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บทที่ 1
ความมั่นใจ
ขอแสดงความยิ นดี ที่ ทานได รับพระเยซูคริสตและได รับความรอดแล ว ถ าท าน
อธิษฐานจากใจจริง ขอใหพระเยซูคริสตอภัยโทษความบาปและประทานความรอดแกทาน
ทานก็รอดจากความบาปแลว พระเจาตองการใหทานมั่ นใจวาทานรอดแลวและจะไดไป
สวรรค
พระเจาทรงสัญญาในพระธรรมโรม บทที่ 10 ขอ 13 วา "เพราะวา `ผูที่จะรอง
ออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด'" พระธรรมฮีบรู บทที่ 6 ขอ 18 บอกใหเรา
ทราบวาเปนไปไมไดที่พระเจาจะพูดมุสา ทานควรจะเชื่อพระดํารัสของพระเจา ถาพระเจา
สัญญากับทานเรียบรอยแลวทานก็เชื่อถือได
ท านไม ควรจะมั่ นใจในความรู สึ กของท านว าท านเป นคริ สเตี ยนแนแลว แมแต
อากาศก็ยั งเปลี่ ยนแปลงไปแตละวั น ความรู สึ กของท านก็ เชนกั น ทานต องไว ใจในพระ
ดํารัสของพระเจา คือพระคัมภีรคําสัญญาของพระเจา ซึ่งทานจะพบไดในพระคัมภีรวาไม
มีการเปลี่ ยนแปลง มีคําสัญญานี้ ที่ ไมเคยเปลี่ ยนแปลงวา "ผู ที่ วางใจในพระบุตรก็มีชีวิต
นิรั นดร " (พระคริสตธรรมยอหน บทที่ 3 ขอ 36) ทานแนใจไดวาทานมี ชีวิตนิรันดร
แลวถาทานมีความเชื่อมั่นวาพระเจาทรงชวยทานใหพนจากความบาปได
"ขอความเหลานี้ ขาพเจาไดเขียนถึงทานทั้ งหลายที่ เชื่ อในพระนามของพระบุตร
ของพระเจา เพื่ อทานทั้ งหลายจะไดรู วาทานมีชีวิตนิรันดร และเพื่อทานจะไดเชื่อในพระ
นามของพระบุตรของพระเจา" (พระธรรม 1 ยอหน บทที่ 5 ขอ 13) ถาทานเชื่ออยาง
แนนอนในพระเยซูคริสตตามพระคัมภีรแลวพระเจาก็ตองการใหทานทราบแน (ไมใชเพียง
หวังหรือคิดเทานั้ น) วาทานมีชีวิตนิรันดรแลว บัดนี้ พระเจามีของประทานใหทานเรียบ
รอยแลวคือชีวิตนิรันดร รางกายของทานอาจจะตาย แตในขณะเดียวกันทานจะตื่นอยู ตอ
พระพักตรพระเจาไดรวมความสุขชั่วนิรันดร ถาทานจําขอความสามขอขางบนไดก็จะชวย
ในความเปนอยูแบบชีวิตคริสเตียน
ทานอาจจะยังไมมั่นใจ แตเมื่อทานเชื่อในพระเยซูคริสตแลว และขอใหพระองค
ประทานความรอด และเขามาสถิตอยูในชีวิตของทาน ๆ ก็ไดเกิดใหมฝายจิตวิญญาณแลว
พระเยซูตรัสถึงการเกิดฝายจิตวิญญาณในพระคริสตธรรมยอหน บทที่ 3 ขอ 3
วา "เราบอกความจริงแกทานวา ถาผูใดไมไดบังเกิดใหม ผูนั้นจะเห็นอาณาจักรของพระ
เจาไมได" ในพระคริสตธรรมยอหน บทที่ 1 ขอ 12-13 บอกเราวาทานไดรับการเกิดใหม
ฝายจิตวิญญาณโดยการรับพระเยซูคริสต "แตสวนบรรดาผูที่ตอนรับพระองค พระองคทรง
ประทานอํานาจใหเปนบุตรของพระเจา คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระองค ซึ่ง
มิไดเกิดจากเลือด หรือความประสงคของเนื้อหนัง หรือความประสงคของมนุษย แตเกิด
จากพระเจา"
ถึงแมวารางกายของทานชรามากแลว แตจิตวิญญาณของทานนั้นเหมือนกับ 23

3 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน ความประสงคของพระเจาสําหรับทานนั้นเวลานี้ทานควรจะเติบโต
ฝายจิตวิญญาณ "แตขอทานทั้ งหลายจงเจริญขึ้ นในพระคุณ และในความรู เกี่ ยวกับพระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจาพระผูชวยใหรอดของเรา" (พระธรรม 2 เปโตร บทที่ 3 ขอ
18) สมมติวาเรามีลูกที่นารักคนหนึ่ง ถาลูกของเราไมโตขึ้นจะทําใหเราผิดหวัง พระเจา
จะไมพอพระทัยถาทานไมเติบโตขึ้นฝายจิตวิญญาณ
ทุก ๆ คนที่เกิดมาในโลกนี้มีลักษณะของความบาปอยูดวย เมื่อทานรับพระเยซู
คริสต แลว พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็เขามาสถิตอยู ในจิตใจ ทานจึงไดรั บลักษณะใหม ฝาย
พระผูเปนเจา เพราะฉะนั้นทานก็เปนเจาของสองลักษณะคือเกาและใหม ทั้งสองลักษณะ
นี้ จะตอสู กันเพื่ อครองใจทานจนกวาทานจะตาย "เพราะวาความตองการของเนื้ อหนังตอ
สูพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ตอสูเนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน ดังนั้ นสิ่ง
ที่ทานทั้งหลายปรารถนาทําจึงกระทําไมได" (พระธรรมกาลาเทีย บทที่ 5 ขอ 17)
มีคนอินเดียนแดงคนหนึ่งที่รับพระเยซูคริสตแลว เขาชี้ ไปที่หนาอกของเขาและ
อธิบายใหมิชชันนารีฟงวา "สุนัขสีดําอยู ที่ นี่ มันตองการใหทําชั่ ว สุนัขสีขาวอยู ที่ นี่ ดวย
มันตองการใหทําความดี ทั้งสองตัวนี้มันตอสูกันตลอดเวลา" มิชชันนารีถามวา "ตัวไหน
ชนะ?" เขาตอบวา "ตัวที่ผมใหอาหารมากที่สุด"
ดู เหมื อนจะเป น ความจริ ง แบบนั้ นด ว ย ผมอยากจะชี้ ให เห็ นหกทางซึ่ งท าน
สามารถปฏิบัติตามลักษณะใหมใหสําเร็จไดโดยการเจริญเติบโตทางฝายจิตวิญญาณ
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บทที่ 2
การไปรวมประชุมทุกอาทิตย
พระเจาทรงสั่งบุตรของพระองคใหไปรวมประชุมโดยสม่ําเสมอ "ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอยาใหหยุด เหมือนอยางบางคนเคยกระทํานั้น" (พระธรรมฮีบรู บทที่ 10 ขอ
25) พระเจาใหของประทานแกนักเทศนคือการเทศนาและการสอน พระดํารัสของพระเจา
จะชวยเราในการเจริญเติบโต พระเจาตรัสไวในพระธรรมเยเรมีย บทที่ 3 ขอ 15 วา "และ
เราจะตั้ งศิษยาภิบาลใหแก พวกเจาตามใจของเรา ผู นั้ นจะเลี้ ยงพวกเจาด วยความรู และ
ความเขาใจ" การรวมเขาประชุมอยางสม่ําเสมอและการเรียนรวีวาระศึกษาจะทําใหคริสเตียนเจริญขึ้นในพระเจาทั้งฝายจิตวิญญาณและความรู
เหตุผลอีกขอหนึ่งที่ควรจะรวมประชุม คือจะไดมีโอกาสเขารวมสามัคคีธรรมกับ
คริสเตียนอีกหลายๆคน การอยูกับคริสเตียนที่รักพระเจาจะทําใหเราไดรับความอบอุนทั้ง
จะช วยให จิตวิ ญญาณเขมแข็งด วย มีคนหนึ่ งไดยกตั วอย างเกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ คือพู ดถึงถ าน
ที่ อยู ในเตาไฟ เมื่ อถานมันอยู รวมกันมันจะไหมรอนแดงยิ่ งนัก ถาเอาคีมคีบมันใหแยก
ออกจากกันมันจะเย็นลงจนในที่สุดก็จะดับทั้งหมด คริสเตียนถาไมรวมประชุมนั้นในไมชา
ความรอนรนจะหายไป ทานควรจะพูดตามพระธรรมสดุดี บทที่ 122 ขอ 1 วา "ขาพเจา
มีใจยินดีขณะเขาไดกลาวแกขาพเจาวา ใหเราไปยังพระวิหารของพระเยโฮวาหเถิด"
คริ สตจักรแบบไหนที่ เราควรจะเขารวมประชุ ม มีหลายกลุ มและนิกายที่ ละทิ้ ง
คําสอนในพระคัมภีร "พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ตอไปภายหนาจะมีบางคน
ละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่ลอลวง และฟงคําสอนของพวกผีปศาจ" (พระ
ธรรม 1 ทิโมธี บทที่ 4 ขอ 1)
มีคริสตจักรอยู 2 ประเภทในปจจุบันนี้คือ 1. คริสตจักรแทดั้งเดิม 2. คริสตจักรหัวสมัยใหม คริสตจักรแทดั้ งเดิมนั้ นเปนคริ สตจั กรที่ เชื่ อในพระคั มภีร วาทุ กขอทุก
ตอนเปนพระดํารัสของพระเจา จะไมมีการเปลี่ยนแปลงพระดํารัสของพระเจา คือวาพระ
คัมภีรเปนรากฐานของความเชื่ อและหลักการประพฤติในการดําเนินชีวิตคริสเตียน มีคํา
สอนที่สําคัญดังนี้
1. พระเจาทรงรักโลก (มนุษยทุกคน) ทุกๆคนมีโอกาสรอดได
2. พระเยซูทรงกําเนิดมาจากหญิงพรหมจารีย (หญิงที่บริสุทธิ์) โดยฤทธิ์เดช
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
3. พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา (พระเจาที่มารับสภาพเปนมนุษย)
4. พระโลหิตของพระองคไหลออกมาเพื่อชําระโทษบาปของเรา
5. พระเยซูคริสตทรงฟนมาจากความตายในวันที่สามและทรงพระชนมอยู
6. พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมาในกายวิญญาณเปนครั้งที่สอง
7. เรารอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเทานั้น ไมเกี่ยวกับการประพฤติ
คริ สตจั กรหัวสมัยใหมไม เชื่ อวา พระคัมภีร เปนพระดํารัสของพระเจ าและไม
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เชื่อวาพระคัมภีรเปนรากฐานอยางเดียวสําหรับความเชื่อและการประพฤติ คริสตจักรแบบ
นี้ ปฏิเสธคําสอนสมัยดั้ งเดิ มดังที่ ได กลาวไวข างบนนี้ และบางครั้ งก็ปฏิเสธทั้ งหมด ถา
ทานไมเคยไดยินคําสอนที่ สําคัญนี้ เทศนาจากธรรมมาสนที่ คริ สตจักรที่ ทานนมั สการอยู
นับวาคริสตจักรนั้ นเปนแบบหัวสมัยใหม ใหทานแนใจไดวาแมวาทานจะรวมประชุมเปน
ระยะเวลานานมาแลว ทานก็ไมเขาใจวาความรอดที่แทจริงเปนอยางไร
บุ ตรของพระเจ าไม ควรจะรวมกั บคริ สตจักรหัวสมั ยใหม "ทานอยาเขาเที ยม
แอกกับคนที่ไมเชื่อ องคพระผูเปนเจาตรัสวา `เหตุฉะนั้นเจาจงออกจากหมูพวกเขาเหลา
นั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อยาแตะตองสิ่งซึ่งไมสะอาด แลวเราจึงจะรับพวก
เจาทั้งหลาย'" (พระธรรม 2 โครินธ บทที่ 6 ขอ 14, 17) คําสอนของพระเจาสําหรับเรา
เกี่ยวกับความรูสึกของเราที่มีตอคริสตจักรหัวสมัยใหม เราจะเห็นไดในพระธรรม 1 ทิโมธี
บทที่ 6 ขอ 5 วา "และการวิวาทกันระหวางผูที่มีใจทรามและไรความสัตยจริง ที่คิดวา
ทางของพระเจานั้นเปนทางไดกําไร จงถอนตัวไปเสียจากคนเชนนี้"
ทานควรจะรวมกับคริสตจักรแทดั้งเดิม คือคริสตจักรที่ เชื่อและเทศนาตามพระ
คัมภีร ที่ ชวยนําคนมาถึงความรอดและที่ชวยคริสเตียนใหเจริญเติบโตในทางของพระเจา
ทานควรจะเดินออกมาขางหนาในเวลาที่ เขาเชิญชวนเพื่ อใหทุกๆคนทราบวาทานมีความ
เชื่ อมั่ นในพระเยซู คริสต "เหตุดั งนั้ นทุ กคนที่ จะรับเราตอหน ามนุษย เราจะรั บผู นั้ นตอ
พระพักตร พระบิ ดาของเราผู ทรงสถิ ตในสวรรค ดวย แต ผู ใดจะปฏิ เสธเราตอหน ามนุ ษย
เราจะปฏิ เสธผู นั้ นต อพระพักตร พระบิ ดาของเราผู ทรงสถิตในสวรรค ดวย" (พระคริ สต
ธรรมมัทธิว บทที่ 10 ขอ 32-33) "เหตุฉะนั้น ถาผูใดมีความอายเพราะเราและถอยคํา
ของเราในชั่ วอายุนี้ ซึ่ งประกอบด วยการลวงประเวณีและการผิ ดบาป บุตรมนุษยก็จะมี
ความอายเพราะผูนั้น" (พระคริสตธรรมมาระโก บทที่ 8 ขอ 38) ผมอยากจะขอรองให
ทานรับบัพติศมาและเขาเปนสมาชิกของคริสตจักร การเปนสมาชิกของคริสตจักรตองเห็น
จริงพองตองกันกับพระคัมภีรและปฏิบัติตาม "ฝายองคพระผู เปนเจาไดทรงโปรดใหผู ที่
กําลังจะรอดเขาสมทบกับคริสตจักรทวีขึ้นทุกๆวัน" (พระธรรมกิจการ บทที่ 2 ขอ 47)
ทานจะรูสึกเปนสวนหนึ่งของคริสตจักรถาทานเปนสมาชิก
เจ็ดขอที่ ทานไดอานนั้ นซึ่ งหลายครั้ งก็แยกไมออกวาคริสตจักรไหนเปนคริสตจั กรแท ดั้ งเดิ มที่ มี รากฐานความเชื่ อดั้ งเดิ มมาจากสมั ยของพระเยซู คริ สต และพวกอั ครสาวกของพระองค คริสตจักรสมัยดั้ งเดิมนี้ จะเชื่ อในพระคัมภีรทุกขอทุกตอนวาเปนพระ
ดํารัสของพระเจา ขอพิสูจนที่ทานจะถามศิษยาภิบาล, อาจารยหรือคริสเตียนคนอื่นๆวา
เขาเปนคริสตจักรแทดั้งเดิมไหม? พิสูจนไดจาก:
คริสตจักรแทดั้งเดิมสอนตามพระคัมภีรวาเรารอดโดยความเชื่อเทานั้น "ดวยวา
ซึ่ งทานทั้ งหลายรอดนั้ นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใชโดยตัวทานทั้ งหลาย
เองแตพระเจาทรงประทานให ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการกระทําก็หามิได เพื่อมิใหคน
หนึ่งคนใดอวดได" (พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 2 ขอ 8-9) เรารอดเพราะเราพึ่งในพระ
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โลหิตของพระเยซูที่ไหลออกบนไมกางเขน 100% ไมเกี่ยวกับการประพฤติดี, พิธีบัพติศมา, พิธีศีลระลึก ฯลฯ เหตุที่ คริสเตียนประพฤติดีเพราะรักพระเจา ไมเกี่ ยวกับการไป
สวรรค "เหตุฉะนั้ นทานจงเลี ยนแบบของพระเจา ใหสมกั บเป นบุตรที่ รัก" (พระธรรม
เอเฟซัส บทที่ 5 ขอ 1)
ที่สําคัญใหถามวาความรอดหลุดหายไดไหม? ถาความรอดหลุดหายไปได ไมใช
เป นคริสตจักรแทดั้ งเดิม ไมตองเขาร วมประชุม ให หนีออกจากที่ นั่ น หรืออี กกรณี ที่
อาจารยคนนั้ นตอบอยางไมแนใจวา ความรอดอาจจะหลุดหายหรือไมหลุดก็ใหออกจาก
ที่นั่นเชนกันเพราะเขายังไมเขาใจในความรอดนิรันดร
"เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองคจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร" (พระธรรมยอหน
บทที่ 3 ขอ 15) คําวา "ชีวิตนิรันดร" แปลวา เราไดรับความรอดเปนนิตยตั้งแตเรารับเชื่อ
คริสเตียนจะไมตกนรกอีก
ฉะนั้นคริสตจักรที่ สอนวา ความรอดหลุดหายไปได ไมใชเปนคริสตจักรแทดั้ ง
เดิมของพระเยซูคริสต
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บทที่ 3
การอานพระคัมภีรทุกวัน
"เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์แหงพระวจนะ เพื่อจะ
ทําใหทานทั้งหลายเติบโตขึ้น" (พระธรรม 1 เปโตร บทที่ 2 ขอ 2) ขณะที่อัครสาวกเปาโล
ออกจากเมื องที่ คริ สเตี ยนอาศั ยอยู นั้ นเขาได พู ดว า "บั ดนี้ ข าพเจ าฝากท านไว กั บพระเจ า
และกับพระคําแหงพระคุณของพระองค ซึ่ งมีฤทธิ์กอสรางทานขึ้นได" (พระธรรมกิจการ
บทที่ 20 ขอ 32)
ถาทานรับประทานอาหารอาทิตยละ 2-3 ครั้งเทานั้น ทานจะแข็งแรงไดอยาง
ไร? ทานจะรูสึกออนแอและจะตองนอนพักที่เตียงตลอดเวลา เหมือนกับคริสเตียนที่ไวใจ
ในคําสอนของพระคัมภีรที่เขาไดฟงในเฉพาะวันอาทิตยเทานั้น จิตวิญญาณเขาจะเริ่มออน
แอดวย
เราควรใหเวลาพิเศษทุกวั นที่ จะอานพระคัมภีร เหมือนกั บคริ สเตียนที่ เมื อง
เบรอยะซึ่ง "คนดูพระคัมภีรทุกวัน" (พระธรรมกิจการ บทที่ 17 ขอ 11) พระเจาตรัสวา
"มนุ ษยจะบํารุ งชีวิ ตดวยอาหารสิ่ งเดียวหามิได แตบํารุงด วยพระวจนะทุ กคําซึ่ งออกมา
จากพระโอษฐของพระเจา" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทที่ 4 ขอ 4)
บางคนพูดวา "พระคัมภีรจะรักษาทานไมใหทําบาป หรือความบาปจะใหทาน
หางจากพระคัมภีร" นี่เปนความจริง ทุกวันซาตานจะยั่วยุคริสเตียน แตเราไมควรทําตาม
การยั่วยุ เมื่อเวลาซาตานยั่วยุก็ยังไมบาป ถาเรายอมทําตามการยั่วยุนั้นก็บาป ขอความ
ที่ควรจะจําเกี่ยวกับการยั่วยุคือพระธรรม 1 โครินธ บทที่ 10 ขอ 13 วา "ไมมีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับทาน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษยทั้งหลาย แตพระ
เจาทรงสัตยซื่ อ พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกินกวาที่ ทานจะทนได แตเมื่ อ
ทรงทดลองทานนั้น พระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางที่จะหลีกเลี่ ยงไดดวย เพื่อทานจะ
มีกําลังทนได"
ทางเดียวที่จะมีชัยชนะเหนือการยั่วยุและความบาปคือ จดจําพระดํารัสของพระ
เจาไวในใจ "คนหนุ มทําไฉนจึงจะไดชําระทางประพฤติ ของตนให บริสุทธ ? ใหระวั งทาง
ประพฤติตามพระดํารัสของพระองค พระดํารัสของพระองคขาพเจาไดจดจําไวในใจ เพื่ อ
ขาพเจาจะไดไมกระทําผิดตอพระองค" (พระธรรมสดุดี บทที่ 119 ขอ 9, 11)
และในพระธรรมสดุดี บทที่ 37 ขอ 31 มีอยูวา "พระบัญญัติของพระเจาอยูใน
ใจของผูสัตยธรรมนั้น ยางเทาของเขาจะไมพลาดเลย" พระดํารัสของพระเจาจะไมใหทาน
ลื่ นถอยหลังไปตกอยู ในความบาป ถ าทานอานพระคั มภีร และจดจําไว ในใจ แต ถาท าน
ละเลยตอพระคัมภีรทานมักจะตกอยู ในความบาป ถาทานไมมี ทานควรจะไปหาซื้ อพระ
คัมภีร จะเปนการลงทุนที่ดีที่สุดที่ทานเคยทํามา
ผมอยากจะแนะนําวา ทานควรจะอานหนังสือยอหนกอน พระเจาบอกเหตุผลแก
เราวา ทําไมพระองคประทานหนังสือยอหนใหแกพวกคริสเตียน "แตการที่ไดจดเหตุการณ
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เหล านี้ ไวก็ เพื่ อทานทั้ งหลายจะได เชื่ อวา พระเยซู ทรงเป นพระคริสต พระบุ ตรของพระ
เจา และเมื่อมีความเชื่อแลว ทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค" (พระคริสตธรรม
ยอหน บทที่ 20 ขอ 31) ขณะที่ทานอานหนังสือยอหนทานควรจะสังเกตดูวามีกี่ครั้งที่
พระเจาตรั สว า ถ าท านเชื่ อว าพระเยซู เป นบุ ตรของพระเจ าท านจะมี ชี วิ ตนิ รั นดร สิ่ งนี้ จะ
ทําใหทานมีความแนใจในความรอดยิ่งขึ้น
อานอยางนอยวันละ 1 บทแตจะใหดีก็วันละ 2-3 บท ขณะที่ทานอานทุกบทใน
พระคัมภีร ทานควรจะถามตัวเองวา
1. พบตัวอยางที่ทานพรอมจะปฏิบัติตามแลวหรือยัง?
2. พบพระบัญญัติที่ทานพรอมจะเชื่อฟงแลวหรือยัง?
3. พบคําสัญญาที่ทานพรอมจะรับแลวหรือยัง?
4. พบคําเตือนที่ทานพรอมจะจดจําแลวหรือยัง?
5. พบคําอธิษฐานที่จะใชสําหรับตัวทานเองแลวหรือยัง?
6. พบบทเรียนที่สําคัญแลวหรือยัง?
7. พบขอความที่ดีที่สุดแลวหรือยัง?
8. พบอะไรใหม ๆ เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนแลวหรือยัง?
หลั งจากที่ ทานอานหนังสื อยอห นเสร็ จแลว ผมขอแนะนําว าทานควรจะอ าน
หนังสือ 1 ยอหน และครั้งตอไปก็ควรจะอานหนังสือกิจการและหนังสือโรม เมื่ออานเสร็จ
แลวทานควรจะเริ่ มตนอานหนาแรกของพระคั มภีรใหมคือหนังสือมัทธิว แตไมตองอาน
หนังสือที่ทานอานแลวคือ ยอหน 1 ยอหน กิจการ และโรม เมื่ออานเสร็จแลวทานควรจะ
อานพระคัมภีรใหมทั้งหมดและพระคัมภีรเดิมดวย เริ่ มตนตั้งแตบทแรกคือหนังสือปฐมกาล
ผมเปนคริสเตียน 16 ปมาแลว และในเวลานั้นผมศึกษาพระคัมภีรดวย ผมเชื่อ
ว าถ าท านอ านพระคั มภี ร ตามที่ บอกแล วจะช วยในการครองชี วิ ตคริ สเตี ยนอย างดี ที่ สุ ด
พระคัมภีรใหมเปนของพวกคริสเตียนเพราะวาเปนเรื่องเลาถึงการประสูติของพระเยซู คํา
สอนของพระเยซู และคริ สตจั กรที่ พระองค ทรงสร าง พระคั มภี ร ใหม แสดงความประสงค
ของพระเจาสําหรับพวกคริสเตียน แตทานควรจะอานพระคัมภีรเดิมดวย พระคัมภีรทั้งเลม
จะมีคาสําหรับทาน
มี อีกประการหนึ่ งที่ เราควรจะพิ จารณา คือเวลาไหนเปนเวลาที่ ดีที่ สุ ดสําหรับ
การอานพระคัมภีร ถาทานตื่ นแตเชาและอุทิศเวลาสําหรับการอานพระคัมภีรและอธิษฐานกอนที่ทานจะไปทํางานหรือโรงเรียน วิธีนี้จะชวยทานไดมากที่สุด ในเวลานี้เปนเวลา
ที่สมองและรางกายพรอมที่จะรับสิ่งตาง ๆ ไดดีและศึกษาไดมากที่สุด
ทานคิดยังไงเกี่ยวกับทหารที่จะตองเขาสนามรบขณะที่สวมชุดนอนอยู หรือนอน
บนเตี ยงด วยเครื่ องแบบพร อมกั บหมวกและป น เขาไม ได ใช ยุ ทธวิ ธี ที่ ถู กต อง และคริ สเตี ยนอุทิ ศเวลาแตในตอนกลางคืนเทานั้ นก็ ไมถู กตองเหมือนกัน ในพระธรรมเอเฟซัส
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บทที่ 6 ขอ 17 มีอยูวา "จงเอาความรอดเปนหมวกเหล็กปองกันศีรษะและจงถือพระ
แสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจา" พระคัมภีรคือพระแสงของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เราควรที่ จะฉวยเอาอาวุ ธแห งพระผู เป นเจาไวในตอนเช าเพื่ อที่ เราจะมีชัยชนะ
ตอสงครามแหงความบาปและซาตานที่ เราจะเผชิญกับมันในวันนั้น ๆ ทานควรจะบังคับ
ตัวทานเองใหพบกับพระเจาในทุก ๆ เชา
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บทที่ 4
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพระเยซูคริสต
พระเยซู ทรงเป น "ผู จั ดความรอดนิ รันดร สําหรั บคนทั้ งปวงที่ เชื่ อฟงพระองค"
(พระธรรมฮีบรู บทที่ 5 ขอ 9) เรารอดโดยความเชื่อในพระเยซู "ดวยวาซึ่งทานทั้งหลาย
รอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ" (พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 2 ขอ 8) แตเราตอง
จําคําที่อยูในพระธรรมยากอบ บทที่ 2 ขอ 20 วา "ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็
ตายแลว" ความเชื่ อที่ ไมเปลี่ ยนแปลงชี วิตของเราและที่ ไมทําใหเราเชื่ อฟงพระเยซู คือ
ความเชื่อที่ตายแลว และไมเปนความเชื่อชนิดที่ชวยใหเรารอดและนําเราไปสวรรค
พระเยซูตรัสวา "ถาทานทั้ งหลายรักเรา จงประพฤติตามบัญญัติของเรา" (พระ
คริสตธรรมยอหน บทที่ 14 ขอ 15) มีพระบัญญัติของพระเยซูสามขอที่ผมตองการอยาก
จะใหทานทราบคือข อแรกเราควรจะรักซึ่ งกั นและกั น "เราใหบั ญญัติ ใหมไวแก เจาทั้ ง
หลายคือใหเจารักซึ่งกันและกัน ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู
ไดวาเจาทั้งหลายเปนสาวกของเรา" (พระคริสตธรรมยอหน บทที่ 13 ขอ 34-35)
คําสั่งอื่น ๆ ที่พระเยซูทรงย้ํานัก ก็คือ เราควรจะรับบัพติศมาหลังจากที่เรามี
ความเชื่อในพระองคและไดความรอดแลว พระเยซูตรัสแกสาวกของพระองควา "เหตุฉะนั้ นทานทั้ งหลายจงออกไปสั่ งสอนชนทุ กชาติ ใหรั บบัพติ ศมาในพระนามแห งพระบิ ดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทที่ 28 ขอ 19)
ผู ที่สมควรจะรับบัพติศมาคือผูที่รับพระเยซูคริสตแลว อันดับแรกของพระคัมภีร
บอกวาตองรับพระเยซูคริสตกอนแลวจึงรับบัพติศมา ดูตัวอยางเชน "ฝายพระองคจึงตรัส
สั่งพวกสาวกวา `ทานทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศขาวประเสริฐแกมนุษยทุกคน ผูใด
เชื่อและรับบัพติศมา ผูนั้นจะรอด แตผูใดไมเชื่อจะตองปรับโทษ'" (พระคริสตธรรมมาระโก บทที่ 16 ขอ 15-16)
ในพระธรรมกิจการ บทที่ 18 ขอ 8 เราอานพบวา "และชาวโครินธหลายคน
เมื่ อได ฟ ง แล วก็ ได เชื่ อถื อและรั บบั พติ ศมา" บางที ข อที่ ดี ที่ สุ ดนั้ นก็ คื อการเห็ นว าการ
เชื่อถือในพระเยซูตองมากอนรับบัพติศมาอยู ในพระธรรมกิจการ บทที่ 8 ขอ 26-40
ในเรื่ องนี้ เราสังเกตเห็นวา ฟลิ ปกําลั งเทศนเรื่ องเกี่ ยวกั บพระเยซูให ขันที เอทิโอเปยฟง
เราจะเริ่ มอานในขอที่ 36 "ครั้ นกําลังเดินทางไปก็มาถึงที่ มีน้ําแหงหนึ่ ง ขันทีจึงบอกวา
`นี่แนะ มีน้ํา มีอะไรขัดของไมใหขาพเจารับบัพติศมา?' และฟลิปจึงตอบวา `ถาทานเต็มใจ
เชื่อทานก็รับได' และขันทีจึงตอบวา `ขาพเจาเชื่ อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระ
เจา' แลวทานจึงสั่ งใหหยุ ดรถมา และคนทั้ งสองลงไปในน้ําทั้ งฟลิ ปกับขันที ฟลิปก็ ให
ทานรับบัพติศมา เมื่อทานทั้งสองขึ้นจากน้ําแลว พระวิญญาณขององคพระผูเปนเจาทรง
รับฟลิปไปเสีย และขันทีนั้นไมไดเห็นทานอีก จึงเดินทางตอไปดวยความยินดี"
จะสังเกตเห็นไดวา ขันทีอยากรับบัพติศมาแตฟลิปไมไดใหศีลบัพติศมาแกเขา
จนเขาสารภาพวาเขาเชื่อในพระเยซูคริสต เพื่อนที่รัก เดี๋ยวนี้ถาทานเชื่อในพระเยซูคริสต
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และไดความรอดแลว พระบัญชาของพระเยซูตอทานนั้นมีอยูวาขณะนี้ทานตองรับบัพติศมาด วย บางทีทานรับบั พติศมาเมื่ อทานยังเป นเด็ กทารกหรืออาจจะรั บบัพติ ศมาหลัง
จากนั้น ถาทานไมเชื่อในพระเยซูใหพระองคเปนพระผูชวยใหรอดในเวลาทานรับบัพติศมา
ทานก็ไมไดรับบัพติศมาตามพระคัมภีร ผมรับบัพติศมาเมื่ออายุ 21 ป แมกระนั้นผมก็
ยังไมไดรับความรอด หลังจากนั้ นเมื่ อผมไดเชื่ อถือพระเยซูแลวก็ไดรับความรอด ผมจึง
เลือกรับบัพติศมาในการเชื่อฟงพระเจาอีกครั้ง
มี อี กประการหนึ่ งที่ เราควรจะพิ จารณาเกี่ ยวกั บวิ ธี การรั บ บั พติ ศมาที่ ถู ก ต อง
คําวาบัพติศมาในพระคัมภีรใหมมาจากคําวา บัพติศโต เปนภาษากรีก เวลาเขียนพระ
คัมภีรใหมเปนภาษากรีก บัพติศโตหมายความวา "จุมลงไปในน้ํา" หรือ "ดําใหมิด"
บั พติ ศมาโดยวิ ธี การจุ ม เป นวิ ธี เดี ยวของการบั พติ ศมาที่ คริ สตจั กรทุ กแห งใช
กันใน 400 ป แรกของสมัยคริสเตียน พวกคริสตังของกรีกกําลังใช บัพติศมาดวยการจุ ม
ชาวกรีกทราบความหมายของภาษาของเขาอยางดี
เราไดกลาวถึงพระธรรมกิจการ บทที่ 8 ขอ 26-40 ที่มีเรื่องเกี่ยวกับบัพติศมา
ขันทีเอทิโอเปยแลว จงสังเกตดูวาขันทีรับบัพติศมาโดยการจุม "คนทั้งสองลงไปในน้ําทั้ง
ฟลิ ปกับขันที ฟลิ ปก็ให ทานรับบั พติศมา เมื่ อทานทั้ งสองขึ้ นจากน้ําแลว" (พระธรรม
กิจการ บทที่ 8 ขอ 38-39) เราจะสังเกตเห็นไดวาทั้งสองไดลงไปในน้ํา ถาฟลิปไมไดให
บั พติ ศมาขันที โดยการจุ มแตใหโดยการพรมน้ําหรื อเทน้ําแล วฟ ลิปคงจะอยู ริ มฝ งน้ําและ
เติมน้ําใสแกวหรือใสมือ
ยอห นผู ให บัพติศมาก็ให บัพติศมาโดยการจุ มเหมื อนกัน "ยอหนก็ ใหบัพติ ศมา
อยูที่ อายโนนใกลหมู บานสาลิมเหมือนกัน เพราะที่นั่ นมีน้ํามาก และผู คนก็พากันมารับ
บัพติศมา" (พระคริสตธรรมยอหน บทที่ 3 ขอ 23) เขาตองการน้ํามากเพราะวาเขาตอง
ใชจุมคนที่รับบัพติศมา
เราตองการรับบัพติศมาในวิธีเดียวกับที่ พระเยซูทรงรับ พระคริสตธรรมมัทธิว
บทที่ 3 ขอ 16 บอกเราถึงวิธีการที่พระเยซูทรงรับ "และพระเยซูเมื่อพระองคทรงรับบัพติศมาแลว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ํา" พระองคเสด็จขึ้นจากน้ําไมไดถาพระองคทรงรับ
บัพติศมาโดยการพรมน้ําหรือเทลง
ที่จริงความสําคัญของการรับบัพติศมาบอกเราวา ควรจะรับบัพติศมาโดยการจุม
บัพติศมาเปนแบบฉบับให เห็นว า บรรดาผู เชื่ อถื อจะเป นเชนเดียวกั บพระเยซูในการตาย
การฝงศพและการฟนคืนชีพ พระธรรมโคโลสี บทที่ 2 ขอ 12 กลาววา "และไดถูกฝงไว
กับพระองคในพิธีบัพติศมาแลว และในพิธีนั้ นทานไดเปนขึ้ นมากับพระองคดวยโดยเชื่ อ
ในการกระทําของพระเจา ผูไดทรงบันดาลใหพระองคเปนขึ้นมาจากความตาย"
เมื่ อคนที่ รั บ พระเยซู คริ สต ยอมรั บ บั พ ติ ศมาด วยน้ํา ก็ แสดงว าเขาสารภาพให
ทุกๆคนทราบวาเขาเปนคริสเตียนแลว และกําลังบอกใหรูวาเขาไดตายจากความบาป ถูก
ฝงไวโดยการรับบัพติศมาและฟ นคืนชีวิตใหมเดินไปกับพระเยซูคริสต เราจะเห็นไดจาก
12

พระคัมภีรที่ วา "ทานไมรู หรือวา เราทั้ งหลายที่ ไดรับบัพติศมาเขาในพระเยซูคริสตก็ได
รับบัพติ ศมานั้ นเข าในความตายของพระองค เหตุฉะนั้ นเราจึงถูกฝ งไวกั บพระองคแลว
โดยการรับบัพติศมาเขาสวนในความตายนั้ น เหมือนกับที่ พระคริสตไดทรงถูกชุบใหเปน
ขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอยางไร เราก็จะไดดําเนินตามชีวิตใหม
ดวยอยางนั้น" (พระธรรมโรม บทที่ 6 ขอ 3-4)
ท านได รั บบั พ ติ ศมาตามแบบอย างพระคั มภี ร โดยการจุ มแล วหรื อยั ง? ถ ายั ง
ผมขอแนะนําให ท านรั บ บั พ ติ ศมาเสี ย โดยเร็ วที่ สุ ดเท าที่ จะเป น ไปได อย าให พ ระเยซู
คริสตตรัสกับทานวา "เหตุไฉนทานทั้งหลายจึงเรียกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจา
ขา' แตไมกระทําตามที่เราบอกนั้น?" (พระคริสตธรรมลูกา บทที่ 6 ขอ 46)
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บทที่ 5
เชื่อฟงคําสั่งสอนของพระเยซูคริสต (ตอ)
ก อนที่ จะจบหั วข อของการเชื่ อฟ ง พระเยซู คริ สต ก็ ยั งมี อี ก 1 ข อที่ เราควรจะ
พิจารณา "และอยาเมาเหลาองุนซึ่งจะทําใหเสียคน แตจงประกอบดวยพระวิญญาณ" (พระ
ธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ขอ 18) เมื่อคนที่รับเชื่อพระเยซูคริสตยอมใหพระองคเปนพระผู
ช วย ในทั นที ทั นใดนั้ นเขาก็ บั พติ ศมาเข าเป นกายอั นเดี ยวกั บพระเยซู โดยพระวิ ญญาณ
บริสุ ทธิ์ "เราทั้ งหลายไดรับบั พติศมาโดยพระวิ ญญาณองค เดียวเข าเปนกายอันเดียวกัน
และพระวิญญาณองคเดียวกันนั้นซาบซานอยู" (พระธรรม 1 โครินธ บทที่ 12 ขอ 13)
ผูที่เชื่อในพระเยซูนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยูกับเขาดวย "ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึ่งทานไดรับจากพระ
เจา ทานไมใชเจาของตัวทานเอง" (พระธรรม 1 โครินธ บทที่ 6 ขอ 19) "ถาพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตอยูในทานทั้งหลายจริง ๆ แลว ทานก็มิไดอยูฝายเนื้อหนัง แตอยู
ฝายพระวิญญาณ ผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมเปนของพระองค" (พระ
ธรรมโรม บทที่ 8 ขอ 9) คริสเตียนสามารถจะรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณเขาเปนกาย
อันเดียวกับพระคริสต และพระวิ ญญาณบริสุทธิ์ จะสถิตในตัวเขา แตยั งไมประกอบด วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ
คริสเตียนประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เต็มบริบูรณไดอยางไร? เราจะเริ่ ม
ตอบคําถามนี้ โดยการสมมุติวา เรามีแกวน้ําที่ เติมน้ําไวเต็มแลว ถาเราจะเติมน้ํานมเรา
จะตองเทน้ําออกจากแกวกอน ถาใครอยากจะเติมดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะตองทําตัว
เองใหปราศจากความบาป และกําจัดความปรารถนาของตัวเอง การกระทํานี้ทําไดโดยการ
สารภาพความผิดบาปกับพระเจา "ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่ อและ
เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น"
(พระธรรม 1 ยอหน บทที่ 1 ขอ 9) พระเจาทรงหวังใหเราละทิ้งความบาปขณะที่เรา
สารภาพความบาปนั้ น "คนที่ ปกปดความบาปของตัวไวจะไมเจริญ แตคนที่ รับสารภาพ
และละทิ้งการผิดของตนเสียจะประสพความเมตตา" (พระธรรมสุภาษิต บทที่ 28 ขอ 13)
ถาใครอยากจะประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เต็มบริบูรณ ก็ตองเชื่ อฟงพระ
เจา "เราทั้งหลายจึงเปนพยานของพระองคถึงเรื่องเหลานี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระ
เจาไดทรงประทานใหทุกคนที่เชื่อฟงพระองคนั้นก็เปนพยานดวย" (พระธรรมกิจการ บท
ที่ 5 ขอ 32) เราตองยอมมอบตัวเองใหแกพระเจาดังที่เราจะเห็นไดในขอตอไปนี้ "อยา
ยกอวัยวะของท านให แกบาป ใหเป นเครื่ องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของทานแด
พระเจ า เหมื อนหนึ่ ง คนที่ เป นขึ้ นมาจากความตายแล ว และจงให อวั ยวะของท านเป น
เครื่องใชในการชอบธรรมถวายแดพระเจา" (พระธรรมโรม บทที่ 6 ขอ 13 ) "พี่นองทั้ง
หลาย ดวยเหตุนี้ โดยเห็นแก ความเมตตากรุณาของพระเจา ข าพเจ าจึงวิ งวอนทานทั้ ง
หลายใหถวายตัวของทานแดพระองคเพื่ อเปนเครื่ องบูชาที่ มีชีวิต อันบริสุทธิ์ และเปนที่
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พอพระทัยพระเจา ซึ่งเปนการปรนนิบัติอันสมควรของทานทั้งหลาย" (พระธรรมโรม บทที่
12 ขอ 1)
ในขั้ นต อไปท านควรจะขอให พระเจ าเติ มพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ ให แก ท านด วย
ความเชื่อมั่น "เพราะฉะนั้น ถาทานทั้งหลายเองผูเปนคนบาปยังรูจักใหของดีแกบุตรของ
ตน ยิ่งกวานั้นสักเทาใด พระบิดาของทานผูทรงสถิตในสวรรค จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แกผูที่ขอตอพระองค" (พระคริสตธรรมลูกา บทที่ 11 ขอ 13) เราบอกทาน
แลววาพระวิญญาณบริสุทธิ์ สถิตอยู กับบรรดาคริสเตียน ถาอานขอความนี้ เปนภาษากรีก
เราจะเขาใจความหมายที่ วา เวลาใครขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากพระเจาและไดพระวิญญาณบริสุทธิ์แลวก็จะไดรับอํานาจจากพระเจาไปเปนพยานได
เราทราบความประสงค ของพระเจ าตอเราวา เราจงประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เต็มบริบูรณ เพราะวาพระองคทรงสั่ งเราแลววาเราจงประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ "และนี่ คือความมั่ นใจที่ เรามีตอพระองค คือถาเราทูลขอสิ่ งใดตามพระประสงค
ของพระองค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา และถาเรารูวาพระองคทรงโปรดฟงเรา เมื่อเราทูล
ขอสิ่งใด ๆ เราก็รูวาเราไดรับตามที่เราทูลขอจากพระองคนั้น" (พระธรรม 1 ยอหน บทที่
5 ขอ 14-15)
สุดทายนี้ควรเรียกรองสิทธิประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเชื่อ "เพื่อ
พระพรของอับราฮัมจะไดมาถึงคนตางชาติทั้ งหลายเพราะพระเยซูคริสต เพื่ อเราจะไดรับ
พระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อ" (พระธรรมกาลาเทีย บทที่ 3 ขอ 14)
ตอไปนี้จะเปนการทบทวนดูวาเราประกอบดวยพระวิญญาณไดอยางไร
1. ทานจะตองทําตัวเองใหปราศจากความบาปและกําจัดความปรารถนาของตัว
เองโดยการสารภาพความบาป และใหพระโลหิตของพระเยซูลางบาปของทานใหสะอาด
2. เชื่อฟงและยอมทําตามพระเจา
3. ทานควรจะขอใหพระเจาเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์ใหแกทาน
4. ควรเรียกรองสิทธิประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
ถ าทําตาม 4 ข อนี้ แล วเราจะทราบได อย างไรว าเราประกอบด วยพระวิ ญญาณ
บริ สุทธิ์ ? เราจะเห็นสวรรค เปดออกไหม? เราจะเห็นมโนภาพไหม? เราจะได ยินเสี ยง
กรอบแกรบของปกทูตสวรรคไหม? ผมไม เชื่ อวาจะมีอะไรเกิดขึ้ นที่ แสดงใหเห็ นวาเรา
ประกอบด วยพระวิ ญญาณบริสุ ทธิ์ มี ทางที่ เราจะทราบว าเราประกอบดวยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ กอนที่ ผมจะบอกวามันเปนอะไร ขอถามคําถามสักขอวาทานทราบไดอยางไรวา
ทานไดรับความรอดแลว? มีทางเดียวที่เปนไปไดและทราบแนนอนวาทานไดรับความรอด
แลวคือเปนเชนนี้ ก็ดวยเหตุที่เราไดวางใจในพระเจาและพระคัมภีรนั่นแหละ พระเจาตรัส
ไววาถาเรามีความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต พระองคจะใหความรอด ดังนั้นเมื่อเรามีความ
เชื่ อมั่ นในพระเยซูคริสต เราจึงทราบวาเราไดรับความรอดแลว เพราะพระเจาไมทรงผิด
พระสัญญา ถาเราไมไดรับความรอด พระเจาก็ทรงผิดพระสัญญาและพูดปด นี่เปนไปไม
15

ได
เมื่อทําตาม 4 ขอนี้แลวเราก็ทราบวาเราประกอบดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์แลว
ดวยเหตุเดียวกันกับที่ วา เราไดไววางใจในพระเจาและพระคัมภีร การประกอบดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เต็มบริบูรณ จะมีขอสําแดง 2 ประการ ประการที่ หนึ่ งเปนผลของพระ
วิญญาณ "ฝายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน เรื่องอยาง
นี้ไมมีพระบัญญัติหามไวเลย" (พระธรรมกาลาเทีย บทที่ 5 ขอ 22-23) ประการที่สอง
จะมีความกลาและอํานาจมากขึ้ นในการที่ จะเปนพยานฝายพระเยซู "แตทานทั้ งหลายจะ
ได รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่ อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือทาน และทานทั้ ง
หลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่ วแควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่
สุดปลายแผนดินโลก" (พระธรรมกิจการ บทที่ 1 ขอ 8)
เมื่ อเราประกอบดวยพระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ เราจะไมมี พระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ เพิ่ ม
ขึ้น แตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใชเราไดมากขึ้น อีกประการหนึ่ง ผมอยากจะบอกทานวา
เรารับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดเพียงครั้ งเดียว แตเราประกอบดวยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ ไดหลายครั้ ง คริสเตียนพวกแรกประกอบดวยพระวิ ญญาณบริสุทธิ์ ในพระ
ธรรมกิ จการ บทที่ 2 ขอ 4 คริ สเตียนพวกเดียวกันประกอบดวยพระวิ ญญาณบริสุทธิ์ อีก
ครั้งหนึ่งในพระธรรมกิจการ บทที่ 4 ขอ 31 ที่จริง พระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ขอ 18 ใน
ภาษากรีกบอกเราวา "จงประกอบดวยพระวิญญาณสม่ําเสมอ" เราควรจะยอมถวายชีวิต
เราแกพระเจาทุกๆเชา และขอใหพระองคประสิทธิ์ ประสาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ อันเต็ม
บริบูรณใหแกเรา
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บทที่ 6
การเปนพยานฝายพระเยซูคริสตโดยสม่ําเสมอ
ในพระธรรมกิจการ บทที่ 1 ขอ 8 เราจะพบคําสั่งของพระเยซูซึ่งมีตอสาวกของ
พระองควา "แตทานทั้ งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะ
เสด็จมาเหนือทาน และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย
แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก"
พระเยซูทรงสั่งสาวกในพระคริสตธรรมมาระโก บทที่ 16 ขอ 15 วา "ทานทั้ ง
หลายจงออกไปทั่ วโลกประกาศขาวประเสริฐแก มนุษย ทุกคน" จากข อความนี้ เราสังเกต
เห็นวาพระเยซูทรงสั่งใหสาวกออกไปเปนพยานฝายพระองค
นี่เปนสิ่งสําคัญที่เราจะเห็นวา พระเยซูทรงตรัสอะไรกับสาวกในพระคริสตธรรม
มัทธิว บทที่ 28 ขอ 19-20 "เหตุฉะนั้นทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับ
บัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษา
สิ่ งสารพั ดซึ่ งเราได สั่ งพวกท านไว นี่ แหละเราจะอยู กับท านทั้ งหลายเสมอไป จนกว าจะ
สิ้นโลก เอเมน"
ขอความนี้ เราเรียกวาเปนคําบัญชาที่ ยิ่ งใหญ กรุณาสังเกตดูวาขอความนี้ มี 3
ระยะ
1. ออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศเกี่ยวกับพระเยซู
2. บัพติศมาทุกคนที่รับพระเยซู
3. สอนคริสเตียนใหมใหถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูไดสั่งพวกสาวกไว
เราควรจะสังเกตดูขอที่ 3 พระเยซูมีคําสั่งหลายอยางใหแกสาวกแตคําสั่งที่พระ
องคเนนวาใหเขาเปนพยานฝายพระองคตามที่ อานไปแลว การเปนพยานเปนการรับผิด
ชอบของเราเชนเดียวกับสาวกของพระองค
การเปนพยานหมายความวาอะไร? ทานเคยไปดูการไตสวนในศาลไหม? คนที่
เป นพยานจะยืนขึ้ นให การเรื่ องราวที่ เขาได เห็นและได ยินมาตามความเป นจริง ผู ที่ เปน
พยานฝายพระเยซูก็เชนเดียวกัน เขาใหการตามความเปนจริงที่เขาทราบเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต เชนพระองคเปนพระบุตรของพระเจา พระองคตายแทนความบาปของพวกเรา พระ
องคทรงฟนคืนชีพ และถาเราเชื่อวาพระองคเปนพระผูชวยใหรอด เราจะไดรับความรอด
และไดไปสวรรค
พวกคริสเตียนในคริสตจักรแรกตระหนักใจวา การเปนพยานฝายพระเยซูคริสต
เปนการรับผิดชอบสําหรับเขาและเขาเชื่อฟง พระธรรมกิจการ บทที่ 8 เปนขอความบันทึก
การเปนพยานของเขา ขอความที่ 1 บอกเราวา "การที่เขาฆาสเทเฟนเสียนั้นเซาโลก็เห็น
ชอบดวย คราวนั้ นเกิดการขมเหงคริสตจักรครั้ งใหญในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษยทั้ งปวง
นอกจากพวกอัครสาวกไดกระจัดกระจายไปทั่วแวนแควนยูเดียกับสะมาเรีย"
บรรดาผูประกาศ (อัครสาวก) ยังพักอยูในกรุงเยรูซาเล็มเมื่ อการขมเหงมาถึง
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คริสตจักร คริสเตียนธรรมดาก็ออกไปจากเมืองแลว ขอที่ 4 กลาวถึงคริสเตียนทําอะไร ๆ
ในแควนยูเดียและแควนสะมาเรีย "ฝายศิษยทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศ
พระวจนะนั้น" เขาโจษกันถึงพระเยซูที่ตลาด สี่แยก และจากบานหนึ่งถึงอีกบานหนึ่ง เรา
ควรจะมีความซื่ อสัตยในการเปนพยาน ญาติและเพื่ อนของทานจะตกนรกถาเขาเสียชีวิต
โดยที่ ไม ไดรั บเชื่ อในพระเยซู ทานควรจะเรียนการเป นพยานชวยคนอื่ นใหรั บพระเยซู
คริสตโดยใชพระคัมภีรอยางไร สิ่ งที่ สําคัญที่ สุดที่ คริสเตียนจะทําไดคือ ชวยคนอื่นใหรับ
เชื่อในพระเยซูคริสต
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บทที่ 7
อธิษฐานทุก ๆ วัน
การอธิษฐานเปนศูนยกลางของชีวิตฝายจิตวิญญาณของเรา ถาเราไมอธิษฐาน
ทุก ๆ วันจะทําใหชีวิตฝายจิตวิญญาณเติบโตชาลง พระเจาตรัสกับเราในขณะที่เราอาน
พระคัมภีร เราไดสนทนากับพระเจาเมื่อเราอธิษฐาน เราตองการการติดตอ 2 ทางนี้กับ
พระองคในเมื่ อเราอยากมี ชีวิตฝายจิ ตวิญญาณที่ เจริญขึ้ น ท านจงคิ ดดูที หรือวาจะผิด
ธรรมดาไปเพี ยงไรถ าพ อไม พู ดกั บลู กและลู กไม พู ดกั บพ อ เช นเดี ยวกั นนี้ ก็ จะเป นการ
ผิ ดธรรมดาฝ ายจิ ตวิ ญญาณเหมื อนกั นถ าพระบิ ดาในสวรรค และบุ ตรของพระเจ าจะไม
สนทนากันเลย
ผมขอแนะนําใหท านอ านพระคัมภี รในตอนเชาทุกๆวั น ในเวลาเดียวกันท าน
ควรจะอธิษฐานดวย กษัตริยดาวิดทราบถึงความสําคัญในการอธิษฐานในตอนเชา "ขาแต
พระเยโฮวาห ในเวลาเชาพระองคคงจะไดยินเสียงของขาพเจา ในเวลาเชาขาพเจาจะถวาย
คําอธิษฐานและจะเฝาคอยพระองค" (พระธรรมสดุดี บทที่ 5 ขอ 3) พระเยซูคริสตก็ฝก
อธิษฐานในตอนเชาเหมือนกัน "ครั้ นเวลาเชามืดพระองคไดทรงลุกขึ้ นเสด็จออกไปยังที่
เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น" (พระคริสตธรรมมาระโก บทที่ 1 ขอ 35)
ผูที่ไมไดบอกนามไดแนะนําการอธิษฐานไว 4 ขั้นตอนเปนลําดับดังนี้
การนมัสการ
ตัวอยางในการอธิษฐานคือ "ขาแตพระบิดาแหงขาพระองคทั้งหลาย ผูทรงสถิต
ในสวรรค ขอใหพระนามของพระองคเปนที่เคารพสักการะ" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทที่
6 ขอ 9) จงทูลพระเจาวาทานรักพระองค สรรเสริญพระองคในความบริสุทธิ์ , ความ
เฉลียวฉลาด, ความรัก, อํานาจ, ความยิ่งใหญของพระองค เมื่อกษัตริยดาวิดอธิษฐาน
ทานอธิษฐานแบบนี้ที่เราเห็นในพระธรรม 1 พงศาวดาร บทที่ 29 ขอ 11 วา "ขาแตพระ
เยโฮวาห ยศศักดิ์ อํานาจ รัศมี ความชัยชนะและเดชานุภาพ คงมีแกพระองค เพราะ
สรรพสิ่ ง ในสวรรค ก็ ดี ที่ พิ ภพโลกก็ ดี เป นของพระองค ข าแต พระเยโฮวาห ราชสมบั ติ
สิทธิ์ขาดแกพระองค พระองคทรงสถิตอยูเหนือสิ่งสารพัด"
การสารภาพ
คริ สเตียนยอมทําตามการยั่ วยุในเวลาที่ ออนแอและทําบาปได
เราควรจะ
พยายามเอาชนะการยั่วยุ แตถาเราทําบาปเราควรจะสารภาพกับพระเจาทันที มิตรภาพ
ของเรากับพระเจาก็จะไมขาดกัน เราควรจะออกชื่อโดยเฉพาะความบาปที่กระทํานั้น พระ
ธรรม 1 ยอหน บทที่ 1 ขอ 9 เปนสัญญาที่มีคาจากพระเจาใหแกคริสเตียน "ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ
ทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น" ผมขอแนะนําวาทานควรจะจําขอความนี้ไว มัน
จะชวยทานไดในตลอดชีวิตคริสเตียนของทาน
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สังเกตดูวากษัตริยดาวิดสารภาพบาปของทานอยางไร "เพราะขาพเจารู สํานึก
การลวงละเมิดของขาพเจาแลวและการบาปของขาพเจาก็อยู ตอหนาขาพเจาเสมอ ขาพเจาไดกระทําผิดตอพระองค ตอพระองคแตผูเดียว และไดกระทําชั่วตอพระเนตรพระองค
ขอทรงฟอกลางขาพเจาและขาพเจาจะขาวกวาหิมะ" (พระธรรมสดุดี บทที่ 51 ขอ 3-4,
7) ในเมื่ อเราสารภาพความบาปของเราและละทิ้ งความบาปนั้ นแลว พระเจาก็ทรงอภัย
โทษใหเราและพระโลหิ ตขององคพระเยซู คริสต ก็ลางเราใหสะอาดหมดมลทิน ในพระ
ธรรมสุภาษิต บทที่ 28 ขอ 13 มีอยูวา "คนที่ปกปดความบาปของตัวไวจะไมเจริญ แตคน
ที่ รับสารภาพและละทิ้ งความผิดของตนเสียจะประสพความเมตตา" และในพระธรรม 1
ยอหน บทที่ 1 ขอ 7 มีอยูวา "พระโลหิตของพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองคก็ชําระเรา
ทั้งหลายใหปราศจากบาปทั้งสิ้น"
การแสดงความขอบคุณ
พระธรรม 1 เธสะโลนิกา บทที่ 5 ขอ 18 บอกวา "จงขอบพระคุณในทุกกรณี
เพราะนี่แหละเปนน้ําพระทัยของพระเจา ซึ่งปรากฏอยู ในพระเยซูคริสตเพื่ อทานทั้งหลาย"
มีหลายสิ่ งที่ เราจะขอบพระคุ ณพระเจา เชนสําหรับในสวนพระองค สําหรับความกรุณา
ปราณีของพระองค สําหรั บของประทานคือพระเยซู คริสต สําหรั บของประทานคือชี วิต
นิรันดร และพระคัมภีร และครอบครัวของทาน บาน อาหาร สุขภาพอันดี เสื้อผาเปนตน
การรองขอ
ตอนนี้ เป นตอนที่ เราจะอธิ ษฐานสําหรั บ ผู อื่ นและตั วเรา ในพระคริ สตธรรม
ยอหน บทที่ 16 ขอ 24 พระเยซูตรัสวา "แมจนบัดนี้ทานยังไมไดขอสิ่งใดในนามของเรา
จงขอเถิดแลวจะได เพื่ อความชื่ นชมยินดีของท านจะมีเต็ มเป ยม" ควรจะรองขอสําหรับ
ความตองการในประเทศของทาน ครอบครัว เพื่อน คริสตจักร นักเทศน มิชชันนารีและ
ตัวเอง ไมมีอะไรที่ มากเกินไปหรือน อยเกินไปที่ จะนํามาอธิ ษฐานตอพระเจา ผู มีป ญญา
กลาววา "ชีวิตเปนสิ่งซึ่งแตกหักไดงาย ควบคุมไวไดดวยการอธิษฐาน"
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บทที่ 8
ใหเกียรติพระเจาโดยการถวายรอยละ 10 ของรายได
พระคัมภีรเดิมและใหมสอนใหถวายรอยละ 10 ของรายไดใหแกพระเจา การ
ถวายรอยละ 10 ของรายไดจะชวยในการบํารุงคริสตจักร "น้ําแหงชีวิตฟรีแตทอน้ํามีสินคา" (น้ําแหงชีวิตนั้ นไดแกความรอดซึ่ งเปนของไดฟรี แตทอน้ํามีสิ นคานั้ นไดแกการที่
ตองบํารุงคริสตจักรเชน คาไฟฟา คาน้ํา คาเชา คาใชจายของนักเทศน เปนตน)
ผมจะอธิบายเพิ่มเติมถึงผูที่ถวายรอยละ 10 ของรายไดพอสังเขป
อับรามเริ่มตนถวายรอยละ 10 ของรายได "เมลคีเซเดคผูเปนทั้งกษัตริยเมือง
ซาเลมและปุโรหิตของพระเจาผูสูงสุด ก็นําขนมปงกับน้ําองุนมาให อับรามก็ยกหนึ่งในสิบ
จากขาวของนั้นถวายแกกษัตริยเมลคีเซเดค" (พระธรรมปฐมกาล บทที่ 14 ขอ 18, 20)
ยาโคบก็ทําตอไปในการถวายรอยละ 10 ของรายได "กอนหินซึ่งขาพระองคตั้ง
ไวเปนเสาสําคัญ จะเปนที่ ประทับของพระเจา และทุกสิ่ งที่ พระองคทรงประทานแกขาพระองค ขาพระองคจะถวายหนึ่งในสิบแกพระองค" (พระธรรมปฐมกาล บทที่ 28 ขอ
22)
โมเสสยืนยันในการถวายรอยละ 10 ของรายได "และสวนสิบลดหนึ่งแตบรรดา
ขาวพืชที่แผนดินก็ดี หรือผลตนไมทั้ งปวงก็ดี เปนของพระเยโฮวาห เปนของบริสุทธิ์ แก
พระเยโฮวาห" (พระธรรมเลวีนิติ บทที่ 27 ขอ 30)
พระเจามีคําสั่งการถวายรอยละ 10 ของรายไดในพระธรรมมาลาคี บทที่ 3 ขอ
8-10 วา "ควรหรือที่มนุษยจะฉอโกงพระเจา? แตเจาทั้งหลายไดฉอโกงเรา แลวเจาทั้ง
หลายวา เราไดฉอโกงพระองคในสิ่ งไรกัน? ก็ในสวนสิบชักหนึ่ งและในเครื่ องถวายบูชา
นะซี เจาทั้งหลายตองถูกแชงดวยคําแชง เพราะเจาทั้งหลายทั่วทั้งเมืองไดฉอโกงเรา พระ
เยโฮวาห จอมพลโยธาตรัสตอไปวา จงเอาบรรดาส วนสิ บชักหนึ่ งนั้ นมาส่ําสมไวในคลัง
เพื่ อจะมี โภชนาหารในวิหารของเราและจงมาลองดูเราในเรื่ องนี้ ดูทีหรือวา เราจะเปด
บัญชรทองฟาใหเจาและเทพรใหแกเจาจนเกินความตองการหรือไม"
พระเจาตรัสวาจะแชงสาปคนที่ไมถวายรอยละ 10 ของรายไดและจะอวยพรใหญ
ยิ่งใหแกคนที่ถวายรอยละ 10 ของรายได ตามปกติจะพบวาคริสเตียนที่ถวายรอยละ 10
ของรายไดนั้น ที่เหลืออีกรอยละ 90 มักจะทําประโยชนไดมากกวาที่เก็บไวเองรอยละ 100
จอหน ดี รอคเคแฟเรอร พูดว า "ผมจะไมมี วันสามารถถวายร อยละ 10 ของ 20
ลานบาทไดถาผมไมเคยถวายรอยละ 10 ของรายไดครั้งแรกกอนคืออาทิตยละ 35 บาท"
พระเยซูยกยองการถวายรอยละ 10 ของรายได "วิบัติแกเจา พวกธรรมาจารย
และพวกฟาริสี คนหนาซื่ อใจคด ดวยพวกเจาถวายสิบลดหนึ่ งของสะระแหน ยี่ หราและ
ขมิ้น สวนขอสําคัญแหงพระบัญญัติ คือการพิพากษา ความเมตตา ความเชื่อนั้นไดละเวน
เสี ย สิ่ งเหลานั้ นพวกเจาควรได กระทําอยู แลว แต สิ่ งอื่ นนั้ นไม ควรละเวนดวย" (พระ
คริสตธรรมมัทธิว บทที่ 23 ขอ 23) พระเยซูบอกพวกนั้นวา เขาควรจะถวายรอยละ 10
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ของรายไดแตพวกนั้ นไม ควรละเว นการกระทําอั นชอบธรรมในชีวิ ตในขณะเดียวกั นกั บที่
ถวายรอยละ 10 ของรายไดดวย
ซาตานจะพยายามทําใหทานเชื่อวาทานมีไมพอที่จะถวายรอยละ 10 ของรายได
แตความจริงทานไมมีในสวนที่ทานจะไดรับเมื่อทานถวายรอยละ 10 ของรายไดตางหาก
คนหนึ่งถามวา "ทานจะทําอะไรบางถาพระเจารับเงินถวายของทานไปคูณกับ 10 และทํา
ใหเปนรายไดของทานสําหรับ 1 อาทิตย? ทานจะไดเทาไร? ทานจะรูสึกพอใจกับรายได
ของทานไหม? ถาพระเจาทําใหทานเจริญขึ้นตามที่ทานถวาย ทานจะเปนอยางไร?"
ทุก ๆ ป คุณ จอรจ มอร เขียนคําเหลานี้ไวในกระเปา "อะไรที่ผมจายแลวผม
เคยมี อะไรที่ ผมเก็บก็ หาย อะไรที่ ผมถวายก็ยั งมีอยู " คุ ณมอร พูดถู ก พระเยซู ตรัสวา
"อย าสะสมทรัพยสมบั ติไว สําหรั บตัวในโลก แต จงสะสมทรั พยสมบัติไวสําหรับตั วใน
สวรรค" (พระคริสตธรรมมัทธิว บทที่ 6 ขอ 19-20) เราทําเชนนั้นเมื่อเราถวายรอยละ
10 ของรายไดหรือจะถวายใหมากกวานั้นก็ได
ขอแนะนําและความคิดเห็นของผมในการเจริญเติบโตฝายจิตวิญญาณก็คือ จง
ฝกหลักการนี้ ดวยความสัตยซื่อ ผมขอรับประกันวาทานจะทําไดสําเร็จตามคําสั่ งของพระ
ผูเปนเจาของเราที่วา "จงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรูเกี่ยวกับพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาพระผูชวยใหรอดของเรา" (พระธรรม 2 เปโตร บทที่ 3 ขอ 18)
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