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วันที่ 1: หน้าที่สองประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การท างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มี 2 

ประการ ประการแรกคือ การน าเราให้ยอมรับพระคริสต์และรับบัพติศมาในน  า การท างานของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ประการแรกนี เกิดขึ นได้กับทุกคน 

หน้าท่ีประการท่ีสองของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การเติมคริสเตียนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือคนๆ
นั นจะสามารถด าเนินชีวิตคริสเตียนอย่างแท้จริงและท างานรับใช้พระเจ้าอย่างถ่องแท้ การท างานของพระ
วิญญาณบริสุทธิป์ระการท่ีสองนี ไม่ใช่ส าหรับผู้ไม่เช่ือในพระเจ้า แต่เป็นการท างานในผู้ท่ีเช่ือพระเยซูคริสต์
เท่านั น  

พระเยซูได้กล่าวไว้ว่า โลกไม่สามารถรับเอาเราในสภาพแบบนี  “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะ
ประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป  คือพระวิญญาณแห่ง
ความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์ แตท่่านทั งหลายรู้จักพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน” ยอห์น 14:16-17 

พระเยซูได้กล่าวไว้ว่า ในวันเพ็นเทคอสต์และหลังวันเพ็นเทคอสต์ ประสบการณ์บัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์นั นเกิดขึ นได้กับผู้เชื่อทุกคน เมื่อพระองค์กล่าวว่า “เขาจะอยู่ในตัวคุณ” ประสบการณ์การได้รับ
การเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี มีให้คุณในวันนี  

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในทุกเร่ือง พระองค์บังเกิดในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้รับการทรงน า
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่และรับบัพติศมาในน  า หลังจากรับบัพติศมาในน  าไม่นานพระองค์
ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทูลขอในขณะท่ีพระองค์รับบัพติศมาในน  า ซึ่งสามารถพบได้
ในลูกา 3:21,22 กล่าวไว้ว่า “อยู่มาเมื่อคนทั งปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะเมื่อทรง
อธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และ
พระสุรเสียงมาจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราโปรดปรานท่านมาก” 

หลังจากได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ได้รับการเตรียมพร้อมท่ีจะเดินไปข้างหน้า
ด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อท าสงครามต่อสู้กับซาตานอย่างไม่เคยมาก่อน 

“พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เสด็จกลับมาจากแม่น  าจอร์แดนและพระวิญญาณ
ทรงน าพระองค์ไปยังถิ่นกันดาร พระองค์ทรงถูกมารทดลองท่ีนั่นเป็นเวลาสี่สิบวัน ในระหว่างนั นพระองค์ไมได้
เสวยอะไรเลย เมื่อสิ นสี่สิบวันแล้วพระองค์ก็ทรงหิว มารทูลว่า ‘ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า ก็จงสั่งก้อนหิน
เหล่านี ให้กลายเป็นขนมปัง’ พระเยซูตรัสตอบว่า ‘มีค าเขียนไว้ว่า มนุษย์ไม่อาจด ารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่าง
เดียว’ มารน าพระองค์ขึ นไปยังท่ีสูงและส าแดงให้พระองค์เห็นอาณาจักรทั งหมดของโลกในคราวเดียว และทูล
พระองค์ว่า ‘สิทธิอ านาจและความโอ่อ่าตระการทั งหมดนี เรายกให้ท่าน เพราะสิ่งเหล่านี ได้ถูกมอบไว้แก่เราแล้ว
และเราจะยกให้ใครก็ได้ตามใจชอบ ฉะนั นหากท่านนมัสการเรา ทั งหมดนี จะเป็นของท่าน’ พระเยซูตรัสตอบว่า 
‘มีค าเขียนไว้ว่า จงนมัสการพระองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว‘ มารน าพระองค์มายัง
กรุงเยรูซาเล็มและให้พระองค์ทรงยืนท่ีจุดสูงสุดของพระวิหารแล้วทูลว่า ‘ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จง
กระโดดลงไปจากท่ีนี่เถิด เพราะมีค าเขียนไว้ว่า ‘พระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์เรื่องท่าน ให้
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ระแวดระวังพิทักษ์รักษาท่าน ทูตเหล่านั นจะยื่นมือประคองท่าน เพ่ือไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน’ พระเยซูตรัส
ตอบว่า ‘มีกล่าวไว้ว่า อย่าลองดีกับองค์พระผู้เป็นพระเจ้าของท่าน’ เมื่อมารทดลองทุกอย่างนี แล้วก็ละพระองค์
ไปจนถึงโอกาสเหมาะ” ลูกา 4:1-13 

พระองค์ได้รับการเติมพลังเพ่ือเทศนาส่ังสอนเร่ืองอาณาจักรของพระเจ้า ท าการประกาศศาสนาโดยการ
รักษาและขับไล่วิญญาณชั่วต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวไว้ในพระธรรมลูกา 4:14-19 “พระเยซูเสด็จกลับไปยังแคว้นกา
ลิลี ทรงเป่ียมด้วยฤทธิ์อ านาจของพระวิญญาณ และกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปท่ัวแถบนั น….พระวิญญาณ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมตั งข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร ้
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผู้ถูกจองจ าและให้คนตาบอดมองเห็น ให้ปลดปล่อยผู้ท่ีถูกกดขี ่
ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าผู้ท่ีเช่ือในพระองค์จะกระท ากิจท่ียิ่งใหญ่กว่าท่ีพระองค์ได้ท าไว้เสียอีก ซึ่งได้กล่าว
ไว้ในในยอห์น 14:12  ว่า “เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า ผู้ท่ีเช่ือในเราจะท าส่ิงท่ีเราก าลังท าอยู่ เขาจะท า
แม้กระทั่งสิ่งท่ียิ่งใหญ่กว่านี อีก เพราะเราก าลังจะไปหาพระบิดา” 

เมื่อผู้เชื่อทั งหลายรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาจะได้รับการเติมพลังเพ่ือท าภาระกิจ
ต่างๆเหมือนอย่างท่ีพระยูได้ท า เพราะว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันท่ีได้เติมก าลังพระเยซูทรงกระท าสิ่งเดียวกัน
นี ให้กับพวกเขา “ดังที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ ผู้ใดก็ตามท่ีเช่ือในเรา สายธารซึ่งมีน  าท่ีให้ชีวิตจะไหลออกมาจาก
ภายในผู้นั น ท่ีตรัสดังนี พระองค์ทรงหมายถึงพระวิญญาณ ซึ่งผู้ที่เช่ือในพระองค์จะได้รับในภายหลัง เวลานั นยัง
ไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้ เนื่องจากพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติสิริ” ยอห์น 7:38-39 

ก่อนท่ีจะได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าสถิกับผู้เชื่อเพราะว่าพระเจ้าได้เรียกเขาและน า
เขาให้ยอมรับพระคริสต์และรับบัพติศมาในน  า อย่างไรก็ตามเขาจะยังไม่เปี่ยมล้นด้วยพลังของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จนกว่าเขาจะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะเหตุนี พระเยซูถึงบอกเหล่าสาวกของพระองค์
ว่าให้พวกเขารอจนกว่าวันเพ็นเทคอสต์ วันท่ีมีการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา ก่อนท่ีพวกเขาจะเดินหน้า
เทศนาแบ่งปนัข่าวประเสริฐของพระเจ้า 

“ครั งหนึ่งขณะทรงร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขา พระองค์ทรงบัญชาพวกเขาว่า ‘อย่าออกจากกรุง
เยรูซาเล็มแต่จงรอคอยของประทานท่ีพระบิดาของเราได้ทรงสัญญาไว้ ดังที่พวกท่านได้ยินเรากล่าวไว้ ด้วยว่า
ยอห์นให้บัพติศมาด้วยน  า แต่อีกไม่กี่วันพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์…. แต่ท่านทั งหลาย
จะได้รับฤทธ์ิอ านาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุง
เยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก’” กิจการของอัครทูต 1:4-8 

ประสบการณ์รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นมีให้ส าหรับคริสเตียนทุกคนในวันนี  พระเจ้าได้
สัญญาไว้ว่าจะประทานพระวิญญาณให้กับเราอย่างเต็มล้นเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์ เราสามารถพบพระสัญญา
ข้อนี ได้ในพระธรรมลูกา11:13 “ถ้าท่านทั งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั นสัก
เท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ท่ีทูลขอต่อพระองค์” 

กาลาเทีย 3:14 “พระองค์ทรงไถ่เราเพ่ือว่าพระพรท่ีมีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซู
คริสต์ เพ่ือว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญา” 
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เกี่ยวกับเรื่องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั น นางเอเล ไวท์ได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าปรารถนา
ให้เราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเราต้องได้รับก่อนท่ีเรานั นจะสามารถเผยความสมบูรณ์แบบใน
ชีวิตและอุปนิสัยได้ ข้าพเจ้าอยากให้สมาชิกโบสถ์แต่ละท่านเปิดใจให้กับพระเยซูโดยกล่าวว่า ‘ขอเชิญแขกจาก
สวรรค์ เข้ามาสถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าเถอะ’” (2 Manuscript Release 26) 

บางคนอาจถามว่า ฉันมีคุณสมบัติเพียงพอในการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม คุณ
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติสองประการ ประการแรกคือ ได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ประการท่ีสองคือ 
ตัดสินใจมอบชีวิตทั งหมดให้กับพระองค์ ถ้าหากคุณได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและปราถนาท่ีจะติดตาม
พระองค์ในทุกส่วนของชีวิต คุณก็มีคุณสบัติเพียงพอแล้วท่ีจะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าหากส่ิงนี 
เป็นความปรารถนาของคุณและคุณต้องการท่ีจะมีประสบการณ์รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าขอ
เชิญชวนให้ท่านอธิษฐานดังนี  

ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ท่ีทรงน าข้าพระองค์ให้ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอค าสัญญาเรื่องท่ีจะเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และข้า
พระองค์ขออ้างค าสัญญาดังกล่าวให้เกิดขึ นในชีวิตของข้าพระองค์เดี๋ยวนี  พระบิดา ขอเติมเต็มข้าพระองค์ด้วย
พระวิญญาณของพระองค์และส าแดงผลของพระวิญญาณในตัวข้าพระองค์ ข้าขอให้พระเยซูอยู่ในตัวข้าพระองค์
เพ่ือพระลักษณะของพระเยซูจะส าแดงออกมาในตัวข้าพระองค์ ข้าขออ้างพระสัญญาท่ีว่าจะเติมพลังข้าโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ในการรับใช้พระองค์เช่นเดียวกันในการน าข้าพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู 
ขอกราบทูลอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. หน้าท่ีสองประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอะไรบ้าง? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ใครเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. ให้เขียนข้อดีสองข้อของการได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. คุณต้องได้รับการบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้รับประโยชน์จากการรับบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคุณและในการรับใช้พระเจ้าหรือไม่? 
___________________________________________________________________________ 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“เราจะแนะน าและสอนเจ้าถึงทางท่ีเจ้าควรจะเดินไป เราจะให้ค าปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่” สดุดี 32:8 
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วันที่ 2: การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังวันเพ็นเทคอสต์ 
พระเยซูสัญญากับผู้ติตามพระองค์ว่าพวกเขาจะได้รับรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือพวกเขา

จะได้รับการเสริมก าลังในการน าข่าวประเสริฐไปยังโลก 
ในกิจการ 1:4-8 ได้กล่าวว่า “ครั งหนึ่งขณะทรงร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขา พระองค์ทรงบัญชา

พวกเขาว่า ‘อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มแต่จงรอคอยของประทานท่ีพระบิดาของเราได้ทรงสัญญาไว้ ดังท่ีพวก
ท่านได้ยินเรากล่าวไว้ ด้วยว่ายอห์นให้บัพติศมาด้วยน  า แต่อีกไม่กี่วันพวกท่านจะได้รับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ…์. แต่ท่านทั งหลายจะได้รับฤทธ์ิอ านาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกท่าน และ
พวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มและท่ัวแคว้นยูเดียกับสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก’” 

ค าสัญญาของพระเยซูนี ส าเร็จตามท่ีพระองค์ได้กล่าวไว้ในวันเพ็นเทคอสต์ “เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต์ พวก
เขาทั งหมดมารวมอยู่ในท่ีเดียวกัน ทันใดนั นก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปท่ัวทั งบ้านท่ีเขา
นั่งอยู่ พวกเขาเห็นสิ่งท่ีดูเหมือนเปลวไฟรูปร่างคล้ายลิ นกระจายออกและมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคน ทุกคน
เป่ียมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเร่ิมพูดภาษาต่างๆตามท่ีพระวิญญาณทรงโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้” 

การได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นไม่ได้เกิดขึ นกับสาวกท่ีมารวมตัวกันในวันเพ็นเทคอสต์
เท่านั น แต่ประสบการณ์นี เคยเกิดขึ น และยังเกิดขึ นกับชาวคริสเตียนทั งหลายตั งแต่วันนั นเป็นต้นมา 

ผู้เชื่อทุกคนไม่ได้ปรากฏตัวในวันเพ็นเทคอสต์ อาจจะเกิดค าถามว่า เหล่าคริสเตียนได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์หลังในวันเพ็นเทคอสต์ได้อย่างไร สามารถพบค าตอบได้ในพระธรรมกิจการ อย่างน้อยมีเหตุการณ์สอง
ครั งเกิดขึ นแสดงให้เราเห็นถึงการลงมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับกลุ่มคนท่ีเปโตรได้กล่าวกับเขา 

“เมื่อเปโตรยังกล่าวค าเหล่านั นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั งปวงท่ีฟังพระวจนะนั น 
ฝ่ายพวกท่ีได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือแล้ว คือคนท่ีมาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าของประทานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั นพูดภาษาต่าง ๆ และยกย่องสรรเสริญ
พระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า ‘ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี ท่ีได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับ
บัพติศมาด้วยน  าได้’” กิจการ 10:44-47 

“เมื่อข้าพเจ้าตั งต้นกล่าวข้อความนั น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั งหลาย เหมือนได้เสด็จ
ลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั น แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงค าตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่า 
‘ยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน  าก็จริง แต่ท่านทั งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ เหตุฉะนั น ถ้าพระ
เจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั งหลาย ผู้ท่ีได้เช่ือในพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้’” กิจการ 11:15-17 

เห็นได้ว่าพระเจ้าทรงน าคริสจักรในการได้รับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแบบท่ีเป็นขั นเป็นตอน
โดยการวางมือ เร่ืองชาวสะมาเรียได้รับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถอ่านได้ใน กิจการ 8:12-17 ซึ่ง
ได้กล่าวไว้ว่า “แต่เมื่อฟีลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามของพระเยซูคริสต์แล้ว คน
ทั งหลายก็เช่ือ และรับบัพติศมาทั งชายและหญิง ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟีลิปต่อ
ไป และประหลาดใจท่ีเห็นการอัศจรรย์กับหมายส าคัญต่าง ๆ ซึ่งฟีลิปได้กระท า เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ในกรุง
เยรูซาเล็มได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา (ด้วยว่าพระ
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วิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใด เพียงแต่เขาได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเท่านั น) 
เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขาทั งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

สังเกตว่า ในกิจการบทท่ี 8 ชาวสะมาเรียแต่ละคนนั นได้รับการทรงน าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการ
ยอมรับพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาในน  า แต่พวกเขายังไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนท่ีพวก
เขาได้รับบัพติศมาในน  า เปโตรและยอห์นได้มาหาพวกเขาจากกรุงเยรูซาเล็มด้วยเป้าหมายเจาะจงว่าจะวางมือ
บนพวกเขาและอธิษฐานให้ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เร่ืองนี ชี ให้เห็นชัดว่า การบัพติศมาในน  าและ
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์สองอย่างที่แตกต่างกัน พระวิญญาณทรงน าแต่ละคนให้
ยอมรับพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาในน  า นี่เป็นบทบาทหน้าท่ีของพระวิญญาณท่ีแตกต่างจากการบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งต้องแสวงหาต่างหากเมื่อคนๆนั นตระหนักถึงประสบการณ์อันยิ่งใหญ่นี  

ในพระธรรมกิจการเราเห็นเร่ืองราวของเซาโล ซึ่งภายหลังได้รับชื่อเป็นอัครสาวกเปาโลว่า เขาได้รับบัพ
ติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการอธิษฐานและวางมือ 

“แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่า ‘พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระ
เยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางท่ีท่านมานั น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีก และเพ่ือท่านจะเต็ม
เป่ียมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ และในทันใดนั นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล แล้วก็เห็นได้อีก ท่านจึง
ลุกขึ นรับบัพติศมา” กิจการ 9:17-18 

ในกรณีของเซาโล การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ นทันทีทันใดหลังการกลับใจบนถนน
ดามัสกัส ซึ่งเกิดขึ นก่อนการได้รับบัพติศมาในน  า 

เราพบเหตุการณ์คล้ายๆเร่ืองการอธิษฐานและวางมือในกิจการ 19:1-6 เมื่อเปาโลได้พบกับเหล่าสาวกใน
เมืองเอเฟซัส “ต่อมาขณะท่ีอปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั น เปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือ แล้วมายังเมือง
เอเฟซัส และพบสาวกบางคน จึงถามเขาว่า ‘ตั งแต่ท่านทั งหลายเช่ือนั น ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือ
เปล่า’ เขาตอบเปาโลว่า ‘เปล่า เร่ืองพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลย’ เปาโลจึงถามเขาว่า ‘ถ้า
อย่างนั นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่า’ เขาตอบว่า ‘บัพติศมาของยอห์น’ เปาโลจึงว่า ‘ยอห์นให้รับบัพติศมา
ส าแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริง แล้วบอกคนทั งปวงให้เช่ือในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริสต์’ เมื่อ
เขาได้ยินอย่างนั น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า เมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาต่าง ๆ และได้พยากรณ์ด้วย” 

ผูท่ี้อธิษฐานพร้อมวางมือบนผู้อื่นควรเป็นผู้เชื่อท่ีได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว นอกจากนี  
ควรชี ให้เห็นว่าการวางมือนั นไม่ใช่สิ่งจ าเป็นเพ่ือได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นประสบการณ์ท่ียอด
เย่ียมในการแสวงหาการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ส่ิงจ าเป็น 
การได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นเป็นเรื่องของการอ้างพระสัญญาณของพระเจ้าที่ว่าจะประทาน
พระวิญญาณให้กับเรา 

“เพ่ือพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั งหลายเพราะพระเยซูคริสต์ เพ่ือเราจะได้รับพระ
สัญญาของพระวิญญาณโดยความเชื่อ” กาลาเทีย 3:14 
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นางเอเลน ไวท์เข้าใจว่าคริสเตียนไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเมื่อกลับใจ หรือ
เมื่อรับบัพติศมาในน  า นางได้เขียนถึงความต้องการท่ียิ่งใหญข่องเราในการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณ
เพ่ือเป็นพยานให้ผู้อื่นอย่างเกิดผลว่า “สิ่งท่ีเราต้องการคือ การได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ปราศจาก
สิ่งนี แล้วเราไม่เหมาะสมในการออกไปเผชิญกับโลกเหมือนอย่างสาวกของพระเยซูท่ีไม่สามารถเผชิญการทดลอง
ได้หลังองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึงบนไม้กางเข็น” (Review and Herald, 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1890) 

เกี่ยวกับเรื่องการเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณและการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณของแต่ละคนนั น 
นางเอเลน ไวท์ได้เขียนไว้ว่า “ให้เน้นย  ากับสมาชิกโบสถ์ เร่ืองความจ าเป็นในการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ การช าระตนให้บริสุทธิ์ เพ่ือท่ีพวกเขาจะเป็นต้นไม้ของพระเจ้าท่ีมีชีวิต เติบโตและออกผล” 
(Testimonies for the Church, vol.6, หน้า 86) 

ถ้าคริสเตียนได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ นางเอเลน ไวท์คงไม่เตือนเราเรื่องการ
ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ หากแต่ละท่านได้อ่านข้อความเขียนของนางเอเลน ไวท์ จะเห็นได้ชัดว่า
ท่านเห็นความส าคัญของการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโน้มน้าวผู้เชื่อทุกคนให้แสวงหาการ
ได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแต่ละคน 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ท าไมพระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ให้คอยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์? 

___________________________________________________________________________ 
2. เหล่าสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใด? 

___________________________________________________________________________ 
3. ผู้เชื่อชาวสะมาเรียได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร? 

___________________________________________________________________________ 
4. ท่านเซาโล ซึ่งภายหลังได้รับชื่อเป็นอัครสาวกเปาโล ได้รับบิพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อไหร่

และท่านได้รับอย่างไร? 
___________________________________________________________________________ 

5. นางเอเลน ไวท์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องความส าคัญของการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า
อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. การอธิษฐานโดยการวางมือนั นจ าเป็นต่อการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? 
___________________________________________________________________________ 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้
ส าแดงต่อข้าพระองค์เสมอมาตั งแต่อดีต” สดุดี 25:6 
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วันที่ 3: ผลที่ได้รับจากการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
จะเกิดอะไรขึ นเมื่อเราทูลขอบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงบางอย่างท่ี

เกิดขึ นจากการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ในชีวิตของผู้ได้รับ ได้แก่ (1) มีใจปรารถนาท่ีอยากจะ
ศึกษาพระค าของพระเจ้ามากย่ิงขึ น (2) มีความกระตือรือร้นในการอธิษฐานมากย่ิงขึ น (3) มีความส านึกผิดต่อ
ความบาปของเราลึกซึ งมากยิ่งขึ น (4) มีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่างๆท่ีท า 

การเติมเต็มในพระวิญญาณบริสุทธ์เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เช่ือท่ีจะเดินตามพระคริสต์อย่างมีชัย พระ
คัมภีร์กล่าวไว้ว่า แต่ละคนจะไม่รู้จักพระเจ้าอย่างสุดขีดหากไม่ได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้มี
การยกตัวอย่างนี ในอุปมาเรื่องหญิงพรมจารีสิบคน (มัธธิว 25:1-13) ซึ่งพระเยซูคริสตร์ได้กล่าวแก่หญิงไม่ฉลาด
ห้าคนท่ีไม่มีน  ามันซึ่งเปรียบเสมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นว่า “เราไม่รู้จักเจ้าเลย” (ข้อ 12) 

ข้อพระคัมภีร์ข้อนี ก็เหมือนข้ออื่นๆ ท่ีได้กล่าวถึงการท่ีพระเยซูตรัสว่าไม่รู้จักใครคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 
พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ แต่คนท่ี
ท าตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เท่านั นท่ีจะได้เข้า หลายคนจะพูดกับเราในวันนั นว่า 
‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์เผยพระวจนะในนามของพระองค์ ขับผีในพระนามของพระองค ์
และท าการอัศจรรย์มากมายมิใช่หรือ’ เมื่อนั นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่า ‘เราไม่รู้จักเจ้าเลย เจ้าคนท า
ชั่ว จงไปให้พ้น!’” 

เพียงแค่การรู้หลักค าสอนในพระคัมภีร์ หรือมีส่วนร่วมในงานรับใช้ของพระเยซู ไม่สามารถทดแทนการ
รู้จักพระองค์แบบแนบชิดผ่านการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

การรับบัพติศมาในน  าคล้ายกับพิธีแต่งงาน ในขณะที่การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น
สัญลักษณข์องความสมบูรณ์ของการแต่งงานท่ีเจ้าสาวรู้จักเจ้าบ่าวของเธอ ซาตานจะต่อต้านการท างานของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์อย่างดุเดือดเพราะมารรตระหนักดีว่าการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท าลาย
อ านาจของมันในชีวิตของผู้เชื่อคนนั น 

การเข้าใจและมีประสบการณ์ได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นเป็นสิ่งท่ีส าคัญรองลงมาก
จากการเข้าใจและยอมรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีการกระท าใดส าคัญส าหรับผู้เชื่อมากไปกว่าการ
แสวงหาการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเรียนรู้ท่ีจะเดินอย่างมีชัยโดยการทรงน าของพระ
วิญญาณ 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคัญมากคือ เราต้องได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน การได้รับการเติมเต็ม
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นการรับครั งเดียวแล้วจบ ท่านเปาโลกล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 4:16 ว่า “จิตใจ
ภายในนั นก็ยังคงจ าเริญขึ นใหม่ทุกวัน” เราต้องการได้รับการเติมเต็มใหม่โดยพระวิญญาณทุกวันในชีวิต ค าส่ัง
ของเปาโลท่ีว่า “จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18) นั นเป็นค ากิริยาในภาษากรีกท่ีแสดงถึงการกระท า
ท่ีเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าเรานั นต้องได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณทุกวัน 

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้เราในทุกเร่ือง นางเอเลน ไวท์ได้เขียนประสบการณ์ของพระเยซูได้รับบัพ
ติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ว่า “พระเยซูทรงได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน ทุกเช้าวันใหม่พระ
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เจ้าทรงปลูกพระองค์จากการนอนหลับ จิตใจและพระโอษฐ์ของพระองค์ได้รับการเจิมด้วยพระคุณเพื่อพระเยซู
จะได้น าข่าวสารไปยังผู้อื่น” (Christ’s Objects Lessons, หน้า 139) 

หากพระเยซูจ าเป็นต้องได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน เราคริสเตียนจ าเป็นต้องอธิษฐาน
เพ่ือมีประสบการณ์กับพระวิญญาณทุกวันเช่นกัน การเติบโตอย่างเต็มท่ีในพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
นั นเป็นกระบวนการ 

“และเราทั งหลายผู้ไม่มีผ้าคลุมหน้าล้วนใคร่ครวญพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราก าลังรับการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วยรัศมีท่ีเพ่ิมพูนขึ นทุกที อันเป็นรัศมีซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทรง
เป็นพระวิญญาณ” 2 โครินธ์ 3:18 

การเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณนั นเป็นกระบวนการซึ่งเราต้องได้รับทุกวัน นางเอเลน จี ไวท์ได้บรรยาย
เร่ืองการพัฒนาด้านอุปนิสัยของผู้ท่ีได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ว่า 

 “เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าครอบครองจิตใจมนุษย์ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิต มีการละความคิด
ไม่ดีต่างๆออกไป ละทิ งการกระท าชั่วช้าต่างๆ ความรัก การถ่อมตัวและสันติสุขก็เข้ามาแทนท่ีความโกรธ ความ
อิจฉาและความขัดแย้ง” (ผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 173)  

ช่างเป็นพระพรอันประเสริฐท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ตระเตรียมให้เราแต่ละคนผ่านทางการรับบัพ
ติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ให้เขียนประโยชน์ 4 ประการของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึ นครั งเดียวในชีวิตคริสเตียนใช่ไหม? 
___________________________________________________________________________ 

3. ชาวคริสเตียนควรได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยมากน้อยแค่ไหน? 
___________________________________________________________________________ 

4. พระคริสต์ทรงได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยมากน้อยแค่ไหน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งผลต่อความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________ 

6. ท าไมซาตานกลัวว่าคุณจะได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. นางเอลน ไวท์ได้กล่าวว่าอะไรจะเกิดขึ นในชีวิตของเราเมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือคนทั งหลายท่ีย าเกรงพระองค์ เหนือคนเหล่านั นท่ีหวังในความ
เมตตาของพระองค์ เพ่ือจะทรงช่วยจิตวิญญาณของเขาทั งหลายให้พ้นจากความตาย และเพ่ือจะให้พวกเขามี
ชีวิตอยู่ต่อไปในการกันดารอาหาร จิตวิญญาณของเราทั งหลายรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย
ของพวกเราและเป็นโล่ของพวกเรา เพราะจิตใจของเราทั งหลายจะปลาบปลื มในพระองค์ เพราะพวกเราได้
วางใจในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้ความเมตตาของพระองค์อยู่เหนือข้า
พระองค์ทั งหลายตามท่ีข้าพระองค์ทั งหลายหวังใจในพระองค์” สดุดี 33:18-22 
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วันที่ 4: พระเยซูสถติในตัวคุณ 
เมื่อผู้เชื่อได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาก าลังรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตแบบเต็มตัวมาก

ยิ่งขึ น พระเยซูได้กล่าวล่วงหน้าถึงเร่ืองนี เมื่อพระองค์ทรงสัญญากับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า พระบิดาจะทรง
ประทานผู้ปลอบประโลมมาอยู่กับพวกเขาและอยู่ในตัวพวกเขา 

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพ่ือพระองค์จะ
ได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จัก
พระองค์ แต่ท่านทั งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน” ยอห์น 14: 
16-17 

ผู้ปลอบประโลมผู้นี หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วพระองค์ตรัสในยอห์น 14: 18 ว่า “เราจะไม่ละทิ ง
ท่านทั งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน” 

ดังนั น พระเยซูมาสถิตอยู่ด้วยและอยู่ในพลไพร่ของพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูสถิตอยู่ใน
เหล่าสาวกอย่างเต็มตัวผ่านทางการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์  

“และทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั น ด้วยเหตุ
นี เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว” 1 ยอห์น 
3:24 

ยอห์นได้กล่าวกับเราว่า คริสเตียนผู้ท่ีมีชีวิตอยู่ตอนนี  เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พวกเขาจะเป็นเหมือน
พระเยซู 

“ท่านท่ีรักทั งหลาย บัดนี เราทั งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื องหน้าเราจะเป็น
อย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั น เราทั งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็น
พระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นั น” 1 ยอห์น 3:2 

เราต้องเหมือนพระเยซูขนาดไหน ค ากรีต ค าว่าเหมือน หมายถึง เหมือนกับพระเยซูเลย สิ่งนี จะเกิดขึ น
ได้อย่างไร สามารถเกิดขึ นได้โดยการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน แล้วพระเยซูจะมีชีวิตอยู่ในเรา 
เปาโลได้เขียนบรรยายว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าเอง แต่
พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด ารงอยู่ในร่างกายขณะนี  ข้าพเจ้าด ารงอยู่โดย
อาศัยความเช่ือของพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” กาลา
เทีย 2:20 

พระเยซูจะเข้ามาอยู่ในเราแต่ละคนผ่านทางการได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อท่ีได้รับ
การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณจะมีความคิดของพระคริสต์เพราะการสถิตของพระองค์ในตัวผู้เช่ือคนนั น 

“ใครเล่ารู้จักพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะน าส่ังสอนพระองค์ได้ แต่เราก็มีพระทัยของพระ
คริสต์” 1 โครินธ์ 2:16 

 “ท่านจงมีน  าใจอย่างนี  เหมือนอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ทรงมีด้วย” ฟิลิปปี 2:5 
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ผู้เชื่อทั งหลายจะมีความชอบและไม่ชอบเหมือนพระคริสต์ เช่นการรักในความชอบธรรมและการช าระ
ให้บรสิุทธิ์ และความเกลียดชังความบาป พวกเขาจะมีความปรารถนาเดียวกันเหมือนพระคริสต์ท่ีเชื่อฟังพระ
บิดา 

“แล้วข้าพระองค์ได้ทูลว่า ‘ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว ในหนังสือม้วนนั นได้มีเขียนถึงเร่ืองข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระท าตามพระประสงค์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ใช่แล้ว 
พระราชบัญญัติของพระองค์อยู่ภายในจิตใจของข้าพระองค์’” สดุดี 40:7, 8 

ความรู้สึกอันแรงกล้าต่อจิตวิญญาณของผู้อื่นท่ีพระเยซูมีนั นจะมีอยู่ในผู้เชื่อท่ีได้รับการเติมเต็มโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ท่ีหลงหายไปนั นให้รอด” ลูกา 19:10 

เปาโลได้บอกเราว่าสติปัญญา (ความชอบธรรม)และความบริสุทธิ์ของพระคริสต์จะเป็นของพวกเขาผู้ซึ่ง
ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

“เพ่ือมิให้เนื อหนังใดๆอวดต่อพระพักตร์ของพระองคไ์ด้ โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะ
พระเจ้าทรงตั งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั งไว้ และการไถ่โทษ ส าหรับเราทั งหลาย เพ่ือให้
เป็นไปตามท่ีเขียนว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า’” 1 โครินธ์ 1:29-31 

ทุกความดีงามและคุณสมบัติของพระคริสต์จะอยู่ผู้เชื่อท่ีได้รับการเติมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่า
พระคริสต์อยู่ในพวกเขา เปาโลได้กล่าวถึงเรื่องนี เม่ือท่านเขียนไว้ในกาลาเทีย 4:19 ว่า ‘พระคริสต์จะได้ทรงก่อ
ร่างขึ นในตัวท่าน’ พวกเขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ นเรื่อยๆทุกวันจนได้รับการเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระ
ฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า “มีสง่าราศีเป็นล าดับขึ นไป เช่นอย่างสง่าราศีท่ีมาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้
เป็นเจ้า” 2 โครินธ์ 3:18 

พระคริสต์ทรงสถิตในผู้เช่ือโดยการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท าให้พระลักษณะของ
พระคริสต์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในตัวผู้เชื่อเหล่านั น เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้น าผลแห่งพระวิญญาณ
มาสู่พวกเขาด้วย 

“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั นคือ ความรัก ความปลาบปลื มใจ สันติสุข ความอดกลั นใจ ความปรานี 
ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เร่ืองอย่างนี ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย” กาลา
เทีย 5:22, 23 

ผลแห่งพระวิญญาณอันประเสริฐเหล่านี จะปรากฏในชีวิตมากขึ นเร่ือยๆเมื่อพระวิญญาณเข้าควบคุมชีวิต
มากขึ น พระวิญญาณจะควบคุมผู้เชื่อเพ่ือเขาจะได้เหมือนพระเยซูในทุกด้าน (1 ยอห์น 3:2) 

การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท าให้พระสัญญาของพระคริสต์เป็นจริง ค าสัญญาท่ีว่าผู้เช่ือ
จะกระกิจการท่ีพระองค์ได้ท าและจะกระท าการท่ียิ่งใหญ่กว่าด้วย  

“เราบอกความจริงอันเท่ียงแท้แก่ท่านทั งหลายว่า ผู้ท่ีเช่ือในเราจะกระท ากิจการซึ่งเราได้กระท านั นด้วย 
และเขาจะกระท ากิจการท่ียิ่งใหญ่กว่านั นอีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา” ยอห์น 14:12 

สิ่งนี จะเกิดขึ นเม่ือผู้เชื่อได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และด าเนินต่อไปในพระวิญญาณ ตาม
หลักจริงๆผู้เชื่อทุกคนเป็นเหมือนพระเยซูให้กับชาวโลกทั งเหลาย เราเป็นปาก เป็นมือและเท้าให้กับพระคริสต์



 

12 | P a g e  

 

ในการท างานต่างๆทุกอย่างที่พระองค์เคยท าโดยการเทศนาส่ังสอน การรักษาและการขับไล่วิญญาณชั่วต่างๆ
ออกไป  

การปรากฏของพระบุตรพระเจ้าอย่างเต็มตัวนี แหละท่ีสรรพส่ิงทั งหลายก าลังรอคอย “ด้วยว่าสรรพส่ิงท่ี
ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั งหลายของพระเจ้าปรากฏ” โรม 8:19 

เมื่อเหตุการณ์นั นเกิดขึ นอย่างบริบูรณ์แล้ว รัศมีของพระเจ้าจะท าให้แผ่นดินโลกสว่างไปและยุคสุดท้าย
จะมาถึง 

“ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอ านาจใหญ่ย่ิง 
และรัศมีของท่านได้ท าให้แผ่นดินโลกสว่างไป” วิวรณ์ 18:1 

การสถิตอยู่ของพระคริสต์กับผู้เชื่อผ่านทางการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นเป็นความหวัง
เดียวของคริสเตียนท่ีรัศมีภาพของพระคริสต์จะส าแดงออกมาในตัวพวกเขาหรือผ่านทางพวกเขา 

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะส าแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี 
คือท่ีพระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นท่ีหวังแห่งสง่าราศี” โคโลสี 1:27 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. เมื่อผู้เชื่อคนนั นได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาจะได้รับใครอีกบ้าง 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. คริสเตียนคนหนึ่งจะได้รับประโยชน์อะไรเมื่อพระคริสต์สถิตอยู่ในตัวเขาโดยผ่านทางการรับบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. สรรพส่ิงทั งหมดก าลังรอคอยอะไรอยู ่
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้คนทั งหลายท่ีมีใจแตกสลาย และทรงช่วยคนเหล่านั นท่ีมีจิตใจส านึกผิดให้รอด” สดุดี 
34:17 
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วันที่ 5: การรับบัพติศมาในพระวิญญาณและการเชื่อฟัง 
 วัตถุประสงค์ในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสองประการ ประการแรกคือ เพ่ือการสะท้อนถึง

พระเยซูอย่างเต็มตัวในชีวิตของเรา “ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ และไดเ้ขียนไว ้
มิใช่ด้วยน  าหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ท่ีแผ่น
ดวงใจแห่งเนื อหนัง”   2 โครินธ์ 3:3 

เป้าหมายของพระเจ้าคือ ผู้อื่นเห็นพระคริสต์ในตัวเราเพื่อเราจะเป็นตัวหนังสือท่ีมีชีวิตแสดงออกถึงพระ
ลักษณะของพระคริสต์ 

เป้าหมายท่ีสองของการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เพื่อจะไดร้ับพลังในการเป็นพยาน
ให้กับพระคริสต์ “แต่ท่านทั งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน 
และท่านทั งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั งในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก”กิจการ 1:8 

บทนี จะเน้นเรื่องเป้าหมายแรกของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือ การแสดงออกถึงพระ
อุปนิสัยของพระคริสต์ในตัวเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนร่วมมากตอนท่ีพระเจ้าประทานพระบัญญัติสิบ
ประการให้กับโมเสส ความจริงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนพระบัญญัติบนแผ่นศิลานั น เร่ืองนี ปรากฏ
ชัดเจนมากขึ นเมื่อเราเปรียบเท่ียบค ากล่าวของพระเยซูซึ่งพระองค์เทียบนิ วพระหัตถ์ของพระเจ้ากับของพระ
วิญญาณ 

“แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” มัทธิว 12:28 
“แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ วพระหัตถ์ของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” ลูกา 11:20 
ดังนั นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่เขียนพระบัญญัติสิบประการบนแผ่นศิลาจะเขียนกฎเกณฑ์ของพระ

เจ้าในจิตใจของลูกหลานของพระเจ้าผู้ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
“ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยน  าหมึก แต่ด้วย

พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ท่ีแผ่นดวงใจแห่งเนื อหนัง” 2 โค
รินธ์ 3:3 

ผู้ท่ีอ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนสามารถมีส่วนร่วมในการเชื่อฟังสองแบบ แบบท่ีหนึ่งเรียกว่าการเช่ือฟัง
ภายนอก การเชื่อฟังแบบนี เรียกว่าการเช่ือฟังกฏเกณ์ของพระเจ้าเพราะพระองค์ตรัสเช่นนั น เป็นการเช่ือฟัง
แบบถูกต้องตามกฏระเบียบซึ่งไม่ได้มาจากใจ การเชื่อฟังแบบท่ีสองนั นเป็นการเช่ือฟังจากภายในซึ่งเกิดจาก
ความปรารถนาอันลึกจากใจของผู้เชื่อท่ีต้องการเช่ือฟังพระเจ้า การเชื่อฟังจากภายนอกโดยไม่ได้มาจากใจนั น
เป็นท่ีไม่ยอมรับส าหรับพระเจ้า 

“เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชา มิฉะนั นข้าพระองค์จะถวายสิ่งนั นให้ พระองค์ไม่ทรงพอ
พระทัยในเครื่องเผาบูชา บรรดาเครื่องสัตวบูชาของพระเจ้าคือวิญญาณท่ีแตกสลาย ใจท่ีส านึกผิดและชอกช  านั น 
โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูถูก” สดุดี 51:16-17 

 “ประชาชนนี เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขา
ห่างไกลจากเรา” มัทธิว 15:8 
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ผมเคยพบการเปรียบเปรยที่สร้างความกระจ่างในเร่ืองความแตกต่างระหว่างการเชื่อฟังจากภายนอก
และการเช่ือฟังจากภายใน สมุติพ่อของผมเสียชีวิตและผมไม่แน่ใจว่าควรไว้ทุกข์หรือไม่ ก็เลยไปปรึกษาเพื่อนคน
หนึ่ง ได้มีการหารือกันว่าผมควรไว้ทุกข์หรือไม่ สุดท้ายเพื่อนแนะน าว่า “ยังไงเขาก็เป็นพ่อของเธอและเธอก็เป็น
ลูกชายเขา ฉันคิดว่าเธอควรไว้ทุกข์ให้กับเขา” หลังจากได้รับค าแนะน า ผมก็ไว้ทุกข์ให้กับพ่อ ผมคิดว่าเรื่องการ
ไว้ทุกข์แบบนี เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาจากจิตใต้ส านึก แต่เป็นการแสดงความทุกข์จากภายนอกเพ่ือความถูกต้อง
เหมาะสมเพราะผมเป็นลูกของพ่อ การไว้ทุกข์อย่างแท้จริงจะเกิดขึ นอย่างธรรมชาติจากใจ ไม่สามารถห้ามใจ
ไม่ให้ทุกข์ได้ เช่นเดียวกับการเช่ือฟังพระเจ้า เมื่อคนๆหน่ึงมีความสัมพันธ์ท่ีดกัีบพระเจ้าโดยการเติมเต็มด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ การเชื่อฟังจะเกิดขึ นอย่างธรรมชาติจากใจโดยไม่ทันคิดเร่ืองนั น การทดลองเร่ืองการเชื่อฟังจะ
เกิดขึ นกับเรา อย่างไรก็ตามการทดลองเหล่านั นจะอ่อนลงเมื่อได้รับอิธิพลจากความปรารถนาอันเข้มแข็งที่พระ
เจ้าทรงใส่ลงในจิตใจของเราให้เช่ือฟัง 

โดยการรับบัพติศมาหรือการเติมเต็มโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ กฏเกณ์ของพระเจ้าจะเขียนไว้ในใจของ
เราและเราเชื่อฟังจากใจ สิ่งนี จะไม่เกิดขึ นอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเราได้รับพระคริสต์และรับบัพติศมาในน  า เปา
โลกล่าวไว้ว่าเราจ าเป็นต้องได้รับการเติมเต็มโดยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องซึ่งจ าเป็นต่อการได้รับการเขียนกฏ
เกณ์ของพระเจ้าในใจเรา 
  “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะท าให้เสียคน แต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” เอเฟซัส 5:18 

นางเอเลน ไวท์ได้อธิบายเรื่องการเช่ือฟังจากใจซึ่งเกิดจากการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันว่า 
“การเชื่อฟังท่ีแท้จริงนั นมาจากใจและเป็นเรื่องของใจกับพระเยซู หากเรายินยอม พระองค์จะส าแดงตัวใน
ความคิดและเป้าหมายของเราซึ่งจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจและความคิดของเรามากจนท่ีว่าเมื่อเราเชื่อ
ฟังพระองค์เราก็ได้ท าในส่ิงท่ีกระตุ้นเราให้ส าเร็จด้วยเช่นกัน เจตจ านงท่ีได้รับการขัดเกลาและช าระให้บริสุทธิ์จะ
พบความยินดีสูงสุดในการรับใช้พระองค์ เมื่อเรารู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของเราท่ีได้รู้จักพระองค์ ชีวิตของ
เราก็จะเป็นชีวิตที่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง โดยการชื่นชมพระลักษณะของพระเยซูโดยการมีสัมพันธ์กับพระเจ้า 
บาปจะกลายเป็นสิ่งท่ีน่าเกลียดชังส าหรับเรา” (ผู้พึงปราถนาแห่งปวงชน หน้า 668). 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. เป้าหมายสองประการในการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. องค์ใดในสามพระภาคท่ีเขียนพระบัญญัติสิบประการบนแผ่นศิลาสองแผ่นนั น? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. การเช่ือฟังสองประเภทที่คริสเตียนสามารถมีส่วนร่วมได้คืออะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. การเช่ือฟังประเภทเดียวท่ีพระเจ้ายอมรับคืออะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. นางเอเลน ไวท์ได้อธิบายเรื่องการเชื่อฟังท่ีมาจากใจว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และฟื้นจิตวิญญาณอันถูกต้องขึ นใหม่ภายในข้า
พระองค์ ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื องพระพักตร์ของพระองค์ และขออย่าทรงเอาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานแห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค ์
และขอทรงชูข้าพระองค์ไว้ด้วยพระวิญญาณอันเปี่ยมล้นของพระองค์” สดุดี 51:10-12 
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วันที่ 6: การท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงพอพระทัย 
มหีลายสิ่งทีเราท าซึ่งสามารถท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยได้ “และอย่าท าให้พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันท่ีทรงไถ่
ให้รอด” เอเฟซัส 4:30 

หากเราไม่แสวงหาพระเจ้าทุกวันและร่วมมือกับพระองค์โดยการติดตามไปในทางท่ีพระเจ้าทรงน าเรา 
พลังของพระองค์ในตัวเราจะจางลงและประสบการณ์คริสเตียนของเราจะไม่หนักแน่น 

พระเจ้าไม่บังคับเรา เมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามาก
ยิ่งขึ น เราจะรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนของพระองค์อย่างรุนแรงย่ิงขึ น พระองค์จะเติมความปรารถนาในใจเราทุก
วันท่ีจะเชื่อฟังพระเจ้า พระองค์จะเรียกเราให้ศึกษาพระค าของพระเจ้าและอธิษฐานมากย่ิงขึ น พระวิญญาณจะ
ท าให้เราเร่ิมรักความชอบธรรมและเกลียดชังความบาป อย่างไรก็ตามเรามีอิสรภาพในการปฏิเสธการเตือนของ
พระองค์ เมื่อเราท าเช่นนั นเป็นการท าให้พระวิญญาณเสียพระทัย เปาโลให้ค าแนะน าท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้
ในข้อพระคัมภีร์หลายตอนเพ่ือให้เราหลีกเล่ียงในการท าให้พระวิญญาณเสียพระทัย ค าแนะน าท่ีท่านให้กับผู้เชื่อ
เร่ืองการด าเนินชีวิตคริสเตียนนั นท่านตั งใจท่ีจะช่วยเราให้รักษาการเติมเต็มของพระวิญญาณในชีวิตของเรา 
ตัวอย่างค าแนะน าสองข้อของเปาโลสามารถพบได้ในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี  
  “และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความ
บริสุทธิ์ท่ีแท้จริง เหตุฉะนั นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และ จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพ่ือนบ้าน เพราะว่าเรา
ต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกัน โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าท าบาป อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ และอย่าให้
โอกาสแก่พญามาร คนท่ีเคยขโมยก็อย่าขโมยอีก แตจ่งใช้มือท างานท่ีดี ๆ กว่า เพ่ือจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนที่
ขัดสน อย่าให้ค าหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวค าท่ีดี และเป็นประโยชน์ให้เกิดความจ าเริญเพื่อ
จะได้เป็นคุณแก่คนท่ีได้ยินได้ฟัง และอย่าท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระ
วิญญาณนั นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันท่ีทรงไถ่ให้รอด จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจ
โกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี กับการคิดปองร้ายทุกอย่าง อยู่ห่างไกลจากท่านเถิด และท่าน
จงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่าน เพราะเห็น
แก่พระคริสต์” เอเฟซัส 4:24-32 

 “แต่พี่น้องทั งหลาย เราขอเตือนสติพวกท่านให้ตักเตือนคนท่ีเกะกะ หนุนน  าใจผู้ท่ีท้อใจ ชูก าลังคนท่ี
อ่อนก าลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั งปวง ระวังให้ดีอย่าให้คนใดท าชั่วตอบแทนการชั่วต่อคนอื่น แต่จงหาทาง
ท าดีเสมอต่อพวกท่านเอง และต่อคนทั งปวงด้วย จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ าเสมอ จงขอบพระคุณ
ในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั งหลาย อย่าดับพระวิญญาณ” 
1 เธสะโลนิกา 5:14-19 

เปาโลรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในผู้เช่ือ จะคอยเตือนเขาให้ท าตามสิ่งต่างๆท่ีท่านได้กล่าวไว้
ในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี  ถ้าหากเราปฏิเสธการสัมผัสของพระวิญญาณ เราจะอยู่ในอันตรายเวลาเราท าให้พระ
วิญญาณไม่พอพระทัยหรือดับพระวิญญาณได้ 
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หากเราพบว่าตัวเราได้ท าให้พระวิญญษณไม่พอพระทัย อย่าท้อใจเลย ให้ทูลขอต่อพระเจ้าให้ยกโทษ
ความบาปผิดของเราและพระองค์จะทรงยกโทษให้ 

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะ
ทรงช าระเราให้พ้นจากการอธรรมทั งสิ น” 1 ยอห์น 1:9 

จงทูลขอพระเจ้าด้วยความเช่ือให้พระองค์ทรงเติมท่านใหม่ด้วยพระวิญญาณของพระองค์และพระองค์
จะทรงกระท าให้ท่านตามท่ีท่านทูลขอ “ถ้าท่านทั งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน 
ยิ่งกว่านั นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์”
ลูกา 11:13 

กษัตริย์ดาวิดทรงรู้จักความเมตตาของพระเจ้าดี พระองค์ท่านได้ท าบาปโดยการล่วงประเวณีและการฆ่า
ผู้อื่น ท่านได้หันหลังให้กับการทรงเตือนของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของท่านเมื่อท่านกระท าส่ิงชั่วร้าย
เหล่านี  แต่เมื่อท่านส านึกในความบาปของท่านโดยการทรงน าของพระวิญญาณ ท่านหันกลับมาหาพระเจ้าโดย
การอธิษฐาน ขอให้สังเกตค าท่ีท่านได้กล่าวไว้ในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี  

“ขอทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ไว้จากบาปทั งหลายของข้าพระองค์ และทรงลบความชั่วช้าของข้า
พระองค์ทั งสิ น ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และฟื้นจิตวิญญาณอันถูกต้องขึ นใหม่
ภายในข้าพระองค์ ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื องพระพักตร์ของพระองค์ และขออย่าทรงเอาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ ขอทรงคืนความชื่นบานแห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้า
พระองค์ และขอทรงชูข้าพระองค์ไว้ด้วยพระวิญญาณอันเปี่ยมล้นของพระองค์” สดุดี 51:9-12 

เมื่อเราพบว่าเราได้ห่างเหินออกจากพระเจ้า เราไม่ต้องรอช้าในการสารภาพบาปผิดของเรา ยอมรับการ
อภัยจากพระเจ้าและอ้างพระสัญญาณท่ีว่าจะเติมเต็มชีวิตเราใหมด่้วยพระวิญญาณของพระองค์เหมือนกษัตริย์
ดาวิดได้ทรงท า แล้วเราจะได้รับการเสริมก าลังภายในอีกครั งเพื่อมีชัยชนะเหนือซาตาน 

“ขอใหพ้ระองค์ทรงโปรดประทานก าลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของ
พระองค์ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์ เพ่ือพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเช่ือ เนื่อง
ด้วยว่าท่านมีรากมีพื นฐานท่ีทรงวางไว้อย่างมั่นคงในความรักแล้ว ท่านก็จะหยั่งรู้ได้ว่าอะไรคือความกว้าง ความ
ยาว ความลึก และความสูงพร้อมกับบรรดาวิสุทธิชนทั งปวง และให้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกิน
ความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” เอเฟซัส 3:16-19 

เรารับใช้พระเจ้าผู้แสนดี เมื่อเราท าให้พระองค์ผิดหวัง ให้เราจ าข้อพระคัมภีร์ข้อนี ในสดุดี 103:8-14 
“พระเยโฮวาห์ทรงเป่ียมพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ วช้าและอุดมด้วยความเมตตา พระองค์จะไม่ทรงดุว่า
เสมอ และพระองค์จะไม่ทรงกริ วอยู่เป็นนิตย์ พระองค์ไม่ได้ทรงกระท าต่อเราทั งหลายตามเรื่องความบาป
ทั งหลายของพวกเรา และไม่ทรงสนองพวกเราตามบรรดาความชั่วช้าของพวกเรา เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือ
แผ่นดินโลกเท่าใด ความเมตตาของพระองค์ท่ีมีต่อบรรดาคนท่ีย าเกรงพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั น ทิศตะวันออก
ไกลจากทิศตะวันตกเท่าใด พระองค์ก็ทรงก าจัดบรรดาการละเมิดของพวกเราไปไกลจากพวกเราแล้วเท่านั น 
บิดาสงสารบุตรทั งหลายของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ก็ทรงสงสารบรรดาคนท่ีย าเกรงพระองค์ฉันนั น เพราะ
พระองค์ทรงทราบโครงร่างของพวกเรา พระองค์ทรงระลึกว่าพวกเราเป็นผงคลีดิน” 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ให้เขียนอุปสิสัยและทัศนคติบางประการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะน าเข้ามาในชีวิตคริสเตียน 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. คริสเตียนท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยได้อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. หากเราท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย เราควรท าอย่างไรบ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. พระเจ้ามีทัศนคติต่อลูกหลานของพระองค์ว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“เพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาท่ัวแผ่นดินโลกทั งสิ น เพ่ือส าแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่
ผู้เหล่านั นท่ีจริงใจต่อพระองค์” 2 พงศาวดาร 16:9 
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วันที่ 7: การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และฝนปลายฤดู 
เป็นสิ่งท่ีส าคัญมากท่ีเรามีประสบการณ์ได้รับฝนต้นฤดูโดยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน

เพ่ือท่ีจะเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณถึงจุดท่ีเราจะได้รับผลจากฝนปลายฤดูของพระวิญญาณซึ่งจะเตรียมคริส
เตียนส าหรับวาระสุดท้ายและการเสด็จกลับมาของพระคริสตร์ อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ตระหนักถึงเรื่องนี และ
มีความรู้สึกว่าต้องรอฝนปลายฤดูของพระวิญญาณถ้าเขาจะมีชัยชนะเหนือความบาปและภาวะยังไม่เติบโต
เต็มท่ีด้านฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้ท่ีถือความคิดเช่นนี จะพบความหายนะ นางเอเลน ไวท์ได้กล่าวเตือนไว้ว่า  

“ข้าพเจ้าเห็นหลายคนเพิกเฉยต่อการเตรียมตัวท่ีจ าเป็นเช่นนี และรอคอยเวลาท่ีจะได้รับการฟื้นฟูและ
ฝนปลายฤดูท่ีจะท าให้เหมาะสมในการยืนอยู่ในวันของพระเจ้าและมีชีวิตในสายพระเนตรของพระองค์ โอ กี่คน
ละที่ข้าพเจ้าเห็นไม่มีที่พักในยามทุกข์ยากล าบาก พวกเขาได้เพิกเฉยต่อการเตรียมตัวที่จ าเป็นส าหรับยามเช่นนี  
ดังนั นพวกเขาไม่สามารถรับการฟื้นฟูท่ีทุกคนต้องมีเพื่อเหมาะสมในการด าเนินชีวิตในสายพระเนตรของพระเจ้า
ผู้บริสุทธิ์” 

เราต้องมีชัยชนะเหนือซาตานและความบาปถ้าเราต้องการได้รับผลจากฝนปลายฤดูในการเทลงมาของ
พระวิญญาณ เป็นการหลอกลวงของซาตานถ้าเราเชื่อว่าเราไม่ต้องจริงจังเรื่องความบาปผิดต่างๆในชีวิตของเรา 

“เหตุฉะนั นท่านทั งหลายจงหันกลับและตั งใจใหม่ เพ่ือจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพ่ือเวลา
ชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” กิจการ 3:19 

 “เราทั งหลายรู้แล้วว่า มนุษย์เก่าของเรานั นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพ่ือตัวที่บาปนั นจะถูกท าลาย
ให้สิ นไป เพ่ือเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป….เหมือนกันเช่นนั นแหละ ท่านทั งหลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อ
บาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เหตุฉะนั นอย่าให้บาปครอบง ากายท่ี
ต้องตายของท่าน ซึ่งท าให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั น อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเคร่ืองใช้ใน
การอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนท่ีเป็นขึ นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะ
ของท่านเป็นเคร่ืองใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะมีอ านาจเหนือท่านทั งหลายต่อไปก็หา
มิได้ เพราะว่าท่านทั งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ” โรม 6:6, 11-14 

นางเอเลน ไวท์ได้ยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีใครสามารถแบ่งปันเรื่องการฟืนฟู [ฝนปลายฤดู]ได้หาก
ไม่เคยได้รับชัยชนะเหนือทุกปัญหาท่ีรุมเร้า ทั งความทะนงตน ความเห็นแก่ตัว ความรักโลก รวมทั งค าพูดและ
การกระท าที่ไม่ดี” (Ibid., หน้า 113) 

ณ ตอนนี  อาจฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ส าหรับคุณ อย่างไรก็ตามกุญแจส าคัญสู่ชัยชนะเหนือการทดลอง
คือการเรียนรู้ท่ีจะให้พระเยซูด ารงอยู่ในชีวิตของเรา มีชัยชนะในตัวเราและผ่านทางเรา ความจริงอันวิเศษของ
พระคัมภีร์นี จะเสนอในบทต่อๆไปของหนังสือเล่มนี  

ฝนต้นฤดูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เร่ิมต้นในวันเพ็นเท
คอสต์ เปโตรได้แจงถึงเรื่องนี เม่ือท่านได้กล่าวกับฝูงชนในวันนั นว่า 

“แต่เหตุการณ์นี เกิดขึ นตามค าซึ่งโยเอลผู้พยากรณ์ได้กล่าวไว้ว่า‘พระเจ้าตรัสว่า ต่อมาในวันสุดท้าย เรา
จะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื อหนังทั งปวง บุตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่มของท่านจะ
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เห็นนิมิต และคนแก่จะฝันเห็นในคราวนั นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสชายและหญิงของเรา และคน
เหล่านั นจะพยากรณ์” กิจการ 2:16-18 

การบัพติศมาในพระวิญญาณหรือฝนต้นฤดูของพระวิญญาณน ามาซึ่งการเจริญเติบโตเต็มท่ีด้านฝ่ายจิต
วิญญาณท่ีจ าเป็นมากในการท่ีเรานั นจะได้รับประโยชน์จากฝนปลายฤดู 

“ฝนปลายฤดู ท าให้ผลเก็บเกี่ยวนั นเหลืองสุก เป็นสัญลักษณ์ของพระคุณด้านฝ่ายจิตวิญญาณที่เตรียมค
ริสจักรส าหรับการเสด็จกลับมาของบุตรของมนุษย์ แต่ถ้าฝนต้นฤดูไม่เทลงมา จะไม่มีชีวิต ใบท่ีเขียวนั นจะไม่
แตกหน่อออก ถ้าฝนต้นฤดูไม่ท าหน้าทีของมัน ฝนปลายฤดูไม่สามารถน าผลผลิตที่สมบูรณ์มาได้” (The Faith I 
live By, หน้า 333) 

การเติบโตเต็มท่ีด้านฝ่ายจิตวิญญาณภายใต้ฝนต้นฤดูในพระวิญญาณนั นจ าเป็นส าหรับเราในการรับรู้ถึง
ฝนปลายฤดูของพระวิญญาณเมื่อมันเทลงมา นางเอเลน ไวท์ได้ชี ให้เห็นเรื่องนี ว่า “หากเราไม่ก้าวหน้าทุกวันใน
การเป็นแบบอย่างถึงความดีงามต่างๆของคริสเตียนที่กระตือรือร้น เราจะไม่รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เมื่อฝนต้นฤดูเทลงมา ฝนปลายฤดูอาจเทลงมาสู่คนรอบตัวเรา แต่เราจะไม่เข้าใจอย่างกระจ่าง 
หรืออาจไม่ได้รับพระวิญญาณนั น” (Testimony to Ministers and Gospel Workers, หน้า 507) 

หากท่านยังไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่ารอช้าแม้แต่วันเดียว การได้รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์นั นควรเป็นสิ่งแรกและส าคัญที่สุดในชีวิตของเรา   เพราะว่าของขวัญนี จะน ามาซึ่งของประทานอื่นๆ
ให้กับเรา การเติมเต็มของพระวิญญาณจะท าให้พระคริสต์ด ารงอยู่ในเราและเปล่ียนความเฉื่อยชาเป็นความ
กระตือรือร้น เปลี่ยนความอ่อนแอเราให้เข้มแข็งและท าให้ค าพยานของเรานั นมีพลังซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนตั งแต่
วันเพ็นเทนคอสต์มา 

“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าเอง แต่พระคริสต์ต่างหากที่
ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด ารงอยู่ในร่างกายขณะนี  ข้าพเจ้าด ารงอยู่โดยอาศัยความเช่ือของ
พระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” กาลาเทีย 2:20 

 “แต่ท่านทั งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และ
ท่านทั งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั งในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก” กิจการ 1:8 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. พระคัมภีร์ได้เรียกการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์สองประการนั นว่าอะไร? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ฝนต้นฤดูของพระวิญญาณเกิดขึ นเมื่อใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. จ าเป็นแค่ไหนที่คริสเตียนต้องได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือได้รับประโยชน์จากฝนปลายฤดู
ของพระวิญญาณ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจ าเป็นต้องเกิดขึ นในชีวิตของคริสเตียนในการได้รับฝนต้นฤดูในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพื่อพร้อมในการได้รับฝนปลายฤดูของพระวิญญาณ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. เป็นการกระท าท่ีฉลาดหรือไม่ที่จะรอคอยฝนปลายฤดูก่อนจัดการกับปัญหาความบาปผิดต่างๆในชีวิต
ของเราอย่างจริงจัง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ตั งค่ายล้อมรอบบรรดาผู้ท่ีเกรงกลัวพระองค์ และทรงช่วยเขาทั งหลายให้รอดพ้น” 
สดุดี 34:7 
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วันที่ 8: การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ 
ข่าวดีส าหรับวันนี คือ พระเยซูก าลังจะเสด็จกลับมาเร็วๆนี  ผมพูดแบบนี ไม่ใช่เพียงเพราะการโจมตีของ

ผู้ก่อการร้ายหรือความขัดแย้งในโลกนี หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ หรือเป็นเพราะภัยธรรมชาติอย่างเดียว 
แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี ชี ถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู อย่างไรก็ตามมีบางอย่างนอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วท าให้
ผมเชื่อว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูนั นจวนจะเกิดขึ นแล้ว นั่นคือการเคล่ือนไหวของพระองค์ท่ามกลางเรา
เพ่ือให้เราเข้าใจเรือ่งบัพติศมาในพระวิญญาณและรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ข้อพระคัมภีร์ท้ายๆวิวรณ์บทท่ี 6 ได้อธิบายถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูและถามว่าใครจะยืนหยัดได้
ซึ่งหมายถึงใครจะสามารถรอดจากเหตุการณ์นั นได้ สามารถพบค าตอบได้ในวิวรณ์ 7:1-3 

“ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี  ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี่องค์ยืนอยู่ท่ีมุมทั งสี่ของแผ่นดินโลก ห้ามลมใน
แผ่นดินโลกทั งสี่ทิศไว้ เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก ในทะเล หรือท่ีต้นไม้ใด ๆ แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่ง
ปรากฏขึ นมาจากทิศตะวันออก ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียง
กึกก้องแก่ทูตสวรรค์ทั งสี่ ผู้ได้รับมอบอ านาจให้ท าอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั น ว่า ‘อย่าท าอันตรายแผ่นดิน 
ทะเลหรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั งหลายของพระเจ้าของเราเสียก่อน’”  

ผู้ท่ีได้รับการประทับตราของพระเจ้าเท่านั นจะสามารถรอดเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั งท่ีสอง ความ
จริงแล้วพระเจ้าได้ยับยั งก าลังมากมายท่ีจะท าลายโลกจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการประทับตรา ค าถาม
ส าคัญก็คือ เราจะได้รับการประทับตราอย่างไร พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าเราจะได้รับการประทับตราโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 

“และอย่าท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั นท่านได้ถูก
ประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันท่ีทรงไถ่ให้รอด” เอเฟซัส 4:30 

นั่นเป็นเรื่องทั งหมดเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธ์  เมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน
เราก็ได้รับการประทับตราและความพร้อมส าหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู 

พระเจ้าไม่ได้รอให้เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายมากขึ น หรือการระบาดของโรคต่างๆหรือภัยธรรมชาติ
ท่ีมากขึ น นางเอเลน ไวท์ได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงรออะไรอยู่ “พระคริสต์ก าลังรอคอยด้วยความปรารถนาท่ีจะ
ส าแดงพระองค์เองในคริสจักร เมื่อพระลักษณะของพระคริสต์ปรากฏอย่างสมบูรณ์ในคนของพระองค์ แล้ว
พระองค์จะกลับมาเพ่ือรับเขามาเป็นของพระองค์” (Christ’s Object Lessons หน้า 69). 

สิ่งนี จะเกิดขึ นในชีวิตของเราต่อเมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั น การรับบัพติศมาใน
พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั นท่ีจะท าให้เราพร้อมเมื่อทูตสวรรค์ปล่อยการท าลายลงมา นางเอเลน ไวท์ได้กล่าวว่า 
“ไม่มีอะไรนอกจากการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีสามารถน าคริสจักรสู่ต าแหน่งท่ีถูกต้องและเตรียม
คนของพระเจ้าส าหรับความยุ่งเหยิงท่ีจะมาอย่างรวดเร็วนี ” (2 Manuscript Releases หน้า 30) 

เราชาวแอ็ดแวนตีสอยู่ในอันตราย เราคิดว่าเราปลอดภัยและเรานั นพร้อมส าหรับการเสด็จกลับมาของ
พระเยซูเพราะเรารู้เร่ืองวันสะบาโต เร่ืองสถานะความตาย และเคร่ืองหมายของมารและลักษณะการเสด็จ
กลับมาของพระเยซู นี่เป็นความเข้าใจผิด ค าสอนเหล่านี ส าคัญ อย่างไรก็ตามความรู้เรื่องค าสอนอย่างเดียวไม่
สามารถท าให้เรารอดได้ ให้เราจ าไว้ว่าผู้ถวายสิบลด ผู้รักษาวันสะบาโตและผู้ฟื้นฟูเรื่องสุขภาพนั นแหละท่ีเป็นผู้
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ได้ตรึงพระเยซูบนไม้กางเข็น ไม่ส าคัญว่าเรารู้เรื่องอะไร สิ่งท่ีส าคัญคือเรารู้จักผู้ใดท่ีจะสามารถช่วยเราให้รอดได ้
(ยอห์น 17:3) เราจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์หากเราพร้อมส าหรับการเสด็จกลับมา
ของพระองค์ 

วันนี พระเจ้าก าลังเรียกพลไพร่ของพระองค์ให้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเตรียมตัวพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูเพื่อได้รับฝนปลายฤดูของพระวิญญาณและเพ่ือมีความพร้อมส าหรับ
การเสด็จกลับมาของพระเยซู 

“ท่านท่ีรักทั งหลาย บัดนี เราทั งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื องหน้าเราจะเป็น
อย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั น เราทั งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็น
พระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นั น” 1 ยอห์น 3:2 

อย่างไรก็ตามคริสจักรปัจจุบันมีปัญหาอย่างหนึ่ง พระเจ้าได้บอกเราว่าเรานั นมีสภาวะเหมือนคริสจักร
เลาดีเซีย และถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะไม่พร้อมส าหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู พระเจ้าได้ประทาน
ทางออกให้กับเราด้วย ทางออกนั นคือการยอมให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในเราอย่างเต็มตัว 

“ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ท่ีประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั น และจะ
รับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” วิวรณ์ 3:20 

เราจะให้พระเจ้าเข้ามาและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ได้อย่างไร นางเอเลน ไวท์ได้กล่าวกับเรา
ว่า “เราจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ท่ีมีชีวิตชีวากับพระเจ้า เราจ าเป็นต้องสวมพลังจากเบื องบนโดยการบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือเราจะขึ นไปสู่มาตฐานท่ีสูงกว่า ซึ่งไม่มีความช่วยเหลือใดอื่นนอกจากพระวิญญาณ
ของพระเจ้า” (Review and Herald,  5 เมษายน ค.ศ. 1892) 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ท าไมเหล่าทูตสวรรค์ก าลังหยุดยั งความหายนะที่จะเกิดขึ นบนโลกนี ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. การรู้หลักค าสอนในพระคัมภีร์เป็นสิ่งทั งหมดท่ีเราต้องการในการรอดหรือไม่? 
___________________________________________________________________________ 

3. ตามพระคัมภีร์ เราได้รับการตีตราด้วยอะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. การได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถท าอะไรให้เราได้ในเรื่องความสัมพันธ์เรากับพระ
คริสต?์ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. สิ่งเดียวท่ีสามารถเตรียมเราได้ส าหรับวาระสุดท้ายคืออะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  

“พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ใกล้คนทั งหลายท่ีมีใจแตกสลาย และทรงช่วยคนเหล่านั นท่ีมีจิตใจส านึกผิดให้รอด” สดุดี 
34:18 
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วันที่ 9: ความปราถนาในการอธิษฐานที่เกิดจากการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความปราถนาอันลึกซึ งในการอธิษฐานต่อพระบิดาจะ

เกิดขึ นภายในเรา “และเราจะเทวิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวกรุงเยรูซาเล็ม” 
เศคาริยาห์ 12:10 

เราสามารถยอมจ านนต่อความปราถนานี ท่ีมาจากพระเจ้าหรือเพิกเฉยต่อความปราถนานั นและยัง
ด าเนินชีวิตเป็นคริสเตียนท่ีกระตือรือร้นมากกว่าเป็นคริสเตียนที่อธิษฐาน อย่างไรก็ตามถ้าหากเราอยากมี
ประสบการณ์ท่ีลึกซึ งกับพระเจ้าและได้รับพระเยซูอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของเรา เราต้องยอมจ านนต่อความ
ปรารถนาในการอธิษฐาน ถ้าหากเราต้องการเห็นอ านาจของพระเจ้าในการปลดปล่อยเราปรากฏอยู่ในชีวิตของ
เราเหนือทุกอย่างท่ีซาตานพยายามจะน ามาสู่เราและเห็นอ านาจของพระเจ้าปรากฏผ่านทางเราในการอวยพร
ผู้อื่นโดยการปลดปล่อยเขา เราต้องใช้เวลามากขึ นในการอธิษฐานต่อพระเจ้า 

คริสเตียนทั งหลายรู้ความส าคัญของการอธิษฐานมาหลายปีแล้ว หลายครั งเราพยายามหาเวลาอธิษฐาน
แต่นั นเป็นเทศกาลการอธิษฐานท่ีได้รับการหนุนใจให้เกิดขึ นเน่ืองจากปัญหาบางประการและเกิดขึ นใน
ระยะเวลาสั นๆเท่านั น ปัญหาของเราคือเรารู้สึกเพียงพอกับความต้องการของตัวเองและความต้องการของ
โบสถ์ เราเรียนรู้ในการพึ่งพาความอุตสาหะของตัวเองในการท างานของพระเจ้า เรามีส่วนร่วมอย่างมากในการ
วางแผนและเข้าร่วมหลายรายการ เราเรียนรู้ในการพึ่งเนื้อหนังในการท างานของพระเจ้า โดยพระคุณของพระ
เจ้าพระองค์อวยพรความตั งใจอันไม่สมบูรณ์ของเรา อย่างไรก็ตามพระพรท่ีเหนือความคาดหมายของเรารอคอย
เราเมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเข้าร่วมการอธิษฐานเพื่อสานสัมพันธ์ท่ีพระเจ้าปราถนาให้
เรามีกับพระองค์ หลังจากนั นแผนของเราก็เป็นแผนของพระเจ้าและกิจกรรมของเราก็เป็นกิจกรรมของพระองค์ 

พระเยซูมีความสัมพันธ์ท่ีมีความหมาย ลึกซึ ง และมีพลังแบบนี กับพระบิดา ความจริงแล้วความสัมพันธ์
ของพระองค์กับพระบิดาใกล้ชิดกันมาจนพระเยซูได้กล่าวว่า “เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” 
ยอห์น 10:30 

ทุกสิ่งท่ีพระเยซูท าอยู่ภัยใต้การทรงน าของพระบิดา ค าตรัสของพระองค์และการกระท าทุกอย่างอยู่
ภายใต้การทรงน าและอ านาจของพระบิดา พระเยซูย  าเรื่องนี เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ใน
พระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา ค าซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั งหลายนั น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้
ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระท าพระราชกิจของพระองค์” ยอห์น 14:10 

เราจะได้รับความเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใกล้ชิดกับพระบิดาเหมือนพระเยซูได้อย่างไร เราสามารถท าได้โดย
การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิษฐาน เมื่อพระเยซูได้รับบัพติศมาในน  าพระองค์ทรงอธิษฐาน 

“อยู่มาเมื่อคนทั งปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็
แหวกออก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียงมาจาก
สวรรค์ว่า ‘ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราโปรดปรานท่านมาก’” ลูกา 3:21-22 

เพ่ือตอบสนองต่อค าทูลขอของพระเยซู พระวิญญาณได้ลงมาเหนือพระเยซูและพระองค์ได้รับบัพติศมา
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลังเหตุการณ์นั นพระเยซูได้รับการทรงน าโดยพระวิญญาณเพ่ือใช้เวลา 40 วันและคืน
ในการอดพระกระยาหารและอธิษฐานในถิ่นทุรกันดาร “พระเยซูเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จ
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กลับไปจากแม่น  าจอร์แดน และพระวิญญาณได้ทรงน าพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร ทรงถูกพญามารทดลองถึงสี่
สิบวัน ในวันเหล่านั นพระองค์มิได้เสวยอะไรเลย และเมื่อสิ นสี่สิบวันแล้ว พระองค์ทรงอยากพระกระยาหาร” ลู
กา 4:1, 2 

จากประสบการณ์ท่ีได้เข้าร่วมกับพระบิดา พระคริสต์ออกไปพร้อมจะท างานท่ีพระองค์ตั งใจลงมาท าบน
โลกนี  พระองค์ได้รับการเสริมก าลังให้มีชัยชนะเหนือซาตานและท าให้มารพ่ายแพ้แก่พระองค์ 
“พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลี และกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตาม
ถิ่นโดยรอบ” ลูกา 4:14 

หนังสือเล่มนี ท่ีคุณเลือกในการเข้าร่วมอ่านและอธิษฐาน ได้รับการออกแบบเพื่อท าให้คุณมีประสบการณ์
เช่นเดียวกันกับพระเยซู ในช่วง 40 วันนี คุณจะมีประสบการณ์ได้รับพลังในการเอาชนะซาตานและเป็นช่องทาง
ให้พระคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางคุณไปยังผู้อื่น 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีผลต่อชีวิตการอธิษฐานของเราอย่างไร? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. โดยท่ัวไปแล้ว คริสเตียนมักจะพึ่งพาอะไรมากกว่าการอธิษฐาน? 
___________________________________________________________________________ 

3. พระเยซูอธิษฐานแบบไหน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. เป็นเพราะประสบการณ์การได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตการอธิษฐานของพระเยซู 
พระองค์บรรยายถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดาว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ประสบการณ์การได้รับบัพติศมาในพรวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตการอธิษฐานของพระเยซูท าให้พระองค์
ท าอะไรได้บ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. คุณคิดว่าพระเยซูต้องการให้คุณมีชีวิตการอธิษฐานแบบไหน? 
___________________________________________________________________________ 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเรียกตามนามของเรานั นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหัน
เสียจากทางชั่วของเขาทั งหลาย เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขา และจะรักษาแผ่นดินของ
เขาทั งหลายให้หาย” 2 พงศาวดาร 7:14 
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วันที่ 10: แบบอย่างการอธิษฐานของพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ 
อีกครั งหนึ่งท่ีเราเห็นพระคริสต์ทรงอธิษฐานขณะท่ีพระองค์ประกาศบนโลกนี  หลังจากท่ีพระองค์ทรง

เทศนาส่ังสอนมวลชนมากมายและได้รักษาพวกเขาจากความเจ็บป่วยของพวกเขา มีการกล่าวไว้ในลูกา 5:16 ว่า 
“แต่พระองค์เสด็จออกไปในท่ีเปลี่ยว และทรงอธิษฐาน” 

ลูกาได้รายงานเร่ืองก่อนการทรงเรียกสาวกทั งสิบสองคนว่า “ต่อมาคราวนั นพระองค์เสด็จไปท่ีภูเขาเพื่อ
จะอธิษฐาน และได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งครั นรุ่งเช้าแล้วพระองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล้วทรง
เลือกสิบสองคนออกจากหมู่สาวกนั น ท่ีพระองค์ทรงเรียกว่า อัครสาวก” ลูกา 6:12-13 

ตอนจ าแลงพระกายบนภูเขาพระเยซูได้อธิษฐาน (ลูกา 9:29) พระเยซูได้รับการหนุนใจโดยพระวิญญาณ
ในการใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระบิดาในสวรรค์ พระองค์ตอบสนองต่อความปรารถนาอันลึกซึ งในการ
อธิษฐาน พระองค์ทรงรู้ว่าเวลาเช่นนั นท่ีได้อธิษฐานต่อพระบิดาจะท าให้พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและ
ได้รับการเติมพลังในการท างานท่ีพระองค์ตั งพระทัยลงมาท า 

พระเยซูได้รับชัยชนะเหนือการทดลองต่างๆของซาตานโดยการอธิษฐานต่อพระบิดา เวลาเราอ่าน
เร่ืองราวของพระเยซูเผชิญหน้ากับซาตานในชีวิตของชายหญิงและธรรมชาติในรูปแบบของการเข้าสิงของผีมาร 
โรคภัยไข้เจ็บ ความตาย พายุ และอื่นๆ เราไม่เห็นว่าพระคริสต์อธิษฐานอย่างจริงจังต่อพระบิดาขณะท่ีเผชิญกับ
ซาตานเพื่อได้รับพลังในการปลดปล่อย  เป็นเพราะว่าพระองค์ได้รับพลังนั นแล้วจากพระบิดาขณะท่ีใช้เวลา
หลายครั งในการอธิษฐานอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระบิดา เมื่อเผชิญกับซาตานและการทดลองของมัน พระเยซูแค่
กล่าวพระค าของพระเจ้าโดยพลังและอ านาจของพระบิดา และพลังของซาตานก็ถูกท าลายไป ค ากล่าวของพระ
เยซูได้ขับไล่ซาตานออกไป รักษาคนเจ็บป่วย ได้เรียกคนตายให้ฟื้นคืนชีพ และท าให้พายุสงบลง 

บทเรียนนั นชัดเจนว่า พระคริสต์ได้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาและได้รับการเติมพลังใน
การเอาชนะศัตรูในช่วงเวลาท่ีอธิษฐานกับพระบิดา หลังจากพระเยซูได้ละจากการอธิษฐานพระองค์เอาพระบิดา
ไปกับพระองค์ด้วย พระเยซูตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระบิดาครั งแล้วครั งเล่า และวันแล้ววันเล่า พระคริสต์
ทรงรักษาความรู้สึกและความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ีแท้จริงกับพระบิดานี ชั่วชีวิตของพระองค์ เมื่อใดก็ตามท่ี
พระองค์เผชิญหน้ากับซาตาน พระองค์ได้รับการเตรียมพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายและได้รับชัยชนะ
เพราะชีวิตที่ทุ่มเทให้กับการอธิษฐาน 

ตัวอย่างการอธิษฐานของพระเยซูไม่ได้สูญหายไปจากสาวกของพระองค์ การอธิษฐานนั นเป็นศูนย์กลาง
ของการประกาศศาสนาของพวกเขา เมื่อคริสจักรเติบโตและต้องการการดูแลมากขึ นเรื่อยๆ ได้มีการตั ง
ผู้ปกครองโบสถ์เพื่อรองรับความต้องการนี  เหล่าสาวกได้กล่าวถึงสิ่งท่ีพวกเขาให้ความส าคัญนี ว่า “ฝ่ายพวกเรา
จะขะมักเขม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะเสมอไป” กิจการ 6:4 

กลุ่มสมาชิกโบสถ์ช่วงแรกเป็นชายและหญิงผู้ทุ่มเทให้กับการอธิษฐาน มีการบันทึกไว้ในกิจการ 2:42 ว่า 
“เขาทั งหลายได้ตั งมั่นคงอยู่ในค าสอนของจ าพวกอัครสาวก และในการสามัคคีธรรม และในการหักขนมปัง และ
ในการอธิษฐาน”  

ผู้เชื่อเหล่านี อธิษฐานในพระวิหาร ในบ้านต่างๆ และบริเวณข้างนอกท่ีมีธรรมชาติ “ในวันสะบาโตเราได้
ออกจากเมืองไปยังฝั่งแม่น  า เข้าใจว่ามีท่ีส าหรับอธิษฐาน” กิจการ 16:13 
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อัครสาวกทุกคนเป็นผู้ทุ่มเทให้กับการอธิษฐาน เปาโลได้กล่าวไว้ว่าเขาอธิษฐานทั งกลางวันและกลางคืน
เผ่ือผู้เชื่อทั งหลาย 

“เราอธิษฐานมากมายทั งกลางคืนและกลางวัน เพ่ือจะได้เห็นหน้าท่านอีก และจะได้เพ่ิมเติมความเชื่อ
ของท่านส่วนท่ียังบกพร่องอยู่ให้บริบูรณ์” 1 เธสะโลนิกา 3:10 

เป็นเพราะว่าอัครสาวกเป็นผู้ทุ่มเทให้กับการอธิษฐาน พวกเขาถึงเป็นชายผู้มีพลังในพระเจ้า เช่นเดียวกัน
กับเหล่าคริสเตียนช่วงแรกเร่ิมท่ีไดทุ่้มเทให้กับการอธิษฐาน และพระเจ้าสามารถกระท าการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ผ่าน
ทางพวกเขา ข่าวประเสิรฐ์ได้แพร่หลายในโลกเพราะค าอธิษฐาน 

“คือถ้าท่านด ารงและตั งมั่นอยู่ในความเช่ือ และไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้ยิน
แล้ว และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั น” โคโลสี 1:23 

พระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนทุกคนให้หันมาเป็นนักรบผู้ย่ิงใหญ่ในการอธิษฐาน 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ท าไมพระเยซูทรงใช้เวลามากในการอธิษฐาน? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ตัวอย่างการอธิษฐานของพระเยซูมีผลต่อเหล่าสาวกของพระองค์อย่างไรบ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. กลุ่มสมาชิกโบสถ์ช่วงแรกในพระคัมภีร์มีวิถีชีวิตการอธิษฐานแบบไหน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. คุณต้องการให้วิถีชีวิตการอธิฐานของคุณมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
ให้กล่าวข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“ขอทรงกระท าให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งบรรดาข้อบังคับของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะกล่าวถึงบรรดา
พระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์” สดุดี 119:27 
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วันที่ 11: ท าไมการอธิษฐานนั้นจ าเป็น 
แม้ว่าคริสเตียนส่วนใหญ่เช่ือว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งส าคัญ แต่หลายคนไม่เข้าใจว่าท าไมเราจ าเป็นต้อง

อธิษฐาน หลายคนถามว่าถ้าพระเจ้ามีอ านาจและสามารถท าให้พระประสงค์พระองค์บรรลุได้ ท าไมเราต้อง
อธิษฐานต่อพระเจ้าให้กระท าส่ิงท่ีพระองค์ปรารถนาจะท าและวางแผนที่จะท าอยู่แล้ว เหตุผลบางประการท่ีการ
อธิษฐานนั นก็เพ่ือประโยชน์ของเราเป็นหลัก แต่พระเจ้ายังคงท าในสิ่งท่ีพระองค์ต้องการไม่ว่าเราจะอธิษฐาน
หรือไม่ก็ตาม ความคิดนี เป็นท่ีนิยมคือ การอธิษฐานนั นเป็น สิทธิพิเศษ แต่ไม่จ าเป็นจริงๆที่พระเจ้าจะท าตาม
พระประสงค์ของพระองค์บนโลก ความจริงเร่ืองนี มีอยู่ว่า เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีลูกหลานของพระเจ้าจะอธิษฐาน จะมี
เหตุผลอะไรอื่นอีกที่พระเยซูบอกเราให้อธิษฐานให้พระประสงค์ของพระเจ้าส าเร็จ 

 “เหตุฉะนั น ท่านทั งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี ว่า ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั งหลาย ผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั งอยู่ ขอให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั นในแผ่นดินโลก” มัทธิว 6:9, 10 

หากผู้เชื่อไม่อธิษฐาน ความต้องการของพระเจ้าก็จะไม่ส าเร็จบนโลกนี  ปฐมกาลได้บันทึกเร่ืองการทรง
สร้างโลกและมนุษย์ว่า “และพระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพวกเรา เหมือนตาม
อย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูงนกในอากาศ และเหนือสัตว์ใช้งาน 
และให้เหนือท่ัวทั งแผ่นดินโลก และเหนือบรรดาสัตว์เลื อยคลานท่ีคลานไปมาบนแผ่นดินโลก’ ดังนั นพระเจ้าได้
ทรงสร้างมนุษย์ในแบบพระฉายของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างเขาขึ นในแบบพระฉายของพระเจ้า พระองค์
ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง” ปฐมกาล 1:26, 27 

ค าภาษาฮีบรูได้แปลค าว่าเสมือนและพระฉายาชี ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ในหลายอย่างให้เหมือน
พระองค์เอง พระเจ้าท าอะไรบางอย่างเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์  ในข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี ได้กล่าวกับเราว่า 
พระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์ครอบครองเหนือโลกใบนี  ภาษาฮีบรูได้แปลค าว่า ครอบครอง หมายถึง การปกครอง
เหนือ ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของพระเจ้าอาดามจะต้องเป็นผู้ปกครองโลกนี  “และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงน า
มนุษย์ และให้เขาไปอยู่ในสวนเอเดนให้ดูแลและรักษาสวน” ปฐมกาล 2:15 

หน้าท่ีของอาดามในการรักษาโลกหมายถึงเขาต้องปกป้องโลกจากทุกสิ่งท่ีจะท าลายมัน อาดามเปน็
ตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี ที่ได้รับมอบอ านาจจากพระองค์เพ่ือเขาจะเป็นคนดูแลและพิทักโลกใบนี  

ผู้เขียนสดุดีได้บรรยายสถานะท่ีพระเจ้าได้มอบให้มนุษย์เมื่อพระองค์ทรงสร้างเขาว่า “เพราะพระองค์
ทรงท าให้เขาต่ ากว่าพวกทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว และประทานสง่าราศีกับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา” สดุดี 8:5 

เมื่อศึกษาดูต้นก าเนิดของค าเหล่านี  สง่าราศี และ เกียรติ ในภาษาฮีบรูท่ีได้แปลไว้ เราได้เห็นว่ามนุษย์
ได้รับมอบอ านาจใกล้เคียงกับอ านาจปกครองของกษัตริย์ มากกว่านั นเราเห็นว่าตอนท่ีพระเจ้าสร้างโลก 
พระองค์ได้มอบโลกไว้ภายใต้อ านาจของอาดาม ทุกอย่างท่ีเกิดขึ นบนโลกนี ขึ นอยู่กับอาดาม 

การอธิษฐานเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น เพราะว่าตั งแต่แรกเร่ิมแล้วพระเจ้าตั งพระทัยท่ีจะท างานผ่านทางมนุษย์ 
ไม่ใช่ท างานแบบมนุษย์ไม่มีบทบาทในการท าให้พระประสงค์ของพระเจ้าส าเร็จบนโลกนี  พระเจ้าท างานผ่าน
ทางการอธิษฐานของเหล่ามนุษย์ เมื่อพระเจ้าตั งพระทัยท่ีจะกระท าบางสิ่งบนโลกนี  มนุษย์จ าเป็นต้องอธิษฐาน
ให้พระเจ้ากระท าส่ิงนั น ตัวอย่างหลายประการสามารถพบได้ทั งในพระคัมภีร์เก่าและใหม่ เราจ าเป็นต้องขอให้
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พระประสงค์ของพระเจ้า  “ให้เป็นไปอย่างนั นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10) เราจ าเป็นต้องขอให้พระเจ้า 
“ประทานอาหารประจ าวันแก่ข้าพระองค์ทั งหลายในกาลวันนี ” (ข้อ 11) 

เมื่อพระเยซูแลเห็นความต้องการของมวลชนเหล่านั น พระองค์ได้ขอให้สาวกของพระองค์ทูลขอต่อพระ
บิดาเรื่องนี ว่า “และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไป
ดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี ยง แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ‘การเก็บเกี่ยวนั นเป็นการใหญ่นักหนา แต่
คนงานยังน้อยอยู่ เหตุฉะนั น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั น ให้ส่งคนงานมาใน
การเก็บเกี่ยวของพระองค์’” มัทธิว 9:36-38 

พระเจ้าต้องการส่งคนงานออกไปในทุ่งท้องนาบนโลกนี  อย่างไรก็ตามคริสเตียนจ าเป็นต้องขอให้พระเจ้า
กระท าอย่างนั น 

เปาโลได้ขอให้ผู้เชื่อทั งหลายอธิษฐานเผื่อความก้าวหน้าในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าตามนี  
“พ่ีน้องทั งหลาย ในท่ีสุดนี จงอธิษฐานเพ่ือเรา เพ่ือว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไป และจะไดรั้บ
เกียรติยศเหมือนอย่างท่ีได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว” 2 เธสะโลนิกา 3:1 

ทุกสิ่งท่ีระบุข้างต้นเป็นความประสงค์ของพระเจ้า แต่มนุษย์จ าเป็นต้องอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี  
เพราะการอธิษฐานปลดปล่อยอ านาจของพระเจ้าให้ท าตามพระประสงค์ของพระองค์บนโลกนี  โปรดจ าไว้ว่า
พระเจ้ามีแผนที่จะท างานร่วมกับมนุษย์ ไม่ใช่ท างานแบบไม่ให้พวกเรามีบทบาทอะไรเลย ค าอธิษฐานของคุณ
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีจะท าในชีวิตของคุณและชีวิตของผู้ท่ีคุณอธิษฐานเผื่อ 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. เมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าและพระองค์มีอ านาจกระท าส่ิงใดก็ได้ตามความปรารถนาของพระองค์ แล้ว

พระองค์จะไม่ท าให้พระประสงค์ของพระองค์ส าเร็จหรือ ถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ตาม 
อธิบายเหตุผล? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. อาดามมีหน้าท่ีอะไรในเร่ืองการท าให้พระประสงค์ของพระเจ้าบนโลกนี ส าเร็จ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. เมื่อพระเจ้าปรารถนากระท าบางอย่างบนโลกนี  คริสเตียนจ าเป็นต้องท าอะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. การอธิษฐานนั นเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องท า หรือเป็นสิทธิพิเศษที่เราจะอธิษฐาน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. คุณคิดว่าซาตานรู้สึกอย่างไรเวลาคุณอธิษฐานต่อพระเจ้า? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“ขอทรงขจัดทางแห่งการพูดมุสาไปเสียจากข้าพระองค์ และขอโปรดประทานพระราชบัญญัติของพระองค์แก่
ข้าพระองค์อย่างเปี่ยมกรุณา”สดุดี 119:29 
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วันที่ 12: การอธิษฐานในพระวิญญาณ 
คริสเตียนทุกคนเข้าร่วมสงครามกับศัตรูท่ีมีผลชั่วนิรันดร์เป็นการเดิมพัน สงครามครั งนี เป็นการต่อสู้

อย่างจริงจังเหมือนอย่างสงครามต่างๆท่ีเคยเกิดขึ นระหว่างประชาชาติต่างๆ สงครามนี เป็นสงครามระหว่าง
อาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรแห่งความมืด เปาโลได้บรรยายสงครามนี ว่าเป็นการสู้ปล  าท่ีใกล้ชิดและ
ส่วนตัว “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเจ้าผู้ครอบครองอาณาจักร เจ้าผู้มีอ านาจ เจ้า
ผู้ปกครองความมืดแห่งโลกนี  ต่อสู้กับบรรดาวิญญาณท่ีชั่วในสถานฟ้าอากาศ” เอเฟซัส 6:12 

ต่อจากนั นเปาโลได้บรรยายเกราะป้องกันของพระเจ้าท่ีคริสเตียนต้องสวมใส่เพ่ือได้รับชัยชนะ เปาโลได้
สรุปเรื่องสงครามนี และการต่อสู้ของเรากับศัตรูด้วยพระค าของพระเจ้าว่า “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจง
ขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั งนี จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน” (ข้อ 18) 

ให้สังเกตว่าเปาโลได้สั่งให้เรานั นอธิษฐานตลอดเวลา เราต้องเปน็นักอธิษฐานเพ่ือผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง และท่านไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่าให้อธิษฐานในพระวิญญาณ ตรงนี เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราอยากจะมีชัย
ชนะเหนือศัตรู การอธิษฐานในพระวิญญาณเป็นเรื่องท่ีส าคัญเทียบเท่ากับการสวมใส่เกราะป้องกันของพระเจ้า 

ค าถามท่ีส าคัญคอื การอธิษฐานในพระวิญญาณหมายถึงอะไร ค านิยามสั นๆคือ เราอธิษฐานในพระ
วิญญาณเมื่อค าอธิษฐานของเราได้รับการกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราต้องได้รับการทรงชี น าโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ว่าควรอธิษฐานเม่ือไหร่และควรอธิษฐานเผ่ือเร่ืองใดบ้าง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้น าเราใน
ทุกเร่ืองเกี่ยวกับการอธิษฐานของเรา เมื่อเราก าลังอธิษฐานในพระวิญญาณ ค าอธิษฐานของเราจะได้รับการเติม
พลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ค าอธิษฐานของเราจะได้ผลและจะเป็นผลท่ีทรงพลัง ดังนั นเราจะเห็นได้ว่าเราต้อง
ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณเพ่ือจะได้อธิษฐานในพระวิญญาณ นางเอเลน ไวท์ได้อธิบายเรื่องการอธิษฐานใน
พระวิญญาณว่า “โดยพระวิญญาณ พระเจ้าจะยอมรับทุกค าทูลขอที่มาจากใจ” (ผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชน หน้า 
189) 

อ้างถึงค าพูดของเปาโลท่ีอยู่ใน โรม 8:26 นางเอเลน ไวท์ได้เขียนว่า “เราต้องไม่อธิษฐานในนามของพระ
เยซูเท่านั น แต่โดยการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย” ตรงนี อธิบายถึงความหมายเมื่อกล่าวว่า พระ
วิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ าครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยค า (โรม 8:26) พระเจ้าทรงยินดีที่จะตอบค า
อธิษฐานดังกล่าว (Christ’s Object Lessons หน้า 147) 
 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเราให้อธิษฐาน พระองค์จะแสดงให้เราเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องอธิษฐานทูลขอ เพราะพระเจ้าต้องการเริ่มด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการนั น เราอ่าน
ประสบการณ์ดังกล่าวในกรณีของพระเยซูที่อธิษฐานเผ่ือเปโตร “และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘ซีโมน ซีโมนเอ๋ย 
ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนพวกท่านเหมือนฝัดข้าวสาลี แต่เราได้อธิษฐานเผ่ือตัวท่าน เพ่ือ
ความเชื่อของท่านจะไม่ไดข้าด และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จงชูก าลังพี่น้องทั งหลายของท่าน’” ลูกา 22:31-32 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โน้มน้าวพระคริสต์ให้อธิษฐานเผ่ือเปโตร และยังเปิดเผยให้เห็นถึงแผนการของ
ซาตานท่ีจะท ากับเปโตร เมื่อพระคริสต์ทรงทราบเรื่องนี แล้ว พระองค์เร่ิมอธิษฐานเผ่ือเปโตร พระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะกระท าส่ิงเดียวกันนี ผ่านทางเรา พระองค์จะใส่ชื่อคนในความคิดเราให้อธิษฐานเผื่อเขา พระองค์



 

33 | P a g e  

 

อาจจะหรืออาจจะไม่เปิดเผยให้เราเห็นว่าท าไมพระองค์ต้องการให้เราอธิษฐานเผ่ือบุคคลเหล่านั น สิ่งส าคัญคือ
เราตอบสนองต่อการกระตุ้นของพระวิญญาณในการอธิษฐานเผ่ือผู้อื่น 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ในค าอธิบายของท่านเปาโลเกี่ยวกับสงครามฝ่ายจิตวิญญาณท่ีเรานั นเข้าร่วมต่อสูก้ับซาตาน ท่านได้

กล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. นางเอเลน ไวท์ได้อธิบายเรื่องการอธิษฐานในพระวิญญาณว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. ให้อธิบายเร่ืองการโน้มน้าวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อธิษฐานเผ่ือผู้อื่น 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ท่านปรารถนาท่ีจะเป็นคริสเตียนผู้อธิษฐานในพระวิญญาณหรือไม่? 
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“โอ ขอทรงท าให้ข้าพระองค์ทั งหลายอิ่มหน าในเวลาเช้าด้วยความเมตตาของพระองค์ เพ่ือข้าพระองค์ทั งหลาย
จะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดวันเวลาทั งสิ นของข้าพระองค์ทั งหลาย” สดุดี 90:14 
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วันที่ 13: การอธิษฐานรวมใจในพระวิญญาณ 
คริสเตียนรวมใจกันอธิษฐานเพ่ือเป้าหมายเจาะจงบางประการนั นเป็นท่ีเข้าใจกันมานานแล้วของผู้เชื่อ

ว่าเป็นส่วนส าคัญของชีวิตคริสเตียน ครั งหนึ่งผมคิดว่าการอธิษฐานรวมใจนั นหมายถึงคริสเตียนสองคนขึ นไปมา
ร่วมกันอธิษฐาน ในระหว่างท่ีอธิษฐานแต่ละคนจะอธิษฐานเผ่ือสิ่งท่ีอยู่ในใจ แต่ละค าอธิษฐานจะมีองค์ประกอบ
พื นฐานและมีเรื่องทูลขอต่างๆที่แตกต่างกันออกไป นี่ไม่ใช่ค าจ ากัดความตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องการ
อธิษฐานรวมใจ ไม่ใช่เลย การอธิษฐานรวมใจคือ คริสเตียนสองคนขึ นไปอธิษฐานเพื่อสิ่งเดียวกัน พวกเขาเป็นน  า
หนึ่งใจเดียวกันในความปรารถนาจุดมุ่งหมายและการร้องขอ พวกเขาอธิษฐานอ้อนวอนพร้อมกันในสถานท่ีและ
เวลาเดียวกันด้วยความมุ่งหมายเดียกันในการอธิษฐาน ถ้าพวกเขาไม่สามารถพบกันได้ในสถานท่ีเดียวกันเพ่ือ
อธิษฐานด้วยกัน พวกเขาจะอธิษฐานในเวลาเดียวกันเพ่ือทูลขอเรื่องเดียวกัน หรือพวกเขาจะอธิษฐานผ่านทาง
โทรศัพท์ อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแต่ละคนมากขึ นหากพวกเขาพบปะ
กันเพื่ออธิษฐาน 

ในชีวิตส่วนตัวของเราการอธิษฐานรวมใจกับผู้เชื่อคนอื่นๆนั นเป็นแรงอันทรงพลังในการต่อสู้กับซาตาน 
นี่คือเหตุผลท่ียากอบแนะน าให้เราร่วมกันอธิษฐานเผื่อผู้ท่ีเจ็บป่วยและอธิษฐานเผ่ือกันและกัน “มีผู้ใดในพวก
ท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั นอธิษฐานเพ่ือเขา และ
เจิมเขาด้วยน  ามันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต 
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระท าบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้ เหตุ
ฉะนั นท่านทั งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพ่ือกันและกัน เพ่ือท่านทั งหลายจะพ้นโรคภัย 
ค าอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั นมีพลังท าให้เกิดผล” (ยากอบ 5:14-16) 
 ในความเปน็จริงแล้ว การอธิษฐานรวมใจเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ท่ีพร้อมพบกับพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมา เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้อยู่โดดเดี่ยวในการต่อสู้กับซาตาน เราต้องการค าอธิษฐานของกันและกนัเพ่ือ
ชัยชนะที่สมบูรณ์เหนือศัตรู 

การอธิษฐานร่วมกันเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันนั นส าคัญต่อความก้าวหน้าของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก
นี  ซาตานจะต่อต้านทุกการเคล่ือนไหวเพ่ืองานของพระเจ้า การอธิษฐานรวมใจจะช่วยเพิ่มอ านาจของพระเจ้า
อย่างมากในการพัฒนาอาณาจักรของพระองค์ 

พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีการอ้างอิงมากมายถึงผู้เชื่อทั งหลายท่ีรวมใจอธิษฐานด้วยกัน ครใูนหนังสือ
ปัญญาจารย์ได้เสนอบทเรียนส าคัญเกี่ยวกับความส าคัญของผู้อื่นท่ีเข้าร่วมกับเราในการต่อสู้กับศัตรูของเรามาร
ซาตาน “แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้ สองคนจะสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้” ปัญญาจารย์ 4:12 

เลวีนิติได้กล่าวว่า “พวกเจ้าห้าคนจะขับไล่ศัตรูร้อยคนและพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ศัตรูหมื่นคนให้
กระจัดกระจายไป และศัตรูของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้า” เลวีนิติ 26:8 
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 หากเราพยายามยืนอย่างโดดเดี่ยวในการต่อสู้กับซาตานและการล่อลวงของมัน มารจะเอาชนะเราได้
ง่ายกว่า ตามท่ี "ครู" (ในปัญญาจารย์)กล่าวไว้คือ คนเดียวอาจถูกเอาชนะไดง้่ายกว่าในขณะที่สองคนสามารถ
ป้องกันตัวเองได้และอีกสามคนแข็งแกร่งกว่า นี่คือเหตุผลท่ีการผูกมิตรร่วมอธิษฐานกับคริสเตียนคนอื่น ๆ จึงมี
ความส าคัญและมีพลังมาก 
 พระเยซูตรัสค าส่ังท่ีส าคัญท่ีสุดเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของผู้เช่ือตั งแต่สองคนขึ นไปที่
ร่วมสามัคคีธรรมและอธิษฐานด้วยกันว่า “เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงท าส่ิงนั นให้ เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนาม
ของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาท่ีนั่น” มัทธิว 18:19-20 

เมื่อผู้เชื่อสองคนขึ นไปอธิษฐานในพระวิญญาณ พวกเขามั่นใจได้ว่าพระเจ้าได้ยินและตอบค าอธิษฐาน
ของพวกเขา “และนี่เป็นความมั่นใจท่ีเรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดท่ีเป็นพระประสงค์ของพระองค์ 
พระองค์ก็ทรงฟัง และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใด เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งท่ีทูลขอนั นจาก
พระองค์” 1 ยอนห์ 5:14-15 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. อธิบายการอธิษฐานในพระวิญญาณคืออะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ให้อ้างข้อพระคัมภีร์ท่ีกล่าวว่าการอธิษฐานรวมใจนั นได้ผลท่ีดีกว่าการอธิษฐานคนเดียว 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณคิดว่าซาตานอยากให้คริสเตียนรวมตัวกันเพ่ืออธิษฐานไหม? 
___________________________________________________________________________ 

4. คุณจะท าอะไรได้บ้างเพื่อมีส่วนร่วมมากขึ นในการอธิษฐานรวมใจกับเพื่อนร่วมความเชื่อเดียวกัน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“ขอทรงหันนัยน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งไร้สาระ และขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ในพระ
มรรคาของพระองค์” สดุดี 119:37 
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วันที่ 14: การอธิษฐานด้วยความพากเพียรในพระวิญญาณ 
 ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาการอธิษฐานด้วยความพากเพียรนั นถือว่าเป็นส่วนส าคัญเพ่ือ
ความก้าวหน้าของอาณาจักรของพระเจ้าบนโลกนี  อย่างไรก็ตามพวกเราท่ีอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมตะวันตกมัก
ต้องการค าตอบอย่างรวดเร็วส าหรับปัญหาของเรา หลายครั งทัศนคติแบบต้องรีบเร่งแก้ไขอย่างรวดเร็วนี เกิด
ขึ นกับชีวิตการอธิษฐานของเราเช่นกัน บ่อยครั งเราจะอธิษฐานขอบางสิ่งเป็นครั งคราว แต่ไม่ได้ทูลขอด้วยความ
พากเพียร ความจริงก็คือการอธิษฐานอย่างพากเพียรไม่ใช่ทางเลือก มันเป็นความจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
อธิษฐานรวมใจ หากเราต้องการได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของเราเป็นการส่วนตัวและในฐานะคริสตจักร คนท่ี
พร้อมจะพบพระเยซูจะรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวว่าการหมั่นอธิษฐานหมายความว่าอย่างไร การอธิษฐานจะมี
บทบาทส าคัญในการเตรียมพวกเขาส าหรับเหตุการณ์ใหญ่นั น 

โดยส่วนตัวแล้วพระเยซูทรงคุ้นเคยกับความจ าเป็นในการอธิษฐานอย่างไม่ท้อถอย หลายครั งพระองค์ใช้
เวลาทั งคืนในการอธิษฐาน ในลูกาบทท่ี 18 พระองค์กล่าวถึงเร่ืองราวท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความจ าเป็น
ท่ีผู้เชื่อทุกคนจะต้องเข้าสู่การอธิษฐานด้วยความพากเพียร วลีส าคัญสองข้อในค าอุปมาของพระเยซูท าให้ค า
สอนเรื่องการอธิษฐานนั นระจ่าง ลูกาน าเสนอค าอุปมาด้วยถ้อยค าเช่นนี  “พระเยซูตรัสอุปมาเร่ืองหนึ่งให้พวก
เขาฟัง เพ่ือสอนว่าเขาทั งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” ลูกา 18:1 

จุดประสงค์ของค าอุปมานี เพ่ือสอนเราถึงความจ าเป็นของการหมั่นอธิษฐานอ้อนวอน ลูการู้ว่าพระเยซู
ทรงสอนว่า เราควรอธิษฐานอ้อนนวอนอยู่เสมอและไม่อ่อนก าลังหรือหยุดอธิษฐานจนกว่าเราจะได้รับค าตอบ 
ค ากริยาในภาษากรีกคือการกระท าอย่างต่อเนื่อง พระเยซูก าลังสอนในค าอุปมานี ว่าเราควรอธิษฐานต่อไปและ
อย่าหยุดหรือยอมแพ้ 

วลีท่ีสองท่ีตอกย  าความส าคัญของการอธิษฐานอย่างไม่ท้อถอยรคือส่ิงนี  “พระเจ้าจะไม่ประทานความ
ยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ คือพวกท่ีร้องถึงพระองค์ทั งกลางวันกลางคืนหรือ? พระองค์จะทรงอดทน
ได้หรือ?” ลูกา 18:7 

ตรงนี พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนว่าหลายครั งค าตอบของพระเจ้าส าหรับค าอธิษฐานของเราจะมาจาก
ผลของการท่ีเราร้องทูลต่อพระองค์ "ทั งกลางวันและกลางคืน" การอธิษฐานอย่างรวดเร็วจะไม่น ามาซึ่งผลของ
การอธิษฐานท่ีสม่ าเสมอและพากเพียร 

นางเอลเลน ไวท์สัมผัสได้ถึงความอ่อนแอทางฝ่ายจิตวิญญาณท่ามกลางคนของพระเจ้าในสมัยของเธอ 
เธอถามฑูตของพระเจ้าว่าท าไมถึงเป็นเช่นนั น สังเกตค าตอบ:“ ฉันถามทูตสวรรค์ว่าเหตุใดจึงไม่มีความเชื่อและ
อ านาจหลงเหลือในอิสราเอลอีกต่อไป เขากล่าวว่า: ‘เจ้าปล่อยมือจากพระกรของพระเจ้าเร็วเกินไป จงทูลค าร้อง
ของเจ้าไปที่บัลลังก์และยึดมั่นด้วยความเชื่ออันแรงกล้า ค าสัญญานั นเป็นจริง เชื่อว่าเจ้าได้รับสิ่งท่ีเจ้าทูลขอและ
เจ้าจะได้รับ’ จากนั นกช็ี ไปท่ีเอลียาห์ เขาเป็นพลเมืองคนหนึ่งเช่นเดียวกับเราและเขาอธิษฐานอย่างจริงจัง ความ
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เช่ือของเขาอดทนต่อการทดลอง เขาอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระพักตร์พระเจ้าเจ็ดครั งและในท่ีสุดก็เห็น
เมฆ”(Early Writing หน้า 73) 
 พวกเราหลายคนยังคง“ปล่อยมือจากพระกรของพระเจ้าเร็วเกินไป” เราต้องมาเรียนรู้วิธีท่ีจะมีชัย
ยาวนานกับพระเจ้าในการอธิษฐานอ้อนวอน 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. การอธิษฐานอย่างพากเพียรหมายถึงอะไร? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. คุณคิดว่าการอธิษฐานอย่างพากเพียรเป็นเร่ืองง่ายส าหรับคริสเตียนท่ัวไปในโลกตะวันตกหรือไม่? 
อธิบายค าตอบ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. พระเยซูได้กล่าวถึงความส าคัญของการอธิษฐานอย่างพากเพียรว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ทูตสวรรค์ได้กล่าวอะไรกับนางเอเลน ไวท์เกี่ยวกับสาเหตุที่คริสต์จักรของพระเจ้ามีอ านาจน้อยมากใน
ทุกวันนี ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

 “เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีฉันใด บุตรชายทั งหลายของเจ้าจะแต่งกับเจ้าฉันนั น และเจ้าบ่าว
เปรมปรีดิ์เพราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉันนั น โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนก าแพงของเจ้า 
เราได้วางยามไว้ ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืนเขาทั งหลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทั งหลายผู้ท่ีกล่าวถึงพระ
เยโฮวาห์ ไม่ต้องระงับเสียง และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและกระท ากรุงเยรูซาเล็มให้
เป็นท่ีสรรเสริญในแผ่นดินโลก” อิสยาห์ 62:5-7 
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วันที่ 15: การอธิษฐานเพ่ือผู้อื่นในพระวิญญาณ 
 หลักการของการอธิษฐานด้วยความเพียรนั นใช้ได้กับทุกๆด้านของชีวิตคริสเตียน รวมถึงความ
พยายามของเราท่ีจะน าผู้อื่นมาหาพระคริสต์ เรื่องนี ควรจะชัดเจนจากการพูดคุยกันก่อนหน้านี ว่าค าอธิษฐาน
ของเราจ าเป็นส าหรับความรอดของคนในครอบครัวและเพ่ือนของเรา 
 เปาโลเตือนสติคริสเตียนให้อธิษฐานร้องทูลส าหรับเพื่อนมนุษย์ทุกคน “เพราะฉะนั นก่อนสิ่งอื่นใด
ทั งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคณุเพื่อทุกคน เพ่ือกษัตริย์ทั งหลาย
และทุกคนที่มีต าแหน่งสูง เพ่ือเราจะได้ด าเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นท่ีนับถือ การ
กระท าเช่นนี เป็นการดี และเป็นท่ีชอบพระทัยของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา” 1 ทิโมธี 2:1-3 
 เราต้องน าตัวเองเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการอธิษฐานวิงวอนเพ่ือผู้อื่น ค าอธิษฐานของเราส าหรับ
ผู้หลงทางน ามาซึ่งการกลับมาคืนดีระหว่างพวกเขากับพระเจ้า และเป็นการพบกันเพื่อแยกตัวพวกเขาออกจาก
ซาตาน การอธิษฐานวิงวอนเป็นองค์ประกอบหลักในเร่ืองของ “พันธกิจแห่งการคืนดี”คริสเตียนทุกคนได้รับการ
ทรงเรียกให้เข้าร่วมอธิษฐานเพื่อผู้อื่น 
  “สิ่งทั งหมดนี เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจ
ในเรื่องการคืนดีนี แก่เรา คือพระเจ้าทรงให้โลกนี คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษในความผิดของ
พวกเขา และทรงมอบเรื่องราวการคืนดีนี ให้เราประกาศ” 1 โครินธ์ 5:18-19 

ในค าอธิษฐานของพระเยซูท่ีทูลต่อพระบิดาในยอห์น 17 นั น พระคริสต์ก าลังอธิษฐานอ้อนวอนขอให้เกิด 
"เอกภาพ" ขึ นระหว่างพระบิดาและผู้เชื่อ “ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพ่ือคนเหล่านี พวกเดียว แต่เพ่ือทุกคนที่
วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยค าของพวกเขา เพ่ือพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็น
พระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพ่ือพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วย 
เพ่ือโลกจะได้เช่ือว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา” ยอห์น 17:20-21 
 พระคริสต์ทรงอ้อนวอนขอการคืนดีที่สมบูรณ์ระหว่างพระบิดาและผู้เชื่อทุกคน พระองค์ไม่เพียงอ้อน
วอนขอวิงวอนเพื่อเราเมื่อ 2,000 ปีก่อน แต่พระองค์ยังคงอธิษฐานวิงวอนเพื่อเราในวันนี  “เพราะเหตุนี  พระองค์
จึงทรงสามารถช่วยคนทั งหลายท่ีเข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั นอย่างเต็มท่ี เพราะว่าพระองค์ทรงพระ
ชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผ่ือคนเหล่านั น” ฮียรู 7:25 

ในเนื อหาจดหมายหลายฉบับของเปาโล เราได้อ่านค าร้องทูลขอของท่านต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือผู้
ท่ีท่านเขียนหา “เพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่อง
พระบุตรของพระองค์นั น ทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า เมื่ออธิษฐานนั น ข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านเสมอ” โรม 
1:9 

“เพราะเหตุนี  เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของพวกท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และความ
รักของท่านต่อธรรมิกชนทั งหมด ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณเพราะท่านทั งหลายไม่หยุดเลยเมื่อระลึกถึงท่านในค า
อธิษฐานของข้าพเจ้า” เอเฟซัส 1:15-16 
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  “เพราะเหตุนี  นับตั งแต่วันที่เราได้ยินเร่ืองนี  เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั งหลาย เพ่ือให้
ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” โคโล
สี 1:9 

เปาโลรู้จักพวกเขาดีและรักพวกเขาอย่างลึกซึ ง แน่นอนว่าเขาเข้าใจถึงความจ าเป็นของการอธิษฐาน
อย่างต่อเนื่องส าหรับวิสุทธิชนทุกคน พระองค์สนับสนุนให้คริสเตียนทุกคนท าสิ่งเดียวกันเพื่อกันและกัน “จง
อธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่าง เพราะเหตุนี จงเฝ้าระวังด้วยความ
เพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ” เอเฟซัส 6:18 

พระเจ้าทรงเปิดเผยความจ าเป็นของการอธิษฐานอ้อนวอนขอเมื่อซามูเอลพูดค าต่อไปนี กับกษัตริย์ซาอูล 
“ยิ่งกว่านั นส่วนข้าพเจ้าเองขออย่าให้มีว่ีแววท่ีข้าพเจ้าจะท าบาปต่อพระยาห์เวห์ด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อพวก
ท่าน แต่ข้าพเจ้าจะชี แนะทางท่ีดีและที่ถูกต้องให้พวกท่าน” 1 ซามูเอล 12:23 

ตรงนี เราได้เรียนรู้ว่าเป็นความบาปท่ีเราปฏิเสธท่ีจะอธิษฐานเผ่ือซึ่งกันและกัน นางเอเลน ไวทส์นับสนุน
การอธิษฐานเพ่ือกันและกันด้วยค าพูดเหล่านี  “แม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้ประทับอยู่ในพระวิหารท่ีสร้างขึ นด้วยมือ 
แต่พระองคป์รากฏตัวเพื่อให้เกียรติกับคนของพระองค์ท่ีรวมตัวกัน พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อพวกเขามาร่วมกัน
เพ่ือแสวงหาพระองค์ เพ่ือรับทราบบาปของพวกเขาและเพ่ืออธิษฐานเผ่ือซึ่งกันและกัน พระองค์จะทรงพบกับ
พวกเขาโดยพระวิญญาณของพระองค์ แต่บรรดาผู้ท่ีรวมตัวกันเพื่อนมัสการพระองค์ควรละทิ งส่ิงชั่วร้ายทุกอย่าง 
เว้นแต่พวกเขาจะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงและด้วยความงดงามแห่งความบริสุทธิ์ การมา
รวมกันของพวกเขาจะไม่มีประโยชน์” (Review and Herald, 30 พฤษจิกายน ค.ศ. 1905) 

ในขณะท่ีคริสเตียนได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณทุกวัน พระเจ้าจะทรงน าในชีวิตการอธิษฐานของ
พวกเขาเพ่ือผู้อื่น พระองค์จะทรงช่วยใหน้ึกถึงผู้ท่ีพวกเขาควรอธิษฐานเผ่ือ และเร่ืองท่ีควรอธิษฐานเผ่ือคนๆนั น
เร่ืองอะไรบ้าง ดังนั นเราจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดซาตานจึงยอมท าทุกอย่างเพื่อให้เราเชื่อว่าไม่จ าเป็นจริงๆ
ท่ีเราจะต้องอธิษฐานเพ่ือคนท่ีเดินออกไปจากพระคริสต์ มารต้องการให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงท างานเพื่อ
ความรอดของผู้ท่ีหลงหายแม้ว่าเราจะไม่ได้อธิษฐานอย่างเจาะจงเผ่ือคนในครอบครัวและเพ่ือนของเรา หวังว่า
คุณจะไม่เชื่อค าโกหกของมารเกี่ยวกับความไม่ส าคัญของการอธิษฐานเผือ่ผู้อื่นหรือตัวคุณเอง นี่คือสาเหตุที่มัน
โจมตีชีวิตการอธิษฐานของเราท่ีอาจจะมากกว่าแง่มุมอื่นๆของชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. เมื่อคริสเตียนอธิษฐานเผ่ือใครบางคน จริงๆแล้วเขาก าลังท าอะไรอยู่? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่ออะไรโดยเฉพาะเมื่อพระองคท์รงอธิษฐานเผื่อผู้ติดตามพระองค์ตามท่ีได้บันทึก
ไว้ในยอห์นบทที่ 17? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. การอธิษฐานเผ่ือผู้อื่นนั นเป็นสิทธิพิเศษหรือความจ าเป็น อธิบายค าตอบ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ซาตานเคยโจมตีชีวิตการอธิษฐานของคุณอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. คุณจะเป็นผู้ท่ีอธิษฐานเผ่ือผู้อื่นอย่างมีผลลัพธ์ท่ีดีได้อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

 “เราจะเอาน  าสะอาดพรมเจ้า และเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั งหลายของเจ้า และเราจะช าระเจ้าจากรูป
เคารพทั งหลายของเจ้าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะน าใจหินออกไป
เสียจากเนื อของเจ้า และจะให้ใจเนื อแก่เจ้าด้วย และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และกระท าให้เจ้า
ด าเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และเจ้าจะรักษาค าตัดสินของเราและกระท าตาม” เอเสเคียล 36:25-27 
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วันที่ 16: การอธิษฐานโดยการอ้างพระสัญญาของพระเจ้าในพระวิญญาณ 
พระเจ้าประทานค าสัญญามากมายในพระคัมภีร์เพื่อตอบสนองต่อทุกๆความต้องการของเรา ทั งในพันธ

สัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ มีตัวอย่างโดดเด่นให้เห็นถึงคนของพระเจ้าอ้างพระสัญญาในพระคัมภีร์เมื่อ
เผชิญกับความยากล าบากต่างๆ 

ครั งแรกท่ีผมได้รับการเปิดเผยเรื่องพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการอธิษฐานแบบอ้างพระสัญญาของพระเจ้า
นั นผ่านทางจากหนังสือเล่มหนึ่งท่ีมีชื่อว่า The ABC’s of Bible Payer ซึ่งเขยีนโดย Glen Coon ผมได้เรียนรู้
แนวการอ้างพระสัญญาของพระเจ้าในการอธิษฐานตั งแต่สมัยยังเป็นคริสเตียนหนุ่ม และความรู้เรื่องการ
อธิษฐานแบบอ้างพระสัญญาของพระเจ้าเป็นพระพรอันใหญ่หลวงตลอดชีวิตของผมและการรับใช้พระเจ้า สูตร
การอธิษฐานแบบนี เรียบง่ายตามขั นตอนต่อไปนี  

จงขอ “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” มัทธิว 7:7 
จงเชื่อ “เหตุฉะนั นเราบอกท่านทั งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่าน

จะได้รับสิ่งนั น” มาระโก 11:24 
จงอ้างพระสัญญาของพระเจ้าด้วยการขอบคุณก่อนที่จะได้เห็นค าตอบ “พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสีย

จากที่ซึ่งผู้ตายวางอยู่นั น พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ นตรัสว่า ‘ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระองค์ท่ีพระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่ท่ีข้า
พระองค์กล่าวอย่างนี ก็เพราะเห็นแก่ประชาชนท่ียืนอยู่ท่ีนี่ เพ่ือเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา’ 
เมื่อพระองค์ตรัสดังนั นแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า ‘ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด’” ยอห์น 11:41-43 

ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี  เราได้เห็นพระเยซูขอบพระคุณพระบิดาท่ีทรงสดับฟังและทรงตอบค าอธิษฐาน
ก่อนท่ีจะมีหลักฐานให้เห็นว่าได้รับค าตอบแล้ว 

พระสัญญาของพระเจ้านั นแน่นอน เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะท าอย่างท่ีพระองค์ตรัส ตามท่ีได้
กล่าวไว้ในกันดารวิถี 23:19 ว่า “พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลบัใจ ท่ี
พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระท าตามหรือ ท่ีพระองค์ทรงล่ันวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระท าให้ส าเร็จ
หรือ”  

และพระเจ้าสามารถท าในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสัญญาได้ ตามท่ีเขียนไว้ใน เยเรมีย์ 32:17 ว่า “ข้าแต่องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด คือพระองค์เอง ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ย่ิง
ของพระองค์และด้วยพระกรซึ่งเหยียดออกของพระองค์ ส าหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกิน” 

เช่นเดียวกับท่ีต้นโอ๊กอยู่ในลูกโอ๊ก การท าตามพระสัญญาของพระเจ้ามีอยู่ในค าสัญญานั นๆเมื่อกล่าว
อ้างด้วยความเช่ือ เกี่ยวกับการกล่าวอ้างพระสัญญาจากพระค าของพระเจ้า  นางเอเลน ไวท์ได้เขียนว่า “ทุกๆค า
บัญชาและทุกค าสัญญาในพระวจนะของพระเจ้านั นเป็นชีวิตของพระเจ้าโดยท่ีมนุษย์ได้รับค าบัญชาและค า
สัญญาก็เป็นจริง” (หนังสือ Christ’s Object Lessons หน้า 38) 

อ านาจและชีวิตของพระเจ้าได้บรรจใุนค าสัญญาท่ีมีอยู่ในพระคัมภีร์ ไม่มีสิ่งใดขวางทางให้พระสัญญา
ของพระองค์ส าเร็จได้เมื่อเราอ้างพระสัญญาเหล่านั นด้วยความเชื่อในการอธิษฐานด้วยความพากเพียร 
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ใน 2 พงศาวดาร 20 เราพบรูปแบบการอธิษฐานท่ียอดเย่ียมในการอ้างพระสัญญาของพระเจ้า เยโฮชา
ฟัทซึ่งเป็นกษัริย์แห่งยูดาก าลังเผชิญกับการรุกรานของสมาพันธ์กองทัพ พระองค์ท่านได้เตรียมรับมือกับวิกฤต
ดังกล่าวโดยการสร้างกองทัพและการป้องกันบ้านเมือง เขามีทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีมากกว่า 1 
ล้านคนพร้อมส าหรับการต่อสู้ อย่างไรก็ตามเมื่อกษัตริย์ทราบถึงภัยคุกคาม การตอบสนองครั งแรกของพระองค์
คือ การไม่มองไปที่การเตียมการส าหรับสงคราม แต่มองไปที่พระเจ้า 

เมื่อเราเผชิญกับปัญหาในชีวิต เราควรตอบสนองต่อเหตุการณ์นั นเหมือนอย่างกษัตริย์เยโฮชาฟัท ให้เรา
นั นมองไปท่ีพระเจ้าเป็นอันดับแรก นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ท าในส่ิงท่ีเราท าได้ในการเผชิญกับเหตุการณ์
นั นๆที่อาจเกิดขึ น ความอันตรายก็คือว่าเรามีแนวโน้มท่ีจะไปทันทีในการหาแหล่งความช่วยเหลือจากมนุษย์เพ่ือ
ขอความช่วยเหลือและการปลดปล่อย ความคิดของเราหลายครั งเร่ิมคิดวิธีการแก้ปัญหามากกว่าการเข้าหาพระ
เจ้าก่อน การตอบสนองของกษัตริย์เยโฮชาฟัทเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเราในการท าตาม 

ได้บันทึกค าอธิษฐานของกษัตริย์เยโฮชาฟัทไว้ใน 2 พงศาวดาร 20:6-13 มีดังนี  “และตรัสทูลว่า “โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั งหลาย พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าในสวรรค์หรือ และ
พระองค์ไม่ได้ทรงครอบครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือ และในพระหัตถ์ของพระองค์ไมม่ี
ฤทธ์ิและอ านาจหรือ เพ่ือท่ีจะไม่มีผู้ใดต่อต้านพระองค์ได้ พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั งหลายไม่ใช่หรือ 
ผู้ได้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี ออกไปเสียให้พ้นหน้าอิสราเอลประชากรของพระองค์ และได้ทรงมอบแผ่นดินนี ไว้
แก่เชื อสายของอับราฮัมมิตรสหายของพระองค์เป็นนิตย์ และเขาทั งหลายได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั น และได้สร้าง
สถานบริสุทธิ์แห่งหนึ่งในแผ่นดินนั นถวายแด่พระองค์ เพ่ือพระนามของพระองค์ ทูลว่า ‘ถ้า เมื่อเหตุชั่วร้าย
บังเกิดแก่ข้าพระองค์ทั งหลาย เช่นดาบ การพิพากษา โรคระบาด หรือการกันดารอาหาร ข้าพระองค์ทั งหลายจะ
ยืนอยู่ต่อหน้าพระนิเวศน์นี  และต่อพระพักตร์ของพระองค์ (เพราะพระนามของพระองค์อยู่ในพระนิเวศน์นี ) 
และร้องทูลต่อพระองค์ในความทุกข์ใจของข้าพระองค์ทั งหลาย พระองค์ก็จะทรงสดับฟังและช่วยให้รอด’ และ
บัดนี  ดูเถิด คนอัมโมนและโมอับ และภูเขาเสอีร์ ผู้ซึ่งพระองค์ไม่ทรงยอมให้คนอิสราเอลบุกรุก เมื่อพวกเขาได้
ออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ แต่เขาทั งหลายได้หันไปจากคนเหล่านั นและไม่ได้ท าลายพวกเขาเสีย ข้าพระองค์
ขอทูลว่า ดูเถิด เขาทั งหลายได้ตอบแทนข้าพระองค์ทั งหลายอย่างไร ด้วยมาเพื่อขับข้าพระองค์ทั งหลายออกเสีย
จากกรรมสิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั งหลายเป็นมรดก โอ ข้าแต่พระเจา้ของข้า
พระองค์ทั งหลาย พระองค์จะไม่ทรงพิพากษาพวกเขาหรือ เพราะว่าข้าพระองค์ทั งหลายไม่มีฤทธิ์ท่ีจะต่อสู้คน
หมู่มหึมานี ซึง่ก าลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทั งหลาย ทั งข้าพระองค์ทั งหลายไม่ทราบว่าจะกระท าประการใด แต่
ดวงตาของข้าพระองค์ทั งหลายเพ่งมองท่ีพระองค์” และคนยูดาห์ทั งสิ นก็ยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห ์
พร้อมกับบุตรเล็ก ๆ ทั งหลายของพวกเขา ภรรยาของพวกเขา และลูกหลานของพวกเขา”  
 
ค าอธิษฐานของกษัตริย์เยโฮชาฟัทเปิดเผย 5 ขั นตอนในการอธิษฐานอย่างมีชัยโดยอ้างพระสัญญาของพระเจ้า 
ขั้นตอนที่ 1 – กษัตริย์เยโฮชาฟัทเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญคุณลัษณะความดีของพระเจ้า โดยเฉพาะคุณลักษณะ
สัมพันธ์กับปัญหาที่พระองค์ท่านก าลังเผชิญอยู่ (ข้อ 6) เมือ่ก าลังเผชิญกับการโจมตีของศัตรู เป็นการเสริม
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ก าลังใจส าหรับกษัตริย์เยโฮชาฟัทในระลึกว่าพระเจ้าเป็นผู้ครองอาณาจักรต่างๆของทุกประชาชาติ ซึ่งก าลังและ
อ านาจนั นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และไม่มีใครสามารถต้านทานก าลังและอ านาจของพระองค์ได้ 
 
ขั้นตอนที่ 2 – กษัตริย์เยโฮชาฟัทระลึกถึงชัยชนะในอดีตซึ่งคล้ายๆกับชัยชนะที่ยูดาต้องการเวลานั น (ข้อ 7) การ
ระลึกถึงการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าให้กับเราในอดีตท่ีจ าเป็นต่อความต้องการของเราในปัจจุบันนั น เป็นการ
เตือนให้เราจดจ าความสัตย์ซื่อของพระองค์และเป็นการเสริมความเช่ือของเราด้วย 
 
ขัน้ตอนที่ 3 – กษัตริย์เยโฮชาฟัทกล่าวในค าอธิษฐานถึงพระสัญญาของพระเจ้าท่ีได้ให้ไว้กับคนของพระองค์ใน
อดีต ซึ่งเป็นค าสัญญาท่ีเกี่ยวโยงกับปัญหาท่ีกษัตริย์เยโฮชาฟัทก าลังเผชิญอยู่ (ในข้อ 8 และ 9) 
หลังจากขั นตอนเหล่านี  เยโฮชาฟัทได้กล่าวถึงปัญหา  (ในข้อ 10 ถึง 12) 
 
ขั้นตอนสุดท้าย – กษัตริย์เยโฮชาฟัทสรรเสริญพระเจ้าก่อนท่ีจะเห็นหลักฐานแห่งชัยชนะ  (ในข้อ 18 และ 19) 
ให้สังเกตสูตรอธิษฐานแบบอ้างพระสัญญาของพระเจ้า ซึ่งไม่โฟกัสท่ีปัญหา สูตรการอธิษฐานแบบอ้างพระ
สัญญาของพระเจ้าประกอบด้วย การสรรเสริญ การย้อนเล่าถึงชัยชนะในอดีต อ้างพระสัญญา และการสรรเสริญ
พระเจ้าอีก 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ให้ลองเทียบเวลาคุณอธิษฐานแบบอ้างพระสัญญาของพระเจ้าว่าต่างจากเวลาคุณอธิษฐานแบบโฟกัสท่ี

ปัญหานั นๆ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. การอธิษฐานแบบ ABC มีอะไรบ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณสามารถท าอะไรได้บ้างเพ่ือเริ่มอธิษฐานแบบอ้างพระสัญญาของพระเจ้ามากกว่าการพูดถึงแต่ปัญหา
นั นๆ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ให้เขียนค าสัญญาต่างๆของพระเจ้าท่ีคุณชอบท่ีมีอยู่พระคัมภีร์ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  

“ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ ใช่แลว้ ข้า
พระองค์จะกระท าตามพระราชบัญญัตินั นด้วยสุดใจของข้าพระองค์” สดุดี 119:34 
 
 
 

วั 
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นที่ 17: การประกาศข่าวประเสริฐส าเร็จโดยอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 พระเยซูทรงพยากรณ์ล่วงหน้าว่า“ข่าวประเสริฐเร่ืองแผ่นดินของพระเจ้านี จะถกูประกาศไปท่ัวโลก ให้
เป็นค าพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วท่ีสุดปลายจะมาถึง” (มัทธิว 24:14) ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับมาจะมี
การประกาศข่าวประเสริฐครั งใหญ่ที่สร้างพยานอันยิ่งใหญ่ใหก้ับพระกิตติคุณบนโลกนี  

ผู้เผยพระวจนะโยเอลพยากรณ์ถึงการหลั่งไหลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั งใหญ่สองครั งคือ ฝนต้นฤดู
และฝนปลายฤดู “โอ บุตรทั งหลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า 
เพราะว่าพระองค์ประทานฝนต้นฤดูแก่เจ้าเพ่ือแสดงความชอบธรรม และทรงเทฝนลงมาให้พวกเจ้า คือฝนต้น
ฤดูและฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อน” โยเอล 2:23 

เปโตรระบุไว้ในค าเทศนาของเขาในวันเพ็นเทคอสต์ว่า ฝนต้นฤดูท่ีไหลรินของพระวิญญาณบริสุทธิไ์ด้เท
ลงมาในวันนั น “แต่เหตุการณ์นี เกิดขึ นตามค าท่ีโยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า‘พระเจ้าตรัสว่า ในวาระสุดท้าย 
เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ท้ังหมด บุตรา บุตรีของท่านท้ังหลายจะเผยพระวจนะ บรรดาคนหนุ่ม
ของท่านจะเห็นนิมิต และบรรดาคนแก่ของท่านท้ังหลายจะฝันเห็น แน่ทีเดียวเวลานั้น เราจะเทพระวิญญาณ
ของเรา บนทาสทาสีของเรา และเขาท้ังหลายจะเผยพระวจนะ’” กิจการ 2:16-18 

ฝนต้นฤดูที่มีการเทพระวิญญารบริสุทธิ์ลงมาเรียกอีกชื่อว่า การบัพติศมาในพระวิญญารบริสุทธิ์ “ขณะ
พระองค์ทรงพ านักอยู่กับพวกอัครทูต ทรงก าชับพวกเขาว่า ‘อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้รอคอยรับตาม
พระสัญญาของพระบิดา ซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรา นั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน  า แต่อีกไม่นานพวกท่าน
จะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์…พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์
เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย ท่ัวแคว้นสะมา
เรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” กิจการ 1:4-8 
 หนังสือกิจการกล่าวถึงการปะทุครั งใหญ่หลวงของการประกาศข่าวประเสริฐท่ีเกิดขึ นในเวลานั น 
หลายพันคนได้กลับใจมาเชื่อพระคริสต์ 
 คริสเตียนทุกคนท่ีได้อ่านพระธรรมกิจการคงปรารถนาให้มวีันนั นเกิดขึ นอีกครั งท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท างานด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ หลายปีก่อนผมเริ่มเข้าใจดีขึ นว่าการเคล่ือนไหวอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณของพระ
เจ้าจะเกิดขึ นอย่างไรเมื่อผมเร่ิมศึกษาและแสวงหาบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 พระเจ้าเริ่มชี แจงว่าผู้เช่ือท่ี“ได้รับการเจิมและเต็มไปด้วยวิญญาณ” จะได้รับการใช้อย่างมีพลังจาก
พระองค์อย่างไรในการชนะคนนับพันเพื่อพระคริสต์ ผมตระหนักว่าผู้ประกาศข่าวประเสริฐมืออาชีพและ
รายการวิทยุหรือโทรทัศน์จะไม่ท าให้งานวันสุดท้ายของพระเจ้าเสร็จสิ นแม้ว่าสิ่งเหล่านี จะมีบทบาท แต่งานของ
พระเจ้าจะเสร็จสิ นเมื่อคนของพระองค์แสวงหาและสัมผัสกับการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และยอมให้
พระคริสต์เข้าถึงผู้อื่นผ่านทางพวกเขา งานของพระเจ้าจะไม่เสร็จสิ นด้วยโปรแกรมหรือวิธีการใหม่ๆ พระเจ้าจะ
ท างานของพระองค์ให้ส าเร็จผ่านผู้เช่ือท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณซึ่งยอมจ านนต่อพระคริสต์อย่างสมบูรณ์และ
ยอมให้พระองค์อยู่ในพวกเขาและปฏิบัติต่อผู้อื่นผ่านทางพวกเขา นี่คือสาเหตุที่พระเยซูบอกให้สาวกรอรับบัพ
ติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนท่ีพวกเขาจะพยายามรับพระกิตติคุณมาสู่โลก (กิจการ 1: 4-8) แม้ว่าพวกเขา
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จะอยู่กับพระเยซูและรับใช้ผู้อื่นมาสามปีครึ่ง แต่พวกเขาก็ยังไม่พร้อมท่ีจะบอกให้โลกรู้เกี่ยวกับพระเยซู พวกเขา
จ าเป็นต้องรอพลังของพระวิญญาณ 

เมื่อคริสเตียนท่ีได้รับการถวายตัวสัมผัสกับพระคริสต์ด้วยวิธีนี  ความส าเร็จครั งใหญ่ครั งท่ีสองจะเกิดขึ น
และการหลั่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั งท่ีสองท่ีเรียกว่าฝนปลายฤดูจะตกลงมาบนโลกนี  ส่วนนี ของการศึกษา
พระค าของพระเจ้ามีไว้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปะทใุนการประกาศข่าวประเสริฐครั งท่ีสองนี จะเกิดขึ นได้
อย่างไรและผู้เชื่อทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมันได้อย่างไร ในความเป็นจริงทุกคนที่พร้อมจะพบพระเยซู
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็จะมีส่วนในนั น 
 

การวเิคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. คุณเคยสัมผัสพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากพอท่ีคุณอยากจะเป็นพยานให้ผู้อื่นไหม? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. สาวกของพระเยซูต้องรออะไรก่อนที่พวกเขจะน าพระกิตติคุณไปสู่โลก และเพราะเหตุใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้งานของพระเจ้าเสร็จสิ น? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศข่าวประเสริฐครั งสุดท้ายหรือไม่? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศข่าวประเสริฐครั งสุดท้ายนี ได้อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“ข้าแต่พระยาเวห์ ข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ย าเกรงพระราชกิจ
ของพระองค์ ในสมัยของข้าพระองค์ ขอทรงรื อฟื้นพระราชกิจนั นขึ นใหม่ ในสมัยของข้าพระองค์ ขอทรงแจ้งให้
ทราบท่ัวกัน เมื่อกริ ว ขอทรงระลึกถึงพระกรุณา” ฮาบากุก 3:2 
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วันที่ 18: การบัพติศมาในพระวิญญาและการเป็นพยาน 
 ชาวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส รวมทั งคริสเตียนคนอื่นๆหลายคนคาดการณ์เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั ง
ท่ีสองเป็นเวลาหลายปี เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชื่อว่าพระคริสต์อาจจะะเสด็จกลับมาก่อนหน้านี หากมีบางสิ่ง
เกิดขึ น อุปมาเรื่องหญิงพรหมจารี 10 คนสอนว่าการกลับมาของเจ้าบ่าวจะล่าช้า 
 อะไรคือหัวใจหลักของความล่าช้าในการกลับมาของพระคริสต์ ผมเช่ือว่ามีเหตุผล 2 ประการ ประการ
แรกคือ ประชาชนของพระเจ้ายังไม่พร้อม ประการที่สองคือ งานประกาศพระกิตติคุณท่ัวโลกเพ่ือเตือนพวกเขา
ถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์และเหตุการณ์รอบข้างก็ยังไม่เกิดขึ น ข้อความของทูตสวรรค์สามองค์ในวิวรณ์
บทท่ี 14 ยังไม่ไปถึงโลกอย่างท่ีต้องท าก่อนท่ีพระคริสต์จะเสด็จกลับมา 

 “แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งท่ีบินอยู่ในท้องฟ้า เพ่ือประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
แก่คนทั งหลายท่ีอยู่ในโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และประชากร ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ‘จง
ย าเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการ
พระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อน  าพุทั งหลาย’ ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งตามไปประกาศ
ว่า ‘บาบิโลนมหานครนั นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่านครนั นท าให้ประชาชาติทั งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความ
เดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี’ และทูตสวรรค์ซึ่งเป็นองค์ท่ีสามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ‘ถ้าผู้ใด
บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และรับเคร่ืองหมายของมันไว้ท่ีหน้าผากหรือท่ีมือของตน ผู้นั นจะต้องดื่มเหล้าองุ่น
แห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใด ท่ีได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูก
ทรมานด้วยไฟและก ามะถันต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั งหลาย และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก และควันแห่ง
การทรมานของเขาพลุ่งขึ นตลอดไปเป็นนิตย์ และผู้ท่ีบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และผู้ใดก็ตามท่ีรับ
เคร่ืองหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั งกลางวันและกลางคืน’ นี่แหละคือความอดทนของพวกวิสุทธิ
ชน คือผู้ท่ีรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และความเชื่อของพระเยซูไว้ และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์
สั่งข้าพเจ้าว่า ‘จงเขียนไว้เถิดว่า ตั งแต่นี สืบไปคนทั งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข’ และพระ
วิญญาณตรัสว่า ‘จริงอย่างนั น เพ่ือเขาจะได้หยุดพักจากความเหนื่อยยากของเขา และการงานท่ีเขาได้กระท านั น
จะติดตามเขาไป’ ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั นเหมือนกับบุตรมนุษย ์
สวมมงกุฎทองค าบนพระเศียร และพระหัตถ์ถือเคียวอันคม” วิวรณ์ 14:6-14 
 เหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่และเลวร้ายก าลังจะเกิดขึ นบนโลกนี ก่อนการเสด็จกลับมาครั งท่ีสองของพระคริสต์ 
ในอดีตคนของพระเจ้าไม่ได้เตรียมตัวพร้อมส าหรับเหตุการณ์เช่นนี  เช่นเดียวกับในสมัยของโนอาห์เมื่อน  าท่วม
ท้นไปสู่ผู้อยู่อาศัยบนโลก และเรือก็พร้อมส าหรับน  าท่วม ตามท่ีได้กล่าวไว้ในมัทธิว 24:37 ว่า “เพราะว่าสมัยของ
โนอาห์เคยเป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั น” 

ทุกคนจะได้รับค าเตือนและ "เรือ" หรือโบสถ์จะพร้อม จากนั นจุดจบจะมาถึง 
พระคริสต์ได้ส่งข่าวสารท่ีเลวร้ายสุดในสมัยของโนอาห์ไปสู่โลกไดอ้ย่างไร? เปโตรได้บอกเราในจดหมาย

ฉบับแรกของท่านว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ี“เร่ง”พระคริสต์หรือปลุกพระองค์ขึ นจากหลุมฝังศพคือพระ
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วิญญาณท่ีพระคริสต์ทรง“สั่งสอน” ผ่านโนอาห์แก่ชายและหญิง (เรียกว่าวิญญาณ) ซึ่งเป็นเชลยหรือนักโทษของ
ซาตาน 

 “ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั งเดียวเท่านั น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรม
เพ่ือผู้ไม่ชอบธรรม เพ่ือพระองค์จะได้ทรงน าเราทั งหลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื อหนังพระองค์ก็ทรงสิ นพระชนม์ 
แต่ทรงมีชีวิตขึ นโดยพระวญิญาณ และโดยพระวิญญาณเช่นกัน พระองค์ได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณท่ีติดคุก
อยู ่ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เชื่อฟัง คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้นาน คือครั งโนอาห์ เมื่อก าลังจัดแจงต่อนาวา ใน
นาวานั นได้รอดจากน  าน้อยคน คือแปดคน” 1 เปโตร 3:18-20 

กันดารวิถี 27:15-16 ชี ให้เห็นว่าพระคัมภีร์ใช้ค าว่า “จิตวิญญาณ” ในการกล่าวถึงชายและหญิงท่ีมีชิวิต 
“โมเสสกราบทูลพระยาห์เวห์ว่า ‘ขอพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคน ทรงแต่งตั งชายคนหนึ่ง
ให้อยู่เหนือชุมนุมชนนี ’” 
 พระคัมภีร์ได้ชี ให้เห็นว่า ค าว่า เรือนจ า หรือ ผู้ถูกจองจ า (นักโทษ) หมายถึงชายและหญิงผู้อยู่ใต้อ านาจ
ของบาปและการล่อลวง อย่างท่ีได้กล่าวไว้ในอิสยาห์ 42:6-7 “เราคือพระเยโฮวาห์ เราได้เรียกเจ้ามาด้วย
ความชอบธรรม เราจะยึดมือเจ้าและจะรักษาเจ้าไว้ เราจะให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็นความ
สว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพ่ือเบิกตาคนท่ีตาบอด เพ่ือน าผู้ถูกจองจ าออกมาจากคุก น าผู้ท่ีนั่งในความมืด
ออกมาจากเรือนจ า” 
 ดังนั นเราจึงเห็นจากพระคัมภีร์ว่า พระคริสต์โดยการทรงน าของพระวิญญาณตรัสผ่านโนอาห์ผู้เตรียม
ชาวโลกให้พร้อมส าหรับน  าท่วม ดังนั นจะเป็นเช่นนั นก่อนวันพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์จะตรัสโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางคริสเตียนท่ีได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณในการเตรียมโลกใบนี ส าหรับการเสด็จ
กลับมาครั งท่ีสองของพระองค์ 
 ผมเป็นคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสมาหลายปีแล้วและเป็นศิษยาภิบาลเกือบตลอดช่วงท่ีเป็นคริสเตียน ใน
นิกายของผม เช่นเดียวกับในองค์กรคริสเตียนอื่นๆ ผมเช่ือว่าได้ใช้เวลาและเงินไปกับแผนการ โปรแกรมและ
วิธีการที่จะน าพระคริสต์มาสู่โลก ผมไม่ได้ต่อต้านแผนการณ์ โปรแกรมและวิธีการต่างๆ แต่ผมเกรงว่าเราพ่ึงพา
สิ่งเหล่านี เพ่ือให้งานของพระเจ้าส าเร็จมากเกินไป แผนการณ์ โปรแกรมและวิธีการต่างๆจะไม่ท าให้งานของพระ
เจ้าเสร็จสิ น แม้แต่นักพูดท่ียอดเย่ียม คอนเสิร์ตดนตรีคริสเตียนหรือดาวเทียมจะไม่ท าให้งานของพระเจ้าเสร็จ
สิ น พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะท าให้งานของพระเจ้าเสร็จสิ น ― วิญญาณของพระเจ้าจะตรัสและ
ปฏิบัติศาสนกิจผ่านทางชายและหญิงท่ีเป่ียมด้วยพระวิญญาณ 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. คุณคิดว่าท าไมพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมา? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. พระเยซูตรัสอย่างไรเกี่ยวกับสมัยของโนอาห์และสมัยของเรา? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. พระเจ้าท าอย่างไรให้ค าเตือนของพระองค์เสร็จสิ นในสมัยโนอาห์? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. คุณคิดว่าพระเจ้าจะใช้อะไร หรือใครมากที่สุดในการท าของพระองค์บนโลกนี ให้ส าเร็จ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. คุณจะท าอะไรได้บ้างเพื่อเป็นผู้ท่ีพระเจ้าจะใช้เพื่อท างานของพระองค์ให้ส าเร็จ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“ขอทรงน าข้าพระองค์ไปในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยินดีในทางนั น” สดุดี 119:35 
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วันที่ 19: ความจ าเป็นในการได้รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นพยาน 
ความจริงเร่ืองความจ าเป็นในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือเป็นพยานนั นได้รับการ

เปิดเผยอย่างชัดเจนในพันธสัญญาใหม่ เราเห็นได้จากประสบการณ์ของพระเยซู ลูกาอธิบายถึงการบัพติศมา
ด้วยน  าของพระคริสต์ในบทท่ีสามของพระกิตติคุณของเขา เขากล่าวว่าเมื่อรับบัพติศมาแล้ว พระคริสต์ทรง
อธิษฐานและ“พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา” เหนือพระองค์ 

“อยู่มาเมื่อคนทั งปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย ขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็
แหวกออก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียงมาจาก
ฟ้าสวรรค์ว่า "ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก" ลูกา 3:21-22 

ตั งแต่นั นเป็นต้นมาลูกากล่าวว่าพระเยซูทรง“เติมเต็ม” ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้พระเจ้าโดย
“อ านาจ”ของพระวิญญาณ 

 “พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น  าจอร์แดน และพระวิญญาณได้ทรง
น าพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร (ลูกา 4:1) พระเยซูได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิลี 
และกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปตามถิ่นโดยรอบ” (ข้อ 14) 

ก่อนได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนหรือก่อนบัพติศมา จะไม่มีการบันทึกพันธกิจของพระคริสต์ 
เราได้รับแจ้งว่าไม่มีผู้ติดตามท่ีได้รับการดึงดูดเข้าหาพระองค์ ทันทีหลังจากรับบัพติศมาหรือเต็มไปด้วยพระ
วิญญาณแล้วเราได้รับแจ้งว่า ชื่อเสียงของพระองค์ไปทั่วทุกภูมิภาคโดยรอบ หลังจากพระคริสต์เต็มไปด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เราอ่านในพระกิตติคุณว่าหลายพันคนได้ตอบสนองต่อข่าวสารและพันธกิจของพระองค์ตลอด
มา ค าสอนของพระคริสต์ทั งหมดได้รับการเจิมโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ี
พระองค์เป่ียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือตอบค าอธิษฐานของพระองค์ในเวลาท่ีพระองค์รับบัพติศมาด้วย
น  า 

 “พระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั งข้าพเจ้าไว้ให้
ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนท่ีชอกช  าระก าใจ ให้ร้องประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ และให้
ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 18-19) 

 “จนถึงวันท่ีพระองค์ทรงถูกรับขึ นไป ในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่อัคร
สาวก ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั นแล้ว” กิจการ 1 :2 

 “คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่า พระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ด้วยฤทธานุภาพอย่างไร และพระเยซูเสด็จไปกระท าคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญา
มารเบียดเบียน ด้วยว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตกับพระองค์” กิจการ 10:38 
 พระเยซูทรงทราบดีถึงความส าคัญและความจ าเป็นของงานรับใช้ท่ีเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ นี่คือ
เหตุผลท่ีพระองค์ทรงบอกให้สาวกรอค าสัญญาเร่ืองบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนท่ีพวกเขาจะออกไป
ประกาศพระกิตติคุณ 
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 “เมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวก จึงก าชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้
คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า "ตามท่ี ท่านทั งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละ 
เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน  าก็จริง แต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์" กิจการ 1:4-5 

พระเยซูตรัสต่อไปว่าพวกเขาจะได้รับอ านาจเพ่ือเป็นพยานเม่ือพวกเขารับบัพติศมาในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์: “แต่ท่านทั งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และ
ท่านทั งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั งในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลาย
แผ่นดินโลก” (ข้อ 8) 
 เหล่าสาวกท าส่ิงท่ีพระเยซูขอให้ท า พวกเขารอและอธิษฐานเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันเพื่อขอให้สัญญาการ
บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ส าเร็จแก่พวกเขา 

 “พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกัน พร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีย์มารดาของพระเยซูทั งพวกน้องชาย
ของพระองค์ด้วย” (ข้อ 14) 

เพ่ือตอบค าอธิษฐาน 10 วันของพวกเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพ็นเทคอสต์และ“พวกเขา
เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

 “เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จ าพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ในท่ีแห่งเดียวกัน ในทันใดนั น มี
เสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าส่ันก้องท่ัวบ้านท่ีเขานั่งอยู่นั น มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ นปรากฏแก่เขา 
และกระจายอยู่บนเขาสิ นทุกคน เขาเหล่านั นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั งต้นพูดภาษาต่างๆตามท่ี
พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด” กิจการ 2:1-4 

สิ่งท่ีเกิดขึ นต่อไปแสดงให้เห็นจุดประสงค์หลักประการหนึ่งส าหรับการบัพติศมาของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงใช้ผู้เช่ือท่ีเต็มไปด้วยวิญญาณเหล่านี เพ่ือบอกเล่าถึง“การกระท าอันยอดเยี่ยมของพระเจ้า”: 

 “คนทั งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า ‘ดูเถิด คนทั งหลายท่ีพูดกันนั นเป็นชาวกาลิลีทุกคน
ไม่ใช่หรือ เหตุไฉนเราทุกคนได้ยินเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา เช่นชาวปารเธียและมีเดีย ชาวเอ
ลามและคนท่ีอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซีย ในแคว้นปอนทัสและเอเชีย ใน
แคว้นฟรีเจีย แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียิปต์ ในแคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ นกับนครไซรีน และคนมาจากกรุงโรม 
ทั งพวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว ชาวเกาะครีตและชาวอาระเบีย เราทั งหลายต่างก็ได้ยินคนเหล่านี กล่าวถึงมหกิจ
ของพระเจ้าตามภาษาของเราเอง’” (ข้อ 7-11) 

พระเจ้ายังเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาเพื่อให้ได้รับข่าวดีเร่ืองพระผู้ช่วยให้รอดท่ีฟื้นคืนพระชนม์มาสู่
ชาวยิวท่ีเข้าเฝ้าในวันนั น สามพันคนตอบสนองต่อค าเทศนาของเปโตรท่ีได้รับการเสริมพลังโดยวิญญาณ 

 “คนทั งหลายท่ีรับค าของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา ในวันนั นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีก
ประมาณสามพันคน” (ข้อ 41)  

คริสตจักรยุคแรกยังคงปฏิบัติศาสนกิจภายใต้อ านาจการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรง
ท างานอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านผู้เชื่อท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณเพ่ือเอาชนะใจคนอื่นๆ มากมายมาหาพระคริสต์ 
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 “ทั งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ท่ีก าลังจะรอด 
เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ นทุกๆวัน” (ข้อ 47) 

คริสเตียนในยุคแรกเหล่านี ตระหนักถึงความเร่งด่วนของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือ
ด าเนินชีวิตอย่างพระเจ้าและเป็นพยานอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือพระเจ้าของพวกเขา  

การบัพติศมาด้วยวิญญาณมีความส าคัญมากจนเมื่อชายหญิงชาวสะมาเรียหลายคนยอมรับพระเยซูเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดและรับบัพติศมาในน  าภายใต้การปฏิบัติศาสนกิจของฟิลิป เปโตรและยอห์นถูกส่งไปพบกับ
พวกเขา ไม่นานหลังจากท่ีพวกเขามาถึงพวกเขาได้วางมือบนผู้เชื่อท่ีเพ่ิงรับบัพติศมาเหล่านี และอธิษฐานขอให้
พวกเขาไดร้ับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 “แต่เมื่อฟีลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คนทั งหลายก็
เช่ือ และรับบัพติศมาทั งชายและหญิง ฝ่ายซีโมนเองจึงเชื่อด้วย เมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟีลิปต่อไป และ
ประหลาดใจท่ีเห็นการอัศจรรย์กับหมายส าคัญต่างๆซึ่งฟีลิปได้กระท า เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
ได้ยินว่า ชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา ครั นเปโตรกับยอห์นลงไป
ถึงก็อธิษฐานเผ่ือเขา เพ่ือให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิต
กับผู้ใด เป็นแต่เขาได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั น) เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขา
ทั งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์” กิจการ 8:12-17 

เราเห็นล าดับความส าคัญเดียวกันนี ของพระเจ้าในการเรียกเซาโลบนถนนสู่ดามัสกัส พระคริสต์ทรง
เปิดเผยตัวเองต่อเซาโลในนิมิต: 
 “ฝ่ายเซาโลยังขู่ค ารามกล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต ขอหนังสือไป
ยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพ่ือว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั นไม่ว่าชายหรือหญิง จะได้จับมัดพามายังกรุง
เยรูซาเล็ม เมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ในทันใดนั นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้
รอบ เซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสแก่เขาว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราท าไม’ เซาโลจึง
ทูลถามว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด’ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เราคือเยซู ท่ีเจ้าข่มเหง ซึ่งเจ้าถีบ
ประตักก็ยากนัก’ เซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้า
พระองค์ท าอะไร’ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าจงลุกขึ นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องท าประการใด จะ
มีคนบอกให้รู้’ คนทั งหลายท่ีเดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออก ได้ยินพระสรุเสียงนั นแต่ไม่เห็นใคร” (กิจการ 
9:1-7) 

จากนั นพระคริสต์ทรงชี น าเซาโลไปที่ดามัสกัสและรอค าสั่งเพิ่มเติม หลังจากนั นพระเจ้าทรงส่งอานาเนีย
ไปหาเซาโลเพ่ือวางมือและอธิษฐานขอบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการรักษาสายตาของเขา: 
 “แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่าวว่า ‘พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระ
เยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางท่ีท่านมานั น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพ่ือท่านจะเห็นได้อีก และเพ่ือท่านจะ
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ และในทันใดนั นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล แล้วก็เห็นได้อีก 
ท่านจึงลุกขึ นรับบัพติศมา” (ข้อ 17-18) 
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ผลจากการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ“เซาโลยิ่งมีก าลังทวีขึ น” (ข้อ 22) ค าว่าความแข็งแกร่ง
ไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั น บริบทบ่งชี ว่าเซาโลมีความเข้มแข็งทางวิญญาณและอ านาจใน
การประกาศพระกิตติคุณเพิ่มขึ น ความเข้มแข็งทางวิญญาณและพลังในการเป็นพยานนี เป็นผลมาจากการบัพ
ติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีเขาได้รับเมื่ออานาเนียได้อธิษฐานเพ่ือเขา 
 
 
 
 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. การรับใช้พระเยซูเพื่อพระบิดาของพระองค์ทรงมีพลังเมื่อใด และพระคัมภีร์อธิบายถึงพันธกิจท่ีรับบัพ
ติศมาด้วยวิญญาณของพระองค์ว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. พระเยซูได้บอกสาวกของพระองค์ให้ท าอะไรก่อนที่จะเริ่มพันธกิจ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คริสตจักรยุคแรกได้รับผลลัพธ์อะไรหลังจากที่พวกเขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. เหตุใดพระเจ้าจึงส่งเปโตรและยอห์นไปหาผู้เชื่อใหม่ชาวสะมาเรียและส่งอานาเนียไปหาเซาโลหลังจากท่ี
เขากลับใจใหม่? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“จิตในของข้าพระองค์เกาะติดผงคลี ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์” สดุดี 119:25 
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วันที่ 20: การรับบัพติศมาดในพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเตรียมทางส าหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู 

ผู้เผยพระวจนะมาลาคีบอกล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะส่งเอลียาห์มาโดยอ้างถึง “ข้อความของเอลียาห์” ก่อน
การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ 

“ดูเถิด เราจะส่งเอลียาห์ผู้พยากรณ์มายังเจ้าก่อนวันของพระเยโฮวาห์ คือวันท่ีใหญ่ย่ิงและน่า
สะพรึงกลัวมาถึง” มาลาคี 4:5 

ค าพยากรณ์นี เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 2 อย่าง เหตุการณ์แรกคือ การเตรียมทางล่วงหน้าส าหรับการ
บังเกิดของพระเยซูคริสต์ และอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ การเสด็จกลับมาครั งท่ีสองของพระเยซูคริสต์ 

ข่าวพระกิตติคุณของท่านลูกา บอกเราว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาท าให้เหตุการณ์แรกที่ท่านมาลาคีได้
พยากรณ์ไว้นั นเป็นจริง ตามท่ีเขียนไว้ใน ลูกา 1:17 

“และเขาจะน าหน้าพระองค์ในอารมณ์และฤทธ์ิเดชของเอลียาห์ เพ่ือหันจิตใจของพ่อทั งหลายให้เข้าหา
ลูก ๆ และคนท่ีไม่เชื่อฟังให้เข้าหาสติปัญญาของคนชอบธรรม เพ่ือจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่องค์พระผู้
เป็นเจ้า” ลูกา 1:17 

ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเดินหน้ารับใช้ใน“วิญญาณและอ านาจ” ของเอลียาห์ สิ่งนี สื่อถึงอะไร? ข้อความนี 
หมายความว่ายอห์นได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณและประกาศข่าวสารที่เจิมด้วยวิญญาณเพ่ือเตรียมผู้คน
ในสมัยของเขาส าหรับพระเมสสิยาห์ซึ่งจะปรากฏในไม่ช้า 

 “เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจะไม่ดื่มน  าองุ่นหรือสุราเลย และ
เขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั งแต่ครรภ์มารดาของเขา” ลูกา 1:15 
 พลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับยอห์นในการเทศนา ประชาชนจ านวนมากมาฟังยอห์นและหลาย
คนรับบัพติศมา 

“ในวันเหล่านั นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแห่งแคว้นยูเดียและกล่าวว่า ‘ท่าน
ทั งหลายจงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว’ เพราะผู้นี แหละเป็นผู้ท่ีถูกกล่าวถึงโดยอิส
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ ซึ่งกล่าวว่า ‘เสียงของผู้หนึ่งท่ีร้องในถิ่นทุรกันดารว่า ท่านทั งหลายจงเตรียมมรรคาขององค์
พระผู้เป็นเจ้า จงกระท าบรรดาหนทางของพระองค์ให้ตรงไป’ และยอห์นคนเดียวกันนี มีเสื อผ้าของตนซึ่งท าด้วย
ขนอูฐ และมีหนังสัตว์คาดเอวของท่าน และอาหารของท่านคือพวกตั๊กแตนและน  าผึ งป่า แล้วชาวกรุงเยรูซาเล็ม 
และคนตลอดท่ัวแคว้นยูเดีย และคนตลอดท่ัวบริเวณรอบแม่น  าจอร์แดน ก็ออกไปหาท่านและได้รับบัพติศมา
จากท่านในแม่น  าจอร์แดน โดยสารภาพบาปทั งหลายของตน” มัทธิว 3:1-6 
 พระเยซูทรงทราบดีถึงค าพยากรณ์ของมาลาคีและพระองค์ทรงน าไปใช้กับพันธกิจและข่าวสารของ
ยอห์นผู้ให้บัพติศมา 

 “เพราะค าของศาสดาพยากรณ์ทั งหลายและพระราชบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอห์นนี  ถ้าท่าน
ทั งหลายจะยอมรับในเร่ืองนี  ก็ยอห์นนี แหละเป็นเอลียาห์ซึ่งจะมานั น ใครมีหูจงฟังเถิด” มัทธิว 11:13-15  
 ค าพยากรณ์ของมาลาคมีีความสัมพันธ์ท่ีสองท่ีสื่อถึงผู้ท่ีจะส่งข้อความเตือนอันส าคัญนี ก่อนท่ีพระเยซู
จะมา ซึ่งเรียกข่าวสารนี ว่าข่าวของทูตสวรรค์ทั งสาม 
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 “แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งท่ีบินอยู่ในท้องฟ้า เพ่ือประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
แก่คนทั งหลายท่ีอยู่ในโลก แก่ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และประชากร ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ‘จง
ย าเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการ
พระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อน  าพุทั งหลาย’ ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งตามไปประกาศ
ว่า ‘บาบิโลนมหานครนั นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่านครนั นท าให้ประชาชาติทั งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความ
เดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี’ และทูตสวรรค์ซึ่งเป็นองค์ท่ีสามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่า ‘ถ้าผู้ใด
บูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และรับเคร่ืองหมายของมันไว้ท่ีหน้าผากหรือท่ีมือของตน ผู้นั นจะต้องดื่มเหล้าองุ่น
แห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใด ท่ีได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูก
ทรมานด้วยไฟและก ามะถันต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั งหลาย และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก และควันแห่ง
การทรมานของเขาพลุ่งขึ นตลอดไปเป็นนิตย์ และผู้ท่ีบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และผู้ใดก็ตามท่ีรับ
เคร่ืองหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทั งกลางวันและกลางคืน’ นี่แหละคือความอดทนของพวกวิสุทธิ
ชน คือผู้ท่ีรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และความเชื่อของพระเยซูไว้” วิวรณ์ 14:6-12 

ข่าวสารของเอลียาห์ในยุคสุดท้ายนี มีไว้เพื่อเตรียมชายและหญิงส าหรับการเสด็จกลับมาครั งท่ีสองของ
พระคริสต์ เหมือนอย่างท่ียอห์นผู้ให้บัพติศมาจ าเป็นต้องได้รับการเติมเต็มด้วยวิญญาณเพื่อให้ข่าวสารกับผู้คน
ในยุคของท่าน ผู้เชื่อของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจะต้องได้รับการเติมเต็มด้วยวิญญาณเพ่ือให้ข่าวสารสุดท้ายนี ของ
เอลียาห์วันสุดท้ายแก่ผู้คนในโลกในวันนี  ผู้ท่ีได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณจะออกไปประกาศข่าวสาร
สุดท้ายนี ด้วย"วิญญาณและอ านาจ" ของเอลียาห์เช่นเดียวกับข่าวสารท่ีท่านยอห์นได้ประกาศออกไป 

เหตุใดข่าวสารสุดท้ายนี ยังไม่ได้ประกาศออกไปด้วยพลังเช่นนี  มีการประกาศข่าวสารนี มากว่า 150 ปี มี
การใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในการประกาศ มีอะไรผิดปกติหรือ โดยส่วนตัวแล้วผมเช่ือว่าการขาดความเข้าใจ
และประสบการณ์ในการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราคือค าตอบ ผมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้
อวยพรความพยายามของเราในการเตือนโลกถึงการเสด็จมาครั งท่ีสองของพระคริสต์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ยุคสุดท้ายนี  ผมก าลังบอกว่าเรายังไม่ได้สัมผัสถึงพรอันย่ิงใหญ่และพลังอ านาจท่ีรอเราอยู่เมื่อคนของพระเจ้า
กลายเป็นคนท่ีเต็มไปด้วยวิญญาณ เมื่อสิ่งนั นเกิดขึ น ข่าวสารสุดท้ายของเอลียาห์จะได้รับการประกาศออกไป
ด้วย“วิญญาณและอ านาจ” เช่นเดียวกันกับเอลียาห์ 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ค าพยากรณ์ของมาลาคีเกี่ยวกับเอลียาห์ 2 ประการนั นมีอะไรบ้าง? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ค าพยากรณ์แรกของมาลาคีเกิดขึ นได้อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. ยอห์นผู้ให้บัพติศมามีอะไรท่ีท าให้เขาสามารถให้ข่าวสารของเอลียาห์แก่คนในสมัยของเขาได้? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ข่าวสารของเอลียาห์ส าหรับยุคนี มีอะไรบ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ประสบการณ์อะไรท่ีจ าเป็นส าหรับการประยุกต์ใช้ค าพยากรณ์ของมาลาคีครั งท่ีสองให้ส าเร็จ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. จะเกิดอะไรขึ นเมื่อข่าวสุดท้ายของพระเจ้าได้ประกาศออกไปโดย “วิญญาณและอ านาจ” ของเอลียาห์? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 

“ขอทรงโน้มใจข้าพระองค์เข้าหาพระโอวาทของพระองค์ และมิใช่เข้าหาก าไรท่ีไม่ชอบธรรม” สดุดี 119:36 
 
 
 

 

 

 

 



 

57 | P a g e  

 

วันที่ 21: ปัญหาความเปน็เลาดีเซียของคริสตจักร 
พระเจ้าบอกให้ทราบถึงประวัติศาสตร์คริสตจักรเชิงพยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์   ในวิวรณ์บทท่ี 2 

และ 3 อธิบายถึงยุคเจ็ดยุคของประวัติศาสตร์คริสตจักรท่ีหมายถึงคริสตจักรต่าง ๆ ในเอเชียตามตัวอักษร และ
ยังรวมถึงประวัติศาสตร์ของคริสตจักรต่าง ๆ ทั ง 7 ยุคด้วย เริ่มตั งแต่คริสตจักรท่ีสาวกตั งต้นเผยแพร่ศาสนายุค
แรกจนถึงปัจจุบัน 

พระธรรมวิวรณ์ 3: 14-21 อธิบายถึงคริสตจักรทั งเจ็ดดังนี  
“จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรท่ีเมืองเลาดีเซีย ว่า `พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเอเมน ทรงเป็นพยานท่ี

สัตย์ซื่อและสัตย์จริง และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้าง ได้ตรัสดังนี ว่า  เรารู้จักแนวการ
กระท าของเจ้าว่า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน  ดังนั น เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่
ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา  เพราะเจ้าพูดว่า ‘เราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ น และเราไม่
ต้องการสิ่งใดเลย’ เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และ
เปลือยกายอยู่  เราเตือนสติเจ้าให้ซื อทองค าท่ีหลอมให้บริสุทธิ์ในไฟแล้วจากเรา เพื่อเจ้าจะได้เป็นคนมั่งมี และ
เสื อผ้าขาวเพื่อจะนุ่งห่มได้ และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตา
ของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้  เรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั น เหตุฉะนั นจงมีความกระตือรือร้น และ
กลับใจเสียใหม่  ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ท่ีประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั น และ
จะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา   ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั นนั่งกับ
เราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับท่ีเรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระท่ีนั่งของพระองค์’” 

คริสตจักรในยุคปัจจุบันถูกขนานนามว่า เลาดีเซีย  เมืองเลาดีเซียเป็นท่ีรู้จักกันว่าเป็นเมืองแห่งวารี
บ าบัดโดยใช้น  าร้อนน  าเย็น  ซี่งเราเข้าใจประโยชน์ของวารีบ าบัดกันดีในปัจจุบัน และนั่นคือนัยส าคัญเมื่อเรา
ลองคิดดูว่าพระเจ้าอธิบายถึงคริสตจักรในปัจจุบันว่ามีลักษณะอุ่นๆ ไม่ร้อนหรือไม่เย็น (ข้อ 16)  สิ่งนี ท าให้พระ
เจ้าไม่พอพระทัยอย่างมาก ดังนั นถ้าคริสตจักรยังคงเป็นแต่อุ่น ๆ พระเจ้าจะบ้วนคริสตจักรทิ งออกจากพระ
โอษฐ์ของพระองค์ 

เหตุใดสภาพเป็นแต่อุ่น ๆ เช่นนี จึงร้ายแรงในสายพระเนตรของพระเจ้า  ค าตอบปรากฏอยู่ในความ
ปรารถนาของพระองค์ท่ีมีต่อคริสตจักร พระเจ้าทรงปรารถนาให้คริสตจักรมีสภาพร้อนหรือเย็น - พระองค์
ปรารถนาให้คริสตจักรมีคุณค่าใน "การบ าบัดรักษา” โลกนี   ท่านจะเห็นว่าคริสตจักรท่ีเป็นแต่อุ่น ๆ จึงไม่
สามารถบ าบัดรักษาได้ เพียงแต่ให้ประโยชน์เล็กน้อยต่อผู้ท่ีมาสัมพันธ์ด้วยเท่านั น  พระเจ้าประสงค์ให้คริสตจักร
น าชีวิตไปสู่ทุกหนแห่งท่ีมีคริสตจักรนั นอยู่  

สิ่งนี เหมือนกับค าตรัสของพระเยซูที่ว่าคริสตจักรต้องเป็น "เกลือแห่งแผ่นดินโลก”: 
“ท่านทั งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั นหมดรสเค็มไปแล้ว จะท าให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั น

ไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ งเสียส าหรับคนเหยียบย่ า” (มัทธิว 5:13)  
ทั งเกลือและวารีบ าบัดแบบร้อนเย็นเป็นการบ าบัดรักษา  พระเยซูตรัสในพระธรรมวิวรณ์ว่าคนท่ีอยู่ใน

สภาพอุ่น ๆ ซึ่งคือไม่สามารถรักษาโรคได้จะถูกบ้วนออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์  ในพระธรรมมัทธิว
พระองค์กล่าวว่าเกลือท่ี "สูญเสียรสเค็ม” จะถูก “ขับออกไป" (5:13)   พระเยซูตรัสเช่นเดียวกันทั งในพระธรรม
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วิวรณ์และพระธรรมมัทธิวว่า ถ้าคริสตจักรไม่สามารถบ าบัดโรคได้ก็ไม่มีค่าส าหรับพระเจ้า และจะถูกขับออก
จากพระองค์ในท่ีสุด 

พระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่า คริสตจักรของพระองค์จะมีชีวิตหลั่งไหลออกมาได้อย่างไร เมื่อพระองค์ตรัส
ว่า "ผู้ท่ีเชื่อในเราตามท่ีพระคัมภีร์กล่าวไว้นั น แม่น  าแห่งชีวิตจะไหลออกจากภายในของเขา" ยอห์นตีความว่า
พระเยซูหมายถึงดังนี  "สิ่งท่ีพระองค์ตรัสนั นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ท่ีเชื่อในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยังมิได้รับสง่าราศี” (ยอห์น 7:38-39) โดยผ่านบัพติศมาของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตจะไหลออกมาจากคริสตจักรเอง 

เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค าเตือนของพระเจ้าต่อคริสเตียนแบบเลาดีเซียในยุคสุดท้ายนั นจริงจังมาก เรา
ต้องตื่นขึ นจากสภาพท่ีเราเป็นและยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราจากการไม่มีคุณสมบัติสามารถบ าบัดรักษาให้เป็นผู้
ท่ีสามารถบ าบัดรักษาได้หากเราพร้อมท่ีจะพบพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ความจริงท่ีน่าเศร้าก็คือคริส
เตียนแบบเลาดีเซียไม่ได้ตระหนักถึงสภาพทางจิตวิญญาณของตนเองท่ีตกอยู่ในอันตรายด้วยซ  า ดังในพระคัมภีร์
ท่ีกล่าวว่า: 

เพราะเจ้าพูดว่า "เราเป็นคนมั่งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ น และเราไม่ต้องการสิ่งใดเลย" เจ้าไม่รู้ว่าเจ้า
เป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็นคนน่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ (วิวรณ์ 3: 17) 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. พระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรเมื่อพระเจ้าตรัสว่าคริสตจักรในยุคปัจจุบันนั นเป็นแต่อุ่น ๆ ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. เหตุใดพระเจ้าประสงค์ให้คริสตจักรมีลักษณะร้อนหรือเย็น? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. จะเกิดอะไรขึ นกับบุคคลท่ีไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจากสภาพท่ีเป็นแต่อุ่น ๆ ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าโบสถ์ในท้องถิ่นของเราอาจเป็นแต่อุ่น ๆ ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีท าให้คิดว่าท่านเป็นคริสเตียนท่ีเป็นแต่อุ่น ๆ ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:   
“ขอพระองค์ทรงหันมาทางข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และเป็นทุกข์
อยู่  ความยากล าบากในใจของข้าพระองค์ก็ขยายกว้างออกไป ขอทรงน าข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของ
ข้าพระองค์  ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากล าบากของข้าพระองค์ และทรงยกบาปทั งสิ นของข้า
พระองค์เสีย” (สดุดี 25:16-18). 
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วันที่ 22: การแก้ปัญหาสภาพเลาดีเซียของคริสตจักร 
ค าถามท่ีส าคัญมากส าหรับคริสตจักรในปัจจุบันคือ เราจะเปลี่ยนจาก "ไม่สามารถบ าบัดโรคได้" เป็น 

"สามารถบ าบัดโรคได้" ได้อย่างไร   พระค าของพระเจ้าท่ีส่งไปยังชาวเลาดีเซียท าให้เราทราบค าตอบ พระเยซู
ตรัสว่าพระองค์ก าลังยืนอยู่ท่ีประตูและต้องการเข้ามาในชีวิตของเรา: 

“ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ท่ีประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั น และจะ
รับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20) 

เราจะให้พระองค์เข้ามาในเราได้อย่างไร?  ค าตอบคือ ผ่านการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์: 
“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพ่ือพระองค์

จะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่ เห็นพระองค์และไม่
รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน  เราจะ
ไม่ละทิ งท่านทั งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:16-18) 

 ในข้อความเหล่านี พระเยซูบอกเหล่าสาวกว่า พระองค์จะมาหาพวกเขาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อม
ท่ีจะสถิตอยู่ในพวกเขา สิ่งนี เกิดขึ นในวันเพ็นเทคอสต์ พระเยซูทรงอยู่ในผู้เชื่อได้โดยผ่านบัพติศมาของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์: 

 “และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั น 
เหตุฉะนี เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา คือโดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1 
ยอห์น 3:24) 

บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท าให้เกิดอะไรกับคริสเตียนท่ีเป็นแต่อุ่น ๆ? การเติมพระวิญญาณ
ของพระเจ้าจะน าการฟื้นฟูมาสู่ผู้รับ และการฟื้นฟูคือค าตอบเดียวส าหรับปัญหาเลาดีเซียส (ความเป็นคริสเตียน
แค่อุ่น ๆ ) โดยการฟื้นฟูเท่านั นท่ีจะท าให้คริสตจักรกลายเป็นผู้บ าบัดโรคให้กับโลกนี  โดยการฟื้นฟูเท่านั นท่ี
คริสตจักรจะมาอยู่ในสภาพจิตวิญญาณอย่างท่ีพระเจ้าจะสามารถใช้งานได้ในทางท่ียิ่งใหญ่เพื่อช่วยชายและ
หญิงให้พ้นจากพลังแห่งความมืด 

เอเลน ไวท ์ตระหนักถึงความส าคัญและความเร่งด่วนของการฟื้นฟูขณะที่เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า: 
“การฟื้นฟูตามแบบอย่างของพระเจ้าท่ีแท้จริงในหมู่พวกเราเป็นสิ่งท่ีใหญ่ยิ่งและเร่งด่วนท่ีสุดซึ่งเป็นสิ่ง

เดียวท่ีเราต้องการ  การแสวงหาสิ่งนี ควรเป็นสิ่งแรกที่เราควรท า (หนังสือรวบรวมข้อความ เล่ม 1 หน้า 121) 
เธอยังเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการรับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการฟื้นฟู ดังนี : 
“บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์จะน าไปสู่การฟื้นฟูศาสนาท่ีแท้จริงและน าไปสู่

การปฏิบัติงานท่ียอดเย่ียมมากมาย” (หนังสือรวบรวมข้อความ เล่ม 2  หน้า 57) 
บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท าให้คริสเตียนแบบเลาดีเซียมีพลังซึ่งจ าเป็นต่อการฟื้นฟูจิตวิญญาณ 

ตลอดจนพลังในการเป็นพยานด้วย พระเยซูทรงทราบแน่นอนถึงความส าคัญของสิ่งท่ีจะเกิดขึ นเมื่อพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะเทหลั่งออกมาด้วยฤทธิ์อ านาจของฝนต้นฤดูในวันเพ็นเทคอสต์ เมื่อกล่าวถึงสิ่งนี  พระองค์
ตรัสว่า: 
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“เรามาเพื่อจะทิ งไฟลงบนแผ่นดินโลก และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้าหากไฟนั นได้ติดขึ นแล้ว” (ลูกา 
12:49) 

พระเยซูก าลังพูดถึงไฟอะไร? ค าตอบคือ ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์: 
“ยอห์นจึงตอบเขาทั งหลายว่า "เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน  าก็จริง แต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมี

อิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์นั นจะทรงให้เจ้า
ทั งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” (ลูกา 3:16) 

คริสเตียนชาวเลาดีเซียรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีประสบการณ์การฟื้นฟูอย่างไร? ก็
เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ นเสมอกับผู้เช่ือ-โดยการอธิษฐานแบบอ้างพระสัญญาของพระเจ้า คริสตจักรยุคแรกได้รับบัพ
ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์อันเป็นผลมาจากการอธิษฐานร่วมกันเป็นเวลา 10 วันโดยอ้าง
พระสัญญาของพระคริสต์: 

“เมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวก จึงก าชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับ
ตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า ‘ตามท่ีท่านทั งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละ  เพราะว่ายอห์นให้
รับบัพติศมาด้วยน  าก็จริง แต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์แต่ท่านทั งหลาย
จะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั งหลายจะเป็นพยาน
ฝ่ายเราทั งในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก’ พวกเขาร่วมใจกัน
อธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่องพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารีย์มารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์
ด้วย” (กิจการ 1: 4, 5, 8, 14) 

เอเลน ไวท์ ยืนยันถึงสิ่งนี คือ 
“การฟื้นฟูนั นจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อมีการอธิษฐานเท่านั น” (หนังสือรวบรวมข้อความ เล่ม 1 หน้า 121) 
คริสเตียนทุกคนในปัจจุบันต้องอธิษฐานเหมือนค าอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิด “พระองค์จะไม่ทรงให้ข้า

พระองค์ทั งหลายฟื้นอีกหรือ เพ่ือประชาชนของพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์ในพระองค์” (สดุดี 85:6) 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. อะไรคือทางออกเดียวของปัญหาแบบเลาดีเซีย? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. เอลเลน ไวท์ กล่าวว่าอะไรคือความต้องการสูงสุดของคริสตจักร? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. คริสตจักรต้องท าอะไรสองสิ่งเพ่ือจะได้รับประสบการณ์การฟื้นฟูอย่างแท้จริง? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. สาวกได้รับพลังแห่งการฟื้นฟูของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 5. ท่านคิดว่าจะได้เห็นอะไรในคริสตจักรและชีวิตของคริสเตียนท่ีได้รับการฟื้นฟูซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพระองค์ทั งหลายฟื้นอีกหรือ เพื่อประชาชนของพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์ใน
พระองค”์ (สดุดี 85:6)  
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วันที่ 23: การอธิษฐานและการประกาศพระเจ้า 
พระค าของพระเจ้าสอนว่าคนและคริสตจักรจะเกิดการฟื้นฟูได้นั น จ าเป็นต้องอาศัยการอธิษฐาน: 
“พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพระองค์ทั งหลายฟื้นอีกหรือ เพื่อประชาชนของพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์ใน

พระองค์” (สดุดี 85:6) 
การอธิษฐานเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้ "ป้อมอันแข็งแกร่ง" ของซาตานถูกท าลายลงและเพ่ือการช่วยผู้หลง

หายให้รอด: 
“(เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื อหนัง แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า

ท่ีจะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) คือท าลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการท่ีตั งตัวขึ นขัดขวางความรู้ของ
พระเจ้า และน้อมน าความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์” (2 โครินทร์ 10:4-5) 

การอธิษฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคริสเตียนเพ่ือท าให้เขายังคงเข้มแข็งในพระเจ้า: 
“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั งนี จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง 

จงอธิษฐานเพ่ือวิสุทธิชนทุกคน” (เอเฟซัส 6:18) 
ฉันพบว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ท่ีการอธิษฐานซึ่งดูเหมือนไม่มีฤทธิ์อ านาจและไม่มีนัยส าคัญต่อคน

ธรรมดาๆ นั นมีความจ าเป็นและมีฤทธิ์อ านาจมากส าหรับผู้มีพระวิญญาณ เหตุใดการอธิษฐานจึงส าคัญและ
จ าเป็นในงานของพระเจ้า? 

คนทั งหลายท่ีเรารู้จักซึ่งไม่อยู่ในพระคริสต์และอยู่ภายใต้อ านาจของซาตานตกอยู่ในฐานะท่ีอันตราย
มาก ชะตากรรมชั่วนิรันดร์ของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายหากพวกเขาไม่ได้เปล่ียนแปลง พวกเขาไม่มีอ านาจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงเองได้ เปาโลอธิบายว่าพวกเขาเป็นคนท่ีถูกซาตานปิดบังจิตใจให้มืดบอด:  

“แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั นท่ีก าลังจะพินาศ  ส่วนคนท่ีไม่เชื่อนั น 
พระของยุคนี ได้กระท าใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ ผู้
เป็นพระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา” (2 โครินทร์ 4: 3-4) 

ผู้ท่ีหลงหายจะมืดบอดต่อพระกิตติคุณเพราะพระกิตติคุณถูกซ่อนจากตาใจของพวกเขา ค าท่ีแปลว่า 
ซ่อน ในภาษากรีกเรียกว่า คาลูปซิส  (kalupsis) ซึ่งหมายถึง "ผ้าคลุมหน้า” 

กุญแจส าคัญในการช่วยผู้สูญหายคือการเอาผ้าคลุมท่ีบังตาออกโดยการเพ่ิมค า อะโป (apo) หน้าค ากรีก
ส าหรับผ้าคลุม ค านี จะกลายเป็น "วิวรณ์" หรือ "การเปิดเผย" ดังนั นผู้ท่ีหลงหายจ าเป็นต้องมีการเปิดเผยหรือ
วิวรณ์ของความจริงของพระเจ้า  ผู้หลงหายไม่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม – พวกเขาต้องการการเปิดเผยให้เกิด
ความเข้าใจ เพื่อท่ีพวกเขาจะได้ "เห็น" ความจริงของพระกิตติคุณ   ดังนั นค าถามส าคัญคือการเปิดเผยสิ่งนี จะ
เกิดขึ นในชีวิตของผู้หลงทางได้อย่างไร? 

ค าอธิษฐานแบบวิงวอนจะช่วยก าจัดผ้าคลุมหน้าออกไปจากจิตใจของผู้ท่ีไม่เชื่อ ผ้าคลุมหน้าท่ีท าให้จิต
วิญญาณบอดเพราะซาตานใส่จินตนาการหรือความคิดท่ีผิด ๆ ท่ีเกาะฝังแน่นในจิตใจของผู้หลงทาง ข่าวดีก็คื อ
พระเจ้าให้อ านาจคริสเตียนในการกระชากป้อมอันแข็งแกร่งของซาตานลงได้ และน าความคิดทุกอย่างไปสู่การ
เช่ือฟังในพระคริสต์ (2 โครินทร์ 10:4-5) 
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“ท่านต้องขมักเขม้นอธิษฐานเพื่อจิตวิญญาณทั งหลาย เพราะด้วยการอธิษฐานอย่างหนักเป็นวิธีเดียว
เท่านั นท่ีท่านจะเข้าถึงหัวใจผู้อื่นได้  งานนี ไม่ใช่งานของท่าน แต่เป็นงานของพระคริสต์ที่อยู่เคียงข้างท่านท่ีสร้าง
ความประทับใจให้กับหัวใจหลายดวง" (การประกาศ, หน้า 341) 

หนังสือแหล่งท่ีมาของคริสตจักรท่ีอธิษฐานมีหัวข้อต่าง ๆ ด้านล่างนี  อันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ส าหรับผู้ท่ียังไม่ได้รับความรอด  ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์ เรามีสิทธิ์ทูลขอหัวข้อเหล่านี ต่อหน้าบัลลังก์แห่ง
พระคุณแทนผู้หลงทาง  โดยให้เราทูลขอสิ่งเหล่านี ในค าอธิษฐาน: 

 
 ขอให้พระเจ้าดึงพวกเขามาหาพระองค์: 

“ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักน าให้เขามา และเราจะให้ผู้นั นฟื้นขึ นมา
ในวันสุดท้าย” (ยอห์น 6:44) 

 ขอให้พวกเขามีใจปรารถนาท่ีจะรู้จักพระองค์: 
“เพื่อเขาจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และหากเขาจะคล าหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรง

อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย” (กิจการ 17:27). 
 ขอให้พวกเขาเชื่อพระวจนะของพระองค์: 

“เพราะเหตุนี เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน เพราะว่าเมื่อท่านทั งหลายได้รับพระวจนะของ
พระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นค าของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระ
วจนะของพระเจ้า ซึ่งก าลังท างานอยู่ภายในท่านทั งหลายท่ีเช่ือด้วย” (1 เธสะโลนิกา 2:13) 

 ขอให้พระองค์ผูกมัดซาตานไม่ให้มันท าให้พวกเขาไม่เข้าใจความจริง และขอให้พระองค์ท าลาย
อิทธิพลของมันในชีวิตของพวกเขา (2 โครินทร์ 4:4; 10:4-5, อ้างด้านบน) 

 ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ท างานในพวกเขา 
“เมื่อพระองค์นั นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระท าให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึงความชอบธรรม 

และถึงการพิพากษา ถึงความผิดบาปนั น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา ถึงความชอบธรรมนั น คือเพราะเราไปหา
พระบิดาของเรา และท่านทั งหลายจะไม่เห็นเราอีก ถึงการพิพากษานั น คือเพราะผู้ครองโลกนี ถูกพิพากษาแล้ว 
เรายังมีอีกหลายสิ่งท่ีจะบอกท่านทั งหลาย แต่เดี๋ยวนี ท่านยังรับไว้ไม่ได้ เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริง
จะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะน าท่านทั งหลายไปสู่ความจริงทั งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่
พระองค์จะตรัสสิ่งท่ีพระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั นท่ีจะเกิดขึ น”
(ยอห์น 16:8-13). 

 ขอให้พวกเขาหันกลับจากบาป 
“เหตุฉะนั นท่านทั งหลายจงหันกลับและตั งใจใหม่ เพ่ือจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพ่ือเวลา

ชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (กิจการ 3:19) 
 ขอให้พวกเขาเชื่อในพระคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด: 
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“แต่ส่วนบรรดาผู้ท่ีต้อนรับพระองค์ พระองค์ทรงประทานอ านาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า คือคน
ทั งหลายท่ีเช่ือในพระนามของพระองค์” (ยอห์น 1:12) 

 ขอให้พวกเขาเชื่อฟังพระคริสต์ในฐานะพระเจ้า: 
“มิใช่ทุกคนท่ีเรียกเราว่า `พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า' จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ท่ี

ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21) 
 ขอให้พวกเขาหยั่งรากและเติบโตในพระคริสต์: 

“เหตุฉะนั นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใด จงด าเนินตามพระองค์ด้วยฉันนั น ได้หยั่งรากและ
ก่อร่างสร้างขึ นในพระองค์ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อ ตามท่ีท่านได้รับค าสั่งสอนมาแล้ว และบริบูรณ์ด้วยการ
ขอบพระคุณ” (โคโลสี 2:6-7) 

 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. การอธิษฐานในงานของพระเจ้าเพ่ือช่วยผู้ท่ีหลงหายมีความจ าเป็นเพียงใด? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. เอลเลน ไวท์ กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการอธิษฐานเผ่ือผู้หลงหาย? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. การอธิษานท าให้เกิดอะไรต่อผู้ท่ีเราเป็นพยานด้วย? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. ท่านวางแผนจะประยุกต์ใช้หลักการอธิษฐานส าหรับผู้ท่ีอยู่ในรายการอธิษฐานของท่านอย่างไร? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:   
“ขอความงามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั งหลาย ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ
ของข้าพระองค์เหนือข้าพระองค์ พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงสถาปนาหัตถกิจของข้าพระองค์ทั งหลาย” (สดุดี 
90:17) 
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วันที่ 24: วิธีการประกาศของพระคริสต์ 
เอลเลน ไวท์ ให้ค าอธิบายท่ีชัดเจนมากเกี่ยวกับวิธีการเป็นพยานของพระคริสต์: 
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่คลุกคลีกันกับมนุษย์เพราะพระองค์ปรารถนาให้เกิดสิ่งดี ๆ ในพวกเขา 

พระองค์แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพวกเขา ปรนนิบัติรับใช้ความต้องการของพวกเขา และชนะใจพวกเขา 
จากนั นพระองค์ทรงให้พวกเขา 'ตามเรามา' " (มหัศจรรย์แห่งการรักษา หน้า 143) 

เนื่องจากนี่เป็นวิธีการเป็นพยานของพระคริสต์  เมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระ
คริสต์เริ่มด าเนินชีวิตในเราอย่างเต็มท่ีมากขึ น  พระองค์จะเริ่มพยายามแสดงวิธีการเป็นพยานนี ผ่านเรา 
พระองค์จะเริ่มน าเราไป "คลุกคลี" กับคนในครอบครัวและแวดวงเพื่อน ๆ ของเราโดยใส่ความปรารถนา "เพื่อ
ประโยชน์ของพวกเขา" ในใจของเรา   สิ่งท่ีดีที่สุดคือให้พวกเขารู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด 

วิธีการของพระคริสต์คือ เป็นผู้เริ่มก่อนในการท าความรู้จักกับคนรอบข้างพระองค์ พระองค์ต้องการให้
ท่านและผมท าเหมือนกัน หากท่านพบว่ายากเกิน ท่านต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยท่านในเรื่องนี  และ
พระองค์จะทรงช่วยท่าน!  จงจ าไว้ว่าพระเยซูในตัวท่านก าลังเตรียมท่านให้พร้อมท าสิ่งนี  เมื่อท่านยอมจ านนต่อ
การควบคุมของพระองค์ในทุกด้านของชีวิต  การเป็นพยานของท่านจะเป็นเหมือนวิธีการของพระองค์มาก
ยิ่งขึ น 

เมื่อเราอธิษฐานขอบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเรื่อย ๆ ความรักของพระเจ้าจะปรากฏในใจเรา
มากขึ นเรื่อย ๆ : 

 “และความหวังใจมิได้ท าให้เกิดความละอาย เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจ
ของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5:5) 

ความรักนี จะปรากฏให้เห็นในงานรับใช้ของเราท่ีมีต่อผู้อื่น คนเหล่านี จะเริ่มมั่นใจว่าเราห่วงใยเขาจริงๆ  
และไม่กลัวท่ีจะเล่าเรื่องท่ีพวกเขาไม่สบายใจให้เราฟัง มนุษย์ทุกคนล้วนมีความเจ็บปวด ความฝันท่ีผิดหวัง 
ความหงุดหงิด และปัญหาอื่นๆ ท่ีพวกเขาก าลังดิ นรน นี่ คือเหตุผลท่ีพระคริสต์ทรงน าท่านไปหาพวกเขา 
พระองค์ทรงทราบความต้องการของพวกเขาและรู้ว่าท่านมีค าตอบส าหรับพวกเขาด้วย  พระคริสต์ต้องการให้
ค าตอบนั นแก่พวกเขาผ่านทางท่าน  พระองค์ต้องการเปิดเผยพระองค์เองให้พวกเขาเห็นผ่านทางท่าน  เอลเลน 
ไวท์ เขียนเกี่ยวกับเร่ืองนี ไว้ดังนี : 

 “การคบหาสมาคมของกลุ่มคริสเตียนนั นได้รับการปลูกฝังจากคนของพระเจ้าน้อยเกินไป  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากผู้ท่ีได้ลิ มรสความรักของพระคริสต์แล้วก็ควรเกิดการพัฒนาพลังทางสังคมของตนขึ น เพื่อด้วยวิธีนี 
พวกเขาอาจชนะจิตวิญญาณหลายดวงมาสู่พระผู้ช่วยให้รอด” (พยานของคริสตจักร, เล่ม 6 หน้า 172) 

“ดังนั นโดยการติดต่อแบบส่วนตัวและการคบหาสมาคมท าให้เราสามารถเข้าถึงผู้อื่นได้โดยอ านาจแห่ง
การช่วยให้รอดของพระกิตติคุณ” (ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพรหน้า 36) 

สิ่งทั งหมดนี ใช้กับคริสเตียนท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณได้อย่างไร? ขั นแรก เราต้องอธิษฐานขอให้พระ
คริสต์เติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้เรามีความรักต่อจิตวิญญาณของผู้ท่ี
พระองค์ประสงค์  เขียนรายชื่อผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนของท่านท่ีท่านรู้สึกว่าเขาไม่รู้จักพระคริสต์ 
หรือผู้ท่ีอาจเป็นคริสเตียนอยู่แล้วแต่ไม่รู้ความส าคัญของการเสด็จมาครั งท่ีสองของพระคริสต์  เริ่มอธิษฐาน
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วิงวอนให้บุคคลเหล่านี ทุกวันโดยใช้หลักการอธิษฐานท่ีกล่าวไว้แล้วในวันก่อนหน้านี  จากนั นอธิษฐานขอให้พระ
เจ้าเปิดโอกาสให้เราเร่ิมใกล้ชิดพวกเขาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง   ทั งนี เราต้องเต็มใจท่ีจะลงทุน
เรื่องเวลาและพลังงานท่ีจะได้มาใกล้ชิดกับผู้คนเหล่านี  ความใส่ใจของเราท่ีมีต่อพวกเขาต้องออกมาจากใจจริง 
เอาใจใส่พวกเขาและต้องการช่วยเหลือพวกเขาอย่างแท้จริง  เมื่อต้องติดต่อกับคนท่ีท่านอธิษฐานเผื่ออยู่ ขอให้
มองหาช่องทางท่ีพระเจ้าประทานให้ท่านแบ่งปันกับพวกเขา 

จงจ าไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงพยายามดึงความคิดและความสนใจของพวกเขามาท่ีพระองค์เองอยู่แล้ว ใน
หลาย ๆ กรณีพระองค์ต้องการให้ท่านท าตัวให้พร้อมเพื่อพระองค์จะให้ก าลังใจพวกเขาโดยท่ีประทานถ้อยค า
ผ่านทางท่าน  พระเจ้าทรงทราบว่าจิตใจพวกเขาต้องการฟัง เกี่ยวกับเรื่องอะไรและอ านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะอยู่ในค าพูดของท่าน 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. บอกองค์ประกอบของวิธีการเป็นพยานแบบพระคริสต์ 
 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2. ท่านคิดว่าเหตุใดพระคริสต์จึงเลือกวิธีนี ในการเป็นพยาน? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. คริสเตียนควรท าอย่างไรหากพวกเขาไม่มีความปรารถนาท่ีจะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. คริสเตียนควรขอให้พระเจ้าท าอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเป็นพยาน? 
_____________________________________________________________________________        

    ______________________________________________________________________________ 
5.  ท่านวางแผนที่จะประยุกต์ใช้วิธีการเป็นพยานของพระคริสต์อย่างไร? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:   

“ค าของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้ส่ิงซึ่งเรา
ใช้ไปท านั นจ าเริญขึ นฉันนั น” (อิสยาห์ 55:11) 
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วันที่ 25: หนทางสูก้ารค้นพบ 
ในพระคัมภีร์มีค าสอนท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็นความจริงท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่ง

ท่ีคริสเตียนสามารถเข้าใจได้ ทุกสิ่งขึ นอยู่กับการมีประสบการณ์จริงกับการด ารงชีวิตอยู่ในพระคริสต์และพระ
คริสต์สถิตอยู่ในผู้เชื่อนั น  อย่างไรก็ตามคริสเตียนทุกคนท่ีค้นพบความจริงอันรุ่งโรจน์ของการท่ีพระคริสต์อาศัย
อยู่ในตัวเรานี ได้เดินบนเส้นทางเดียวกันกับเพื่อนร่วมทางคนอื่นด้วย กล่าวคือ พวกเขายอมรับพระคริสต์เป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา แต่ก็มีภาระต่าง ๆ และมีนๆ กับการด าเนินชีวิตของคริสเตียนท่ีมีการเชื่อฟังแบบ
ประปรายและการรับใช้อย่างไร้ผล   พวกเขาปรารถนาท่ีจะด าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอ 
แต่ก็ไม่เคยส าเร็จเลย   พวกเขาต่อสู้กับบาปท่ีรุมเร้า แต่บาปดูเหมือนจะชนะการต่อสู้นั น   พวกเขาอธิษฐาน
และศึกษาพระคัมภีร์ แต่ดูเหมือนจะไม่น ามาซึ่งชัยชนะท่ีใจต้องการเลย   หลังจากต่อสู้กันมาหลายปีพวกเขาก็
มาถึงจุดท่ีสิ นหวังและเหน็ดเหนื่อย ความรู้สึกล้มเหลวท่วมท้น ชีวิตแห่งชัยชนะเหนือบาปอันต่อเนื่องดูเหมือน
เป็นไปไม่ได้  แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ค้นพบความจริงอันลึกลับในการหลอมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ – ซึ่ง
คือ การท่ีพระคริสต์ด ารงอยู่ในตัวเขา  เมื่อค้นพบแล้วพวกเขาก็ต้องประหลาดใจว่าท าไมความจริงท่ีน่าอัศจรรย์
นี ช่างง่ายดายเหลือเกิน  แต่เดิมนั นพวกเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่หลายปี   หลังจากการค้นพบครั งนี ชีวิตของ
พวกเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความชื่นชมยินดีของพวกเขาในพระเจ้านั นลึกซึ งและมั่นคง   ตอนนี ชีวิตของ
พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องแม้จะมีบาปรุมเร้าก็ตาม   พวกเขาไม่รู้สึกเป็นภาระหรือวิตกกังวลในการรับ
ใช้พระเจ้าอีกต่อไปและการรับใช้ของพวกเขาก็เกิดผลสูงสุด 

ความจริงของการอาศัยอยู่ในพระคริสต์และพระองค์ด ารงอยู่ในตัวเรา ตลอดจนวิธีการท่ีเราจะมีชีวิต  
คริสเตียนแบบมีชัยชนะนั นแสนง่ายดาย หากแต่ซับซ้อนมากจนคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เคยค้นพบสิ่งนี อย่างเต็มท่ี
เลย วันนี พระเจ้าก าลังเรียกเราให้เข้าสู่ประสบการณ์ในพระคริสต์อันน่าอัศจรรย์นี    ท าไมล่ะ? พระเยซูก าลังจะ
เสด็จมาเร็ว ๆ นี !  ทุกคนที่พร้อมจะพบพระองค์ก็จะเป็นเหมือนพระองค์: 

“ท่านท่ีรักทั งหลาย บัดนี เราทั งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื องหน้านั นเราจะ
เป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั น เราทั งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะ
เห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นั น” (1 ยอห์น 3:2). 

ประสบการณ์ประจ าวันของพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในชัยชนะอันสมบูรณ์ในพระคริสต์ หากพวกเขา
เป็น “เหมือน” พระเยซู เมื่อพระองค์เสด็จมา 

“ด้วยว่าท่านทั งหลายถูกทรงเรียกไว้ส าหรับเหตุการณ์นั น เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทนทุกข์ทรมาน
เพ่ือเราทั งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่เรา เพ่ือท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกระท า
บาปเลย และไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย  เมื่อเขากล่าวค าหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้
ทรงกล่าวตอบเขาด้วยค าหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่อง
ของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม” (1 เปโตร 2:21-23) 

ดังนั นความจริงสุดยอดตามพระคัมภีร์นี จึงไม่ได้ส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อคริสเตียนท่ีอาศัยอยู่ในสมัยของ
เราเลย  พระเยซูก าลังจะเสด็จมาในไม่ช้าและพระองค์ก าลังเรียกเราให้มีประสบการณ์ท่ีสูงขึ นกับพระองค์
มากกว่าท่ีพวกเราส่วนใหญ่เคยมี   เนื อหาข้อคิดทางจิตวิญญาณส่วนนี เป็นการขึ นตอนใหม่โดยจัดท าขึ นเพื่อมี
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เป้าหมายให้น าทุกคนท่ีอ่านมาท าความเข้าใจและสัมผัสกับประสบการณ์ของการท่ีพระเจ้าทรงน ามาเสนอ การ
ทรงเข้ามาสถิตอยู่ในเรา, พระคริสต์ด ารงในเรา, ตลอดจนความหวังแห่งสง่าราศีส าหรับประชากรของพระองค์: 

 “พระเจ้าทรงชอบพระทัยท่ีจะส าแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับ
นี คือท่ีพระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นท่ีหวังแห่งสง่าราศี” (โคโลสี. 1:27). 

เมื่อเข้าใจและค้นพบความจริงนี แล้ว ผู้เชื่อจะประกาศจากส่วนลึกของหัวใจว่า “พระคริสต์ทรงกระท า
ทุกอย่าง”  การช่วยให้รอดของพระคริสต์ท่ีทรงประทานให้มนุษย์ทุกคนผู้ซึ่งโอ้อวดอยู่ในผงคลี  มนุษย์ไม่
สามารถอ้างว่าเขาได้รับชัยชนะจากการล่อลวงและบาปเพราะตัวเขาเอง  พระสิริทั งหมดในชัยชนะนั นเป็นของ
พระเจ้าและจะประกาศไปตลอดชั่วนิรันดร์ 

“เพื่อมิให้เนื อหนังใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้  โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะ
พระเจ้าทรงตั งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั งไว้ และการไถ่โทษ ส าหรับเราทั งหลาย  
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีเขียนว่า `ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า'” (1 โครินทร ์1:29-31). 

 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. อธิบายวิถีทางของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่ค้นพบความจริงท่ีว่า “พระคริสต์ด ารงอยู่ในตัวท่านอันเป็นความหวัง
แห่งสง่าราศี” ท่ีพวกเขาได้ติดตาม 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. ความเข้าใจและการมีประสบการณ์ต่อความจริงนี จะเปลี่ยนชีวิตคริสเตียนอย่างไร? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. เหตุใดความจริงอันนี จึงจ าเป็นส าหรับคริสเตียนท่ีจะเข้าใจและได้รับประสบการณ์นี ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. ท่านปรารถนาเพียงใดท่ีจะเข้าใจและสัมผัสกับความจริงของการด ารงอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์ที่สถิต
อยู่ในตัวท่าน? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:   

“เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติทั งหลาย แต่พระเยโฮวาห์จะทรง
ขึ นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศีของพระองค์เหนือเจ้า 
และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า และกษัตริย์ทั งหลายยังความสุกใสแห่งการขึ นของเจ้า” (อิส
ยาห์ 60: 2, 3) 
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วันที่ 26: การดิ้นรนต่อสู้ของคริสเตียน 
หัวข้อส าหรับบทเรียนในวันนี คือ “การดิ นรนต่อสู้ของคริสเตียน” เพราะผู้ท่ีไม่เชื่อไม่ต้องมีการดิ นรน

ต่อสู้เหมือนอย่างคริสเตียน ผู้ท่ียังไม่ได้กลับใจจะไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าและพวกเขาถูกควบคุมโดย
ความคิดฝ่ายเนื อหนังของตนเท่านั น เปาโลไดก้ล่าวไว้ว่า ความคิดแบบเนื อหนังนั น“การเป็นศัตรูต่อพระเจ้า ไม่
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้” (โรม. 8: 7) ผู้ท่ีไม่ใช่คริสเตียนนั นจะไม่
เช่ือฟังข้อบังคับทางธรรมบัญญัติเพราะพระเจ้าทรงก าหนดไว้ในใจของเขาให้เป็นเช่นนั น เขาฟังเสียงและเหตุผล
ของตนเองเนื่องจากความกดดันทางสังคม ฯลฯ หรือบางทีเขาได้รับการเลี ยงดูมาในครอบครัวท่ีมกีารอบรมส่ัง
สอนและมีจิตส านึกที่ท าให้เขาด าเนินชีวิตทีน่่านับถือ 

ในทางกลับกัน คริสเตียนเชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าบรรจุความปรารถนาท่ีจะเชื่อ
ฟังในจิตใจของพวกเขาไว้: “แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า เพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่บัดนี มีใจเชื่อฟัง
หลักค าสอนนั นซึ่งท่านได้รับมา” (โรม 6:17) 

บุคคลท่ีบังเกิดใหม่ทุกคนต้องการท่ีจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขา เปาโลเรียกสิ่ง
นี ว่า “ธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยู่ข้างในส่วนลึกจิตใจของมนุษย์” (โรม 7:22) ภายใต้ค ามั่นสัญญาในพันธ
สัญญาใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เร่ิมเขียนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในจิตใจและความคิดของเขา: 

 “เพราะพระเจ้าทรงติเตียนพวกเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะท า

พันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาห์ ท่ีไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราเคยท ากับบรรพบุรุษ
ของเขาทั งหลายในวันท่ีเราจูงมือพวกเขาเพ่ือพาออกจากแผ่นดินอียิปต์ เพราะพวกเขาไม่ได้ด ารงอยู่ในพันธ
สัญญาของเรา เราจึงละทิ งพวกเขาไว้ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี แหละนี่คือพันธสัญญาท่ีเราจะท ากับชนชาติ
อิสราเอลภายหลังจากสมัยนั น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขา
และเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของ
เรา’” (ฮีบรู 8:8-10) 

 “ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ท่ีเราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน  าหมึก แต่ด้วยพระ
วิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์”  
(2 โครินธ์ 3:3) 

อย่างไรก็ตามผู้เชื่อใหม่ค้นพบอย่างรวดเร็วว่ายังมีความปรารถนาอันแรงกล้าอีกอย่างหนึ่งในตัวเขานั่น
คือความปรารถนาต่อบาป บัดนี เขามีพระวิญญาณของพระเจ้าและตระหนักถึงความปรารถนาต่อความบาปผิด
ของเขา ในขณะท่ีก่อนหน้านี ความปรารถนาหลายอย่างเหล่านี ไม่ได้รบกวนจิตใจของเขาสักนิดเดียว ดังนั นคริส
เตียนจึงค้นพบว่าตอนนี มีสองสิ่งตามธรรมชาติอาศัยอยู่ในตัวเขา สิ่งแรกคือแรงปรารถนาท่ีจะท าตามบาป และ
อีกสิ่งคือความปรารถนาท่ีจะเชื่อฟังพระเจ้า ในโรม7:14-25 เปาโลบรรยายอย่างชัดเจนถึงความขัดแย้งอัน
รุนแรงระหว่างสองส่ิงนี ท่ีคริสเตียนทุกคนประสบว่า: 
 “เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั นเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นเนื อหนังถูกขายเป็นทาสให้อยู่ใต้
บาป ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระท าของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ท าสิ่งท่ีข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะท า แต่กลับ
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ท าส่ิงท่ีข้าพเจ้าเกลียดชังนั น ถ้าข้าพเจ้าท าสิ่งท่ีไม่ปรารถนาจะท า ขณะที่ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั นดี ข้าพเจ้าจึง
ไม่ใช่ผู้ท า แต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ท า ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในเนื อหนังของข้าพเจ้าไม่มี
ความดีใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่การดีนั นไม่สามารถท าได้เลย คือว่าการดีนั นซึ่งข้าพเจ้า
ปรารถนาท า ก็ไม่ได้ท า แต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท า ก็ยังท าอยู่ ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังท าส่ิงซึ่งไม่ปรารถนาจะ
ท า ก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ท า แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ท า ดังนั นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดา
อยา่งหนึ่ง คือเมื่อไหร่ท่ีข้าพเจ้าตั งใจจะท าความดี ก็มักจะเลือกท าสิ่งท่ีชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัว เพราะว่าส่วนลึกในใจ
ของข้าพเจ้านั น ก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า 
ซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และชักน าให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้า โอย 
ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี ? ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี  ขอบพระคุณพระเจ้า โดย
ทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ทาง
ฝ่ายเนื อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป” 

คริสเตียนทุกคนเข้าใจอย่างดีถึงเรื่องการดิ นรนต่อสู้ที่เปาโลได้บรรยายไว้ คริสเตียนมักประสบกับการ
ต่อสู้แบบนี วันแล้ววันเล่า เดือนแล้วเดือนเล่า ปีแล้วปีเล่า และไม่เคยได้รับชัยชนะเหนือความบาปตามความ
ต้องการของพวกเขา คริสเตียนทุกคนตระหนักถึงความจริงท่ีว่ามี “กฎแห่งบาป” อาศัยอยู่ภายในพวกเขาซึ่ง
ก าลังท าสงครามกับความปรารถนาท่ีพระเจ้าประทานให้ท่ีจะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระองค์ ดังที่เปาโลได้กล่าว
ว่า เขาพอใจในกฎหมายของพระเจ้า เขามีใจปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าในทุกสิ่ง อย่างไรก็ตาม เขา
พบว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีเขาจะท าเช่นนั น ธรรมชาติของความบาปพยายามท าให้เขาตกเป็นทาสของกฎแห่งบาปอยู่
ตลอดเวลา 

เมื่อตระหนักถึงความเป็นไปไม่ได้ที่จะเช่ือฟังพระเจ้าเนื่องจากพลังแห่งความบาปในชีวิตของเขา เปาโล
จึงคร่ าครวญออกมาว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี  ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี ซึ่ง
เป็นของความตายได้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรมัน 
7:24-25) 

เปาโลได้ไขข้อปัญหานี ให้กับชีวิตผู้เชื่อซึ่งพบได้ใน โรม 8:1-4 ว่า “เพราะฉะนั นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่
ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ท าให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและ
ความตาย เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติท าไม่ได้ เพราะเนื อหนังท าให้มันอ่อนก าลังไปนั น พระเจ้าได้ทรงท าแล้ว 
โดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเสมือนเนื อหนังท่ีบาป และเพ่ือไถ่บาป พระบุตรในเนื อ
หนังจึงได้ทรงลงโทษบาป เพ่ือความชอบธรรมของธรรมบัญญัตจิะไดส้ าเร็จในตัวเราผู้ไม่ด าเนินตามเนื อหนัง แต่
ตามพระวิญญาณ” 

วิธีแก้ปัญหาภาวะท่ีกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของคริสเตียนคือ การยอมให้พระเยซูคริสต์ปลดปล่อยเราจาก
กฎแห่งบาปและความตายโดยผ่านกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การปล่อยให้พระเยซู
คริสต์ด าเนินชีวิตของพระองค์ในตัวเราผ่านการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือสิ่งท่ีเปาโลเรียกว่า 
“ด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ” ท่านอธิบายเพิ่มเติมถึงเร่ืองนี ในจดหมายถึงชาวกาลาเทียว่า: 
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 “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงด าเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื อหนัง 
เพราะว่าความต้องการของเนื อหนังขัดแย้งพระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื อหนัง เพราะทั งสองฝ่าย
ต่อสู้กัน ดังนั นท่านทั งหลายจึงไม่สามารถท าส่ิงท่ีท่านปรารถนาจะท า” (กาลาเทีย 5:16-17) 
 เปาโลกล่าวกับเราว่าความชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะถูกบรรจุไว้ “ในตัวเรา” เมื่อเรามีพระเยซู
ด ารงชีวิตอยู่ในเราโดยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์: 

“เพ่ือความชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะได้ส าเร็จในตัวเราผู้ไม่ด าเนินตามเนื อหนัง แต่ตามพระ
วิญญาณ” (โรม 8:4) 

 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างทัศนคติท่ีจริงใจของคริสเตียนและผู้ท่ีไม่ใช่คริสเตียนต่อความบาป? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. เปาโลอธิบายถึงการดิ นรนต่อสู้กับความบาปของคริสเตียนว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. เปาโลกล่าวไว้ว่าอย่างไรถึงทางออกส าหรับการต่อสู้กับความบาปของคริสเตียน? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. คุณมีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรบ้างในการต่อสู้กับความบาป? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
 “ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้
ท่านทั งหลายมีจิตใจท่ีประกอบด้วยปัญญาและการส าแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ ขอให้ตาใจของพวกท่าน
สว่างขึ น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั น และรู้ว่ามรดกที่มี
ศักดิ์ศรีของพระองค์ส าหรับพวกธรรมิกชนนั นบริบูรณ์เพียงไร และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมาย
เพียงไรส าหรับเราที่เชื่อนั น เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการท ากิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์” (เอเฟซัส 
1:17-19) 
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วันที่ 27  : อ านาจของความบาปได้ถกูท าลาย 
 ข่าวดีเรื่องพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีหลายแง่มุม ประการหนึ่งคือ ท่ีบนกางเขนอ านาจของ
ธรรมชาติแห่งความบาปได้ถูกท าลายลงส าหรับทุกคนท่ียอมรับพระคริสต์และเชื่อในพระองค์: 

 “เรารู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพ่ือตัวท่ีบาปนั นจะถูกท าลายให้สิ นไป และ
เราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป” (โรม 6:6) “ในท านองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมี
ชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์” (ข้อ 11) 
 เมื่อพระเยซูสิ นพระชนม์บนไม้กางเขนพลังแห่งธรรมชาติของความบาปในชีวิตผู้เชื่อทุกคนได้ถูกท าลาย
ลง นี่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามสิ่งนี จะเป็นจริงในชีวิตของคริสเตียนก็ต่อเมื่อเขาเชื่อ 
 ซึ่งหมายความว่า คุณท่ีไม่รู้จักรัก คุณผู้ไม่ให้อภัย คุณผู้มีความโกรธ คุณผู้มีตัณหา คุณผู้มีความวิตก
กังวล และอื่นๆ อีกมากมายท่ีสามารถเอ่ยต่อไปเรื่อย ๆ ถูกตรึงไวท่ี้บนกางเขน นี่คือข่าวดี! เพราะนั่น
หมายความว่าคุณไม่จ าเป็นต้องถูกควบคุมโดยทัศนคติท่ีไม่รู้จักรัก ไม่ให้อภัย มคีวามโกรธ มคีวามคิดและความ
ปรารถนาท่ีมีกิเลสตัณหา ฯลฯ พลังของความปรารถนา ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีเป็นบาปเหล่านี ไดถู้กท าลาย
ลงแล้ว 
 ปัญหาท่ีคริสเตียนส่วนใหญ่พบเมื่อพวกเขาอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านั นคือ พวกเขาด่วนสรุปว่าพวกเขา
ควรจะท าตาม และจะสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ผ่านความช่วยเหลือจากพระองค์ ตัวอย่างเช่น เมื่อนึกถึงคริส
เตียนท่ีต่อสู้กับความโกรธ เขาให้เหตุผลว่าถ้าพลังแห่งความโกรธอันเป็นบาปของเขาถูกท าลายลงท่ีไม้กางเขน 
ตอนนี เขาสามารถระงับความโกรธได้เมื่อมีสถาณการณ์บางอย่างท่ีท าให้เขาโกรธ เขารู้สึกโล่งใจมาก และมั่นใจ
ว่าตอนนี เขาจะได้รับชัยชนะในท่ีสุด ไม่นานก็มีบางอย่างเกิดขึ นท่ีกระตุ้นความโกรธ บางทีอาจมีคนขับรถตัด
หน้าขณะขับรถหรือบางคนอาจพูดอะไรบางอย่างท่ีไร้ความปรานีต่อเขา ความโกรธจึงบังเกิดขึ นทันที เขา
พยายามท่ีจะระงับไว้ แต่ยังคงอืดอัดใจอยู่ เขาไม่ต้องการความรู้สึกเหล่านี  แต่ดูเหมือนจะไร้หนทางท่ีจะขจัดมัน
ออกไป เขาเริ่มตั งค าถามกับตัวเองว่าท าไมเขายังคงมีความโกรธอยู ่เขาสรุปว่าเขายังไม่ได้ขอพระเจ้าหรือไม่
ได้รับพลังจากพระเจ้ามากพอท่ีจะเอาชนะความโกรธได้ ดังนั นเขาจึงวิงวอนขอให้พระเจ้าขจัดความโกรธ มอบ
พลังท่ีเพียงพอเพ่ือให้เขาได้รับชัยชนะ ถึงกระนั นเขาก็ยังคงมีประสบการณ์ในรูปแบบเดิมต่อการเอาชนะบาปท่ี
คอยรุมเร้า ความสับสนและความรู้สึกพ่ายแพ้เริ่มก่อตัวมากขึ น เขาตั งค าถามถึงความบริสุทธิ์ใจของเขาและไม่
พบสันติสุขในการเดินไปกับพระเจ้า 
 เป็นความจริงอย่างยิ่งท่ีพลังแห่งธรรมชาติความบาปของเราถูกท าลายท่ีไม้กางเขน อย่างไรก็ตามสิ่งนี 
ไม่ได้หมายความว่าหากตอนนี เราเชื่อเช่นนี แล้วเราจะสามารถเริ่มเชื่อฟังพระเจ้าได้โดยความพยายามของตนเอง 
จงจ าไว้ว่าเราไม่มีความสามารถท่ีจะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยตนเอง แม้ว่าอิทธิพลแห่งธรรมชาติของความบาปของ
เราไดถู้กท าลายลงบนไม้กางเขนอย่างท่วมท้น การรู้และเช่ือในความจริงนั นยังไม่เพียงพอ ไม่มีทาง เพราะมี
เพียงทางเดียวเท่านั นท่ีจะน าเราสู่ชัยชนะทีเ่ราเฝ้ารอ ชัยชนะเหนือการทดลองและความบาปจะเกิดขึ นในชีวิต
ของเราก็ต่อเมื่อเราเช่ือในความจริงท่ีว่าบาปได้ถูกตรึงไว้ที่บนกางเขนและการยอมให้พระคริสต์ประทานชัยชนะ
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ของพระองค์ให้กับเรา เราต้องเข้าใจว่าเราจะได้รับชัยชนะเหนือความบาปและการทดลองก็ต่อเมื่อเรายอมให้
พระองค์เข้ามามชีีวิตแห่งชัยชนะในตัวเรา: 

“เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์ตั งความชอบธรรมของตนขึ น พวกเขาจึงไม่
ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนท่ีมี
ความเชื่อได้รับความชอบธรรม” (โรม 10:3-4) 

 “เพราะว่าส าหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพ่ือพระคริสต์ และการตายก็ได้ก าไร” (ฟีลิปปี 1:21) 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. เกิดอะไรขึ นกับพลังแห่งธรรมชาติของความบาปของคริสเตียนที่บนกางเขน? 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. หากมีใครรู้และเชื่อความจริงนี  นั่นหมายความว่าตอนนี เขาสามารถเร่ิมเช่ือฟังพระเจ้าอย่างสม่ าเสมอได้
หรือไม?่ อธิบาย 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. คริสเตียนต้องเชื่ออะไรด้วยจึงจะเอาชนะบาปได้เสมอ? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. คุณเคยถูกล่อลวงใหห้ลงเช่ือไหมว่าคุณไม่ได้เป็นคริสเตียนเพราะปัญหาความบาปในชีวิตของคุณ? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. คุณเคยขอให้พระเจ้าลบบาปบางอย่างในชีวิตของคุณหรือไม่ แต่ดูเหมือนพระองค์จะไม่ได้ยินหรือตอบ
คุณและคุณยังคงการต่อสู้กับบาปนั นอยู่? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพท่ีมาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่
พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้หยั่ง
รากและตั งมั่นอยู่ในความรัก ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั งหมดถึงความกว้าง ความ
ยาว ความสูง และความลึก คือให้ซาบซึ งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพ่ือพวกท่านจะได้รับความ
บริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:16-19) 
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วันที่ 28: พระเยซูประทานชัยชนะ 
คริสเตียนจะไม่ได้สัมผัสถึงชีวิตที่เชื่อฟังอย่างสม่ าเสมอตามท่ีเขาปรารถนาจนกว่าเขาจะเข้าใจและมี

ประสบการณ์การให้พระคริสต์ประทานชัยชนะแก่เขา ในบทเรียนวันนี ข้าพเจ้าจะน าเสนอวิธีท่ีจะให้พระคริสต์
ด าเนินชีวิตแห่งชัยชนะของพระองค์ในตัวคุณ เมื่อคุณเข้าใจและสัมผัสถึงความจริงนี  ชีวิตคริสเตียนของคุณจะ
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แทนท่ีจะเป็นชีวิตที่เช่ือฟังเป็นระยะๆ และผิดค าสัญญากบัพระเจ้า  คุณจะได้สัมผัสกับ
ชีวิตแห่งชัยชนะผ่านทางพระคริสต์ ซึ่งได้รับชัยชนะเหนือทุกการทดลองและความบาปทุกสิ่งท่ีซาตานน าสู่ชีวิต
ของคุณ  
 การมีชีวิตที่เชื่อฟังอย่างเสมอต้นเสมอปลายนั นเป็นไปได้จริงหรือ เราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเหนือทุกๆ การ
ทดลองและความบาปได้จริงหรือ? นี่คือรูปแบบชีวิตท่ีพระจ้าต้องการให้เรามี 

“เราทั งหลายรู้แล้วว่า มนุษย์เก่าของเรานั นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพ่ือตัวท่ีบาปนั นจะถูกท าลาย
ให้สิ นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป” (โรม 6:6) “เหมือนกันเช่นนั นแหละ ท่านทั งหลายจงถือว่า 
ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เหตุฉะนั นอย่าให้บาป
ครอบง ากายท่ีต้องตายของท่าน ซึ่งท าให้ต้องเช่ือฟังตัณหาของกายนั น อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็น
เคร่ืองใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนท่ีเป็นขึ นมาจากความตายแล้ว และจง
ให้อวัยวะของท่านเป็นเคร่ืองใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะมีอ านาจเหนือท่านทั งหลาย
ต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั งหลายมิได้อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ” (โรม 6:11-14) 

นางเอเลน จี ไวท์ เห็นด้วยว่า “ผู้ท่ีไม่มีความเช่ือเพียงพอในพระคริสต์ท่ีจะเชื่อว่าพระองค์สามารถช่วย
พวกเขาจากการท าบาปได้ ก็ไม่มีความเช่ือท่ีจะท าให้เขาเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เช่นกัน”  (Manuscript 
161, 1897, หน้า 9) 
 แล้วค าตอบคืออะไร เราจะด าเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะอย่างสม่ าเสมอได้อย่างไร?  ค าตอบคือให้
พระเยซูด าเนินชีวิตแห่งชัยชนะในตัวเรา ซึ่งเป็นความจริงท่ีสอนไว้ในพระคัมภีร์: 

“ข้าพเจ้าตั งพระเยโฮวาห์ไว้ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับท่ีมือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะไม่หวั่นไหว” (สดุดี 16:8) 
 “ใจแน่วแน่ในพระองค์นั น พระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ จง
วางใจในพระเยโฮวาห์เป็นนิตย์ เพราะพระเยโฮวาห์คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระก าลังนิรันดร์” (อิสยาห์ 26:3- 
4) 

“จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด 
ท่านทั งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั งหลายเป็นกิ่ง ผู้ท่ี
เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะท าส่ิงใดไม่ได้
เลย” (ยอห์น 15:4-5). 

จิตใจของพระคริสต์เต็มไปด้วยความคิดท่ีบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธ์ิ และความคิดที่ดีงาม หากเราขอให้พระ
คริสต์อยู่ในตัวเราผ่านการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าเราเชื่อว่าพระองค์ประทานให้ และถ้าเราเชื่อ
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ว่าพระองค์จะทรงส าแดงความรักของพระองค์ ความคิดที่บริสุทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงความคิดท่ีดีงามใน
จิตใจของเรา  พระองค์จะท าเช่นนั นจริงๆ ซึ่งเป็นเร่ืองของความเชื่อ ท่ีเช่ือว่าพระองค์จะทรงส าแดงตนเองใน
ชีวิตของเราอย่างแท้จริง เปาโลตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี ในขณะท่ีท่านเขียนไว้ว่า  

“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระ
คริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด าเนินอยู่ในร่างกายขณะนี  ข้าพเจ้าด าเนินอยู่โดย
ความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” (กาลาเทีย 
2:20).  

“ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานก าลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของ
พระองค์ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์ เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเช่ือ เพื่อ
ว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมั่นคงในความรักแล้ว” (เอเฟซัส3:16-17) 
 เพ่ือจะได้สัมผัสกับการติดสนิทอยู่ในพระคริสต์อย่างแท้จริง คุณจ าเป็นท่ีจะต้องตระหนักว่าพระเยซู
คริสต์ได้สถิตอยู่ในตัวคุณอย่างแท้จริง  พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในเรา และเราสามารถเชื่อพระ
องคได้ ส่ิงนี จะเกิดขึ นเม่ือคุณรับบัพติศมาในพระวญิญาณบริสุทธิ์ทุกๆวัน 
 “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อ
พระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์
และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ใน
ท่าน เราจะไม่ละทิ งท่านทั งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:16-18). 

“และทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั น ด้วยเหตุ
นี เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว” (1 ยอห์น 
3:24) 
 เมื่อพระเยซูสถิตอยู่ในคุณ คุณจะมีพระทัยของพระองค์: “เพราะว่า ‘ใครเล่ารู้จักพระทัยขององค์พระผู้

แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์’ เป็นเจ้าเพื่อจะแนะน าส่ังสอนพระองค์ได้ ” (1 Cor. 2:16) 
เรามี ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน 

การรู้จักบังคับตน ซึ่งทั งหมดนี คือผลของพระวิญญาณ  
“ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั นคือ ความรัก ความปลาบปลื มใจ สันติสุข ความอดกลั นใจ ความปรานี 

ความดี ความเช่ือ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลา
เทีย 5:22, 23) 

ผ่านการทรงสถิตของพระเยซูคริสต์ในตัวเรา ผ่านการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรามีความชอบ
และไม่ชอบของพระองค์ ความคิดอันบริสุทธิ์ของพระองค์ การให้อภัยของพระองค์ คุณธรรมทุกประการของ
พระคริสต์อยู่ในตัวคุณและพระคริสต์กส็ถิตอยู่ในตัวคุณ 

คริสเตียนจะประยุกต์ใช้ความจริงนี อย่างไร? เพียงแค่ปฏิบัติตามขั นตอนเหล่านี  เมื่อคุณตระหนักถึงการ
ล่อลวงท่ีน าสู่ความบาป 

1. เลือกท่ีจะหันจิตใจของคุณให้ห่างจากสิ่งล่อใจหรือการทดลองทันที 
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“พ่ีน้องทั งหลาย ในท่ีสุดนี  สิ่งใดท่ีจริง สิ่งใดท่ีน่านับถือ ส่ิงใดท่ียุติธรรม สิ่งใดท่ีบริสุทธิ์ ส่ิงใดท่ีน่ารัก ส่ิง
ใดท่ีน่าฟัง คือถ้ามีส่ิงใดท่ีล  าเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี ” (ฟีลิปปี 
4:8) 

2. จงเช่ือว่าธรรมชาติบาปของคุณท่ีดึงดูดสิ่งล่อใจท่ีคอยควบคุมคุณอยู่ได้ทะลายลงแล้ว  
3. จงเช่ือว่าพระเยซูสถิตอยู่ในคุณและขอให้พระองค์ทรงส าแดงความชอบธรรมของพระองค์ต่อการทดลอง

ท่ีคุณต้องเผชิญอยู่ จงระบุอย่างเจาะจง 
4. จงเช่ือว่าพระองค์จะส าแดงพระลักษณะของพระองค์ จงพักสงบในความเชื่อนั น และไม่ต้องต่อสู้กับการ

ทดลอง เพราะเมื่อเราต่อสู้กับการทดลอง แทนท่ีจะมองหาพระเยซูเพื่อชัยชนะ เราก าลังจดจ่ออยู่กับมัน
และพยายามต่อต้านด้วยก าลังของเราเอง  
“เหตุฉะนั น ครั นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั นอยู่รอบข้าง ให้เราทิ งของหนักทุกสิ่งท่ีขัดข้องอยู่ และการ
ผิดที่เรามักง่ายกระท านั น และการว่ิงแข่งกันที่ก าหนดไว้ส าหรับเรานั น ให้เราว่ิงด้วยความเพียรพยายาม 
หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อ และผู้ทรงท าให้ความเชื่อของเราส าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดี
ท่ีมีอยู่ตรงหน้านั น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งส าคัญอะไร และได้
เสด็จประทบัเบื องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” (ฮีบร1ู2:1-2) 

5. ขอบพระคุณพระองค์ส าหรับการช่วยให้รอดท่ีพระองค์ทรงประทานให้กับคุณเดี๋ยวนี  
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. ตามท่ีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์และจากนางเอเลน ไวท์ การด าเนินชีวิตอย่างเช่ือฟังสม่ าเสมอนั นเป็นไปได้
หรือไม?่ 
___________________________________________________________________________ 

2. พระคัมภีร์สอนอะไรเกี่ยวกับการท่ีพระเยซูทรงสถิตอยู่ในชีวิตของคริสเตียน? จงระบขุ้อพระคัมภีร ์
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการมีพระคริสต์อยู่ในตัวคุณ? 
___________________________________________________________________________ 

4. มขีั นตอนอะไรบ้างในการท่ีจะให้พระเยซูประทานชัยชนะเหนือการล่อลวง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. คุณวางแผนที่จะประยุกต์ใช้ค าสอนนี ในชีวิตส่วนตัวของคุณอย่างไร? 
___________________________________________________________________________ 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถท าทุกสิ่งได้มากย่ิงกว่าท่ีเราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพท่ีท ากิจ
อยู่ภายในเรา” (เอเฟซัส 3:20) 
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วันที่ 29: ความชอบธรรมโดยความเชื่อ 
ความชอบธรรมโดยความเชื่อนั นท าได้ง่ายๆ โดยมองไปที่พระองค์เพื่อท่ีพระเยซูคริสต์จะส าแดงชีวิตอัน

ชอบธรรมแห่งชัยชนะผ่านชีวิตของเรา  พระเจ้าต้องการให้เรามองไปท่ีพระคริสต์เพื่อชัยชนะ ไม่ใช่ท่ีตนเอง: 
 “เหตุฉะนั น ครั นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั นอยู่รอบข้าง ให้เราทิ งของหนักทุกสิ่งท่ีขัดข้องอยู่ และการ

ผิดที่เรามักง่ายกระท านั น และการว่ิงแข่งกันท่ีก าหนดไว้ส าหรับเรานั น ให้เราว่ิงด้วยความเพียรพยายาม หมาย
เอาพระเยซูเป็นผู้ริเร่ิมความเชื่อ และผู้ทรงท าให้ความเชื่อของเราส าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้า
นั น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งส าคัญอะไร และได้เสด็จประทับเบื องขวา
พระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” (ฮีบรู 12:1-2) 

“นี่คือความชอบธรรมท่ีแท้จริงโดยความเชื่อและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าส าหรับคริสเตียนทุกคน  
ออสวอลด์ แชมเบอร์ส นักเขียนชาวคริสต์ท่ีมีชื่อเสียงได้น าเสนอความจริงอันงดงามนี อย่างชัดเจนในบทเรียน
ศึกษาพระคัมภีร์ประจ าวันของวันท่ี 23 กรกฎาคม ในหัวข้อ ด้วยสุดก าลังของข้าพเจ้าต่อองค์พระเจ้าผู้สูงสุด ว่า 
“โดยพระองค์ ท่านทั งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้ช าระเราให้บริสุทธิ”์ (1 โครินธ์ 1:30) 

“ในด้านของชีวิต ความลึกลับของการช าระให้บริสุทธิ์คือคุณสมบัติท่ีสมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์
มอบให้เป็นของขวัญแก่ฉัน ซึ่งไม่ใช่อย่างช้าๆ แต่ทันทีท่ีฉันเชื่อและตระหนักไดว้่า พระองค์มาเพ่ือ ช าระ (ฉัน) 
...ให้บริสุทธิ์...  การช าระให้บริสุทธิ์หมายถึงไม่มีอะไรน้อยไปกว่าความความศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูคริสต์ท่ี
กลายเป็นของฉันและได้ส าแดงผ่านชีวิตของฉัน”   

 “เคล็ดลับท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในการด าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั นไม่ได้อยู่ท่ีการเลียนแบบอย่างพระเยซู แต่เป็น
การใหค้วามสมบูรณ์แบบของพระเยซูส าแดงออกมาในมนุษย์ผู้เป็นเนื อหนัง การช าระให้บริสุทธิ์คือ ‘พระคริสต์
ทรงสถิตในท่าน…’ (โคโลสี. 1:27) คือชีวิตอันเป็นเลิศขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้มอบให้ข้าพเจ้า ที่ได้รับโดย
ความเชื่อซึ่งเป็นของขวัญชิ นยิ่งใหญ่ผ่านทางพระคุณของพระเจ้า เราเต็มใจให้พระเจ้าช าระเราให้บริสุทธิ์เเห
มือนดังทีไ่ด้ตรัสไว้พระค าของพระองค์จริงๆ หรือไม่?” 

“ การช าระให้บริสุทธิ์หมายถึงการมอบคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ให้ฉัน เป็นของขวัญแห่ง
ความอดทน ความรัก ความบริสุทธิ์ ความเช่ือ ความบริสุทธิ์และความเป็นพระเจ้าท่ีแสดงออกมาในจิตวิญญาณ
และผ่านจิตวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ทุกดวง การช าระให้บริสุทธิ์นั นไม่ใช่การดึงเอาพลังจากพระเยซูเพ่ือจะศักดิ์สิทธิ์ 
แต่เป็นการดึงเอาความบริสุทธิ์จากพระเยซูที่ส าแสดงอยูใ่นพระองค์และตอนนี พระองค์ทรงแสดงในตัวฉัน การ
ช าระให้บริสุทธิ์นั นเป็นการให้เปล่าไม่ใช่การเลียนแบบ การเลียนแบบเป็นสิ่งท่ีแตกต่างกันโดยสิ นเชิง ความ
สมบูรณ์แบบของทุกสิ่งท่ีอยู่ในพระเยซูคริสต์และความลึกลับของการช าระให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีสมบูรณ์
แบบทั งหมดของพระเยซูอยู่ในการจัดการของฉัน ด้วยเหตุนี ฉันจึงค่อย ๆ ด าเนินชีวิตแต่แน่นอนว่าจะมีชีวติที่มี
ระเบียบ มีความสงบเรียบร้อยและความศักดิ์สิทธิ์ท่ีไม่สามารถอธิบายได’้ …ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของ
พระเจ้า…’ ((1 เปโตร 1: 5)” 

 เราเห็นความสวยงามของความจริงนี หรือไม่?  หน้าท่ีของเราคือการมองไปท่ีพระเยซูและไว้วางใจด้วย
ความเชื่อ เชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าท่ีจะทรงส าแดงพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ในตัวเรา 
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สิ่งเดียวท่ีเราต้องท าคือเลือกที่จะปล่อยให้ส่ิงนี เกิดขึ นและเช่ือว่าสิ่งนี จะเกิดขึ นจริง เมื่อเรามคีวามปรารถนาท่ีไม่
ดแีละถูกทดลอง เราไมต่้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั น แต่เราต้องหันไปหาองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเราและ
ทูลขอให้พระองค์ทรงส าแดงความชอบธรรมของพระองค์ท่ีอยู่ในตัวเราออกมา (ฮบ 12: 1-2) และเราต้องคอย
อยูด่้วยความเช่ือโดยเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระท าสิ่งนั น  

เมื่อพระเยซูคริสต์ปรากฏในประชากรของพระองค์อย่างครบถ้วนแล้ว แผ่นดินโลกจะสว่างไสวด้วยพระ
สิริและพระลักษณะของพระองค์: 

“ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านมีอ านาจใหญ่ย่ิง 
และรัศมีของท่านได้ท าให้แผ่นดินโลกสว่างไป” (วิวรณ์18:1) 

หลังจากนั นประชากรของพระองค์จะเป็นเหมือนพระเยซู: “ท่านท่ีรักทั งหลาย บัดนี เราทั งหลายเป็น
บุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื องหน้าเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏ
นั น เราทั งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นั น” (1 ยอห์น 
3:2) 

เมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับมาพวกเขาจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระคริสต์ที่เปี่ยมไปด้วยพระสิรขิอง
พระองค์โดยไม่ถูกเผาผลาญ  และนี่คือพระสัญญาของพระองค์ท่ีมีต่อลูกๆ ทุกคน พระสัญญาของพระองค์จะ
ส าเร็จเป็นจริงเมื่อเราเรียนรู้ท่ีจะมองไปยังพระเยซูด้วยความเชื่อเพ่ือการส าแดงพระองค์ในตัวเราอย่างอัศจรรย์ 

“บัดนี แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้มลง และทรงน าท่านให้ตั งอยู่จ าเพาะสง่าราศี
ของพระองค์โดยปราศจากต าหนิ และมีความร่าเริงยินดีอย่างเหลือล้น” (ยูดาส 24) 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. จากการศึกษาบทเรียนในวันนี  พระเจ้าทรงประสงค์อะไรส าหรับคริสเตียนทุกคน? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ความชอบธรรมโดยความเชื่อคืออะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. จงอธิบายสิ่งท่ีออสวอลด์ แชมเบอร์ส ได้เขียนไว้ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. เรามีแผนท่ีจะน าความชอบธรรมโดยความเช่ือไปปรับใช้ในชีวิตของเราอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“เพราะเราจะเทน  าลงบนดินที่แตกระแหงให้มีธารน  าบนพื นดินที่แห้งผาก เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือวงศ์
วานของเจ้า และเทพรของเราให้ลูกหลานของเจ้า พวกเขาจะงอกงามเหมือนหญ้าในทุ่งกว้าง 
เหมือนต้นปอปลาร์ริมธารน  า” (อิสยาห์ 44: 3-4) 
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วันที่ 30: พระบัญญัติของพระเจ้าและการสถิตอยู่ในพระคริสต์ 
การเช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและการติดสนิทกับพระคริสต์เป็นสิ่งท่ีต้องควบคูก่ัน คุณไม่สามารถที่

จะเลือกมีสิ่งหนึ่งและละอีกสิ่งได้ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่านก็จะติดสนิทอยู่
กับความรักของเรา เหมือนอย่างท่ีเราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและตดิสนิทอยู่กับความรักของ
พระองค์” (ยอห์น 15:10) 

พระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์ และกฎบัญญัติของพระเจ้านั นไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อเราอยู่
ในพระคริสต์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่นเรา พระบัญญัติสิบประการจะกลายเป็นส่วนส าคัญในชีวิตของเรา
เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเขียนบทบัญญัติไว้ในใจเรา 

“ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ท่ีเราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน  าหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์” (2 โครินธ์ 3:3) 

อันท่ีจริงพระเยซูคริสต์เป็นผู้ทรงประทานพระบัญญัติสิบประการแก่โมเสสก่อนพระองค์จะเสด็จลงมา
บังเกิดในโลกนี  พระเจ้าผู้ทรงประทานพระบัญญัติเปิดเผยพระองค์ต่อโมเสสในฐานะ ‘เราเป็น’ 

“พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น แล้วพระองค์ตรัสว่า ไปบอกชนชาติอิสราเอลดังนี ว่า 
‘พระองค์ผู้ทรงพระนามว่า เราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั งหลาย’” (อพยพ 3:14) 

พระเยซูกล่าวอ้างจากพันธสัญญาณเดิมว่า เราเป็น “พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราบอกความจริงกับ
ท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว”(ยอห์น 8:58) 

ในจดหมายของเปาโล เราพบค าแนะน ามากมายเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมท่ีพระเจ้าต้องการให้
ปรากฏออกมาในชีวิตของเรา เปาโลให้ค าแนะน าอย่างกระจ่างเกี่ยวกับความประพฤตินี ว่า: 

 “คือได้รับการสอนให้ทิ งตัวเก่าของพวกท่านท่ีคู่กับการประพฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณหาล่อลวงท าให้
พินาศไป และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่ง
ได้รับการสร้างขึ นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ดังนั นจงละทิ งความ
เท็จ ให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตน เพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกัน จะโกรธก็
โกรธได้ แต่อย่าท าบาป  อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ อย่าให้โอกาสแก่มาร คนท่ีเคยขโมยก็อย่าขโมยอีก
ต่อไป แต่จงใช้มือของตนตรากตร าท างานท่ีดีดีกว่า เพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้คนท่ีมีความจ าเป็น อย่าให้ค า
เลวร้ายออกจากปากของท่านทั งหลาย แต่จงกล่าวค าดีๆ ท่ีเสริมสร้างและท่ีเหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้
เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน และอย่าท าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั นท่าน
ได้รับการประทับตราไว้ส าหรับวันท่ีจะได้รับการไถ่ จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง 
การพูดจาดูหมิ่น รวมทั งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กัน
และกัน เหมือนอย่างท่ีพระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์” (เอเฟซัส 4: 22-32) 

เหตุใดพระคัมภีร์จึงมีค าสอนมากมายเพื่อให้เราทราบถึงแบบอย่างการประพฤติท่ีพระเจ้าต้องการให้เรา
กระท าตาม? เหตุผลคือเราจ าเป็นต้องรู้ทัศนคติและการประพฤติท่ีพระองค์ต้องการให้เรามี เพ่ือท่ีเราจะมีการ
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ไตร่ตรองขณะท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ซึ่งน าสู่การถูกล่อลวงให้ประพฤติผิด หากเราไม่ทราบถึงพระประสงค์
ของพระเจ้าในส่ิงเหล่านั นแล้ว เราจะไม่เลือกท่ีจะให้พระคริสต์ส าแดงลักษณะของพระองค์ผ่านตัวเราในด้านนั น 
ตัวอย่างเช่น หากผู้เช่ือไม่รู้ว่าการโกรธและการพูดวิพากษ์วิจารณ์ผู้ท่ีท าผิดต่อเขาเป็นเร่ืองท่ีผิด เขาจะไม่ละทิ ง
ความรู้สึกโกรธและจิตวิญญาณแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีเขามีไป เขาจะไม่เลือกท่ีจะให้พระคริสต์ส าแดง “ความ
ไม่โกรธ” และ“ วิญญาณท่ีปราศจากการติเตียน” ของพระองค์ในตัวเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าความโกรธและ
วิญญาณท่ีวิพากษ์วิจารณ์นั นผิด ดังนั นเขาจะไม่สะท้อนพระลักษณะนิสัยของพระคริสต์ในสถานการณ์นั น ๆ 
เขายังไม่ได้เริ่มพัฒนาพระลักษณะของพระคริสต์ภายในตัวเขาและในด้านนั นของชีวิต 

เมื่อพระคริสต์อยู่ในเรา พระองค์จะด าเนินชีวิตของพระองค์ในเราและผ่านทางชีวิตของเรา นั่น
หมายความว่าพระองค์จะพยายามด าเนินชีวิตตามบทบัญญัติสิบประการในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับท่ีพระองค์
ทรงท าเมื่อพระองค์ทรงด าเนินอยูบ่นโลกนี  “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีท าตามพระทัย
พระองค์ ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์” (สดุดี 40:8) 

นอกจากนี  พระบัญญัติสิบประการนั นไม่สามารถแยกออกจากความรักได ้พระเยซูทรงส าแดงให้เห็น
อย่างชัดเจนขณะที่ทรงส่ังสอน 

 “ชายคนหนึ่งมาทูลถามพระเยซูว่า ‘ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องท าดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์’ 
พระเยซูทรงตอบว่า ‘เหตุใดท่านจึงมาถามเราว่าอะไรดี มีอยู่เพียงผู้เดียวท่ีดี หากท่านปรารถนาจะเข้าสู่ชีวิต จง
เช่ือฟังบทบัญญัติ’ เขาทูลว่า ‘ข้อไหนบ้าง’ พระเยซูตรัสว่า ‘อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมย อย่าเป็น
พยานเท็จ จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า’และ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’” (มัทธิว 19:16-30) 
 “มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่า ‘ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัตินั น พระ
บัญญัติข้อไหนส าคัญท่ีสุด?’ พระเยซูทรงตอบเขาว่า ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุด
จิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อส าคัญอ ันดับแรก ข้อที่สองก็เหมือนกัน
คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและค าของผู้เผยพระวจนะทั งหมด ก็ขึ นอยู่กับพระบัญญัติสอง
ข้อนี ’” (มัทธิว 22: 35-40) 
 อัครสาวกเปาโลสอนว่าเราสัมผัสถึงความรักและพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าดั่งเป็นส่ิงเดียวกัน  

 “อย่าเป็นหนี อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ท่ีรักคนอื่น ก็ได้ปฏิบัติตามธรรม
บัญญัติครบถ้วนแล้ว ข้อที่ว่า ‘ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ห้ามฆ่าคน ห้ามลักทรัพย์ ห้ามโลภ’ ทั งพระบัญญัติ
อื่นๆ ก็รวมอยู่ในข้อนี คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ ความรักไม่ท าอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลย 
เพราะฉะนั นความรักจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้ธรรมบัญญัติส าเร็จอย่างครบถ้วน” (โรม 13:8-10) 

พระบัญญัติสบิประการสี่ข้อแรก เผยให้เห็นว่าเรารักพระเจ้าอย่างไรและหกข้อสุดท้ายบอกให้เราว่าเรา
รักซึ่งกันและกันอย่างไร ดังนั นพระคริสต์สถิตอยู่ในเรา บัญญัติสิบประการ ความรัก และการรู้จักพระเยซูอย่าง
ใกล้ชิดจึงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น ท่านไมอ่าจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทั งหมดนี  ยอห์นเขียนถึงความสัมพันธ์
ใกล้ชิดนี ในจดหมายฉบับแรกของท่านว่า 
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 “เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์โดยข้อนี  คือถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ คนใดที่กล่าวว่า 
‘ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์’ แต่มิได้รักษาพระบัญญัติของพระองค์ คนนั นก็เป็นคนพูดมุสา และความจริงไม่ได้อยู่ใน
คนนั นเลย แต่ผู้ใดที่รักษาพระวจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในคนนั นอย่างแท้จริง ด้วย
อาการอย่างนี แหละเราทั งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั นก็ควรด าเนินตาม
ทางท่ีพระองค์ทรงด าเนินนั นด้วย” (1 ยอห์น 2:3-6) 

ยอห์นเชื่อมโยงการรู้จักพระเยซูอย่างใกล้ชิดว่า พระบัญญัติสิบประการ ความรัก และการติดสนิทอยูใ่น
พระองค์ ท่านบอกว่าถ้าเราอยู่ในพระคริสต์ เราจะ ‘เดิน’ หรือด าเนินชีวิตอย่างพระคริสต์สถิตในเรา ท าไมถึง
เป็นเช่นนั น? เพราะพระเยซูจะด าเนินชีวิตของพระองค์ในเราและชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เชื่อฟังพระบัญญัติ
สิบประการของพระเจ้า 

 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. พระเยซูทรงเช่ือมโยงการติดสนิทในพระองค์กับพระบัญญัติสิบประการอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. พระเยซูทรงเช่ือมโยงความรักกับพระบัญญัติสิบประการอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

3. ใครคือผู้มอบพระบัญญัติสิบประการบนภูเขาซีนาย? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. ในปัจจุบันพระเจ้าเขียนพระบัญญัติสิบประการไว้ที่ใด และหมายถึงอะไร? 
_________________________________________________________________________ 

5. ในสัปดาห์นี  คุณจะวางแผนประยุกต์ใช้บทเรียนนี ในชีวิตของคุณอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“ถึงเวลาท่ีพระยาห์เวห์จะทรงจัดการ เพราะคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์” สดุดี 119:126 
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วันที่ 31: การด ารงอยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้า 

การรับใช้พระเจ้าอาจกลายเป็นภาระหนักในบางครั งซึ่งเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความเครียด
ก่อนท่ีคริสเตียนจะเข้าใจและสัมผัสกับการด ารงอยูใ่นพระคริสต์และการด ารงอยู่ของพระองค์อย่างแท้จริงในตัว
ของคริสเตียนคนนั น อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประสบกับความลึกลับในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลง การรับใช้พระเจ้าเป็นความสุข ความเครียดและภาระต่างๆก็ได้ผ่อนคลายลง 

เอลเลน ไวท์เขียนถึงสันติสุขอันยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงมีเม่ือพระองค์รับใช้บนโลก เธอกล่าวถึงการ
ตอบสนองของพระองค์ในช่วงพายุท่ีคุกคามเหล่าสาวกและพระองค์ว่า 

“เมื่อพระเยซูถูกปลุกขึ นมาเพ่ือเผชญิกับพายุ พระองค์ก็อยู่ในความสงบสุขอย่างสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอย
ของความกลัวในค าพูดหรือการมองเพราะไม่มีความกลัวอยู่ในใจของพระองค์ แต่พระเยซูไม่ได้พักสงบในอ านาจ
อันยิ่งใหญ่ท่ีอยู่ในครอบครองของพระองค์ ไม่ใชใ่นฐานะ ‘เจ้าแห่ง แผ่นดินและทะเลและท้องฟ้า’ ท่ีพระองค์ทรง
ประทับอย่างเงียบๆ อ านาจนั นพระองค์ทรงวางไว้และพระองค์ตรัสว่า ‘เราจะท าส่ิงใดตามใจไม่ได’้ ยอห์น 5:30 
พระเยซูไว้วางใจในพลังของพระบิดา ในความเชื่อ― เช่ือในความรักและความห่วงใยของพระเจ้า―ท่ีพระ
เยซูทรงพักสงบ และพลังของค าท่ีพระองค์ตรัสซึ่งได้หยุดพายุนั นคือฤทธ์ิอ านาจของพระเจ้า” (ผู้พึงปราถนาแห่ง
ปวงชน หน้า 336) 

นางเอเลน ไวท์ท้าทายให้เราวางใจพระเจ้าของเราในลักษณะเดียวกันว่า “เมื่อพระเยซูทรงพักสงบโดย
ความเชื่อในการดูแลของพระบิดาดังนั นเราจึงต้องพักสงบในการดูแลของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา หากเหล่า
สาวกวางใจในพระองค์พวกเขาก็จะอยู่ในความสงบ ความกลัวของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งอันตรายเผยให้เห็น
ความไม่เชื่อ ในความพยายามท่ีจะช่วยตัวเองพวกเขาลืมพระเยซู และเมื่อสิ นหวังในการพึ่งพาตนเองเท่านั น
พวกเขาหันมาหาพระเยซูเพื่อให้พระองค์ทรงช่วยพวกเขา” 

“เรามปีระสบการณแ์บบเหล่าสาวกของพระเยซูบ่อยแค่ไหน เมื่อพายุแห่งการล่อลวงมารวมตัวกันและ
สายฟ้าแลบท่ีรุนแรงและคลื่นถาโถมเข้ามา เราต่อสู้กับพายุเพียงล าพังโดยลืมไปว่ามีผู้หน่ึงท่ีสามารถช่วยเราได้ 
เราเช่ือมั่นในก าลังของเราเองจนกว่าความหวังของเราจะสูญสิ นและเราพร้อมท่ีจะพินาศ เราระลึกถึงพระเยซู
และหากเราเรียกร้องให้พระองค์ช่วยเรา จะไม่เปล่าประโยชไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในทะเล หากเรามีพระผู้ช่วย

เราก็ไม่จ าเป็นต้องกลัวของให้รอดอยู่ในใจ  การด าเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระผู้ไถ่จะท าให้ทะเลแห่งชีวิต
ราบร่ืนและจะช่วยเราให้พ้นจากอันตรายด้วยวิธีท่ีพระองค์ทรงทราบดีที่สุด” 

เมื่อเราประสบกับการด ารงอยู่ในพระคริสต์อย่างแท้จริงและพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา การประทับของ
พระองค์นั นเป็นความจริง จากนั นการหยุดพักของเราในพระองค์จะกลายเป็นจริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั น 
ประสบการณ์จริงจะสอดคล้องกันกับทฤษฏี ความกลัวความกังวลและความเครียดในการรับใชห้รือชีวิตจะหมด
ไป ภาระงานรับใช้จะถูกยกออกแทนท่ีด้วยการพักสงบอยูใ่นพระเยซู ดังที่เอเลน ไวท์กล่าวว่าเราต้องสิ นหวังใน
การพึ่งพาตนเองและหันไปพึ่งพระคริสต์ 

เมื่อใดท่ีเราอยู่ในพระคริสต์ เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงมีกับพระบิดาของ
พระองค์ ซึ่งท าให้พระเยซูได้พักสงบในความเชื่อมั่นว่าพระบิดาจะตรัสและปฏิบัติศาสนกิจผ่านพระองค์ 
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“ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? ค าซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั น เรา
ไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงท าพระราชกิจของพระองค์” ยอห์น 14:10 

 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. ถ้าคุณกลัวหรือเครียดมากเกินไปในการรับใช้พระเจ้านั่นบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับคุณ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. เป็นเร่ืองไม่สมควรท่ีสาวกจะหวาดกลัวเมื่อพวกเขาอยู่ในเรือท่ามกลางพายุ? ท าไมหรือ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อมีการทดลองการล่อลวงและความยากล าบากเข้ามาในชีวิต? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. พระเจ้าต้องการให้คุณแสดงปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์ท่ียากล าบากและสถานการณ์ท่ีก าลัง
ทดสอบคุณ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. คุณวางแผนที่จะน าบทเรียนนี ไปปฏิบัติในชีวิตของคุณในสัปดาห์นี อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  

“เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนท่ีลี ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข” สดุดี 34:8 
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วันที่ 32: การพักผ่อนในวันสะบาโต 

พระกิตติคุณสอนเรื่องการทรงสร้าง ในปฐมกาลเราได้อ่านว่า“ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน และสรรพส่ิงทั งสิ น
ท่ีมีอยู่ในนั นก็ถูกสร้างเสร็จ วันท่ีเจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ท่ีทรงท ามานั น ในวันท่ีเจ็ดนั นก็ทรงหยุดพัก
จากการงานทั งสิ นของพระองค์ท่ีได้ทรงกระท า พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันท่ีเจ็ด ทรงตั งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ เพราะ
ในวันนั นพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั งปวงท่ีพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงกระท า” (ปฐมกาล 2:1-2) 

ในข้อพระคัมภีร์นี เราค้นพบว่าพระเจ้าทรงท างานจากนั นก็พักผ่อน สถานการณ์ของอาดัมนั นตรงกัน
ข้าม อาดัมเข้าสู่การพักผ่อนของพระเจ้าตั งแต่วันสะบาโตท่ีเจ็ดเป็นวันแรกเต็มวัน จากนั นเขาก็ท างาน 

ล าดับเดียวกันนี เกิดขึ นในกระบวนการไถ่บาปของมนุษย์ ในพระคริสต์พระเจ้าทรงด าเนินงานแห่งการไถ่
บาปผ่านชีวิตที่ปราศจากบาป ความตายและการฟื้นคืนชีพ มนุษย์เร่ิมสัมผัสกับงานไถ่ชีวิตของพระเจ้าในชีวิต
ของเขาด้วยการพักสงบในสิ่งท่ีพระเจ้าได้ท าเพ่ือเขาแล้ว เขาตั งอยู่ในข้อเท็จจริงท่ีว่าพระเยซูสิ นพระชนม์เพราะ
บาปของเขาและได้มอบชีวิตนิรันดร์ให้เขาเป็นของขวัญฟรี เขาอยู่ในความจริงท่ีว่าเขามีความชอบธรรมของพระ
คริสต์ปกคลุมเขา นอกจากนี เขายังตั งอยู่ในความจริงท่ีว่าพลังแห่งธรรมชาติบาปของเขาถูกท าลายและตอนนี 
เขามีอิสระท่ีจะรับใช้พระเจ้า ทุกวันเขาอยู่ในความจริงท่ีว่าพระคริสต์อยู่ในเขาและจะด าเนินชีวิตของพระอวงค์
ในตัวเขาและผ่านทางเขาถ้าเขาเลือกท่ีจะให้พระองค์ทรงท า 

เมื่อผู้เชื่ออยู่ในความจริงเหล่านี แล้วเขาก็สามารถ “ท างาน” หรือรับใช้และเช่ือฟังพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์
ในชีวิตและงานรับใช้ การหยุดพักนี จ าเป็นส าหรับเขาในการรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ โดยการหยุดพักนี ผม
หมายความว่าเขายอมรับโดยเช่ือในส่ิงท่ีพระเจ้าทรงท าเพื่อการไถ่บาปของเขาและวางใจโดยปริยายในพระ
คริสต์ 

ในฮีบรู 4 เราพบค าอธิบายที่คล้ายกันเกี่ยวกับแนวคิดของการหยุดพักในเรื่องราวของอิสราเอลท่ี
ล้มเหลวในการเข้าสู่การพักผ่อนของพระเจ้าในระหว่างการพักแรมในถิ่นทุรกันดาร 

 “ฉะนั นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตส าหรับประชากรของพระเจ้า เพราะว่าคนใดท่ีได้เข้าสู่การหยุดพักของ
พระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างท่ีพระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ 
เพราะฉะนั น ขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั น เพ่ือจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปท าตามอย่างคนท่ีไม่เชื่อ
ฟังเหล่านั น” ฮิบรู 4:9-11 

พระค าของพระเจ้าชัดเจนมากเกี่ยวกับแนวคิดของการพักผ่อน เมื่อเราเข้าสู่การพักผ่อนของพระเจ้าเรา
จะหยุดความพยายามของเราเอง เราได้รับแจ้งว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเราท่ีจะต้องพยายามเข้าสู่การพักผ่อนนี  
มิฉะนั นเราจะล้มเหลวในการเช่ือฟังพระเจ้าเพราะความไม่เชื่อ 

วิธีเดียวที่จะได้รับชัยชนะเหนือการทดลองและบาปคือการพักสงบในความจริงท่ีว่าพระเยซูสถิตอยู่ใน
เราและยอมให้พระองค์ด าเนินชีวิตของพระองค์ในตัวเราและผ่านทางเรา เราต้องวางตัวในความจริงนั นโดย
ความเชื่อและไม่ขัดขวางการท างานของพระเจ้าในการไถ่บาปในชีวิตของเราโดยพยายามท างานหรือพยายาม
อย่างเต็มที่เพ่ือเชื่อฟัง ส่วนของเราก็คือการเชื่อและเลือกท่ีจะให้พระคริสต์ด าเนินชีวิตของพระองค์ในเรา เรา
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ต้องพักผ่อนในงานท่ีเสร็จแล้วของพระองค์ การพักผ่อนในพระคริสต์เป็นความหมายท่ีแท้จริงของการพักผ่อนใน
วันสะบาโตท่ีพระเจ้าทรงเรียกให้เรามีประสบการณ์ 

 “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงท างานทั งสิ นของเจ้าหกวัน แต่วันท่ีเจ็ดนั นเป็นสะบาโต
แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั นห้ามท างานใดๆไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาส
ทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระยาห์
เวห์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในท่ีเหล่านั น แต่ในวันท่ีเจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั นพระ
ยาห์เวห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั งวันนั นไว้เป็นวันบริสุทธิ์” อพยพ 20:8-11 
 ส่วนของเราคือการเลือกและเช่ือ สิ่งนี เรียกร้องให้ยอมจ านนต่อพระคริสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และร้อย
เปอร์เซ็นต์ของเวลา 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. พระกิตติคุณสอนอย่างไรเกี่ยวกับเร่ืองการทางสร้างของพระเจ้า? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ความจริงอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูที่คนคริสเตียนควรวางใจ(หรือพักสงบอยู่)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. การพักผ่อนในพระเยซูเชื่อมโยงกับชีวิตคริสเตียนที่เช่ือฟังอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. อะไรคือความหมายท่ีแท้จริงของการพักผ่อนในวันสะบาโต? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. คุณวางแผนที่จะน าบทเรียนนี ไปปฏิบัติในชีวิตของคุณในสัปดาห์นี อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  

“จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะท่ีจะพบพระองค์ได้ จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้ ให้คน
ชั่วร้ายละทิ งวิถีทางของตน และให้คนชั่วละทิ งความคิดของตน ให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และ
พระองค์จะทรงเมตตาเขา ให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่า” 
อิสยาห์ 55:6-7 
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วันที่ 33: บางอย่างที่ขาดหายไป 
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นเป็นประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับคริสเตียนหากเขาจะเป็น

เหมือนพระเยซูอย่างแท้จริงในชีวิตและงานรับใช้ โดยผ่านการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรง
ด าเนินชีวิตอย่างเต็มท่ีท่ีสุดในผู้เชื่อคนนั น อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซู ผู้เชื่อจะเริ่มสัมผัส
กับชัยชนะที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของเขาเหนือบาปและจะพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีมีความหมายท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้กับ
พระผู้ช่วยให้รอดของเขา 

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคริสเตียนท่ีจะเข้าใจและสัมผัสถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์และการสามัคคีธรรมของคริสเตียนอย่างแทจ้ริง แม้ว่าเราอาจได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ แต่เราจะไม่เติบโตทางวิญญาณตามท่ีพระเจ้าทรงประสงค์หากปราศจากมิตรภาพท่ีมีความหมายและ
พึ่งพาซึ่งกันและกันกับผู้เชื่อท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณอ่ืนๆ การที่จะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณแต่ยังคง
ท าตัวโดดเดี่ยวและเป็นอิสระจากคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณคนอื่นๆ จะไม่เพียงขัดขวางการเติบโตทาง
วิญญาณของเราเท่านั น แต่อาจน าไปสู่การสูญเสียความสมบูรณ์ของการประทับของพระวิญญาณในชีวิตของเรา 

นิกายท่ีเน้นพระคัมภีร์รวมทั งคริสจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดแวนติสมีแนวโน้มท่ีจะมคีวามรู้ในศาสนาของพวก
เขามาก เรารู้ความจริงท่ีส าคัญมากมายในพระคัมภีร์ ความพยายามในการประกาศของเรามุ่งเน้นไปที่ความจริง
เหล่านั นท่ีท าให้เราแตกต่างจากนิกายอื่นๆ ดังนั นหลายคนท่ีเลือกเป็นสมาชิกคริสตจักรจึงท าเช่นนั นเพราะ
ความจริงเหล่านั น 

ข้อเท็จจริงประการหนึ่งท่ีท าให้ผมรู้สึกหนักใจอยู่บ่อยครั งคือจุดอ่อนทั่วไปของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสใน
ด้านการสามัคคีธรรมคริสเตียน เราเป็นกลุ่มผู้เช่ือท่ีค่อนข้างอิสระจากนิกายอื่นๆ เราต้องมีวิญญาณที่เป็นอิสระ
ในการเป็นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตั งแต่แรกเพราะการเลือกท่ีจะรักษาวันสะบาโตวันท่ีเจ็ดท าให้เราแตกต่าง
จากคริสเตียนคนอื่นๆส่วนใหญ่ 

ผมมักจะอ่านค าอธิบายเกี่ยวกับผู้เชื่อตามวันเพ็นเทคอสต์ว่า “เขาทั งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังค าสอนของ
บรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม รวมทั งหักขนมปังและอธิษฐาน” กิจการ 2:42 

ในฐานะคริสจักรผมรู้ว่าเราเชื่อในหลักค าสอนท่ี “ถูกต้อง”แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการคบหาหรือ
การสามัคคีธรรม เราก็ท าได้ไม่ดีนัก ผมสังเกตว่าสมาชิกแอ๊ดแวนตีสส่วนใหญ่เป็นคนท างานหนักท่ีหาเลี ยง
ครอบครัวและพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือเข้าร่วมการนมัสการในตอนเช้าของวันสะบาโต รายการโบสถ์ส่วนใหญ่
ค่อนข้างเป็นทางการโดยมีเวลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั นการสามัคคีธรรมของ
สมาชิกก็จะเป็นลักษณะการทักทายที่อบอุ่นก่อนและหลังเข้าโบสถ์ จากนั นส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเพ่ือ
กลับมาในวันสะบาโตถัดไป คริสตจักรของเราหลายแห่งมีการประชุมอธิษฐานกลางสัปดาห์ซึ่งโดยปกติจะ
ประกอบด้วยการน าเสนอในพระคัมภีร์โดยศิษยาภิบาลและการอธิษฐาน อย่างไรก็ตามสมาชิกคริสตจักรของเรา
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขายุ่งหรือเหนื่อยเกินไปท่ีจะเข้าร่วมรายการที่จัดในกลางสัปดาห์ 

ผมมักรู้สึกว่าในฐานะคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสการสามัคคีธรรมควรมีบทบาทส าคัญมากกว่าท่ี
เป็นอยู ่บทเรียนอีก 7 บทถัดไปจะแสดงให้เห็นว่าเหตุใดคริสเตียนที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณจึงต้องเข้าสู่การ
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สามัคคีธรรมใกล้ชิดกับผู้อื่นท่ีเป่ียมด้วยพระวิญญาณหากพวกเขาต้องการเติบโตอย่างบริบูรณ์เหมือนพระคริสต์
และพร้อมส าหรับการกลับมาของพระองค์ 

 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกมีลักษณะอย่างไรตามท่ีระบุไว้ในกิจการ 2:42? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ไตร่ตรองดูว่าตอนนี คุณมีการสามัคคีธรรมอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนหรือเคยมีในอดีตอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. เหตุใดคุณจึงคิดว่าการสามัคคีธรรมของคริสเตียนมีความส าคัญในชีวิตของคนๆหนึ่งในปัจจุบัน 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. เหตุใดคุณจงึคิดว่าการสามัคคีธรรมของคริสเตียนจึงจ าเป็นเพ่ือให้พร้อมส าหรับการเสด็จมาครั งท่ีสอง
ของพระคริสต์ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“‘เราได้ละทิ งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความสงสารยิ่ง เราซ่อนหน้าเราจากเจ้าอยู่ขณะหนึ่ง 
ด้วยความโกรธอันท่วมท้น แต่เราจะสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดร์’ พระยาห์เวห์พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี  
‘ส าหรับเราแล้ว เร่ืองนี ก็เหมือนสมัยของโนอาห์ เราได้ปฏิญาณว่า น  าสมัยโ อาห์ จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอกี
อย่างไร เราก็ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้า และจะไม่ดุด่าเจ้าอีกอย่างนั น เพราะภูเขาทั งหลายอาจถูก
เคล่ือนย้ายไป และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า และ
พันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี ” อิสยาห์ 54:7-10 
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วันที่ 34: คริสตจักรยุคแรกและการสามัคคีธรรมของพวกเขา 
 โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในผู้คนของพระองค์ซึ่งดูละม้ายกับลักษณะคริสตจักรใน
พันธสัญญาใหม่อย่างไรอย่างนั น  คริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมองว่าตนเองเป็นผู้ท่ีเหลืออยู่ของพระเจ้ามา
นานหลายปีแล้ว  เราพยายามท่ีจะยึดมั่นในหลักค าสอนตามพระวจนะของพระเจ้าเช่นเดียวกับคริสตจักรใน
พันธสัญญาใหม่   ผมเช่ือว่าตอนนี พระเจ้าทรงเรียกเราให้ไม่เพียงแต่ "ด าเนินต่อไปในหลักค าสอนของอัครสาวก
อย่างแน่วแน่" แต่ให้ด าเนินต่อไปอย่างมุ่งมั่นใน "การสามัคคีธรรม การหักขนมปัง และการอธิษฐาน” (กิจการ 
2:42) ด้วย   พระเจ้าทรงเรียกลูก ๆ ของพระองค์ให้เป็นกลุ่มคนท่ีเหลืออยู่ของพระองค์เช่นเดียวกับคริสตจักร
ยุคแรกในพันธสัญญาใหม่  ไม่เพียงแต่ในเร่ืองของหลักค าสอนเท่านั น แต่ยังรวมถึงเร่ืองการสามัคคีธรรมด้วย  
การสามัคคีธรรมเป็นสิ่งส าคัญในการเป็นกลุ่มคนท่ีเหลืออยู่ของพระเจ้า ด้วยเหตุนี ใหเ้รามาดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมว่าคริสตจักรยุคแรกของพระเจ้านั นเป็นอย่างไร 

หนังสือกิจการบอกเราว่าคริสเตียนยุคแรกพบปะกันทั งในพระวิหารและในบ้านของกันและกัน: “ทุกๆ 
วัน พวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทานอาหารร่วมกันด้วย
ความชื่นชมยินดีและจริงใจ” (ข้อ 46) 

ในขณะท่ีคริสเตียนไม่ได้รับการต้อนรับในธรรมศาลาของชาวยิว บ้านของพวกเขาจึงกลายเป็นจุดศูนย์
รวมของการนมัสการและการสามัคคีธรรมร่วมกัน  บ้านของผู้เชื่อเป็นสถานท่ีท่ีพวกเขาใชพ้บกันเพ่ือสรรเสริญ 
สามัคคีธรรม และสั่งสอน   พระคัมภีร์หลายข้อกล่าวถึงบ้านในพันธสัญญาใหม่ท่ีคริสเตียนพบปะกัน 

“เมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั นจึงขึ นไปยังห้องชั นบนท่ีเคยพักอยู่นั น มีเปโตร ยอห์น ยากอบกับอันดรูว์ ฟี
ลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับมัทธิว ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนพรรคชาตินิยม กับยูดาสบุตรยากอบ” (กิจการ 
1:13) 

“มีหญิงคนหนึ่งในพวกท่ีฟังเราชื่อลิเดีย นางมาจากเมืองธิยาทิรา เป็นคนขายผ้าสีม่วงและเป็นคนที่นับ
ถือพระเจ้า หญิงคนนั นมาฟังเรา และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนางให้สนใจถ้อยค าท่ีเปาโลกล่าว เมื่อ
หญิงคนนั นกับครัวเรือนของนางได้รับบัพติศมาแล้ว จึงอ้อนวอนเราว่า ‘ถ้าท่านทั งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคน
ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ขอเชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด’ และนางก็ได้วิงวอนจนเราขดั
ไม่ได้” (กิจการ 16:14-15) 

“แต่พวกยิวมีความอิจฉาจึงไปคบคิดกับคนพาลตามตลาด รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อการจลาจลในเมือง 
และบุกเข้าไปในบ้านของยาโสนเพื่อเอาตัวพวกท่านออกมาให้คนทั งปวง เมื่อไม่พบ จึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่
น้องบางคนไปหาคณะผู้ปกครองเมืองแล้วร้องว่า ‘พวกท่ีก่อความวุ่นวายทั่วโลกก็มาท่ีนี่ด้วย และยาโสนรับรอง
พวกเขาไว้ คนพวกนี ล้วนฝ่าฝืนค าสั่งของซีซาร์ โดยสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือเยซู’ เมื่อฝูงชนและคณะ
ผู้ปกครองเมืองได้ยินอย่างนั นก็ร้อนใจ จึงเรียกค่าประกันตัวจากยาโสนกับคนอื่นๆ แล้วปล่อยไป” (กิจการ 
17:5-9) 

“สิ่งหนึ่งส่ิงใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่าน ข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นท่ีจะท า แต่ประกาศกับพวกท่านและ
สั่งสอนพวกท่านทั งในท่ีชุมนุมชนและตามบ้านเรือน” (กิจการ 20:20) 
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“และขอฝากค าทักทายมายังคริสตจักรท่ีอยู่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากค าทักทายมายังเอเปเนทัสท่ีรักของ
ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกท่ีเข้ามาเช่ือในพระคริสต์ในแคว้นเอเชีย” (โรม 16:5) 

“คริสตจักรทั งหลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่านทั งหลาย อาควิลลาและปริสสิลลากับ
คริสตจักรท่ีอยู่ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึงมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังท่านทั งหลาย” (1 โครินธ์ 
16:19) 

“ขอฝากความคิดถึงมายังพวกพี่น้องท่ีอยู่ในเมืองเลาดีเซียกับนิมฟัสและคริสตจักรท่ีอยู่ในเรือนของเขา
ด้วย” (โคโลสี 4:15) 

แน่นอนว่าเหล่าอัครสาวกเข้าใจถึงความส าคัญของการสามัคคีธรรมในบ้านเล็ก ๆ เป็นเวลาสามปีครึ่งท่ี
พวกเขานมัสการและร่วมสามัุคคีธรรมกับพระเยซูในลักษณะนี   ดงันั นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากท่ีเหล่า 
อัครสาวกจะสานต่อการสามัคคีธรรมหรือมิตรภาพกลุ่มเล็ก ๆ แบบนี กับคนหลายร้อยหลายพันคนเมื่อเขา
ยอมรับพระคริสต์ รูปแบบการสามัคคีธรรมท่ีบ้านของคริสตจักรจะท าให้ง่ายต่อการบูรณาการและจัดระเบียบ
คนจ านวนมากท่ีเข้าร่วมคริสตจักรแม้ในแต่ละวัน 

“ทั งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ท่ีก าลังจะรอด 
เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ นทุกๆวัน” (กิจการ 2:47) 

กลุ่มสามัคคีธรรมเล็ก ๆ เหล่านี รับใช้การเติบโตของคริสตจักรได้เป็นอย่างดี ประมาณว่าในศตวรรษท่ี
สาม มีคริสเตียนหกล้านคนอาศัยอยู่ในอาณาจักรโรมัน กลุ่มสามัคคีธรรมเล็ก ๆ เหล่านี น าไปสู่การเติบโต  
สมาชิกใหมเ่ข้ากันได้กับกลุ่มอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  นอกจากนี ยังจะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มเหล่านี ไม่เพียงแค่ช่วย
เลี ยงดู แต่ยังเป็นการประกาศพระเจ้าไปด้วยในตัว กลุ่มตามบ้านช่วยให้คริสตจักรเติบโตแม้ในช่วงเวลาแห่งการ
ข่มเหงอย่างรุนแรง  นอกจากนี เมื่อจ านวนคริสตจักรตามบ้านเพ่ิมขึ น ผู้เข้าร่วมจะถูกก าหนดให้แบ่งกลุ่มและ
จัดตั งกลุ่มใหม่ในบ้านอ่ืน 

มิตรภาพท่ีแน่นแฟ้นและใกล้ชิดซึ่งเป็นผลมาจากสามัคคีธรรมกลุ่มเล็ก ๆ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
เหนียวแน่นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันจะเกิดขึ นไดง้่ายขึ น ในสภาพแวดล้อมแบบนี 
เพ่ือนร่วมความเชื่อจะได้รับก าลังเสริมจากกันและกัน มนุษยชาติถูกสร้างขึ นให้ยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเมื่อรวม
กับผู้อื่นมากกว่าเมื่ออยู่ตามล าพัง คริสเตียนในปัจจุบันต้องการก าลังท่ีมาจากการสามัคคีธรรมอย่างใกล้ชิด
เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ นในมิตรภาพอันใกล้ชิดในคริสตจักรยุคแรก  ดังที่พระเจ้าตรัสในตอนต้นว่า “การที่ผู้ชายอยู่
คนเดียวก็ไม่ดี” (ปฐมกาล 2:18)   ดังนั นจึงเป็นการไม่ดีส าหรับคริสเตียนท่ีจะพยายามต้านทานกองก าลังของ
ซาตานและโลกเพียงล าพัง 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. คริสเตียนในยุคแรกพบกันท่ีไหนเพื่อสามัคคีธรรมและเพราะเหตุใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. อะไรคือประโยชน์ของกลุม่สามัคคีธรรมตามบ้าน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. เหตุใดท่านจึงคิดว่าการสามัคคีธรรมของคริสเตียนมีความส าคัญในชีวิตของคน ๆ หนึ่งในปัจจุบัน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ท่านคิดว่าการสามัคคีธรรมตามบ้านจะกลายเป็นสิ่งจ าเป็นหรือไม่? เพราะเหตุใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้านท่ีเป่ียมด้วยจิตวิญญาณหรือไม่? ถ้าใช่ท่านจะ
มาเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:    
“เพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพรหมจารีฉันใด บุตรชายทั งหลายของเจ้าจะแต่งกับเจ้าฉันนั น และเจ้าบ่าว
เปรมปรีดิ์เพราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าฉันนั น โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนก าแพงของเจ้า 
เราได้วางยามไว้ ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืน เขาทั งหลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทั งหลายผู้ท่ีกล่าวถึงพระ
เยโฮวาห์ ไม่ต้องระงับเสียง และอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนา และกระท ากรุงเยรูซาเล็มให้
เป็นท่ีสรรเสริญในแผ่นดินโลก” (อิสยาห์ 62:5-7) 
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วันที่ 35: บัพติศมาในพระวิญญาณและกลุ่มสามัคคีธรรม 

 การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลุ่มสามัคคีธรรมนั นต้องเกิดไปพร้อมกัน ทั งสองส่ิงนี จ าเป็น
ส าหรับคริสเตียนท่ีจะเติบโตขึ นถึงความบริบูรณ์ของพระคริสต์  สิ่งจ าเป็นคือสมาชิกหลักของกลุ่มสามัคคีธรรม
ต้องได้รับบัพติศมาเข้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือให้กลุ่มท างานตามท่ีพระเจ้าทรงประสงค์ได ้เราเห็นสิ่งนี อย่าง
ชัดเจนในเรื่องราวของพระคริสต์และเหล่าสาวก   แม้ว่าเหล่าสาวก 12 คนจะมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มท่ีสนิท
สนมกับพระคริสต์เป็นการส่วนตัวนานสามปีครึ่ง แต่เราก็พบว่าพวกเขายังทะเลาะวิวาทกันระหว่างทางไปงาน
เลี ยงปัสกาก่อนพระคริสต์จะถูกฝูงชนจับตัวไปและถูกตรึงกางเขนในท่ีสุด: 

“ว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี
อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด’” (ลูกา 22:42) 

พวกเขายังไม่บรรลุระดับของความรักแบบท่ีว่าจะมีความมุ่งมั่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือ
สามัคคีธรรมซึ่งกันและกันในช่วงสามปีครึ่งนั น  การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสามัคคีธรรมซึ่งมีพระคริสต์ทรงเป็น
ผู้น านั นไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นส าหรับพวกเขาในการเติบโตถึงความบริบูรณ์ในพระ
คริสต์ แต่ต่อมาเราพบว่าพวกเหล่าสาวกเปลี่ยนไปอย่างมาก อะไรท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี ? การรับบัพติศ
มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวันเพ็นเทคอสต์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตั งแต่วันนั นเป็นต้นมาพวก
เขาและคนอื่น ๆ ทั งหมดที่อยู่ท่ีนั่นก็เข้าสู่มิตรภาพคริสเตียนแท้ท่ีพระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคนได้สัมผัส: 

“เขาทั งหลายได้ตั งมั่นคงในค าสอนและสามัคคีธรรมของจ าพวกอัครสาวก และร่วมใจกันในการหักขนม
ปังและการอธิษฐาน   เขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหาร
ด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยจริงใจ ทุกวันเรื่อยไป ทั งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ท่ีก าลังจะรอด เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีขึ นทุกๆวัน” (กิจการ 2:42, 46, 47) 

รูปแบบการสามัคคีธรรมของคริสจักรยุคแรกไม่สามารถเกิดขึ นในการนมัสการแบบดั งเดิมในโบสถ์ของ
เราในช่วงเช้าวันสะบาโตไดเ้พราะความแตกต่างในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อทีก่อปด้วยพระวิญญาณ วิธีเดียวที่
จะเกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตรแบบนี ได้คือสร้างสัมพันธ์ในกลุ่มสามัคคีธรรมคริสเตียนกลุ่มเล็ก ๆ  แม้ว่าการ
นมัสการในวันสะบาโตแบบดั งเดิมนั นจะมีความส าคัญ แต่ประเด็นคือสิ่งนี อย่างเดียวไม่เพียงพอ 

ความส าคัญของการสามัคคีธรรมของผู้เชื่อท่ีกอปด้วยพระวิญญาณเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สามารถใช้ภาพ
ตัวอย่างประกอบสองเรื่อง ดังนี คือ ในจดหมายฉบับแรกของเปาโลถึงชาวโครินธ์บทท่ี 12 เปาโลให้ตัวอย่าง
อันหนึ่งเกี่ยวกับความจ าเป็นของการมีชีวิตท่ีผูกพันธ์กันระหว่างผู้เชื่อ เขาใช้การเปรียบเทียบร่างกายมนุษย์เพ่ือ
อธิบายคริสตจักรและสมาชิกของคริสตจักร เขาชี ให้เห็นว่าร่างกายแต่ละส่วนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรนนิบัติ
โครงร่างกายทั งตัวฉันใด ผู้เชื่อท่ีมีพระวิญญาณก็ต้องการกันและกันฉันนั น พวกเขาจะต้องปรนนิบัติช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเช่นเดียวกับอวัยวะ หัวใจ มือขวา ตา และอื่นๆ เพื่อท างานร่วมกันกับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย จาก
การเปรียบเทียบนี จะเห็นได้ว่าจ าเป็นท่ีร่างกายแต่ละส่วนจะต้องอยู่ใกล้กันโดยท าหน้าท่ีอันมีชีวิตเชื่อมต่อกับ
ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย  กลุ่มสามัคคีธรรมเล็กๆ ตามบ้านก็ช่วยให้ผู้เชื่อท่ีรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณสามารถ
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รักษาความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและมีชีวิตอยู่กับพระกายของพระคริสต์ซึ่งช่วยให้สมาชิกของร่างกายสามารถ
ปรนนิบัติรับใช้กันและกันได้: 

“การส าแดงของพระวิญญาณนั นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทาน
ให้คนหนึ่งมีถ้อยค าประกอบด้วยสติปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยค าอันประกอบด้วยความรู้ แต่เป็นโดยพระ
วิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมี
ความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งท าการอัศจรรย์ต่างๆ 
และให้อีกคนหนึ่งพยากรณ์ได้ และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ และให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ 
และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั นๆได้ สิ่งสารพัดเหล่านี  พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่
ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ ถึงกายนั นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และบรรดาอวัยวะต่างๆของ
กายเดียวนั นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั น” (1 โครินธ์ 12:7-12) 

“พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ 
บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์   เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้าง
พระกายของพระคริสต์ให้จ าเริญขึ น  จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและ
ในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มท่ีคือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์   
เพ่ือเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งค าส่ังสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กล
ของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง  แต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจ าเริญขึ นทุกอย่างสู่
พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์  คือเนื่องจากพระองค์นั น ร่างกายทั งสิ นท่ีติดต่อสนิทและผูกพันกันโดยท่ีทุกๆ
ข้อต่อได้ช่วยชูก าลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่วน ร่างกายนั นจึงได้จ าเริญเติบโตขึ นเองด้วยความรัก” (เอเฟซัส 
4:11-16) 

อีกหนึ่งตัวอย่างภาพของความส าคัญของกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้านอาจจะเป็นท่ีแคมป์ไฟ ลองนึกถึง
ช่วงเวลาท่ีเรานั่งอยู่รอบ ๆ แคมป์ไฟและดูฟืนท่ีลุกเป็นไฟ เพื่อให้ไฟยังคงลุกโชนต่อไปสิ่งส าคัญคือเราต้องวาง
ฟืนไว้ใกล้กันและใส่ฟืนใหม่เป็นครั งคราว หากฟืนท่ีลุกแดงแยกออกจากฟืนท่ีลุกแดงอื่น ๆ ในไม่ช้าก็จะสูญเสีย
ไฟและดับไป นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความส าคัญของการสามัคคีธรรมท่ีใกล้ชิดกันของพี่น้องคริสเตียน 
เพ่ือให้ผู้เช่ือท่ีรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณปกป้อง “ไฟ” ตนเองไม่ให้ดับในชีวิตเขาไม่เพียงต้องการขอพระเจ้า
ให้เติมพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง (เอเฟซัส 5:18) แต่เขายังต้องสามัคคีธรรมอยู่เสมอกับผู้เชื่อท่ีเต็มไปด้วย
วิญญาณคนอื่น ๆ ด้วย 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และกลุ่มสามัคคีธรรมของคริสเตียน? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. ในความสัมพันธ์ของเหล่าสาวกกับพระเยซูเป็นเวลาสามปีคร่ึงเพียงพอหรือไม่ที่จะเตรียมพวกเขาให้
พร้อมส าหรับการสามัคคีธรรมท่ีใกล้ชิดท่ีพระเยซูต้องการให้พวกเขามี? เพราะเหตุใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. อัครสาวกเปาโลใช้อุทาหรณ์อะไรเพื่อบ่งชี ว่าคริสเตียนควรมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากเพียงใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. ท่านรู้สึกสนิทสนม มิตรภาพคริสเตียนมีความส าคัญต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านหรือไม่? เพราะเหตุ
ใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ใหก้ล่าวพระคัมภรีข้์อนีใ้นการอธิษฐาน:    
จิตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความโศก ขอทรงเสริมก าลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ (สดุดี 
119:28) 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

96 | P a g e  

 

วันที่ 36: คริสตจักร 
ค าภาษากรีกท่ีใช้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ค าว่าคริสตจักร คือ ekklesia ซึ่งแปลว่า "ผู้ท่ีถูกเรียก" 

เมื่อมนุษย์ชายหญิงตอบสนองต่อการเชิญชวนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีจะยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้
รอด พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของ ekklesia ซึ่งหมายถึงผู้ท่ีถูกเรียกให้ออกมา 

เมื่อเราศึกษาพระธรรมพันธสัญญาใหม่ เราพบว่ามีมุมมองส าคัญสองประการเกี่ยวกับคริสตจักร ผู้ท่ีถูก
เรียกให้เช่ือค าสอนในพระคัมภีร์ โดยเปาโลอธิบายเกี่ยวกับคริสตจักรไว้ว่า: 

 “ถ้าข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งเป็นคริสตจักร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง” (1 ทิโมธี 3:15) 

เปาโลเรียกคริสตจักรว่า “เสาหลักและรากฐานแห่งความจริง” คือกลุ่มผู้ท่ีถูกเรียกออกมาให้เชื่อด าเนิน
ชีวิต และสอนความจริงจากพระวจนะค าของพระเจ้า 

มีมุมมองส าคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับคริสตจักรท่ีเปิดเผยไว้ในจดหมายฉบับแรกของยอห์น: 
 “สิ่งท่ีเราได้เห็นและได้ยินนั น เราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพ่ือท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเรา และ

เราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 1:3) 
มุมมองส าคัญประการท่ีสองของคริสตจักร คือสิ่งท่ีพระธรรมพันธสัญญาใหม่เรียกว่า “สามัคคีธรรม” 

การสามัคคีธรรมนั นไม่ใช่แนวคิดใหม่ เราสามัคคีธรรมเม่ือเรานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันสะบาโต หรือเมื่อเรา
เข้าร่วมสมาคมกับสังคมในคริสตจักรร่วมกัน อย่างไรก็ตามแนวคิดในพระธรรมพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการ
สามัคคีธรรมนั นกว้างกว่าท่ีคริสเตียนส่วนใหญ่ตระหนักถึง 

ค าภาษากรีกแปลค า “สามัคคีธรรม” ไว้ว่า koinani ซึ่งค านี ในบริบทของค านามหมายถึง การแบ่งปัน 
การเข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ในบริบทของค ากริยาหมายถึง การสื่อสาร แจกจ่าย และให้ความ
ช่วยเหลือ ดังนั นการท่ี koinonia หรือการสามัคคีธรรมร่วมกันนั นมีความหมายมากกว่าการนั่งรวมกันใน
สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์เพ่ือนมัสการในวันสะบาโตหรือเป็นการพบปะกันในสังคม ในพระธรรมพันธสัญญาใหม่ให้
ความหมายของการสามัคคีธรรมได้ลึกซึ งยิ่งขึ น คือไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักชื่อของกันและกัน รู้สถานท่ีพักอาศัย 
และทักทายกันอย่างอบอุ่นท่ีโบสถ์ในเช้าวันสะบาโตเท่านั น แต่หมายถึงการแบ่งปันความหวัง ความฝัน การ
ต่อสู้ดิ นรน และความเจ็บปวดของกันและกัน และหมายถึงการยอมให้พระเจ้าใช้เราเพื่อเราจะรับใช้กันและกัน 
ตามพระธรรมพันธสัญญาใหม่นั นการสามัคคีธรรมในคริสตจักรคือการมาชุมนุมร่วมกันของแต่ละบุคคลท่ีพระ
เจ้าทรงเรียกให้ออกจากโลกมาเป็นชุมชนท่ีแยกออกมา โดยมีความเชื่อบนพื นฐานพระคัมภีร์ เป็นผู้ท่ีสามัคคี
ธรรม เผื่อแผ่เจือจาน และแบ่งปันพระค าของพระเจ้าร่วมกันด้วยความกระตือรือร้น 

หากคริสเตียนไม่ได้มีความสัมพันธ์เช่นนั น พวกเขาก าลังท าให้แผนการของพระเจ้าส าหรับคริสตจักร
ของพระองค์ไม่บรรล ุแม้เขาอาจจะรักษาวันสะบาโตและเข้าโบสถ์ แต่ยังไม่ถือว่าพวกเขาเข้าใจค าจ ากัดความ
ของ “คริสตจักร” ในมุมมองของพระเจ้าอย่างเต็มท่ี 
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ค าว่า คริสตจักร ในพระธรรมพันธสัญญาใหม่หมายถึงอะไร? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. มุมมองสองประการของคริสตจักรในพระธรรมพันธสัญญาใหม่คืออะไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. การอยู่ร่วมกันอย่าง koinonia สามัคคีธรรมซึ่งกันและกันหมายความว่าอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. คุณมีส่วนร่วมในการสามัคคีธรรม koinonia กับคริสเตียนบ้างหรือไม่? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ถ้ามี คุณเคยมีประสบการณ์อะไรกับการสามัคคีธรรมเช่นนี อย่างไรบ้าง? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. ถ้าไม่มี คุณปราถนาท่ีจะมีสามัคคีธรรมเช่นนี ไหม? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงย าเกรงพระยาห์เวห์ เพราะผู้ท่ีย าเกรงพระองค์ไม่ขาดแคลน (สดุดี 34:9) 
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วันที่ 37: ครอบครัวของพระเจ้า 
 ความบาปท าให้ครอบครัวของพระเจ้าแตกแยก แผนการแห่งการไถ่เกิดขึ นเพื่อไถ่ครอบครัวของ
พระองค์ เปาโลกล่าวถึงผู้ท่ีตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาไว้ว่า: 
 “เหตุฉะนั นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็น
ครอบครัวของพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:19) 

ค าภาษากรีกท่ีแปลว่า “ครัวเรือน” คือ oikeios เมื่อเรากลายเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราจะ
กลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า เราได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์แล้ว 
 ตามหลักแล้วเรามักจะนึกถึงคริสตจักรในภาพกว้าง ๆ มองในมุมมองขององค์กรหรือมุมมองจากการ
เป็นสมาชิก แต่เรามักจะไม่นึกถึงคริสตจักรในภาพของครอบครัวเล็ก ๆ อย่างไรก็ตามประวัติของคริสตจักรจาก
มุมมองในพระคัมภีร์ช่วงยุคแรก ๆ นั นเริ่มจากการรวมกลุ่มกันในบ้านเล็ก ๆ กลุ่มสามัคคีธรรมเหล่านี ท าหน้าท่ี
เสมือนครอบครัว 

เมื่อเปาโลบรรยายถึงความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อครอบครัวของพระเจ้าในเมืองเธสะโลนิกา ท่านอธิบาย
ถึงการมีความสัมพันธ์ท่ีเราควรได้สัมผัสในครอบครัวของพระเจ้าว่า: 
  “เมื่อเรารักท่านอย่างนี แล้ว เราก็มีใจพร้อมท่ีจะเผื่อแผ่เจือจาน ไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้า
เท่านั น แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านทั งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา” 1 เธสะโลนิกา 2:8 

ความสัมพันธ์ท่ีน่ารักแบบนี ไม่สามารถเกิดขึ นได้ในสมาชิกกลุ่มใหญ่ หากกิจกรรมหลัก ๆ ในคริสตจักร
ของเราประกอบด้วยการมาโบสถ์ในเช้าวันสะบาโต การทักทายเพื่อน ๆ และกลับบ้าน เราคงไม่สามารถบรรลุ
ความสัมพันธ์แบบครอบครัวในระดับนี ได้ 
 ตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ นถ้าคุณรู้ว่ามีครอบครัวท่ีแยกกันอยู่ในระหว่างสัปดาห์แล้วมารวมตัวกัน
สัปดาห์ละหนึ่งครั งเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง ทักทายกันสั น ๆ จากนั นนั่งเป็นแถวและฟังค าบรรยายจากใคร
สักคน หลังจากนั นพวกเขาก็แยกย้าย จนกระทั่งเจ็ดวันต่อมาเมื่อพวกเขามา "รวมตัวกัน" โดยทักทายกัน นั่งเป็น
แถว และฟังการบรรยายอีกครั ง คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัวเช่นนี  ข้าพเจ้าคิดว่า
คุณคงสงสัยว่าพวกเขายังคงเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่หรือไม่ ส่วนใหญ่จะสรุปได้อย่างแน่นอนว่ารูปแบบการอยู่
ร่วมกันในครอบครัวของพวกเขามีพื นท่ีส าหรับการพัฒนาอีกอีกมากมาย น่าแปลกใจและน่าเศร้าใจท่ีคริสเตียน
ส่วนใหญ่พยายามสร้างครอบครัวในคริสตจักรโดยใช้แบบลักษณะครอบครัวเช่นนี  
 ในครอบครัวท่ีอบอุ่น สมาชิกจะรู้จักกันอย่างสนิทสนม พวกเขารู้ดีถึงความกลัว ความหวัง ความฝัน
ความผิดหวัง และการดิ นรนของกันและกัน ในครอบครัวท่ีมีความรักและห่วงใย สมาชิกจะคอยให้ก าลังใจกัน
และกันด้วยค าพูดและการกระท า 
 ครอบครัวของพระเจ้าควรเป็นในลักษณะนี เช่นกัน อย่างไรก็ตามครอบครัวของพระเจ้ามีข้อได้เปรียบท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับครอบครัวทางโลกทั่วไป ครอบครัวของพระเจ้าสัมผัสถึงผลและของประทานแห่ง
พระวิญญาณท่ีท างานท่ามกลางพวกเขา พระเจ้าเองทรงท างานในสมาชิกครอบครัว พระองค์ทรงท างานผ่าน
สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวขณะท่ีพวกเขารับบัพติศมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับองค์



 

99 | P a g e  

 

พระผู้เป็นเจ้าและการรับบัพติศมาทุกวันท าให้พระคริสต์สามารถด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจผ่านผู้เชื่อแต่ละ
คนได้ แต่ครอบครัวลักษณะนี จะเกิดขึ นได้เฉพาะในกลุ่มสามัคคีธรรมเล็ก ๆ เท่านั น 

 
การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 

1. พระเจ้าทรงวางแผนความสัมพันธ์แบบใดส าหรับลูก ๆ ของพระองค์ตั งแต่แรกเริ่ม? 
___________________________________________________________________________ 

2. บาปท าอะไรกับแผนการของพระเจ้า? 
___________________________________________________________________________ 

3. แผนการไถ่บาปได้ท าอะไรเพื่อครอบครัวท่ีแตกสลายของพระเจ้า? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. พระเจ้าประสงค์ให้สมาชิกคริสตจักรของพระองค์มีความสัมพันธ์แบบใดต่อกัน? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ควรมีการจัดตั งกลุ่มในลักษณะใดเพื่อให้ความสัมพันธ์เช่นนี เกิดขึ น?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. คุณปราถนาประสบการณ์การมีส่วนในครอบครัวคริสตจักรในอุดมคติของพระองค์หรือไม่? 
___________________________________________________________________________ 
 

ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
คนชอบธรรมอาจเจอความทุกข์ร้อนหลายอย่าง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ (สดุดี 
34:19) 
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วันที่ 38 ผลของพระวิญญาณและการสามัคคีธรรม 
องค์ประกอบส าคัญสองประการของกลุ่มคริสเตียนสามัคคีธรรมท่ีมีประสิทธิผลคือ ผลของพระวิญญาณ

และของประทานแห่งพระวิญญาณท่ีปรากฏในชีวิตของผู้เข้าร่วมสามัคคีธรรม มีทางเดียวท่ีผลพระวิญญาณและ
ของประทานแห่งพระวิญญาณจะปรากฏในชีวิตของผู้เข้าร่วมสามัคคีธรรมคือ ผูน้ั นจะต้องได้รับการเติมเต็มด้วย
พระวิญญาณ 

ในบทเรียนนี เราจะพิจารณาถึงบทบาทที่ผลของพระวิญญาณมีต่อการสามัคคีธรรม หากผลของพระ
วิญญาณไม่ปรากฏและเติบโตในชีวิตของผู้เข้าร่วม พวกเขาจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากกลุ่มสามัคคีธรรม 
พวกเขาจะไม่มีลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทาง ผลของพระวิญญาณเหล่านั นปรากฏในจดหมาย
ของเปาโลท่ีเขียนถึงชาวกาลาเทียดังนี  

 “ส่วนผลของพระวิญญาณนั น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความ
ซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เร่ืองอย่างนี ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” กาลาเทีย 5:22-23 

ผลแรกของพระวิญญาณคือความรัก ค าภาษากรีกในท่ีนี คือความรักแบบอากาเปซึ่งเป็นความรักขั น
สูงสุด เป็นความรักแบบท่ีพระเจ้ารักเรา ท าในส่ิงท่ีดีที่สุดเพ่ือคนท่ีรัก พระเยซูบรรยายถึงความรักแบบนี 
ในมัทธิว 5:44 ว่า “แต่เราบอกพวกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพ่ือบรรดาคนท่ีข่มเหงพวก
ท่าน”  

เปาโลบรรยายถึงความรักแบบอากาเปใน 1 โครินธ์ 13: 4-7 ว่า “ความรักนั นก็อดทนนานและกระท า
คุณให้ ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่าง
จดจ าความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ ความรักทนได้ทุกอย่างแม้
ความผิดของคนอื่น และเช่ือในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง”  

ผลแห่งความรักนี จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมแสดงความเข้าใจและความรู้สึกไวต่อผู้อื่นในกลุ่ม 
แบบอย่างของเขามักจะท าให้น  าเสียงหรือทัศนคติท่ีรุนแรงต่อผู้อื่นนั นสงบลง นอกจากนี เขาจะไม่มีทัศนคติใน
การตัดสินเมื่อผู้เข้าร่วมแบ่งปันในกลุ่มเกี่ยวกับการดิ นรนต่อสู้ส่วนตัวของเขา แต่ผลของความรักจะท าให้เขา
รู้สึกเห็นอกเห็นใจบุคคลคนนั น เขาจะเข้าหาผู้อื่นด้วยค าพูดที่ให้การเยียวยา ให้ก าลังใจและไถ่โทษต่อผูท่ี้รู้สึก
ปวดร้าว 

ผลของพระวิญญาณทุกผลท่ีปรากฏในรายการของเปาโลได้กล่าวไว้นั นมีบทบาทส าคัญในท านอง
เดียวกันในการรักษาบรรยากาศแบบท่ีจ าเป็นส าหรับกลุ่มคริสเตียนสามัคคีธรรมเพ่ือให้ท างานตามท่ีพระเจ้าทรง
ประสงค์ 

คุณสมบัติเหล่านี ซึ่งประกอบด้วยผลของพระวิญญาณจะไม่สามารถบรรลผุลได้นอกเหนือจากการได้รับ
การเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ คริสเตียนท่ีได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณนั นจ าเป็นส าหรับกลุ่มสามัคคีธรรม
หากกลุ่มนั นต้องการบรรลุจุดประสงค์ในการจัดเตรียมบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเติบโตอย่าง
บริบูรณ์ในพระคริสต์ 

 “และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนส าหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้าง
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พระกายของพระคริสต์ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึง
พระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ เพื่อเราจะไม่เป็น
เด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมค าสั่งสอนทุกอย่าง ด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ ตามอุบายที่
ฉลาดในการล่อลวง แต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรัก เพ่ือจะเจริญขึ นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือ
พระคริสต์ เนื่องจากพระองค์นี เอง ร่างกายทั งหมดจึงได้รับการเช่ือมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆ ข้อต่อท่ี
ประทานมานั น และเมื่อแต่ละส่วนท างานตามหน้าท่ีแล้ว ก็ท าให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ นด้วย
ความรัก” เอเฟซัส 4:11-16 

ผลของพระวิญญาณนี ปรากฏในชีวิตของผู้เชื่อโดยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องปรากฏใน
ชีวิตของสมาชิกหลักของกลุ่มสามัคคีธรรมเช่นกัน ผลพระวิญญาณเหล่านี น าพระลักษณะของพระคริสต์เข้ามา
ในกลุ่ม โดยผ่านคนที่พระเจ้ารักเรา ดังนั นโดยผ่านทางคริสเตียนท่ีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ พระเจ้าจะทรง
เปิดเผยความรักของพระองค์ต่อทุกคนท่ีมาสามัคคีธรรมไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนก็ตาม 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ผู้เข้าร่วมสามคัคีธรรมแต่ละคนต้องมีอะไรเพื่อผลของพระวิญญาณปรากฏในตัวเรา? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. เขียนผลของพระวิญญาณต่างๆและบรรยายว่าแต่ละผลเป็นพระพรต่อคนในกลุ่มสามัคคีธรรมอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณวางแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสามัคคีธรรมประเภทนี อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน:  
“เจ้าจะออกไปด้วยความชื่นชมยินดีและถูกน าออกไปด้วยสันติสุข ภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อ
หน้าเจ้า บรรดาต้นไม้ในทุ่งนาจะปรบมือ ต้นสนจะงอกขึ นแทนท่ีพุ่มหนาม พันธุ์ไม้หอมจะงอกขึ นแทนท่ีต้น
หนาม การนี จะเป็นท่ีเชิดชูองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นหมายส าคัญนิรันดร์ซึ่งจะไม่ถูกท าลายเลย” อิสยาห์ 55:12-13 
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วันที่ 39: ของประทานแห่งพระวิญญาณและการสามัคคีธรรม 
 ส่วนประกอบส าคัญอีกอย่างของกลุ่มสามัคคีธรรมท่ีประสบความส าเร็จคือ การใชข้องประทานแห่งพระ
วิญญาณในกลุ่ม เนื่องจากของประทานฝ่ายวิญญาณปรากฏผ่านผู้เช่ือท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณ จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีผู้เข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมจะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 หลายบทในพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงของประทานฝ่ายวิญญาณ ข้อพระคัมภีร์ท่ีโดดเด่นที่สุดท่ีได้กล่าว
เกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณพบได้ในจดหมายของเปาโล 
 “เพราะว่าในร่างกายเดียวนั น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั นๆ มีหน้าท่ีต่างกันอย่างไร เราผู้เป็น
หลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั น และเราทุกคนมีของประทาน
ต่างกัน ตามพระคุณท่ีประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามก าลังของความ
เช่ือ ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอน ถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติ ผู้ท่ีให้ ก็จงให้
ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ท่ีครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ท่ีแสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี” 
โรม 12:4-8 
 “การส าแดงของพระวิญญาณนั น พระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน พระเจ้าประทาน
โดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยค าของปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยค าของความรู้ โดยพระวิญญาณ
องค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการ
รักษาโรค โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งท าการด้วยฤทธานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้
อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั นๆ ได้ พระ
วิญญาณองค์เดียวกันทรงท าและจัดสรรส่ิงเหล่านี ทั งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ เพราะว่า 
เหมือนกับร่างกายเดียวท่ีมีหลายๆ อวัยวะ และอวัยวะทั งหมดของร่างกายนั นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกาย
เดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั น” 1 โครินธ์ 12:7-12 
 “แต่พระคุณนั นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานดังนั นจึงมีพระวจนะว่า ‘เมื่อ
พระองค์เสด็จขึ นไปสู่ท่ีสูง พระองค์ทรงน าเชลยกลุ่มใหญ่ไปและประทานของประทานแก่มนุษย์’ และพระองค์
เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคน
เป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์” เอเฟซัส 4:7-11 
 ของประทานเหล่านี มีบทบาทส าคัญท่ีสุดบทบาทหนึ่งในการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อแต่ละคน
และของคริสตจักร ท่านเปาโลใช้การเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์และกล่าวถึงส่วนต่างๆของร่างกายโดย
ชี ให้เห็นความส าคัญแต่ละส่วนมีบทบาทในการท างานของร่างกายทั งหมด บทสรุปนั นชัดเจน เป็นสิ่งจ าเป็นท่ี
ทุกส่วนของร่างกายจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ 
 “เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ ถ้าเท้าจะพูดว่า ‘เพราะฉันไม่ได้
เป็นมือ ฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกาย’ เท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี ย่อมไม่ได้ ถ้าหูจะพดูว่า 
‘เพราะฉันไม่ได้เป็นตา ฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกาย’ หูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี ย่อมไม่ได้ ถ้า
ร่างกายทั งหมดเป็นตา การได้ยินจะอยู่ท่ีไหน? ถ้าร่างกายทั งหมดเป็นหู การดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหน? แต่พระเจ้า
ทรงตั งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ ถ้าอวัยวะทั งหมดเป็นอวัยวะเดียว 
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ร่างกายจะมีที่ไหน? ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่า 
‘ฉันไม่ต้องการเธอ’ หรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่า ‘ฉันไม่ต้องการเธอ’ แต่หลายๆอวัยวะของร่างกายท่ีเราคิดว่า
อ่อนแอกว่า ก็ยังเป็นสิ่งจ าเป็น” 1 โครินธ์ 12:14-22 
 เปาโลกล่าวว่า“สมาชิกควรมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน” (ข้อ 25) เมื่อท างานของคริสตจักร ของ
ประทานเป็นพรอันยิ่งใหญ่ส าหรับสมาชิกแต่ละคนในพระกายของพระคริสต์ 
 ค าอธิบายของเปาโลแสดงให้เห็นชัดเจนว่าของประทานแห่งพระวิญญาณเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นหากคริสเตียน
แต่ละคนและคริสตจักรแตล่ะแห่งจะเติบโต ค าพูดของเปาโลทีก่ล่าวว่าสมาชิกควรมี ‘ความเอาใจใส่ซึ่งกันและ
กัน’ นั น จริงแท้ท่ีการสามัคคีธรรมของคริสเตียนเร่ืองเป็นการอ้างอิงท่ีชัดเจนถึง  เพ่ือท่ีจะได้สัมผัสกับความเห็น
อกเห็นใจอย่างลึกซึ งต่อสมาชิกในกลุ่มสามัคคีธรรมของเรา เราต้องรู้จักพวกเขาอย่างแท้จริง เราต้องมีความ
สบายใจท่ีจะแบ่งปันเร่ืองราวท่ีลึกซึ งที่สุดท่ีเราต้องการ สิ่งท่ีเราดิ นรน สิ่งท่ีเราหวังและใฝ่ฝันหากเราต้องรับใช้ซึ่ง
กันและกัน เปาโลกล่าวถึงความส าคัญของการปฏิบัติต่อกันเมื่อท่านเขียนว่า 
 “จงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระท าเช่นนี ท่านทั งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของ
พระคริสต์” กาลาเทีย 6:2 
 การสามัคคีธรรมแบบนี ไม่สามารถเกิดขึ นได้โดยการท างานของคริสตจักรในรูปแบบดั งเดิม หาก
ความสัมพันธ์ของเรากับสมาชิกในคริสตจักรของเรามีเพียงการพบปะพวกเขาในเช้าวันสะบาโตและทักทายพวก
เขาอย่างอบอุ่นเท่านั น การสามัคคีธรรมแบบตามท่ีพระคัมภีร์ได้กว่าไว้คงจะเกิดขึ นไม่ได ้
 ของประทานแห่งพระวิญญาณจะท างานในลักษณะท่ีปฏิบัติได้ในการเป็นพรแก่คนเหล่านั นในการ
สามัคคีธรรม ตัวอย่างเช่น ของประทานแห่งการเป็นผู้สอนในพันธสัญญาใหม่คือผู้สอนพระวจนะของพระเจ้า 
เป็นท่ีเข้าใจอย่างดีว่าการมีของประทานนี ส าคัญเพียงใดในกลุ่มสามัคคีธรรม เป้าหมายของกลุ่มไม่ใช่การเป็น
กลุ่มศึกษาร่พระคัมภีร์วมกันเป็นหลัก เพราะมีสถานท่ีส าหรับการศึกษาพระคัมภีร์อย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามจุด
สนใจหลักของกลุ่มคริสเตียนสามัคคีธรรมคือการนมัสการและการรักษามิตรภาพ ของประทานแห่งการสอนท่ี
เหมาะกับจุดประสงค์นี จะเป็นพรอันยิ่งใหญ่ส าหรับทุกคนที่เข้าร่วม บทเรียนศึกษาจะเป็นบทเรียนสั นๆท่ัวไป
จากพระคัมภีร์แทนท่ีจะเป็นชั่วโมงการสอนพระคัมภีร์ท่ียาวนาน กลุ่มสามัคคีธรรมจะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้
พระคัมภีร์ในทางปฏิบัติกับประเด็นต่างๆท่ีเกิดขึ นกับกลุ่มสมาชิก 

อีกตัวอย่างของของประทานแห่งพระวิญญาณคือ ของประทานแห่งการให้ค าแนะน า เมื่อมีของประทาน
นี พระเจ้าจะใช้ผู้นั นเพ่ือพูดค าให้ก าลังใจ การปลอบโยนและความหวังโดยเฉพาะกับผู้เข้าร่วมกลุ่มท่ีก าลัง
เจ็บปวดและจัดการกับปัญหาร้ายแรงบางอย่างในชีวิตของพวกเขา การส าแดงของประทานนี น ามาซึ่งค าแนะน า
ตามพระคัมภีร์ท่ีเป็นประโยชน์และยกระดับจิตใจแกส่มาชิกในกลุ่ม ของประทานฝ่ายวิญญาณดังกล่าวท่ีปรากฏ
ในกลุ่มคริสเตียนสามัคคีธรรมจะช่วยให้พระวิญญาณสามารถท างานในตัวของผู้เข้าร่วมทุกคนได ้
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การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. ผู้เข้าร่วมสามัคคีธรรมแต่ละคนต้องมีอะไรจึงจะมขีองประทานแห่งพระวิญญาณ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. โปรดเขียนของประทานแห่งพระวิญญาณต่างๆ และบรรยายว่าพระเจ้าจะทรงใช้แต่ละของประทานเพ่ือ
ปฏิบัติต่อผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณเคยเห็นพระเจ้าส าแดงของประทานฝ่ายวิญญาณผ่านคุณเพ่ือปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือไม่? ถ้าใช่ ของ
ประทานอันใด? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“จงเป่าเขาสัตว์ในศิโยน จงจัดพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมท าพิธี จงรวบรวมประชาชน จงช าระชุมนุมชนให้
บริสุทธิ์ จงประชุมพวกผู้ใหญ่ จงรวบรวมเด็กๆ...ให้บรรดาปุโรหิต คือผู้ปรนนิบัติพระยาห์เวห์ ร้องไห้อยู่ระหว่าง
เฉลียงกับแท่นบูชาและให้ทูลว่า ‘ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงเวทนาประชากรของพระองค์ ขออย่าทรงให้มรดก
ของพระองค์เป็นท่ีเยาะเย้ย หรือเป็นค าเปรียบเปรยเย้ยหยันท่ามกลางประชาชาติ ควรหรือท่ีเขาจะกล่าว
ท่ามกลางชนชาติทั งหลายว่า ‘พระเจ้าของพวกเขาอยู่ท่ีไหน?’  แล้วพระยาห์เวห์ทรงหวงแหนแผ่นดินของ
พระองค์ และทรงสงสารประชากรของพระองค์ พระยาห์เวห์ทรงตอบประชากรของพระองค์ว่า ‘นี่แน่ะ เราจะ
ส่งข้าว เหล้าองุ่นและน  ามันให้แก่เจ้า เจ้าทั งหลายจะอิ่มหน าส าราญ เราจะให้พวกเจ้า ไม่ถูกเยาะเย้ยท่ามกลาง
ประชาชาติอีก’” โยเอล 2:15-19 
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วันที่ 40: กลุม่สามัคคีธรรมและการเติบโตของคริสจักร 
การสามัคคีธรรมของผู้เชื่อจะมีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ อารมณ์และแม้กระทั่งร่างกาย

ตามท่ีพระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนประสบ 
การเติบโตควรเป็นและต้องเป็น ทุกกลุ่มสามัคคีธรรมเป้าหมายของกลุ่มคริสเตียน  หากกลุ่มไม่เติบโตก็

ไม่ได้ท างานในลักษณะที่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้เราจ าไว้ว่าการบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั นมอบให้
เพ่ือการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณส่วนตัวของเราและเพื่อการเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจ้าด้วย 

 “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่าน
ทั งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ัวแคว้นยูเดีย ท่ัวแคว้นสะมาเรีย และจนถึงท่ีสุดปลาย
แผ่นดินโลก” กิจการ 1:8 

ดังนั นควรมผีู้ท่ีไม่เช่ือหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกคริสตจักรเข้าร่วมกลุ่มด้วย 
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณส่วนตัวของเราเองท่ีจะมีส่วนร่วมในการน าผู้อื่นมา

หาพระคริสต์ เราต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวท่ีได้กล่าวไว้ว่า “จงทวีมากขึ นจนเต็ม
แผ่นดิน” (ปฐก .1:28) พระเจ้าสามารถใช้ทูตสวรรค์ในการน าดวงวิญญาณอ่ืนๆมาหาพระองค์ได้ อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าไม่ได้ท าเช่นนั น ท าไม? พระเจ้าทรงรูถ้ึงความส าคัญของการท่ีเราแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเข้าถึงผู้อื่น
เพ่ือพระคริสต์เป็นการส่วนตัว เอลเลนไวท์ได้กล่าวถ้อยค าส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี ว่า 

 “หากคุณจะไปท างานตามท่ีพระคริสต์ทรงออกแบบให้สาวกของพระองค์และน าดวงวิญญาณเพ่ือ
พระองค์ คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องการประสบการณ์ท่ีลึกซึ งยิ่งขึ นและต้องการความรู้ท่ีมากขึ นในส่ิงศักดิ์สิทธิ์และ
จะหิวกระหายถึงความชอบธรรม คุณจะวิงวอนต่อพระเจ้าและความเชื่อของคุณจะเข้มแข็งขึ นและจติวิญญาณ
ของคุณจะดื่มน  าลึกที่บ่อแห่งความรอด การเผชิญหน้ากับการต่อต้านและการทดลองจะผลักดันให้คุณเข้าหา
พระคัมภีร์และอธิษฐาน คุณจะเติบโตในพระคุณและความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์และจะพัฒนาประสบการณ์อัน
ยิ่งใหญ่นี ” (Steps to Christ, หน้า 80) 

การสนับสนุนท่ีกลุ่มสามัคคีธรรมมอบให้จะมีบทบาทส าคัญในความพยายามของเราในการเข้าหาผู้อื่น 
สมาชิกของกลุ่มจะเข้าร่วมในการอธิษฐานเผื่อคนท่ีเราก าลังเข้าหาอยู่ ค าแนะน าของผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า
ในเร่ืองการน าผู้อื่นมาหาพระเจ้าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับเรา พระเจ้าจะใช้ผู้น าด้านฝ่ายจิตวิญญาณใน
กลุ่มสามัคคีธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่าในเร่ืองการน าผู้อื่นมาหาพระคริสต์ 

กลุ่มสามัคคีธรรมจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ียอดเยี่ยมส าหรับผู้ท่ีแสวงหาพระเจ้าเพราะผู้นั นจะพบ
กลุ่มสมาชิกแต่ละคนท่ีรักและห่วงใยเขา ซึ่งยอมรับเขาอย่างท่ีเขาเป็น ผู้แสวงหาพระเจ้าจะพบว่าตัวเองอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีวิญญาณของพระเจ้าสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการกลับใจของเขาสู่พระคริสต์ 
เราอ่านในหนังสือกิจการว่าเมื่อคริสเตียนในยุคแรกยังคงสามัคคีธรรมร่วมกันคริสจักรก็เติบโตขึ น 

“ทุกๆ วัน พวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขา รับประทาน
อาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ ทั งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคน องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั งหลายท่ีก าลังจะรอด เพิ่มจ านวนเข้ามามากย่ิงขึ นทุกๆวัน” กิจการ 2:46-47 
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 พระเจ้าจะดูแลทั งผู้เช่ือและผู้ไม่เชื่อท่ีอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรม  พระองค์จะทรงท าส่ิงนี โดยผ่านทางผล
พระวิญญาณและของประทานแห่งพระวิญญาณ   กลุ่มสามัคคีธรรมขนาดเล็กนี ได้เปลี่ยนแปลง 
การเผยแผ่เร่ืองราวของพระเจ้าในแบบดั งเดิมที่มีการจัดประชุมเพื่อการประกาศเร่ืองราวของพระเจ้า แบบท่ีคน
มาเข้าร่วมประชุมจากการโฆษณาทางจดหมาย  สิ่งส าคัญแท้จริงของกลุ่มสามัคคีธรรมคือความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกัน  ผู้ท่ีไม่เช่ือจะได้เข้ามาสัมผัสกับศาสนาคริสต์และความจริงใหม่ในพระคัมภีร์ในกลุ่ม
สามัคคีธรรมนี  ได้ เมื่อเขาได้รับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบสนิทสนมแน่นแฟ้นกับสมาชิกของกลุ่ม เขาจึง
อยู่ในสภาพแวดล้อมแห่งการไถ่บาปท่ีเอื อต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณส่วนตัวของเขา 
 

การวิเคราะห์และทบทวนบทเรียน 
1. อะไรคือจุดประสงค์สองประการของกลุ่มสามัคคีธรรมของคริสเตียนท่ีแทจ้ริง? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2. เขียนค าแนะน าว่ากลุ่มสามัคคีธรรมจะมีประสิทธิผลในการเข้าถึงผู้อื่นนอกกลุ่มเพ่ือพระคริสต์ได้
อย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. คุณวางแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสามัคคีธรรมท่ีเติบโตและใหพ้ระเจ้าทรงใชคุ้ณในการแบ่งปันเรื่อง
พระคริสต์ให้กับผู้อื่นอย่างไร? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
ให้กล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้ในการอธิษฐาน: 
“โอ บุตรทั งหลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดิ์ในพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้า พระองค์ประทาน
ฝนต้นฤดูแก่เจ้าเพ่ือแสดงความชอบธรรมและทรงเทฝนลงมาให้พวก เจ้าทั งหลายจะรับประทานอย่างบริบูรณ์
และอิ่มหน าและสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าผู้ทรงท ากับพวกเจ้าอย่างอัศจรรย์ เราจะเท
วิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะ คนชราของเจ้าทั งหลายจะฝัน
และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต” โยเอล 2:23-28 




