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บทที่ 1
ความมั่นใจ

     ขอแสดงความยินดีท่ีทานไดรับพระเยซูคริสตและไดรับความรอดแลว ถาทาน
อธิษฐานจากใจจริง ขอใหพระเยซูคริสตอภัยโทษความบาปและประทานความรอดแกทาน
ทานก็รอดจากความบาปแลว พระเจาตองการใหทานมั่นใจวาทานรอดแลวและจะไดไป
สวรรค

พระเจาทรงสัญญาในพระธรรมโรม บทท่ี 10 ขอ 13 วา "เพราะวา `ผูท่ีจะรอง
ออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด'" พระธรรมฮีบรู บทท่ี 6 ขอ 18 บอกใหเรา
ทราบวาเปนไปไมไดท่ีพระเจาจะพูดมุสา ทานควรจะเชื่อพระดํารัสของพระเจา ถาพระเจา
สัญญากับทานเรียบรอยแลวทานก็เชื่อถือได

ทานไมควรจะมั่นใจในความรูสึกของทานวาทานเปนคริสเตียนแนแลว แมแต
อากาศก็ยังเปลี่ยนแปลงไปแตละวัน ความรูสึกของทานก็เชนกัน ทานตองไวใจในพระ
ดํารัสของพระเจา คือพระคัมภีรคําสัญญาของพระเจา ซึ่งทานจะพบไดในพระคัมภีรวาไม
มีการเปลี่ยนแปลง มีคําสัญญานี้ท่ีไมเคยเปลี่ยนแปลงวา "ผูท่ีวางใจในพระบุตรก็มีชีวิต
นิรันดร" (พระคริสตธรรมยอหน บทที่ 3 ขอ 36) ทานแนใจไดวาทานมีชีวิตนิรันดร
แลวถาทานมีความเชื่อม่ันวาพระเจาทรงชวยทานใหพนจากความบาปได

"ขอความเหลานี้ขาพเจาไดเขียนถึงทานทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตร
ของพระเจา เพื่อทานทั้งหลายจะไดรูวาทานมีชีวิตนิรันดร และเพื่อทานจะไดเชื่อในพระ
นามของพระบุตรของพระเจา" (พระธรรม 1 ยอหน บทที่ 5 ขอ 13) ถาทานเชื่ออยาง
แนนอนในพระเยซูคริสตตามพระคัมภีรแลวพระเจาก็ตองการใหทานทราบแน (ไมใชเพียง
หวังหรือคิดเทานั้น) วาทานมีชีวิตนิรันดรแลว บัดนี้พระเจามีของประทานใหทานเรียบ
รอยแลวคือชีวิตนิรันดร รางกายของทานอาจจะตาย แตในขณะเดียวกันทานจะตื่นอยูตอ
พระพักตรพระเจาไดรวมความสุขชั่วนิรันดร ถาทานจําขอความสามขอขางบนไดก็จะชวย
ในความเปนอยูแบบชีวิตคริสเตียน

ทานอาจจะยังไมม่ันใจ แตเม่ือทานเชื่อในพระเยซูคริสตแลว และขอใหพระองค
ประทานความรอด และเขามาสถิตอยูในชีวิตของทาน ๆ ก็ไดเกิดใหมฝายจิตวิญญาณแลว

พระเยซูตรัสถึงการเกิดฝายจิตวิญญาณในพระคริสตธรรมยอหน บทที่ 3 ขอ 3
วา "เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นอาณาจักรของพระ
เจาไมได" ในพระคริสตธรรมยอหน บทท่ี 1 ขอ 12-13 บอกเราวาทานไดรับการเกิดใหม
ฝายจิตวิญญาณโดยการรับพระเยซูคริสต "แตสวนบรรดาผูท่ีตอนรับพระองค พระองคทรง
ประทานอํานาจใหเปนบุตรของพระเจา คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค ซึ่ง
มิไดเกิดจากเลือด หรือความประสงคของเนื้อหนัง หรือความประสงคของมนุษย แตเกิด
จากพระเจา"

ถึงแมวารางกายของทานชรามากแลว แตจิตวิญญาณของทานนั้นเหมือนกับ 2-
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3 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน ความประสงคของพระเจาสําหรับทานนั้นเวลานี้ทานควรจะเติบโต
ฝายจิตวิญญาณ "แตขอทานทั้งหลายจงเจริญข้ึนในพระคุณ และในความรูเกี่ยวกับพระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจาพระผูชวยใหรอดของเรา" (พระธรรม 2 เปโตร บทท่ี 3 ขอ
18) สมมติวาเรามีลูกท่ีนารักคนหนึ่ง ถาลูกของเราไมโตขึ้นจะทําใหเราผิดหวัง พระเจา
จะไมพอพระทัยถาทานไมเติบโตขึ้นฝายจิตวิญญาณ

ทุก ๆ คนที่เกิดมาในโลกนี้มีลักษณะของความบาปอยูดวย เม่ือทานรับพระเยซู
คริสตแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เขามาสถิตอยู ในจิตใจ ทานจึงไดรับลักษณะใหมฝาย
พระผูเปนเจา เพราะฉะนั้นทานก็เปนเจาของสองลักษณะคือเกาและใหม ท้ังสองลักษณะ
นี้จะตอสูกันเพื่อครองใจทานจนกวาทานจะตาย "เพราะวาความตองการของเนื้อหนังตอ
สูพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอสูเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน ดังนั้นสิ่ง
ท่ีทานทั้งหลายปรารถนาทําจึงกระทําไมได" (พระธรรมกาลาเทีย บทท่ี 5 ขอ 17)

มีคนอินเดียนแดงคนหนึ่งท่ีรับพระเยซูคริสตแลว เขาชี้ไปท่ีหนาอกของเขาและ
อธิบายใหมิชชันนารีฟงวา "สุนัขสีดําอยู ท่ีนี่ มันตองการใหทําชั่ว สุนัขสีขาวอยู ท่ีนี่ดวย
มันตองการใหทําความดี ท้ังสองตัวนี้มันตอสูกันตลอดเวลา" มิชชันนารีถามวา "ตัวไหน
ชนะ?" เขาตอบวา "ตัวท่ีผมใหอาหารมากที่สุด"

ดู เหมือนจะเปนความจริ งแบบนั้ นดวย ผมอยากจะชี้ ให เห็นหกทางซึ่ งทาน
สามารถปฏิบัติตามลักษณะใหมใหสําเร็จไดโดยการเจริญเติบโตทางฝายจิตวิญญาณ
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บทที่ 2
การไปรวมประชุมทุกอาทิตย

พระเจาทรงสั่งบุตรของพระองคใหไปรวมประชุมโดยสมํ่าเสมอ "ซึ่งเราเคยประ-
ชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทํานั้น" (พระธรรมฮีบรู บทท่ี 10 ขอ
25) พระเจาใหของประทานแกนักเทศนคือการเทศนาและการสอน พระดํารัสของพระเจา
จะชวยเราในการเจริญเติบโต พระเจาตรัสไวในพระธรรมเยเรมีย บทท่ี 3 ขอ 15 วา "และ
เราจะตั้งศิษยาภิบาลใหแกพวกเจาตามใจของเรา ผูนั้นจะเลี้ยงพวกเจาดวยความรูและ
ความเขาใจ" การรวมเขาประชุมอยางสมํ่าเสมอและการเรียนรวีวาระศึกษาจะทําใหคริส-
เตียนเจริญข้ึนในพระเจาท้ังฝายจิตวิญญาณและความรู

เหตุผลอีกขอหนึ่งท่ีควรจะรวมประชุม คือจะไดมีโอกาสเขารวมสามัคคีธรรมกับ
คริสเตียนอีกหลายๆคน การอยูกับคริสเตียนที่รักพระเจาจะทําใหเราไดรับความอบอุนท้ัง
จะชวยใหจิตวิญญาณเขมแข็งดวย มีคนหนึ่งไดยกตัวอยางเกี่ยวกับเร่ืองนี้ คือพูดถึงถาน
ท่ีอยูในเตาไฟ เม่ือถานมันอยูรวมกันมันจะไหมรอนแดงยิ่งนัก ถาเอาคีมคีบมันใหแยก
ออกจากกันมันจะเย็นลงจนในที่สุดก็จะดับท้ังหมด คริสเตียนถาไมรวมประชุมนั้นในไมชา
ความรอนรนจะหายไป ทานควรจะพูดตามพระธรรมสดุดี บทท่ี 122 ขอ 1 วา "ขาพเจา
มีใจยินดีขณะเขาไดกลาวแกขาพเจาวา ใหเราไปยังพระวิหารของพระเยโฮวาหเถิด"

คริสตจักรแบบไหนที่เราควรจะเขารวมประชุม มีหลายกลุมและนิกายที่ละทิ้ง
คําสอนในพระคัมภีร "พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคน
ละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง และฟงคําสอนของพวกผีปศาจ" (พระ
ธรรม 1 ทิโมธี บทท่ี 4 ขอ 1)

มีคริสตจักรอยู 2 ประเภทในปจจุบันนี้คือ 1. คริสตจักรแทด้ังเดิม 2. คริสต-
จักรหัวสมัยใหม คริสตจักรแทด้ังเดิมนั้นเปนคริสตจักรท่ีเชื่อในพระคัมภีรวาทุกขอทุก
ตอนเปนพระดํารัสของพระเจา จะไมมีการเปลี่ยนแปลงพระดํารัสของพระเจา คือวาพระ
คัมภีรเปนรากฐานของความเชื่อและหลักการประพฤติในการดําเนินชีวิตคริสเตียน มีคํา
สอนท่ีสําคัญดังนี้

1. พระเจาทรงรักโลก (มนุษยทุกคน) ทุกๆคนมีโอกาสรอดได
2. พระเยซูทรงกําเนิดมาจากหญิงพรหมจารีย (หญิงท่ีบริสุทธิ์) โดยฤทธิ์เดช

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
3. พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา (พระเจาท่ีมารับสภาพเปนมนุษย)
4. พระโลหิตของพระองคไหลออกมาเพื่อชําระโทษบาปของเรา
5. พระเยซูคริสตทรงฟนมาจากความตายในวันท่ีสามและทรงพระชนมอยู
6. พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาในกายวิญญาณเปนคร้ังท่ีสอง
7. เรารอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเทานั้น ไมเกี่ยวกับการประพฤติ
คริสตจักรหัวสมัยใหมไมเชื่อวา พระคัมภีรเปนพระดํารัสของพระเจาและไม
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เชื่อวาพระคัมภีรเปนรากฐานอยางเดียวสําหรับความเชื่อและการประพฤติ คริสตจักรแบบ
นี้ปฏิเสธคําสอนสมัยด้ังเดิมดังท่ีไดกลาวไวขางบนนี้ และบางครั้งก็ปฏิเสธท้ังหมด ถา
ทานไมเคยไดยินคําสอนที่สําคัญนี้เทศนาจากธรรมมาสนท่ีคริสตจักรท่ีทานนมัสการอยู
นับวาคริสตจักรนั้นเปนแบบหัวสมัยใหม ใหทานแนใจไดวาแมวาทานจะรวมประชุมเปน
ระยะเวลานานมาแลว ทานก็ไมเขาใจวาความรอดที่แทจริงเปนอยางไร

บุตรของพระเจาไมควรจะรวมกับคริสตจักรหัวสมัยใหม "ทานอยาเขาเทียม
แอกกับคนที่ไมเชื่อ องคพระผูเปนเจาตรัสวา `เหตุฉะนั้นเจาจงออกจากหมูพวกเขาเหลา
นั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อยาแตะตองสิ่งซึ่งไมสะอาด แลวเราจึงจะรับพวก
เจาท้ังหลาย'" (พระธรรม 2 โครินธ บทท่ี 6 ขอ 14, 17) คําสอนของพระเจาสําหรับเรา
เกี่ยวกับความรูสึกของเราที่มีตอคริสตจักรหัวสมัยใหม เราจะเห็นไดในพระธรรม 1 ทิโมธี
บทท่ี 6 ขอ 5 วา "และการวิวาทกันระหวางผูท่ีมีใจทรามและไรความสัตยจริง ท่ีคิดวา
ทางของพระเจานั้นเปนทางไดกําไร จงถอนตัวไปเสียจากคนเชนนี้"

ทานควรจะรวมกับคริสตจักรแทด้ังเดิม คือคริสตจักรท่ีเชื่อและเทศนาตามพระ
คัมภีร ท่ีชวยนําคนมาถึงความรอดและที่ชวยคริสเตียนใหเจริญเติบโตในทางของพระเจา
ทานควรจะเดินออกมาขางหนาในเวลาที่เขาเชิญชวนเพื่อใหทุกๆคนทราบวาทานมีความ
เชื่อม่ันในพระเยซูคริสต "เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราตอหนามนุษย เราจะรับผูนั้นตอ
พระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคดวย แตผูใดจะปฏิเสธเราตอหนามนุษย
เราจะปฏิเสธผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคดวย" (พระคริสต
ธรรมมัทธิว บทท่ี 10 ขอ 32-33) "เหตุฉะนั้น ถาผูใดมีความอายเพราะเราและถอยคํา
ของเราในชั่วอายุนี้ ซึ่งประกอบดวยการลวงประเวณีและการผิดบาป บุตรมนุษยก็จะมี
ความอายเพราะผูนั้น" (พระคริสตธรรมมาระโก บทท่ี 8 ขอ 38) ผมอยากจะขอรองให
ทานรับบัพติศมาและเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร การเปนสมาชิกของคริสตจักรตองเห็น
จริงพองตองกันกับพระคัมภีรและปฏิบัติตาม "ฝายองคพระผูเปนเจาไดทรงโปรดใหผู ท่ี
กําลังจะรอดเขาสมทบกับคริสตจักรทวีข้ึนทุกๆวัน" (พระธรรมกิจการ บทท่ี 2 ขอ 47)
ทานจะรูสึกเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรถาทานเปนสมาชิก

เจ็ดขอท่ีทานไดอานนั้นซึ่งหลายครั้งก็แยกไมออกวาคริสตจักรไหนเปนคริสต-
จักรแทด้ังเดิมท่ีมีรากฐานความเชื่อด้ังเดิมมาจากสมัยของพระเยซูคริสตและพวกอัคร-
สาวกของพระองค คริสตจักรสมัยด้ังเดิมนี้จะเชื่อในพระคัมภีรทุกขอทุกตอนวาเปนพระ
ดํารัสของพระเจา ขอพิสูจนท่ีทานจะถามศิษยาภิบาล, อาจารยหรือคริสเตียนคนอื่นๆวา
เขาเปนคริสตจักรแทด้ังเดิมไหม? พิสูจนไดจาก:

คริสตจักรแทด้ังเดิมสอนตามพระคัมภีรวาเรารอดโดยความเชื่อเทานั้น "ดวยวา
ซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใชโดยตัวทานทั้งหลาย
เองแตพระเจาทรงประทานให ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการกระทําก็หามิได เพื่อมิใหคน
หนึ่งคนใดอวดได" (พระธรรมเอเฟซัส บทท่ี 2 ขอ 8-9) เรารอดเพราะเราพึ่งในพระ
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โลหิตของพระเยซูท่ีไหลออกบนไมกางเขน 100% ไมเกี่ยวกับการประพฤติดี, พิธีบัพติศ-
มา, พิธีศีลระลึก ฯลฯ เหตุท่ีคริสเตียนประพฤติดีเพราะรักพระเจา ไมเกี่ยวกับการไป
สวรรค "เหตุฉะนั้นทานจงเลียนแบบของพระเจา ใหสมกับเปนบุตรที่ รัก" (พระธรรม
เอเฟซัส บทท่ี 5 ขอ 1)

ท่ีสําคัญใหถามวาความรอดหลุดหายไดไหม? ถาความรอดหลุดหายไปได ไมใช
เปนคริสตจักรแทด้ังเดิม ไมตองเขารวมประชุม ใหหนีออกจากที่นั่น หรืออีกกรณีท่ี
อาจารยคนนั้นตอบอยางไมแนใจวา ความรอดอาจจะหลุดหายหรือไมหลุดก็ใหออกจาก
ท่ีนั่นเชนกันเพราะเขายังไมเขาใจในความรอดนิรันดร

"เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองคจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร" (พระธรรมยอหน
บทท่ี 3 ขอ 15) คําวา "ชีวิตนิรันดร" แปลวา เราไดรับความรอดเปนนิตยต้ังแตเรารับเชื่อ
คริสเตียนจะไมตกนรกอีก

ฉะนั้นคริสตจักรท่ีสอนวา ความรอดหลุดหายไปได ไมใชเปนคริสตจักรแทด้ัง
เดิมของพระเยซูคริสต
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บทที่ 3
การอานพระคัมภีรทุกวัน

"เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์แหงพระวจนะ เพื่อจะ
ทําใหทานทั้งหลายเติบโตขึ้น" (พระธรรม 1 เปโตร บทท่ี 2 ขอ 2) ขณะที่อัครสาวกเปาโล
ออกจากเมืองท่ีคริสเตียนอาศัยอยูนั้นเขาไดพูดวา "บัดนี้ขาพเจาฝากทานไวกับพระเจา
และกับพระคําแหงพระคุณของพระองค ซึ่งมีฤทธิ์กอสรางทานข้ึนได" (พระธรรมกิจการ
บทท่ี 20 ขอ 32)

ถาทานรับประทานอาหารอาทิตยละ 2-3 คร้ังเทานั้น ทานจะแข็งแรงไดอยาง
ไร? ทานจะรูสึกออนแอและจะตองนอนพักท่ีเตียงตลอดเวลา เหมือนกับคริสเตียนที่ไวใจ
ในคําสอนของพระคัมภีรท่ีเขาไดฟงในเฉพาะวันอาทิตยเทานั้น จิตวิญญาณเขาจะเริ่มออน
แอดวย

เราควรใหเวลาพิเศษทุกวันท่ีจะอานพระคัมภีร เหมือนกับคริสเตียนที่เมือง
เบรอยะซึ่ง "คนดูพระคัมภีรทุกวัน" (พระธรรมกิจการ บทท่ี 17 ขอ 11) พระเจาตรัสวา
"มนุษยจะบํารุงชีวิตดวยอาหารสิ่งเดียวหามิได แตบํารุงดวยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมา
จากพระโอษฐของพระเจา" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทท่ี 4 ขอ 4)

บางคนพูดวา "พระคัมภีรจะรักษาทานไมใหทําบาป หรือความบาปจะใหทาน
หางจากพระคัมภีร" นี่เปนความจริง ทุกวันซาตานจะยั่วยุคริสเตียน แตเราไมควรทําตาม
การยั่วยุ เม่ือเวลาซาตานยั่วยุก็ยังไมบาป ถาเรายอมทําตามการยั่วยุนั้นก็บาป ขอความ
ท่ีควรจะจําเกี่ยวกับการยั่วยุคือพระธรรม 1 โครินธ บทท่ี 10 ขอ 13 วา "ไมมีการทด-
ลองใด ๆ เกิดข้ึนกับทาน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษยท้ังหลาย แตพระ
เจาทรงสัตยซื่อ พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกินกวาท่ีทานจะทนได แตเม่ือ
ทรงทดลองทานนั้น พระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงไดดวย เพื่อทานจะ
มีกําลังทนได"

ทางเดียวที่จะมีชัยชนะเหนือการยั่วยุและความบาปคือ จดจําพระดํารัสของพระ
เจาไวในใจ "คนหนุมทําไฉนจึงจะไดชําระทางประพฤติของตนใหบริสุทธ? ใหระวังทาง
ประพฤติตามพระดํารัสของพระองค พระดํารัสของพระองคขาพเจาไดจดจําไวในใจ เพื่อ
ขาพเจาจะไดไมกระทําผิดตอพระองค" (พระธรรมสดุดี บทท่ี 119 ขอ 9, 11)

และในพระธรรมสดุดี บทท่ี 37 ขอ 31 มีอยูวา "พระบัญญัติของพระเจาอยูใน
ใจของผูสัตยธรรมนั้น ยางเทาของเขาจะไมพลาดเลย" พระดํารัสของพระเจาจะไมใหทาน
ล่ืนถอยหลังไปตกอยู ในความบาป ถาทานอานพระคัมภีรและจดจําไวในใจ แตถาทาน
ละเลยตอพระคัมภีรทานมักจะตกอยูในความบาป ถาทานไมมี ทานควรจะไปหาซื้อพระ
คัมภีร จะเปนการลงทุนท่ีดีท่ีสุดท่ีทานเคยทํามา

ผมอยากจะแนะนําวา ทานควรจะอานหนังสือยอหนกอน พระเจาบอกเหตุผลแก
เราวา ทําไมพระองคประทานหนังสือยอหนใหแกพวกคริสเตียน "แตการที่ไดจดเหตุการณ
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เหลานี้ ไวก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเยซูทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระ
เจา และเมื่อมีความเชื่อแลว ทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค" (พระคริสตธรรม
ยอหน บทที่ 20 ขอ 31) ขณะท่ีทานอานหนังสือยอหนทานควรจะสังเกตดูวามีกี่คร้ังท่ี
พระเจาตรัสวา ถาทานเชื่อวาพระเยซูเปนบุตรของพระเจาทานจะมีชีวิตนิรันดร สิ่งนี้จะ
ทําใหทานมีความแนใจในความรอดยิ่งข้ึน

อานอยางนอยวันละ 1 บทแตจะใหดีก็วันละ 2-3 บท ขณะที่ทานอานทุกบทใน
พระคัมภีร ทานควรจะถามตัวเองวา
     1. พบตัวอยางท่ีทานพรอมจะปฏิบัติตามแลวหรือยัง?
     2. พบพระบัญญัติท่ีทานพรอมจะเชื่อฟงแลวหรือยัง?
     3. พบคําสัญญาที่ทานพรอมจะรับแลวหรือยัง?
     4. พบคําเตือนที่ทานพรอมจะจดจําแลวหรือยัง?
     5. พบคําอธิษฐานที่จะใชสําหรับตัวทานเองแลวหรือยัง?
     6. พบบทเรียนที่สําคัญแลวหรือยัง?
     7. พบขอความที่ดีท่ีสุดแลวหรือยัง?
     8. พบอะไรใหม ๆ เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนแลวหรือยัง?

หลังจากที่ทานอานหนังสือยอหนเสร็จแลว ผมขอแนะนําวาทานควรจะอาน
หนังสือ 1 ยอหน และครั้งตอไปก็ควรจะอานหนังสือกิจการและหนังสือโรม เม่ืออานเสร็จ
แลวทานควรจะเริ่มตนอานหนาแรกของพระคัมภีรใหมคือหนังสือมัทธิว แตไมตองอาน
หนังสือท่ีทานอานแลวคือ ยอหน 1 ยอหน กิจการ และโรม เม่ืออานเสร็จแลวทานควรจะ
อานพระคัมภีรใหมท้ังหมดและพระคัมภีรเดิมดวย เร่ิมตนต้ังแตบทแรกคือหนังสือปฐม-
กาล

ผมเปนคริสเตียน 16 ปมาแลว และในเวลานั้นผมศึกษาพระคัมภีรดวย ผมเชื่อ
วาถาทานอานพระคัมภีรตามท่ีบอกแลวจะชวยในการครองชีวิตคริสเตียนอยางดีท่ีสุด
พระคัมภีรใหมเปนของพวกคริสเตียนเพราะวาเปนเร่ืองเลาถึงการประสูติของพระเยซู คํา
สอนของพระเยซูและคริสตจักรท่ีพระองคทรงสราง พระคัมภีรใหมแสดงความประสงค
ของพระเจาสําหรับพวกคริสเตียน แตทานควรจะอานพระคัมภีรเดิมดวย พระคัมภีรท้ังเลม
จะมีคาสําหรับทาน

มีอีกประการหนึ่งท่ีเราควรจะพิจารณา คือเวลาไหนเปนเวลาที่ ดีท่ีสุดสําหรับ
การอานพระคัมภีร ถาทานต่ืนแตเชาและอุทิศเวลาสําหรับการอานพระคัมภีรและอธิษ-
ฐานกอนที่ทานจะไปทํางานหรือโรงเรียน วิธีนี้จะชวยทานไดมากท่ีสุด ในเวลานี้เปนเวลา
ท่ีสมองและรางกายพรอมท่ีจะรับสิ่งตาง ๆ ไดดีและศึกษาไดมากท่ีสุด

ทานคิดยังไงเกี่ยวกับทหารที่จะตองเขาสนามรบขณะที่สวมชุดนอนอยู หรือนอน
บนเตียงดวยเคร่ืองแบบพรอมกับหมวกและปน เขาไมไดใชยุทธวิธีท่ีถูกตอง และคริส-
เตียนอุทิศเวลาแตในตอนกลางคืนเทานั้นก็ไมถูกตองเหมือนกัน ในพระธรรมเอเฟซัส
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บทท่ี 6 ขอ 17 มีอยูวา "จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะและจงถือพระ
แสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจา" พระคัมภีรคือพระแสงของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เราควรที่จะฉวยเอาอาวุธแหงพระผู เปนเจาไวในตอนเชาเพื่อท่ีเราจะมีชัยชนะ
ตอสงครามแหงความบาปและซาตานที่เราจะเผชิญกับมันในวันนั้น ๆ ทานควรจะบังคับ
ตัวทานเองใหพบกับพระเจาในทุก ๆ เชา
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บทที่ 4
เชื่อฟงคาํสั่งสอนของพระเยซูคริสต

พระเยซูทรงเปน "ผูจัดความรอดนิรันดรสําหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟงพระองค"
(พระธรรมฮีบรู บทท่ี 5 ขอ 9) เรารอดโดยความเชื่อในพระเยซู "ดวยวาซึ่งทานทั้งหลาย
รอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ" (พระธรรมเอเฟซัส บทท่ี 2 ขอ 8) แตเราตอง
จําคําท่ีอยูในพระธรรมยากอบ บทท่ี 2 ขอ 20 วา "ความเชื่อท่ีปราศจากการประพฤติก็
ตายแลว" ความเชื่อท่ีไมเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและที่ไมทําใหเราเชื่อฟงพระเยซูคือ
ความเชื่อท่ีตายแลว และไมเปนความเชื่อชนิดท่ีชวยใหเรารอดและนําเราไปสวรรค

พระเยซูตรัสวา "ถาทานทั้งหลายรักเรา จงประพฤติตามบัญญัติของเรา" (พระ
คริสตธรรมยอหน บทท่ี 14 ขอ 15) มีพระบัญญัติของพระเยซูสามขอท่ีผมตองการอยาก
จะใหทานทราบคือขอแรกเราควรจะรักซึ่งกันและกัน "เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาท้ัง
หลายคือใหเจารักซึ่งกันและกัน ถาเจาท้ังหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู
ไดวาเจาท้ังหลายเปนสาวกของเรา" (พระคริสตธรรมยอหน บทท่ี 13 ขอ 34-35)

คําสั่งอ่ืน ๆ ท่ีพระเยซูทรงย้ํานัก ก็คือ เราควรจะรับบัพติศมาหลังจากที่เรามี
ความเชื่อในพระองคและไดความรอดแลว พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา "เหตุฉะ-
นั้นทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทท่ี 28 ขอ 19)

ผูท่ีสมควรจะรับบัพติศมาคือผูท่ีรับพระเยซูคริสตแลว อันดับแรกของพระคัมภีร
บอกวาตองรับพระเยซูคริสตกอนแลวจึงรับบัพติศมา ดูตัวอยางเชน "ฝายพระองคจึงตรัส
สั่งพวกสาวกวา `ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน ผูใด
เชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ'" (พระคริสตธรรมมา-
ระโก บทท่ี 16 ขอ 15-16)

ในพระธรรมกิจการ บทท่ี 18 ขอ 8 เราอานพบวา "และชาวโครินธหลายคน
เม่ือไดฟงแลวก็ได เชื่ อถือและรับบัพติศมา" บางทีขอท่ี ดีท่ี สุดนั้ นก็ คือการเห็นวาการ
เชื่อถือในพระเยซูตองมากอนรับบัพติศมาอยูในพระธรรมกิจการ บทท่ี 8 ขอ 26-40
ในเร่ืองนี้เราสังเกตเห็นวา ฟลิปกําลังเทศนเร่ืองเกี่ยวกับพระเยซูใหขันทีเอทิโอเปยฟง
เราจะเริ่มอานในขอท่ี 36 "คร้ันกําลังเดินทางไปก็มาถึงท่ีมีน้ําแหงหนึ่ง ขันทีจึงบอกวา
`นี่แนะ มีน้ํา มีอะไรขัดของไมใหขาพเจารับบัพติศมา?' และฟลิปจึงตอบวา `ถาทานเต็มใจ
เชื่อทานก็รับได' และขันทีจึงตอบวา `ขาพเจาเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระ
เจา' แลวทานจึงสั่งใหหยุดรถมา และคนทั้งสองลงไปในน้ําท้ังฟลิปกับขันที ฟลิปก็ให
ทานรับบัพติศมา เม่ือทานทั้งสองข้ึนจากน้ําแลว พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจาทรง
รับฟลิปไปเสีย และขันทีนั้นไมไดเห็นทานอีก จึงเดินทางตอไปดวยความยินดี"

จะสังเกตเห็นไดวา ขันทีอยากรับบัพติศมาแตฟลิปไมไดใหศีลบัพติศมาแกเขา
จนเขาสารภาพวาเขาเชื่อในพระเยซูคริสต เพื่อนที่รัก เด๋ียวนี้ถาทานเชื่อในพระเยซูคริสต
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และไดความรอดแลว พระบัญชาของพระเยซูตอทานนั้นมีอยูวาขณะนี้ทานตองรับบัพติศ-
มาดวย บางทีทานรับบัพติศมาเม่ือทานยังเปนเด็กทารกหรืออาจจะรับบัพติศมาหลัง
จากนั้น ถาทานไมเชื่อในพระเยซูใหพระองคเปนพระผูชวยใหรอดในเวลาทานรับบัพติศมา
ทานก็ไมไดรับบัพติศมาตามพระคัมภีร ผมรับบัพติศมาเมื่ออายุ 21 ป แมกระนั้นผมก็
ยังไมไดรับความรอด หลังจากนั้นเม่ือผมไดเชื่อถือพระเยซูแลวก็ไดรับความรอด ผมจึง
เลือกรับบัพติศมาในการเชื่อฟงพระเจาอีกคร้ัง

มีอีกประการหนึ่ งท่ี เราควรจะพิจารณาเกี่ ยวกับวิธีการรับบัพติศมาที่ถูกตอง
คําวาบัพติศมาในพระคัมภีรใหมมาจากคําวา บัพติศโต เปนภาษากรีก เวลาเขียนพระ
คัมภีรใหมเปนภาษากรีก บัพติศโตหมายความวา "จุมลงไปในน้ํา" หรือ "ดําใหมิด"

บัพติศมาโดยวิธีการจุม เปนวิธีเดียวของการบัพติศมาที่คริสตจักรทุกแหงใช
กันใน 400 ปแรกของสมัยคริสเตียน พวกคริสตังของกรีกกําลังใชบัพติศมาดวยการจุม
ชาวกรีกทราบความหมายของภาษาของเขาอยางดี

เราไดกลาวถึงพระธรรมกิจการ บทท่ี 8 ขอ 26-40 ท่ีมีเร่ืองเกี่ยวกับบัพติศมา
ขันทีเอทิโอเปยแลว จงสังเกตดูวาขันทีรับบัพติศมาโดยการจุม "คนทั้งสองลงไปในน้ําท้ัง
ฟลิปกับขันที ฟลิปก็ใหทานรับบัพติศมา เม่ือทานทั้งสองข้ึนจากน้ําแลว" (พระธรรม
กิจการ บทท่ี 8 ขอ 38-39) เราจะสังเกตเห็นไดวาท้ังสองไดลงไปในน้ํา ถาฟลิปไมไดให
บัพติศมาขันทีโดยการจุมแตใหโดยการพรมน้ําหรือเทน้ําแลวฟลิปคงจะอยู ริมฝงน้ําและ
เติมน้ําใสแกวหรือใสมือ

ยอหนผูใหบัพติศมาก็ใหบัพติศมาโดยการจุมเหมือนกัน "ยอหนก็ใหบัพติศมา
อยูท่ีอายโนนใกลหมูบานสาลิมเหมือนกัน เพราะที่นั่นมีน้ํามาก และผูคนก็พากันมารับ
บัพติศมา" (พระคริสตธรรมยอหน บทท่ี 3 ขอ 23) เขาตองการน้ํามากเพราะวาเขาตอง
ใชจุมคนท่ีรับบัพติศมา

เราตองการรับบัพติศมาในวิธีเดียวกับท่ีพระเยซูทรงรับ พระคริสตธรรมมัทธิว
บทท่ี 3 ขอ 16 บอกเราถึงวิธีการที่พระเยซูทรงรับ "และพระเยซูเม่ือพระองคทรงรับบัพ-
ติศมาแลว ในทันใดนั้นก็เสด็จข้ึนจากน้ํา" พระองคเสด็จข้ึนจากน้ําไมไดถาพระองคทรงรับ
บัพติศมาโดยการพรมน้ําหรือเทลง

ท่ีจริงความสําคัญของการรับบัพติศมาบอกเราวา ควรจะรับบัพติศมาโดยการจุม
บัพติศมาเปนแบบฉบับใหเห็นวา บรรดาผูเชื่อถือจะเปนเชนเดียวกับพระเยซูในการตาย
การฝงศพและการฟนคืนชีพ พระธรรมโคโลสี บทท่ี 2 ขอ 12 กลาววา "และไดถูกฝงไว
กับพระองคในพิธีบัพติศมาแลว และในพิธีนั้นทานไดเปนข้ึนมากับพระองคดวยโดยเชื่อ
ในการกระทําของพระเจา ผูไดทรงบันดาลใหพระองคเปนข้ึนมาจากความตาย"

เม่ือคนที่ รับพระเยซูคริสตยอมรับบัพติศมาดวยน้ําก็แสดงวาเขาสารภาพให
ทุกๆคนทราบวาเขาเปนคริสเตียนแลว และกําลังบอกใหรูวาเขาไดตายจากความบาป ถูก
ฝงไวโดยการรับบัพติศมาและฟนคืนชีวิตใหมเดินไปกับพระเยซูคริสต เราจะเห็นไดจาก
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พระคัมภีรท่ีวา "ทานไมรูหรือวา เราทั้งหลายที่ไดรับบัพติศมาเขาในพระเยซูคริสตก็ได
รับบัพติศมานั้นเขาในความตายของพระองค เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝงไวกับพระองคแลว
โดยการรับบัพติศมาเขาสวนในความตายนั้น เหมือนกับท่ีพระคริสตไดทรงถูกชุบใหเปน
ข้ึนมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอยางไร เราก็จะไดดําเนินตามชีวิตใหม
ดวยอยางนั้น" (พระธรรมโรม บทท่ี 6 ขอ 3-4)

ทานไดรับบัพติศมาตามแบบอยางพระคัมภีรโดยการจุมแลวหรือยัง? ถายัง
ผมขอแนะนําใหทานรับบัพติศมาเสียโดยเร็วท่ี สุดเทาท่ี จะเปนไปได อยาใหพระเยซู
คริสตตรัสกับทานวา "เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจา
ขา' แตไมกระทําตามที่เราบอกนั้น?" (พระคริสตธรรมลูกา บทท่ี 6 ขอ 46)
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บทที่ 5
เชื่อฟงคาํสั่งสอนของพระเยซูคริสต (ตอ)

กอนที่ จะจบหัวขอของการเชื่ อฟงพระเยซูคริสต ก็ยังมีอีก 1 ขอท่ี เราควรจะ
พิจารณา "และอยาเมาเหลาองุนซึ่งจะทําใหเสียคน แตจงประกอบดวยพระวิญญาณ" (พระ
ธรรมเอเฟซัส บทท่ี 5 ขอ 18) เม่ือคนท่ีรับเชื่อพระเยซูคริสตยอมใหพระองคเปนพระผู
ชวย ในทันทีทันใดนั้นเขาก็บัพติศมาเขาเปนกายอันเดียวกับพระเยซูโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ "เราทั้งหลายไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายอันเดียวกัน
และพระวิญญาณองคเดียวกันนั้นซาบซานอยู" (พระธรรม 1 โครินธ บทท่ี 12 ขอ 13)
ผูท่ีเชื่อในพระเยซูนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยูกับเขาดวย "ทานไมรูหรือวา ราง-
กายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึ่งทานไดรับจากพระ
เจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง" (พระธรรม 1 โครินธ บทท่ี 6 ขอ 19) "ถาพระวิญ-
ญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานทั้งหลายจริง ๆ แลว ทานก็มิไดอยูฝายเนื้อหนัง แตอยู
ฝายพระวิญญาณ ผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปนของพระองค" (พระ
ธรรมโรม บทท่ี 8 ขอ 9) คริสเตียนสามารถจะรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณเขาเปนกาย
อันเดียวกับพระคริสต และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในตัวเขา แตยังไมประกอบดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ

คริสเตียนประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณไดอยางไร? เราจะเริ่ม
ตอบคําถามนี้โดยการสมมุติวา เรามีแกวน้ําท่ีเติมน้ําไวเต็มแลว ถาเราจะเติมน้ํานมเรา
จะตองเทน้ําออกจากแกวกอน ถาใครอยากจะเติมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะตองทําตัว
เองใหปราศจากความบาป และกําจัดความปรารถนาของตัวเอง การกระทํานี้ทําไดโดยการ
สารภาพความผิดบาปกับพระเจา "ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและ
เท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น"
(พระธรรม 1 ยอหน บทท่ี 1 ขอ 9) พระเจาทรงหวังใหเราละทิ้งความบาปขณะที่เรา
สารภาพความบาปนั้น "คนที่ปกปดความบาปของตัวไวจะไมเจริญ แตคนที่ รับสารภาพ
และละทิ้งการผิดของตนเสียจะประสพความเมตตา" (พระธรรมสุภาษิต บทท่ี 28 ขอ 13)

ถาใครอยากจะประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เต็มบริบูรณก็ตองเชื่อฟงพระ
เจา "เราทั้งหลายจึงเปนพยานของพระองคถึงเร่ืองเหลานี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระ
เจาไดทรงประทานใหทุกคนที่เชื่อฟงพระองคนั้นก็เปนพยานดวย" (พระธรรมกิจการ บท
ท่ี 5 ขอ 32) เราตองยอมมอบตัวเองใหแกพระเจาดังท่ีเราจะเห็นไดในขอตอไปนี้ "อยา
ยกอวัยวะของทานใหแกบาป ใหเปนเคร่ืองใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของทานแด
พระเจา เหมือนหนึ่ งคนที่ เปนข้ึนมาจากความตายแลว และจงใหอวัยวะของทานเปน
เคร่ืองใชในการชอบธรรมถวายแดพระเจา" (พระธรรมโรม บทท่ี 6 ขอ 13 ) "พี่นองท้ัง
หลาย ดวยเหตุนี้ โดยเห็นแกความเมตตากรุณาของพระเจา ขาพเจาจึงวิงวอนทานทั้ง
หลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่อเปนเคร่ืองบูชาที่มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเปนท่ี
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พอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการปรนนิบัติอันสมควรของทานทั้งหลาย" (พระธรรมโรม บทท่ี
12 ขอ 1)

ในข้ันตอไปทานควรจะขอใหพระเจาเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใหแกทานดวย
ความเชื่อม่ัน "เพราะฉะนั้น ถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนบาปยังรูจักใหของดีแกบุตรของ
ตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรค จะทรงประทานพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์แกผูท่ีขอตอพระองค" (พระคริสตธรรมลูกา บทท่ี 11 ขอ 13) เราบอกทาน
แลววาพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูกับบรรดาคริสเตียน ถาอานขอความนี้เปนภาษากรีก
เราจะเขาใจความหมายที่วา เวลาใครขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจาและไดพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์แลวก็จะไดรับอํานาจจากพระเจาไปเปนพยานได

เราทราบความประสงคของพระเจาตอเราวา เราจงประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เต็มบริบูรณ เพราะวาพระองคทรงสั่งเราแลววาเราจงประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ "และนี่คือความมั่นใจที่เรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิ่งใดตามพระประสงค
ของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา และถาเรารูวาพระองคทรงโปรดฟงเรา เมื่อเราทูล
ขอสิ่งใด ๆ เราก็รูวาเราไดรับตามที่เราทูลขอจากพระองคนั้น" (พระธรรม 1 ยอหน บทท่ี
5 ขอ 14-15)

สุดทายนี้ควรเรียกรองสิทธิประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเชื่อ "เพื่อ
พระพรของอับราฮัมจะไดมาถึงคนตางชาติท้ังหลายเพราะพระเยซูคริสต เพื่อเราจะไดรับ
พระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ" (พระธรรมกาลาเทีย บทท่ี 3 ขอ 14)

ตอไปนี้จะเปนการทบทวนดูวาเราประกอบดวยพระวิญญาณไดอยางไร
1. ทานจะตองทําตัวเองใหปราศจากความบาปและกําจัดความปรารถนาของตัว

เองโดยการสารภาพความบาป และใหพระโลหิตของพระเยซูลางบาปของทานใหสะอาด
2. เชื่อฟงและยอมทําตามพระเจา
3. ทานควรจะขอใหพระเจาเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหแกทาน
4. ควรเรียกรองสิทธิประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
ถาทําตาม 4 ขอนี้แลวเราจะทราบไดอยางไรวาเราประกอบดวยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์? เราจะเห็นสวรรคเปดออกไหม? เราจะเห็นมโนภาพไหม? เราจะไดยินเสียง
กรอบแกรบของปกทูตสวรรคไหม? ผมไมเชื่อวาจะมีอะไรเกิดข้ึนท่ีแสดงใหเห็นวาเรา
ประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีทางท่ีเราจะทราบวาเราประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ กอนที่ผมจะบอกวามันเปนอะไร ขอถามคําถามสักขอวาทานทราบไดอยางไรวา
ทานไดรับความรอดแลว? มีทางเดียวที่เปนไปไดและทราบแนนอนวาทานไดรับความรอด
แลวคือเปนเชนนี้ ก็ดวยเหตุท่ีเราไดวางใจในพระเจาและพระคัมภีรนั่นแหละ พระเจาตรัส
ไววาถาเรามีความเชื่อม่ันในพระเยซูคริสต พระองคจะใหความรอด ดังนั้นเม่ือเรามีความ
เชื่อม่ันในพระเยซูคริสต เราจึงทราบวาเราไดรับความรอดแลว เพราะพระเจาไมทรงผิด
พระสัญญา ถาเราไมไดรับความรอด พระเจาก็ทรงผิดพระสัญญาและพูดปด นี่เปนไปไม
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ได
เม่ือทําตาม 4 ขอนี้แลวเราก็ทราบวาเราประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว

ดวยเหตุเดียวกันกับท่ีวา เราไดไววางใจในพระเจาและพระคัมภีร การประกอบดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณจะมีขอสําแดง 2 ประการ ประการที่หนึ่งเปนผลของพระ
วิญญาณ "ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอด-
กล้ันใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เร่ืองอยาง
นี้ไมมีพระบัญญัติหามไวเลย" (พระธรรมกาลาเทีย บทท่ี 5 ขอ 22-23) ประการที่สอง
จะมีความกลาและอํานาจมากขึ้นในการที่จะเปนพยานฝายพระเยซู "แตทานทั้งหลายจะ
ไดรับพระราชทานฤทธิ์ เดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้ง
หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงท่ี
สุดปลายแผนดินโลก" (พระธรรมกิจการ บทท่ี 1 ขอ 8)

เม่ือเราประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะไมมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพิ่ม
ข้ึน แตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใชเราไดมากข้ึน อีกประการหนึ่ง ผมอยากจะบอกทานวา
เรารับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไดเพียงคร้ังเดียว แตเราประกอบดวยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ไดหลายครั้ง คริสเตียนพวกแรกประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระ
ธรรมกิจการ บทที่ 2 ขอ 4 คริสเตียนพวกเดียวกันประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อีก
คร้ังหนึ่งในพระธรรมกิจการ บทท่ี 4 ขอ 31 ท่ีจริง พระธรรมเอเฟซัส บทท่ี 5 ขอ 18 ใน
ภาษากรีกบอกเราวา "จงประกอบดวยพระวิญญาณสม่ําเสมอ" เราควรจะยอมถวายชีวิต
เราแกพระเจาทุกๆเชา และขอใหพระองคประสิทธิ์ประสาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ อันเต็ม
บริบูรณใหแกเรา
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บทที่ 6
การเปนพยานฝายพระเยซูคริสตโดยสม่ําเสมอ

ในพระธรรมกิจการ บทท่ี 1 ขอ 8 เราจะพบคําสั่งของพระเยซูซึ่งมีตอสาวกของ
พระองควา "แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
เสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแควนยูเดีย
แควนสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผนดินโลก"

พระเยซูทรงสั่งสาวกในพระคริสตธรรมมาระโก บทท่ี 16 ขอ 15 วา "ทานทั้ง
หลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน" จากขอความนี้เราสังเกต
เห็นวาพระเยซูทรงสั่งใหสาวกออกไปเปนพยานฝายพระองค

นี่เปนสิ่งสําคัญท่ีเราจะเห็นวา พระเยซูทรงตรัสอะไรกับสาวกในพระคริสตธรรม
มัทธิว บทท่ี 28 ขอ 19-20 "เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับ
บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษา
สิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกทานไว นี่แหละเราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะ
สิ้นโลก เอเมน"

ขอความนี้เราเรียกวาเปนคําบัญชาที่ยิ่งใหญ กรุณาสังเกตดูวาขอความนี้มี 3
ระยะ

1. ออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศเกี่ยวกับพระเยซู
2. บัพติศมาทุกคนที่รับพระเยซู
3. สอนคริสเตียนใหมใหถือรักษาสิ่งสารพัดท่ีพระเยซูไดสั่งพวกสาวกไว
เราควรจะสังเกตดูขอท่ี 3 พระเยซูมีคําสั่งหลายอยางใหแกสาวกแตคําสั่งท่ีพระ

องคเนนวาใหเขาเปนพยานฝายพระองคตามที่อานไปแลว การเปนพยานเปนการรับผิด
ชอบของเราเชนเดียวกับสาวกของพระองค

การเปนพยานหมายความวาอะไร? ทานเคยไปดูการไตสวนในศาลไหม? คนที่
เปนพยานจะยืนข้ึนใหการเร่ืองราวที่ เขาไดเห็นและไดยินมาตามความเปนจริง ผู ท่ีเปน
พยานฝายพระเยซูก็เชนเดียวกัน เขาใหการตามความเปนจริงท่ีเขาทราบเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต เชนพระองคเปนพระบุตรของพระเจา พระองคตายแทนความบาปของพวกเรา พระ
องคทรงฟนคืนชีพ และถาเราเชื่อวาพระองคเปนพระผูชวยใหรอด เราจะไดรับความรอด
และไดไปสวรรค

พวกคริสเตียนในคริสตจักรแรกตระหนักใจวา การเปนพยานฝายพระเยซูคริสต
เปนการรับผิดชอบสําหรับเขาและเขาเชื่อฟง พระธรรมกิจการ บทท่ี 8 เปนขอความบันทึก
การเปนพยานของเขา ขอความที่ 1 บอกเราวา "การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนั้นเซาโลก็เห็น
ชอบดวย คราวนั้นเกิดการขมเหงคริสตจักรคร้ังใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยท้ังปวง
นอกจากพวกอัครสาวกไดกระจัดกระจายไปทั่วแวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย"

บรรดาผูประกาศ (อัครสาวก) ยังพักอยูในกรุงเยรูซาเล็มเม่ือการขมเหงมาถึง
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คริสตจักร คริสเตียนธรรมดาก็ออกไปจากเมืองแลว ขอท่ี 4 กลาวถึงคริสเตียนทําอะไร ๆ
ในแควนยูเดียและแควนสะมาเรีย "ฝายศิษยท้ังหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เท่ียวประกาศ
พระวจนะนั้น" เขาโจษกันถึงพระเยซูท่ีตลาด สี่แยก และจากบานหนึ่งถึงอีกบานหนึ่ง เรา
ควรจะมีความซื่อสัตยในการเปนพยาน ญาติและเพื่อนของทานจะตกนรกถาเขาเสียชีวิต
โดยที่ไมไดรับเชื่อในพระเยซู ทานควรจะเรียนการเปนพยานชวยคนอื่นใหรับพระเยซู
คริสตโดยใชพระคัมภีรอยางไร สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีคริสเตียนจะทําไดคือ ชวยคนอื่นใหรับ
เชื่อในพระเยซูคริสต
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บทที่ 7
อธิษฐานทุก ๆ วัน

การอธิษฐานเปนศูนยกลางของชีวิตฝายจิตวิญญาณของเรา ถาเราไมอธิษฐาน
ทุก ๆ วันจะทําใหชีวิตฝายจิตวิญญาณเติบโตชาลง พระเจาตรัสกับเราในขณะที่เราอาน
พระคัมภีร เราไดสนทนากับพระเจาเม่ือเราอธิษฐาน เราตองการการติดตอ 2 ทางนี้กับ
พระองคในเมื่อเราอยากมีชีวิตฝายจิตวิญญาณที่ เจริญข้ึน ทานจงคิดดูทีหรือวาจะผิด
ธรรมดาไปเพียงไรถาพอไมพูดกับลูกและลูกไมพูดกับพอ เชนเดียวกันนี้ ก็จะเปนการ
ผิดธรรมดาฝายจิตวิญญาณเหมือนกันถาพระบิดาในสวรรคและบุตรของพระเจาจะไม
สนทนากันเลย

ผมขอแนะนําใหทานอานพระคัมภีรในตอนเชาทุกๆวัน ในเวลาเดียวกันทาน
ควรจะอธิษฐานดวย กษัตริยดาวิดทราบถึงความสําคัญในการอธิษฐานในตอนเชา "ขาแต
พระเยโฮวาห ในเวลาเชาพระองคคงจะไดยินเสียงของขาพเจา ในเวลาเชาขาพเจาจะถวาย
คําอธิษฐานและจะเฝาคอยพระองค" (พระธรรมสดุดี บทท่ี 5 ขอ 3) พระเยซูคริสตก็ฝก
อธิษฐานในตอนเชาเหมือนกัน "คร้ันเวลาเชามืดพระองคไดทรงลุกข้ึนเสด็จออกไปยังท่ี
เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น" (พระคริสตธรรมมาระโก บทท่ี 1 ขอ 35)

ผูท่ีไมไดบอกนามไดแนะนําการอธิษฐานไว 4 ข้ันตอนเปนลําดับดังนี้
การนมัสการ

ตัวอยางในการอธิษฐานคือ "ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคท้ังหลาย ผูทรงสถิต
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนท่ีเคารพสักการะ" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทท่ี
6 ขอ 9) จงทูลพระเจาวาทานรักพระองค สรรเสริญพระองคในความบริสุทธิ์, ความ
เฉลียวฉลาด, ความรัก, อํานาจ, ความยิ่งใหญของพระองค เม่ือกษัตริยดาวิดอธิษฐาน
ทานอธิษฐานแบบนี้ท่ีเราเห็นในพระธรรม 1 พงศาวดาร บทท่ี 29 ขอ 11 วา "ขาแตพระ
เยโฮวาห ยศศักด์ิ อํานาจ รัศมี ความชัยชนะและเดชานุภาพ คงมีแกพระองค เพราะ
สรรพสิ่ งในสวรรคก็ ดี ท่ีพิภพโลกก็ดี เปนของพระองค ขาแตพระเยโฮวาห ราชสมบัติ
สิทธิ์ขาดแกพระองค พระองคทรงสถิตอยูเหนือสิ่งสารพัด"

การสารภาพ
คริสเตียนยอมทําตามการยั่วยุในเวลาที่ออนแอและทําบาปได เราควรจะ

พยายามเอาชนะการยั่วยุ แตถาเราทําบาปเราควรจะสารภาพกับพระเจาทันที มิตรภาพ
ของเรากับพระเจาก็จะไมขาดกัน เราควรจะออกชื่อโดยเฉพาะความบาปที่กระทํานั้น พระ
ธรรม 1 ยอหน บทท่ี 1 ขอ 9 เปนสัญญาที่มีคาจากพระเจาใหแกคริสเตียน "ถาเราสาร-
ภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ
ทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น" ผมขอแนะนําวาทานควรจะจําขอความนี้ไว มัน
จะชวยทานไดในตลอดชีวิตคริสเตียนของทาน
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สังเกตดูวากษัตริยดาวิดสารภาพบาปของทานอยางไร "เพราะขาพเจารูสํานึก
การลวงละเมิดของขาพเจาแลวและการบาปของขาพเจาก็อยูตอหนาขาพเจาเสมอ ขาพ-
เจาไดกระทําผิดตอพระองค ตอพระองคแตผูเดียว และไดกระทําชั่วตอพระเนตรพระองค
ขอทรงฟอกลางขาพเจาและขาพเจาจะขาวกวาหิมะ" (พระธรรมสดุดี บทท่ี 51 ขอ 3-4,
7) ในเมื่อเราสารภาพความบาปของเราและละทิ้งความบาปนั้นแลว พระเจาก็ทรงอภัย
โทษใหเราและพระโลหิตขององคพระเยซูคริสตก็ลางเราใหสะอาดหมดมลทิน ในพระ
ธรรมสุภาษิต บทท่ี 28 ขอ 13 มีอยูวา "คนที่ปกปดความบาปของตัวไวจะไมเจริญ แตคน
ท่ีรับสารภาพและละทิ้งความผิดของตนเสียจะประสพความเมตตา" และในพระธรรม 1
ยอหน บทท่ี 1 ขอ 7 มีอยูวา "พระโลหิตของพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองคก็ชําระเรา
ท้ังหลายใหปราศจากบาปทั้งสิ้น"

การแสดงความขอบคุณ
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทท่ี 5 ขอ 18 บอกวา "จงขอบพระคุณในทุกกรณี

เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ซึ่งปรากฏอยูในพระเยซูคริสตเพื่อทานทั้งหลาย"
มีหลายสิ่งท่ีเราจะขอบพระคุณพระเจา เชนสําหรับในสวนพระองค สําหรับความกรุณา
ปราณีของพระองค สําหรับของประทานคือพระเยซูคริสต สําหรับของประทานคือชีวิต
นิรันดร และพระคัมภีร และครอบครัวของทาน บาน อาหาร สุขภาพอันดี เสื้อผาเปนตน

การรองขอ
ตอนนี้ เปนตอนที่ เราจะอธิษฐานสําหรับผู อ่ื นและตัวเรา ในพระคริสตธรรม

ยอหน บทที่ 16 ขอ 24 พระเยซูตรัสวา "แมจนบัดนี้ทานยังไมไดขอสิ่งใดในนามของเรา
จงขอเถิดแลวจะได เพื่อความชื่นชมยินดีของทานจะมีเต็มเปยม" ควรจะรองขอสําหรับ
ความตองการในประเทศของทาน ครอบครัว เพื่อน คริสตจักร นักเทศน มิชชันนารีและ
ตัวเอง ไมมีอะไรที่มากเกินไปหรือนอยเกินไปที่จะนํามาอธิษฐานตอพระเจา ผู มีปญญา
กลาววา "ชีวิตเปนสิ่งซึ่งแตกหักไดงาย ควบคุมไวไดดวยการอธิษฐาน"
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บทที่ 8
ใหเกียรติพระเจาโดยการถวายรอยละ 10 ของรายได

พระคัมภีรเดิมและใหมสอนใหถวายรอยละ 10 ของรายไดใหแกพระเจา การ
ถวายรอยละ 10 ของรายไดจะชวยในการบํารุงคริสตจักร "น้ําแหงชีวิตฟรีแตทอน้ํามีสิน-
คา" (น้ําแหงชีวิตนั้นไดแกความรอดซึ่งเปนของไดฟรี แตทอน้ํามีสินคานั้นไดแกการที่
ตองบํารุงคริสตจักรเชน คาไฟฟา คาน้ํา คาเชา คาใชจายของนักเทศน เปนตน)

ผมจะอธิบายเพิ่มเติมถึงผูท่ีถวายรอยละ 10 ของรายไดพอสังเขป
อับรามเร่ิมตนถวายรอยละ 10 ของรายได "เมลคีเซเดคผูเปนท้ังกษัตริยเมือง

ซาเลมและปุโรหิตของพระเจาผูสูงสุด ก็นําขนมปงกับน้ําองุนมาให อับรามก็ยกหนึ่งในสิบ
จากขาวของนั้นถวายแกกษัตริยเมลคีเซเดค" (พระธรรมปฐมกาล บทท่ี 14 ขอ 18, 20)

ยาโคบก็ทําตอไปในการถวายรอยละ 10 ของรายได "กอนหินซึ่งขาพระองคต้ัง
ไวเปนเสาสําคัญ จะเปนท่ีประทับของพระเจา และทุกสิ่งท่ีพระองคทรงประทานแกขา-
พระองค ขาพระองคจะถวายหนึ่งในสิบแกพระองค" (พระธรรมปฐมกาล บทท่ี 28 ขอ
22)

โมเสสยืนยันในการถวายรอยละ 10 ของรายได "และสวนสิบลดหนึ่งแตบรรดา
ขาวพืชท่ีแผนดินก็ดี หรือผลตนไมท้ังปวงก็ดี เปนของพระเยโฮวาห เปนของบริสุทธิ์แก
พระเยโฮวาห" (พระธรรมเลวีนิติ บทท่ี 27 ขอ 30)

พระเจามีคําสั่งการถวายรอยละ 10 ของรายไดในพระธรรมมาลาคี บทท่ี 3 ขอ
8-10 วา "ควรหรือท่ีมนุษยจะฉอโกงพระเจา? แตเจาท้ังหลายไดฉอโกงเรา แลวเจาท้ัง
หลายวา เราไดฉอโกงพระองคในสิ่งไรกัน? ก็ในสวนสิบชักหนึ่งและในเครื่องถวายบูชา
นะซี เจาท้ังหลายตองถูกแชงดวยคําแชง เพราะเจาท้ังหลายทั่วท้ังเมืองไดฉอโกงเรา พระ
เยโฮวาหจอมพลโยธาตรัสตอไปวา จงเอาบรรดาสวนสิบชักหนึ่งนั้นมาส่ําสมไวในคลัง
เพื่อจะมีโภชนาหารในวิหารของเราและจงมาลองดูเราในเรื่องนี้ ดูทีหรือวา เราจะเปด
บัญชรทองฟาใหเจาและเทพรใหแกเจาจนเกินความตองการหรือไม"

พระเจาตรัสวาจะแชงสาปคนที่ไมถวายรอยละ 10 ของรายไดและจะอวยพรใหญ
ยิ่งใหแกคนที่ถวายรอยละ 10 ของรายได ตามปกติจะพบวาคริสเตียนที่ถวายรอยละ 10
ของรายไดนั้น ท่ีเหลืออีกรอยละ 90 มักจะทําประโยชนไดมากกวาท่ีเก็บไวเองรอยละ 100
จอหน ดี รอคเคแฟเรอร พูดวา "ผมจะไมมีวันสามารถถวายรอยละ 10 ของ 20
ลานบาทไดถาผมไมเคยถวายรอยละ 10 ของรายไดคร้ังแรกกอนคืออาทิตยละ 35 บาท"

พระเยซูยกยองการถวายรอยละ 10 ของรายได "วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่อใจคด ดวยพวกเจาถวายสิบลดหนึ่งของสะระแหน ยี่หราและ
ขม้ิน สวนขอสําคัญแหงพระบัญญัติ คือการพิพากษา ความเมตตา ความเชื่อนั้นไดละเวน
เสีย สิ่งเหลานั้นพวกเจาควรไดกระทําอยูแลว แตสิ่งอ่ืนนั้นไมควรละเวนดวย" (พระ
คริสตธรรมมัทธิว บทท่ี 23 ขอ 23) พระเยซูบอกพวกนั้นวา เขาควรจะถวายรอยละ 10
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ของรายไดแตพวกนั้นไมควรละเวนการกระทําอันชอบธรรมในชีวิตในขณะเดียวกันกับท่ี
ถวายรอยละ 10 ของรายไดดวย

ซาตานจะพยายามทําใหทานเชื่อวาทานมีไมพอที่จะถวายรอยละ 10 ของรายได
แตความจริงทานไมมีในสวนที่ทานจะไดรับเม่ือทานถวายรอยละ 10 ของรายไดตางหาก
คนหนึ่งถามวา "ทานจะทําอะไรบางถาพระเจารับเงินถวายของทานไปคูณกับ 10 และทํา
ใหเปนรายไดของทานสําหรับ 1 อาทิตย? ทานจะไดเทาไร? ทานจะรูสึกพอใจกับรายได
ของทานไหม? ถาพระเจาทําใหทานเจริญข้ึนตามที่ทานถวาย ทานจะเปนอยางไร?"

ทุก ๆ ป คุณ จอรจ มอร เขียนคําเหลานี้ไวในกระเปา "อะไรที่ผมจายแลวผม
เคยมี อะไรท่ีผมเก็บก็หาย อะไรที่ผมถวายก็ยังมีอยู" คุณมอรพูดถูก พระเยซูตรัสวา
"อยาสะสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวในโลก แตจงสะสมทรัพยสมบัติไวสําหรับตัวใน
สวรรค" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทท่ี 6 ขอ 19-20) เราทําเชนนั้นเม่ือเราถวายรอยละ
10 ของรายไดหรือจะถวายใหมากกวานั้นก็ได

ขอแนะนําและความคิดเห็นของผมในการเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณก็คือ จง
ฝกหลักการนี้ดวยความสัตยซื่อ ผมขอรับประกันวาทานจะทําไดสําเร็จตามคําสั่งของพระ
ผูเปนเจาของเราที่วา "จงเจริญข้ึนในพระคุณ และในความรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาพระผูชวยใหรอดของเรา" (พระธรรม 2 เปโตร บทท่ี 3 ขอ 18)


