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บทที ่1 
คริสตจักรท้องถิน่ 

ในวิชานีเ้ราจะเรียน 6 หวัขอ้ท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัการมีส่วนรว่มในครสิตจกัรทอ้งถ่ินของครสิเตียนใหม่    
6 หวัขอ้นีไ้ดแ้ก่ ครสิตจกัรทอ้งถ่ิน  วิธีการเป็นพยาน การเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้ พิธีมหาสนิท พิธีบพัติศ
มาในน า้ และการอธิษฐาน   ในบทแรกเราจะดปูระเดน็พืน้ฐานเก่ียวกบัครสิตจกัรทอ้งถ่ินและจดุประสงคใ์น
การตัง้ครสิตจกัร 

ก. ความหมายของค าว่า “คริสตจักร”? 

ค าวา่ “ครสิตจกัร” มีความหมายท่ีแตกตา่งกนัหลายอยา่ง   เม่ือเราคยุกบับางคนเรื่องครสิตจกัรเราตอ้ง
รูก้่อนว่าจะใชค้วามหมายใดเม่ือพดูถึงค านี ้  

1.  ความหมายในยุคสมัยใหม่ 

ความหมายสว่นหนึ่งของค าวา่ “ครสิตจกัร”  ท่ีใชอ้ยูใ่นทกุวนันี ้คือ 

ก. ตกึอาคาร 

ข. ท่ีประชมุ หรือกลุม่คนซึ่งมีความเช่ือท่ีคลา้ยคลงึกนัและพบปะกนัเป็น
ประจ า 

ค. คณะนิกาย “องคก์รทางศาสนาท่ีรวมตวัตามกฏหมายของครสิตจกัรทอ้งถ่ิน 
จ านวนหนึ่ง” ตวัอยา่งเชน่ คณะนิกายคาทอลิก และคณะนิกายลเูธอรแ์รน  

ง. ครสิเตียนทัง้หมดในโลกนี ้

จ. การประชมุทางศาสนา 

การเรียนของเราในบทเรียนนีมุ้ง่เนน้ไปท่ีครสิตจกัรทอ้งถ่ิน  ซึ่งอยูใ่นความหมาย ข) ท่ีประชมุ หรือกลุม่
คนซึ่งมีความเช่ือท่ีคลา้ยคลงึกนัและพบปะกนัเป็นประจ า 
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2. “คริสตจักร” ในพระคัมภรี ์

ค าวา่ “ครสิตจกัร”  ในพระคมัภีรโ์ดยปกตมีิความหมายสองแบบคือ 

ก. ครสิเตียนทัง้หมดในโลก 

ข. ท่ีประชมุ หรือกลุม่คนซึ่งมีความเช่ือท่ีคลา้ยคลงึกนัและพบปะกนัเป็นประจ า 

3. ภาพเล็งถงึคริสตจักรในพระคัมภรี ์

พระคมัภีรใ์ชภ้าพเล็งหลายๆ อยา่งเพื่อใชเ้ปรียบถึงครสิตจกัร   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือพดูถึง
ความสมัพนัธก์บัพระเยซูคริสต ์เชน่ 

ก. ตกึอาคาร—โดยมีพระครสิตเ์ป็นรากฐาน (1 โครนิธ ์3:11, 1 เปโตร 2:6-8) 

ข. พระกาย—โดยมีพระครสิตท์รงเป็นศีรษะ  
(โคโลสี 1:18, เอเฟซสั 1:22-23, เอเฟซสั 5:23-24) 

ค. เจา้สาว—โดยมีพระครสิตท์รงเป็นเจา้บา่ว (เอเฟซสั 5:25-32)  

ข. ท าไมเราจงึมคีริสตจักรทอ้งถิน่? 

อะไรคือเปา้หมายของครสิตจกัรทอ้งถ่ิน?   ท าไมครสิตจกัรทอ้งถ่ินจงึควรมีอยู ่  มีเหตผุลสองประการท่ี
เราตอ้งมีครสิตจกัรทอ้งถ่ินคือ 

1. เพือ่ช่วยใหค้ริสเตียนเจริญเตบิโตเข้มแขง็ขึน้ในฝ่ายวิญญาณ 

เหตผุลหลกัท่ีเราตอ้งมีครสิตจกัรทอ้งถ่ินก็คือ เพ่ือช่วยใหค้รสิเตียนเติบโตเขม้แข็งขึน้ในฝ่ายวิญญาณ    
ครสิตจกัรทอ้งถ่ินท่ีแข็งแรงจะชว่ยใหค้รสิเตียนใหมไ่ดร้บัการพฒันาสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณ   หาก
ครสิตจกัรทอ้งถ่ินใดลม้เหลวในการท าสิ่งนี ้ ครสิตจกัรนัน้ก็ลม้เหลวในการบรรลเุหตผุลท่ีท าไมครสิตจกัรจงึ
ควรมีอยู่ 

2. เพือ่แบ่งปันเร่ืองพระเยซูกับคนทีย่ังไม่ได้เป็นคริสเตยีน 

น่ีเป็นอีกหนึ่งเหตผุลท่ีส าคญัส าหรบัการมีครสิตจกัรทอ้งถ่ิน  คือเม่ือครสิตจกัรทอ้งถ่ินช่วยคริสเตียนให้
เจรญิเตบิโตเขม้แข็งขึน้แลว้  ครสิเตียนเหลา่นัน้ก็จะแบง่ปันพระครสิตก์บัคนอ่ืนๆ ดว้ย (ดกิูจการฯ 2:42-47)  
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ค. เราจะรักคริสตจกัรได้อย่างไร? 

หลายครัง้ครสิเตียนใหมรู่ส้ึกอดึอดัเม่ืออยูใ่นครสิตจกัร   เป็นไปไดว้่าพวกเขาอาจไมมี่เพ่ือนครสิเตียน  
หรืออาจเป็นเพราะไมคุ่น้เคยกบัรูปแบบการนมสัการ    แลว้ครสิเตียนใหมจ่ะเรียนรูท่ี้จะรกัครสิตจกัรได้
อยา่งไร?   อะไรคือสิ่งท่ีครสิเตียนใหม่ตอ้งการเพ่ือชว่ยใหพ้วกเขารูส้กึว่าเขาเป็นสว่นหนึ่งของครสิตจกัร? 

มีแนวทางหรือหลกัส าคญัส่ีประการท่ีท าใหค้รสิตจกัรทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง   หากเราเริ่มปฏิบตัิตาม
หลกัทัง้ส่ีประการนีใ้นครสิตจกัรทอ้งถ่ินของเราแลว้  เราจะรูว้า่การรกัครสิตจกัรเป็นเรื่องท่ีท าไดง้่ายนิดเดียว   

1. เราอยู่ร่วมกันเพือ่สามัคคีธรรม* 

(* การสามคัคีธรรมคือการแบง่ปัน การหนนุใจในความเช่ือ การพฒันามิตรภาพ  
การแสดง  ความใสใ่จและห่วงใยคนอ่ืน) 

หนึ่งในสิ่งส  าคญัท่ีครสิตจกัรทอ้งถ่ินควรท าก็คือ จดัเตรียมสถานท่ีเพ่ือชว่ยใหผู้เ้ช่ือมีโอกาสสรา้ง
มิตรภาพกบัครสิเตียนคนอ่ืน  ครสิตจกัรทอ้งถ่ินคือสถานท่ีซึ่งผูเ้ช่ือจะคน้พบความงามของความรกัและการ
อยูร่ว่มกบัผูค้น   การสามคัคีธรรมในครสิตจกัรทอ้งถ่ินนัน้ควรมีสิ่งตา่งๆ เหลา่นี ้

ก. ชว่ยใหเ้รารูจ้กัครสิเตียนคนอ่ืน 

ข. ใหโ้อกาสในการแบง่ปันความเช่ือของเรา 

ค. สอนเราใหเ้รียนรูว้่าจะรกัคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร 

ง. ชว่ยใหเ้ราคน้พบวิธีชว่ยเหลือกนัและกนั 

จ. ชว่ยใหเ้ราอธิษฐานเผ่ือกนัและกนั 

ครสิเตียนจ าเป็นตอ้งมีสถานท่ีท่ีจะพบปะและแบง่ปันความเช่ือตอ่กนัและกนั 

กิจการฯ 2:42 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

เขาท้ังหลายอุทศิตนในค าสอนของเหล่าอัครฑูตและในการร่วมสามัคคีธรรมใน
การหักขนมปังและในการอธิษฐาน 
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2. เราอยู่ร่วมกันเพือ่นมัสการ* พระเจ้าและอธิษฐาน 

(*การนมสัการคือ  การเคารพสกัการะ  การเทิดทนูบชูา การสรรเสรญิ  
การแสดงความช่ืนชอบ การใหเ้กียรต ิและความย าเกรง) 

ครสิตจกัรทอ้งถ่ินควรเป็นสถานท่ีซึ่งครสิเตียนสามารถเรียนรูด้ว้ยประสบการณว์า่จะนมสัการพระเจา้
อยา่งไร   เม่ือการนมสัการกลายเป็นเรื่องปกตใินชีวิตประจ าวนัของเราแลว้ชีวิตเราจะไดร้บัแรงหนนุเพ่ือ
สรา้งเราใหเ้ป็นครสิเตียนท่ีดีขึน้ในทกุๆ ดา้น 

ครสิตจกัรทอ้งถ่ินยงัควรเป็นสถานท่ีซึ่งครสิเตียนเรียนรูท่ี้จะอธิษฐานตอ่พระเจา้   ขณะท่ีเราเรียนรูก้าร
อธิษฐานเราก าลงัน าพระเจา้เขา้สูป่ระสบการณชี์วิตของเรา    จงอธิษฐานเผ่ือเรื่องท่ีเฉพาะเจาะจงและท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของเราเอง    จงเรียนรูก้ารอธิษฐานแบบไมเ่ป็นทางการ นั่นคือพดูคยุกบัพระเจา้เหมือน
พดูคยุกบัเพ่ือนสนิท    จงเรียนรูท่ี้จะอธิษฐานตลอดเวลา   จงแบง่ปันสิ่งท่ีเราคดิกบัพระเจา้ตลอดการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของเรา 

3. เราอยู่ร่วมกันเพือ่ฟังเสียงพระเจ้า 

ครสิเตียนจ าเป็นตอ้งเรียนรูเ้รื่องการฟังเสียงพระเจา้    คริสตจกัรทอ้งถ่ินสามารถเป็นสถานท่ีๆ จะ
สอนคริสเตียนวา่จะฟังเสียงพระเจา้ไดอ้ยา่งไร 

พระเจา้ตรสักบัเราไดห้ลายวิธี   

ก. ผา่นทางพระคมัภีร ์

ข. ผา่นทางค าอธิษฐาน 

ค. ผา่นทางของประทานตา่งๆ ของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ 

ง. ผา่นทางครสิเตียนท่ีย าเกรงพระเจา้ 

จ. ผา่นทางสถานการณต์า่งๆ 

พระคมัภีรเ์ป็นหนึ่งในวิธีท่ีพระเจา้ตรสักบัครสิเตียน   พระคมัภีรเ์ตม็ไปดว้ยความจรงิทกุอยา่งท่ีเราตอ้ง
รูเ้พ่ือเราจะไดไ้ปสวรรคแ์ละเพ่ือจะใชชี้วิตรว่มกบัคนอ่ืนบนโลกนี  ้
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การอธิษฐานเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีส  าคญัท่ีพระเจา้จะส่ือสารกบัเรา   เม่ือเราอธิษฐานนัน้เราควรพดูกบั 
พระเจา้และฟังพระเจา้ดว้ย   พระเจา้จะตรสักบัเราหากเราหยดุพดูนานพอท่ีจะเปิดโอกาสใหพ้ระองค  ์
ตรสักบัเรา 

พระธรรม 1 โครนิธ ์12:4-11  ไดพ้ดูถึงของประทานฝ่ายวิญญาณทัง้เกา้อยา่งท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ
ประทานใหเ้พ่ือประโยชนร์ว่มกนัของครสิตจกัร  พระคมัภีรอี์กหลายๆ ตอนก็ไดพ้ดูถึงของประทานอ่ืนๆ ท่ี
พระวิญญาณบรสิทุธ์ิประทานใหแ้ก่ครสิเตียนดว้ย    เชน่    ของประทานการเป็นศิษยาภิบาล ผูป้ระกาศ
ขา่วประเสรฐิ การสอน การปรนนิบตั ิการถวาย การเป็นผูน้  า เป็นตน้ (ดโูรม 12:6-8, เอเฟซสั 4:11-12,  

1 เปโตร 4:7-11) 

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไดม้อบของประทานเหลา่นีใ้หแ้ก่คริสเตียนเพ่ือใชใ้นงานพนัธกิจ   ของประทาน
เหลา่นีไ้มไ่ดใ้หม้าเพื่อสรา้งเกียรตใิหก้บัคนท่ีมีของประทานนัน้   เราไมไ่ดห้าของประทานเหลา่นีม้าดว้ย
ตนเอง  และของประทานนัน้ก็ไมไ่ดเ้ป็นเคร่ืองพิสจูนค์วามเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณของผูใ้ดดว้ย    
พระวิญญาณบรสิทุธ์ิประทานของประทานเหลา่นีเ้พ่ือการรบัใชค้รสิตจกัร  และรบัใชผู้ค้นท่ียงัไมไ่ดเ้ป็น 
ครสิเตียนในชมุชน 

อีกหนึ่งวิธีท่ีพระเจา้ตรสักบัเราไดก็้คือ ผ่านทางครสิเตียนท่ีเตบิโตกวา่และมีสตปัิญญามากกวา่   หลาย
ครัง้ครสิเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่สามารถชว่ยเราใหร้อดพน้จากความเจ็บปวดและการทนทกุขม์ากมายได ้ หากวา่
เราจะแสวงหาค าแนะน าของพวกเขาก่อนท่ีเราจะตดัสินใจเรื่องส าคญั 

บางครัง้พระเจา้ทรงใชส้ถานการณต์า่งๆ เพ่ือตรสักบัเรา   หากเราเพิ่งเป็นครสิเตียนไดไ้มน่านบางที 
พระเจา้อาจตอ้งการใหเ้ราละความสมัพนัธก์บัเพ่ือนเก่าบางคน   เพราะพวกเขาอาจมีอิทธิพลในทางลบตอ่
การด าเนินชีวิตครสิเตียนใหมข่องเราได ้ บางครัง้พระเจา้อาจเปิดเผยใหเ้ราเห็นปัญหานีใ้นขณะท่ีเราก าลงั
อธิษฐานหรือบางทีเพ่ือนเก่าอาจจะหงดุหงิดใสเ่ราแลว้พดูวา่ “เอาละ่ ถึงเวลาท่ีเธอตอ้งเลือกแลว้  หากยงั
อยากจะเป็นเพ่ือนกบัเราอยู่ก็ใหเ้ลิกพดูเรื่องพระเยซูซะที”  

ความขดัแยง้นีอ้าจเป็นหนทางของพระเจา้ในการเบนสนใจของเราใหเ้ห็นวา่ถึงเวลาท่ีตอ้งเกิดการ
เปล่ียนแปลงเรื่องเพ่ือนแลว้ 

4. เราอยู่ร่วมกันเพือ่ช่วยเหลือกันและกัน 

พระเจา้ทรงสญัญาท่ีจะใชค้ริสเตียนท่ีถวายตวัแดพ่ระองค ์  พระองคท์รงสญัญาท่ีจะใหค้วามสามารถ
พิเศษและของประทานตา่งๆ แก่ครสิเตียนแตล่ะคนเพ่ือท าพระราชกิจของพระองค ์  พระเจา้ทรงตอ้งการให้
เราใชข้องประทานเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยเหลือกนัและกนั    ของประทานบางอย่างอาจดเูหมือนเป็นสิ่งท่ีเหนือ
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ธรรมชาต ิ  อยา่งเชน่  ของประทานในการท าการอศัจรรยต์า่งๆ  ขณะท่ีของประทานบางอยา่งอาจดเูหมือน
ปกตธิรรมดา เชน่ การชว่ยเหลือผูค้น เป็นตน้    อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานของประทาน
ทัง้หมดใหแ้ก่เรา  

ครสิตจกัรทอ้งถ่ินควรเป็นสถานท่ีซึ่งครสิเตียนสามารถเรียนรูว้ิธีการท่ีจะชว่ยเหลือกนัและกนั  และไดร้บั
การอบรมฝึกฝนใหแ้บง่ปันพระครสิตก์บัคนอ่ืนๆ ทัง้กบัคนท่ีเป็นครสิเตียนและคนท่ีไมเ่ป็นครสิเตียนดว้ย  

สรุปแลว้  เม่ือครสิตจกัรทอ้งถ่ินด าเนินตามหลกัส าคญัทัง้ส่ีประการนีแ้ลว้  พระเจา้จะพอพระทยัและ
พระราชกิจของพระเจา้จะด าเนินตอ่ไปจนบรรลผุลส าเรจ็ได ้  ครสิตจกัรทอ้งถ่ินท่ีท าสิ่งเหลา่นีจ้ะเป็น
ครสิตจกัรท่ี “มีชีวิต” และเป็นท่ีสนใจ  และเราจะรูส้ึกดีท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึ่งของครสิตจกัรเชน่นี ้  สว่น
ครสิตจกัรทอ้งถ่ินท่ีลม้เหลวในการท าสิ่งเหล่านีจ้ะกลายเป็นครสิตจกัรท่ี “ตายแลว้”  ผูค้นท่ีมารว่มก็จะเบื่อ
หนา่ยและเริ่มไมส่นใจในกิจกรรมทัง้หมดของครสิตจกัรนัน้ 

เราตอ้งเขา้ไปมีสว่นรว่มในครสิตจกัรทอ้งถ่ินใหเ้รว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้  และตอ้งพฒันาสมัพนัธภาพ
กบัครสิเตียนคนอ่ืนๆ ดว้ย    เรายงัตอ้งเรียนรูค้  าสอนจากพระวจนะของพระเจา้   และเฝา้หาโอกาสท่ีจะ
แบง่ปันกบัสิ่งท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรากบัคนอ่ืนรวมทัง้เขา้มีสว่นรว่มในพระราชกิจของพระเจา้ดว้ย 
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บทที ่2 
วธิีการเป็นพยาน 

ก. ค าพยานคอือะไร? 

ค าพยานก็คือขอ้เท็จจรงิท่ีเกิดขึน้ถกูบอกเลา่โดยบคุคลท่ีเป็นพยานนัน้   ในบทนีเ้ราจะพดูถึงวิธีการเป็น
พยานของครสิเตียน    ค  าพยานหรือการเป็นพยานในบริบทนีห้มายถึง    “การแบง่ปันกบัคนอ่ืนถึงสิ่งท่ี 
พระครสิตท์รงกระท าและก าลงักระท าในชีวิตของเรา”     

ข. ท าไมเราจงึควรเป็นพยาน? 

หากวา่พระเจา้ไดท้รงชว่ยเราและก าลงัเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา    เราก็ควรตอ้งบอกเล่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ให้
คนอ่ืนไดฟั้ง   การเลา่ค าพยานนัน้เป็นอะไรท่ีเรียบง่ายและไมเ่ป็นทางการเหมือนกบัการเลา่สิ่งท่ีพระเจา้ท า
ในชีวิตเราใหค้นในครอบครวัฟัง  แตเ่ราก็อาจมีโอกาสไดแ้บง่ปันค าพยานในแบบท่ีเป็นทางการได ้ เชน่ ท่ี
ครสิตจกัรหรือในการประชมุของโรงเรียน เป็นตน้   

มีหลายเหตผุลท่ีสนบัสนนุวา่ท าไมจงึควรแบง่ปันค าพยานของเราใหค้นอ่ืนฟัง 

1. เป็นโอกาสท่ีเราจะเช่ือฟังพระครสิตไ์ด ้(มทัธิว 28:19-20) 

2. เป็นโอกาสท่ีเราจะไดร้บัการเสรมิก าลงัความเช่ือและความมั่นใจในพระเจา้ 
ซึ่งชว่ยใหเ้ราเป็นครสิเตียนท่ีเขม้แข็งยิ่งขึน้ 

3. เป็นโอกาสท่ีเราจะไดยื้นหยดัอยา่งเปิดเผยเพื่อพระเจา้ (กิจการฯ 5:29) 

4. เป็นโอกาสท่ีเราจะชว่ยเหลือคนอ่ืนใหเ้ขาพบพระเจา้ในชีวิตของเขา 

5. เป็นโอกาสท่ีเราจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจา้ และพระองคจ์ะไดร้บัการยกย่อง 
เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเรา 

6. เป็นโอกาสท่ีเราจะท าใหซ้าตานพา่ยแพ ้(วิวรณ ์12:11) 



12 คู่มือผู้เรียน 

ค. ค าพยานทีด่คีวรมปีระเดน็ใดบา้ง 

ในหนา้ท่ี 14 ของคูมื่อเลม่นีมี้ขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัสิ่งท่ีตอ้งพดูถึงเม่ือมีโอกาสแบง่ปัน ค ำพยำนชีวติ    
เม่ือเราแบง่ปันค าพยานชีวิตของเรา บอ่ยครัง้เรามกัจะรวมเอารายละเอียดเก่ียวกบัชีวิตบาปในอดีตของเรา
ไวด้ว้ย     

โปรดเขา้ใจวา่เนือ้หาท่ีตามมาในบทนีพ้ดูถึงโอกาสอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีทเรามีในการแบง่ปันกบัคนอ่ืนถึง
สิ่งท่ีพระเจา้ก าลงัทรงกระท าในชีวิตของเรา 

ทกุค าพยานท่ีเราจะแบง่ปันกบัใครสกัคนไมจ่  าเป็นตอ้งรวมรายละเอียดชีวิตบาปในอดีตทัง้หมดของเรา
เอาไว ้   แตใ่หแ้บง่ปันสิ่งท่ีพระเจา้ไดท้  าในชีวิตของเรา ไมใ่ชส่ิ่งท่ีมารท าในอดีต 

มีหลกัส่ีประการท่ีเราสามารถใชใ้นการแบง่ปันค าพยานของเรากบัคนอ่ืน 

 

หลัก 4 ประการของค าพยานทีด่ ี

1. เลา่ถึงดา้นหนึ่งในชีวิตของท่านท่ีพระเจา้ทรงชว่ยใหท้า่นเตบิโตขึน้ 

2. ยกพระคมัภีรส์กัขอ้หนึ่งท่ีชว่ยใหท้า่นเตบิโตขึน้ในดา้นนัน้ของชีวิต หากท่านท่องขอ้ 
พระคมัภีรน์ัน้ไดแ้ลว้ ก็ใหท้่องใหเ้ขาฟังหรือไม ่ก็อ่านจากพระคมัภีรก็์ได ้

3. เลา่วา่ทา่นน าขอ้พระคมัภีรนี์ม้าปรบัใชก้บัชีวิตของทา่นในดา้นนัน้อย่างไร   ไมค่วรเทศนา  
แคอ่ธิบายวิธีปฏิบตัแิบบง่ายๆ เพ่ือคนฟังจะเขา้ใจได ้ และอธิบายวา่พระคมัภีรข์อ้นี ้
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตในดา้นนีซ้ึ่งพระเจา้ก าลงัชว่ยใหเ้ราเตบิโตไดอ้ยา่งไร 

4. ยกตวัอย่างจากชว่งไมก่ี่วนัท่ีผา่นมา  เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นไดใ้ชข้อ้พระคมัภีรนี์ก้บัชีวิต
ดา้นนัน้ของทา่น    จงขอบคณุพระเจา้ส าหรบัการชว่ยเหลือทา่นใหเ้ตบิโตขึน้  

 

บางครัง้ก็เป็นการยากท่ีจะเลือกวา่จะพดูเรื่องใดในการเป็นพยาน    สามารถใชรู้ปแบบดา้นลา่งเป็นตวั
ชว่ยเตรียมค าพยาน 
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รูปแบบการเรียนรู้จากชีวิตสู่ชวีิต 
 

1. สถานการณใ์ดทีท่ าให้เราเครียด 
 เขียนสถานการณท่ี์เรารูส้กึว่าคดิเรื่องนีที้ไร ก็รูส้กึเครียด คบัขอ้งใจ  โกรธ ขุน่เคืองใจ ทอ้แทใ้จ 

หรือรูส้กึวา่กดดนัทกุที 
 

2. ทลูถามพระเจ้าด้วยค าถามนี ้
 “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคก์ าลงัพยายามสอนขา้พระองคใ์หท้  าอะไรในวนันี?้” จงพยายาม

มองดสูถานการณนี์จ้ากมมุองของพระเจา้  
 

3. มองหาสักด้านในชีวติทีเ่ราต้องการจะเตบิโตขึน้ 
 ดสูิ่งท่ีเราเขียนในขัน้ตอนท่ี 1   หากคิดดา้นท่ีเราตอ้งการเตบิโตไมอ่อกสามารถใช ้

พระธรรม 1 โครนิธ ์13:4-8 ในการชว่ยพิจารณาได ้
 

4. เชือ่มโยงพระคัมภรีเ์ข้ากับชีวติของเรา 
 พระคมัภีรพ์ดูไวอ้ยา่งไรและเก่ียวขอ้งกบัดา้นท่ีเราตอ้งการจะเตบิโตอยา่งไร? 

 

5. ตัง้เป้าหมายทีเ่ราสามารถท าให้ส าเร็จในวันนี ้
 จงตัง้เปา้หมาย  เขียนสิ่งท่ีเราสามารถท าไดเ้พ่ือน าสิ่งท่ีขอ้พระคมัภีรบ์อกมาประยกุตใ์ชก้บั

ชีวิตเรา  เลือกเปา้หมายท่ีจะท ามาหนึ่งขอ้  แลว้ลงมือปฏิบตัิ 
 

6. ประเมนิผลทีเ่กิดขึน้ 
 ใหท้บทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีเราพยายามท าตามเปา้หมายท่ีตัง้ใจไวภ้ายในวนัท่ี

ตัง้เปา้หมายหรือวนัถดัไป  เขียนสิ่งท่ีเกิดขึน้แลว้บอกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไวน้ัน้ ชว่ยหรือไมช่ว่ย 
เราในการน าพระคมัภีรไ์ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของเราอยา่งไร 
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ง. ความช่วยเหลือเพิม่เตมิ 

1. จงพยายามใหค้ าพยานของเราใช้เวลาพดูไม่ถงึหา้นาท ี

ส าหรบับางคนอาจเป็นเรื่องง่ายท่ีจะลกุขึน้ยืนตอ่หนา้ผูค้นแลว้เป็นพยานไดท้นัที  จรงิๆ แลว้เราก าลงั
พดูเรื่องของเราเอง  พดูสิ่งท่ีพระเจา้ท าในชีวิตของเรา   สิ่งท่ีตอ้งระวงัคือระยะเวลาในการพดู เพราะเรื่องท่ี
เราพดูอาจนา่สนใจส าหรบัเราแตน่า่เบื่อส าหรบัคนฟัง ฉะนัน้อย่าพดูยาวเกินไป  พยายามใหค้  าพยานของ
เราใชเ้วลาพดูไมเ่กิน 5 นาที  โดยแบง่ค าพยานออกเป็น 4 สว่น  (ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ย่อย ค. ใน
หนา้ท่ี 12 ของคูมื่อผูเ้รียน) 

2. จงวางแผนส่ิงทีเ่ราจะพดูในค าพยานของเรา 

บางคนอาจจะพดูว่า  “ไมต่อ้งเตรียมอะไรหรอก  เม่ือเรายืนขึน้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะใสถ่อ้ยค าใน
ปากของเราเอง”   ชา้ก่อน  มีวิธีท่ีดีกวา่นัน้ในการเป็นพยาน  จงใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิชว่ยเราในขณะท่ีเรา
ก าลงัเตรียมค าพยานชีวิต 

ในกรณีท่ียงัไมเ่คยเป็นพยาน  ใหเ้ลือกเขียนหวัขอ้ท่ีจะพดูไวส้กั 2-3 เรื่อง  หรืออาจจะเขียนขอ้ความท่ี
พดูทัง้หมดในค าพยานออกมา  การใชว้ิธีนีจ้ะชว่ยเราในการรวบรวมหลกัทัง้ 4 ประการมาไวใ้นค าพยานของ
เราได ้

3. จงแน่ใจว่าค าพยานทัง้หมดของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

พดูใหช้ดัเจนว่าพระเจา้ทรงเปล่ียนแปลงชีวิตของเราโดยฤทธ์ิอ านาจของพระองคอ์ย่างไร    อยา่พดูใหดู้
เหมือนวา่การเปล่ียนแปลงนีเ้กิดขึน้ไดเ้พราะเราท าดว้ยตวัเอง    พระเยซูตรสัวา่ “ปราศจากเราแลว้ทา่นจะ
กระท าสิ่งใดไมไ่ดเ้ลย”  จงจ าไวว้า่  เม่ือเป็นพยาน อยา่ใหเ้กียรติแก่ตวัเองและอยา่ใหเ้กียรตแิก่ (เนน้)  
ความบาปในอดีต 

4. จงทลูขอพระวญิญาณบริสุทธิช่์วยเราใหก้ล่าวส่ิงทีส่มควรจะ
กล่าว 

เราแบง่ปันค าพยานเพ่ือจะช่วยผูอ่ื้น  ดงันัน้ เราตอ้งไวตอ่การท างานของพระวิญญาณบรสิทุธ ์  
ค าพยานของเราจะมีคา่อยา่งแทจ้รงิเม่ือเราพดูสิ่งท่ีพระวิญญาณบรสิทุธ์ิใชใ้หเ้ราพดู  จงอธิษฐานและทลู
ขอใหพ้ระเจา้น าเราในการกลา่วสิ่งท่ีพระองคต์อ้งการใหเ้รากลา่ว 
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จ. การแบง่ปันค าพยานชีวิตของเรา 

บางครัง้พระเจา้ทรงใชค้  าพยานท่ีพดูถึงชีวิตในอดีตของเราและการท่ีเรามาเป็นครสิเตียนไดอ้ยา่งไร 
เพ่ือชว่ยใหค้นอ่ืนเห็นคณุคา่ของการมาเป็นครสิเตียน 

แตก่ารแบง่ปันค าพยานแบบนีอ้าจถกูใชใ้นทางท่ีผิดไดง้่ายๆ   เพราะบางคนอาจคยุโวโออ้วดเก่ียวกบั
ตนเอง   ผลก็คือพวกเขาใหเ้กียรติแก่ตนเอง  โดยไมไ่ดถ้วายเกียรตแิดพ่ระเจา้ 

เม่ือเรามีโอกาสแบง่ปันค าพยานชีวิตกบัคนอ่ืน   มีส่ีประเดน็ส าคญัท่ีเราควรพดูถึงคือ 

1. เล่าถงึผลลัพธข์องความบาป 

จงยกแคต่วัอยา่งเดียวจากชีวิตในอดีตของเราเพ่ือแสดงใหเ้ห็นผลของความบาป   แลว้เลา่วา่ท าไมเรา
จงึมีปัญหานัน้ (อะไรก่อใหเ้กิดปัญหานัน้)    ใหพ้ดูถึงประเดน็นัน้อยา่งเจาะจง    อยา่โออ้วดเก่ียวกบั 
ความบาปนัน้ 

อยา่ท าใหป้ระสบการณใ์นอดีตของเราดรูาวกบัว่ามนัเป็นสิ่งท่ีนา่สนกุกวา่การเป็นครสิเตียน   จง
อธิบายวา่ความบาปไดท้ าลายชีวิตของเราอยา่งไรและกีดขวางเราจากการมีประสบการณก์บัความสขุ 
และสนัตสิขุท่ีแทจ้รงิอยา่งไรบา้ง  อยา่ใชเ้วลาทัง้หมดไปกบัสว่นนี ้  แตใ่หแ้บง่เวลาส าหรบัอีกสามสว่นท่ี
เหลือของค าพยานดว้ย 

2. เล่าว่าเรามาเป็นคริสเตยีนได้อย่างไร  

จงแบง่ปันสิ่งท่ีชว่ยใหเ้ราตดัสินใจมาเป็นครสิเตียน    ท่ีส  าคญัคือเม่ือเล่าแลว้ผูฟั้งตอ้งเขา้ใจไดว้า่ 
พระเยซูครสิตคื์อพระผูช้ว่ยท่านใหร้อด 

3. เล่าว่าชีวติของเราตัง้แต่มาเป็นคริสเตยีนเปล่ียนแปลงไป
อย่างไรบ้าง 

อยา่พดูแคว่่า “พระเจา้ไดช้ว่ยเราในปัญหาทัง้หมดของเา”    ใหพ้ดูสกัหนึ่งเรื่องท่ีเจาะจงลงไปวา่พระเจา้
ทรงชว่ยเหลือเราเม่ือเรามาเป็นครสิเตียนอย่างไร    อาจจะแบง่ปันขอ้พระคมัภีรท่ี์ชว่ยหนนุใจเราก็ได ้    สิ่ง
ท่ีตอ้งระวงัใหดี้ก็คือ  อยา่ใส่ค  าเทศนาลงในค าพยาน  เราไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นนกัเทศน ์ เราแคม่าแบง่ปันสิ่งท่ี
พระเจา้ท าในชีวิตเราใหเ้ขาฟัง  เทา่นัน้เอง 
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4. เล่าถงึแผนการและเป้าหมายในอนาคตของเรา    

เราอาจจบค าพยานดว้ยการแบง่ปันเปา้หมายและแผนการท่ีเราตัง้ไวว้า่มีอะไรบา้ง  หากเราแบง่ปัน 
ค าพยานในท่ีประชมุครสิตจกัรจงขอใหพ่ี้นอ้งอธิษฐานเผ่ือเรา    บอกใหเ้ขารูว้่าเราตอ้งการคน้พบน า้พระทยั
ของพระเจา้ท่ีมีส าหรบัชีวิตของเราและเราปรารถนาท่ีจะท าสิ่งท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราท า   ชว่งนีข้อง 
ค าพยานควรใชเ้วลาท่ีสัน้มากๆ   
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บทที ่3 
การเป็นผู้จัดการของพระเจ้า 

เม่ือเรามาเป็นครสิเตียนเราไดเ้ริ่มความสมัพนัธใ์หมก่บัพระเจา้   เรากลายเป็นบตุรของพระเจา้ 
(ยอหน์ 1:12)    พระเจา้ทรงสถิตอยูใ่นเรา (ยอหน์ 14:17, 23)   เรากลายเป็นสหายของพระเจา้   เราเรียนรูว้่า
จะสมัผสักบัความรกัของพระเจา้อยา่งไร   และไมน่านเราก็เรียนรูว้ิธีท่ีจะแสดงออกถึงความรกัท่ีเรามีตอ่
พระเจา้   เราเริ่มเห็นวา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเรา 

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัอีกอยา่งท่ีจะเกิดขึน้ในชีวิตของเรานัน้ก็คือดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระคมัภีร ์  เรา
จ าเป็นตอ้งศกึษาพระคมัภีรท์กุวนัและคน้หาสิ่งท่ีพระเจา้ตรสัเก่ียวกบัปัญหาและการทา้ทายท่ีเราเผชิญใน
ชีวิตของเรา   เราตอ้งเริ่มฝึกฝนการตอบสนองรูปแบบใหม่ๆ  ในชีวิตของเรา   เราตอ้งตอบสนองในทางท่ี 
พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราท า 

วนันีพ้ระเจา้ประทานสิ่งใดใหเ้ราบรหิารจดัการ?   สิ่งท่ีส  าคญัอยา่งหนึ่งในความสมัพนัธ ์ของเรากบั 
พระเจา้นัน้เก่ียวขอ้งกบัสิ่งท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา   พระเจา้คาดหวงัใหเ้รารบัผิดชอบสิ่งดีทัง้ปวงท่ี 
พระเจา้ประทานแก่เรา คือ  เราทกุคนลว้นเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้   พระเจา้ประทานหลายสิ่งแก่เรา    
ดงันัน้  เรามีความรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการกบัสิ่งเหลา่นีใ้หดี้ๆ  นั่นคือเราตอ้งเรียนรูท่ี้จะใชข้อง
ประทานทัง้หลายของพระองคอ์ย่างมีสตปัิญญา 

ก. ผู้จัดการคอือะไร? 

แลว้การเป็นผูจ้ดัการเป็นอย่างไร?    

1. ผูจ้ดัการคือคนท่ีถกูจา้งใหด้แูลเอาใจใสท่รพัยส์ินหรือเงินทองของใครบางคน  

2. ผูจ้ดัการไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ   แตเ่ป็นผูท่ี้ท  างานใหค้นท่ีเป็นเจา้ของ 

3. ครสิเตียนแตล่ะคนเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้   การเป็นครสิเตียนหมายความวา่   
พระเจา้ทรงเป็นผูน้  าชีวิตของเรา   พระองคท์รงเป็นเจา้ของ  ไมไ่ดห้มาย  ความวา่เรา
เป็นหุน่เชิดหรือหุน่ยนต ์  พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะท่ีเป็น 
ครสิเตียนคนหนึ่งในสงัคม 
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การเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้นัน้ไมไ่ดม้อบใหเ้ป็นพิเศษเฉพาะครสิเตียนบางคนเทา่นัน้   แตพ่ระเจา้ทรง
คาดหวงัใหล้กูๆ ของพระองคท์กุคนเป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระองค  ์

ข. พระเจ้าประทานอะไรใหเ้ราบริหารจัดการ? 

1. เวลา 
หากเราไดร้บัเงินจ านวน 86,400 บาทและเราตอ้งใชใ้นวนันี ้   เราจะใชเ้งินนีอ้ย่างไร?   สมมตุวิา่เรา

ไดร้บัเงินจ านวนนีท้กุวนัพรอ้มกบัเง่ือนไขวา่ตอ้งคืนเงินสว่นท่ีไมไ่ดใ้ชใ้นวนันัน้กลบัไป   เราคิดวา่เราจะ
บรหิารจดัการเงินจ านวนมากอยา่งนัน้ทกุวนัไดดี้แคไ่หน?  

พระเจา้ใหเ้รามีเวลา 86,400 วินาทีท่ีจะใชใ้นทกุๆ วนั   เวลาของเราเป็นของประทานท่ีส าคญัอยา่งหนึ่ง
ท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่เรา    เราบรหิารจดัการเวลาไดดี้แคไ่หน? 

2. เงนิ 

พวกเราสว่นใหญ่อาจไมมี่เงินจ านวน 86,400 บาทท่ีจะใชท้กุวนั  แมจ้ะเป็นเงินเพียงไมก่ี่สิบบาทเราก็ยงั
ตอ้งรบัผิดชอบในการบรหิารจดัการเงินนัน้ในทางท่ีพระเจา้พอพระทยั  “เราตอ้งใหเ้งินทัง้หมดของเราแด่
พระเจา้หรือไม?่”   ไมเ่ลย   ใน 2 โครินธ ์9:7 ไดใ้หค้  าแนะน าท่ีดีแก่เราในเรื่องวิธีการใชเ้งิน 

2 โครินธ ์9:7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ทุกคนจงใหต้ามทีเ่ขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการ
ฝืนใจ   เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนน้ันทีใ่ห้ด้วยใจยินด ี

พวกเราสว่นใหญ่คงชอบท่ีจะมีเงินมากกวา่ท่ีเรามีอยูใ่นตอนนี ้  แตพ่ระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราพิสจูนว์า่
เราสามารถบรหิารจดัการสิ่งท่ีเรามีอยูแ่ลว้นัน้ไดดี้แคไ่หน   หากเราพิสจูนไ์ดว้่าเราสามารถดแูลเงินจ านวน
เล็กนอ้ยท่ีมีไดดี้แลว้พระเจา้ก็อาจใหเ้ราบรหิารจดัการเงินจ านวนท่ีมากขึน้ 

3. ของประทานต่างๆ ของพระวญิญาณบริสุทธิ ์

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิมีของประทานมากมายซึ่งพระองคท์รงตอ้งการประทานใหแ้ก่บตุรของพระองค ์  
พระองคท์รงระมดัระวงัในการใหข้องประทานเหลา่นีแ้ก่ครสิเตียน   และเราตอ้งเอาใจใสก่ารใชข้องประทาน
ของพระองคด์ว้ย   พระคมัภีรห์ลายตอนไดพ้ดูถึงบางสว่นของของประทานเหล่านี ้ คือ 1 โครนิธ ์12, โรม 12, 

1 เปโตร 4, และเอเฟซสั 4  
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4. ครอบครัวและความสัมพนัธ ์

การเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้นัน้เก่ียวขอ้งกบัครอบครวัของเราอยา่งไร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเราไม่ 
ไดอ้าศยัอยูก่บัพวกเขา?   เราจะบรหิารจดัการความสมัพนัธข์องเรากบัคนเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งไร   พระเจา้
ประทานความรบัผิดชอบหลายอย่างแก่เราซึ่งครอบคลมุถึงความสมัพนัธใ์นครอบครวัดว้ย 

5. การงาน   

เรารกัหรือวา่เกลียดงานท่ีท าอยู่?   เรามีความสขุกบัการท างานหรือไม่?   ทา่ทีของเราท่ีมีตอ่การงาน 
เป็นอย่างไร?   น่ีเป็นอีกดา้นหนึ่งท่ีส  าคญัในชีวิตประจ าวนัของเรา  ซึ่งเราสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่เราเป็น
ผูจ้ดัการของพระเจา้ท่ีดีขนาดไหน 

โคโลส ี3:23-24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ไม่ว่าท่านจะท าส่ิงใด ก็จงท าด้วยความเตม็ใจเหมือนกระท าถวายองคพ์ระผู้เป็น
เจ้า   ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย ์ ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าเป็นบ าเหน็จ ท่านปรนนิบัติพระคริสตเจ้าอยู่   

ค. อะไรท าใหเ้ราเป็นผู้จัดการทีด่ขีองพระเจ้า? 

1. การเตบิโตทีส่มดุล 

การเติบโตท่ีสมดลุเป็นหนึ่งในลกัษณะท่ีส าคญัของการเป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระเจา้   พระเจา้ตอ้งการ
เห็นการเตบิโตสว่นตวัในชีวิตของเรา   พระองคย์งัตอ้งการเห็นการเตบิโตของเราในดา้นการท างานกบัคน
อ่ืนๆ ดว้ย  เราตอ้งชว่ยเหลือเพ่ือนรว่มงานคนอ่ืน    ครสิเตียนมีโอกาสในการรบัใชม้ากมาย  แตค่วามสมดลุ
คือหลกัการท่ีส าคญั 

2. ผู้จัดการทีด่เีรียนรู้ทีจ่ะมอบหมายความรับผิดชอบแก่ผู้อื่น 

ผูจ้ดัการท่ีดีจะไมพ่ยายามท าทกุสิ่งดว้ยตวัเอง   พวกเขาเรียนรูว้า่จะมอบหมายความรบัผิดชอบและ
ท างานรว่มกบัคนอ่ืนอยา่งไร  พระเจา้ทรงตอ้งการใหค้รสิเตียนใหม่กระตือรือรน้ท่ีจะมีสว่นรว่มในครสิตจกัร
ทอ้งถ่ิน   เราจงึตอ้งเรียนรูท่ี้จะเขา้กบัครสิเตียนคนอ่ืนๆ ใหไ้ด ้
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3. ใครเป็นเจ้าของหรือผู้น าของเรา?  ค าตอบคือพระเจ้า! 

หากเราตอ้งการเป็นผูจ้ดัการท่ีเก่ง  จงรูจ้กัพระเจา้ใหม้ากยิ่งขึน้   พระเจา้ทรงรกัเราและตอ้งการท่ีจะ
พฒันาสมัพนัธภาพท่ีแนน่แฟ้นกบัเรา    ยิ่งเราเขา้ใกลช้ิดพระเจา้มากขึน้เท่าไหร ่เราก็รูถ้ึงสิ่งท่ีพระองคท์รง
ตอ้งการใหเ้ราท าง่ายขึน้เท่านัน้ 

4. ความรักเป็นส่วนทีส่ าคัญในการเป็นผู้จัดการทีด่ขีองพระเจ้า 

ใครๆ ก็อยากรว่มงานกบัผูจ้ดัการท่ีแสดงความรกัตอ่คนอ่ืน    ในโคโลสีบทท่ี 3  พดูถึงสิ่งท่ีจะชว่ยใหเ้รา
เป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระเจา้ได ้

โคโลส ี3:14 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แล้วจงสวมความรักทับส่ิงเหล่านีท้ั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกส่ิงไว้ใหถ้งึ
ซึ่งความสมบูรณ ์

5. ความสัตยซ์ือ่ 

คณุลกัษณะอีกอยา่งของผูจ้ดัการท่ีดีก็คือความสตัยซ่ื์อ   การเป็นคนท่ีสตัยซ่ื์อหมายถึงการเป็นคนท่ีคง
เสน้คงวาและจงรกัภกัดี 

1 โครินธ ์4:2 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ฝ่ายผู้อารักขาเหล่าน้ันต้องเป็นคนทีไ่ว้วางใจได้ทุกคน 

หลายครัง้วิธีท่ีง่ายท่ีจะออกจากสถานการณก็์คือ การยอมแพ ้แตผู่จ้ดัการท่ีดีก็สตัยซ่ื์อ  เป็นท่ีเช่ือถือได ้  

งานท่ีพระเจา้มอบให ้ก็ท าใหส้  าเรจ็ 

2 โครินธ ์8:11 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

บัดนีจ้งท าให้ส าเร็จสมกับใจร้อนรนทีจ่ะถวายโดยท าตามความสามารถ ของท่าน 

6. การเชือ่ฟัง 

การเช่ือฟังเป็นรูปแบบของการด าเนินชีวิตซึ่งบง่ชีถ้ึงการเป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระเจา้   การเช่ือฟังรวมถึง
การเช่ือฟังพระบญัญัตขิองพระเจา้และเช่ือฟังกฏหมายของมนษุยด์ว้ย 
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ง. เราจะแสดงใหเ้หน็ว่าเราเป็นผู้จัดการทีด่ขีองพระเจ้าได้อย่างไร? 

1.  เวลาของเรา 

ก. ท าวนัอาทิตยใ์หเ้ป็นวนัพิเศษ   จงอทุิศหนึ่งวนัในสปัดาหเ์พ่ือนมสัการพระเจา้และรว่ม
สามคัคีธรรมกบัพ่ีนอ้งครสิเตียนคนอ่ืนๆ ท่ีครสิตจกัร (อพยพ 20:8-10) 

ข. ใชเ้วลาสว่นตวักบัพระเจา้ทกุวนั    จงใชเ้วลาในการอ่านพระคมัภีรแ์ละอธิษฐาน 

ค. ใหเ้วลากบังานรบัใชข้องครสิเตียน   มทัธิว 25:31-46 ใหเ้ขียนสิ่งท่ีเราสามารถเขา้สว่นใน
งานรบัใชข้องครสิตจกัร 

ง. ใหเ้วลาในการเป็นพยานกบัคนอ่ืน   จงเลา่ถึงชีวิตใหม่ท่ีเราไดร้บัใหค้นอ่ืนฟัง 

2. งานของเรา 

ก.  จงท างานเพือ่สนับสนุนตัวเองและครอบครัว 

พระคมัภีรใ์หค้  าสั่งท่ีเจาะจงแก่ผูท่ี้เป็นสามีและบดิาซึ่งเก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบของพวกเขาเรื่อง
การท างาน 

1 ทโิมธี 5:8 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลีย้งดูวงศญ์าตขิองตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่คนในบ้านเรือนของ 
ตน ผู้น้ันก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้ว และช่ัวยิ่งกว่าคนทีไ่ม่ได้เชื่อเสียอีก  

พระเจา้พดูถึงความรบัผิดชอบของผูเ้ป็นบิดาหรือสามีไวอ้ยา่งชดัเจน    แมแ้ตใ่นกรีณีท่ีเราไมไ่ด้
แตง่งานกบัภรรยาก็ตาม   พระเจา้ตรสัวา่เราตอ้งรบัผิดชอบในการจดัเตรียมสิ่งจ  าเป็นเพ่ือลกูๆ ของเราดว้ย    
หลกัความจรงินีใ้ชก้บักรณีท่ีเราหยา่รา้งกบัภรรยาดว้ย  คือเรายงัคงมีความรบัผิดชอบในการจดัเตรียมสิ่งท่ี
จ  าเป็นส าหรบัภรรยาและลกูๆ ของเราเชน่กนั 

พระเจา้ไมไ่ดมี้โครงการสวสัดกิารเพ่ือครสิเตียน   เราถึงจะอยูเ่ฉยๆ  ไมต่อ้งท างานอะไรแลว้รอให้ 
พระเจา้สง่เงินมาใหใ้ช ้   พระเจา้ไมท่  าอยา่งนัน้แนน่อน      พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราท างานและท าสว่น
ของเราใหดี้ท่ีสดุในขณะท่ีเราท างานอยู่ 

โคโลสี 3:23  1 เธสะโลนิกา 4:11 
2 เธสะโลนิกา 3:10 2 โครนิธ ์8:11 (ฉบบัอมตธรรมรว่มสมยั) 
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ข. การท างานบ้าน 

พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ราดแูลเอาใจใสบ่า้น อพารต์เมน้ท ์หรือหอ้งของเรา   หากเราแตง่งานแลว้มี
ฐานะเป็นสามี   พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้รารบัผิดชอบในการเป็นผูน้  าท่ีบา้นดว้ย    อย่าคาดหวงัใหภ้รรยา
ของเราท างานบา้นทัง้หมด   จงเตม็ใจชว่ยเหลือเธอและมีสว่นรว่มชว่ยเหลืองานทุกอย่างท่ีสามารถท าได ้  
ท่ีส  าคญัคือลกูๆ จะเห็นว่าพอ่ท างานบา้น   พวกเขาจะเรียนรูแ้บบอยา่งจากพอ่  จงเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหล้กู
ไดเ้ลียนแบบ 

3. ทรัพยส์ินของเรา (เงนิและส่ิงอื่นๆ ทีเ่ราครอบครอง) 

ก. จงมอบถวายแด่พระเจ้า 

จงถวายแดพ่ระเจา้เพ่ือสนบัสนนุพระราชกิจของพระองคบ์นโลกนี ้       อยา่พยายามสรา้ง “ปราสาท” 

ใหต้วัเอง      แตจ่งถวายใหแ้ก่แผนดนิของพระเจา้  แลว้พระองคจ์ะทรงอวยพระพรทา่น   ครสิเตียน
มากมายถวายอยา่งนอ้ยหนึ่งในสิบจากสิ่งท่ีพวกเขาหามาไดแ้ดพ่ระเจา้    สิ่งนีเ้รียกว่าการถวายสิบลด ซึ่งก็
คือ 10% ของสิ่งท่ีเราหามาได ้  (ดมูาลาคี 3:7-10) 

ข. จงหยบิยืน่ให้แก่คนทีเ่ดอืดร้อน 

เราควรใหแ้ก่คนอ่ืนเพราะวา่เรารกัท่ีจะให ้ ไมใ่ชเ่พราะวา่เราถกูบงัคบัใหบ้รจิาค 

ลกู 6:38 กาลาเทีย 6:7-10 
2 โครนิธ ์8:9 1 ยอหน์ 3:17-18 

ค. จงมอบความเป็นเจา้ของในทุกส่ิงแด่พระเจ้า 

ทัง้หมดท่ีเรามีนัน้เราไดร้บัมาจากพระเจา้  ดงันัน้ จงตดัสินใจท่ีจะมอบสิทธ์ิความเป็นเจา้ของเหนือเงิน
ทองและทรพัยส์ินทัง้หมดของเราคืนแดพ่ระเจา้ 

พระเจา้ประทานความสามารถท่ีแตกตา่งกนัใหเ้ราแตล่ะคน   เราทกุคนตา่งมีความรบัผิดชอบท่ีจะท า
สว่นของเราใหดี้ท่ีสดุเพ่ือพฒันาและใชค้วามสามารถเหล่านี ้
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จ. ทา่ทขีองเราเป็นตัวก าหนดว่าเราเป็นผู้จัดการของพระเจ้า
หรือไม ่

การกระท าเพียงอยา่งเดียวของเราไมไ่ดพ้ิสจูนว์า่เราก าลงัปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการ ของพระเจา้    

สิ่งนีล้กึซึง้กวา่แคก่ารกระท าภายนอก    แรงจงูใจของเราตา่งหากท่ีเป็นตวับง่บอกการเป็นผูจ้ดัการของ 

พระเจา้ 

1. เรามคีวามรักเป็นแรงจูงใจหรือไม่? 

พระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้รารบัใชพ้ระองคเ์หตดุว้ยความรกัท่ีเรามีตอ่พระองค ์  พระเจา้สามารถ
มองเห็นวา่เราท าสิ่งเหลา่นีโ้ดยมีความรกัเป็นแรงจงูใจหรือไม ่  ความรกัใหเ้หตผุลท่ีหนกัแนน่ว่าท าไมเราจงึ
ตอ้งการเป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระเจา้ 

2. เราอยากเป็นผู้จัดการของพระเจ้าหรือไม่? 

2 โครินธ ์9:7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ทุกคนจงใหต้ามทีเ่ขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการ
ฝืนใจ  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนน้ันทีใ่ห้ด้วยใจยินด ี

หากเราเลือกท่ีจะเป็นผูจ้ดัการของพระเจา้  จงท าเพราะว่าเราตอ้งการจะเป็น   พระเจา้จะไมบ่งัคบัให้
เราท าสิ่งใด   พระเจา้มิไดม้องวา่เราเป็นทาสของพระองค ์  พระเจา้ทรงเห็นเราเป็นบตุรของพระองคแ์ละ
พระเจา้ทรงปฏิบตัิตอ่ลกูๆ ของพระองคอ์ยา่งคนท่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้    พระเจา้ประทานเสรีภาพมากมายแก่
เรา  แตส่ิ่งท่ีประทานมาใหน้ัน้มกัจะมาพรอ้มกบัความรบัผิดชอบดว้ย 

3. แล้วพระบัญญัตขิองพระเจ้าล่ะจะท าอย่างไร? 

ครสิเตียนบางคนเครง่ครดักฏเกณฑเ์รื่องความสมัพนัธข์องเขากบัพระเจา้อยา่งมาก  พวกเขาคิดวา่การ
เป็นครสิเตียนหมายถึงการเช่ือฟังกฏบญัญตัขิองพระเจา้ในพระคมัภีรท์ัง้หมด  พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้รา
รบัใชพ้ระองคเ์พราะว่าเรารกัพระองคแ์ละตอ้งการท่ีจะเป็นบตุรของพระองค  ์

พระคมัภีรพ์ดูไวช้ดัเจนวา่อะไรคือความบาป   เราตอ้งอทุิศตวัในการเช่ือฟังพระเจา้ในแตล่ะวนั   การ
ตดัสินใจอย่างถกูตอ้งไมใ่ชเ่รื่องง่ายเสมอไปและหลายครัง้เราก็ลม้เหลว  ถึงกระนัน้พระเจา้ ก็ยงัทรงรกัเรา
และพรอ้มท่ีจะใหอ้ภยัเราและชว่ยใหเ้ราเตบิโตขึน้จากสิ่งทา้ทายท่ีเราจะเผชิญอยู่ 
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เนือ้หาเรื่อง การเช่ือฟังพระเจา้ อยูใ่นวิชา การเชื่อฟังพระเจ้า ในหลกัสตูร กำรศกึษำในกลุม่ส ำหรบั 
คริสเตียนใหม่  

ฉ. ผลของการเป็นผู้จัดการของพระเจ้า 

ผลบางอย่างของการเป็นผูจ้ดัการท่ีดีของพระเจา้  

1. พระเจา้จะประทานทกุอยา่งท่ีเราจ าเป็นตอ้งมี (ไมใ่ชท่กุอยา่งท่ีเราตอ้งการ) 
ลกูา 6:38  
2 โครนิธ ์9:8  
ฟีลิปปี 4:19 

2. พระเจา้จะประทานชีวิตนิรนัดรใ์หแ้ก่เรา 
มทัธิว 25:31-46 

3. พระเจา้จะประทานความรบัผิดชอบใหเ้รามากย่ิงขึน้ 
ลกูา 16:10 
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บทที ่4 
พธิีมหาสนิท 

ก. ความหมายของ “พธีิมหาสนิท” 

ครสิตจกัรสว่นใหญ่จดัใหมี้  “พิธีมหาสนิท” ในชว่งท่ีมีการนมสัการในครสิตจกัร    การท าพิธีมหาสนิทก็
เพ่ือใหเ้ราระลกึถึงการสิน้พระชนมข์องพระเยซู   ค  าวา่ “มหาสนิท” นัน้มีความหมายท่ีพิเศษมากส าหรบั 

ครสิเตียน  หมายถึง 

1. ความสามคัคี 

2. พิธีพิเศษในครสิตจกัร 

พิธีพิเศษของครสิตจกัรนีมี้ช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนั  เชน่   

1)  มหาสนิทศกัดิส์ิทธ์ิ 
2)  ยคูารสิท ์(เป็นช่ือภาษกรีกแปลวา่ “เพ่ือโมทนาขอบพระคณุ”) 
3)  อาหารมือ้สดุทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้/ พิธีระลกึถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
4)  พิธีมหาสนิท 

ในบทนีเ้ราจะพดูถึงพิธีมหาสนิทท่ีครสิตจกัรถือปฏิบตัิกนัในปัจจบุนันี ้   ใน 1 โครนิธ ์11:23-34  อาจารย์
เปาโลพดูถึงความหมายและจดุประสงคข์องพิธีมหาสนิท 

ข. มสีิ่งพเิศษอะไรบา้งทีถู่กใช้ในพธีิมหาสนิท? 

1. ขนมปัง (1 โครินธ ์11:23-24) 

ขนมปังเป็นตวัแทนเล็งถึงพระกายของพระเยซูครสิต ์  รา่งกายของพระองคถ์กูเฆ่ียนตีและท าให้
บาดเจ็บเพ่ือวา่เราสามารถไดร้บัการรกัษาใหห้าย (อิสยาห ์53:5) 
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2. เหล้าองุน่หรือน า้องุน่ (1 โครินธ ์11:25) 

เหลา้องุ่นหรือน า้องุ่นเป็นตวัแทนเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซู   พระองคท์รงสละชีวิตของพระองค ์เพ่ือ
วา่เราสามารถรอดจากโทษทณัฑข์องความบาป   หลายครสิตจกัรใชน้  า้องุ่นเพ่ือช่วยคนท่ีพยายามตอ่สูก้บั
ปัญหาการติดเหลา้เพ่ือเขาจะไมต่อ้งถกูทดลองใหก้ลบัมาเริ่มดื่มอีก 

ค. ท าไมเราจงึใช้ขนมปังและเหล้าองุน่ในพธีิมหาสนิท? 

1. เพ่ือชว่ยใหก้ารสิน้พระชนมข์องพระเยซูเป็นภาพท่ีชดัเจนขึน้ส าหรบัเรา 

2. ขนมปังและเหลา้องุ่นเป็นสิ่งท่ีจบัตอ้งได ้  และเตือนสตเิราได ้  เม่ือ เรามองเห็น สมัผสั ไดก้ลิ่น 
และลิม้รสได ้  สิ่งท่ีจบัตอ้งไดเ้หลา่นีส้ามารถชว่ยเราใหเ้ห็น ภาพหรือกระตุน้ความนึกคิดของเรา
เก่ียวกบัความจรงิแหง่การสิน้พระชนมข์องพระเยซู 

ง. อะไรคอืจุดประสงคข์อง ‘พธีิมหาสนิท’? 

1. เพ่ือนมสัการพระเจา้ (1 โครินธ ์11:24-26) 

2. เพ่ือร  าลกึวา่พระเยซูไดส้ิน้พระชนมเ์พ่ือเรา (1 โครนิธ ์11:24-25) 

3. เพ่ือเตือนใจเราใหม้องไปท่ีการเสดจ็กลบัมาอีกครัง้ของพระเยซูครสิต ์ (1 โครนิธ ์11:26) 

4. เพ่ือใหโ้อกาสเรายอ้นมองดตูวัเองเพ่ือตรวจสอบชีวิตของเรา  (1 โครนิธ ์11:27-32) 

ก) เราสามารถสารภาพบาปของเราตอ่พระเจา้ 

ข) เราจะไดรู้ว้า่เราบรรลเุปา้หมายของเราหรือไม่  

5. เพ่ือชว่ยเราใหม้องดคูวามสมัพนัธข์องเรากบัคนอ่ืน (1 โครนิธ ์11:24-29) 

ก) เราสามารถขอการใหอ้ภยั หากเราท าใหใ้ครบางคนขุน่เคืองใจหรือเจ็บปวด 

ข) เราสามารถหนนุใจใครบางคน 

ค) เราสามารถขอบคณุบางคนส าหรบัสิ่งท่ีพวกเขาไดท้  าเพ่ือเรา 

“พระกายของพระครสิต”์ (ใน 1 โครนิธ ์11:24-29) นัน้เล็งถึงครสิเตียนในครสิตจกัรทอ้งถ่ิน  แตไ่มไ่ดพ้ดู
ถึงรา่งกายฝ่ายกายภาพของพระเยซูในขณะท่ีพระองคท์รงอยูใ่นโลกนีจ้รงิๆ (ด ู1 โครินธ ์12:12-31)  



แนวทางปฏิบัตขิองคริสเตียน  27 

 
 

บทที ่5 
พธีิบัพตศิมาในน า้ 

จดุประสงคข์องบทเรียนนีก็้เพ่ืออธิบายความหมายฝ่ายวิญญาณของพิธีบพัติศมาในน า้และท าไมพิธีนี ้
จงึส  าคญัส าหรบัครสิเตียนใหม ่   พิธีบพัตศิมาในน า้ไมไ่ดท้  าใหค้นๆ หนึ่งเป็นครสิเตียน    

การบพัตศิมาในน า้เป็นเพียงเครื่องหมายหรือสญัลกัษณท่ี์แสดงวา่การเปล่ียนแปลงดา้นจิตวิญญาณได้
เกิดขึน้แลว้ในชีวิตของเราและเราก าลงับอกใหโ้ลกรูว้่าเราเป็นครสิเตียน 

ก. ความหมายฝ่ายวิญญาณของพธีิบพัตศิมาในน า้ 

ในโรม 6:1-10 และกาลาเทีย 2:20 อาจารยเ์ปาโลอธิบายความหมายฝ่ายวิญญาณของการบพัตศิมาใน
น า้วา่ 

1. เราแสดงตัวร่วมกับพระคริสตใ์นการถูกตรึงตายของพระองค ์

กาลาเทยี 2:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสตแ์ล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แตพ่ระคริสต ์   
ต่างหากทีท่รงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด าเนินอยู่ในร่างกายขณะนี ้
ข้าพเจ้าด าเนินอยู่โดย ศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้
ทรงสละพระองคเ์องเพือ่ข้าพเจ้า 

โรม 6:6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เราท้ังหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเราน้ันได้ถูกตรึงไว้กับพระองคแ์ล้ว เพือ่ตัวทีบ่าป
น้ันจะถูกท าลายใหสิ้น้ไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 

ตวัเก่าท่ีเตม็ดว้ยบาปของเรานัน้ไดถ้กูตรงึไวก้บัพระครสิตแ์ลว้   เราขอประกาศตวัตอ่หนา้สาธารณชน
วา่เราไดต้รงึนิสยับาปและทา่ทีท่ีเตม็ดว้ยบาปของเราบนไมก้างเขนดว้ย    เราเลือกท่ีจะละทิง้นิสยัและทา่ที
ท่ีเป็นบาปเหลา่นัน้ไวท่ี้ไมก้างเขนและมีชีวิตใหมท่ี่พระคริสตป์ระทานใหเ้ราโดยปราศจากนิสยัและท่าทีท่ี
เป็นบาปเดมิๆ เหลา่นัน้อีก    เราตระหนกัดีวา่เราจะมีประสบการณก์บัเสรีภาพท่ีแทจ้ริงในพระครสิตไ์ดเ้รา
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จะตอ้งตรงึวิถีทางเก่าๆ ท่ีเต็มดว้ยบาปเหล่านีใ้หต้ายเสียก่อน  เรารูดี้วา่น่ีอาจเป็นกระบวนการท่ียากมากแต่
ก็ไมอ่าจเทียบไดก้บัชว่งเวลาท่ีแสนทรมานของพระครสิตท่ี์แบกรบัไวข้ณะท่ีพระองคอ์ยูบ่นไมก้างเขน 

2. เราแสดงตัวร่วมกับพระคริสตใ์นความตายของพระองค ์

โรม 6:3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ท่านไม่รู้หรือว่า เราท้ังหลายทีไ่ด้รับบัพตศิมาเข้าในพระเยซูคริสตก์็ได้รับ 
บัพตศิมาเข้าในความตายของพระองค ์

การบพัตศิมาในน า้เป็นการประกาศตวัตอ่สาธารณชนวา่เราไดต้ายตอ่วิถีชีวิตบาปเดมิๆ แลว้   เป็นการ
ง่ายท่ีจะพดูอยา่งนีแ้ตก่ารด าเนินชีวิตท่ีแสดงความหมายของค าประกาศนีอ้ยา่งแทจ้ริงนัน้อาจเป็น 

ความทา้ทายท่ียากยิ่งกวา่   ความตายหมายถึงการแยกจาก 

เราตอ้งรูก้่อนวา่สภาพท่ีแทจ้รงิของการด าเนินชีวิตในวิถีทางเดมิๆ ของเรานัน้เป็นอย่างไร  วิถีนัน้คือ
เสน้ทางท่ีน าไปสู่ความพินาศนิรนัดร ์   แตพ่ระครสิตไ์ดก้า้วเขา้มาและชว่ยกูเ้รา  เราเลือกท่ีจะตายตอ่วิถี
การด าเนินชีวิตแบบเก่าและเลือกท่ีจะด าเนินชีวิตใหมท่ี่พระครสิตไ์ดม้อบใหแ้ก่เรา   เม่ือเรารบับพัติศมาใน
น า้  เราก าลงับอกว่าสว่นหนึ่งของเรานัน้ไดต้ายแลว้  นั่นคือสว่นของความเห็นแก่ตวัท่ีเป็นบาปของเรา
นั่นเอง 

สญัลกัษณแ์หง่ความตายนีไ้มไ่ดห้มายความวา่เราจะเป็นอิสระจากการทดลองทกุอย่าง  ไมใ่ชเ่ลย  เรา
จะเจอการทดลองใหก้ลบัไปสูว่ิถีชีวิตบาปแบบเดมิๆ   อีกเป็นแน ่  แตห่ากเราไดต้รงึวิถีทางเก่าท่ีอยูใ่นบาป
นัน้ใหต้ายแลว้   ท าไมเราจงึจะยอ้นไปขดุเอาวิถีของการด าเนินชีวิตท่ีสง่กลิ่นเหม็น เน่าเป่ือย และตายแลว้
นัน้ขึน้มาใหม่อีกเลา่? 

3. เราแสดงตัวร่วมกับพระคริสตใ์นการถูกฝังของพระองค ์

โรม 6:4 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะน้ัน เราจึงถูกฝังไว้กับพระองคแ์ล้ว โดยการรับบัพตศิมาเข้าส่วนในการตาย
น้ัน เพือ่ว่าเมื่อพระคริสตไ์ด้ทรงถูกชุบให้เป็นขึน้มาจากความตายโดยเดชพระสิริ
ของพระบิดาแล้ว    เราก็จะได้ด าเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน 

หลงัจากพระเยซูครสิตท์รงสิน้พระชนมแ์ลว้   เขาน ารา่งของพระองคล์งมาจากไมก้างเขนแลว้น าไปฝัง
ไวใ้นอโุมงคฝั์งศพ    เม่ือเรารบับพัติศมาในน า้  เราก าลงัประกาศข่าวสารท่ีวา่เราไดฝั้งชีวิตเก่าท่ีเตม็ดว้ย
บาปของเราไวแ้ลว้  นั่นคือฝังวิถีการด าเนินชีวิตเก่าๆ นัน้   ในความเป็นจรงิแลว้พระคริสตเ์ป็นผูท้รงกระท า
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การนัน้  ทัง้หมดท่ีเราตอ้งท าก็คือการยอมรบัวิถีของพระองค ์  วิถีชีวิตเก่าของเรานัน้ถกูชกัน าไปสู่ความ
พินาศ    แตเ่ม่ือเราเป็นครสิเตียนเราก็เตม็ใจสละวิถีชีวิตเก่าใหถ้กูตรงึท่ีไมก้างเขนและถือวา่ตวัเก่าเราได้
ตายแลว้ 

และอะไรท่ีตายแลว้ก็จะตอ้งถกูฝังไวด้ว้ย   ดงันัน้เม่ือขา้พเจา้เดนิลงสูน่  า้แหง่การบพัติศมา ก็เป็น
สญัญลกัษณข์องการท่ีขา้พเจา้ถกูฝังแลว้ดว้ย 

4. เราแสดงตัวร่วมกับพระคริสตใ์นการฟ้ืนขึน้จากตายของ
พระองค ์

โรม 6:4-5 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะน้ัน เราจึงถูกฝังไว้กับพระองคแ์ล้ว โดยการรับบัพตศิมาเข้าส่วนในการตาย
น้ัน เพือ่ว่าเมื่อพระคริสตไ์ด้ทรงถูกชุบให้เป็นขึน้มาจากความตายโดยเดชพระสิริ
ของพระบิดาแล้ว   เราก็จะได้ด าเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน  เพราะว่าถ้าเรา
เข้าสนิทกับพระองคแ์ล้วในการตายอย่างพระองค ์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์
ในการเป็นขึน้มาอย่างพระองคไ์ด้ทรงเป็นขึน้มาจากความตายด้วย 

การบพัตศิมาในน า้เป็นเคร่ืองหมายแสดงวา่เราไดร้บัชีวิตใหมแ่ลว้    เราได ้“บงัเกิดใหม”่ (ยอหน์ 3:3, 7)   

เป็นการบงัเกิดใหมใ่นฝ่ายวิญญาณหรือท่ีเรียกว่าความรอด และสิ่งนีไ้มไ่ดเ้ป็นเพียงแคค่วามฝันลมๆ แลง้ๆ 
ของเรา แตเ่ป็นความจรงิแทแ้นน่อน   เชน่เดียวกบัท่ีพระครสิตท์รงถกูชบุใหเ้ป็นขึน้จากความตาย  การโผล่
ขึน้มาจากน า้เม่ือเรารบับพัติศมาก็เป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงชีวิตใหม่ท่ีพระเจา้ประทานแก่เรา 

ขณะท่ีเราอยู่ในวิถีชีวิตเก่าท่ีเป็นบาปนัน้เราก็ตายแลว้ในฝ่ายวิญญาณ   เพราะเหตท่ีุพระครสิตด์  ารง
พระชนมอ์ยูภ่ายในเราเวลานี ้ เราจงึมีชีวิตอยา่งแทจ้รงิ คือมีชีวิตใหมด่  ารงอยูภ่ายใน 

บดันีเ้ม่ือเราไดร้บัมอบชีวิตใหม ่  เราจงึไมจ่  าเป็นตอ้งกลัวความตายท่ีรอคอยอยูอ่นัเน่ืองจากการด าเนิน
ชีวิตเก่าในอดีต    เรามีชีวิตเพราะวา่พระครสิตท์รงด ารงอยูภ่ายในเรา 
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5. เราแสดงตัวร่วมกับพระคริสตใ์นวิถกีารด าเนินชีวติแบบใหม่
ของพระองค ์

กาลาเทยี 2:20 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสตแ์ล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แตพ่ระคริสต์
ต่างหากทีท่รงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าด าเนินอยู่ในร่างกายขณะนี ้
ข้าพเจ้าด าเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้
ทรงสละพระองคเ์องเพือ่ข้าพเจ้า 

เม่ือเราเลือกท่ีจะรบับพัตศิมาในน า้  เราก็ไดป้ระกาศตอ่หนา้สาธารณชนว่าเราตดัสินใจท่ีจะอยูเ่พ่ือ 
พระเยซู  เราก าลงัมีชีวิตใหม่ บดันีพ้ระเยซูทรงเป็นผูค้วบคมุดแูลชีวิตของเรา  พระองคป์ระทานจดุประสงค์
ใหมข่องชีวิตใหแ้ก่เรา   พระก าลงัของพระองคคื์อสิ่งท่ีจะรกัษาเราใหเ้ขม้แข็งขึน้ทกุวนั   (ดโูรม 6:4) 

ข.  ท าไมเราจงึควรรับบพัตศิมาในน า้? 

1. เป็นวิธีหนึ่งท่ีแสดงถึงการเช่ือฟังพระเจา้   มทัธิว 28:10-20 

2. เป็นค าพยานตอ่หนา้สาธารณชนวา่เราเป็นครสิเตียน 

3. เป็นอีกกา้วหนึ่งในการเตบิโตฝ่ายวิญญาณของเรา 

ค. เราควรรับบพัตศิมาในน า้เมือ่ไหร่? 

หลงัจากท่ีเราเป็นครสิเตียนอยา่งแทจ้รงิ   เราควรจะรบับพัตศิมาในน า้  (ดกิูจการฯ 2:38, 41, 8:37-38, 

19:4-5)   เราควรจะรอนานแคไ่หน?   พระคมัภีรไ์มไ่ดบ้อกว่าหลงัจากเป็นครสิเตียนแลว้เราควรจะรอนานแค่
ไหนถึงจะรบับพัติศมาในน า้ได ้  ขอ้พระคมัภีรท่ี์ใหไ้วข้า้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ือรบับพัตศิมาภายจากท่ี
พวกเขาเป็นครสิเตียน  แตปั่จจบุนันีห้ลายครสิตจกัรมีชัน้เรียนท่ีผูเ้ช่ือใหม่ตอ้งเขา้รว่มก่อนท่ีจะรบับพัติศมา
ในน า้ได ้

อยา่งไรก็ตามสิ่งส  าคญัท่ีสดุท่ีตอ้งระลกึไวก็้คือวา่ การรบับพัตศิมาในน า้เป็นเครื่องหมายของการ
เปล่ียนแปลงซึ่งไดเ้กิดขึน้เรียบรอ้ยแลว้ในวิญญาณจิตของเรา   การรบับพัติศมาในน า้ไมไ่ดท้  าใหเ้รา
กลายเป็นครสิเตียน 
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หากเราไมไ่ดผ้กูพนัตวักบัพระครสิตแ์ลว้   เราก็ยงัไมไ่ดเ้ป็นครสิเตียน   หากบางคนท่ีไมไ่ดเ้ป็น 
ครสิเตียนแตร่บับพัติศมาในน า้  พวกเขาก็เพียงแคเ่ดนิลงไปในน า้ในฐานะคนบาปและขึน้มาจากน า้อย่าง
คนบาปท่ีตวัเปียกปอนเท่านัน้เอง 

ง. ผลของการรับบพัตศิมาในน า้ 

การรบับพัติศมาในน า้โดยตวัของมนัแลว้ไมท่  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงฝ่ายวิญญาณใดๆ กบัตวัเราได ้  
เป็นเพียงแคก่ารประกาศตวัตอ่สาธารณชนวา่เราไดม้อบชีวิตของเราแดพ่ระครสิต ์  เป็นเพียงการกระท าท่ี
แสดงถึงการเช่ือฟังสิ่งท่ีพระเจา้บญัชาใหท้  าเทา่นัน้เอง 

เราควรคาดหวงัว่าจะเกิดอะไรขึน้กบัชีวิตหลงัจากรบับพัติศมาในน า้แลว้?  หลายคนตอ้งเจอกบัการ
ทดลองหลงัจากท่ีไดร้บับพัติศมาในน า้แลว้    พระเยซูก็ทรงถกูทดลองหลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บับพัติศมาใน
น า้แลว้เชน่กนั   (ดมูาระโก 1:9-13) 

ซาตานไมพ่อใจกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเราไดท้  าการปฏิเสธไมใ่หม้นัเป็นผูน้  าชีวิตเราอีกตอ่ไป    มารจะ
ท าทกุอยา่งเทา่ท่ีสามารถไดเ้พ่ือท าใหเ้ราทอ้แทใ้จ  และหวงัใหเ้ราหนัหลงัใหก้บัพระเจา้   แตจ่งระลกึวา่ชีวิต
ใหมใ่นพระครสิตข์องเรานัน้มาพรอ้มกบัพระสญัญาวา่เราจะไดร้บัฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ท่ีจะชว่ยเราให้
เอาชนะทกุการทดลองท่ีซาตานน ามา 
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บทที ่6 
การอธิษฐาน 

ก. การอธิษฐานคอือะไร? 

1. ความหมาย 

การอธิษฐานคือการพดูคยุกบัพระเจา้   เราพดูคยุกบัพระเจา้และพระเจา้ตรสักบัเรา   การอธิษฐานไม่
ควรเป็นการสนทนาฝ่ายเดียว  โดยมีแคเ่ราเทา่นัน้ท่ีพดูกบัพระเจา้  แตจ่งใหพ้ระเจา้ไดพ้ดูกบัเราดว้ย 

2. ท าไมเราจงึควรอธิษฐาน? 

ก) เพ่ือรบัความชว่ยเหลือจากพระเจา้ (มทัธิว 7:7-8) 
ข) เพ่ือสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ (สภุาษิต 15:8) 
ค) เพ่ือบอกพระเจา้วา่เรารกัพระองค ์
ง) เพ่ือเช่ือฟังพระบญัชาของพระเจา้ท่ีสั่งใหอ้ธิษฐาน (1 เธสะโลนิกา 5:17) 
จ) เพ่ือใกลช้ิดสนิทกบัพระเจา้ 
ฉ) เพ่ือท าตามแบบอย่างของพระเยซู (ฮีบรู 5:7) 

3. เราควรอธิษฐานต่อใคร? 

เม่ือพระเยซูยงัอยู่บนโลกนี ้ พระองคท์รงอธิษฐานตอ่พระเจา้พระบดิา   แบบอยา่งของพระเยซูเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีใหเ้ราไดท้  าตาม   ไมผ่ิดหากจะอธิษฐานตอ่พระเยซูหรือตอ่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ   เป็นการดีท่ี
เราจะคดิถึงพระเจา้ทัง้สามพระภาคในขณะท่ีอธิษฐาน 

มีวิธีหนึ่งท่ีจะอธิบายการพดูถึงพระเจา้ทัง้สามพระภาคในขณะท่ีเราอธิษฐาน ซึ่งก็คือเราอธิษฐานตอ่
พระเจา้พระบดิา ในพระนามของพระเยซู ผา่นทางฤทธ์ิอ านาจของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ 
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ข. เราควรอธิษฐานอย่างไร? 

1. ใช้ภาษาธรรมดา 

จงพดูคยุกบัพระเจา้เหมือนกบัเวลาเราพดูคยุกบัคน   ไมต่อ้งใชถ้อ้ยค าพิเศษเม่ืออธิษฐาน   การพดูคยุ
กบัพระเจา้ก็เหมือนกบัการพดูคยุกบัเพ่ือนสนิทของเรา 

2. เปิดเผยความจริงต่อพระเจ้า 

เม่ือเราอธิษฐานตอ่พระเจา้ จงเป็นตวัของตวัเอง!   พระเจา้ทรงรูจ้กัเราดีกว่าใครในโลกนีเ้สียอีก  ดงันัน้ 
อยา่พยายามซอ่นเรน้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระองค ์ จงใหช้ว่งเวลาอธิษฐานเป็นชว่งเวลาท่ีเราไดเ้ปิดเผย
ความรูส้กึจรงิๆ กบัพระเจา้  หากเรารูส้ึกโกรธ คบัขอ้งใจ หรือหดหูใ่จ ก็ใหบ้อกกบัพระเจา้    ใหบ้อก
พระองคอ์ย่างตรงไปตรงมาว่าเรารูส้กึอยา่งไรและคิดอะไร 

3. อธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจง 

อยา่อธิษฐานแบบกวา้งๆ ทั่วๆ ไป  แตจ่งใสร่ายละเอียดในการอธิษฐาน   เม่ือเราอธิษฐานอย่างเจาะจง
แลว้  เราจะไดรู้ว้า่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเราหรือไม ่  ค  าอธิษฐานท านองวา่ “พระเจา้ โปรดช่วย
บรรดาคนท่ีติดยาเสพตดิทกุคนในโลกใหม้าเป็นครสิเตียน” นั่นเป็นค าอธิษฐานท่ีกวา้งสดุลกูหลูกูตา 

ตวัอยา่งค าอธิษฐานแบบเจาะจง “พระเจา้  นอ้งชายของผมตดิยาเสพติด  ขอพระเจา้ช่วยใหผ้มไดมี้
โอกาสแบง่ปันสิ่งท่ีพระองคท์รงท าในชีวิตของผมกบันอ้งชายดว้ยเถิด   ขอพระองคช์ว่ยใหผ้มไดส้  าแดง
ความรกัตอ่เขาในทางท่ีท าใหเ้ขาอยากรูจ้กัพระองคม์ากขึน้และท าใหเ้ขาไดม้าเป็นคริสเตียนดว้ย” 

4. ทา่ทางด้านร่างกายไม่ใช่เร่ืองส าคัญ 

เม่ือเราอธิษฐาน  ทา่ทางดา้นรา่งกายเกือบไมมี่ความส าคญัตอ่การอธิษฐานเลยเม่ือเทียบกบัทา่ที
ความคดิและวิญญาณจิตของเรา   เม่ือเราอธิษฐาน จงคิดตามสิ่งท่ีเราก าลงัพดูกบัพระเจา้   แคอ่ยู่ใน
ทา่ทางท่ีสะดวกสบายในขณะอธิษฐานก็พอ (แตอ่ยา่นอน เด๋ียวหลบั!)   
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ค. เราควรพดูอะไรในขณะทีอ่ธิษฐาน? 

เม่ืออธิษฐานเราควรพดูอะไรกบัพระเจา้?   อาจเป็นเรื่องท่ียากส าหรบัครสิเตียนใหมบ่างคนในการ
อธิษฐานเพราะเขาไมเ่คยท าสิ่งนีใ้นชีวิตประจ าวนั   ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่การอธิษฐานนัน้มีหลากหลายวิธี   
ไมไ่ดมี้รูปแบบใดท่ีถกูตอ้งท่ีสดุในการอธิษฐาน 

ก่อนอ่ืน ใหค้ิดวา่พระเจา้ทรงเป็นเพ่ือนของเรา  และเราพดูคยุกบัพระองคเ์หมือนเราพดูคยุกบัเพ่ือน
สนิทของเรา    วิธีท่ีใหไ้วด้า้นลา่งนีส้ามารถน าไปใชร้ว่มในขณะท่ีอธิษฐานต่อพระเจา้ได ้  อย่ากงัวลวา่จะ
ท าไดไ้มดี่   แตใ่หเ้ริ่ม อธิษฐาน เลยดีกวา่ 

1. นมัสการพระเจ้า 

เป็นการบอกพระเจา้วา่เรารกัพระองคแ์ละช่ืนชมพระองค ์  การสรรเสรญิพระเจา้โดยใชข้อ้ความจาก
พระคมัภีรก็์เป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีใชใ้นการนมสัการพระเจา้ได ้เชน่ จากพระธรรมสดดีุ  

2. ทลูขอการอภยัโทษความผิดบาปจากพระเจ้า 

หากเราไมเ่ช่ือฟังพระเจา้หรือลม้เหลวในการท าในสิ่งท่ีเรารูว้า่เป็นสิ่งท่ีถกูตอ้ง  ใหท้ลูขอพระเจา้อภยั
ใหก้บับาปของเรา   (ดสูดดีุ 66:2 และอิสยาห ์59:2)  

3. ขอบพระคุณพระเจ้า 

1 เธสะโลนิกา 5:18 บอกเราว่า “จงขอบพระคณุในทกุกรณี เพราะน่ีแหละเป็นน า้พระทยัของพระเจา้ ซึ่ง
ปรากฏอยูใ่นพระเยซูครสิตเ์พ่ือทา่นทัง้หลาย”    จงขอบพระคณุพระเจา้ส าหรบัความช่วยเหลือทัง้ปวงท่ี
พระองคป์ระทานแก่เรา   จงขอบพระคณุพระเจา้ส าหรบัทกุอย่างท่ีพระองคท์รงกระท าเพ่ือเรา  จง
ขอบพระคณุพระเจา้ส าหรบัการชว่ยใหเ้ราเช่ือฟังพระวจนะของพระองค ์  จงขอบพระคณุพระเจา้ส าหรบั
การชว่ยใหเ้ราน าหลกัการจากพระคมัภีรม์าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัของเรา 

เรายงัตอ้งเรียนรูท่ี้จะขอบคณุพระเจา้ส าหรบัปัญหาทัง้หลายท่ีพระองคท์รงสง่เขา้มาในชีวิตของเราดว้ย  

แมว้า่อาจไมใ่ชเ่รื่องง่ายก็ตาม    ขอบคณุพระเจา้ท่ีพระองคท์รงใชปั้ญหาเหลา่นีใ้นการชว่ยใหเ้ราเตบิโตขึน้   
และชว่ยใหเ้ราเรียนรูท่ี้จะพึ่งพาฤทธ์ิอ านาจของพระองคเ์พ่ือใหเ้ราผา่นพน้สถานการณท่ี์ยากล าบากเหลา่นี ้
ไปได ้(ดฟีูลิปปี 4:6 และยากอบ 1:2-8) 
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4. อธิษฐานส าหรับทุกส่ิง 

ฟีลิปปี 4:6  กลา่ววา่ จงเรียนรูท่ี้จะ “อธิษฐานเผ่ือทกุสิ่ง”  จงอธิษฐานเผ่ือความจ าเป็นของเราและ
อธิษฐานเผ่ือความจ าเป็นของคนอ่ืนดว้ย   จงเรียนรูว้ิถีตา่งๆ ในการอธิษฐานตอ่พระเจา้เก่ียวกบัสิ่งทัง้ปวงท่ี
เราเผชิญอยูใ่นแตล่ะวนั   ค  าท่ีส าคญัก็คือ “เรียนรู”้   ตอ้งใชก้ารฝึกฝนเพ่ือจะน าพระเจา้ใหเ้ขา้มาใน
ความคดิและชีวิตของเราเม่ือเราเผชิญกบัแตล่ะสถานการณ ์

อีกวิธีหนึ่งในการอธิษฐานก็คือดตูวัอยา่งค าอธิษฐานท่ีอยู่ในพระคมัภีร ์ และเอาตวัเองเขา้ไปในค า
อธิษฐานนัน้   ในขณะท่ีเราอ่านค าอธิษฐานเหลา่นัน้จงท าใหค้  าอธิษฐานนัน้กลายเป็นค าอธิษฐานส าหรบั
เราเอง     พระคมัภีรใ์หมห่ลายเลม่ท่ีเขียนโดยอาจารยเ์ปาโลไดร้วมเอาค าอธิษฐานตา่งๆ ไวด้ว้ย  ซึ่งปกติ
แลว้มกัจะอยูใ่นบทแรกๆ  (ดเูอเฟซสั 1:15-23) 

5. อธิษฐานตามทีพ่ระวญิญาณบริสุทธิท์รงน าใหอ้ธิษฐาน 

ก่อนท่ีพระเยซูเสดจ็กลบัสู่สวรรค ์พระองคต์รสักบัเหล่าสาวกของพระองคว์า่ภายหลงัจากท่ีพระองคท์รง
จากโลกนีไ้ปแลว้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะมาและชว่ยเรา   บางครัง้เราไมรู่ว้า่จะอธิษฐานอยา่งไรใน
สถานการณเ์กิดขึน้   ในเวลาเชน่นัน้เราสามารถขอใหพ้ระวิญญาณบรสิทุธ์ิชว่ยเราในการอธิษฐานได ้

เอเฟซัส 6:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ท้ังนีจ้งระวังตัวด้วย
ความเพยีรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพือ่ธรรมิกชนทุกคน  

พระคมัภีรย์งับอกเราดว้ยวา่แมเ้ราไมรู่ว้า่จะอธิษฐานอย่างไร  พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะทรงชว่ยเราใน
การอธิษฐาน 

โรม 8:26 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ในท านองเดยีวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนก าลังด้วย เพราะเราไม่รู้
ว่าเราควรจะอธิษฐานขอส่ิงใดอย่างไร  แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ใน
เมื่อเราคร ่าครวญอธิษฐานไม่เป็นค า 

  



36 คู่มือผู้เรียน 

ง. ประโยชนข์องการอธิษฐาน? 

1. การอธิษฐานช่วยใหเ้รารู้จักพระบดิาบนสวรรคม์ากขึน้ 

ส าหรบัครสิเตียนใหม่บางคนดเูหมือนวา่พระเจา้เป็นคนแปลกหนา้ส าหรบัเขา   แตย่ิ่งเราอธิษฐานมาก
เทา่ไหรเ่ราก็จะรูจ้กัพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้เทา่นัน้   เม่ือเหลา่อคัรสาวกขอใหพ้ระเยซูทรงสอนพวกเขาให้
อธิษฐานนัน้ พระเยซูใหค้  าอธิษฐานท่ีเรียบง่ายแก่พวกเขา ซึ่งเริ่มตน้ดว้ยการพดูคยุกบัพระบดิาบนสวรรค์
ของเรา 

มัทธิว 6:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

“ท่านท้ังหลาย จงอธิษฐานตามอย่างนีว่้า ข้าแตพ่ระบิดาแห่งข้าพระองคท้ั์งหลาย 
ผู้ทรงสถติในสวรรค ์ขอให้พระนามของพระองคเ์ป็นทีเ่คารพสักการะ”  

2. การอธิษฐานช่วยใหเ้ราค้นพบความช่วยเหลือของพระเจ้าใน
ยามจ าเป็น 

พระเจา้ทรงพรอ้มท่ีจะชว่ยเราตลอดเวลา    เราตอ้งเรียนรูท่ี้จะขอความชว่ยเหลือจากพระเจา้ในยามท่ี
เราเผชิญกบัความยากล าบาก 

ฮบีรู 4:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ฉะน้ันขอใหเ้ราท้ังหลาย จงมใีจกล้าเข้ามาถงึพระที่น่ังแห่งพระคุณ เพื่อเราจะ
ได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณทีจ่ะช่วยเราในขณะทีต่้องการ  

(ด ู2 โครนิธ ์12:7-10 และยากอบ 1:2-8 ดว้ย) 

3. การอธิษฐานช่วยใหเ้ราค้นพบสันตสุิขและเสรีภาพของ 
พระเจ้าทา่มกลางปัญหา 

เป็นเรื่องง่ายมากส าหรบัเราท่ีจะกงัวลหรือรูส้ึกไมส่บายใจเมื่อปัญหาตา่งๆ ประดงัเขา้มาในชีวิต    
การอธิษฐานจะชว่ยเพิ่มพลงัในการท าลายนิสยัและการตอบสนองแบบเดมิๆ ตอ่สถานการณท่ี์ยากล าบาก
เหลา่นีใ้นชีวิตของเรา 
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ฟีลิปปี 4:6-7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

อย่าทุกขร้์อนในส่ิงใดๆ เลย แตจ่งทูลเร่ืองความปรารถนาของท่านทุกอย่าง 
ต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ   แล้วสันตสุิข 
แห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ใน 
พระเยซูคริสต ์ 

4. การอธิษฐานช่วยใหเ้ราได้รับพระวญิญาณบริสุทธิ ์

หลงัจากท่ีพระเยซูเสดจ็กลบัสูส่วรรค ์บรรดาผูเ้ช่ือตา่งมารวมกนัเพ่ืออธิษฐานทกุวนัจนกระทั่งพวกเขา
ไดร้บัค าตอบพิเศษจากพระเจา้   พระวิญญาณบรสิทุธ์ิไดเ้สดจ็ลงมาบนพวกเขาในวิธีท่ีพิเศษมาก  พวกเขา
ตา่งพากนัพดูภาษาอ่ืนๆ (ดกิูจการฯ บทท่ี 2 และกิจการฯ 4:31) 

ส าหรบัพวกเราแตล่ะคนในปัจจบุนั  เรามีพระสญัญาท่ีวา่เม่ือเราเชิญพระเยซูเขา้มาสู่จิตใจของเราและ
ทลูขอพระองคอ์ภยับาปผิดของเรา  ณ วินาทีนัน้พระวิญญาณบรสิทุธ์ิจะเสดจ็เขา้มาในชีวิตของเรา 

ลูกา 11:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าท่านท้ังหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่าน้ันสัก
เท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถติในสวรรคจ์ะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่
ขอต่อพระองค ์ 

5. การอธิษฐานช่วยใหเ้ราค้นพบน า้พระทยัพระเจ้าส าหรับชวีติ
ของเรา 

พระคมัภีรห์ลายขอ้ส่ือถึงการท่ีพระเจา้ทรงวางแผนส าหรบัชีวิตของเรา   พระองคท์รง ตอ้งการใหเ้รา
เขา้ใจแผนการของพระองคท่ี์มีตอ่ชีวิตของเรา   การอธิษฐานเป็นสว่นส าคญัในการคน้พบสิ่งท่ีพระเจา้ทรง
ตอ้งการใหเ้ราท า   แมแ้ตพ่ระเยซูก็ยงัทรงอธิษฐานเก่ียวกบัสิ่งท่ีพระบดิาทรงตอ้งการใหพ้ระองคท์ า 

ลูกา 22:41-43 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แล้วพระองคด์ าเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหนิตก และทรงคุกเข่าลง
อธิษฐานว่า “ พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองคพ์อพระทัย ขอให้ถ้วยนีเ้ล่ือนพ้นไป
จากข้าพระองคเ์ถดิ แตอ่ย่างไรก็ดอีย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค ์แต่ให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองคเ์ถดิ”  ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงมาปรากฏแก่พระองค ์ช่วยชู
ก าลังพระองค ์
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6. การอธิษฐานช่วยใหเ้ราเตรียมพร้อมส าหรับการเสดจ็กลับมา
ของพระเยซู 

พระเยซูตรสัวา่พระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาอีก และเราควรเตรียมตวัใหพ้รอ้มในทกุเวลาเพ่ือรอการเสดจ็
กลบัมาของพระองค ์  สาวกของพระเยซูถามวา่เม่ือไหรท่ี่พระองคจ์ะเสดจ็กลบัมา แตพ่ระเยซูไมเ่คยใหว้นั
เวลาท่ีเจาะจงแก่พวกเขา   แตพ่ระองคต์รสัใหเ้หล่าสาวกเตรียมตวัใหพ้รอ้มอยูเ่สมอ   การอธิษฐานสามารถ
ชว่ยใหเ้ราจดจอ่อยูท่ี่จดุหมายปลาทางคือในสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุจรงิๆ   นั่นก็คือการเตรียมตัวใหพ้รอ้มส าหรบั
การเสดจ็กลบัมาของพระเยซู 

ลูกา 21:36 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะน้ันจงเฝ้าอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐานเพือ่ท่านท้ังหลายจะมกี าลังทีจ่ะพ้น
เหตุการณท้ั์งปวงซึ่งจะบังเกิดมาน้ัน และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษยไ์ด้”  

จ. เราจะได้รับค าตอบต่อค าอธิษฐานได้อย่างไร? 

1. คาดหวังว่าพระเจ้าจะตอบค าอธิษฐาน 

หากพระเยซูทรงดแูลชีวิตของเราอยูแ่ละเราทลูขอตามน า้พระทยัของพระองคแ์ลว้  เราก็สามารถ
คาดหวงัไดว้า่พระเจา้จะทรงตอบค าอธิษฐานของเรา (ดยูอหน์ 5:14-15)   เราทกุคนตา่งตอ้งการใหค้  า
อธิษฐานของเราไดร้บัค าตอบแตพ่ระเจา้มิไดป้ระทานสิ่งท่ีเราตอ้งการทกุครัง้ไป  เม่ืออธิษฐานจงใหค้  า
อธิษฐานของเราเจาะจงมากพอท่ีเราจะบอกไดว้่าพระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานของเราแลว้ 

หากเราไมไ่ดค้าดหวงัใหพ้ระเจา้ตอบค าอธิษฐานของเรา  ก็เป็นไปไดว้า่พระเจา้จะไมต่อบค าอธิษฐาน
นัน้  (ดยูากอบ 1:6-7) 

2. ยอมรับค าตอบของพระเจ้า 

บางครัง้ผูค้นคาดเดาว่าพระเจา้เพียงแตน่ั่งอยู่บนสวรรคแ์ละตรสัวา่ “ได”้ ในทกุครัง้ท่ีพวกเขาทลูขอ
บางอย่างจากพระองค ์   เม่ือเราทลูขอบางสิ่งจากพระเจา้จงตระหนกัวา่พระองคอ์าจใหห้นึ่งในสามของ
ค าตอบตอ่ไปนีก้บัเรา นั่นคือ พระองคอ์าจตอบวา่ “ได”้ “ไมไ่ด”้ หรือ “รอไปก่อน”   ไมว่่าค าตอบจะเป็นแบบ
ใดก็ตามพระองคป์รารถนาใหเ้รายอมรบั 
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อาจารยเ์ปาโลอธิษฐานดว้ยความปรารถนาอนัรอ้นรนถึงสามครัง้เพ่ือขอใหพ้ระเจา้ทรงน าเอาปัญหา
บางอย่างออกจากชีวิตของท่าน  แตค่  าตอบของพระเจา้ก็คือ “ไม”่    โดยพระเจา้ทรงบอกอาจารยเ์ปาโลวา่
พระองคจ์ะประทานพลงัท่ีทา่นจ าเป็นตอ้งมีในการกา้วผ่านปัญหานัน้  (2 โครนิธ ์12:7-10)    ใหพ้ิจารณา 
การตอบสนองของเปาโลเม่ือไดร้บัค าตอบวา่ “ไม”่ จากพระเจา้  

ฉ. เหตุใดเราจงึไม่ได้รับค าตอบส าหรับค าอธิษฐานของเรา? 

พวกเราสว่นใหญ่ตา่งเคยมีช่วงเวลาท่ีเราไดอ้ธิษฐานและทลูขอบางอยา่งจากพระเจา้ และเราไมไ่ดร้บั
สิ่งท่ีเราทลูขอนัน้   ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ บางครัง้พระเจา้ก็ทใหค้  าตอบวา่ “ไมไ่ด”้ หรือ “รอไปก่อน”    ไมไ่ด้
หมายความวา่พระเจา้ไมส่นใจเรา  พระเจา้ทรงตอ้งการท่ีจะอยูก่บัเราจรงิๆ  ในสดดีุ 145:18  กลา่ววา่  
“พระเจา้ทรงสถิตใกลท้กุคนท่ีรอ้งทลูพระองค ์ทกุคนท่ีรอ้งทลูพระองคด์ว้ยใจจรงิ”    

เหตผุล 5 ประการท่ีจะอธิบายวา่ท าไมเราจงึไมไ่ดร้บัค าตอบตอ่ค าอธิษฐานของเรา 

1. เราก าลังทูลขอพระเจ้าในส่ิงทีผ่ิดหรือไม่? 

เป็นไปไดว้่าแผนการของพระเจา้เพ่ือเรานัน้อาจแตกตา่งจากแผนการของเรา  บางครัง้สิ่งท่ีเราตอ้งการ
นัน้ไมใ่ชส่ิ่งท่ีพระเจา้ทรงวางแผนไวส้  าหรบัเรา    หากวา่เราไมไ่ดร้บัค าตอบส าหรบัค าอธิษฐานของเราแลว้
จงทลูขอพระเจา้ท่ีจะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจสิ่งท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการส าหรบัเรา   ในเวลาท่ีเราถามบางอยา่งจาก
พระเจา้นัน้บอ่ยครัง้แคไ่หนท่ีการตอบสนองจากสวรรคคื์อความเงียบ  

ยากอบ 4:14-15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แตว่่าท่านไม่รู้เร่ืองของพรุ่งนี ้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่
ปรากฏอยู่เพยีงช่ัวครู่แล้วก็หายไป แทนทีจ่ะพูดเช่นน้ันท่านท้ังหลายควรจะพูดว่า 
“ถ้าองคพ์ระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมชีีวิตอยู่ และจะกระท าส่ิงนีห้รือส่ิงน้ัน” 

ยากอบ 4:3 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพือ่สนองกิเลสตัณหาของท่าน 

บางครัง้เราทลูขอค าตอบบางอยา่งท่ีพระเจา้ไมท่รงพรอ้มท่ีจะประทานแก่เรา   เราอาจตอ้งการรูบ้างสิ่ง
เก่ียวกบัอนาคตของเรา แตก่ารตอบสนองของพระองคก็์คือ “เราจะยงัไมบ่อกเจา้ในวนันี”้    บอ่ยครัง้พระเจา้
มิไดท้รงเปิดเผยถึงอนาคตของเรา  เพราะพระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเรียนรูว้า่จะด าเนินอยูใ่นความเช่ือฟัง
พระองคอ์ย่างไร   พระเจา้ทรงรูว้า่เม่ือไหรคื่อเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะบอกเราเก่ียวกับอนาคตของเรา   เรา
จ าเป็นตอ้งเรียนรูห้นทางท่ีจะท าวนันีใ้หดี้ท่ีสดุ 
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2. เราก าลังยดึความบาปบางอย่างในชวีิตของเราหรือไม่? 

เม่ือเราเก็บง าความบาปบางอยา่งไวใ้นชีวิตของเรา  เราก็อาจก าลงัหยดุยัง้ค  าอธิษฐานของเรา  เพราะ
ความบาปจะแยกเราออกจากพระเจา้   น่ีไมไ่ดห้มายความวา่เราจ าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีดีพรอ้มสมบรูณก์่อน
พระเจา้จงึจะทรงตอบค าอธิษฐานของเรา    แทจ้รงิแลว้หลายครัง้พระเจา้ไดท้รงตอบค าอธิษฐานแมใ้น
ขณะท่ีผูค้นก าลงัด  าเนินอยู่ในบาป   แตค่วามบาปก็ไมอ่าจรกัษาเราไวใ้นความสมัพนัธท่ี์เปิดเผยกบัพระเจา้
ได ้

หากเราไมไ่ดร้บัค าตอบตอ่ค าอธิษฐานแลว้  เราอาจตอ้งการอธิษฐานวา่ “พระเจา้ขา้ หากวา่มีความ
บาปใดในชีวิตของขา้พระองคซ์ึ่งกีดขวางขา้พระองคจ์ากการไดย้ินค าตอบของพระองคต์อ่ค าอธิษฐานของ
ขา้พระองคแ์ลว้  ขอโปรดชว่ยใหข้า้พระองคเ์ห็นวา่ความบาปนัน้คืออะไร   ขา้พระองคต์อ้งการท่ีจะสารภาพ
และเขา้ใกลช้ิดกบัพระองค”์ 

สดุด ี66:18 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความช่ัวไว้ในใจข้าพเจ้า องคพ์ระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ  

สุภาษิต 28:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

บุคคลทีซ่่อนการละเมิดของตนจะไม่จ าเริญ  แตบุ่คคลทีส่ารภาพและทิง้ความช่ัว
เสียจะได้ความกรุณา  

3. เราก าลังปฏเิสธทีจ่ะฟังเสียงพระเจ้าหรือไม่? 

หากเราเตม็ใจท่ีจะฟังเฉพาะแตค่  าตอบว่า “ได”้ จากพระเจา้ในทกุครัง้ท่ีอธิษฐานแลว้ล่ะก็ จงอยา่แปลก
ใจเมื่อค าอธิษฐานของเราไมเ่คยไดร้บัค าตอบ    เราตอ้งมีทา่ทีดงัเชน่ค าอธิษฐานนี ้“พระองคเ์จา้ขา้ ขา้
พระองคต์อ้งการไดย้ินเสียงพระองค ์ ขอตรสัอะไรก็ตามท่ีพระองคท์รงตอ้งการจะบอก เพราะวา่ขา้พระองค์
ตอ้งการจะเช่ือฟังพระองค”์     

สุภาษิต 28:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัต ิแม้ค าอธิษฐานของเขาก็เป็นส่ิงน่าเกลียดน่าชัง  

4. บางค าอธิษฐานน้ันเป็นส่ิงทีม่เีงือ่นไข 

บางค าอธิษฐานไมไ่ดร้บัค าตอบจนกวา่เราจะท าในสิ่งท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราท าเสียก่อน   
บอ่ยครัง้การเช่ือฟังคือสิ่งท่ีเป็นเง่ือนไขของการไดร้บัค าตอบจากพระเจา้    เราไมอ่าจกลา่ววา่ “พระเจา้ขา้ 
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โปรดตรสักบัขา้พระองคใ์นสิ่งท่ีขา้พระองคต์อ้งการจะฟัง   แลว้ขา้พระองคจ์ะเช่ือฟังพระองค”์   แทนท่ีจะ
เป็นเชน่นัน้   เราควรจะพดูว่า “ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้พระองคพ์รอ้มท่ีจะเช่ือฟังพระองคใ์นวนันี ้และขา้พระองค์
จะเช่ือฟังพระองคที์ละยา่งกา้ว แมว้า่ขา้พระองคย์งัไมไ่ดย้ินค าตอบจากพระองคก็์ตาม” 

เง่ือนไขบางอยา่งท่ีอาจสง่ผลตอ่ค าอธิษฐานของเรา 

1. เราจ าเป็นตอ้งสารภาพความบาปของเรา 

2. เราจ าเป็นตอ้งรกัษาจิตส านึกผิดชอบใหบ้รสิทุธ์ิ 

3. เราจ าเป็นตอ้งแสดงความรกัตอ่คนอ่ืนอยูเ่สมอ 

4. เราจ าเป็นตอ้งใหอ้ภยัคนท่ีท าใหเ้ราเจ็บปวด 

1 ยอหน์ 3:22-24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

และเราขอส่ิงใดๆ เราก็ได้ส่ิงน้ันๆ จากพระองค ์เพราะเราประพฤตติาม 
พระบัญญัตขิองพระองคแ์ละปฏิบัตติามชอบพระทัยพระองค ์ และน่ีเป็น 
พระบัญญัตขิองพระองคค์ือว่าใหเ้ราท้ังหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค ์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามทีพ่ระองคไ์ด้ทรงบัญญัติไว้
แก่เรา   และทุกคนทีป่ระพฤตติามพระบัญญัตขิองพระองคก์็อยู่ในพระองค ์ และ
พระองคท์รงสถติอยู่ในคนน้ัน  เหตฉุะนีเ้ราจึงรู้ว่าพระองคท์รงสถติอยู่ในเรา  คือ
โดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองคท์รงโปรดประทานแก่เรา  

5. เราก าลังอยู่ในความสงสัยหรือไม่? 

บางครัง้ความสงสยัและความไมเ่ช่ือสามารถปิดกัน้ค  าอธิษฐานของเราจากการไดร้บัค าตอบ   หากเรา
ไมเ่ช่ือวา่พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเราแลว้ บางทีความสงสยัของเราเองท่ีเป็นสิ่งท่ีหยดุยัง้ค  าตอบนัน้ 

ฮบีรู 11:6 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แตถ่้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย  เพราะว่าผู้ที่
จะมาเฝ้าพระเจ้าได้น้ัน  ต้องเชื่อว่าพระองคท์รงด ารงพระชนมอ์ยู่และพระองค์
ทรงเป็นผู้ประทานบ าเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค ์

ยากอบ 1:6-7 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

แตจ่งใหผู้้น้ันทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ทีส่งสัยเป็นเหมือนคล่ืน
ในทะเล ซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผู้น้ันจงอย่าคิดว่าจะได้รับส่ิงใดจากพระเจ้าเลย 
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ช.  เราควรจะอธิษฐานเมือ่ไหร่? 

1. อย่าหยุดการอธิษฐาน 

1 เธสะโลนิกา 5:17 กลา่ววา่ “อยา่หยดุอธิษฐาน”   น่ีหมายความวา่ เราควรตระหนกัว่าพระเจา้ทรงฟัง
เราอยูเ่สมอ   เราสามารถสนทนากบัพระเจา้ไดท้กุเวลา  ดงันัน้เราควรมีทา่ทีของการอธิษฐานอยูเ่สมอ 

2. มเีวลาเฝ้าเดีย่วเป็นประจ าเพือ่การอธิษฐาน 

จงวางแผนใหมี้เวลาในแตล่ะวนัท่ีเราจะอยูต่ามล าพงัสกัชว่งเวลาหนึ่งเพ่ือการอธิษฐาน  (ดมูทัธิว 6:6) 

3. มกีลุ่มอธิษฐาน  

มีหลายโอกาสท่ีเราจะอธิษฐานรว่มกบัคนอ่ืนได ้เชน่ ในการนมสัการกลุม่เล็ก ในครสิตจกัร ในกลุม่ยอ่ย
ตา่งๆ และในการประชมุของครอบครวั ฯลฯ เป็นตน้ 

ซ. ท าไมการอธิษฐานจงึเป็นสิ่งทีย่ากเยน็เหลือเกนิ? 

อยา่ประหลาดใจหากพบวา่การอธิษฐานเป็นเรื่องยากอะไรเชน่นี ้  หากวา่เราไมค่อ่ยไดอ้ธิษฐานมา
ก่อนเราจะรูส้ึกวา่ตอ้งพยายามตอ่สูอ้ยา่งมาก    ไมมี่คาถาใดท่ีจะท าใหก้ารอธิษฐานกลายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้
อยา่งง่ายๆ และทนัทีทนัใดตลอดชีวิตของเรา   แตเ่ม่ือเราอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองเราจะเรียนรูว้ิธีท่ีจะท าให้
การอธิษฐานกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของเราได ้ 

1. เราก าลังโกรธพระเจ้าอยู่หรือไม่? 

เน่ืองจากประสบการณท่ี์เจ็บปวดในอดีตหลายครัง้ครสิเตียนตอ้งตอ่สูก้บัความโกรธท่ีมีตอ่พระเจา้  
“หำกพระเจำ้ทรงรกัฉนัจริงๆ แลว้ เหตใุดพระองคจึ์งทรงอนญุำตใหเ้รำตอ้งเจอกบัเรือ่งทีโ่หดรำ้ยเช่นนี?้”   

หรือบางทีความโกรธเกิดขึน้เพียงเพราะวา่เราไมไ่ดร้บัค าตอบจากพระเจา้ก็ได ้     

เม่ือคนท่ีใกลช้ิดเราก าลงัโกรธพระเจา้  สิ่งนีก็้อาจบั่นทอนความมั่นใจในพระเจา้ของเราดว้ยเช่นกนั   
อยา่ยอมใหปั้ญหาของคนอ่ืนปลน้ชิงการเขา้ใกลช้ิดพระเจา้ของเราไปเสีย  (ดโูยบ 21:15) 
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2. เราเชือ่ม่ันว่าพระเจ้าทรงฟังค าอธิษฐานของเราหรือไม่? 

การอธิษฐานอาจเป็นสิ่งท่ียากเย็นส าหรบัครสิเตียนใหม ่  เราอาจตัง้ค  าถามวา่ “จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ 
พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานของเราจรงิๆ?   อธิษฐานไปก็ดเูหมือนเราก าลงัพดูกบัตวัเอง” 

เราตอ้งประเมินค าอธิษฐานของเราตามท่ีพระคมัภีรไ์ดก้ล่าวไว ้ ไมใ่ชต่ามความรูส้กึหรือตามความคิด
ของเรา   พระคมัภีรบ์อกเราใหอ้ธิษฐาน 

มาระโก 11:24 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

เหตฉุะน้ันเราบอกท่านท้ังหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอส่ิงใด   
จงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับส่ิงน้ัน 

จงแนใ่จวา่เรา “ก าลงัเช่ือ” ในสิ่งเหลา่นัน้ท่ีสอดคลอ้งกบัน า้พระทยัของพระเจา้   การมีความเช่ือส าหรบั
สิ่งท่ีเราตอ้งการนัน้ไมใ่ชบ่ทสรุปของการไดร้บัค าตอบส าหรบัค าอธิษฐานอยา่งอตัโินมตัิ 

3. เราก าลังเผชญิกับปัญหาในชีวติอยู่หรือไม่? 

การอธิษฐานอาจเป็นสิ่งท่ียากเย็นหากวา่ท่านก าลงัตอ่สูก้บัการทดลองท่ีใหญ่หลวง หรือมีความกดดนั
ท่ีบา้น ความกดดนัเก่ียวกบังาน หรือในโรงเรียน  ก็เป็นไปไดท่ี้ทา่นอาจคิดว่าหากปัญหาเหลา่นีท้ว่มทน้ตวั
เราแลว้  เรายงัจะอธิษฐานไปท าไมเลา่? 

เม่ือปัญหารายลอ้มอยู่รอบตวัเราเชน่นี ้  เราย่ิงตอ้งท าใหก้ารอธิษฐานเขา้มีเป็นสว่นส าคญัในชีวิตมาก
ยิ่งขึน้   แมส้ถานการณต์า่งๆ จะดเูหมือนไม่ดีขึน้เลยก็ตาม     

ลูกา 18:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พระองคต์รัสค าอุปมาเร่ืองหน่ึงให้เขาฟัง เพือ่สอนว่าคนท้ังหลายควรอธิษฐานอยู่
เสมอ ไม่อ่อนระอาใจ 

ยากอบ 5:13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

มผู้ีใดในพวกท่านทนทุกขห์รือ จงให้ผู้น้ันอธิษฐาน มผู้ีใดร่าเริงยินดหีรือ จงให ้
ผู้น้ันร้องเพลงสรรเสริญ 
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4. เราก าลังเผชญิกับการกดขีข่่มเหงอยู่หรือไม่? 

เม่ือเราอยูร่ว่มกบัคนท่ีมกัก่อความยุง่ยากหรือตอ้งเผชิญกบัการกดข่ีขม่เหงจากคนอ่ืน   เราพดูกบั 
พระเจา้วา่อยา่งไร?  ค าอธิษฐานของเราเป็นอยา่งนีห้รือไม ่“พระองคเ์จา้ขา้ โปรดเอาขา้พระองคอ์อกไปจาก
ท่ีนีเ้สียที!  หรือเอาคนๆ นีอ้อกไปจากชีวิตของขา้พระองคเ์สียที!”  

พระเยซูทรงมีค าแนะน าส าหรบัเรา เก่ียวกบัวิธีท่ีเราควรอธิษฐานเม่ือมีคนมาท าใหชี้วิตของเรา
ยากล าบาก 

มัทธิว 5:44 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพือ่ผู้ทีข่่มเหงท่าน 

เม่ือเราแสวงหาท่ีจะท าใหพ้ระเจา้เป็นสว่นส าคญัท่ีสดุในชีวิตของเราแลว้ พระองคก็์จะชว่ยเหลือเรา   
พระเจา้จะประทานพลงัอ านาจ สติปัญญา และความรกัใหก้บัแตล่ะสถานการณท่ี์เราเผชิญอยู ่  ขอ
เพียงแตจ่งรกัษาการพดูคยุกบัพระเจา้ในทกุๆ วนั! 

 

หากตอ้งการอา่นและศกึษาเพิ่มเตมิ โปรดเย่ียมชมเว็บไซดข์องเราท่ี www.iteenchallenge.org. 
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