเชื่อของท่ำน
นอกจำกกำรไปโบสถ์เป็ นประจำวันแล้ว ยังมีทำงอื่นที่ท่ำนจะต้องเป็ นพยำนในโบสถ์ เช่น กำร
นมัสกำรของท่ำน ท่ำนไปโบสถ์ เมื่อใด ท่ำนไปโบสถ์เพียงอำทิตย์ละครั้งใช่ไหม ขณะที่ท่ำนมนัสกำร
พระเจ้ำในเช้ำวันอำทิตย์ ท่ำนอยำกจะให้กำรประชุมเลิกเร็ ว ๆ หรื อไม่
ท่ำนสนใจในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโบสถ์อย่ำงแท้จริ งมำกน้อยเพียงใด ท่ำนร่ วมประชุมอบรมใน
ชั้นรวีวำรศึกษำหรื อเปล่ำ ท่ำนร่ วมประชุมในเย็นวันอำทิตย์หรื อไม่ ท่ำนร่ วมประชุมอธิ ษฐำนกับ
คริ สตจักรอื่น ๆ กลำงสัปดำห์หรื อเปล่ำ ท่ำนให้ควำมร่ วมมือและสนับสนุนแก่โบสถ์หรื อไม่ เมื่อโบสถ์
ของท่ำนจัดประชุมพิเศษ
ท่ำนเป็ นพยำนชนิ ดใด ในสำยตำของศิษยำภิบำลของท่ำน ท่ำนจัดอยูใ่ นจำพวกที่อ่อนไหวและ
สะดุดได้ง่ำยหรื อไม่ คนอื่นรู ้หรื อไม่วำ่ กำรที่ท่ำนไม่ยอมไปโบสถ์ก็เพรำะท่ำนคิดว่ำ บำงคนดูถูก
หรื อไม่เอำใจใส่ ต่อท่ำน
ท่ำนคิดว่ำหำกพระเจ้ำผูท้ รงสถิตอยูใ่ นโบสถ์ ผูซ้ ่ ึ งท่ำนมองไม่เห็นนั้น ได้วดั ควำมร้อนรนฝ่ ำย
วิญญำณจิตของท่ำน จะปรำกฏผลชนิดใด ควำมจริ งในคำเทศนำได้ซำบซึ้ งเข้ำไปในจิตใจของท่ำน
หรื อไม่ ท่ำนสำรวมใจอธิ ษฐำนเผือ่ ตัวเอง และเผื่อผูอ้ ื่นหรื อเปล่ำ ท่ำนทักทำยคนแปลกหน้ำด้วยไมตรี
จิตหรื อไม่
กำรปรนนิบตั ิพระเจ้ำของท่ำนในโบสถ์ข้ ึนอยูก่ บั หลำยสิ่ งท่ำนมีเวลำรับใช้พระเจ้ำตอนใด ท่ำน
สำมำรถรับใช้พระเจ้ำมำกน้อยเพียงใด โดยไม่ตอ้ งปล่อยปละละเลยครอบครัวของท่ำนกำลังของท่ำนอยู่
ในวงจำกัดเพียงใด ท่ำนมีควำมสำมำรถพิเศษทำงใดบ้ำง
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ถ้ำท่ำนมีควำมสำมำรถในกำรสอน ก็จงช่วยรับผิดชอบชั้นเรี ยนในรวีวำรศึกษำชั้นหนึ่ง แล้ว
พยำยำมนำนักเรี ยนของท่ำนมำสู่ พระเจ้ำ จงเตรี ยมบทเรี ยนที่จะสอนให้ดี ชั้นที่สอนยำกที่สุดอำจเป็ นชั้น
อนุบำล (เด็กเล็ก) หำกท่ำนมีพรสวรรค์ในทำงนี้ก็จงสมัครใจสอนเมื่อมีโอกำส
กำรขอร้องให้คริ สเตียนออกไปเยีย่ มเยียน หรื อเชิญคนอื่นมำโบสถ์ รู้สึกเป็ นสิ่ งที่ยำก แต่ถำ้ ทำ
ท่ำนจะได้รับพระพรจำกพระเจ้ำมำก ท่ำนอำจจะนำใบปลิวหรื อบัตรเชิญให้ร่วมประชุมพิเศษ ไปแจก
ตำมบ้ำนต่ำง ๆ บำงครั้งท่ำนอำจไม่จำเป็ นต้องเข้ำไปในบ้ำน เพียงแต่ยนื่ ใบปลิวหรื อบัตรเชิ ญให้แก่คน
ที่มำเปิ ดประตูก็เพียงพอ และเมื่อท่ำนออกไปทำงำนชนิดนี้ ควรจะมีเพื่อนอย่ำงน้อยที่สุดคนหนึ่งไปด้วย
กำรเป็ นพยำนในโรงพยำบำล ที่พกั ฟื้ นคนป่ วย และในเรื อนจำ เป็ นกำรกระทำที่เป็ นประโยชน์
ต่อพระรำชกิจของพระเจ้ำมำก และโดยทัว่ ไป ผูท้ ี่ไปเป็ นพยำนในสถำนที่เหล่ำนั้น มักมำจำกคริ สตจักร
ต่ำง ๆ
กำรเป็ นพยำนในโบสถ์ มิใช่เป็ นกำรอวดเครื่ องแต่งตัวในวันบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ แต่ให้เรำ
ตื่นตัวในประกอบกำรดีทุกอย่ำง เป็ นที่ชอบพอพระทัยของพระเจ้ำ
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9. การพบกับผู้ทถี่ ือผิด
หลังจำกเป็ นพยำนไม่นำน ผูเ้ ป็ นพยำนทุกคนจะต้องเผชิ ญกับบุคคลจำพวกหนึ่ง ซึ่ งเรำเรี ยกว่ำ
ผูถ้ ือลัทธิ ศำสนำที่ไม่ตอ้ งถูกต้อง หรื อพวกสอนผิด เรำจะเผชิญกับคนเหล่ำนี้โดยวิธีที่ถูกต้องอย่ำงไร
ประการแรก จงจำไว้วำ่ ผูถ้ ือลัทธิ ศำสนำที่ผดิ นั้นก็เป็ นมนุ ษย์ธรรมดำคนหนึ่ง ซึ่ งพระเยซูคริ สต์
ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อเขำ เขำจะต้องได้รับควำมรอดเช่นกัน และโปรดจำไว้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรนำบุคคล
ชนิดนี้ ซึ่ งประกอบด้วยควำมคิดและคำสอนที่ผดิ มำเชื่ อพระเยซูคริ สต์ในทำงที่ถูกต้อง เป็ นสิ่ งที่ยำก
มำกคริ สเตียนไม่ควรดูถูกหรื อละเลยเขำ และผูเ้ ป็ นพยำนทุกคนก็ไม่ควรเกรงกลัวเขำหรื อควำมคิดของ
เขำ แต่ตอ้ งพร้อมเสมอที่จะเป็ นพยำนต่อเขำ
กำรเผชิ ญกับลัทธิ คำสอนที่ผดิ นั้น ท่ำนจะต้องประสบปั ญหำยุง่ ยำกเป็ นพิเศษ เพรำะผีปีศำจเป็ น
ตัวกำรของลัทธิ เหล่ำนี้ (1 ทิโมธี 4:1-3) ผูท้ ี่เชื่ อคำสอนนี้ก็จะตกอยูใ่ นอำนำจของมัน นี่ เป็ นเหตุผลสำคัญ
ซึ่ งเรำต้องนำคนเหล่ำนั้น มำสู่ แสงสว่ำงของพระเจ้ำ
ท่ำนจะต้องอำศัยกำรอธิ ษฐำนให้มำกที่สุด เมื่อเป็ นพยำนต่อเขำ และต้องเน้นหนักในพระคำ
ของพระเจ้ำ รวบรวมข้อพระธรรมที่ท่ำนต้องใช้บ่อย ๆ อธิ บำยให้เขำทรำบว่ำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอด จงกล่ำวถึงกำรหลัง่ พระโลหิ ต (เอเฟซัส 1:7) กำรฟื้ นคืนพระชนม์ และฤทธิ์ อำนำจของ
พระเยซูคริ สต์ ที่ทรงสำมำรถชำระล้ำงเรำให้พน้ จำกควำมบำปและช่วยเรำให้รับควำมรอด จงให้กำร
ต่อสู ้กบั ลัทธิ เหล่ำนี้ เป็ นงำนของพระเยซูคริ สต์โดยตรง (1 โคริ นธ์ 1:18)
ตัวอย่ำงข้อพระธรรม ที่จะเป็ นประโยชน์แก่ท่ำนมำกที่สุด ได้แก่
1 เปโตร 2:24 “พระองค์ ได้ ทรงแบกความบาปของเรา ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้ นั้น เพื่อ
เมื่อเราทั้งหลายตายฝ่ ายการบาปแล้ ว
เราจะได้ มีชีวิตอยู่ฝ่ายการชอบธรรมด้ วยรอยซึ่ งพระองค์ ได้ ถกู
เฆี่ยนนั้น ก็เป็ นเหตุรักษาท่ านทั้งหลายให้ หายแล้ ว”
วิวรณ์ 1:5,6 “และจากพระเยซูคริ สต์ ผ้ ทู รงเป็ นพยานอันสัตย์ ซื่อ และทรงเป็ นผู้แรกในจาพวก
คนที่ตายไปแล้ วซึ่ งได้ กลับเป็ นขึน้ มา และผู้ทรงครอบครองกษัตริ ย์ทั้งปวงบนพื ้นโลก..ผู้ได้ ทรงรั กเรา
ทั้งหลาย และได้ ทรงปลดเปลือ้ งบาปของเรา ด้ วยพระโลหิ ตของพระองค์ ทรงตั้งเราไว้ ให้ เป็ นอาณาจักร
และเป็ นปุโรหิ ตของพระเจ้ า และของพระบิดาของพระองค์ อาเมน”
1 โคริ นธ์ 15:3,4 “คือว่ าพระคริ สต์ ได้ วายพระชนม์ เพราะความคิดของเราทั้งหลาย ตามพระ
คัมภีร์ที่เขียนไว้ แล้ วนั้น....แล้ ววันที่สามพระองค์ ทรงเป็ นขึน้ มาใหม่ ตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ แล้ วนั้น ”
ให้ขำ้ พเจ้ำเตือนท่ำนสักเล็กน้อยว่ำ ผูท้ ี่ถือลัทธิ ที่ผดิ ที่ฟังคำพยำนของท่ำนนั้น จะพยำยำมชักจูง
ท่ำนสู่ กำรโต้แย้งกัน เขำจะตอบโต้ให้ท่ำนหันเหจำกสิ่ งที่ท่ำนต้องกำรพูด จงยึดมัน่ ในหัวข้อเรื่ อง
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เกี่ยวกับควำมจำเป็ นที่มนุษย์ทุกคนต้องมีพระผูช้ ่วยให้รอด แล้วย้ำเรื่ องนี้ ต่อคนที่ท่ำนเป็ นพยำนว่ำเขำ
เป็ นคนบำปคนหนึ่ง จำเป็ นที่สุด ที่จะต้องได้รับกำรชำระให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ มีแต่พระโลหิ ตของพระเยซู
คริ สต์เท่ำนั้นที่สำมำรถชำระเขำให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ได้
บำงครั้งคำพยำนเกี่ยวกับชีวติ ของท่ำนว่ำพระเจ้ำทรงช่วยได้อย่ำงไร จะเป็ นประโยชน์และมี
น้ ำหนักมำก
หำกเขำยินดีรับ จงให้พระคัมภีร์แก่เขำเล่มหนึ่งให้อ่ำนโดยตนเอง โปรดจำไว้และเชื่ อพระคำ
ของพระเจ้ำจะทำให้งำนนี้สำเร็ จ (อิสยำห์ 55:11)
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10. ชีวติ ประจาวัน
เรำได้อธิ บำยถึงควำมจริ งแล้วว่ำ ในทุกส่ วนของชี วติ ในทุกแห่งที่ท่ำนเป็ นพยำนจะมีคนคอย
สังเกตท่ำนว่ำชีวติ ของท่ำนเองได้ดำเนิ นตำมที่ท่ำนกล่ำวหรื อไม่
คริ สเตียนเป็ นเป้ ำสำยตำของคน
ทั้งหลำยเสมอ เขำจะถูกนิ นทำในสิ่ งซึ่ งกระทำเช่นเดียวกับคนอื่น แต่คนอื่นที่กระทำไม่ถูกนินทำใน
สำยตำของคนทัว่ ไป คริ สเตียนจะต้องกระทำในสิ่ งที่ถูกเสมอ เพรำะคริ สเตียนได้ประกำศตนชนิดที่ไม่
เคยมีคนจำพวกอื่นประกำศมำก่อน คือคริ สเตียนประกำศตนว่ำ เขำเป็ นบุตรของพระเจ้ำ และมีข่ำว
ประเสริ ฐซึ่ งทุกคนต้องเชื่อ จึงจะได้รับควำมรอด ในฐำนะเช่นนี้จำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ท่ำนต้องถ่อมในลง
อธิ ษฐำนทูลขอกำลังจำกพระเจ้ำเสมอ เพื่อชีวิตของท่ำนจะเป็ นที่ถวำยเกียรติยศแก่พระองค์ (สดุดี 37:5)
ฉะนั้น ไม่วำ่ ท่ำนจะไปที่ใดก็ตำม ไม่เพียงแต่ท่ำนมีสถำนที่จะเป็ นพยำนเท่ำนั้น ท่ำนยังเป็ นที่
ประจักษ์แก่สำยตำทุกคน จะเป็ นที่เติมน้ ำมันใส่ รถ หรื อร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ดมีคนคอยสังเกตอิริยำบถ
ของท่ำนเสมอ ฉะนั้น ควำมประพฤติจึงเป็ นสิ่ งสำคัญมำก
ให้เรำยกตัวอย่ำงที่เห็นได้ทวั่ ๆ ไป สมมุติวำ่ ท่ำนหยุดเติมน้ ำมันที่สถำนีจำหน่ำยน้ ำมัน และ
กำลังอยูใ่ นระหว่ำงรี บร้อน เพรำะมีกำรประชุมรออยูข่ ำ้ งหน้ำ และคนอื่น ๆ ได้ล่วงหน้ำไปก่อนแล้ว แต่
เมื่อถึงคิวของท่ำนแทนที่จะเติมน้ ำมัน พนักงำนเติมน้ ำมันกลับไปเติมรถคันอื่นก่อน ท่ำนจะแสดงกิริยำ
อำกำรอย่ำงไร ท่ำนจะแสดงควำมโมโหและน้อยใจ หรื อท่ำนจะพูดจำอย่ำงอำรมณ์เสี ยต่อพนักงำนเติม
น้ ำมัน หรื อท่ำนจะขู่วำ่ จะรำยงำนเขำต่อผูจ้ ดั กำรหรื อ ลองคิดดูเถิดว่ำกำรทำเช่นนี้ จะทำให้เขำซำบซึ้ งใน
คำพยำนของคริ สเตียนได้อย่ำงไร
เกี่ยวกับกำรชมภำพยนตร์ ภำพยนตร์ บำงเรื่ องรำวจะดีแต่ที่เสี ยนั้นมีมำกมำย ท่ำนอำจจะตั้งกฎ
แก่ตวั เองว่ำจะเลือกชมภำพยนตร์ ที่ดีเท่ำนั้น แต่ถำ้ ชำยหนุ่มคนหนึ่งในชั้นรวีวำรศึกษำของท่ำน เห็นท่ำน
ไปชมภำพยนตร์ เขำจะคิดว่ำท่ำนเลือกชมภำพยนตร์ ที่ดีเท่ำนั้นหรื อ เปล่ำเลย เขำทรำบเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น คือท่ำนไปชมภำพยนตร์ และเขำก็ไปชมได้เช่นกัน (1 เธสะโลนิกำ 5:22)
บำงทีท่ำนอำจไปรับประทำนอำหำรข้ำงนอกเป็ นประจำ ท่ำนพอใจต่ออำหำรและกำรบริ กำรที่
ดีน้ นั แต่ครั้งหนึ่งอำหำรที่ปรุ งนั้นไม่ถูกรสกับท่ำน สตรี ที่บริ กำรท่ำนเป็ นพนักงำนใหม่และเพรำะควำม
ประหม่ำ หล่อนได้ทำกำแฟหกเปรอะเปื้ อนเสื้ อผ้ำของท่ำน และยังคิดเงินผิด สมมุติวำ่ ท่ำนเกิดโมโหขึ้น
บอกเรื่ องนี้แก่เจ้ำของร้ำนหรื อนำยจ้ำงและเผยให้ทุกคนทรำบ ท่ำนจะรู ้สึกอย่ำงไร หำกว่ำวันต่อมำ
หนังสื อพิมพ์ลงข่ำวว่ำ พนักงำนสำวคนนั้นทำลำยชีวติ ของตนเอง เพรำะไม่อำจทนต่อคำเสี ยดสี นินทำที่
ตนถูกไล่ออกจำกงำน ท่ำนคิดว่ำท่ำนสำมรถทนต่อทุกสิ่ งจนถึงที่สุดหรื อไม่ ท่ำนเป็ นพยำนในภัตตำคำร
หรื อร้ำนอำหำรนั้นได้ผลมำกน้อยเพียงใด
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เมื่อเราได้ ชื่อว่ าเป็ นคริ สเตียนแล้ ว
เราไม่ อาจถอนตัวออกจากการเป็ นคริ สเตียนตามความ
ปรารถนาของเรา กำรเป็ นคนที่ในเมตตำปรำนีตลอดเวลำนั้น ไม่ใช่สิ่งทำได้ง่ำย ควำมอ่อนสุ ภำพของ
พระเยซูคริ สต์จะเป็ นของท่ำน โดยอำศัยกำรดลใจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในจิตใจของท่ำนเท่ำนั้น (กำ
ลำเทีย 5: 22) อย่ำให้เรำหำทำงปลดปล่อยอำรมณ์ที่เกิดจำกควำมไม่สมหวัง โดยทำให้คนที่อยูร่ อบ ๆ ตัว
เรำ ได้รับควำมเดือดร้อน
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11. ข้ อแนะนาสาหรับการใช้ ไหวพริบ
เรำไม่อำจเน้นมำกจนเกินไปว่ำ กำรเป็ นพยำนทุกครั้งต้องอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมดูแลของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ตรี ยมตัวเพื่อนมนุษย์ให้พร้อม ที่จะฟังคำพยำนของเรำ เป็ นผูท้ รง
ดลใจ และเป็ นผูท้ ำให้กำรเป็ นพยำนของท่ำนบังเกิดผล ฉะนั้นสิ่ งอื่น ๆ ก็มีควำมสำคัญรองลงมำ
แต่มีควำมจริ งอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรเป็ นพยำนก็ตอ้ งอำศัยไหวพริ บ ซึ่ งเป็ นสัญชำตญำณ
ประจำตัวอย่ำงหนึ่งของทุกคน
โดยทัว่ ไป ผูช้ ำยควรจะเป็ นพยำนต่อผูช้ ำยด้วยกัน และผูห้ ญิงควรจะเป็ นพยำนต่อผูห้ ญิง
ด้วยกัน หนุ่มสำวมักเข้ำใจหนุ่มสำวด้วยกันได้ดี แต่กฏนี้ มิได้ตำยตัวเสมอไป บำงครั้ง ท่ำนไม่อำจหำเพศ
เดียวกันเพื่อเป็ นพยำนต่อเขำได้ เมื่อโอกำสอำนวยให้ ท่ำนก็ควรจะเป็ นพยำนต่อเขำ แม้จะต่ำงเพศก็ตำม
เมื่อเขำยินดีตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แล้วก็ควรแนะนำเขำให้รู้จกั กับศิษยำภิบำล
หรื อคริ สเตียนที่อำวุโสกว่ำ เพื่อให้เขำได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนิ นชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณของคริ ส
เตียนต่อไป
หำกท่ำนคิดจะพบกับคนหนึ่ งคนใด เพื่อเป็ นพยำนเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ ท่ำนก็ควรระมัดระวัง
กำรแต่งตัวของท่ำนด้วยทั้งนี้ มิได้หมำยควำมว่ำ จำเป็ นต้องสวมเสื้ อนอกผูกเน็คไทเสมอไป แต่ควรจะ
แต่งตัวให้สุภำพเรี ยบร้อย เพื่อเพิม่ ควำมสง่ำงำมให้แก่ตวั และสำหรับผูช้ ำยก็จะต้องหวีผมโกนหนวด
ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
สำหรับสุ ภำพสตรี ที่จะเป็ นพยำน ก็จะต้องแต่งตัวให้สุภำพเรี ยบร้อย อย่ำใช้เครื่ องสำอำง และ
ทำทรงผมจนเกินขอบเขต ต้องมีจิตใจที่ใสสะอำด ปรำศจำกมลทินใด ๆ
ขณะที่เป็ นพยำน ผูเ้ ป็ นพยำนมักพูดอย่ำงใกล้ชิดกับคนที่เขำเป็ นพยำน ฉะนั้นอย่ำให้ปำกของ
ท่ำนมีกลิ่นเหม็น ส่ งกลิ่นออกมำขณะที่พดู ควรจะชำระล้ำงปำกให้สะอำดเสี ยก่อน ไม่ควรให้กำร
สนทนำอันสำคัญนี้ ต้องยุติลงทันทีทนั ใด เพรำะกลิ่นเหม็นจำกปำกของท่ำน
เรื่ องอื่น ๆ ซึ่ งดูเหมือนเป็ นเรื่ องเล็กน้ อย แต่ ทว่ าเป็ นสิ่ งช่ วยชักจูงใจคนอื่นในการเป็ นพยาน
ได้ แก่ ความสะอาดของเล็บมือ ความเป็ นเงางามของรองเท้ า การั กษาฟั นให้ ขาวสะอาดเสมอ อย่าลืม
เสริมใบหน้ าให้ เป็ นเสน่ ห์ด้วยการยิม้ จากใจอันบริสุทธิ์
กำรเป็ นผูม้ ีใจเบิกบำนแจ่มใส เป็ นสิ่ งสำคัญที่สุดอีกอย่ำงหนึ่ง แม้วำ่ คนที่ท่ำนต้องกำรเป็ น
พยำน มีรูปร่ ำงหน้ำตำตลอดจนท่ำทำงไม่ชวนให้ท่ำนยิม้ ได้เลย แต่ท่ำนก็ตอ้ งรักษำควำมแจ่มใส สดชื่น
ควำมอดทน ควำมมีใจเมตตำกรุ ณำ และเห็นอกเห็นใจเสมอ
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อย่ำได้สัมผัสหรื อแตะต้องบุคคล ซึ่ งท่ำนกำลังเป็ นพยำนด้วย จงให้ใบหน้ำของท่ำนห่ำงจำก
ใบหน้ำของเขำพอสมควร อย่ำพูดด้วยเสี ยงดังเกินไป อย่ำแสดงกิริยำท่ำทำงที่ไม่งำม เช่น เลิกคิ้ว ยักไหล่
เป็ นต้น อย่ำเน้นข้อสำคัญของท่ำนด้วยคำพูดที่รุนแรง จงพูดด้วยน้ ำเสี ยงธรรมดำนิ่มนวลและอ่อนสุ ภำพ
จงจำไว้วำ่ กำรเป็ นพยำนทุกอย่ำงเป็ นงำนของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรง
เป็ นผูท้ ำให้เขำยอมรับว่ำตนเป็ นคนบำป และต้องกำรพระผูช้ ่วยให้รอด ท่ำนเป็ นเพียงเครื่ องมืออย่ำง
หนึ่งที่พระองค์ทรงใช้ ผูร้ ับผิดชอบที่สำคัญที่สุดมิใช่ท่ำน แต่เป็ นพระองค์ต่ำงหำก จงให้พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูท้ ำงำน และขอพระองค์ทรงช่วยให้ท่ำนเป็ นเครื่ องมือที่แหลมคม และเป็ นเงำงำมที่สุด
โดยพระคุณของพระองค์
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12. จะนาในขั้นต่ อไปอย่ างไร
ท่ำนได้อธิ ษฐำนแล้ว ได้ศึกษำพระคำของพระเจ้ำแล้วได้เป็ นพยำนแล้ว และแจกใบปลิวแล้ว
“เหวีย่ งแหลงไปแล้ว” ขั้นต่อไป ก็ควรจะเป็ นขั้นที่ “ดึงแหขึน้ มา” และนำเขำต้อนรับพระเยซูคริ สต์ ถึง
ขั้นนี้แล้ว ท่ำนจะปฏิบตั ิอย่ำงไรต่อไป
จิตใจของท่ำนจะเปี่ ยมล้นด้วยควำมยินดีมำกมำยเพียงใด เมื่อคนที่ฟังคำพยำนของท่ำน ได้
ตัดสิ นใจต้อนรับคำเชิ ญของพระผูช้ ่วยให้รอด กลับมำหำพระองค์
สมมุติเขำบอกท่ำนว่ำ “ฉันเข้ำใจแล้วว่ำพระคัมภีร์สอนว่ำมีทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะนำสู่ ควำมรอด
คือโดยอำศัยพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แต่ฉนั จะเป็ นคริ สเตียนได้อย่ำงไร”
นี่แหละคือจุดมุ่งหมำยที่ท่ำนต้องเป็ นพยำนแก่เขำ แต่ท่ำนเตรี ยมพร้อมที่จะนำเขำไปขั้นต่อไป
แล้วหรื อยัง
ก่อนอื่น ต้องแน่ใจว่ำเขำเข้ำใจทำงแห่งควำมรอดดีแล้ว บำงครั้งเขำอำจได้รับกำรเร้ำใจจำกคำ
พยำนหรื อคำเทศนำของคนหนึ่งคนใดเท่ำนั้น แต่ไม่ได้เชื่ อ เพรำะขำดควำมเข้ำใจรำกฐำนแห่งควำมเชื่อ
ที่แท้จริ ง
เรำได้อธิ บำยบันไดสำมขั้น ที่นำไปสู่ ควำมรอดในตอนต้นแล้ว ท่ำนควรจะท่องจำไว้และ
นำไปใช้เสมอ
จนแน่ใจว่ำผูท้ ี่ท่ำนเป็ นพยำน เข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งถึงเหตุผลที่พระเยซูคริ สต์เสด็จมำในโลก
และทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน คนมำกมำยเคยได้ยนิ พระนำมของพระองค์และทรำบอย่ำงเผิน ๆ
ว่ำ พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน แต่กำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ เกี่ยวข้องกับตัวเขำเอง
อย่ำงไรนั้น เขำมักไม่เข้ำใจ
มีขอ้ พระคัมภีร์ที่ให้คำจำกัดควำม อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับพระกิตติคุณ เช่น 1 โคริ นธ์ 15:1-3 จงให้
เข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริ งนั้น และต้องพยำยำมนำเขำให้พระเยซูคริ สต์โดยตนเอง
ครั้งหนึ่ง มีคนถำมนักประกำศพระกิตติคุณที่มีชื่อเสี ยงคนหนึ่งว่ำ ถ้ำจะพูดกับคนแปลกหน้ำคน
หนึ่งเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ ควรจะพูดวิธีใดจึงจะดีที่สุด “ถ้ำฉันอยูใ่ นภัตตำคำรหรื อร้ำนอำหำร บังเอิญมี
คนหนึ่งมำชวนสนทนำด้วย มีทำงใดบ้ำงที่จะนำเขำให้สนทนำเกี่ยวกับพระคริ สต์ทนั ที” นักประกำศคิด
อยูค่ รู่ หนึ่งแล้วตอบอย่ำงช้ำ ๆ ว่ำ “ฉันจะพูดกับเขำเช่นนี้ คุณรังเกียจไหม ถ้ำฉันถำมปั ญหำส่ วนตัวสัก
ข้อหนึ่ง” หำกคนนั้นเป็ นคนอำรมณ์ดี ก็คงตอบว่ำ “อ๋ อได้...ยินดี” แล้วท่ำนจงถำมทันทีวำ่ “คุณมี
ควำมคิดเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์อย่ำงไรบ้ำง” คำตอบของคนนั้นจะไม่เพียงแต่ทำให้ท่ำนทรำบว่ำ เขำมี
ควำมเชื่ออย่ำงไร แต่ยงั จะทำให้เขำต้องเผชิ ญหน้ำกับพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
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ในกำรเป็ นพยำนทุกอย่ำง เรำต้องนำคนที่ฟังคำพยำนของเรำให้ติดต่อกับพระเจ้ำโดยตรง และ
ให้เขำทรำบว่ำ ทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรสิ้ นพระชนม์ และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ และ
กำรที่จะได้รับควำมรอดนั้น เขำจะต้องมีควำมเชื่อในพระองค์เป็ นส่ วนตัว เมื่อเรำได้เป็ นพยำนด้วยควำม
สัตย์ซื่อ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็จะทรงสำแดงพระผูช้ ่วยให้รอดแก่คนบำปจำกพระคำของพระเจ้ำ
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13. จะ “ดึงแหขึน้ มา” อย่ างไร
ตำมที่ท่ำนทรำบ ท่ำนได้ดำเนินตำมบันไดสำมขั้นที่นำสู่ ควำมรอด และได้อธิ บำยพระกิตติคุณ
ให้เขำฟังอย่ำงชัดเจนแล้ว ท่ำนได้ทำให้เขำเข้ำใจว่ำ เขำเป็ นคนบำป จะต้องต้อนรับพระผูช้ ่วยให้รอด มีผู ้
เดียวเท่ำนั้นที่ช่วยเขำให้รอดได้คือ พระเยซูคริ สต์ และพระองค์ทรงยินดีช่วยเขำเป็ นอย่ำงยิง่ ท่ำนยังได้
บอกเขำว่ำ เขำต้องเชื่ อและต้อนรับพระองค์ ต้องเชื่อตำมพระคำของพระองค์ และเขำเองต้องทูลขอให้
พระเจ้ำทรงช่วยเขำเสด็จเข้ำมำประทับอยูใ่ จจิตใจของเขำ ทรงอภัยโทษควำมผิดบำปของเขำ และรับเขำ
ไว้เป็ นบุตรของพระองค์ แล้วท่ำนจะทำให้งำนของท่ำนสำเร็ จอย่ำงไร
ท่ำนอำจขอให้เขำอธิ ษฐำนต่อพระเจ้ำโดยตรง และพูดทุกอย่ำงที่ท่ำนสอนเขำ บำงครั้งเขำอำจ
ไม่ทรำบว่ำจะต้องอธิ ษฐำนอย่ำงไร ท่ำนก็อธิ ษฐำนก่อน และขอให้เขำอธิ ษฐำนโดยพูดตำมท่ำน แต่ถำ้
เขำอธิ ษฐำนเองได้ แม้เพียงสองสำมประโยคก็ตำม จะแสดงควำมจริ งใจของเขำได้มำกกว่ำกำรพูดตำม
ท่ำน หำกสถำนที่อำนวยให้และเหมำะสม ท่ำนอำจจะขอให้เขำคุกเข่ำลงอธิ ษฐำนกับท่ำน กำรคุกเข่ำ
อธิ ษฐำนเป็ นอิริยำบถพิเศษอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งช่วยในกำรอธิ ษฐำนดู เหมือนว่ำสำมำรถป้ องกันสิ่ งรบกวน
อย่ำงอื่นด้วย
ชำยคนหนึ่งคิดจะเป็ นพยำนต่อเพื่อนของเขำ เขำทั้งสองกำลังรับประทำนอำหำรอยูท่ ี่ภตั ตำคำร
และพูดถึงเรื่ องฝ่ ำยวิญญำณอย่ำงเงียบ ๆ ชำยผูเ้ ป็ นคริ สเตียนกล่ำวว่ำ “ทำไมคุณไม่ตอ้ นรับพระเยซู
คริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ” (เขำได้เป็ นพยำนต่อเพื่อนคนนี้บ่อยครั้ง เป็ นเวลำนำนมำแล้ว
เพื่อนของเขำจึงมีพ้นื ฐำนอยูบ่ ำ้ ง) “ผมจะต้อนรับได้เมื่อไร” คริ สเตียนคนนั้นถึงกับผงะหงำยไปเล็กน้อย
ต่อคำตอบนี้ แม้จะเป็ นคำตอบที่เขำต้องกำร เพรำะเขำได้อธิ ษฐำนเผื่อคำตอบนี้ เป็ นเวลำนำนแล้ว
“เดี๋ยวนี้ซิ” เขำตอบ “จงก้มศีรษะลง แล้วทูลขอพระองค์เสด็จเข้ำมำในจิตใจเดี๋ยวนี้ ” เพื่อนได้ปฏิบตั ิตำม
ทุกอย่ำง และกลับบ้ำนด้วยควำมสุ ขยินดี เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ที่ได้รับกำรอภัยโทษจำกควำมผิดบำป นี่
เป็ นกรณี พิเศษ แต่มีนกั ธุ รกิจไม่นอ้ ยที่ได้รับควำมรอด ในเมื่อได้รับเชิ ญไปในงำนเลี้ยงอำหำรของคริ ส
เตียน
เวลำ สถำนที่ และโอกำสเป็ นสิ่ งสำคัญ แต่ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่สำคัญที่สุดในกำร “ดึงแห” คือให้เขำ
ตัดสิ นใจต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เรำไม่ควรเน้นควำมจริ งบำงอย่ำงจนเกินไป เช่น เขำ ต้ องต้อนรับพระ
เยซูคริ สต์ ทันทีทนั ใดนั้นในสถำนที่น้ นั ประดุจเป็ นกำรบังคับ เรำไม่สำมำรถที่จะบันดำลให้เขำมีควำม
เชื่อหรื อบังเกิดใหม่ได้ กำรอัศจรรย์น้ ีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเขำยินดีเข้ำมำหำพระเจ้ำเป็ นส่ วนตัวและทูล
ขอพระองค์ให้อภัยโทษควำมผิดบำปของเขำ
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เมื่อเขาได้ ต้อนรั บพระเยซูคริ สต์ แล้ ว จงแนะนาให้ เขาอธิ ษฐานและอ่ านพระคัมภีร์ทุก ๆ วัน
และเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ เสมอเมื่อมีโอกาส
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14. จงประสบผลสาเร็จ
ท่ำนจะได้รับสง่ำรำศี และเกียรติยศในแผ่นดินสวรรค์เหลือที่จะกล่ำว ส่ วนหนึ่งของควำมยินดีก็
จะได้แก่กำรหวนระลึกถึงกำรเป็ นพยำนในโลกนี้
ท่ำนจะพบคนที่ท่ำนนำมำสู่ พระคริ สต์ในแผ่นดิน
สวรรค์ ท่ำนจะพบคนอื่น ๆ ที่มีส่วนร่ วมในกำรช่วยให้ท่ำนเองได้รับควำมรอด ท่ำนจะพบคนที่เคยเฝ้ ำ
สังเกตดูชีวติ คริ สเตียนของท่ำน และผูซ้ ่ ึ งท่ำนได้ช่วยเหลือโดยกำรหนุนน้ ำใจให้ดำเนินทำงแห่งควำม
เชื่อ ท่ำนจะพบคนเป็ นจำนวนมำกซึ่ งท่ำนได้แจกใบปลิวให้ หรื อท่ำนเป็ นพยำนเพียงคำหรื อสองคำ และ
ท่ำนจะเข้ำใจงำนทุกอย่ำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อย่ำงแจ่มแจ้งในวันนั้น
ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบว่ำ จะให้คำแนะนำใดแก่ท่ำนดีไปกว่ำ กำรหนุ นน้ ำใจ ให้ท่ำนสัญญำว่ำจะเป็ น
พยำนเพื่อพระองค์ทุกวัน ทุกเช้ าเมื่อท่ านลืมตาขึน้ และอธิษฐานต่ อพระเจ้ า ท่ านอาจจัดเวลาทางานและ
เป็ นพยานสาหรับวันนั้น จงบอกพระองค์วำ่ ตลอดเวลำ 24 ชัว่ โมงนี้ ท่ำนจะมอบกำยถวำยชีวติ ทุกอย่ำง
แก่พระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทำนโอกำสให้ท่ำนกล่ำวคำพยำนบ้ำง หรื อกระทำบำงอย่ำงใน
นำมของพระองค์ แจกใบปลิว อธิ ษฐำนเพื่อคนอื่น ขอพระองค์ทรงช่วยให้งำนที่ท่ำนรับผิดชอบสำเร็ จ
เพื่อดวงวิญญำณที่มีค่ำที่ไม่รู้จกั ดับสิ้ นจะได้กลับมำหำพระผูช้ ่วยให้รอด
ท่ำนไม่ควรอิ่มอกอิ่มใจในงำนที่ท่ำนสำเร็ จไปแล้ว ท่ำนควรจะศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ จำกพระ
วจนะของพระเจ้ำมำกขึ้น พยำยำมดำเนินชีวิตคริ สเตียนที่เต็มไปด้วยควำมสงบสุ ข และสดชื่น ตำมที่
ท่ำนได้เป็ นพยำน ทูลขอพระองค์ให้ท่ำนสำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรของคนอื่น และสำมำรถช่วยเหลือ
เขำในสิ่ งที่เขำต้องกำร ประกำรสำคัญที่สุด ท่ำนจะต้องฝึ กหูฝ่ำยวิญญำณจิตของท่ำนให้สำมำรถได้ยนิ
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้ำทันที ในเวลำที่ท่ำนอธิ ษฐำน
พระกิตติคุณสำมำรถแผ่ขยำยเป็ นทวีคูณออกไปตำมลำดับมิใช่เป็ นเพียงขยำยออกไปทีละน้อย
เท่ำนั้น เมื่อท่ำนบอกแก่คนหนึ่งเขำจะบอกให้อีกสองคนทรำบและคนที่ทรำบแล้วจะบอกให้คนอื่น
ทรำบต่อไป จนถึงปลำยแผ่นดินโลก ส่ วนหนึ่งของกำรรับใช้พระเจ้ำของท่ำนคือท่ำนต้องหนุนน้ ำใจคน
อื่นให้ออกไปเป็ นพยำน ถ้ำหำกท่ำนเร้ำใจและหนุนน้ ำใจสิ บคนในวันเดียว ให้ออกไปเป็ นพยำนและ
หำกคนทั้งสิ บนี้ก็จะนำข่ำวที่ท่ำนบอก ไปบอกแก่คนอื่นอีกต่อหนึ่งโดยวิธีน้ ี จะทำให้คนอีกจำนวนร้อย
หรื อมำกกว่ำนั้นได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้ำทุกวัน
อย่ าได้ มองข้ ามความสาคัญของสิ่ งตีพิมพ์ ที่ใช้ ในการเป็ นพยาน พระเจ้ำทรงได้ประทับตรำไว้
บนสิ่ งตีพิมพ์เหล่ำนั้นแล้ว พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อเหนื อทั้งหลำย และเป็ นกำรสมควรยิง่ หำก
เรำจะเขียนข้อพระคัมภีร์ที่ประทับใจเรำเอง ลงในหนังสื อเล่มเล็ก ๆ หรื อในใบปลิวที่แจกจ่ำยแก่เพื่อน ๆ
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จงแน่ใจว่ำใบปลิวหรื อหนังสื อคริ สเตียนทุกอย่ำงที่ใช้ในกำรเป็ นพยำน มีพระสัญญำของพระเจ้ำอยูด่ ว้ ย
พระสัญญำของพระองค์จะทำให้สิ่งตีพิมพ์เหล่ำนี้บงั เกิดผล ไม่วำ่ จะแจกไปที่ใดก็ตำม
ขอพระเจ้ าทรงอวยพระพรท่ าน และขอให้ ท่านมีความสุ ข ความยินดี ในการเป็ นพยาน เทอญ
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พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ
“ท่ านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม......จนถึงทีส่ ุ ดปลายแผ่ นดินโลก”
พระดำรัสสั่งนี้จะสำเร็ จได้อย่ำงไร?
จะพบกับคนที่ไหน? จะสนทนำอย่ำงไร?
และจะนำเขำมำถึงควำมรอดด้วยวิธีไหน?
เชิญอ่ำนหนังสื อเล่มนี้ท่ำนจะพบกับวิธีที่น่ำทึ่งที่สุด
...............และใช้ได้ผลมำกที่สุด
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