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ค าปรารภพมิพ์ 
หนงัสือเร่ือง “สุดปลายแผ่นดินโลก” น้ี ทำงกองคริสเตียนบรรณศำสตร์ไดจ้ดัพิมพข้ึ์นเป็นคร้ัง

ท่ี 2 แลว้ คร้ังท่ี 1 พิมพเ์ม่ือปี 1967 โดยมีช่ือวำ่ “การเป็นพยานเพือ่พระคริสต์” หนงัสือเล่มน้ี มีเน้ือหำ
สำระท่ีเป็นประโยชน์ เหมำะส ำหรับคริสเตียนทุกคน ท่ีมีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ในอนัท่ีจะเป็น
พยำนเพื่อพระคริสต ์

คริสเตียนหลำยคนอยำกจะเป็นพยำน อยำกน ำคนมำรับเช่ือพระเจำ้ แต่ติดปัญหำอยูต่รงท่ีวำ่ ไม่
ทรำบวำ่จะเป็นพยำนไดอ้ยำ่งไรและดว้ยวธีิไหน? 

หนงัสือเล่มน้ีช่วยท่ำนได ้
ท่ำนจะพบตั้งแต่เร่ิมแรกในกำรเตรียมเป็นพยำน กำรเสำะหำพลงัฤทธ์ิช่วย เคร่ืองมือ สถำนท่ี 

ตวัอยำ่ง ไหวพริบ จนกระทัง่ถึง กำรเก็บเก่ียวดวงวิญญำณ 
ส่ิงส ำคญัท่ีสุดท่ีท่ำนจะพลำดเสียมิไดก้็คือ “เคลด็ลบัในการเป็นพยานเพือ่พระคริสต์” ถำ้ขำด

เสียซ่ึงส่ิงน้ีแลว้ งำนน ำคนมำถึงควำมรอดจะไร้ผลโดยส้ินเชิง 
ขอพระเจำ้ทรงช่วยท่ำนใหไ้ดพ้บกบัเคล็ดลบัสุดยอดในหนงัสือเล่มน้ี 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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1. “การเป็นพยาน” คอือะไร 

พจนำนุกรมใหค้  ำจ  ำกดัควำมวำ่ “พยาน” คือ “ผู้รู้เหตุการณ์” ดงันั้นกำรเป็นพยำนก็คือ กำร
บอกใหค้นอ่ืนทรำบถึงส่ิงท่ีตนใหเ้ห็น ไดย้นิ หรือไดป้ระสบมำ ท่ำนคงเขำ้ใจถึงกำรเป็นพยำนในศำล
ของผูท่ี้ถูกเรียกใหไ้ปเป็นพยำนในคดีต่ำง ๆ กำรเป็นพยำนของคริสเตียนก็มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักำร
เป็นพยำนในศำลนั้นเอง ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ใชค้  ำวำ่ “เป็นพยาน” ส ำหรับผูซ่ึ้งไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลงใหม่แลว้ โดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเยซูคริสตเจำ้ และเตม็ใจท่ีจะบอกใหค้นอ่ืนทรำบ
เก่ียวกบัพระคริสต ์และประสบกำรณ์ท่ีตนมีกบัพระองค ์

ค ำวำ่ “เป็นพยำน” ดงัท่ีใชใ้นพระคริสตธรรมใหม่ ท ำใหเ้รำเห็นรำกฐำนส ำคญัของคริสเตียน 
กำรรับควำมรอดเป็นประสบกำรณ์ท่ีใหญ่ยิง่ของคริสเตียน และบุคคลท่ีเป็นคริสเตียนซ่ึงไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลงใหม่ ชีวติทุกกระเบียดน้ิวของเขำไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงโดยพระเจำ้ ไม่วำ่เขำจะทรำบ
ควำมจริงขอ้น้ีหรือไม่ก็ตำม ชีวติท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ของเขำก็ไดเ้ป็นตวัอยำ่งใหค้นอ่ืนทรำบโดยปริยำย
แลว้วำ่ พระเยซูคริสตท์รงสำมำรถกระท ำอะไรในชีวิตของเขำบำ้ง 

เรำสำมำรถวำงแผนกำรท่ีจะเป็นพยำนท่ีดีได ้ และสำมำรถหำแบบอยำ่ง ในกำรเป็นพยำนท่ี
ไดผ้ลในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เม่ือเรำติดตำมกำรทรงน ำของพระเจำ้ พระองคจ์ะทรงประทำนก ำลงั
และสติปัญญำใหเ้รำมีมำกเพียงพอท่ีจะท ำใหก้ำรเป็นพยำนของเรำบงัเกิดผล 

ขอท่ำนอยำ่ไดนึ้กวำ่กำรเป็นพยำนท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยศิลปะ กำรศึกษำคน้ควำ้ กำรเตรียมตวั 
ฝึกฝนอยำ่งดียิง่เสมอไป แท้ท่ีจริงการเป็นพยาน ควรจะเป็นปกตินิสัยท่ัวไปอย่างหน่ึงของคริสเตียน ซ่ึง
จะขาดเสียมิได้ เป็นกิจวัตรประจ าวนัท่ีน่าสนใจและน าความสุขความยินดีมาสู่เรา มีวถีิทำงมำกมำยและ
สถำนท่ีหลำยร้อยแห่ง ท่ีเปิดโอกำสใหแ้ก่คริสเตียนเป็นพยำนถึงควำมรักและชีวติท่ีไดรั้บจำกพระเยซู
คริสต ์พระผูช่้วยให้รอดของเรำ 

กำรเป็นพยำนก็เป็นส่ิงท่ีน่ำต่ืนเตน้เช่นกนั เพรำะมกัเป็นกำ้วแรกท่ีน ำวิญญำณจิตของคนอ่ืน มำ
พบประสบกำรณ์อนัใหญ่ยิง่เก่ียวกบัควำมรอดในพระเยซูคริสต ์คนซ่ึงไดย้นิค ำพยำนของท่ำนอำจจะเขำ้
มำหำพระเจำ้ และตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ เพรำะท่ำนไดใ้ชสิ้ทธิของท่ำน 
เป็นเคร่ืองมือส ำหรับงำนอนับริสุทธ์ิของพระเจำ้ โดยท่ีท่ำนยอมใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงใชท้่ำน 
ผลงำนของท่ำนไดท้  ำใหบุ้คคลอีกคนหน่ึง ไดรั้บกำรบงัเกิดใหม่เขำ้ในครอบครัวของพระเจำ้ 

และโปรดอย่าลืมว่า การเป็นพยาน เป็นหน้าท่ีของคริสเตียนทุกคน พระคริสตธรรมคมัภีร์ ไม่
เคยกล่ำววำ่งำนอนัส ำคญัน้ี พระเจำ้ทรงมอบหมำยให้บำงคนท่ีพระองคท์รงรักและเลือกสรรใหก้ระท ำ
เป็นพิเศษเท่ำนั้น โปรดอยำ่นึกวำ่กำรเป็นพยำนเป็นงำนของนกัเทศน์ ศิษยำภิบำล มิชชนันำรี และ
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คนงำนของพระเจำ้เท่ำนั้น แต่เป็นหนำ้ท่ีโดยตรงของท่ำน ซ่ึงท่ำนตอ้งกระท ำเสมอ และควรกระท ำดว้ย
ควำมช่ืนชมยนิดี 

ยิง่กวำ่นั้น พระเจำ้ทรงสนพระทยัท่ีสุดเม่ือท่ำนเป็นพยำนเพื่อพระองค ์ น่ีเป็นน ้ำพระทยัอนัแรง
กลำ้ของพระองค ์ขอกล่ำวย  ้ำในท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึงวำ่ พระเจำ้มิไดท้รงมอบหมำยงำนน้ีให้บุคคลบำงจ ำนวน
เท่ำนั้น แต่ทรงมอบหมำยให้คริสเตียนทุกคน 

ขอใหท้่ำนจงอ่ำนต่อไป เพรำะมีค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์แก่ท่ำน เพื่อท่ำนจะไดท้รำบวำ่ ท่ำน
ควรเป็นพยำนอยำ่งไรท่ีไหน และเพรำะเหตุใด เรำหวงัอยำ่งยิง่กวำ่ชีวติคริสเตียนของท่ำนจะไดรั้บ
ควำมสุขมำกข้ึนเป็นพนัเท่ำ จำกกำรด ำเนินตำมทำงของพระเจำ้ นอกจำกนั้น โดยกำรเป็นพยำน ท่ำนยงั
จะไดส้ ่ำสมทรัพยส์มบติัไวใ้นแผน่ดินสวรรค ์

ก. เป็นงานธรรมดา  

ก่อนอ่ืน ท่ำนควรทรำบวำ่ กำรเป็นพยำนเป็นงำนธรรมดำ งำนปกติส่วนหน่ึงของชีวติใหม่ของ
ท่ำน ไม่ใช่กิจวตัรซ่ึงท่ำนจะเลือกวำ่จะท ำในวนัน้ีแลว้ ไม่กระท ำในวนัพรุ่งน้ี กำรเป็นพยำน มิใช่งำน
พิเศษท่ีท ำเฉพำะวนัอำทิตย ์ หำกท่ำนเป็นคริสเตียน ท่ำนจะตอ้งเป็นพยำนตลอด 24 ชัว่โมงของทุกวนั
ยิง่กวำ่นั้น กำรเป็นพยำนควรจะเป็นส่ิงท่ีน ำควำมอ่ิมอกอ่ิมใจและควำมพึงพอใจมำสู่ท่ำน 

ใหเ้รำวิเครำะห์ดูปัญหำต่อไปน้ีสักครู่หน่ึง ก่อนท่ีท่ำนไดพ้บพระเยซูคริสต ์ ชีวติของท่ำนเป็น
อยำ่งไร แมข้ณะนั้นท่ำนอำจไม่ทรำบ แต่เป็นควำมจริงท่ีจะปฏิเสธไม่ไดว้ำ่ ท่ำนอยูใ่นสภำพของคนชัว่ 
ท่ำนเป็นคนบำปคนหน่ึง (โรม 3:23) เพรำะวำ่ “ค่าจ้างของความบาปน้ันคือความตาย” (โรม 6:23) และ
ควำมตำยนั้น เป็นควำมพินำศตลอดไปเป็นนิตย ์ ขอ้ควำมน้ีตรัสโดยพระเจำ้ผูซ่ึ้งเขำ้ใจสภำวะทุกอยำ่ง
ของตวัท่ำน ท่ำนไม่มีควำมสำมำรถแมแ้ต่นอ้ยท่ีจะควบคุมควำมปรำรถนำฝ่ำยเน้ือหนงัของท่ำน ท่ำน
เป็นคนท่ีหมดหวงั หมดท่ีพึ่ง เป็นคนท่ีหลงหำยไปแลว้ และมีแต่รอคอยกำรถูกลงโทษ นัน่เป็นสภำพท่ี
น่ำเศร้ำสลดของท่ำนมิใช่หรือ 

และแลว้วนัหน่ึง ส่ิงอศัจรรยก์็ไดเ้กิดข้ึน ท่ำนไดพ้บผูป้ระเสริฐผูห้น่ึง คือองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ 
พระองคท์รงยืน่ควำมจ ำนงในกำรช่วยเหลือท่ำน ใหพ้น้จำกสภำพของท่ำนท่ีหลงหำยไปในควำมบำป 
(1 เปโตร 2:24) พระองคไ์ดท้รงวำงโครงกำรช่วยเหลือท่ำน บนรำกฐำนท่ีบริสุทธ์ิและชอบธรรมท่ีสุด 
คือพระองคเ์องไดท้รงรับสภำพคนบำปแทนท่ำน ทรงทนทุกขท์รมำนทุกอยำ่ง เพื่อท่ำนจะไดห้ลุดพน้
จำกโทษแห่งควำมบำป และทรงตำยแทนท่ำนเพื่อท่ำนจะไดรั้บชีวติ ควำมจริงน้ีประเสริฐยิง่ จนยำกท่ี
เรำจะเช่ือไดว้ำ่เป็นจริง แต่ก็เป็นควำมจริงอยูน่ัน่เอง 

ในท่ีสุดท่ำนก็ไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่ำน ดว้ยควำมยนิดีและดว้ยกำร
ขอบพระคุณ ท่ำนไดเ้ช่ือและไวว้ำงใจในค ำสัญญำของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงปฏิบติัตำมเสมอ และ
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พระองคท์รงรักษำค ำมัน่สัญญำจริง ๆ จะกล่ำวไดว้ำ่ภำระแห่งควำมบำปไดห้ลุดออกจำกท่ำนอยำ่ง
ส้ินเชิงในชัว่พริบตำเดียวก็วำ่ได ้ ควำมยนิดีและสันติสุขอยำ่งมหศัจรรยก์็ไดเ้ขำ้มำแทนท่ี ซ่ึงท่ำนไม่เคย
ประสบมำก่อนเลย ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งแน่นอนวำ่ ท่ำนไดรั้บควำมรอดแลว้ ควำมบำปของท่ำนไดห้ลุด
หำยไปและท่ำนรู้สึกปลอดโปร่งใจ ชีวิตของท่ำนแตกต่ำงจำกเม่ือก่อนทุกส่ิงทุกอยำ่งไดรั้บกำร
เปล่ียนแปลงใหม่ จิตใจของท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยควำมสุขควำมยนิดีสุดท่ีจะพรรณนำ 

ท่ำนไดรู้้สึกขอบพระคุณพระเยซูคริสต ์ เป็นอนัมำกส ำหรับควำมรักของพระองค ์ และท่ำน
ตอ้งกำรให้คนอ่ืนรักกำรเปล่ียนแปลงใหม่เช่นน้ีดว้ย ท่ำนไดอ่้ำนเก็บซ่อนเร่ืองรำวควำมรอดของไวไ้ด ้
ท่ำนจะตอ้งบอกใหค้นอ่ืนทรำบ ใหค้นในครอบครัวของท่ำนไดย้นิถึงเร่ืองน้ี ใหผู้ร่้วมงำนของท่ำน
เขำ้ใจเร่ืองน้ี ท่ำนตอ้งกำรใหข้่ำวประเสริฐน้ีแพร่พระจำยออกไปไกลและกวำ้งท่ีสุด จนถึงกบัอยำก
ตะโกนจำกหลงัคำเรือนวำ่ “น่ีแหละคือชีวิต น่ีแหละคือเป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิต น่ีแหละเป็นส่ิงท่ี
ประเสริฐสุด” 

แน่นอนทีเดียว กำรแสดงดงักล่ำวขำ้งตน้ คือควำมหมำยของกำรเป็นพยำนท่ีไดก้ล่ำวถึงแลว้ 
กำรเป็นพยำนก็เป็นอยำ่งนั้นแหละ ถำ้ท่ำนก็พึ่งฤทธ์ิอนัใหญ่ยิง่ของพระเยซูคริสตชี์วิตของท่ำนก็ตอ้งอยู่
บนรำกฐำนท่ีมัน่คงแขง็แรง ท่ำนจึงมีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ ท่ีจะใหค้นอ่ืนประสบควำมรัก และ
กำรเปล่ียนแปลงใหม่ในกำรรับควำมรอด เช่นเดียวกบัท่ีท่ำนไดป้ระสบมำแลว้ ท่ำนไม่สำมำรถเก็บ
ควำมยนิดีไวใ้นจิตใจของท่ำน ท่ำนตอ้งกำรแบ่งปันควำมยนิดีของท่ำนใหค้นอ่ืนดว้ย ท่ำนตอ้งกำรบอก
ใหค้นทั้งโลกทรำบเสียดว้ยซ ้ ำ เพรำะท่ำนเขำ้ใจวำ่ ถำ้พระเยซูคริสตส์ำมำรถเปล่ียนแปลงท่ำนได ้
พระองคก์็ทรงสำมำรถเปล่ียนแปลงคนอ่ืนไดเ้ช่นกนั และควำมเขำ้ใจของท่ำนก็ถูกตอ้ง 

ข. เป็นงานส าคญั 

แมแ้ต่จะเป็นควำมจริงท่ีวำ่ กำรเป็นพยำนเป็นงำนธรรมดำสำมญัอยำ่งหน่ึงของคริสเตียน แต่เรำ
ก็อยำ่มองขำ้มควำมส ำคญัของงำนน้ีเสีย พระเจำ้ไดท้รงเลือกใชว้ธีิกำรน้ีเพื่อท ำใหช้ำยหญิงไม่วำ่แก่หรือ
หนุ่ม ตลอดจนเด็ก ๆ ทัว่โลกไดย้นิข่ำวประเสริฐของพระองค ์ จึงกล่ำวไดว้ำ่ “กำรเป็นพยำน” เป็น
ภำรกิจท่ีใหญ่ยิง่ท่ีสุดในโลก 

ใหเ้รำพิจำรณำต่อไปวำ่ อะไรเกิดข้ึนเม่ือท่ำนเป็นพยำนก่อนอ่ืน ท่ำนตอ้งทรำบวำ่ คนท่ีไดย้นิ
ไดฟั้งค ำพยำนของท่ำนเท่ำนั้น เป็นมนุษยท่ี์ไม่มีวนัตำยหรือสูญส้ินไป วญิญำณจิตของเขำยงัจะมีชีวติอยู่
ในท่ีใด ๆ ท่ีหน่ึงกระทัง่ลำ้น ๆ ปีต่อไป หำกวำ่พระกิตติคุณเป็นควำมจริง เรำจะพบบุคคลผูน้ั้นใน
สถำนท่ีแห่งหน่ึงในสองแห่ง ไม่เมืองสวรรคก์็เป็นขมุนรก กำรท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะกลบัใจใหม่ตอ้นพระเยซู
เป็นพระผูช่้วยให้รอด หรือยงัคงด ำเนินชีวติต่อไปในทำงท่ีน่ำสมเพช ซ่ึงจะน ำเขำเขำ้สู่ขมุนรกอยูท่ี่กำร
ตดัสินใจของบุคคลนั้น ต่อข่ำวประเสริฐของพระเยซูคริสตเจำ้ 
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สมมุติวำ่ ผูท่ี้ท่ำนไดเ้ป็นพยำนใหเ้ขำฟังนั้น ยนิดีตอ้นรับข่ำวประเสริฐน้ี ส ำนึกถึงสภำพท่ีได้
หลงกระท ำบำป และเตม็ใจท่ีหนักลบัมำหำพระผูช่้วยใหร้อด ขณะท่ีท่ำนน ำเขำต่อไปดว้ยควำมอ่อน
สุภำพ ประกอบดว้ยกำรทรงน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เขำยอมรับวำ่เขำเป็นคนผดิบำปจ ำเพำะพระเจำ้
องคบ์ริสุทธ์ิ และโดยควำมเช่ือ เขำก็ตอ้นรับองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจ เป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดส่วนตวัของเขำ ต่อไปจะมีอะไรเกิดข้ึน 

แน่นอน เราทราบดีว่า การน าวิญญาณทุกอย่างอยู่ภายใต้การทรงน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิผู้
ไม่เคยผิดพลาดทันทีท่ีจิตใจของคนบาปยอมเช่ือ และปากของเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดของเขา เขากไ็ด้รับการเปล่ียนแปลงจากการเป็นคนบาป มาเป็นคนชอบธรรมทันที จากสภาพ
เป็นลูกของมารมาเป็นบุตรของพระเจ้า จากสมาชิกของขุมนรกมาเป็นพลเมืองของแผ่นดินสวรรค์ จาก
คนท่ีเป็นกบฏต่อต้านกฏของพระเจ้า มาเป็นราชทูตของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ท้ังปวง 

ยิง่กวำ่นั้น กำรเปล่ียนแปลงน้ีเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีถำวร ส ำเร็จครบถว้นบริบูรณ์ พระเจำ้
ไมไ่ดท้ดสอบคนหน่ึงคนใด ก่อนท่ีจะรับเป็นบุตรของพระองค ์ กำรจดัเตรียมทำงรอดตั้งแต่ตน้จนปลำย 
เป็นงำนของพระเจำ้ส ำหรับมนุษย ์ พระเจำ้มิไดท้รงเหลือส่ิงใด ใหม้นุษยก์ระท ำเพื่อพระองคใ์นเร่ืองน้ี 
พระองคต์รัสอยำ่งไรก็ทรงตั้งพระทยัอยำ่งนั้น และทรงปฏิบติัตำมโครงกำรของพระองค ์ จนส ำเร็จ
สมบูรณ์ครบถว้นทุกประกำร 

จงสังเกตวำ่ เม่ือคนหน่ึงคนใดเป็นคริสเตียนใหม่ ๆ เขำไดรั้บอะไรจำกพระเยซูคริสตบ์ำ้ง 
ประการแรก เขำไดรั้บกำรอภยัโทษจำกควำมผดิบำปทั้งส้ิน (โรม 8:1-10) ซ่ึงควำมบำปเหล่ำนั้น

จะไม่อำจฟ้องร้องเขำไดอี้ก เพรำะพระเยซูคริสต ์ พระผูช่้วยใหร้อดของเรำไดแ้บกภำระของเขำ และได้
ทรงตำยไถ่โทษแทนเขำแลว้ 

ประการทีส่อง เขำไดรั้บชีวิตใหม่ ชีวตินิรันดร์ ซ่ึงไม่มีวนัสูญส้ินเป็นนิจ 
ประการทีส่าม ผูท่ี้เช่ือพระเยซูคริสตใ์หม่ ๆ ไดต้อ้นรับ “แขก” คนใหม่ในชีวติจิตใจของเขำ คือ

พระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระเจำ้ นอกจากน้ัน เขายงัจะได้รับฤทธ์ิอ านาจใหม่การทรงน าใหม่ 
ความสามารถใหม่ เพ่ือนใหม่ ความกระตือรือร้นใหม่ และได้เข้าสังคมใหม่ ทุกส่ิงทุกอย่างกลายเป็น
ของใหม่ท้ังนั้น พระคริสตธรรมคัมภีร์เรียกเขาว่า เป็นคนท่ีพระเจ้าทรงสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) 

พี่นอ้งท่ีรักในพระคริสต ์ ท่ำนเป็นผูท่ี้จะน ำพระพรอนัล ้ำค่ำน้ีไปสู่คนท่ียงัไม่เช่ือ มีส่ิงอ่ืนใดใน
ชีวติท่ีประเสริฐกวำ่งำนน้ีหรือ 
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2. กุญแจไขสู่ความส าเร็จในการเป็นพยาน 

พระคริสตธรรมใหม่ทั้งเล่ม เตม็ไปดว้ยเร่ืองรำวท่ีประทบัใจ เก่ียวกบักำรเป็นพยำน พระกิตติ
คุณเป็นข่ำวท่ีประเสริฐท่ีสุด ซ่ึงเรำควรบอกใหค้นอ่ืนทรำบ เรำบอกข่ำวน้ีไดอ้ยำ่งไร โครงกำรของพระ
เจำ้คืออะไร และใครจะเป็นพยำน 

มีขอ้พระธรรมซ่ึงน่ำสังเกตอยูข่อ้หน่ึง ซ่ึงเผยใหเ้รำทรำบถึงยทุธวธีิของพระเจำ้ ในกำรแพร่ข่ำว
ประเสริฐแห่งพระบุตรของพระองคแ์ก่ชำวโลก ขอ้พระธรรมน้ีเป็นค ำตรัสสุดทำ้ยของพระเยซูคริสต ์
ก่อนท่ีพระองคเ์สด็จกลบัสู่เมืองสวรรค ์ ขอ้พระธรรมน้ีกล่ำววำ่ “แต่ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำน
ฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำ ในกรุง
เยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำย มณฑลสะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” (กิจกำร 1:8) 

“แต่ท่านทั้งหลาย....” เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีภูเขำมะกอกเทศ ขณะนั้นพระเยซูคริสตก์ ำลงัจะเสด็จกลบั
สู่สวรรค ์พระเยซูคริสตต์รัสค ำน้ีกบัสำวสิบเอด็คนของพระองค ์ท่ีชุมนุมกนัอยูท่ี่นัน่แต่แทจ้ริง พระองค์
มิไดจ้  ำกดัค ำบญัชำอนัส ำคญัน้ี เฉพำะสำวกสิบเอด็คนเท่ำนั้น พระองคท์รงวำงโครงกำรล่วงหนำ้ใหแ้ก่ 
คริสเตียนทุกคนในยคุทุกสมยั และแน่นอนท่ีสุด พระองคต์รัสค ำสั่งน้ีแก่เรำทุกคนในปัจจุบนัดว้ย 

“จะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช....” ค  ำวำ่ “ฤทธ์ิเดช” ท่ีใชใ้นกรณีน้ี หมำยถึงอ ำนำจในกำร
เผยแพร่ข่ำวประเสริฐ ควำมสำมำรถ และพลงัอ ำนำจ ในกำรกระท ำใหน้ ้ำพระทยัอนัใหญ่ยิง่ของพระเจำ้
ส ำเร็จ และในวนัเทศกำลเพน็เทคศเต พระเจำ้ไดป้ระทำนฤทธ์ิอ ำนำจน้ีแก่ผูท่ี้เช่ือในพระองค ์ โดยอำศยั
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ตรำบเท่ำทุกวนัน้ี พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็ยงัคงสถิตอยูใ่นจิตใจคริสเตียนทุกคน ท่ี
บงัเกิดใหม่อยำ่งแทจ้ริง และโดยกำรสถิตอยูด่ว้ยของพระวญิญำณบริสุทธ์ิน้ี เรำก็ไดฤ้ทธ์ิอ ำนำจน้ีจำก
พระเจำ้ 

“เมื่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะเสด็จมาเหนือท่าน...” ควำมจริงน้ีขอ้น้ีมิไดเ้นน้ถึงกำรเสด็จมำ
ของพระวิญญำณบริสุทธ์ิแต่อยำ่งเดียว แต่ไดเ้นน้ถึงพระรำชกิจของพระวญิญำณท่ีจะกระท ำดว้ย กำร 
“เสด็จมาเหนือท่าน” พระวญิญำณบริสุทธ์ิ หมำยถึง กำรประกอบไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิใน
วญิญำณจิตของท่ำนดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงส ำคญัและจ ำเป็นมำก กำรเป็นพยำนจะส ำเร็จผลไม่ได ้ หำกท่ำน
ไม่ไดป้ระกอบไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิจริง ๆ เพรำะพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูป้ระทำน
สติปัญญำ ควำมสำมำรถทุกอยำ่งใหแ้ก่ท่ำน และทรงเป็นผูน้ ำท่ำนในกำรเป็นพยำน 

“และท่านทั้งหลายจะเป็นพยาน” ค  ำวำ่ “พยาน” มำจำกค ำในภำษำกรีกค ำหน่ึงซ่ึงแปลวำ่ “ผู้
ยอมสละชีวติ” ถำ้ใชส้ ำหรับคริสเตียนก็แปลวำ่ “ผู้ยอมเสียสละชีวิตเพ่ือพระเจ้า” ในประวติัศำสตร์
คริสตจกัรสมยัแรก ผูท่ี้เป็น “พยาน” หมำยถึงผูท่ี้พร้อมเสมอท่ีจะเผชิญอนัตรำยต่อกำรข่มเหงรังแกและ
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ควำมตำย อยำ่งไรก็ตำม ควำมหมำยท่ีแทจ้ริงของค ำน้ี ก็คือควำมหมำยเดียวกบัท่ีเรำใชใ้นปัจจุบนัน้ีเอง 
คือกำรบอกกล่ำวคนอ่ืนใหท้รำบในส่ิงท่ีท่ำนทรำบวำ่เป็นจริง ชีวติประจ ำวนัของเรำจะตอ้งรับรองและ
ส ำแดงถึงควำมจริงท่ีเรำเป็นพยำนนั้นดว้ย 

“ฝ่ายเรา..” น่ีคือหวัใจของกำรเป็นพยำน เรำทรำบวำ่บุคคลท่ีอยูด่ว้ยกนักบัพระเยซูคริสต ์ ก่อน
พระองคจ์ะเสด็จกลบัเมืองสวรรค ์ คือชำวยวิ ผูซ่ึ้งมีลทัธิควำมเช่ือตำมพระบญัญติั และเคร่งครัดในกำร
รักษำพระบญัญติันั้น ตั้งแต่น้ีไปเขำจะเร่ิมปฏิบติัแบบใหม่ เป็นพยำนถึง “บุคคล” ผูห้น่ึง คือพระเยซู
คริสต์ และกำรเป็นพยำนนั้นตอ้งมีจุดศูนยก์ลำงอยูท่ี่พระองค ์กำรเสด็จมำบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค ์
กำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระองค ์ พระวจนะของพระองค ์ กำรทรงส้ินพระชนม ์ กำรฟ้ืนคืนพระชนม ์
และกำรเสด็จกลบัมำของพระองค ์ ส่ิงเหล่ำน้ีลว้นแต่ตรงกนัขำ้มกบัพระบญัญติัท่ีพวกเขำเคยรักษำแต่
โบรำณกำลและกำรเป็นพยำนของเขำจะขำดเสียซ่ึงพระเยซูคริสต์ไม่ได ้

“ในกรุงเยรูซาเลม็...” ขณะนั้นเหล่ำสำวกอยูใ่นกรุงเยรูซะเล็ม พระเจำ้ทรงส ำแดงน ้ ำพระทยั
ของพระองคใ์หท้รำบอยำ่งชดัเจนวำ่ กำรเป็นพยำนของเขำจะตอ้งวำงรำกฐำนในกรุงเยรูซำเล็มเสียก่อน 
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ี บำงทีอำจจะเป็นน ้ำพระทยัของพระเจำ้ ท่ีตอ้งกำรใหกิ้ตติคุณของพระองค ์ เร่ิมตน้จำกท่ี
ฐำนท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ละฟ้ืนคืนพระชนมก่์อนท่ีอ่ืนใดก็ได ้ แน่นอนทีเดียวพระเยซูคริสต์
จะตอ้งเป็นท่ีรู้จกักนัดีในกรุงเยรูซำเล็ม ควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงของค ำน้ีก็คือ กำรเป็นพยำนจะตอ้งเร่ิมตน้ใน
ท่ีอยูข่องก่อน ส ำหรับคริสเตียนปัจจุบนัเรำตอ้งเร่ิมตน้เป็นพยำนในท่ีอยูอ่ำศยัของเรำก่อน จะต้อง
เร่ิมต้นเป็นพยานจากสถานที่ตั้งของคริสตจักรก่อน แต่กำรเป็นพยำนไม่ควรหยดุอยูเ่พียงนั้น ตอ้งขยำย
ใหก้วำ้งขวำงต่อไป “ส้ินทั้ง....” เรำอยำ่มองขำ้มค ำสั่งส ำคญัน้ี ใช่แลว้กำรเป็นพยำนจะตอ้งเร่ิมตน้จำก
จุดหน่ึง แลว้แผข่ยำยออกไปทัว่โลก แต่เรำไม่อำจจะกระท ำงำนน้ีใหส้ ำเร็จได ้ โดยกำรเป็นพยำนเพียง
คร้ังเดียว กำรเป็นพยำนจะตอ้งด ำเนินอยูต่ลอดไป และตอ้งเป็นพยำนทัว่ไปทั้งท่ีบำ้นของเรำและต่ำงถ่ิน 
อยำ่ใหมี้ผูห้น่ึงผูใ้ดถกเถียงกนัเลยวำ่ “ใหฉ้นัเป็นพยำนท่ีน่ี ท่ำนจงไปเป็นพยำนท่ีนัน่” 

“มณฑลยูดาย” มณฑลยดูำยเป็นอำณำเขตของกรุงเยรูซำเล็ม จงสังเกตค ำวำ่ “ส้ินทั้ง” อีกคร้ัง
หน่ึง พระกิตติคุณจะตอ้งแผข่ยำยออกไปทุกทิศทุกทำง เหมือนซ่ีลอ้ท่ีเช่ือมจำกศูนยก์ลำงไปสู่ทุกทิศทำง
ของลอ้ กรุงเยรูซำเล็มเปรียบประดุจศูนยก์ลำงของลอ้ พระกิตติคุณไดน้ ำไปเผยแพร่ออกจำกท่ีนัน่ไปสู่
ทุกแห่งในขณะเดียวกนั ขณะท่ีเหล่ำสำวกน ำพระกิตติคุณเผยแพร่ออกไป และผูม้ำเช่ือ เน่ืองดว้ยไดย้นิ
พระกิตติคุณนั้น ไดร่้วมเป็นพยำนน ำพระกิตติคุณเผยแพร่ออกไป 

“มณฑลสะมาเรีย....” มณฑลสะมำเรียเป็นมณฑลหน่ึงถดัจำกมณฑลยดูำย ในท่ีน้ีบอกใหเ้รำ
ทรำบวำ่ กำรเป็นพยำนไดด้ ำเนินติดต่อกนัไปทุกสำรทิศ  จำกจุดหน่ึงไปสู่ทุกภำค กำรเป็นพยำนจะตอ้ง
ด ำเนินติดต่อกนัไปอยำ่งไม่หยดุย ั้ง และเกิดผลเป็นท่ีถวำยเกียรติยศแก่พระเจำ้ 
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“และจนถึงทีสุ่ดปลายแผ่นดินโลก” เรำจะรับก ำลงัจำกท่ีไหน ส ำหรับด ำเนินงำนอนัใหญ่หลวง
น้ี โอ ท่ำนไม่ทรำบหรือ ขณะท่ีคริสเตียนเป็นพยำนในสถำนท่ีแห่งหน่ึงมีคนทั้งชำยหญิงไดรั้บควำม
รอด มีคริสเตียนใหม่ไดเ้พิ่มเติมมำกข้ึนและสนบัสนุนในงำนเป็นพยำนต่อไป และเขำเหล่ำนั้นก็จะเป็น 
“พยำน” พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะดลใจเขำ ทรงเรียกเขำให้ออกไปเป็นพยำน และเขำก็จะถวำยชีวติจิตใจ 
เพื่อปฏิบติัพระเยซูคริสตเจำ้ 

ขอ้ควำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้น้ี เป็นค ำตรัสของพระเยซูคริสต ์ หลงัจำกท่ีพระองคไ์ดท้รงบญัชำ
แลว้ พระองคก์็เสด็จสู่สวรรค ์และอคัรสำวกของพระองคก์็มิไดเ้ห็นพระองคอี์ก แต่ทนัทีทนัใดนั้น ข่ำว
ของทูตสวรรคส์ององค ์ก็สร้ำงควำมต่ืนเตน้ให้เขำอีกคร้ังหน่ึง 

“เหตุไฉนท่านจึงยนืเขม้นดูฟ้า” (กิจกำร 1:11) เขำทั้งหลำยจะตอ้งกลบัไป เร่ิมปฏิบติัพระรำช
กิจท่ีพระเยซูคริสตต์รัสสั่งใหท้  ำ และบดันั้นเป็นเวลำท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้งำนนั้นแลว้ “ให้เราเร่ิมงานของ
พระองค์เด๋ียวนี”้ เป็นค ำตอบของสำวก 

แมก้ำรเสด็จกลบัสู่สวรรคข์องพระเยซูคริสต ์ จะล่วงเลยไปหลำยร้อยปีแลว้ก็ตำม แต่กำรเป็น
พยำนยงัคงเป็นภำระกิจท่ีส ำคญัท่ีสุดของเรำ เสียงเรียกร้อง ใหเ้ป็นพยำนยงัคงดงักอ้งอยู ่ พระเยซูคริสต์
ไม่ลบลำ้งพระบญัชำของพระองคเ์ลย เรำแมก้ ำลงัปฏิบติัตนอยำ่งไรจึงจะเป็นกำรเช่ือฟังท ำตำมค ำสั่ง
ของพระองค ์

ก. เร่ิมต้นทีน่ี่ 

โปรดตอบเด๋ียวนีว่้า ท่านยินดีจะเป็นพยานหรือไม่ ถ้าท่านต้องการเป็นพยานน า้ใสใจจริง ให้เรา
มาปรึกษาหารือกันว่าจะท าอย่างไร 

คงไม่ตอ้งกล่ำวในท่ีน้ีเลยวำ่ ก่อนท่ีคนหน่ึงคนใดจะเป็นพยำนได ้ เขำเองจะตอ้งไดรั้บเอำพระ
เยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดจำกควำมบำปของเขำเสียก่อน เขำจ ำเป็นตอ้งบงัเกิดใหม่อยำ่งแทจ้ริง ให้เรำดู
ต่อไปวำ่ “กำรบงัเกิดใหม่นั้น” หมำยถึงอะไรบำ้ง 

ประการแรก ผูเ้ป็นพยำนตอ้งซ่ือตรง ไม่ใช่คน “หนำ้ซ่ือใจคด” ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ท่ีตวัเอง
จะไดรั้บจำกกำรเป็นพยำน 

ประการท่ีสอง ผูเ้ป็นพยำนจะอำศยัสติปัญญำและควำมเฉลียวฉลำด ศิลปในกำรชกัจูงคน และ
คุณสมบติัของเขำเอง ในกำรเป็นพยำนไม่ไดอ้ยำ่งเด็ดขำด จะตอ้งเป็นส่ือสำรของพระเจำ้ โดยรับกำร
ทรงน ำจำกพระองคแ์ละตอ้งอำศยัสติปัญญำจำกพระองคผ์ูเ้ป็นพยำน เป็นเพียงคนบอกข่ำวของพระเจำ้ 
กระท ำงำนท่ีพระเจำ้มอบหมำยใหก้ระท ำเท่ำนั้น 
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เพรำะฉะนั้น ผูเ้ป็นพยำนทุกคนจะตอ้งไดรั้บควำมรอดก่อน ก่อนท่ีจะแนะน ำให้ผูอ่ื้นรับ เขำ
จะตอ้งพดูออกจำกประสบกำรณ์ของเขำเอง ค ำพยำนของเขำจะตอ้งตั้งอยูบ่นรำกฐำนน้ี คือ “ข้าพเจ้าได้
เช่ือและวางใจในพระคริสต์ และพบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐยิง่”  

ปัญหำต่อไปก็มีวำ่ จะรับเอำพระคริสตอ์ยำ่งไร จะรับควำมรอดไดอ้ยำ่งไร เป็นคริสเตียนท่ี
แทจ้ริงไดอ้ยำ่งไร กำ้วแรกในกำรเป็นพยำนของคริสเตียนคืออะไร 

ไม่มีขอ้ลึกลบัสับสนใด ๆ เก่ียวกบัปัญหำเหล่ำน้ี ชีวติคริสเตียนมิใช่ชีวติของควำมเร้นลบั หรือ
ชีวติท่ีสับสนอลหม่ำนเขำ้ใจยำก แทจ้ริงพระเจำ้ประทำนทำงแห่งควำมรอดน้ีในวธีิท่ีง่ำยท่ีสุด แบ่งเป็น
ขั้น ๆ ง่ำย ๆ สำมขั้นดงัน้ี 

(1) สารภาพ วำ่ตนเป็นคนบำป ตอ้งกำรพระผูช่้วยใหร้อด 
(2) เช่ือ วำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดองคเ์ดียวเท่ำนั้น 
(3) ทูลขอ พระเยซูคริสตใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของตน 
ทั้งสำมขอ้ท่ีกล่ำวมำน้ี เป็นส่ือส ำคญัในกำรตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด ท่ีคน

บำปพึงตอ้งปฏิบติัตำม เพรำะเป็นทำงน ำไปสู่ควำมรอดในพระเยซูคริสต ์
ขั้นท่ีสำม “ทูลขอ” นั้น เป็นขั้นท่ีส ำคญัมำกขั้นหน่ึง ควำมจริงมำรและบริวำรของมนัก็เช่ือวำ่ 

พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจำ้ มนัเช่ือควำมจริงน้ี จนกระทัง่ตอ้ง “ตวัสั่นดว้ยควำมกลวั”  
(ยำกอบ 2:19) 

ทั้งสำมขั้นท่ีอธิบำยมำขำ้งตน้ จะช่วยใหค้นท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอด ตดัสินใจรับเอำพระเยซู
คริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้รอดและด ำเนินชีวติเพื่อพระองค ์

ข. ก้าวต่อมา 

ไม่มีผูใ้ดสำมำรถรับควำมรอดไดโ้ดยปรำศจำกพระเยซูคริสต ์ และเป็นควำมจริงเช่นเดียวกนั
ท่ีวำ่ คริสเตียนไม่อำจเกิดผลไดห้ำกปรำศจำกควำมช่วยเหลือของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิไดเ้สด็จมำในโลก เพื่อช่วยใหม้นุษยท์รำบวำ่ตวัเองเป็นคนบำป และเพื่อน ำเขำใหพ้บพระผูช่้วย
ใหร้อด ดงันั้นผูท่ี้ตอ้งกำรเป็นพยำนท่ีบงัเกิดผล จะตอ้งเขำ้ใจพระลกัษณะและพระรำชกิจของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ 

ในคืนก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะถูกตรึงบนไมก้ำงเขน ขณะท่ีพระองคท์รงสนทนำกบัเหล่ำสำวก 
พระองคไ์ดต้รัสเนน้อยำ่งหนกัแน่น ถึงกำรเสด็จมำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรง
เป็นผูใ้หญ่ยิง่องคห์น่ึง ในตรีเอกำนุภำพเท่ำกบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ และมีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน
ของพระเจำ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในยคุแห่งพระคุณน้ี พระสัญญำท่ีประเสริฐยิง่ (ยอห์น 14:16,17) แก่
สำวกของพระองค ์ในกำรท่ีจะประทำนพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ก็ส ำเร็จในวนัเพน็เทคศเต 
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พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ทรงเร่ิมพระราชกิจของพระองค์ โดยอาศัยเหล่าสาวกเป็นพยาน ในวนั
ส าคัญซ่ึงเราจะลืมเสียมิได้ (กิจการ 2:1-41) มีคนเป็นจ านวน 3,000 คน ได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้
รอด เป็นเหตุการณ์ท่ีน่าอัศจรรย์ย่ิงซ่ึงผู้ เป็นพยานรุ่นหลังทุกคน ควรยึดถือเป็นตัวอย่าง 

ควำมจริงในปัจจุบนั พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีพระรำชกิจใหญ่ยิง่เจ็ดประการดว้ยกนั แก่
ชำวโลกทัว่ไป พระรำชกิจ 2 ประกำรแรกคือ หน่ึง พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเหน่ียวร้ังเขำใหผ้ละจำก
ควำมชัว่ และสอง ทรงช่วยใหค้นบำปส ำนึกถึงควำมบำปของตน แต่ส ำหรับคริสเตียนทุกคน พระ
วญิญำณบริสุทธ์ิยงัมีหนำ้ท่ีส ำคญัยิง่อีกส่ีประการ คือ คือ 1. ช่วยใหบ้งัเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7,8) 2. สถิตอยู่
ภำยในคริสเตียนทุกคน (โรม 8:9) 3. ใหบ้พัติศมำดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ (ยอห์น 1:33) 4. ทรง
ประทบัตรำหมำยเป็นคริสเตียน (เอเฟซสั 1:13) พระรำชกิจทั้งส่ีประกำรน้ี เป็นงำนใหญ่ยิง่และถำวร
ของพระองค ์ เม่ือคนบำปตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ เขำไดรั้บกำรบงัเกิดใหม่
และรับกำรช ำระใหพ้น้จำกควำมผดิบำป ส่ิงทั้งส่ีประกำรน้ีก็จะเกิดข้ึนในชีวิตของเขำ เขำเองอำจจะไม่
รู้สึกตวักไ็ด ้แต่ส่ิงเหล่ำน้ีก็ส ำเร็จแลว้ตำมพระด ำรัสของพระเจำ้ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิยงัทรงมีหนำ้ท่ีอีกอยำ่งหน่ึง คือ ประการทีเ่จ็ด ส ำหรับคริสเตียนทุกคนท่ีมี
ปรำรถนำท่ีจะรับคือใหค้ริสเตียน “ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (เอเฟซสั 5:18) (ถำ้จะกล่ำวให้
ถูกตอ้งตำมควำมหมำยท่ีแทจ้ริง ควรจะกล่ำววำ่ “เอบิอาบซาบซ่านไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” น้ีคือ
พระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ในกำรเจิมคริสเตียนดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค ์ กำรเอิบอำบ
ซำบซ่ำนไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ หมำยควำมวำ่ ใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิมีอ ำนำจบริบูรณ์อ ำนำจทุก
อยำ่งในกำรควบคุมชีวิตของเรำ ผูท่ี้เอิบอำบซำบซ่ำนไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะไดส้ติปัญญำ และ
ควำมสำมำรถจำกพระเจำ้ เขำจะเจริญเติบโตข้ึนในพระคุณ และควำมรู้ถึงพระองค ์ โครงกำรและ
จุดประสงคข์องพระเจำ้ส ำหรับชีวติของเขำก็จะส ำเร็จบริบูรณ์ตำมไปดว้ย คริสเตียนทุกคนมีพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิอยูภ่ำยใน แต่มีนอ้ยคนท่ี “เอบิอาบซาบซ่าน” ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ คือ มอบให้
พระวญิญำณบริสุทธ์ิมีสิทธ์ิอ ำนำจทุกอยำ่งท่ีเหนือเขำ 

น่ีแหละคือกุญแจ ไขสู่ควำมส ำเร็จในกำรเป็นพยำนภำยใตก้ำรทรงน ำของพระวญิญำณ คริส
เตียนจะมีจิตใจท่ีร้อนรนในกำเป็นพยำน และน ำคนอ่ืนมำเช่ือพระเจำ้ 

เรำจะ “เต็มเป่ียม” หรือ “เอบิอาบซาบซ่านด้วย” พระวญิญำณบริสุทธ์ิไดอ้ยำ่งไร ค ำตอบ
ส ำหรับค ำถำมน้ีเก่ียวขอ้งอยำ่งใกลชิ้ดกบัค ำวำ่ “เรำจะเป็นพยำนท่ีบงัเกิดผลเพื่อพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งไร” 
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3. เคลด็ลบัในการประกอบด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระเจำ้ทรงสั่งวำ่ ผูท่ี้จะเป็น “พยาน” ท่ีบงัเกิดผล จะตอ้งเตม็เป่ียมไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
(เอเฟซสั 5:18) ไม่มีส่ิงใดท่ีจะมำใชแ้ทนกำรเตม็เป่ียมดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิได ้พระเจำ้ไดท้รงเตรียม
ทุกอยำ่งไวพ้ร้อมบริบูรณ์แลว้ในพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เม่ือผูเ้ป็นพยำนไดเ้ฝ้ำมองและติดตำมกำรทรงน ำ
ของพระองค ์ ชีวิตของเขำรับกำรเปล่ียนแปลงใหเ้หมือนพระองค ์ โดยเดชพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ดงันั้น
เขำจึงสำมำรถปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ไดทุ้กอยำ่งเม่ือเขำยอมใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงใช้
ตวัเขำ (ผูท่ี้ท  ำงำนท่ีแทจ้ริงคือพระวิญญำณบริสุทธ์ิ แต่พระวญิญำณบริสุทธ์ิอำศยัมนุษยเ์ป็นเคร่ืองมือส ำ
หรบท ำงำนของพระองค)์ 

เคล็ดลบัในกำรเตม็เป่ียมดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิคืออะไร ท่ำนคงจ ำไดว้ำ่กำรรับควำมรอดได้
น ำควำมปีติยนิดีมำสู่คริสเตียนทนัทีทนัใดท่ีไดรั้บควำมรอดนั้น พระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงท ำงำนส่ี
อย่างดว้ยกนั และทั้งส่ีอยำ่งนั้นเป็นไปโดยพระกรุณำคุณของพระเจำ้ผูย้ิง่ใหญ่ งำนทั้งส่ีขั้นนั้น คือ พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยให้บังเกิดใหม่ สถิตอยู่ภายใน ให้รับบัพติศมาด้วยพระองค์ และประทับตรา
หมายส าคัญในตัวคริสเตียน ประสบกำรณ์ทั้งส่ีประกำรท่ีกล่ำวมำน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ แต่ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ี
ท่ำนไดม้ำดว้ยกำรแสวงหำ หรือดว้ยควำมพยำยำมของท่ำน แต่เป็นของประทำนจำกพระเจำ้ต่ำงหำก 

แต่มีเง่ือนไขบำงประกำรดว้ยกนั ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรจะเตม็เป่ียมไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
เขำจะตอ้งมีใจปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ ท่ีจะไดรั้บกำรเติมใหเ้ตม็โดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิและยนิดีปฏิบติั
ตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ทุกอยำ่ง 

ก. “อย่าท าให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ของพระเจ้าเสียพระทัย” (เอเฟซสั 4:30) โดยอ ำพรำงควำม
บำปไวใ้นจิตใจ จงสำรภำพบำปควำมบำปทุกอยำ่งของท่ำนต่อพระเจำ้ เพื่อท่ำนจะไดรั้บกำรช ำระให้
บริสุทธ์ิ และไดรั้บควำมปิติยินดีจำกพระองค ์

ข. เตม็ใจปฏิบติัตำมทุกอยำ่ง ท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงแนะน ำ “อย่าดับพระวิญญาณ” (1 เธ
สะโลนิกำ 5:19) พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะไม่ฝืนหรือบงัคบัจิตใจของผูเ้ช่ือ พระองคจ์ะทรงรอคอย
จนกระทัง่ผูน้ั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติัตำม หรือรับใชพ้ระองค ์ ตวัอยำ่งเช่น ถำ้ผูเ้ป็นพยำนไม่เตม็ใจปฏิบติั
ตำมกำรทรงน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ หรือถำ้จิตใจของเขำไม่พร้อมเสมอท่ีจะเช่ือฟังค ำสั่งของพระ
วญิญำณ เขำก็เป็นผู ้ “ดับพระวญิญาณ” ควำมจริง พระวญิญำณบริสุทธ์ิมิไดถู้กดบัเหมือนท่ีเรำดบัไฟ 
หรือถูกขบัไล่ออกไป แต่หมำยควำมวำ่พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะหยดุเงียบ จนกวำ่ท่ำนจะยอมเช่ือฟัง และ
ปฏิบติัตำมพระองค ์(อยำ่ลืมวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิไม่ทรงฝืนใจผูใ้ด) 
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ค. ถำ้คริสเตียนตอ้งกำรมีชีวิตท่ีบงัเกิดผล เขำตอ้งมอบควำมไวว้ำงใจและเช่ือพึ่งพระวญิญำณ
ทุกอยำ่ง ในส่ิงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับชีวติของเขำ เขำตอ้ง “ด าเนินตามพระวิญญาณ” ตำมค ำสั่งของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ (กำลำเทีย 5:25) เช่ือพึ่งกำรทรงน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยำ่งเด็ดขำด 

เม่ือคริสเตียนปฏิบติัตำมเง่ือนไขทั้งสำมประกำรน้ี เขำจะเตม็เป่ียมไปดว้ยพระวิญญำณอยำ่งไร 
กำรท่ีคริสเตียนจะเอิบอำบซำบซ่ำนดว้ยหรือเตม็เป่ียมดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้นเป็นน ้ำ

พระทยัของพระเจำ้ ส่ิงท่ีท่ำนตอ้งปฏิบติัก็คือ ใหเ้ช่ือฟังท ำตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้เท่ำนั้น ท่ำนไม่ตอ้ง
ท ำส่ิงอ่ืนใดอีก เพรำะเป็นควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ของพระวญิญำณบริสุทธ์ิเอง ท่ีจะเติมท่ำนใหเ้ตม็
เป่ียมอยูเ่สมอ ท่ำนไม่ตอ้งออ้นวอนพิลำปร ่ ำไร หรือขอร้องใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงสวมทบัท่ำน 
เพียงแต่ท่ำนปฏิบติัตำมเง่ือนไขขำ้งบนน้ีทั้งสำมขอ้ ท่ำนก็จะไดรั้บ 

กำรเตม็เป่ียมดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ มิใช่เพื่อกรณีหน่ึงกรณีใดเท่ำนั้น แต่ก็จ  ำเป็นส ำหรับ
ชีวติประจ ำวนัของคริสเตียน ท่ำนตอ้งใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิ เตม็ลน้ในจิตใจท่ำนเสมอ ท่ำนก็สำมำรถ
เห็นพระพรจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ไดอ้ยำ่งแจ่มแจง้ชดัในชีวติประจ ำวนัของท่ำนเองและชีวติของ
ท่ำนจะเป็นพระพรแก่ผูอ่ื้นเสมอไปดว้ย 
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4. การเตรียมตัว 

คงไม่มีผูใ้ดคดัคำ้นควำมจริงของภาษิตขอ้หน่ึงซ่ึงกล่ำววำ่ กำรประพฤติของคุณ “ดัง” เหลือเกิน 
จนฉนัไม่ไดย้นิในส่ิงท่ีคุณพูด เรำคงทรำบดีวำ่ เป็นกำรโง่เขลำท่ีพยำยำมเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ เม่ือ
ชีวติของเรำเอง มิไดส้นบัสนุนในส่ิงท่ีเรำพูด เรำจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงชีวิตประจ ำวนั ใหถู้กตอ้งตำมน ้ำ
พระทยัของพระเจำ้ เพื่อภาษิตนั้นจะไดเ้ปล่ียนเป็น “การประพฤติของคุณดีเด่นเหลอืเกนิ จนกระทัง่ฉัน
ต้องเอาใจใส่ในส่ิงทีคุ่ณพูด” 

ทุกคนดูถูกเหยยีดหยำมคนหนำ้ซ่ือใจคด ไม่มีอะไรท่ีจะท ำลำยค ำพยำนของเรำไดม้ำก เท่ำกบั
กำรเป็นพยำนอยำ่งหน่ึงแลว้ด ำเนินชีวติไปอีกอยำ่งหน่ึง ค ำพดูและกำรประพฤติมิไดส้อดคลอ้งกนั พระ
เยซูคริสตก์็ทรงประณำมคนสองหนำ้ ท่ีกล่ำวค ำมุสำดว้ยค ำพดูท่ีรุนแรงมำก (ดู มทัธิว 23:13-36) 

ส่ิงส ำคญัท่ีสุดคือ ผูเ้ป็นพยำนตอ้งเป็นผูท่ี้ประสงคจ์ะบอกใหค้นอ่ืนทรำบถึงควำมประเสริฐดี
เลิศของพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระเจำ้ ประสงคท่ี์จะแสดงใหค้นอ่ืนทรำบวำ่พระเยซูคริสตส์ำมำรถ
แกไ้ขปัญหำทุกอยำ่งในจิตใจของมนุษยไ์ด ้ ถำ้ท่ำนมีชีวติใหม่จำกพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง ชีวติประจ ำวนั
ของท่ำนจะตอ้งเป็นส่ิงบอกใหค้นอ่ืนทรำบถึงควำมรัก ควำมอ่อนโยนพระกรุณำคุณของพระองค ์ และ
ฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค ์ ท่ีสำมำรถเปล่ียนแปลงชีวติของท่ำน และชีวติท่ีบริสุทธ์ิของท่ำนก็จะเป็น “จุด
ศูนย์กลางของค าพยานของท่าน” 

สมมุติวำ่ เรำมิไดด้ ำเนินชีวิตตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ เช่น เม่ือเรำกล่ำวถึงควำมประเสริฐเลิศ
ของพระองค ์ ชีวิตของเรำเองยงัเตม็ไปดว้ยควำมเศร้ำหมอง ควำมสกปรกโสมม เตม็ไปดว้ยมลทิน และ
ควำมบำปสำรพดัอยำ่ง ค ำพยำนของเรำจะบงัเกิดผลไดอ้ยำ่งไร 

ฉะนั้นทุกคนท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระเจำ้ จึงตอ้งใชเ้วลำส ำรวจชีวิตของตนเองเสียก่อนวำ่ มีส่ิง
อะไรซ่อนเร้นอยูภ่ำยในบำ้งท่ีไม่เป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ พระเยซูคริสตส์ำมำรถท ำใหท้่ำนอ่ิมใจในทุก
ส่ิงอยำ่งแทจ้ริงหรือไม่ ท่ำนไดพ้บวำ่พระกรุณำคุณอนับริบูรณ์ของพระเจำ้  ไดท้  ำให้ท่ำนมีชยัในชีวติ 
คริสเตียนตลอดไปหรือไม่ หำกค ำตอบของท่ำนคือ “ไม่” จงถำมตวัเองวำ่ “เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน” 

การอธิษฐานของท่านเป็นอย่างไรบ้าง ท่านรู้สึกว่าการอธิษฐานของท่านมีความหมาย และมีค่า
มากส าหรับชีวิตของท่านหรือไม่ ท่านอธิษฐานสม า่เสมอหรือไม่ (1 เธสะโลนิกา 5:17) พระเจ้าทรงได้
ยินและตอบค าอธิษฐานของท่านเสมอหรือเปล่า ชีวิตประจ าวนัของท่านติดต่อใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือ
เปล่า ท่านสามารถวัดความแขง็แรงฝ่ายชีวิตคริสเตียนของท่านได้ โดยพิสูจน์การอธิษฐานของท่าน 

หรือกล่ำวถึงเร่ืองกำรอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือคู่ชีวติ ซ่ึง
น ำควำมอบอุ่นใจมำสู่ท่ำนหรือไม่ วญิญำณจิตของท่ำนไดรั้บกำรบ ำรุงเล้ียงโดยพระด ำรัสท่ีเลิศ
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ประเสริฐ ซ่ึงหำส่ิงใดเปรียบเทียบมิไดห้รือเปล่ำ ท่ำนรักพระด ำรัสของพระเจำ้จริงหรือไม่ (เยเรมีย ์
15:16) ท่ำนคุน้เคยกบัพระธรรมเล่มต่ำง ๆ ค ำสอน และควำมมุ่งหมำย และบุคคลต่ำง ๆ ของพระคมัภีร์
หรือไม่ ท่ำนรู้สึกวำ่พระคมัภีร์เป็นพระด ำรัสของพระเจำ้ ซ่ึงตรัสกบัท่ำนโดยตรงหรือไม่ 

กำรปรนนิบติัรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำน เป็นอยำ่งไรบำ้งท่ำนไดท้  ำงำนเพื่อพระองค ์ดว้ยควำมขยนั
ขนัแขง็หรือเปล่ำ ท่ำนไดส้ั่งสอน เป็นพยำน และรับใชค้นอ่ืนเพื่อพระเจำ้หรือไม่ ท่ำนส ำแดงควำมรัก
ของพระเจำ้ออกจำกใบหนำ้ของท่ำนหรือเปล่ำ ควำมรักของพระเจำ้ไดส้ ำแดงออกจำกกำรยิม้ของท่ำน
หรือไม่ คนท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมของท่ำนยอมรับวำ่ ท่ำนเป็นคริสเตียนท่ีมีควำมสุขหรือไม่ 

กำรส ำรวจดูชีวติฝ่ำยวิญญำณจิตในดำ้นต่ำง ๆ เป็นส่ิงท่ีดียิง่ เป็นควำมจริงท่ีวำ่ ท่ำนไม่อำจจะ
เป็นผูดี้รอบคอบทุกประกำรได ้ แต่เม่ือท่ำนส ำนึกถึงควำมอ่อนแอของตนท่ำนก็จะพยำยำมปรับปรุงตวั
ใหเ้ขม้แขง็ข้ึนในพระคริสต ์ขอใหใ้ชเ้วลำสักเล็กนอ้ย ส ำรวจดูส่ิงบกพร่องต่ำง ๆ ในชีวติฝ่ำยวญิญำณจิต
ของท่ำนเด๋ียวน้ี 

ก. เคร่ืองมอืส าหรับใช้ในการเป็นพยาน 

คนท่ีรักพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง และอยำกจะเป็นพยำนเพื่อพระองค ์ ตอ้งมีจิตใจท่ีร้อนรนและปำก
พร้อมท่ีจะกล่ำวค ำพยำนเสมอ อยำ่ใหมี้ผูห้น่ึงผูใ้ดคิดวำ่ ก่อนท่ีตนจะเป็นพยำนไดต้นจะตอ้งมีคุณสมบติั
ประจ ำตวั เป็นท่ียอมรับนบัถือของผูอ่ื้นหรือจะตอ้งมีปริญญำพว่งทำ้ยช่ือของเขำอยำ่งยดืยำว พระเจำ้
ทรงพอพระทยัเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะทรงใชผู้เ้ล็กนอ้ยท่ีสุดของพระองคส์ ำหรับกำรเป็นพยำนน้ี 

ในขณะเดียวกนั อยำ่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดพึงพอใจในควำมสำมำรถอนัเล็กนอ้ย หรือไร้สมรรถภำพ
ของตน ผูรั้บใชข้องพระเจำ้ ตอ้งศึกษำหำควำมรู้จำกพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งขยนัขนัแขง็เสมอ กำร
ปฏิบติัเช่นน้ีเท่ำนั้น จึงจะเป็นท่ีพอพระทยั “จงอุตส่าห์ส าแดงตนให้เป็นท่ีพอพระทัยพระเจ้า เป็น
คนงานท่ีไม่ต้องอาย เพราะเป็นคนท่ีซ่ือตรงในการท่ีใช้ค าแห่งความจริงนั้น” (2 ทิโมธี 2:15) ผูเ้ป็น
พยำนควรจะมีควำมรู้ ควำมช ำนำญในเร่ืองพระเจำ้มำกยิง่ข้ึนทุกเดือนและทุกปี 

กำรเป็นพยำนตอ้งอำศยัเคร่ืองมือหลำยอยำ่งดว้ยกนั เคร่ืองมือช้ินแรกและช้ินส ำคญัท่ีสุด คือ 
พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือเล่มใหญ่ ประกอบดว้ยสองภำค คือ ภำคพระ
คมัภีร์ และภำคพระคริสตธรรมใหม่และมีหนงัสือต่ำง ๆ 66 เล่ม มีประมำณ 1,200 บท และมีมำกกวำ่ 
31,00 ขอ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์ประกอบดว้ยค ำแนะน ำหลำยอยำ่ง นอกจำกนั้นยงัมีหลกัค ำสอนและ
ควำมจริงอีกมำกตลอดเล่ม กำรท่ีจะเรียนใหรู้้ทุกส่ิงท่ีกล่ำวมำน้ี ตอ้งใชเ้วลำและกำรศึกษำคน้ควำ้มิใช่
นอ้ย 

ท่ำนตอ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพระคริสตธรรมคมัภีร์ ในงำนรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำน ท่ำน
สำมำรถคน้พบทุกอยำ่งท่ีท่ำนตอ้งกำรทรำบในพระคริสตธรรมคมัภีร์ เรำจ ำเป็นตอ้งรู้จกัใชพ้ระคริสต
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ธรรมคมัภีร์ไดอ้ยำ่งดี ท่ำนจะไม่มีวนัท่ีจะเป็นพยำนท่ีพระเจำ้ทรงพอพระทยัอยำ่งแทจ้ริง จนกวำ่ท่ำนจะ
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัน้ี 

ท่านจะเข้าใจ และรู้จักใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้อย่างไร พระคริสตธรรมคัมภีร์จะเป็นเคร่ือง
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงส าหรับท่านได้อย่างไร ค าตอบคือ จงอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และท่องจ าข้อพระธรรมไว้ 
จงให้การศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนหน่ึงส าคัญในชีวิตประจ าวนัของท่าน เช่นเดียวกับการรับประทาน
อาหารเช้า อาหารเท่ียง และอาหารเยน็ จงน าพระคัมภีร์ของท่านติดตัวไปเสมอ เม่ือท่านมีเวลาว่างแม้
เพียงสักเลก็น้อย กจ็งเปิดออกอ่าน ถ้าท่านปฏิบัติเช่นนี ้ท่านจะรู้สึกแปลกใจ ท่ีความรู้ทางพระคัมภีร์ของ
ท่านจะเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว 

จงพยำยำมคุน้เคยกบัพระคริสตธรรมคมัภีร์ของท่ำนเองซ้ือพระคมัภีร์แขง็แรงทนทำนสักเล่ม
หน่ึง แลว้ท ำเคร่ืองหมำยในขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั บนัทึกขอ้ควำมท่ีส ำคญัอยำ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ขำ้ง ๆ ขอ้พระธรรมท่ีอำ้งอิง ขีดเส้นใตข้อ้พระธรรมท่ีอำ้งถึงบ่อย ๆ ขีดเส้นใตข้อ้พระธรรมนั้นดว้ย
ดินสอสีก็ได ้จะท ำใหท้่ำนสังเกตไดง่้ำยยิง่ข้ึน จงท ำใหพ้ระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นคลงัทรัพยข์องท่ำน 

เร่ืองต่อมำก็คือกำรท่องจ ำขอ้พระธรรมใหข้ึ้นใจ นกักวกีล่ำววำ่ เขำไดซ่้อนพระค ำของพระเจำ้
ไวใ้นจิตใจ (สดุดี 119:11) บำงคร้ังเรำตอ้งมีค ำตอบของพระเจำ้ออกจำกค ำพดูของเรำเอง ควำมจริงค ำ
พยำนท่ีมีประสิทธิภำพจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้พระคมัภีร์ท่ีเหมำะสมกบัค ำพยำนนั้น ซ่ึงไดจ้ำกกำร
ท่องจ ำ และกำรท่องจ ำจะไม่มีวนัยติุจนกวำ่เรำจะไดท้่องขอ้พระธรรม มำกเพียงพอส ำหรับกำรเป็น
พยำน 

ในท่ีสุดพระคริสตธรรมคัมภีร์ เป็นเคร่ืองมือ เป็นดาบ และเป็นโรงแสงสรรพาวธุของท่าน และ
ท่านกจ็ะอัศจรรย์ใจในความแหลมคมของพระวจนะของพระองค์ (ฮีบรู 4:12) 

ปัจจุบนั มีส่ิงตีพิมพแ์ละหนงัสือต่ำง ๆ มำกมำยท่ีท่ำนสำมำรถหำได ้ เช่นใบปลิว หนงัสือเล่ม
เล็ก ๆ รูปภำพ และเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบกำรเป็นพยำน ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส ำคญัและมี
ประโยชน์มำก 

ใหเ้รำพิจำรณำถึงผลประโยชน์ของส่ิงตีพิมพเ์หล่ำน้ี ส่ิงตีพิมพเ์ช่นใบปลิวหรือหนงัสืออ่ืน ๆ 
สำมำรถขจดัปัญหำเร่ืองเวลำได ้ บ่อยคร้ังทีเดียว ท่ีท่ำนตอ้งกำรอธิบำยใหค้นอ่ืนทรำบถึงทำงแห่งควำม
รอดแจ่มชดั แต่ไม่มีเวลำเพียงพอ แต่ท่ำนสำมำรถแจกใบปลิวหรือส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ ใหแ้ก่เขำไดทุ้ก
โอกำส ใบปลิวจะรอผูอ่้ำนดว้ยควำมอดทนและปรำศจำกเสียงบ่น จนกระทัง่ผูท่ี้รับใบปลิวจะมีเวลำวำ่ง
ไปอ่ำน ยิง่กวำ่นั้น “ส่ิงตีพิมพ์” ไม่เคยเหน่ือย ไม่เคยขำดควำมอดทนซ่ือสัตยต่์อหนำ้ท่ี และยนิดีพดูกบั
ทุกคนท่ีอ่ำน ไม่วำ่จะมีจ ำนวนคนมำกเท่ำใดก็ตำม 
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ใบปลวิ เบิกทำงใหท้่ำนมีโอกำส สนทนำกบัคนอ่ืนไดดี้ท่ีสุด จะแนะน ำใหท้่ำนรู้จกัคนแปลก
หนำ้มำกมำย จะช่วยเร่ิมตน้สนทนำในลู่ทำงท่ีถูกตอ้ง รู้จกักำลเทศะ จะยนืยนัสนบัสนุนในส่ิงท่ีท่ำนพดู 
จะเตือนเพื่อนใหม่ของท่ำนใหร้ะลึกถึงค ำพยำนของท่ำนเสมอ แมท้่ำนจะจำกไปเป็นเวลำนำนแลว้ 

ใบปลิวยงัเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ส ำหรับกำรแจกใหค้นทัว่ไป บำงทีท่ำนอำจตอ้งกำรหวำ่นพระ
วจนะของพระเจำ้ใหไ้กลและกวำ้งขวำงออกไป จงใชใ้บปลิวจ ำนวนหน่ึงส ำหรับแจกตำมถนนตำมบำ้น 
ท่ำนจะเห็นวำ่ ในวนัหน่ึงขำ้งหนำ้ เมล็ดพืช เหล่ำน้ีบำงส่วนจะเจริญงอกงำมในจิตใจของผูท่ี้ไดอ่้ำน 
และเขำจะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ 

จงระมดัระวงัใบปลิวท่ีท่ำนใชน้ั้น ก่อนท่ีท่ำนจะแจกจ่ำยออกไป จงอ่ำนดว้ยควำมระมดัระวงั
เสียก่อน ตรวจดูขอ้พระคมัภีร์ท่ีอำ้งไวใ้นนั้น แลว้ถำมตวัเองดูวำ่ “....ใบปลิวนีชั้กจูงใจของฉันหรือไม่ 
ค าอธิบายชัดเจนดีไหม ข้อพระธรรมท่ีอ้างเหมาะสมหรือไม่ ถ้าฉันเป็นคนบาป มีปัญหาต่าง ๆ มากมาย 
ใบปลิวนีจ้ะช่วยน าให้ฉันไปสู่พระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่” 

กำรจดัพิมพก์็เป็นส่ิงส ำคญัดว้ย จงใชใ้บปลิวท่ีพิมพด์ว้ยสีต่ำง ๆ อยำ่งเรียบร้อย มีหวัขอ้เร่ืองท่ี
ชกัจูงใจ และเชิญชวนอ่ำน เร่ืองประกอบในใบปลิวเหล่ำนั้นตอ้งไดรั้บกำรจดัท ำอยำ่งประณีตบรรจง
ท่ีสุด ประกำรส ำคญัท่ีสุดในใบปลิวจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้อำ้งจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยขอ้ จง
ส ำรวจใบปลิวซ่ึงท่ำนจะเอำไปแจกจ่ำยวำ่อยูใ่นระดบัมำตรฐำน ดงัท่ีกล่ำวมำหรือไม่ 

ผูท่ี้ท่ำนติดต่อ บำงคนอำจจะมีปัญหำและค ำถำมต่ำง ๆ ท่ีตอ้งกำรถำมท่ำน บำงคนอำจถำมขอ้
พระคมัภีร์ซ่ึงเขำงุนงง และไม่เขำ้ใจ บำงคนอำจถำมปัญหำเก่ียวกบัครอบครัว ผูเ้ป็นพยำนท่ีดีควรจะมี
หนงัสือคริสเตียนต่ำง ๆ ซ่ึงจะสำมำรถช่วยเขำได ้ จงปรึกษำหำรือกนักบัผูพ้ิมพจ์  ำหน่ำยหนงัสือคริส
เตียน และขอรำยช่ือหนงัสือจำกเขำ ซ้ือหนงัสือท่ีเป็นประโยชน์ไวบ้ำ้ง ส ำหรับใชใ้นเวลำตอ้งกำร ท่ำน
อำจจะส่งหนงัสือนั้นโดยทำงไปรษณียห์รือส่งใหโ้ดยตรง แก่คนท่ีท่ำนเห็นวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อเขำ
ในกรณีต่ำง ๆ หลำยกรณี หนงัสือเหล่ำน้ีจะเบิกทำงให้คนนั้นตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอด 

บำงคร้ังบำงครำว ท่ำนอำจอยำกมอบพระคริสตธรรมคมัภีร์เล่มหน่ึง หรือพระคริสตธรรมใหม่
แก่คนท่ีท่ำนไดเ้ป็นพยำน เรำอำจซ้ือพระคมัภีร์ในรำคำถูก ๆ จำกร้ำนจ ำหน่ำยพระคมัภีร์ทัว่ไป กำร
ลงทุนในงำนน้ี จะท ำใหท้่ำนไดรั้บบ ำเหน็จ เป็นส่ิงตอบแทนจำกพระเจำ้ตลอดไปเป็นนิจ 

ข. เคร่ืองมอือืน่ ๆ  

กำรเป็นพยำนเป็นงำนท่ีส ำคญัมำก เรำตอ้งใชว้ธีิท่ีใชไ้ดเ้พื่อจะน ำข่ำวประเสริฐเผยแพร่ออกไป 
มีเคร่ืองมืออ่ืนใดบำ้งท่ีเรำนะใชไ้ด ้
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บำงทีธุรกิจต่ำง ๆ ท ำใหท้่ำนตอ้งกกัตวัอยูแ่ต่ในบำ้น ไม่อำจจะออกไปเป็นพยำนตำมถนน
หนทำง ท่ำนเคยคิดใชว้ธีิเขียนจดหมำยบอกข่ำวประเสริฐใหค้นอ่ืนทรำบหรือเปล่ำ คริสเตียนบำงคนคดั
ลอดช่ือจำกสมุดหมำยเลขโทรศพัท ์ หรือจำกกรมประชำสงเครำะห์ แลว้ส่งใบปลิวไปใหค้นเหล่ำนั้น
ทำงไปรษณีย ์ บำงคนเขียนจดหมำยบอกข่ำวประเสริฐแก่ผูท่ี้เขำพบในหนำ้หนงัสือพิมพ ์ หรือจำก
หนงัสือสำรคดีต่ำง ๆ ไม่วำ่ท่ำนจะใชว้ธีิใดก็ตำม ท่ำนตอ้งใชค้วำมระมดัระวงั พยำยำมใหก้ำรติดต่อน้ี
เป็นส่ิงชกัจูงใจเขำ อยำ่ใหมี้กำรขุ่นขอ้งหมองใจเกิดข้ึน และกำรเขียนจดหมำยนั้น อยำ่กระท ำประดุจ
เป็นเกมส์กีฬำท่ีสนุก พยำยำมเขียนเสียมำกมำย แต่ถำ้ปรำศจำกจุดมุ่งหมำยท่ีแทจ้ริง งำนนั้นก็กลบั
กลำยเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ 

คริสเตียนบำงคนท่ีมีพรสวรรคใ์นกำรจดัตั้ง อำจจะจดัตั้งคณะเป็นพยำนของเด็ก ๆ หรือคณะ
เป็นพยำนของอนุชน และของคริสตจกัรเป็นตน้ เพื่อจะประกำศพระกิตติคุณของพระเจำ้ พระเจำ้ทรง
ประทำนพระพรพิเศษแก่คริสเตียนบำงคน ในกำรจดัตั้งกองประกำศ บำงทีท่ำนอำจจะมีพระพรในกำร
จดัตั้งคณะ หรือ ทีมประกำศ ซ่ึงไม่ใช่งำนง่ำย และอำจตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยมำก ก่อนจะจดัตั้งกองประกำศ 
จงปรึกษำหำรือกนัและวำงโครงกำรไวใ้หแ้ขง็แรงมัน่คง เพื่อควำมผิดพลำดต่ำง ๆ จะไม่เกิดข้ึน ใหทุ้ก
ส่ิงทุกอยำ่งด ำเนินไปเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อจุดประสงคใ์นกำรเป็นพยำนทั้งส้ิน 

กำรเป็นพยำนต่อเพื่อนบำ้นใกลเ้คียง ท่ำนอำจจะกระท ำไดโ้ดยเชิญเขำมำร่วมรับประทำน
อำหำรกบัท่ำนบำงคร้ังบำงครำวและสนทนำกบัเขำเร่ืองของพระเยซูคริสต ์ กำรกระท ำเช่นน้ีมิใช่เป็นส่ิง
ท่ียำก และเป็นส่ิงซ่ึงน ำควำมพึงพอใจมำสู่คนอ่ืนดว้ย ขณะเดียวกนั ท่ำนก็ไดเ้ป็นพยำนถึงพระเยซูคริสต ์
บอกใหเ้ขำทรำบถึงควำมรักของพระองค ์ และแสดงใหเ้ขำทรำบวำ่ พระเยซูคริสตท์รงสำมำรถน ำ
ควำมสุข ควำมยนิดีมำสู่เขำ และครอบครัวของเขำในสภำวะทุกอยำ่ง 

นอกจากนี ้ ท่านอาจใช้รูปภาพในการเป็นพยาน เป็นต้นว่า รูปภาพของเร่ืองราวต่าง ๆ ในพระ
คริสตธรรมคัมภีร์ ซ่ึงส าแดงถึงความรักของพระเจ้า การปกปักรักษาของพระองค์การท่ีพระองค์ทรงสน
พระทัยกับเราเหล่ามนุษย์ 

ควำมจริง มีเคร่ืองมือมำกมำยหลำยอยำ่งท่ีสำมำรถช่วยในกำรเป็นพยำน แต่จะเป็นเคร่ืองมือ
ชนิดใดก็ตำม ส่ิงส ำคญัท่ีสุดก็คือ ผูใ้ชต้อ้งประกอบดว้ยใจรักพระคริสต ์และมีใจปรำรถนำจะเป็นพยำน
เพื่อพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง พระเจำ้ทรงส ำแดงใหผู้ส้นใจน ำวญิญำณดว้ยใจจริงทรำบวำ่ควรจะแนะน ำให้
คนอ่ืนรู้จกัพระผูช่้วยใหร้อดโดยวธีิใด วธีิท่ีคนหน่ึงใชไ้ดผ้ล อำจจะใชไ้ม่ไดผ้ลส ำหรับอีกคนซ่ึงมีควำม
นึกคิดแตกต่ำงกนั อยำ่งไรก็ตำมท่ำนอำจจะเป็นพยำนไดดี้ท่ีสุดโดยใชว้ธีิท่ีท่ำนชอบและสนใจหรือวธีิท่ี
ท่ำนถนดัท่ีสุด 

เรำอำศยัอยูใ่นโลกท่ีน่ำท่ึง แต่ละปี มนุษยไ์ดล้งทุนเป็นจ ำนวนเงินลำ้น ๆ ส ำหรับกำรคำ้บุหร่ี 
รถยนต ์ เคร่ืองด่ืม สบู่ และเคร่ืองใชต่้ำง ๆ รัฐบำลก็มีกำรจดังบประมำณกำรใชจ่้ำยประจ ำปี ท่ำนไดรั้บ
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บทเรียนอะไรจำกส่ิงเหล่ำน้ีบำ้ง หำกท่ำนมีทุกกอ้นหน่ึง ท่ำนก็อำจจะลงทุนในกิจกำรอนัใหญ่ยิง่ของ
พระเจำ้ เช่นกนั เพื่อน ำคนเป็นจ ำนวนมำกมำรู้จกัพระเจำ้ โดยทำงวทิย ุโทรทศัน์ กำรจดัประชุมส ำหรับ
ประกำศพระกิตติคุณ และกิจกำรเดียวกนั ท่ำนก็อยำ่ลืมเป็นพยำนต่อคนอ่ืน ดว้ยตวัของท่ำนเอง 
เช่นเดียวกบัคริสเตียนทัว่ ๆ ไปปฏิบติักนั 

ส ำหรับกำรเป็นพยำนเป็นรำยบุคคลน้ี กำรเตรียมตวัท่ีดีท่ีสุด คือกำรท่องจ ำขอ้พระคมัภีร์ เม่ือมี
ปัญหำต่ำง ๆ เกิดข้ึน ท่ำนตอ้งทรำบวำ่ จะหำขอ้พระธรรมตอนใด ขอ้ใดมำแกไ้ขหรือสนบัสนุน
ควำมคิดของท่ำน ท่ำนอำจทรำบวธีิท่องจ ำหลำยวธีิ แต่ควรเลือกสักวธีิหน่ึงซ่ึงเหมำะสมกบัท่ำนมำก
ท่ีสุด 

ตัวอย่างข้อพระธรรม ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของคนทัว่ไป 
สมมุติวำ่มีคนหน่ึงกล่ำววำ่ เขำไดท้  ำบำปมำกเกินไปกลวัวำ่พระเยซูคริสตจ์ะไม่ทรงรับเขำ 
จงเปิดพรธรรม ยอห์น 6:37 และอ่ำนใหเ้ขำฟัง “...ผู้ ท่ีมาหาเรา เราจะไม่ทิง้เลย” 1 ทิโมธี 1:15...  

“ค านีเ้ป็นค าสัตย์จริง และสมควรท่ีคนท้ังปวงจะรับเอาไว้ คือว่า พระเยซูคริสต์ได้เสดจ็เข้ามาในโลก 
เพ่ือจะได้ทรงช่วยคนบาปได้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอ้” โรม 5:8 “แต่ฝ่ายพระเจ้าได้
ทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เราท้ังหลาย คือ ขณะเม่ือเราท้ังหลายยงัเป็นคนบาป พระคริสต์ได้
ทรงยอมตายแทนเรา” 

หำกคนท่ียงัไม่เช่ือคิดวำ่ สำยเกินไปส ำหรับเขำแลว้ท่ีจะตอ้นรับพระเยซูคริสต ์จงอำ้ง 2 โครินธ์ 
6:2... “น่ีแน่ะบัดนีเ้ป็นเวลาอันชอบ น่ีแน่ะบัดนีเ้ป็นวนัแห่งความรอด” หรือ ฮีบรู 4:7 “วนันีถ้้าท่าน
ท้ังหลายจะยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าท าให้ใจของท่านแขง็กระด้างไป” 

ถำ้มีคนหน่ึงคนใดลงัเลในท่ีจะตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด เพรำะเขำรู้สึกวำ่เขำ
ไม่สำมำรถด ำเนินชีวิตคริสเตียนได ้จงอ่ำน ยดูำขอ้ 24 ใหเ้ขำฟัง “แต่พระองค์ผู้ทรงสามารถท่ีจะป้องกัน
รักษาไม่ให้ท่านสะดุดล้มลง” 1 โครินธ์ 10:13 “แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซ่ือ พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ท่าน
ถกูทดลองเกินท่ีจะทนได้ และเม่ือทรงยอมให้ท่านถกูทดลองนั้น จะทรงโปรดให้มีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้
ด้วย เพ่ือท่านท้ังหลายจะมีก าลังทนได้” 

ถำ้เขำยนืกรำนวำ่ เรำตอ้งปรับปรุงตวัเองให้ดีข้ึนก่อน ก่อนท่ีเขำจะตอ้นรับพระผูช่้วยใหร้อด จง
บอกเขำวำ่ พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “เรามิได้มาเพ่ือจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป” (มทัธิว 
9:13) 

บำงทีเยำวชนคนหน่ึงอำจบอกท่ำนวำ่ “ฉนัจะเป็นคริสเตียนเม่ืออำยฉุนัมำกแลว้ เพรำะศำสนำมี
ไวส้ ำหรับคนอำยมุำก” ท่ำนก็อำ้งพระธรรม ท่ำนผูป้ระกำศ 12:1 ใหฟั้ง “ในปฐมวยัของเจ้า จงระลึกถึง
พระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างตัวเจ้านั้น ก่อนท่ียามทุกข์ร้อนจะมาถึง” 
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บำงคนคิดวำ่ เขำสำมำรถรับควำมรอดไดโ้ดยอำศยักำรเป็นสมำชิกของคริสตจกัร กำรรับศีลบพั
ติศมำ และพิธีต่ำง ๆ ในคริสตจกัร ท่ำนก็ตอ้งอำ้งพระธรรมยอห์น 3:3 ต่อเขำ “เราบอกท่านตามจริง ถ้า
ผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” และขอ้พระธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบักำร
บงัเกิดใหม่ 

ผูเ้ป็นพยำนควรจะสืบเสำะคน้หำวำ่ ส่ิงใดบำ้งท่ีเป็นควำมตอ้งกำรของคนทัว่ไป แลว้หำขอ้พระ
ธรรมส ำหรับขจดัควำมตอ้งกำรหรือส่ิงขำดแคลนเหล่ำนั้น ท่ำนควรจะมีขอ้พระธรรมเหล่ำนั้นไวพ้ร้อม 
ท่ีจะน ำออกใชไ้ดทุ้กโอกำสท่ีตนตอ้งกำร ท่ำนอำจบนัทึกไวใ้นสมุดพก หรือสมุดช่วยควำมจ ำซ่ึง
สำมำรถน ำติดตวัไปได ้ พร้อมกบัพระคมัภีร์ของท่ำน ขอ้พระคมัภีร์ท่ีใชบ้่อยท่ีสุด ควรจะเขียนท่ีหนำ้
แรกหรือหนำ้สุดทำ้ยของพระคมัภีร์ซ่ึงเป็นหนำ้ท่ีวำ่ง 
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5. ควรจะสนทนาเร่ืองอะไรบ้าง 

เรำจะเร่ิมตน้สนทนำเก่ียวกบัพระเยซูคริสตอ์ยำ่งไร ผูท่ี้เป็นพยำนใหม่ ๆ ควรจะกล่ำวอะไรบำ้ง 
เม่ือมีโอกำสเป็นพยำนมีวธีิใดบำ้งท่ีสำมำรถป้องกนัมิใหค้วำมผดิพลำดซ่ึงน ำควำมตะขิดตะขวงใจ
เกิดข้ึน เรำจะท ำใหผู้ท่ี้ฟังเกิดควำมมัน่ใจในส่ิงท่ีเรำพดูไดอ้ยำ่งไร ท่ำนจะพดูในส่ิงท่ีถูกตอ้งในเวลำท่ี
สมควรไดอ้ยำ่งไร 

ค ำตอบส ำหรับปัญหำเหล่ำน้ีเกือบทุกขอ้ก็คือ “จงเช่ือพึ่งและไวว้ำงใจ ในกำรทรงน ำของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิส้ินทุกอยำ่ง” ท่ำนคงทรำบดีวำ่ น่ีเป็นพระรำชกิจของพระองค ์ และท่ำนเป็นเพียงผูช่้วย
เท่ำนั้น ฉะนั้นจงอยำ่มองขำ้มควำมสำมำรถและควำมห่วงใยของพระวิญญำณบริสุทธ์ิต่องำนของ
พระองค ์

แน่นอนทีเดียว ถำ้ท่ำนมีโอกำสเป็นพยำนเพื่อพระเจำ้อยำ่งไม่คำดฝัน ท่ำนจะตอ้งอธิษฐำนทูล
ขอควำมช่วยเหลือจำกพระองค ์ และพระองคก์็จะทรงช่วยท่ำนทนัที เม่ือท่ำนก ำลงัสนทนำกบัคนท่ียงั
ไม่ไดค้วำมรอด ท่ำนจะตอ้งอธิษฐำนในใจบ่อยคร้ัง ทูลต่อพระเจำ้วำ่ ท่ำนหวงัพึ่งพระองคทุ์กอยำ่งใน
กำรน ำดวงวิญญำณน้ี 

ท่ำนอำจเร่ิมตน้สนทนำโดยกำรทกัทำยสวสัดี และถำมทุกขสุ์ขของเขำ แลว้ถำมต่อไปวำ่มำจำก
ไหน ก ำลงัท ำอะไรในละแวกน้ี ถำ้ท่ำนคิดจะติดต่อกบัเยำวชน ท่ำนอำจคุยกบัเขำเก่ียวกบัเร่ืองกำรเรียน 
กีฬำ กำรปิดภำค ตลอดเวลำท่ีคุยอยูน่ั้นจะตอ้งพยำยำมหำโอกำสสอดแทรกค ำพยำนของท่ำน 

เรำมีเร่ืองท่ีจะคุยไดห้ลำยเร่ือง ผูเ้ป็นบิดำมำรดำมกัอดไม่ได ้ ท่ีจะพดูถึงเร่ืองบุตรของเขำ และ
ปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรดูแลบุตร คุณปู่ คุณยำ่ชอบคุยถึงหลำน ๆ ของตน ในระหวำ่งผูช้ำยดว้ยกนั เขำ
อำจสนทนำไปถึงธุรกิจ กำรเล่นตะกร้อ หรือกำรยงินกตกปลำ ส่วนในระหวำ่งผูห้ญิง เขำอำจคุยถึงเร่ือง
สุขภำพ ทรงผม หรือกำรปรุงอำหำรแบบต่ำง ๆ อยำ่ใหก้ำรสนทนำเป็นไปอยำ่งรีบร้อน ควรจะอ่อน
สุภำพรู้จกักำละเทศะ 

เม่ือกำรสนทนำด ำเนินไปขณะหน่ึง ท่ำนจะพบช่องทำงท่ีจะกล่ำวถึงเร่ืองรำวฝ่ำยวญิญำณจิต 
ทำงท่ีดีท่ีสุด ท่ำนควรจะเป็นพยำนถึงควำมส ำคญัและควำมหมำยของพระคริสตท่ี์มีต่อท่ำนไม่มีผูใ้ดอำจ
ปฏิเสธหรือคดัคำ้นควำมจริงน้ีได ้ พระเยซูคริสตท์รงกลำยเป็นผูส้ ำคญัท่ีสุดในชีวติของท่ำน งำนท่ี
พระองคไ์ดท้รงกระท ำส ำเร็จบนไมก้ำงเขน และในจิตใจของท่ำน ไดเ้ปล่ียนแปลงวถีิชีวติทั้งหมดของ
ท่ำน 

ท่านอาจคุยเก่ียวกับเร่ืองอ่ืนได้เช่นกัน เช่น เก่ียวกับสถานการณ์ของโลก ปัญหาชีวิตประจ าวนั 
คริสตจักร และศิษยาภิบาลของท่าน หรือหนังสือท่ีน่าสนใจ ซ่ึงท่านได้อ่านเม่ือเร็ว ๆ นี ้แต่อย่าลืมว่าจะ
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พูดคุยเร่ืองอะไรกต็ามต้องให้เร่ืองเหล่านั้น น าท่านไปสู่จุดหมายของท่าน คือเร่ืองฝ่ายวิญญาณจิต 
เพ่ือให้เขาพบว่า พระเยซูคริสต์ทรงประเสริฐย่ิง 

ภำยใตก้ำรควบคุม ดูแลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ำนตอ้งอศัจรรยใ์จ เม่ือถึงเวลำอนัควร ขอ้
พระธรรมท่ีเหมำะสมจะผดุข้ึนในจิตใจของท่ำนทนัที  จงพยำยำมหำทำงกล่ำวถึงขอ้พระธรรมเหล่ำน้ี 
โปรดจ าไว้ว่า พระวจนะของพระเจ้าเท่าน้ัน ทีส่ามารถท าให้ส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ กลายเป็นส่ิงทีเ่ป็นไปได้ 
จงบอกเขำวำ่ ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีไดด้ลใจท่ำน และเปล่ียนแปลงชีวติของท่ำนอยำ่งไร จงบอกเขำดว้ยวำ่ 
พระเจำ้ทรงประทำนควำมจริงของพระวจนะของพระองคใ์หแ้ก่ท่ำน ขณะท่ีชีวติของท่ำนประสบควำม
ขำดแคลน และควำมยุง่ยำกต่ำง ๆ อยำ่งไร หำกท่ำนเห็นวำ่ เป็นเวลำอนัสมควรท่ีจะชวนเขำใหต้อ้นรับ
พระเยซูคริสต ์จงพยำยำมหนุนใจ ใหเ้ขำตดัสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสตใ์นขณะนั้น 
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6. ควรจะหลกีเลีย่งเร่ืองอะไรบ้าง 

ขำ้พเจำ้ไม่ปรำรถนำจะท ำให้ท่ำนตกใจ จนไม่กลำ้เป็นพยำน แต่หำกไม่บอกใหท้่ำนทรำบควำม
จริงบำงอยำ่ง อำจจะเป็นภยัแก่ท่ำน หลกัมีอยูว่ำ่ ส่ิงใดก็ตำมท่ีท่ำนเห็นวำ่ไม่สมควรจะกล่ำว ก็อยำ่กล่ำว
ออกมำ หลกัส ำคญัในชีวิตประจ ำวนัของคริสเตียน ก็ข้ึนอยูก่บัหลกัน้ี คือวำ่ จงอยำ่กระท ำในส่ิงท่ีท่ำน
คิดวำ่ไม่ควรกระท ำ 

เม่ือท่ำนก ำลงัพดูถึงประสบกำรณ์ของตนเอง จงระวงัอยำ่ใหมี้กำรอวดตวั หยิง่ยโส หรือ
สรรเสริญเยนิยอตวัเองเกิดข้ึน จงนึกเสมอวำ่ สภำวะของท่ำนในปัจจุบนั หรือส่ิงท่ีท่ำนหวงัใจอนำคต 
เป็นไปโดยพระมหำกรุณำธิคุณของพระเจำ้ทั้งส้ิน 

เม่ือท่ำนพดูถึงพระเยซูคริสต ์ อยำ่ลืมเอ่ยพระนำมของพระองคด์ว้ยควำมศรัทธำ พระองคท์รง
เป็นกษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวง แมโ้ดยพระคุณพระเจำ้ ท่ำนสำมำรถใกลชิ้ดสนิทสนมกบัพระองค ์แต่ก็
อยำ่ลืมวำ่พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ ส่ิงท่ีดีท่ีสุด เม่ือเอ่ยถึงพระนำมของพระเยซูคริสต ์ควรกล่ำวพระนำม
เตม็ของพระองค ์ดงัท่ีผูเ้ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ใช้กนั (ดู 1 เปโตร 1:3, ฟิลิปปี 1:2) 

เม่ือท่ำนเป็นพยำน อยำ่วจิำรณ์หรือติเตียนผูอ่ื้น อยำ่กล่ำวถึงคนเหล่ำนั้นท่ีไดก้ระท ำผดิ และ
อยำ่ไดก้ล่ำวค ำใด ๆ ท่ีน ำควำมเส่ือมเสียไปสู่เขำ อยำ่ไดก้ล่ำวถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีควรจะเก็บไวเ้ป็น
ควำมลบั 

อยำ่ใหมี้กำรโตเ้ถียงเกิดข้ึน บำงคร้ังคนท่ีท่ำนเป็นพยำนดว้ย อำจจะคดัคำ้นค ำพดูของท่ำน ถำ้
เป็นเช่นนั้น จงเล่ียงไปพดูเร่ืองอ่ืน ๆ อยำ่ยนืหยดัพิสูจน์ควำมคิดของท่ำน แมจ้ะถูกตอ้งตำม เม่ือเวลำ
ผำ่นไป ควำมจริงจะปรำกฏออกมำเอง จะมีประโยชน์อันใดเล่า ถ้าท่านชนะการโต้เถียง แต่สูญเสียเพ่ือน
คนหน่ึงไป ถ้าท่านรักษามิตรภาพไว้ เขาอาจให้โอกาสท่านพูดเร่ืองพระคริสต์ กับเขาในคราวต่อไป 

อย่าเป็นคนขาดความอดทน ส่ิงท่ีท่ำนเขำ้ใจอยำ่งกระจ่ำงแจง้ อำจจะไม่เป็นท่ีกระจ่ำงของอีก
คนหน่ึงซ่ึงท่ำนก ำลงันัง่สนทนำอยูก่บัเขำ ถำ้เขำไม่เขำ้ใจในส่ิงท่ีท่ำนพดู จงอธิบำยใหม่โดยวธีิอ่ืน และ
ใชค้  ำเปรียบเทียบหรือยกตวัอยำ่งใหเ้ขำเห็นไดเ้ด่นชดั 

จงระวงัใหม้ำกท่ีสุด ในกำรวจิำรณ์ศำสนำอ่ืน ๆ และลทัธิค ำสอนอ่ืน ๆ แมท้่ำนจะทรำบจำก
พระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งแจ่มชดัวำ่ เป็นค ำสอนท่ีผิด จงอ้างข้อพระธรรมแทนเหตุผลส่วนตัวของท่าน
ในการวิจารณ์ (ฮีบรู 4:12) ท่ำนอำจจะตอบในลกัษณะเช่นน้ี “แต่พระค าของพระเจ้านีส้อนตรงกันข้าม
กบั... ” แลว้อ่ำนขอ้พระธรรมนั้นใหเ้ขำฟัง หรือขอร้องใหเ้ขำอ่ำนเอง 

จงพยำยำมคุน้เคยกบัค ำสอนของลทัธิท่ีสอนผดิ ๆ เหล่ำนั้น หำขอ้พระคมัภีร์ไวพ้ร้อมส ำหรับ
เผชิญกบัเขำ และพร้อมเสมอท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ขำเห็นควำมจริง ในกำรติดตำมกบัคนเหล่ำน้ี ท่ำนตอ้งเป็น
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ฝ่ำยเสนอปัญหำต่ำง ๆ ให้เขำขบคิด และพดูกบัเขำโดยอำศยัฤทธ์ิอ ำนำจแห่งพระค ำของพระเจำ้ซ่ึง พระ
เจ้าได้ตรัสในพระคมัภีร์ 

ก. พระเยซูคริสต์กบันิโกเดโม 

พระเยซูคริสต ์ ทรงเป็นพระอำจำรยผ์ูเ้ช่ียวชำญท่ีสุด ซ่ึงใหต้วัอยำ่งในกำรเป็นพยำนท่ีไดผ้ลแก่
เรำ เร่ืองน้ีปรำกฏอยูใ่นพระธรรมยอห์นบทท่ี 3 อีกคนหน่ึงซ่ึงมีบทบำทในเร่ืองน้ีคือ นิโกเดโม นิโกเด
โมไดรั้บกำรศึกษำสูงมำก มีช่ือเสียงเป็นท่ีเคำรพยกยอ่งนบัถือของคนทัว่ไป เรำจะวเิครำะห์เร่ืองของเขำ
ดงัต่อไปน้ี 

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงบอกให้นิโกเดโมทรำบวำ่ “ท่านต้องกลับใจบังเกิดใหม่” น่ีเป็นส่ิงซ่ึงนิโก
เดโมตอ้งทรำบ จิตใจของนิโกเดโมประกอบดว้ยปรัชญำท่ีผดิ ๆ เขำคิดวำ่เขำสำมำรถเขำ้แผน่ดินสวรรค์
ได ้ โดยอำศยักำรประพฤติและกำรกระท ำดีของตวัเขำเอง พระเยซูไดท้รงใชค้  ำวำ่ “ท่ำนตอ้งกลบัใจ
บงัเกิดใหม่” ถึงส่ีคร้ัง พระเยซูทรงกล่ำวถึงควำมจริงท่ีนิโกเดโมรู้จกัดีเสียก่อนแลว้ทรงกล่ำวถึงกำร
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์ โดยทำ้วควำมถึงเร่ืองหน่ึงในพระคมัภีร์เดิมซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป คือ
เร่ืองงูพิษในป่ำกนัดำร (กนัดำรวถีิ 21:8,9) แน่นอนทีเดียว นิโกเดโมตอ้งคุน้เคยกบัเร่ืองน้ีดี และยอมรับ
ควำมจริงซ่ึงแฝงอยูใ่นเร่ืองนั้น 

แต่พระเยซูคริสตท์รงประสงคจ์ะส ำแดงควำมจริงท่ีน่ำต่ืนเตน้ใหก้บันกักฏหมำยผูเ้คร่งครัดคน
น้ีทรำบ พระเยซูทรงกล่ำวถึงกำรบงัเกิดฝ่ำยวิญญำณจิต มิใช่กำรบงัเกิดฝ่ำยเน้ือหนงั พระองคท์รงอำศยั
เร่ืองท่ีคนทัว่ไปในสมยันั้นรู้จกักนัดี เป็นส่ิงเปรียบเทียบและอธิบำยใหท้รำบถึงเร่ืองรำวในแผน่ดิน
สวรรค ์ เร่ืองกำรบงัเกิดใหม่ เป็นควำมจริงท่ีลึกลบัอศัจรรย ์ พระองคท์รงเปรียบเทียบควำมลึกลบันั้น
เหมือนควำมลึกลบัของ ลม 

กำรสนทนำระหวำ่งพระเยซูกบันิโกเดโม ไดด้ ำเนินไปอยำ่งเคร่งครัด เอำจริงเอำจงั พระเยซู
ทรงใชค้  ำวำ่ “เราบอกท่านตามจริงว่า” หลำยคร้ัง เพื่อเนน้วำ่ พระองคท์รงก ำลงัตรัสถึงส่ิงส ำคญัมำก 
หรือกล่ำวอีกนยัหน่ึงวำ่ พระเยซูคริสตท์รงขอร้องใหนิ้โกเดโมฟัง และพิจำรณำหำควำมจริง 

เม่ือนิโกเดโมพยำยำมตอบปัญหำท่ียุง่ยำกเก่ียวกบักำรบงัเกิดใหม่ และเร่ืองอ่ืน ๆ ในโลก พระ
เยซูคริสตมิ์ไดท้รงไขวเ้ขวไปจำกเร่ืองท่ีพระองคต์อ้งกำรพูด แต่ไดท้รงประคบัประคองกำรสนทนำนั้น
ไปสู่เป้ำหมำยปลำยทำง (ดู ยอห์น 3:16) 

ตวัอยำ่งต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถช่วยใหค้  ำอธิบำยเด่นชดัข้ึนยอ่มใชไ้ดเ้สมอ ในบทน้ี พระเยซูคริสต์
ทรงยกตวัอยำ่งคือ ลม เพื่ออธิบำยใหท้รำบถึงควำมอศัจรรยข์องกำรบงัเกิดใหม่ โดยพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ และยกตวัอยำ่งงูพิษในป่ากันดาร เพื่ออธิบำยเร่ืองไมก้ำงเขนของพระองค ์
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ไม่วำ่เป็นพยำน เม่ือใด สถำนท่ีใด จุดศูนยก์ลำงของค ำพยำนของท่ำนจะตอ้งเป็น “ไม้กางเขน
ของพระเยซูคริสต์” เสมอ (กำรทรงไถ่บำปของพระเยซูคริสตบ์นไมก้ำงเขน) กำรสนทนำทุกอยำ่งตอ้ง
ลงเอยท่ีกำรไถ่บำปของพระองค ์ กำรบงัเกิดใหม่และกำรอศัจรรยอ่ื์น ๆ ข้ึนอยูก่บักำรสละพระชนมชี์พ
ของพระเยซูคริสตบ์นไมก้ำงเขนทั้งส้ิน ขณะท่ีพระเยซูคริสตก์ล่ำวถึงกำรทรงตำยไถ่โทษแทนของ
พระองค ์ ซ่ึงจะส ำเร็จในเร็ว ๆ น้ี พระองคไ์ดท้รงเนน้หนกัแน่นเป็นพิเศษ เพื่อชกัจูงจิตใจของนิโกเดโม
ใหบ้รรลุผลสุดยอด ต่อมำเรำทรำบดีวำ่นิโกเดโมไดรั้บกำรจูงใจจำกกำรสนทนำนั้น และไดต้อ้นรับพระ
เยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด (ดู ยอห์น 19:38-42) 

เร่ืองนีบ้อกให้เราทราบว่า ทุกคนต้องกลับใจใหม่บังเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ใน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานช้ันสูงของบริษัท หรือผู้น าท่ีเคร่งครัดศาสนา เราต้องเป็นพยานต่อทุกคนเม่ือ
มีโอกาส และอย่าละเลยผู้มีความรู้ต าแหน่งสูงเหล่านั้น 

ข. สตรีชาวสะมาเรีย 

ในพระธรรมยอห์นบทท่ี 5 เรำพบวำ่สภำพกำรณ์ในกำรเป็นพยำนแตกต่ำงจำกบทท่ีสำมทุก
ประกำร ในบทน้ีพระเยซูคริสตท์รงสนทนำปรำศรัยกบัสตรีคนหน่ึง เป็นผูมี้บำปหนำ และเป็นท่ีรังเกียจ
ของสังคม มิใช่สนทนำปรำศรัยกบัคนท่ีเคร่งครัดศำสนำ เช่น นิโกเดโม 

พระเยซูคริสตเ์อง ทรงเป็นผูเ้ลือกสถำนท่ีส ำหรับกำรเป็นพยำน พระองคผ์ูท้รงเป็นสัพพญัญู 
(รอบรู้ทุกส่ิงทุกอยำ่ง) ทรงทรำบล่วงหนำ้วำ่สตรีชำวสะมำเรีย จะไปท่ีบ่อน ้ำนั้น ขณะนั้นเหล่ำสำวกได้
จำกพระองค ์ เขำ้ไปในเมืองเพื่อซ้ืออำหำร ฉำกกำรอภิปรำยปัญหำแห่งควำมรอดก็เร่ิมข้ึน โดยพระเยซู
คริสตท์รงอำศยัเร่ืองน ้ำ ซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับมนุษยท์ัว่โลก เป็นเร่ืองเร่ิมตน้กำรสนทนำ 

แก่นสำรของกำรสนทนำเป็นควำมจริงท่ีลึกซ้ึง แต่ทวำ่เป็นค ำสนทนำท่ีง่ำย ๆ น ้ำเป็นส่ิงจ ำเป็น
ยิง่ส ำหรับชีวติ พระองคต์รัสวำ่ เขำจะพบน า้แห่งชีวติพลุ่งข้ึนถึงชีวติเป็นนิจ พระองคท์รงน ำสตรีคนนั้น
ใหเ้กิดควำมกระหำย ใคร่ท่ีจะไดน้  า้นั้น ถำ้ท่ำนอ่ำนพระคมัภีร์ ท่ำนจะพบวำ่ พระองคท์รงใชค้  ำพดูท่ีง่ำย 
ๆ ซ่ึงคนทัว่ ๆ ไปใชก้นัทุกวนั และเป็นท่ีเขำ้ใจของทุกคน และพระองคท์รงใชส่ิ้งธรรมดำเช่น อาหาร 
แสงสว่าง แกะ หญ้า พายแุละน า้ เป็นส่ิงเปรียบเทียบถึงเร่ืองฝ่ำยวญิญำณจิต 

ขณะเดียวกนั พระองคท์รงพยำยำมหลีกเล่ียงค ำอธิบำยท่ีไม่จ  ำเป็น ถำ้ค ำตอบต่อปัญหำท่ีถำม
นั้น สำมำรถช่วยใหค้วำมจริงท่ีพระองคต์อ้งกำรอธิบำยกระจ่ำงข้ึน พระองคก์็จะทรงตอบตวัอยำ่ง เช่น 
พระองคท์รงตอบค ำถำมของสตรีนั้นเก่ียวกบัสถำนท่ีนมสักำรพระเจำ้ (ยอห์น 4:20,21) แต่พระองคไ์ม่
ทรงตอบค ำถำมเก่ียวกบัเช้ือชำติวรรณะ (4:9) และค ำถำมเก่ียวกบัสิทธิต ำแหน่ง (4:12,13) เพรำะค ำถำม
บำงขอ้ท ำใหเ้ร่ืองท่ีพดูไขวเ้ขวไป และไม่เป็นประโยชน์ในกำรเป็นพยำนเลย 
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ในท่ีน้ี พระเยซูคริสตท์รงกล่ำวถึงน า้แห่งชีวติ ซ่ึงจะท ำใหม้นุษยไ์ม่กระหำยตลอดไปเป็นนิจ 
ท ำใหส้ตรีชำวสะมำเรีย ซ่ึงตอ้งอุตส่ำห์เดินทำงมำเป็นระยะทำงไกลเพื่อตกัน ้ำด่ืม เกิดควำมกระหำย
อยำกจะไดน้ ้ำท่ีพระองคท์รงกล่ำวนั้น น่ีแหละคือวธีิกระตุน้ใหค้นอ่ืนอยำกรู้ อยำกฟังค ำพยำนของเรำ 
(ในกำรเป็นพยำน จงพยำยำมเร่ิมตน้โดยกล่ำวถึงส่ิงท่ีคนนั้นสนใจหรือตอ้งกำร เพื่อจะสร้ำงควำมอยำก
รู้อยำกเห็นในจิตใจของเขำ ดงัตวัอยำ่งของพระเยซูคริสต)์ 

หลงัจำกนั้น พระเยซูคริสตท์รงกล่ำวถึงควำมบำปของสตรีผูน้ั้น หล่อนมีชีวติอยูใ่นกำรบำป
อยำ่งเปิดเผยมำเป็นเวลำนำนแลว้ โดยปรำศจำกควำมรู้สึกส ำนึกถึงควำมผดิและชอบ พระองคท์รงทรำบ
ทุกอยำ่งเก่ียวกบัสตรีน้ีดี จึงทรงปล่อยใหห้ล่อนรับสำรภำพควำมบำปของหล่อนก่อน แลว้พระองคจึ์ง
ทรงเปิดเผยควำมบำปทั้งส้ินของหล่อนให้หล่อนทรำบ เพื่อแสดงใหเ้ห็นวำ่พระองคท์รงทรำบทุกส่ิงทุก
อยำ่งเก่ียวกบัหล่อน 

ในกรณีเช่นนี ้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีพระองค์จะต้องให้ชีวิตของหล่อนเปล่ียนแปลงใหม่หมดทุกอย่าง 
เพ่ือให้คนท้ังหลายสามารถสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงนั้นได้ 

ส่ิงท่ีน่ำสังเกตคือ สตรีนั้นกลบัใจใหม่ทนัที ส่ิงอศัจรรยซ่ึ์งเกิดข้ึนในจิตใจของหล่อน ท ำให้
หล่อนละหมอ้น ้ำไว ้ วิง่เขำ้ไปในเมือง ตะโกนบอกใหค้นทั้งหลำยทรำบวำ่หล่อนไดพ้บบุคคลผูห้น่ึง ซ่ึง
สำมำรถเปล่ียนชีวติของหล่อนได ้หล่อนเป็นพยำนวำ่ “ผู้น้ันบอกเล่าถึงส่ิงสารพดัซ่ึงฉันได้ท า” 

เม่ือเหล่ำสำวกกลบัมำ งำนอนัยิง่ใหญ่ของพระองคน์ั้นไดเ้สร็จส้ินเรียบร้อยไปแลว้ น่ีแหละคือ
เวลำท ำงำนอนัรวดเร็วของพระเจำ้ และงำนนั้นมิไดย้ติุลงเพียงนั้น เพรำะค ำพยำนของสตรีชำวสะมำเรีย 
ท ำใหค้นเป็นจ ำนวนมำกรู้จกัพระองคแ์ละไดรั้บควำมรอด (4:39-42) 

ค. ขนัทชีาวอายธิโอบ 

ถำ้มีกรณีใดท่ีกำรเป็นพยำนไดต้ระเตรียมล่วงหนำ้โดยพระเจำ้แลว้ ก็คงเป็นกรณีของขนัที ชำว
อำยธิโอบ ผูเ้ป็นพยำนในเหตุกำรณ์คร้ังน้ีคือ ฟิลิป มคันำยกคนหน่ึงของคริสตจกัรสมยัแรก (กิจกำร 6:6, 
8:8) 

หลงัจำกไดร่้วมประชุมในเมืองสะมำเรียแลว้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงน ำฟิลิปใหเ้ดินเป็น
ระยะทำงไกล ไปสู่ตอนใตข้องทะเลทรำยใกลเ้มืองกำซำ 

กำรทรงน ำของพระเจำ้นั้นถูกตอ้งและประเสริฐสุด ดงัปรำกฏในเหตุกำรณ์คร้ังน้ี ฟิลิปไดพ้บ
คนท่ีพระเจำ้ทรงเตรียมไวส้ ำหรับใหเ้ขำเป็นพยำน ยิง่กวำ่นั้นเม่ือเขำเขำ้ไปใกล ้ เขำยงัไดย้นิขนัทีชำว
อำยธิโอบอ่ำนหนงัสือศำสดำพยำกรณ์ ในพระคมัภีร์เดิม ซ่ึงกล่ำวไวเ้ก่ียวกบักำรส้ินพระชนมข์องพระ
เยซูคริสต ์(อิสยำห์ บทท่ี 53) 
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ไม่ตอ้งสงสัย ฟิลิปตอ้งต่ืนเตน้ยนิดีท่ีสุด จนสังเกตไดจ้ำกใบหนำ้ของเขำ ดว้ยควำมกระหำยท่ี
จะใหข้นัทีทรำบควำมจริงและข่ำวประเสริฐ เขำเร่ิมตน้ช้ีแจงใหข้นัทีเห็นควำมประเสริฐของพระเยซู
คริสต ์จำกพระธรรมตอนท่ีขนัทีก ำลงัอ่ำนอยู ่และอธิบำยใหเ้ขำทรำบวำ่ พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนม ์
เพื่อทุกคนจะไดรั้บควำมรอด รวมทั้งชำวอำยธิโอบในรถคนันั้นดว้ย 

ทุกอยำ่งเป็นประโยชน์แก่ขนัทีทั้งส้ิน ขณะท่ีฟิลิปอธิบำยพระกิตติคุณใหเ้ขำฟัง เขำก็เขำ้
ใจควำมจริงเก่ียวกบักำรสละพระชนมชี์พของพระเยซูคริสต ์ เพื่อมนุษยท์ั้งหลำย “ถึงอย่างนั้นกย็งัเป็น
ความเจบ็ปวดของเราเอง ท่ีเขาผู้นั้นรับแบกหาม..เขา ผู้นั้นถกูเจบ็เป็นบาดแผล กเ็พราะการล่วงละเมิด
ของพวกเราและถกูฟกช า้กเ็พราะความอสัตย์ธรรมของพวกเรา การลงโทษเพ่ือให้เกิดความสุขแก่พวก
เรา....และท่ีพวกเราหายเป็นปกติได้ กเ็พราะรอยแผลท่ีเฆ่ียนของเขาผู้นั้น” (อิสยำห์ 53:4,5) ควำม
อศัจรรยข์องควำมรอดไดเ้ปล่ียนชีวติทุกอยำ่งของขนัที เขำยอมรับวำ่เขำเช่ือในพระเยซูคริสต ์ พระบุตร
ของพระเจำ้ดว้ยสุดจิตสุดใจของเขำ เม่ือใหศี้ลบพัติศมำแก่ขนัที และงำนซ่ึงพระเจำ้ทรงมอบหมำยใหฟิ้
ลิปกระท ำส ำเร็จแลว้ พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็ทรงรับฟิลิปไปในเมืองอ่ืน ตวัอยำ่งกำรท ำงำนของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิแบบน้ี ไดเ้กิดข้ึนหลำยคร้ังในสถำนท่ีและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทุกศตวรรษ ซ่ึงอำจเกิด
ข้ึนกบัท่ำนก็ได ้

เร่ืองนีบ้อกให้เราทราบถึงหน้าท่ีการงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในการเป็นพยาน การงาน
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิควบคู่กันไปกับความเช่ืออย่างปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ท้ังส้ินของฟิลิป 

ประวติัศำสตร์ไดช้ี้แจงใหท้รำบวำ่ จำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ ถนนสำยหน่ึงในทะเลทรำยน้ี ท ำ
ใหง้ำนของพระเจำ้ขยำยกวำ้งขวำงข้ึน คริสตจกัรใหม่แห่งหน่ึงก็เกิดข้ึนและด ำรงอยูต่่อมำหลำยศตวรรษ 
จำกกำรเป็นพยำนของคริสตจกัรนั้น ดวงวิญญำณท่ีมีค่ำมำกมำยก็ไดร่้วมในอวยัวะแห่งพระกำยของพระ
คริสต ์คือ คริสตจกัรนัน่เอง 
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7. ไม่ส าเร็จเสมอไป 

กำรเป็นพยำนจะไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือไดรั้บชยัชนะเสมอไป แต่แน่นอน ไม่มีค  ำพยำนใด
ท่ีกล่ำวดว้ยควำมสัตยซ่ื์อเพื่อพระคริสตท่ี์จะไร้ประโยชน์ จงพิจำรณำจำกตวัอยำ่งในพระคริสตธรรม
ใหม่ต่อไปน้ี 

คร้ังหน่ึง พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสกบัชำยหนุ่มท่ีมีช่ือเสียงมียศฐำบรรดำศกัด์ิคนหน่ึง (มำระโก 
10:17-22) พระคมัภีร์บนัทึกไวว้ำ่ ชำยผูน้ี้เป็นท่ีตอ้งพระเนตรของพระเยซูคริสต ์ เขำไดทู้ลถำมพระเยซู
คริสตเ์ก่ียวกบัทำงแห่งชีวิตนิรันดร์ โดยสติปัญญำอนัล ้ำเลิศของพระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงตอบชำย
หนุ่มนั้นตำมควำมตอ้งกำรของเขำ พระองคท์รงทรำบวำ่ ปัญหำของชำยหนุ่มผูน้ี้อยูท่ี่กำรรักควำมร ่ ำรวย
ฝ่ำยโลก ดงันั้นพระองคจึ์งขอใหเ้ขำแจกจ่ำยทรัพยสิ์นท่ีมีอยูช่่วยเหลือคนยำกจน แลว้ยอมเป็นสำวกคน
หน่ึงของพระองค ์แต่ชำยหนุ่มไม่ยอมปฏิบติัตำม เขำจึงจำกไปโดยไม่ไดรั้บควำมรอด 

หลงัจำกคริสตจกัรไดต้ั้งข้ึนไม่นำน ปัญหำเก่ียวกบักำรดูแลสงเครำะห์คนยำกจนก็ไดเ้กิดข้ึน 
(กิจกำร 6:1-15) คริสตจกัรไดเ้ลือกมคันำยก 7 คน รับหนำ้ท่ีแจกจ่ำยส่ิงของใหค้นจนเหล่ำนั้น ในจ ำนวน
มคันำยก 7 คนน้ี มีคนหน่ึงช่ือซะเตฟำโน ประกอบดว้ยพระคุณและฤทธ์ิเดช ของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
(กิจกำร 6:7) ไดเ้ทศนำเป็นพยำนดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจของพระเจำ้ จนผูน้ ำท่ีเคร่งครัดศำสนำยดูำบำงคนใน
สมยันั้น หำทำงขดัขวำงและท ำลำยเขำ เร่ืองท่ีเขำเป็นพยำน เก่ียวกบัพระเมตตำกรุณำคุณของพระเจำ้ 
กำรหม่ินประมำทท่ีพระเยซูไดรั้บ เม่ือพระองคเ์สด็จมำยงัชนชำติอิสรำเอล ท ำใหค้นเหล่ำนั้นไม่พอใจ
และลุกฮือข้ึนต่อตำ้นซะเตฟำโน (กิจกำร 7:1-60) ซะเตฟำโนถูกขวำ้งดว้ยกอ้นหินจนถึงแก่กรรม และดู
คลำ้ยกบัวำ่ ค  ำพยำนของซะเตฟำโนไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลย แต่หำเป็นดงัท่ีเรำคิดไม่ เรำเช่ือวำ่กำร
ตำยของซะเตฟำโนไดเ้ป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท ำใหเ้ซำโล (เปำโล) รู้จกัพระเยซูคริสต์ 

ในยคุแรกเร่ิมของคริสตจกัร เปโตรเป็นผูน้ ำซ่ึงเป็นท่ียอมรับของคริสตจกัรสมยันั้น ถูกน ำตวั
ไปพิจำรณำโทษท่ีศำล ศำสนำของชนชำติอิสรำเอลหลำยคร้ัง ปรำกฏวำ่คร้ังหน่ึง หลงัจำกเปโตรและ
สำวกคนอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นพยำนแลว้ เขำไดถู้กเฆ่ียนตีอยำ่งทำรุณโหดร้ำย และถูกหำ้มไม่ใหพ้ดูเร่ืองของ
พระเยซูคริสตอี์กต่อไป 

เปำโล เป็นอีกคนหน่ึงท่ีทนทุกขท์รมำนเพื่อพระคริสต ์ คร้ังหน่ึงเขำเดินทำงไปถึงเมืองลุศตรำ 
(กิจกำร 14:8-20) พระเจำ้ทรงใชเ้ขำท ำกำรอศัจรรยรั์กษำคนง่อย ๆ คนหน่ึงจนหำย ตอนแรกชำวเมืองโห่
ร้องดว้ยควำมต่ืนเตน้ยนิดี แลว้ประกำศวำ่เปำโลและบำระนำบำเป็นพระ แต่วนัต่อมำศตัรูของพระกิตติ
คุณมำถึงเมืองนั้น และปลุกป่ันใหป้ระชำชนลุกฮือข้ึนต่อตำ้นเปำโล เปำโลกถูกขวำ้งดว้ยกอ้นหินจน
เกือบถึงแก่ควำมตำย และถูกลำกออกไปทิ้งไวน้อกเมือง 
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พระเยซูคริสตท์รงบอกเปำโลวำ่ ท่ำนจะเป็นพยำนต่อกษตัริยใ์นวนัหน่ึงขำ้งหนำ้ และวนันั้นก็
มำถึง (กิจกำร บทท่ี 26) เขำไดเ้ป็นพยำนต่อกษตัริยอ์ะฆะริปำ พระนำงเบระนิเก และขนุนำงผูใ้หญ่ทั้ง
ปวง กษตัริยซ์ำบซ้ึงต่อค ำพยำนของเปำโลมำก ถึงกบัตรัสวำ่ “เจ้าเกือบจะชักชวนให้เราเป็นคริสเตียน” 
แต่พระองคห์ำไดต้อ้นรับพระวจนะของพระเจำ้ไม่ กลบัหนัหลงัใหพ้ระวจนะของพระเจำ้ 

ควำมจริง กำรเป็นพยำนอำจไม่เกิดผลทนัตำเห็นเสมอไป บำงคร้ังผูเ้ป็นพยำนเป็นเพียง “ผู้
หว่านเมลด็พชื” อีกคนหน่ึงเป็น   “ผู้รดน า้” และอีกคนหน่ึงไดรั้บควำมปิติยนิดีในกำร “เกบ็เกีย่ว” (1 
โครินธ์ 3:5-9) 
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8. สถานทีส่ าหรับการเป็นพยาน 

พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ สถำนท่ีส ำหรับกำรเป็นพยำน คือ ทุกแห่งในโลก เรำเช่ือวำ่ไม่มีมนุษยค์น
ใดในโลกกวำ้งน้ี ท่ีไม่จ  ำเป็นตอ้งรับส่ิงท่ีเรำจะท ำใหเ้ขำ พระเจำ้ทรงสร้ำงจิตใจของมนุษยทุ์กคนใหรู้้จกั
แสวงหำพระเจำ้ จิตใจของมนุษยจ์ะไม่มีควำมอ่ิมใจหรือสงบสุขจนกวำ่จะพบพระองค ์  ฉะนั้น เป็นส่ิง
ส ำคญัยิง่ท่ีเรำจะตอ้งเป็นพยำน ไม่วำ่จะอยูท่ี่ใดก็ตำม 

ก. บ้านของเรา  

ใหเ้รำคิดถึง “บ้านของเรา” เองก่อน กำรเป็นพยำนท่ีบำ้นเป็นงำนท่ียำก ทั้งน้ีอำจเพรำะทุกคนท่ี
บำ้นรู้จกัท่ำนดีเกินไป จนท่ำนไม่อำจตบตำเขำ ไม่วำ่ส่ิงใดท่ีท่ำนประพฤติหรือกระท ำส่ิงท่ีเขำจะเพง่เล็ง
จำกท่ำน ไม่ใช่ส่ิงท่ีท่ำนพดู แต่เป็นควำมประพฤติของท่ำน ท่ำนเป็นคนมีใจเมตตำกรุณำ ค ำนึงถึงผูอ่ื้น
เสมอ หรือวำ่ท่ำนเห็นแก่ตวั ท่ำนเป็นคนสุภำพเรียบร้อยหรือไม่ พระค ำของพระเจำ้ไดส้ ำแดงออกจำก
ชีวติประจ ำวนัของท่ำนหรือไม่ ถำ้ท่ำนเป็นเยำวชน ท่ำนเทิดทูนและใหเ้กียรติแก่บิดำมำรดำหรือเปล่ำ 
ท่ำนไดท้  ำงำนท่ีคนอ่ืนมอบหมำยโดยปรำศจำกกำรบ่นหรือไม่ 

ถ้าท่านเป็นบิดาของครอบครัว มีหน้าท่ีพิเศษรับผิดชอบครอบครัวของท่าน ท่านได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าและเป็นตัวอย่างของทุกคนในครอบครัว โดยต าแหน่งนีท้ าให้ท่านมีโอกาสดีท่ีสุด 
ท่ีจะแสดงให้คนในครอบครัวเห็นคริสเตียนท่ีแท้จริงจากชีวิตของท่าน พระเจ้าทรงช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ส าหรับบิดาซ่ึงปรารถนาจะประพฤติทุกอย่างในส่ิงท่ีเขาควรประพฤตินั้น 

“มารดา” เป็นของขวญัพิเศษท่ีพระเจำ้ทรงประทำนใหค้รอบครัว งำนของเขำก็มีมำกมำยหลำย
อยำ่งแตกต่ำงกนั และไม่เคยหมดส้ิน บำงวนังำนของเขำกองพะเนินเทินทึก จนไม่มีเวลำท่ีท ำใหส้ ำเร็จ 
มำรดำควรจะเป็นผูท่ี้อ่อนหวำนและอดทนเสมอ ท่ำมกลำงปัญหำสำรพดัอยำ่งของเขำจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์อนัใด หำกคริสเตียนเป็นพยำนเพียงแต่ขณะท่ีส่ิงแวดลอ้มและเหตุกำรณ์ทุกอยำ่งอยูใ่นสภำวะ
ท่ีดีเท่ำนั้น ถำ้ท่ำนเป็นพยำนเสมอไมวำ่สภำวะใดเวลำใด พระเจำ้จะทรงเตรียมทุกอยำ่งท่ีจ  ำเป็นใหท้่ำน 
เพื่อท่ำนจะไดรั้บชยัชนะในชีวติประจ ำวนัของท่ำน 

สมมุติวำ่ครอบครัวของท่ำน ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ำยบิดำเป็นคริสเตียน แต่มำรดำไม่เป็นคริส
เตียน หรือบิดำมำรดำเป็นคริสเตียน แต่บุตรทั้งหลำยยงัไม่เป็นคริสเตียน ในสถำนกำรณ์เช่นน้ี คริสเตียน
จะเป็นพยำนไดห้รือไม่ แน่นอน จุดประสงคข์องกำรเป็นพยำน ก็เพื่อช่วยคนท่ีหลงหำยเหล่ำนั้น มี
ครอบครัวเป็นจ ำนวนนอ้ย ซ่ึงทุกคนไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตพ์ร้อมกนั มกัจะเป็นคนหน่ึงท่ีตอ้นรับ
พระองคก่์อน แลว้คนท่ีสอง และคนต่อมำตำมล ำดบั ในสภำวะเช่นน้ี คริสเตียนต้องเป็นพยานโดย
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ชีวิตประจ าวนัของเขา ชีวิตประจ าวนัของท่านเป็นส่ิงส าคัญมาก ถ้าท่านต้องการน าให้คนอ่ืนมาเช่ือพระ
เยซูคริสต์ 

สมมุติวำ่ในครอบครัวของท่ำน มีท่ำนคนเดียวเท่ำนั้นท่ีไดรั้บควำมรอด ท่ำนจะท ำประกำรใด 
ก่อนอ่ืน จงขอบพระคุณพระเจำ้ ท่ีประทำนโอกำสใหท้่ำนเป็นพยำน และมีชีวติอยูเ่พื่อพระองค ์ แลว้จง
อธิษฐำนเผื่อคนในครอบครัวของท่ำน จงมีควำมสุขควำมยนิดีในชีวติประจ ำวนัของท่ำน และส ำแดง
ควำมรักของพระเจำ้ โดยกำรรักคนในครอบครัวของท่ำนเสมอ เป็นคนมีใจเมตตำกรุณำ อยำ่ประพฤติ
ตนในท ำนองท่ีเคร่งศำสนำอยำ่งไร้เหตุผล และจงใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ีในกำรน้ี ถำ้
ชีวติของท่ำนเป็นตวัอยำ่งท่ีดีในค ำพยำนของท่ำน พระเจำ้ก็จะทรงรับผิดชอบหนำ้ท่ีอ่ืน ๆ ทั้งหมด (ท่ี
ท่ำนไม่อำจท ำได)้ แต่อยำ่คำดหมำยวำ่จะเกิดผลทนัทีทนัใดเสมอไป ท่ำนอำจพบกำรทดสอบบำงคร้ัง 
โปรดระลึกวำ่ กำรทดสอบควำมเช่ือของท่ำนนั้น “ประเสริฐยิ่งกว่าทองค า” 

ข. ในวงธุรกจิ 

สถำนท่ีท ำงำนของท่ำน เป็นแหล่งท่ีดีอีกแห่งหน่ึงส ำหรับกำรเป็นพยำน เพื่อนร่วมงำนของท่ำน
เป็นจ ำนวนมำกอำจไม่เคยไปโบสถเ์ลย เขำอำจไม่เคยไดย้นิพระกิตติคุณซ่ึงผูรั้บใชข้องพระเจำ้ประกำศ
อยูเ่สมอ เป็นโอกำสท่ีดีพิเศษส ำหรับท่ำนจริง ๆ ท่ีจะเป็นพยำนต่อเพื่อนร่วมงำนเหล่ำน้ี 

ขอย  ้ำอีกคร้ังหน่ึงวำ่ ถ้าท่านต้องการเป็นพยานในวงการธุรกิจของท่าน ค าพยานจาก
ชีวิตประจ าวนัของท่านเป็นส่ิงส าคัญย่ิง คริสเตียนคนใดก็ตำม ซ่ึงเป็นท่ีไม่น่ำไวว้ำงใจของคนอ่ืน จะไม่
มีทำงเป็นพยำนท่ีดีได ้ อุปนิสัยใจคอของเขำจะตอ้งไม่เป็นท่ีต ำหนิของคนทัว่ไป ท่ำนจะตอ้งเป็นท่ี
ไวว้ำงใจของเพื่อนร่วมงำนของท่ำน ผูท่ี้ท่ำนติดต่อซ้ือขำย หรือผูท่ี้มำติดต่อกบัท่ำนในธุรกิจต่ำง ๆ และ
นำยจำ้งหรือลูกจำ้งของท่ำน ค าพูดของท่านจะต้องส าแดงออกจากชีวิตประจ าวนั ท่ีซ่ือสัตย์ของท่านเอง 

บำงคนอำจแยง้วำ่ เม่ือท่ำนมีอำชีพรับจำ้ง เวลำทั้งหมดของท่ำนก็เป็นของนำยจำ้ง ท่ำนไม่อำจ
ปลีกเวลำพดูเร่ืองฝ่ำยวญิญำณจิตกบัคนอ่ืนได ้ แต่ควำมจริงมีอยูว่ำ่คริสเตียนจะตอ้งใชเ้วลำ 60 นำที ใน
ทุก ๆ ชัว่โมงในกำรรับใชง้ำน ควำมจริงท่ำนอำจเป็นพยำนถึงพระคริสต ์กระทัง่ท่ำนหมดลมหำยใจ แต่
หำกเพื่อนร่วมงำนของท่ำนสงสัยวำ่ท่ำนเป็นเพียง “คนหนำ้ซ่ือใจคด” ค  ำพยำนของท่ำนก็จะไม่มีค่ำ แม้
เท่ำสตำงคเ์ดียว 

แต่เป็นควำมจริงมิใช่หรือวำ่ ท่ำนมีเวลำวำ่งท่ีไม่ใช่เวลำของนำยจำ้ง เช่นเวลำพกัส ำหรับ
รับประทำนอำหำรเป็นตน้ ท่ำนอำจใชโ้อกำสน้ีเป็นพยำนกบัเขำ ขณะท่ีเขำพดูคุยกนัในเร่ืองสำรพดั
อยำ่ง เป็นโอกำสดีของท่ำนจะสอดแทรกค ำพยำนสักเล็กนอ้ยเพื่อพระผูช่้วยใหร้อดของเรำ 

โดยทัว่ไป ผูเ้ป็นพยำนมกัพูดในโบสถเ์ท่ำนั้น หรือท่ีประชุมต่ำง ๆ ของคริสเตียน แต่กำรหำ
โอกำสเป็นพยำนทุกแห่งเป็นนโยบำยท่ีดีท่ีสุดของคริสเตียน 
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นำยจำ้งท่ีเป็นคริสเตียนบำงคนไม่อำจเขำ้ใจวำ่ จะเป็นพยำนต่อคนงำนของเขำไดอ้ยำ่งไร 
ประกำรแรก เขำตอ้งพยำยำมใกลชิ้ดกบัคนงำนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ ซ่ึงมีจิตใจตรงกนั ท่ำนอำจไม่
สำมำรถกระท ำไดเ้ช่นนั้นเสมอไป แต่อยำ่งนอ้ยท่ีสุด ท่ำนจะตอ้งแสดงใหค้นงำนทรำบวำ่ นำยจำ้งของ
เขำหำเวลำอธิษฐำนเขำ้เฝ้ำพระเจำ้ เพื่อทูลขอสติปัญญำจำกพระองคเ์สมอ ท่ีส ำนกังำนและท่ีท ำงำนของ
เขำควรจะติดตั้งบำงส่ิงบำงอยำ่ง ท่ีสำมำรถท ำใหค้นอ่ืนทรำบวำ่เขำเช่ือพระเยซูคริสต ์เช่น ขอ้พระคมัภีร์
ท่ีติดไวบ้นฝำผนงัหรือวำงพระคมัภีร์ไวบ้ำงแห่งท่ีคนอ่ืนเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนแต่ประกำรส ำคญัท่ีสุด เม่ือ
นำยจำ้งติดต่อกบัคนงำนของเขำ เขำตอ้งเป็นผูย้ติุธรรมท่ีสุด กำรโกงแรงงำนค่ำจำ้งอยำ่ใหมี้ข้ึนเป็นอนั
ขำด อยำ่ใหมี้นำยจำ้งคนอ่ืนท่ีไม่ใช่คริสเตียนปฏิบติัต่อคนงำนของเขำดีกวำ่ท่ำนปฏิบติัต่อคนงำนของ
ท่ำน ถำ้เขำทรำบวำ่นำยจำ้งหวงัดีต่อเขำเสมอ เขำก็จะฟังท่ำนทุกอยำ่ง และเขำอำจจะเรียนรู้ควำมรักของ
พระเจำ้จำกควำมรักของท่ำนท่ีมีต่อเขำ 

ผู้ท่ีร้อนรนเกินไปในการเป็นพยาน และคิดว่าตนต้องเป็นพยานเพ่ือพระคริสต์ด้วยเสียงอันดัง 
ให้เป็นท่ีปรากฏแก่คนท้ังหลายเสมอ แต่เป็นผู้ปล่อยปละละเลยไม่สัตย์ซ่ือต่องานอ่ืน และชีวิตประจ าวัน 
ไม่เป็นท่ีถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า บุคคลจ าพวกนีจ้ าต้องได้รับการเปล่ียนแปลงจากพระเจ้าก่อนจึงจะ
เป็นพยานต่อคนอ่ืนได้ 

ค. ทีโ่รงเรียน 

ถำ้ท่ำนเป็นเยำวชน โรงเรียนก็เป็นสถำนท่ีท่ีดีอีกแห่งหน่ึงท่ีท่ำนจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์
ตำมธรรมดำโรงเรียนทัว่ไป มกัประกอบดว้ยนกัเรียนจ ำนวนร้อย ๆ จำกครอบครัวทุกชนิด ซ่ึงมี

สภำพเป็นอยูแ่ตกต่ำงกนั แต่นกัเรียนเหล่ำน้ีจ  ำเป็นจะตอ้งมีพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ 
นอกจำกวำ่เขำไดต้อ้นรับพระองคอ์ยูก่่อนแลว้ ยิง่กวำ่นั้น ท่ำนยงัมีโอกำสไดพ้บคนเหล่ำน้ีทุกวนั และ
บำงคนท่ำนพบทุกชัว่โมงเสียดว้ยซ ้ ำ 

ท่ำนไดท้รำบแลว้วำ่ กำรเป็นพยำนของเรำประกอบดว้ยสองประกำร ประการแรก กำรเป็น
พยำนโดยชีวติประจ ำวนัของท่ำน ประการทีส่อง กำรเป็นพยำนโดยค ำพดูของท่ำน ในโรงเรียน ทั้งสอง
ประกำรน้ีมีควำมส ำคญัต่อท่ำนเท่ำกบัสถำนท่ีอ่ืน ๆ ถำ้ชีวติของท่ำนมิไดด้ ำเนินตำมท่ีท่ำนพดูเสมอไป 
ค ำพดูของท่ำนก็ไร้ประโยชน์ 

เม่ือเพื่อนร่วมโรงเรียนของท่ำน วเิครำะห์ชีวิตประจ ำวนัของท่ำนแลว้ เขำก็จะเขำ้ใจทะลุปรุ
โปร่งทนัทีวำ่ ท่ำนเป็นคนหนำ้ซ่ือใจคดหรือไม่ ท่ำนเป็นคริสเตียนท่ีแทจ้ริงหรือเป็นคริสเตียนปลอม
ฉะนั้นคริสเตียนทุกคน ไม่วำ่อำยจุะอ่อนสักปำนใดก็ตำม ชีวติประจ ำวนัของเขำจะตอ้งด ำเนินตำมค ำ
พยำนท่ีเขำกล่ำว น่ีเป็นส่ิงส ำคญัยิง่ 
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เก่ียวกบัควำมสัตยซ่ื์อ ถำ้ท่ำนถำมวำ่คริสเตียนตอ้งประกอบดว้ยควำมดีอะไรบำ้ง ขอตอบวำ่ 
ประกำรแรก คือ ความสัตย์ซ่ือ ท่ำนตอ้งสัตยซ่ื์อในกำรเรียน สัตยซ่ื์อในกำรท ำกำรบำ้น สัตยซ่ื์อในกำร
สอบ สัตยซ่ื์อต่อเงินทองท่ีทำงโรงเรียนอำจเรียกร้อง (เช่นค่ำเล่ำเรียน ค่ำกิจกรรม หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ) 

ในกำรติดต่อกบัเพื่อนร่วมชั้น ควำมไม่สัตยซ่ื์อเพียงเล็กนอ้ย สำมำรถท ำใหค้  ำพยำนของท่ำน
ลม้เหลวอยำ่งส้ินเชิง 

ท่ำนจะตอ้งระมดัระวงั ต่อส่ิงซ่ึงเป็นท่ีน่ำสงสัยหรือน่ำรังเกียจของคนอ่ืน ไม่วำ่เรำจะชอบ
หรือไม่ก็ตำม ชำวโลกไดจ้ดัคริสเตียนอยูใ่นมำตรฐำนชีวิตท่ีสูงมำก มีสถำนท่ีบำงแห่งซ่ึงคริสเตียนไม่
ควรไป ส่ิงบำงอยำ่งไม่ควรมอง สถำนท่ีชุมนุม สมำคมและองคก์ำรอีกหลำยแห่ง ซ่ึงบุตรของพระเจำ้ไม่
ควรมีส่วนเขำ้เก่ียวขอ้งเลย เพรำะเยำวชนเป็นจ ำนวนมำกท่ียงัไม่ไดรั้บควำมรอดเฝ้ำสังเกตดูควำม
ประพฤติของคริสเตียนวำ่ มีอะไรแตกต่ำงจำกเขำบำ้ง กำรเลือกและกำรกระท ำงำนของท่ำน จะเป็นผล
กระทบกระเทือนต่อกำรตดัสินใจ รับเอำพระเยซูคริสตข์องเขำมำก 

มีสถำนท่ีอีกแห่งหน่ึง ท่ีคริสเตียนสำมำรถไปได ้ แต่อยำ่ลืมวำ่ ท่ำนตอ้งมีพระเยซูคริสตเ์ป็น
เพื่อนไปดว้ยกนัท่ำนเสมอ ถำ้เป็นเช่นนั้นท่ำนก็จะไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งถำมวำ่ ท่ำนควรไปท่ีนัน่
หรือท่ีน่ี จงเป็นเพื่อนท่ีดีของทุกคน ปลูกฝังควำมเบิกบำนใจไวเ้สมอ เอำใจใส่ต่อคนทัว่ไปและเห็นอก
เห็นใจอยำ่งแทจ้ริงต่อผูท่ี้มีปัญหำต่ำง ๆ และจงร่วมมือกบัคนอ่ืน ในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีโรงเรียนของท่ำน
จดัข้ึน จงใหส่ิ้งเหล่ำน้ีประกอบข้ึนเป็น ตวัท่ำน อยำ่ให้มีจิตใจท่ีคบเพื่อนเป็นเสมือนสวมหนำ้กำกไว้
หลอกลวงเขำเท่ำนั้น ถำ้ท่ำนเป็นบุตรของพระเจำ้ ท่ำนตอ้งค ำนึงถึงคนอ่ืนเสมอดว้ยน ้ำใสใจจริง 

ในโรงเรียนประกอบด้วยสภาพการณ์ทุกอย่าง ท้ังท่ีดีและเลว ท้ังท่ีถกูและผิด พูดได้ว่า เป็นทาง
แยกส าหรับชีวิตของเยาวชนท้ังหลาย ทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับชีวิตคริสเตียนในโรงเรียน กคื็อ จงแสดงให้
ทุกคนเห็นทันทีตั้งแต่ต้นว่า ท่านเป็นคริสเตียน และท่านต้องด าเนินชีวิตทุกอย่างตามน า้พระทัยของพระ
เจ้า จงย่ืนเจตน์จ านงของท่านท่ีจะมีชีวิตเช่นนั้นและจงถ่อมใจ เอาจริงเอาจัง ด้วยน า้ใสใจจริง และด้วย
ความแน่วแน่ 

กำรน ำพระคริสตธรรมใหม่สักเล่มหน่ึงติดตวัไปพร้อมกบัหนงัสือท่ีท่ำนเรียนเป็นควำมคิดท่ีดี 
แต่ทั้งน้ีไม่ไดห้มำยควำมวำ่ ท่ำนน ำพระคมัภีร์ไปเพียงเพื่อจะอวดคนอ่ืน จุดประสงคท่ี์แทจ้ริง เพื่อจะมี
สักเล่มหน่ึงท่ีกะทดัรัดซ่ึงท่ำนสำมำรถใช ้และเปิดอ่ำนให้คนอ่ืนฟังทุกโอกำสท่ีท่ำนตอ้งกำร 

ท่ำนอำจเชิญเพื่อนของท่ำนไปโบสถ ์ หรือไปร่วมประชุมเยำวชน เขำเหล่ำนั้นอำจจะสนใจใน
กำรประชุมพิเศษ กำรประชุมสังสรรค ์ กำรร่ืนเริง กำรเดินทำงชมภูมิประเทศหรือกำรทศันำจรเป็นตน้ 
ท่ำนก็ควรใหค้วำมสนบัสนุนในกิจกรรมของคริสเตียนเหล่ำนั้น ซ่ึงมีจุดมุ่งหมำยเป็นพยำนเพื่อพระเยซู
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คริสต ์ เม่ือท่ำนจะรับประทำนอำหำร จงอยำ่ไดนึ้กกระดำกอำย ท่ีจะกม้ศีรษะกล่ำวขอบพระคุณพระเจำ้ 
เพรำะนัน่จะเป็นพยำนท่ีดีของท่ำนดว้ย  

ผลกำรสอบของท่ำน ก็ควรอยูใ่นระดบัสูงพอสมควร หำกผลกำรสอบของท่ำนรวมอยูใ่นพวกท่ี
มีคะแนนต ่ำจะไม่ช่วยค ำพยำนของท่ำนเลย ควำมจริงคริสเตียนควรขอควำมช่วยเหลือจำกพระเจำ้ ถำ้
ท่ำนพยำยำมเรียนใหดี้ท่ีสุดตำมควำมสำมำรถของท่ำน และขอพระเจำ้ทรงช่วยเหลือท่ำน ประทำน
สติปัญญำให้แก่ท่ำน ท่ำนก็สำมำรถสอบไดค้ะแนนดี 

เก่ียวกบักำรพดูเร่ืองพระคริสต ์กบัเพื่อนร่วมชั้นของท่ำน ท่ำนมีโอกำสพดูกบัเพื่อนถึงเร่ืองของ
พระเยซูคริสต ์ ในโรงเรียนเสมอ แต่ตอ้งแน่ใจวำ่ ท่ำนพดูในเวลำและสถำนท่ีท่ีถูกตอ้ง อยำ่ไดฝ่้ำฝืน
ระเบียบกฎขอ้บงัคบัของโรงเรียน เม่ือท ำงำนจงอธิษฐำนทูลขอสติปัญญำ และควำมสำมำรถจำกพระเจำ้
ก่อน จ ำไวว้ำ่ ชำยหนุ่มหญิงสำวอำจมีเร่ืองปวดร้ำวใจได ้บำงคร้ังเขำมีเร่ืองยุง่ยำกล ำบำกใจจำกทำงบำ้น 
ท ำใหเ้ขำไม่มีควำมสุข เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเปิดโอกำส ท่ำนก็สำมำรถน ำเพื่อนของท่ำนมำพบ
สันติสุขและควำมรอดในพระเยซูคริสต ์ จงบอกเพื่อนของท่ำนเป็นส่วนตวัวำ่ พระเยซูคริสต์เป็นเพ่ือนท่ี
ดีท่ีสุดของท่านเป็น ผู้ ท่ีท่านรักมากท่ีสุด และเป็นผู้ ท่ีสามารถแก้ไขปัญหายุ่งยากทุกอย่างของท่าน 
บำงคร้ังท่ำนอำจเป็นพยำนเพื่อพระเจำ้ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่กำรเป็นพยำนส่วนตวันั้น ตอ้งกระท ำ
เป็นรำยบุคคล คือมีท่ำนและคนท่ีท่ำนจะเป็นพยำนอยูด่ว้ยเท่ำนั้น 

จงมีใบปลิวท่ีพิมพอ์ยำ่งดี และมีเน้ือควำมท่ีดีไวใ้นกระเป๋ำของท่ำนเสมอ เพื่อจะสำมำรถแจก
ใหค้นอ่ืนไดท้นัทีเม่ือมีโอกำส ท่ำนอำจจะขออนุญำตให้น ำภำพยนตร์เก่ียวกบักำรประกำศพระกิตติคุณ
ไปฉำยในโรงเรียน ในเวลำประชุมหรืองำนพิเศษอ่ืน ๆ ของโรงเรียน หรือบำงคร้ังท่ำนอำจเชิญศิษยำภิ
บำล หรือผูน้ ำในคริสตจกัรของท่ำน มำปำฐกถำในโรงเรียนของท่ำน จงใชว้ธีิเหล่ำน้ีอยำ่งสุขมุรอบคอบ
และใหเ้ป็นประโยชน์มำกท่ีสุด 

ส่ิงท่ียากท่ีสุด อาจจะเป็นการเป็นพยานต่อคุณครูหรืออาจารย์ต่าง ๆ ของท่าน แต่กไ็ม่ใช่ส่ิงซ่ึง
เป็นไปไม่ได้ เม่ือพระเจ้าเปิดโอกาสให้ท่าน จงเป็นพยานด้วยความกล้าและด้วยความเคารพต่อครู
อาจารย์เหล่านั้น แล้วท่านจงปิติยินดี ท่ีเห็นผลของการเป็นพยานจากการดลใจของพระเจ้า 

ง. ในสนามกฬีา 

กำรเป็นพยำนเก่ียวขอ้งกบักำรกีฬำอยำ่งไร เรำสำมำรถเป็นพยำนโดยอำศยักำรกีฬำอยำ่งไร เรำ
สำมำรถเป็นพยำนโดยอำศยักำรกีฬำได ้ เพรำะแมแ้ต่อำจำรยเ์ปำโลเองก็ไดย้กตวัอยำ่งเก่ียวกบักีฬำมำ
เปรียบเทียบ และอธิบำยถึงควำมจริงฝ่ำยวิญญำณจิต ตวัอยำ่งเช่น พระธรรมตอนหน่ึงท่ำนไดก้ล่ำวถึง
กำรวิง่แข่ง และมงกุฏซ่ึงเป็นรำงวลัของผูช้นะ (1 โครินธ์ 9:24-27) ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดว้ำดมโน
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ภำพ (ฮีบรู 12:1,2) สนำมกีฬำท่ีใหญ่โตท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยมีคริสเตียนในปัจจุบนัเป็นนกักีฬำท่ีเขำ้
แข่งขนั กล่ำวไดว้ำ่เป็น กฬีาโอลมิปิคของคริสเตียน 

ชีวติคริสเตียนก็คลำ้ยคลึงกบักำรเล่นกีฬำ ทุกคนจะตอ้งเลือกทีม (คณะ) ทีมใดทีมหน่ึง 
เช่นเดียวกบัท่ีเรำตอ้งเลือกพระเยซูคริสต ์ ต่อจำกนั้นก็เป็นกำรฝึกฝน ผูท่ี้ตอ้งกำรเป็นนกักีฬำท่ีดีนั้น 
จะตอ้งละทิ้งทุกอยำ่งท่ีท ำลำยสุขภำพฝ่ำยร่ำงกำยและฝ่ำยจิตใจของเขำ เขำจะตอ้งปฏิเสธทุกอยำ่งใน
ชีวติของเขำ ซ่ึงอำจขดัขวำงไม่ใหเ้ขำเป็นนกักีฬำท่ีดีของคณะ คริสเตียนก็จะตอ้งปฏิบติัเช่นนั้นในฝ่ำย
วญิญำณจิต 

บำงคนเช่ือวำ่กำรกีฬำ เป็นทำงท่ีสำมำรถท ำใหก้ำรประกำศพระกิตติคุณเกิดผลดีเยีย่มทำงหน่ึง 
แต่ประกำรแรกนกักีฬำคริสเตียนเองจะตอ้งช ำนิช ำนำญในกีฬำท่ีตนเล่น เขำจะตอ้งฝึกฝนอยำ่งขยนั
ขนัแขง็ และสำมำรถเล่นไดดี้ จำกควำมส ำเร็จของกีฬำน้ีจะเปิดโอกำสอยำ่งดีท่ีสุดแก่เขำ ท่ีจะเป็นพยำน
เพื่อหวัหนำ้ทีมผูใ้หญ่ยิง่ท่ีสุดเสมอ หวัหนำ้ทีมนั้นคือพระเยซูคริสตข์องเรำ 

กระนั้นก็ตำม มีบำงอยำ่งท่ีนกักีฬำคริสเตียนตอ้งระวงัไดแ้ก่กีฬำบำงชนิด ท่ีน ำควำมเส่ือมเสีย
มำสู่ตวัเองและพระเจำ้เช่นกำรพนนัซ่ึงบำงคนถือวำ่เป็นเพียงเกมกีฬำท่ีสนุกสนำน แทจ้ริงเป็นส่ิงท่ีท ำ
ใหค้ริสเตียนสะดุด อยำ่งไรก็ตำม อยำ่ใหกี้ฬำท่ีไม่ดีเหล่ำนั้นเป็นอุปสรรคท ำใหท้่ำนไม่กลำ้เป็นพยำน
โดยอำศยักำรกีฬำ จงเล่นกีฬำดว้ยน ้ำใจนกักีฬำ ดว้ยควำมยติุธรรม สุภำพเรียบร้อย และดว้ยควำมตั้งอก
ตั้งใจ เพื่อจะไดช้ยัชนะ แมว้ำ่ท่ำนไม่อำจชนะดว้ยคะแนน แต่หำกท่ำนเล่มดว้ยควำมตั้งใจ ท่ำนไดช่ื้อวำ่
เป็นผูช้นะ 

บ่อยคร้ังในห้องพกันกักีฬำหรือห้องเก็บเคร่ืองกีฬำ และท่ีสนำมกีฬำ ท่ำนจะพบเยำวชนเป็น
จ ำนวนมำกท่ีไม่เคยไปโบสถแ์ละไม่เคยไดย้นิพระวจนะของพระเจำ้เลย หำกท่ำนเป็นนกักีฬำท่ีเก่งคน
หน่ึงในกลุ่มนั้น เขำก็จะยกยอ่งนบัถือท่ำน ถำ้เขำยอมรับจำกชีวติของท่ำนวำ่ พระเจำ้ทรงเป็นหวัใจของ
ชีวติของท่ำนจริงๆ เขำก็จะอยำกทรำบส่ิงท่ีท่ำนพดูเก่ียวกบัพระองค ์ ฉะนั้นในการเล่นกีฬาทุกคร้ัง 
จ าเป็นท่ีสุดท่ีท่านจะต้องท าคะแนนด้วยความบริสุทธ์ิ มิใช่จากการฉ้อโกงหรือเล่ห์เหล่ียม 

นกักีฬำท่ีมีช่ือเสียงอำจน ำปัญหำยุง่ยำกมำสู่ตวั ตน้เหตุของปัญหำยุง่ยำกน้ีคือ เงินท่ีเขำ้มำ
เก่ียวพนักบักำรกีฬำของเขำ เรำไดพ้บบ่อย ๆ ท่ีนกักีฬำบำงคนยอมทรยศต่อตวัเองและต่อคณะโดยเห็น
แก่สินจำ้งรำงวงัท่ีคนอ่ืนเสนอให ้ กำรหำรำยไดท่ี้งดงำมโดยวธีิน้ี เป็นกำรทดลองท่ีน่ำกลวัมำก แต่
สำยตำของคริสเตียนตอ้งเพง่ดูท่ีพระเจำ้ และทรำบวำ่ทรัพยส์มบติัท่ีแทจ้ริงของเขำอยูท่ี่ใด 

ไม่มีสถำนท่ีใดดีกวำ่สถำนท่ีเล่นกีฬำอีกแลว้ ท่ีท่ำนจะเป็นพยำนเก่ียวกบักำรวิง่แข่งในชีวติฝ่ำย
วญิญำณจิต และกำรไดรั้บมงกุฏเป็นรำงวลัในบั้นปลำย จำกพระองคผ์ูท้รงมีแผลบนฝ่ำพระหตัถท์ั้งสอง
ขำ้ง และไดส้ละพระชนมชี์พของพระองคเ์พื่อเรำทั้งหลำยบนไมก้ำงเขนแลว้ 



 40 

จ. ระหว่างการพกัผ่อนหย่อนใจ 

คริสเตียนหลำยคนมีโอกำสไดพ้กัผอ่นบ่อย ๆ แต่ส ำหรับกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ ไม่มีค  ำ
วำ่ “หยดุภาค” หรือ “ปิดภาค” เหมือนอยำ่งนกัเรียนทั้งหลำย เรำอำศยัอยูใ่นโลกท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงท่ีน่ำท่ึง
ท่ีสุด แต่เป็นน ้ำพระทยัของพระเจำ้ท่ีจะใหเ้รำคลุกคลีกบัควำมสวำ่งโอ่โถง อยำ่งไม่น่ำเช่ือของโลกน้ี 
เพือ่เรำจะเป็นพยำนเพื่อพระองค ์

จงพร้อมท่ีจะเป็นพยำนเสมอ ใบปลิวเป็นเพื่อนท่ีดีของท่ำน และจะเป็นผูห้ำทำงใหท้่ำนมี
โอกำสสนทนำกบัคนอ่ืนเสมอเพียงแต่ท่ำนมัน่ใจวำ่ ท่ำนมีใบปลิวท่ีเหมำะสำม หำกท่ำนอยูท่ี่กลำงแจง้
นอกบำ้น ท่ำนอำจเลือกใบปลิวชนิดท่ีสำมำรถชกัจูงใจคนอ่ืนให้เห็นกำรทรงสร้ำงอนัมหศัจรรยข์อง
พระเจำ้ ผูท้รงมีสติปัญญำเหนือมนุษยท์ั้งปวง 

บำงทีท่ำนอำจใชเ้วลำส่วนมำกในกำรพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยกำรขบัรถชมทิวทศัน์ ท่ำนคงทรำบ
ดีวำ่ มีสถำนท่ีเติมน ้ำมนัหลำยแห่งส ำหรับบริกำรท่ำน คนท่ีท ำงำนประจ ำอยูใ่นสถำนบริกำรนั้น ก็
ตอ้งกำรข่ำวประเสริฐแห่งควำมรักของพระเจำ้เช่นเดียวกบัคนทัว่ไป เขำเหล่ำนั้นตอ้งหมกมุ่นอยูก่บังำน
ตลอดเวลำ มีโอกำสไปโบสถน์อ้ย บำงคนไม่เคยไดย้นิพระกิตติคุณเลย เช่นเดียวกบัพนกังำนรับใชใ้น
ร้ำนกำแฟและภตัตำคำรต่ำง ๆ กำรใหใ้บปลิวแก่คนเหล่ำน้ี ก็เท่ำกบักำรใหร้ำงวลั (เงิน) พิเศษแก่เขำ 
แลว้เช้ือเชิญเขำมำหำพระเยซูคริสต ์ น่ีเป็นรำงวลัพิเศษท่ีดีท่ีสุด แต่ก็อยำ่ลืมวำ่ ท่ำนควรจะใหเ้งินรำงวลั 
(ทิป) แก่ผูบ้ริกำรเหล่ำนั้นดว้ย เขำจะเตม็ใจอ่ำนใบปลิวของท่ำนมำกยิง่ข้ึน หำกท่ำนใหร้ำงวลัและ
ชมเชยกำรบริกำรท่ีดีของเขำ 

ท่ำนอำจจะหยดุพกัท่ีโรงแรม โรงเก็บรถ และร้ำนอำหำรขำ้งทำง ท่ำนมีโอกำสจะเป็นพยำนได้
บ่อยคร้ังในสถำนท่ีเหล่ำน้ีอยำ่ไดนึ้กวำ่ เป็นงำนท่ีน่ำเบ่ือหน่ำย น่ีเป็นงำนท่ีน่ำต่ืนเตน้ตำมค ำสั่งของพระ
เจำ้ เพรำะท่ำนเป็นผูน้ ำข่ำวประเสริฐแห่งชีวิตไปสู่ผูอ่ื้น อำจจะเป็นสถำนท่ีนั้นก็ไดท่ี้พระเจำ้ทรงน ำท่ำน
ไปโดยตรง เพื่อบำงคนจะไดย้ินเร่ืองของควำมรอดของพระคริสต ์ และตอ้นรับพระองคเ์ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อด ท่ำนอำจจะวำงใบปลิวเล็กนอ้ยในห้องโรงแรมท่ีท่ำนพกัหรือท่ีเก็บรถยนต ์ใหใ้บปลิวใบหน่ึงแก่
คนควบคุมลิฟตข้ึ์นลงของโรงแรม ใหอี้กใบหน่ึงพร้อมกบัเงินรำงวลัแก่ผูท่ี้รับใชท้่ำนและใหใ้บปลิวแก่
ทุกคนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดเวลำท่ีท่ำนพกัอยูใ่นสถำนท่ีนั้น ขณะท่ียืน่ใบปลิวใหเ้ขำ จง
ยืน่พร้อมกบัยิม้ดว้ยไมตรีจิต ถำ้มีโอกำสจงยิม้หรือทกัทำยเขำดว้ยหนำ้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส อยำ่เป็นผูแ้จก
ใบปลิวชนิดท่ีแจกแลว้วิง่หนีทนัที 

สมมุติวำ่ ท่ำนมีโอกำสไปพกัผอ่นหยอ่นใจในต่ำงประเทศ ท่ำนก็ควรสั่งใบปลิวล่วงหนำ้ใน
ภำษำซ่ึงใชก้นัในประเทศท่ีท่ำนไปนั้น จงแสดงควำมเป็นผูมี้ใจเมตตำกรุณำและพึงพอใจในส่ิงท่ีท่ำน
พบเห็น น่ีแหละคือภำษำท่ีทุกคนเขำ้ใจ อยำ่ใหมี้ใครนินทำหลงัจำกท่ำนไดจ้ำกไปแลว้วำ่ นกัท่องเท่ียว 



 41 

คริสเตียนน ำควำมไม่พึงพอใจอยำ่งมำกมำยมำสู่เขำ เพรำะควำมหยิง่ยโสของท่ำน แมท้่ำนไม่สำมำรถ
พดูภำษำของเขำได ้ก็จงใหค้วำมประพฤติของท่ำนเป็นดุจสุภำพบุรุษและสุภำพสตรีพดูแทนท่ำน 

ในเมืองท่ีห่ำงไกลออกไป ท่ำนอำจจะตอ้งกำรเยีย่มเยยีนคริสตจกัร และส ำนกังำนของ
มิชชนันำรี จงคน้ดูสถำนท่ีตั้งล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง แลว้พยำยำมคน้หำสถำนท่ีซ่ึงมีกำรประชุม
นมสักำร หำกท่ำนไม่สำมำรถเขำ้ใจภำษำของเขำได ้ ท่ำนก็ยงัอำจร่วมสำมคัคีธรรมกบัเขำฝ่ำยวญิญำณ
จิต หรือท่ำนอำจจะหำล่ำมสักคนหน่ึงคอยช่วยเหลือก่อน เม่ือท่ำนตอ้งกำรเป็นพยำน 

ฉ. ในโบสถ์ 

ในบำงกรณี กำรเป็นพยำนในโบสถก์ลบักลำยเป็นส่ิงท่ียำกท่ีสุด แต่ขำ้พเจำ้ทรำบวำ่ เพียงแต่
กำรไปนมสักำรในโบสถเ์ท่ำนั้น ท่ำนก็ไดเ้ป็นพยำนในตวั แมไ้ม่มำกก็นอ้ยโดยท่ีท่ำนเองไม่ทรำบ เม่ือ
เพื่อนบำ้นใกลเ้คียงหรือญำติมิตรสหำยทรำบวำ่ ท่ำนเป็นสมำชิกของโบสถใ์ดในโบสถห์น่ึง เขำก็ถือวำ่
กำรเป็นสมำชิกของโบสถ ์ก็เป็นกำรประกำศควำมเช่ือของท่ำน 

นอกจำกกำรไปโบสถเ์ป็นประจ ำวนัแลว้ ยงัมีทำงอ่ืนท่ีท่ำนจะตอ้งเป็นพยำนในโบสถ ์ เช่น กำร
นมสักำรของท่ำน ท่ำนไปโบสถ ์ เม่ือใด ท่ำนไปโบสถเ์พียงอำทิตยล์ะคร้ังใช่ไหม ขณะท่ีท่ำนมนสักำร
พระเจำ้ในเชำ้วนัอำทิตย ์ท่ำนอยำกจะใหก้ำรประชุมเลิกเร็ว ๆ หรือไม่ 

ท่ำนสนใจในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโบสถอ์ยำ่งแทจ้ริงมำกนอ้ยเพียงใด ท่ำนร่วมประชุมอบรมใน
ชั้นรววีำรศึกษำหรือเปล่ำ ท่ำนร่วมประชุมในเยน็วนัอำทิตยห์รือไม่ ท่ำนร่วมประชุมอธิษฐำนกบั
คริสตจกัรอ่ืน ๆ กลำงสัปดำห์หรือเปล่ำ ท่ำนใหค้วำมร่วมมือและสนบัสนุนแก่โบสถ์หรือไม่ เม่ือโบสถ์
ของท่ำนจดัประชุมพิเศษ 

ท่ำนเป็นพยำนชนิดใด ในสำยตำของศิษยำภิบำลของท่ำน ท่ำนจดัอยูใ่นจ ำพวกท่ีอ่อนไหวและ
สะดุดไดง่้ำยหรือไม่ คนอ่ืนรู้หรือไม่วำ่ กำรท่ีท่ำนไม่ยอมไปโบสถก์็เพรำะท่ำนคิดวำ่ บำงคนดูถูก
หรือไม่เอำใจใส่ต่อท่ำน 

ท่ำนคิดวำ่หำกพระเจำ้ผูท้รงสถิตอยูใ่นโบสถ ์ ผูซ่ึ้งท่ำนมองไม่เห็นนั้น ไดว้ดัควำมร้อนรนฝ่ำย
วญิญำณจิตของท่ำน จะปรำกฏผลชนิดใด ควำมจริงในค ำเทศนำไดซ้ำบซ้ึงเขำ้ไปในจิตใจของท่ำน
หรือไม่ ท่ำนส ำรวมใจอธิษฐำนเผือ่ตวัเอง และเผื่อผูอ่ื้นหรือเปล่ำ ท่ำนทกัทำยคนแปลกหนำ้ดว้ยไมตรี
จิตหรือไม่ 

กำรปรนนิบติัพระเจำ้ของท่ำนในโบสถข้ึ์นอยูก่บัหลำยส่ิงท่ำนมีเวลำรับใชพ้ระเจำ้ตอนใด ท่ำน
สำมำรถรับใชพ้ระเจำ้มำกนอ้ยเพียงใด โดยไม่ตอ้งปล่อยปละละเลยครอบครัวของท่ำนก ำลงัของท่ำนอยู่
ในวงจ ำกดัเพียงใด ท่ำนมีควำมสำมำรถพิเศษทำงใดบำ้ง  
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ถำ้ท่ำนมีควำมสำมำรถในกำรสอน ก็จงช่วยรับผิดชอบชั้นเรียนในรวีวำรศึกษำชั้นหน่ึง แลว้
พยำยำมน ำนกัเรียนของท่ำนมำสู่พระเจำ้ จงเตรียมบทเรียนท่ีจะสอนใหดี้ ชั้นท่ีสอนยำกท่ีสุดอำจเป็นชั้น
อนุบำล (เด็กเล็ก) หำกท่ำนมีพรสวรรคใ์นทำงน้ีก็จงสมคัรใจสอนเม่ือมีโอกำส 

กำรขอร้องใหค้ริสเตียนออกไปเยีย่มเยยีน หรือเชิญคนอ่ืนมำโบสถ ์ รู้สึกเป็นส่ิงท่ียำก แต่ถำ้ท ำ
ท่ำนจะไดรั้บพระพรจำกพระเจำ้มำก ท่ำนอำจจะน ำใบปลิวหรือบตัรเชิญให้ร่วมประชุมพิเศษ ไปแจก
ตำมบำ้นต่ำง ๆ บำงคร้ังท่ำนอำจไม่จ  ำเป็นตอ้งเขำ้ไปในบำ้น เพียงแต่ยืน่ใบปลิวหรือบตัรเชิญใหแ้ก่คน
ท่ีมำเปิดประตูก็เพียงพอ และเม่ือท่ำนออกไปท ำงำนชนิดน้ีควรจะมีเพื่อนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึงไปดว้ย 

กำรเป็นพยำนในโรงพยำบำล ท่ีพกัฟ้ืนคนป่วย และในเรือนจ ำ เป็นกำรกระท ำท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพระรำชกิจของพระเจำ้มำก และโดยทัว่ไป ผูท่ี้ไปเป็นพยำนในสถำนท่ีเหล่ำนั้น มกัมำจำกคริสตจกัร
ต่ำง ๆ  

กำรเป็นพยำนในโบสถ ์ มิใช่เป็นกำรอวดเคร่ืองแต่งตวัในวนับริสุทธ์ิของพระเจำ้ แต่ใหเ้รำ
ต่ืนตวัในประกอบกำรดีทุกอยำ่ง เป็นท่ีชอบพอพระทยัของพระเจำ้ 
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9. การพบกบัผู้ทีถ่ือผดิ 

หลงัจำกเป็นพยำนไม่นำน ผูเ้ป็นพยำนทุกคนจะตอ้งเผชิญกบับุคคลจ ำพวกหน่ึง ซ่ึงเรำเรียกวำ่ 
ผูถื้อลทัธิศำสนำท่ีไม่ตอ้งถูกตอ้ง หรือพวกสอนผดิ เรำจะเผชิญกบัคนเหล่ำน้ีโดยวธีิท่ีถูกตอ้งอยำ่งไร 

ประการแรก จงจ ำไวว้ำ่ ผูถื้อลทัธิศำสนำท่ีผดินั้นก็เป็นมนุษยธ์รรมดำคนหน่ึง ซ่ึงพระเยซูคริสต์
ทรงส้ินพระชนมเ์พื่อเขำ เขำจะตอ้งไดรั้บควำมรอดเช่นกนั และโปรดจ ำไวอี้กอยำ่งหน่ึงวำ่ กำรน ำบุคคล
ชนิดน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยควำมคิดและค ำสอนท่ีผดิ มำเช่ือพระเยซูคริสตใ์นทำงท่ีถูกตอ้ง เป็นส่ิงท่ียำก
มำกคริสเตียนไม่ควรดูถูกหรือละเลยเขำ และผูเ้ป็นพยำนทุกคนก็ไม่ควรเกรงกลวัเขำหรือควำมคิดของ
เขำ แต่ตอ้งพร้อมเสมอท่ีจะเป็นพยำนต่อเขำ 

กำรเผชิญกบัลทัธิค ำสอนท่ีผดินั้น ท่ำนจะตอ้งประสบปัญหำยุง่ยำกเป็นพิเศษ เพรำะผปีีศำจเป็น
ตวักำรของลทัธิเหล่ำน้ี (1 ทิโมธี 4:1-3) ผูท่ี้เช่ือค ำสอนน้ีก็จะตกอยูใ่นอ ำนำจของมนั น่ีเป็นเหตุผลส ำคญั
ซ่ึงเรำตอ้งน ำคนเหล่ำนั้น มำสู่แสงสวำ่งของพระเจำ้ 

ท่ำนจะตอ้งอำศยักำรอธิษฐำนใหม้ำกท่ีสุด เม่ือเป็นพยำนต่อเขำ และตอ้งเนน้หนกัในพระค ำ
ของพระเจำ้ รวบรวมขอ้พระธรรมท่ีท่ำนตอ้งใชบ้่อย ๆ อธิบำยใหเ้ขำทรำบวำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อด จงกล่ำวถึงกำรหลัง่พระโลหิต  (เอเฟซสั 1:7) กำรฟ้ืนคืนพระชนม ์ และฤทธ์ิอ ำนำจของ
พระเยซูคริสต ์ ท่ีทรงสำมำรถช ำระลำ้งเรำใหพ้น้จำกควำมบำปและช่วยเรำใหรั้บควำมรอด จงใหก้ำร
ต่อสู้กบัลทัธิเหล่ำน้ี เป็นงำนของพระเยซูคริสตโ์ดยตรง (1 โครินธ์ 1:18) 

ตวัอยำ่งขอ้พระธรรม ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ท่ำนมำกท่ีสุด ไดแ้ก่ 
1 เปโตร 2:24 “พระองค์ได้ทรงแบกความบาปของเรา ในพระกายของพระองค์ท่ีต้นไม้นั้น เพ่ือ

เม่ือเราท้ังหลายตายฝ่ายการบาปแล้ว เราจะได้มีชีวิตอยู่ฝ่ายการชอบธรรมด้วยรอยซ่ึงพระองค์ได้ถกู
เฆ่ียนนั้น กเ็ป็นเหตุรักษาท่านท้ังหลายให้หายแล้ว” 

ววิรณ์ 1:5,6 “และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานอันสัตย์ซ่ือ และทรงเป็นผู้แรกในจ าพวก
คนท่ีตายไปแล้วซ่ึงได้กลับเป็นขึน้มา และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ท้ังปวงบนพื้นโลก..ผู้ได้ทรงรักเรา
ท้ังหลาย และได้ทรงปลดเปลือ้งบาปของเรา ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ทรงตั้งเราไว้ให้เป็นอาณาจักร 
และเป็นปุโรหิตของพระเจ้า และของพระบิดาของพระองค์ อาเมน” 

1 โครินธ์ 15:3,4 “คือว่าพระคริสต์ได้วายพระชนม์ เพราะความคิดของเราท้ังหลาย ตามพระ
คัมภีร์ท่ีเขียนไว้แล้วนั้น....แล้ววนัท่ีสามพระองค์ทรงเป็นขึน้มาใหม่ ตามพระคัมภีร์ท่ีเขียนไว้แล้วนั้น” 

ใหข้ำ้พเจำ้เตือนท่ำนสักเล็กนอ้ยวำ่ ผูท่ี้ถือลทัธิท่ีผดิท่ีฟังค ำพยำนของท่ำนนั้น จะพยำยำมชกัจูง
ท่ำนสู่กำรโตแ้ยง้กนั เขำจะตอบโตใ้หท้่ำนหนัเหจำกส่ิงท่ีท่ำนตอ้งกำรพดู จงยดึมัน่ในหวัขอ้เร่ือง
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เก่ียวกบัควำมจ ำเป็นท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งมีพระผูช่้วยใหร้อด แลว้ย  ้ำเร่ืองน้ีต่อคนท่ีท่ำนเป็นพยำนวำ่เขำ
เป็นคนบำปคนหน่ึง จ ำเป็นท่ีสุด ท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรช ำระใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ มีแต่พระโลหิตของพระเยซู
คริสตเ์ท่ำนั้นท่ีสำมำรถช ำระเขำใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิได ้

บำงคร้ังค ำพยำนเก่ียวกบัชีวติของท่ำนวำ่พระเจำ้ทรงช่วยไดอ้ยำ่งไร จะเป็นประโยชน์และมี
น ้ำหนกัมำก  

หำกเขำยนิดีรับ จงใหพ้ระคมัภีร์แก่เขำเล่มหน่ึงให้อ่ำนโดยตนเอง โปรดจ ำไวแ้ละเช่ือพระค ำ
ของพระเจำ้จะท ำใหง้ำนน้ีส ำเร็จ (อิสยำห์ 55:11) 
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10. ชีวติประจ าวนั 

เรำไดอ้ธิบำยถึงควำมจริงแลว้วำ่ ในทุกส่วนของชีวติในทุกแห่งท่ีท่ำนเป็นพยำนจะมีคนคอย
สังเกตท่ำนวำ่ชีวติของท่ำนเองไดด้ ำเนินตำมท่ีท่ำนกล่ำวหรือไม่ คริสเตียนเป็นเป้ำสำยตำของคน
ทั้งหลำยเสมอ เขำจะถูกนินทำในส่ิงซ่ึงกระท ำเช่นเดียวกบัคนอ่ืน แต่คนอ่ืนท่ีกระท ำไม่ถูกนินทำใน
สำยตำของคนทัว่ไป คริสเตียนจะตอ้งกระท ำในส่ิงท่ีถูกเสมอ เพรำะคริสเตียนไดป้ระกำศตนชนิดท่ีไม่
เคยมีคนจ ำพวกอ่ืนประกำศมำก่อน คือคริสเตียนประกำศตนวำ่ เขำเป็นบุตรของพระเจำ้ และมีข่ำว
ประเสริฐซ่ึงทุกคนตอ้งเช่ือ จึงจะไดรั้บควำมรอด ในฐำนะเช่นน้ีจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีท่ำนตอ้งถ่อมในลง
อธิษฐำนทูลขอก ำลงัจำกพระเจำ้เสมอ เพื่อชีวิตของท่ำนจะเป็นท่ีถวำยเกียรติยศแก่พระองค ์(สดุดี 37:5) 

ฉะนั้น ไม่วำ่ท่ำนจะไปท่ีใดก็ตำม ไม่เพียงแต่ท่ำนมีสถำนท่ีจะเป็นพยำนเท่ำนั้น ท่ำนยงัเป็นท่ี
ประจกัษแ์ก่สำยตำทุกคน จะเป็นท่ีเติมน ้ำมนัใส่รถ หรือร้ำนขำยของเบด็เตล็ดมีคนคอยสังเกตอิริยำบถ
ของท่ำนเสมอ ฉะนั้น ควำมประพฤติจึงเป็นส่ิงส ำคญัมำก 

ใหเ้รำยกตวัอยำ่งท่ีเห็นไดท้ัว่ ๆ ไป สมมุติวำ่ ท่ำนหยดุเติมน ้ำมนัท่ีสถำนีจ ำหน่ำยน ้ำมนั และ
ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งรีบร้อน เพรำะมีกำรประชุมรออยูข่ำ้งหนำ้ และคนอ่ืน ๆ ไดล่้วงหนำ้ไปก่อนแลว้ แต่
เม่ือถึงคิวของท่ำนแทนท่ีจะเติมน ้ำมนั พนกังำนเติมน ้ำมนักลบัไปเติมรถคนัอ่ืนก่อน ท่ำนจะแสดงกิริยำ
อำกำรอยำ่งไร ท่ำนจะแสดงควำมโมโหและนอ้ยใจ หรือท่ำนจะพดูจำอยำ่งอำรมณ์เสียต่อพนกังำนเติม
น ้ำมนั หรือท่ำนจะขู่วำ่จะรำยงำนเขำต่อผูจ้ดักำรหรือ ลองคิดดูเถิดวำ่กำรท ำเช่นน้ี จะท ำใหเ้ขำซำบซ้ึงใน
ค ำพยำนของคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร 

เก่ียวกบักำรชมภำพยนตร์ ภำพยนตร์บำงเร่ืองรำวจะดีแต่ท่ีเสียนั้นมีมำกมำย ท่ำนอำจจะตั้งกฎ
แก่ตวัเองวำ่จะเลือกชมภำพยนตร์ท่ีดีเท่ำนั้น แต่ถำ้ชำยหนุ่มคนหน่ึงในชั้นรววีำรศึกษำของท่ำน เห็นท่ำน
ไปชมภำพยนตร์ เขำจะคิดวำ่ท่ำนเลือกชมภำพยนตร์ท่ีดีเท่ำนั้นหรือ เปล่ำเลย เขำทรำบเพียงอยำ่งเดียว
เท่ำนั้น คือท่ำนไปชมภำพยนตร์ และเขำก็ไปชมไดเ้ช่นกนั (1 เธสะโลนิกำ 5:22) 

บำงทีท่ำนอำจไปรับประทำนอำหำรขำ้งนอกเป็นประจ ำ ท่ำนพอใจต่ออำหำรและกำรบริกำรท่ี
ดีนั้น แต่คร้ังหน่ึงอำหำรท่ีปรุงนั้นไม่ถูกรสกบัท่ำน สตรีท่ีบริกำรท่ำนเป็นพนกังำนใหม่และเพรำะควำม
ประหม่ำ หล่อนไดท้  ำกำแฟหกเปรอะเป้ือนเส้ือผำ้ของท่ำน และยงัคิดเงินผิด สมมุติวำ่ท่ำนเกิดโมโหข้ึน 
บอกเร่ืองน้ีแก่เจำ้ของร้ำนหรือนำยจำ้งและเผยใหทุ้กคนทรำบ ท่ำนจะรู้สึกอยำ่งไร หำกวำ่วนัต่อมำ
หนงัสือพิมพล์งข่ำววำ่ พนกังำนสำวคนนั้นท ำลำยชีวติของตนเอง เพรำะไม่อำจทนต่อค ำเสียดสีนินทำท่ี
ตนถูกไล่ออกจำกงำน ท่ำนคิดวำ่ท่ำนสำมรถทนต่อทุกส่ิงจนถึงท่ีสุดหรือไม่ ท่ำนเป็นพยำนในภตัตำคำร
หรือร้ำนอำหำรนั้นไดผ้ลมำกนอ้ยเพียงใด 
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เม่ือเราได้ช่ือว่าเป็นคริสเตียนแล้ว เราไม่อาจถอนตัวออกจากการเป็นคริสเตียนตามความ
ปรารถนาของเรา กำรเป็นคนท่ีในเมตตำปรำนีตลอดเวลำนั้น ไม่ใช่ส่ิงท ำไดง่้ำย ควำมอ่อนสุภำพของ
พระเยซูคริสตจ์ะเป็นของท่ำน โดยอำศยักำรดลใจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิในจิตใจของท่ำนเท่ำนั้น (กำ
ลำเทีย 5: 22) อยำ่ใหเ้รำหำทำงปลดปล่อยอำรมณ์ท่ีเกิดจำกควำมไม่สมหวงั โดยท ำใหค้นท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั
เรำ ไดรั้บควำมเดือดร้อน 
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11. ข้อแนะน าส าหรับการใช้ไหวพริบ 

เรำไม่อำจเนน้มำกจนเกินไปวำ่  กำรเป็นพยำนทุกคร้ังตอ้งอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมดูแลของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคท์รงเป็นผูเ้ตรียมตวัเพื่อนมนุษยใ์หพ้ร้อม ท่ีจะฟังค ำพยำนของเรำ เป็นผูท้รง
ดลใจ และเป็นผูท้  ำใหก้ำรเป็นพยำนของท่ำนบงัเกิดผล ฉะนั้นส่ิงอ่ืน ๆ ก็มีควำมส ำคญัรองลงมำ 

แต่มีควำมจริงอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ กำรเป็นพยำนก็ตอ้งอำศยัไหวพริบ ซ่ึงเป็นสัญชำตญำณ
ประจ ำตวัอยำ่งหน่ึงของทุกคน 

โดยทัว่ไป ผูช้ำยควรจะเป็นพยำนต่อผูช้ำยดว้ยกนั และผูห้ญิงควรจะเป็นพยำนต่อผูห้ญิง
ดว้ยกนั หนุ่มสำวมกัเขำ้ใจหนุ่มสำวดว้ยกนัไดดี้ แต่กฏน้ีมิไดต้ำยตวัเสมอไป บำงคร้ัง ท่ำนไม่อำจหำเพศ
เดียวกนัเพื่อเป็นพยำนต่อเขำได ้ เม่ือโอกำสอ ำนวยให ้ท่ำนก็ควรจะเป็นพยำนต่อเขำ แมจ้ะต่ำงเพศก็ตำม 
เม่ือเขำยนิดีตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด แลว้ก็ควรแนะน ำเขำให้รู้จกักบัศิษยำภิบำล 
หรือคริสเตียนท่ีอำวุโสกวำ่ เพื่อใหเ้ขำไดรั้บค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรด ำเนินชีวติ ฝ่ำยจิตวญิญำณของคริส
เตียนต่อไป 

หำกท่ำนคิดจะพบกบัคนหน่ึงคนใด เพื่อเป็นพยำนเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ท่ำนก็ควรระมดัระวงั
กำรแต่งตวัของท่ำนดว้ยทั้งน้ีมิไดห้มำยควำมวำ่ จ  ำเป็นตอ้งสวมเส้ือนอกผกูเน็คไทเสมอไป แต่ควรจะ
แต่งตวัใหสุ้ภำพเรียบร้อย เพื่อเพิ่มควำมสง่ำงำมใหแ้ก่ตวั และส ำหรับผูช้ำยก็จะตอ้งหวผีมโกนหนวด 
ใหเ้ป็นท่ีเรียบร้อย 

ส ำหรับสุภำพสตรี ท่ีจะเป็นพยำน ก็จะตอ้งแต่งตวัใหสุ้ภำพเรียบร้อย อยำ่ใชเ้คร่ืองส ำอำง และ
ท ำทรงผมจนเกินขอบเขต ตอ้งมีจิตใจท่ีใสสะอำด ปรำศจำกมลทินใด ๆ  

ขณะท่ีเป็นพยำน ผูเ้ป็นพยำนมกัพดูอยำ่งใกลชิ้ดกบัคนท่ีเขำเป็นพยำน ฉะนั้นอยำ่ให้ปำกของ
ท่ำนมีกล่ินเหมน็ ส่งกล่ินออกมำขณะท่ีพดู ควรจะช ำระลำ้งปำกใหส้ะอำดเสียก่อน ไม่ควรใหก้ำร
สนทนำอนัส ำคญัน้ี ตอ้งยติุลงทนัทีทนัใด เพรำะกล่ินเหม็นจำกปำกของท่ำน 

เร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงดูเหมือนเป็นเร่ืองเลก็น้อย แต่ทว่าเป็นส่ิงช่วยชักจูงใจคนอ่ืนในการเป็นพยาน 
ได้แก่ ความสะอาดของเลบ็มือ ความเป็นเงางามของรองเท้า การักษาฟันให้ขาวสะอาดเสมอ อย่าลมื
เสริมใบหน้าให้เป็นเสน่ห์ด้วยการยิม้จากใจอนับริสุทธ์ิ 

กำรเป็นผูมี้ใจเบิกบำนแจ่มใส เป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุดอีกอยำ่งหน่ึง แมว้ำ่คนท่ีท่ำนตอ้งกำรเป็น
พยำน มีรูปร่ำงหนำ้ตำตลอดจนท่ำทำงไม่ชวนใหท้่ำนยิม้ไดเ้ลย  แต่ท่ำนก็ตอ้งรักษำควำมแจ่มใส สดช่ืน 
ควำมอดทน ควำมมีใจเมตตำกรุณำ และเห็นอกเห็นใจเสมอ 
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อยำ่ไดส้ัมผสัหรือแตะตอ้งบุคคล ซ่ึงท่ำนก ำลงัเป็นพยำนดว้ย จงใหใ้บหนำ้ของท่ำนห่ำงจำก
ใบหนำ้ของเขำพอสมควร อยำ่พดูดว้ยเสียงดงัเกินไป อยำ่แสดงกิริยำท่ำทำงท่ีไม่งำม เช่น เลิกคิ้ว ยกัไหล่ 
เป็นตน้ อยำ่เนน้ขอ้ส ำคญัของท่ำนดว้ยค ำพดูท่ีรุนแรง จงพดูดว้ยน ้ำเสียงธรรมดำน่ิมนวลและอ่อนสุภำพ 

จงจ ำไวว้ำ่ กำรเป็นพยำนทุกอยำ่งเป็นงำนของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรง
เป็นผูท้  ำใหเ้ขำยอมรับวำ่ตนเป็นคนบำป และตอ้งกำรพระผูช่้วยใหร้อด ท่ำนเป็นเพียงเคร่ืองมืออยำ่ง
หน่ึงท่ีพระองคท์รงใช ้ ผูรั้บผดิชอบท่ีส ำคญัท่ีสุดมิใช่ท่ำน แต่เป็นพระองคต่์ำงหำก จงใหพ้ระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงเป็นผูท้  ำงำน และขอพระองคท์รงช่วยใหท้่ำนเป็นเคร่ืองมือท่ีแหลมคม และเป็นเงำงำมท่ีสุด 
โดยพระคุณของพระองค ์
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12. จะน าในขั้นต่อไปอย่างไร 

ท่ำนไดอ้ธิษฐำนแลว้ ไดศึ้กษำพระค ำของพระเจำ้แลว้ไดเ้ป็นพยำนแลว้ และแจกใบปลิวแลว้ 
“เหวีย่งแหลงไปแลว้” ขั้นต่อไป ก็ควรจะเป็นขั้นท่ี “ดึงแหขึน้มา” และน ำเขำตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ ถึง
ขั้นน้ีแลว้ ท่ำนจะปฏิบติัอยำ่งไรต่อไป 

จิตใจของท่ำนจะเป่ียมลน้ดว้ยควำมยนิดีมำกมำยเพียงใด เม่ือคนท่ีฟังค ำพยำนของท่ำน ได้
ตดัสินใจตอ้นรับค ำเชิญของพระผูช่้วยใหร้อด กลบัมำหำพระองค ์

สมมุติเขำบอกท่ำนวำ่ “ฉนัเขำ้ใจแลว้วำ่พระคมัภีร์สอนวำ่มีทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะน ำสู่ควำมรอด 
คือโดยอำศยัพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด แต่ฉนัจะเป็นคริสเตียนไดอ้ยำ่งไร” 

น่ีแหละคือจุดมุ่งหมำยท่ีท่ำนตอ้งเป็นพยำนแก่เขำ แต่ท่ำนเตรียมพร้อมท่ีจะน ำเขำไปขั้นต่อไป
แลว้หรือยงั 

ก่อนอ่ืน ตอ้งแน่ใจวำ่เขำเขำ้ใจทำงแห่งควำมรอดดีแลว้ บำงคร้ังเขำอำจไดรั้บกำรเร้ำใจจำกค ำ
พยำนหรือค ำเทศนำของคนหน่ึงคนใดเท่ำนั้น แต่ไม่ไดเ้ช่ือ เพรำะขำดควำมเขำ้ใจรำกฐำนแห่งควำมเช่ือ
ท่ีแทจ้ริง 

เรำไดอ้ธิบำยบนัไดสำมขั้น ท่ีน ำไปสู่ควำมรอดในตอนตน้แลว้ ท่ำนควรจะท่องจ ำไวแ้ละ
น ำไปใชเ้สมอ 

จนแน่ใจวำ่ผูท่ี้ท่ำนเป็นพยำน เขำ้ใจอยำ่งแจ่มแจง้ถึงเหตุผลท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จมำในโลก 
และทรงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน คนมำกมำยเคยไดย้นิพระนำมของพระองคแ์ละทรำบอยำ่งเผนิ ๆ 
วำ่ พระองคท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน แต่กำรส้ินพระชนมข์องพระองค ์ เก่ียวขอ้งกบัตวัเขำเอง
อยำ่งไรนั้น เขำมกัไม่เขำ้ใจ 

มีขอ้พระคมัภีร์ท่ีใหค้  ำจ  ำกดัควำม อยำ่งชดัเจนเก่ียวกบัพระกิตติคุณ เช่น 1 โครินธ์ 15:1-3 จงให้
เขำ้ใจควำมหมำยท่ีแทจ้ริงนั้น และตอ้งพยำยำมน ำเขำให้พระเยซูคริสตโ์ดยตนเอง 

คร้ังหน่ึง มีคนถำมนกัประกำศพระกิตติคุณท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงวำ่ ถำ้จะพดูกบัคนแปลกหนำ้คน
หน่ึงเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ควรจะพดูวธีิใดจึงจะดีท่ีสุด “ถำ้ฉนัอยูใ่นภตัตำคำรหรือร้ำนอำหำร บงัเอิญมี
คนหน่ึงมำชวนสนทนำดว้ย มีทำงใดบำ้งท่ีจะน ำเขำใหส้นทนำเก่ียวกบัพระคริสตท์นัที” นกัประกำศคิด
อยูค่รู่หน่ึงแลว้ตอบอยำ่งชำ้ ๆ วำ่ “ฉนัจะพดูกบัเขำเช่นน้ี คุณรังเกียจไหม ถำ้ฉนัถำมปัญหำส่วนตวัสัก
ขอ้หน่ึง” หำกคนนั้นเป็นคนอำรมณ์ดี ก็คงตอบวำ่ “อ๋อได.้..ยนิดี” แลว้ท่ำนจงถำมทนัทีวำ่ “คุณมี
ควำมคิดเก่ียวกบัพระเยซูคริสตอ์ยำ่งไรบำ้ง” ค  ำตอบของคนนั้นจะไม่เพียงแต่ท ำใหท้่ำนทรำบวำ่ เขำมี
ควำมเช่ืออยำ่งไร แต่ยงัจะท ำใหเ้ขำตอ้งเผชิญหนำ้กบัพระเยซูคริสตด์ว้ย 
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ในกำรเป็นพยำนทุกอยำ่ง เรำตอ้งน ำคนท่ีฟังค ำพยำนของเรำให้ติดต่อกบัพระเจำ้โดยตรง และ
ใหเ้ขำทรำบวำ่ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส้ินพระชนม ์ และกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ และ
กำรท่ีจะไดรั้บควำมรอดนั้น เขำจะตอ้งมีควำมเช่ือในพระองคเ์ป็นส่วนตวั เม่ือเรำไดเ้ป็นพยำนดว้ยควำม
สัตยซ่ื์อ พระวญิญำณบริสุทธ์ิก็จะทรงส ำแดงพระผูช่้วยให้รอดแก่คนบำปจำกพระค ำของพระเจำ้ 
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13. จะ “ดงึแหขึน้มา” อย่างไร 

ตำมท่ีท่ำนทรำบ ท่ำนไดด้ ำเนินตำมบนัไดสำมขั้นท่ีน ำสู่ควำมรอด และไดอ้ธิบำยพระกิตติคุณ
ใหเ้ขำฟังอยำ่งชดัเจนแลว้ ท่ำนไดท้  ำใหเ้ขำเขำ้ใจวำ่ เขำเป็นคนบำป จะตอ้งตอ้นรับพระผูช่้วยใหร้อด มีผู ้
เดียวเท่ำนั้นท่ีช่วยเขำให้รอดไดคื้อ พระเยซูคริสต ์ และพระองคท์รงยนิดีช่วยเขำเป็นอยำ่งยิง่ ท่ำนยงัได้
บอกเขำวำ่ เขำตอ้งเช่ือและตอ้นรับพระองค ์ ตอ้งเช่ือตำมพระค ำของพระองค ์ และเขำเองตอ้งทูลขอให้
พระเจำ้ทรงช่วยเขำเสด็จเขำ้มำประทบัอยูใ่จจิตใจของเขำ ทรงอภยัโทษควำมผดิบำปของเขำ และรับเขำ
ไวเ้ป็นบุตรของพระองค ์แลว้ท่ำนจะท ำใหง้ำนของท่ำนส ำเร็จอยำ่งไร 

ท่ำนอำจขอใหเ้ขำอธิษฐำนต่อพระเจำ้โดยตรง และพดูทุกอยำ่งท่ีท่ำนสอนเขำ บำงคร้ังเขำอำจ
ไม่ทรำบวำ่จะตอ้งอธิษฐำนอยำ่งไร ท่ำนก็อธิษฐำนก่อน และขอใหเ้ขำอธิษฐำนโดยพูดตำมท่ำน แต่ถำ้
เขำอธิษฐำนเองได ้ แมเ้พียงสองสำมประโยคก็ตำม จะแสดงควำมจริงใจของเขำไดม้ำกกวำ่กำรพดูตำม
ท่ำน หำกสถำนท่ีอ ำนวยให้และเหมำะสม ท่ำนอำจจะขอใหเ้ขำคุกเข่ำลงอธิษฐำนกบัท่ำน กำรคุกเข่ำ
อธิษฐำนเป็นอิริยำบถพิเศษอยำ่งหน่ึง ซ่ึงช่วยในกำรอธิษฐำนดู เหมือนวำ่สำมำรถป้องกนัส่ิงรบกวน
อยำ่งอ่ืนดว้ย 

ชำยคนหน่ึงคิดจะเป็นพยำนต่อเพื่อนของเขำ เขำทั้งสองก ำลงัรับประทำนอำหำรอยูท่ี่ภตัตำคำร 
และพดูถึงเร่ืองฝ่ำยวิญญำณอยำ่งเงียบ ๆ ชำยผูเ้ป็นคริสเตียนกล่ำววำ่ “ท ำไมคุณไม่ตอ้นรับพระเยซู
คริสต ์ เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ” (เขำไดเ้ป็นพยำนต่อเพื่อนคนน้ีบ่อยคร้ัง เป็นเวลำนำนมำแลว้ 
เพื่อนของเขำจึงมีพื้นฐำนอยูบ่ำ้ง) “ผมจะตอ้นรับไดเ้ม่ือไร” คริสเตียนคนนั้นถึงกบัผงะหงำยไปเล็กนอ้ย
ต่อค ำตอบน้ีแมจ้ะเป็นค ำตอบท่ีเขำตอ้งกำร เพรำะเขำไดอ้ธิษฐำนเผื่อค ำตอบน้ี เป็นเวลำนำนแลว้ 
“เด๋ียวน้ีซิ” เขำตอบ “จงกม้ศีรษะลง แลว้ทูลขอพระองคเ์สด็จเขำ้มำในจิตใจเด๋ียวน้ี” เพื่อนไดป้ฏิบติัตำม
ทุกอยำ่ง และกลบับำ้นดว้ยควำมสุขยนิดี เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บกำรอภยัโทษจำกควำมผดิบำป น่ี
เป็นกรณีพิเศษ แต่มีนกัธุรกิจไม่นอ้ยท่ีไดรั้บควำมรอด ในเม่ือไดรั้บเชิญไปในงำนเล้ียงอำหำรของคริส
เตียน 

เวลำ สถำนท่ี และโอกำสเป็นส่ิงส ำคญั แต่ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำร “ดึงแห” คือใหเ้ขำ
ตดัสินใจตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เรำไม่ควรเนน้ควำมจริงบำงอยำ่งจนเกินไป เช่น เขำ ต้องตอ้นรับพระ
เยซูคริสต ์ ทนัทีทนัใดนั้นในสถำนท่ีนั้นประดุจเป็นกำรบงัคบั เรำไม่สำมำรถท่ีจะบนัดำลใหเ้ขำมีควำม
เช่ือหรือบงัเกิดใหม่ได ้ กำรอศัจรรยน้ี์จะเกิดข้ึนได ้ ก็ต่อเม่ือเขำยนิดีเขำ้มำหำพระเจำ้เป็นส่วนตวัและทูล
ขอพระองคใ์ห้อภยัโทษควำมผดิบำปของเขำ 
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เม่ือเขาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้ว จงแนะน าให้เขาอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์ทุก ๆ วนั 
และเป็นพยานเพ่ือพระคริสต์เสมอเม่ือมีโอกาส 
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14. จงประสบผลส าเร็จ 

ท่ำนจะไดรั้บสง่ำรำศี และเกียรติยศในแผน่ดินสวรรคเ์หลือท่ีจะกล่ำว ส่วนหน่ึงของควำมยนิดีก็
จะไดแ้ก่กำรหวนระลึกถึงกำรเป็นพยำนในโลกน้ี ท่ำนจะพบคนท่ีท่ำนน ำมำสู่พระคริสตใ์นแผน่ดิน
สวรรค ์ ท่ำนจะพบคนอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในกำรช่วยใหท้่ำนเองไดรั้บควำมรอด ท่ำนจะพบคนท่ีเคยเฝ้ำ
สังเกตดูชีวติคริสเตียนของท่ำน และผูซ่ึ้งท่ำนไดช่้วยเหลือโดยกำรหนุนน ้ำใจใหด้ ำเนินทำงแห่งควำม
เช่ือ ท่ำนจะพบคนเป็นจ ำนวนมำกซ่ึงท่ำนไดแ้จกใบปลิวให ้หรือท่ำนเป็นพยำนเพียงค ำหรือสองค ำ และ
ท่ำนจะเขำ้ใจงำนทุกอยำ่งของพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยำ่งแจ่มแจง้ในวนันั้น 

ขำ้พเจำ้ไม่ทรำบวำ่ จะใหค้  ำแนะน ำใดแก่ท่ำนดีไปกวำ่ กำรหนุนน ้ำใจ ใหท้่ำนสัญญำวำ่จะเป็น
พยำนเพื่อพระองคทุ์กวนั ทุกเช้าเมื่อท่านลมืตาขึน้ และอธิษฐานต่อพระเจ้า ท่านอาจจัดเวลาท างานและ
เป็นพยานส าหรับวนัน้ัน จงบอกพระองคว์ำ่ ตลอดเวลำ 24 ชัว่โมงน้ี ท่ำนจะมอบกำยถวำยชีวติทุกอยำ่ง
แก่พระองค ์ ขอพระองคท์รงโปรดประทำนโอกำสใหท้่ำนกล่ำวค ำพยำนบำ้ง หรือกระท ำบำงอยำ่งใน
นำมของพระองค ์ แจกใบปลิว อธิษฐำนเพื่อคนอ่ืน ขอพระองคท์รงช่วยใหง้ำนท่ีท่ำนรับผดิชอบส ำเร็จ 
เพื่อดวงวญิญำณท่ีมีค่ำท่ีไม่รู้จกัดบัส้ินจะไดก้ลบัมำหำพระผูช่้วยใหร้อด 

ท่ำนไม่ควรอ่ิมอกอ่ิมใจในงำนท่ีท่ำนส ำเร็จไปแลว้ ท่ำนควรจะศึกษำคน้ควำ้ควำมรู้ จำกพระ
วจนะของพระเจำ้มำกข้ึน พยำยำมด ำเนินชีวิตคริสเตียนท่ีเต็มไปดว้ยควำมสงบสุข และสดช่ืน ตำมท่ี
ท่ำนไดเ้ป็นพยำน ทูลขอพระองคใ์หท้่ำนสำมำรถเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของคนอ่ืน และสำมำรถช่วยเหลือ
เขำในส่ิงท่ีเขำตอ้งกำร ประกำรส ำคญัท่ีสุด ท่ำนจะตอ้งฝึกหูฝ่ำยวญิญำณจิตของท่ำนใหส้ำมำรถไดย้นิ
พระสุรเสียงของพระเจำ้ทนัที ในเวลำท่ีท่ำนอธิษฐำน 

พระกิตติคุณสำมำรถแผข่ยำยเป็นทวคูีณออกไปตำมล ำดบัมิใช่เป็นเพียงขยำยออกไปทีละนอ้ย
เท่ำนั้น เม่ือท่ำนบอกแก่คนหน่ึงเขำจะบอกใหอี้กสองคนทรำบและคนท่ีทรำบแลว้จะบอกใหค้นอ่ืน
ทรำบต่อไป จนถึงปลำยแผน่ดินโลก ส่วนหน่ึงของกำรรับใชพ้ระเจำ้ของท่ำนคือท่ำนตอ้งหนุนน ้ำใจคน
อ่ืนใหอ้อกไปเป็นพยำน ถำ้หำกท่ำนเร้ำใจและหนุนน ้ำใจสิบคนในวนัเดียว ใหอ้อกไปเป็นพยำนและ
หำกคนทั้งสิบน้ีก็จะน ำข่ำวท่ีท่ำนบอก ไปบอกแก่คนอ่ืนอีกต่อหน่ึงโดยวธีิน้ี จะท ำใหค้นอีกจ ำนวนร้อย
หรือมำกกวำ่นั้นไดย้นิพระวจนะของพระเจำ้ทุกวนั 

อย่าได้มองข้ามความส าคัญของส่ิงตีพิมพ์ ท่ีใช้ในการเป็นพยาน พระเจำ้ทรงไดป้ระทบัตรำไว้
บนส่ิงตีพิมพเ์หล่ำนั้นแลว้ พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหนงัสือเหนือทั้งหลำย และเป็นกำรสมควรยิง่ หำก
เรำจะเขียนขอ้พระคมัภีร์ท่ีประทบัใจเรำเอง ลงในหนงัสือเล่มเล็ก ๆ หรือในใบปลิวท่ีแจกจ่ำยแก่เพื่อน ๆ 
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จงแน่ใจวำ่ใบปลิวหรือหนงัสือคริสเตียนทุกอยำ่งท่ีใชใ้นกำรเป็นพยำน มีพระสัญญำของพระเจำ้อยูด่ว้ย 
พระสัญญำของพระองคจ์ะท ำใหส่ิ้งตีพิมพเ์หล่ำน้ีบงัเกิดผล ไม่วำ่จะแจกไปท่ีใดก็ตำม 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน และขอให้ท่านมีความสุข ความยนิดี ในการเป็นพยาน เทอญ 
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พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ 

“ท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็......จนถึงทีสุ่ดปลายแผ่นดินโลก” 
พระด ำรัสสั่งน้ีจะส ำเร็จไดอ้ยำ่งไร? 

จะพบกบัคนท่ีไหน? จะสนทนำอยำ่งไร? 
และจะน ำเขำมำถึงควำมรอดดว้ยวธีิไหน? 

เชิญอ่ำนหนงัสือเล่มน้ีท่ำนจะพบกบัวธีิท่ีน่ำท่ึงท่ีสุด 
...............และใชไ้ดผ้ลมำกท่ีสุด 


