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พระองค์ เอง
โดย ด็อกเตอร์ เอ. บี. ซิมซัน
ข้าพเจ้าใคร่ จะพูดกับท่านถึงเรื่ องเกี่ยวกับพระเยซูโดยเฉพาะเท่านั้น ข้าพเจ้ามักจะได้ยินคนพูด
กันว่า “ฉันปรารถนาที่จะได้รับฤทธิ์ ของการหายโรค แต่ก็ไม่ได้รับ” บางครั้งเขาก็วา่ “ฉันได้รับแล้ว” ถ้า
ข้าพเจ้าจะย้อนถามเขาว่า “ท่านได้รับอะไร” บางทีเขาก็ตอบว่า “ฉันได้รับพระพร” บางทีเขาก็วา่ “ฉัน
จับเคล็ดได้แล้ว” และบางทีเขาก็ตอบว่า “ฉันได้รับฤทธิ์ ของการหายโรค” และบางคนก็ตอบว่า “ฉัน
ได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ ” แต่ขา้ พเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสอนเราว่า ในเรื่ องนี้
ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่การหายโรค ไม่ใช่การชาระให้บริ สุทธิ์ ไม่ใช่สิ่งนั้นหรื อสิ่ งนี้ แต่วา่ ที่ดียงิ่ ใหญ่กว่า
นั้นก็คือ พระเยซูคริ สต์พระองค์เอง
ความจริ งนี้มีปรากฎอยูใ่ นพระธรรมคัมภีร์บ่อย ๆ “บรรดาความทุกข์ ภัยไข้ เจ็บของเราท่ านได้
ทรงรั บเอาเอง” “พระองค์ เองได้ รับแบกความบาปของเราในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้ นั้น” เรา
ต้องการองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้น คนเป็ นอันมากมีแต่ทฤษฎี แล้วก็ไม่มีอะไรเลย เขามีความรู้เรื่ องการ
หายโรค มีก็แต่ในสมอง ในความรู ้สึก และในความตั้งใจ แต่จะเป็ นเพราะเหตุใด เขาจึงไม่มีพระองค์ใน
ชีวติ และในจิตใจ
ทั้งนี้ ก็คงเป็ นเพราะเขามีแต่เปลือกภายนอกที่เป็ นแบบเล็งถึงตัวจริ งของฝ่ ายจิตใจ
เท่านั้น
คราวหนึ่งข้าพเจ้าเห็นภาพรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งแกะสลักลงไว้ในแผ่นทองแดง
ด้วยฝี มืออันปราณี ต ถ้าท่านจะมองดูโดยใกล้ชิด แผ่นทองแดงนี้ก็เป็ นแต่เพียงตัวอักษรที่เขาได้จารึ กไว้
เท่านั้น แต่ถา้ จะมองดูในระยะไกล ๆ ก็จะเห็นเป็ นภาพดวงหน้าของท่านประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตัน
ดวงหน้าของท่านปรากฏออกมาจากแรงเงาของตัวอักษร ในระยะที่ไกลออกไปสักหน่อย และข้าพเจ้า
ได้เห็นคนไม่ใช่ตวั อักษร ไม่ใช่ความคิดเห็น ทาให้ขา้ พเจ้าได้นึกว่า “นี่เป็ นวิธีที่เราควรจะพิจารณาดู
พระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้า และเข้าใจพระดาริ ของพระองค์ เห็นพระพักตร์ของพระองค์ที่เต็มไปด้วย
ความรัก ส่ องออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ใช่ความคิดความเห็นหรื อหลักคาสอน แต่องค์พระเยซูคริ สต์
คือพระองค์เอง ผูท้ รงเป็ นชีวิต ทรงเป็ นรากฐาน พระองค์สถิตอยูก่ บั เราเป็ นนิตย์”
ข้าพเจ้าเคยได้อธิ ษฐาน อยูเ่ ป็ นเวลานาน เพื่อจะได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ และบางครั้งบาง
คราวข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้รับแล้ว และข้าพเจ้าก็พยายามยึดสิ่ งนี้ไว้มนั่ เกรงกลัวว่าจะหายไปเสี ย ซึ่ งทา
ให้ใจของข้าพเจ้าฝ่ อห่ อเหี่ ยว เพราะเกรงว่ามันจะหลุดหายไปเสี ยนัน่ เอง ตลอดคืนข้าพเจ้ามีจิตใจสะดุง้
ไม่ได้หลับเลย กลัวว่าสิ่ งที่ได้รับแล้วนั้นจะหายไป และก็จริ งอย่างว่า พอมีอะไรมากระทบกระเทือนทา
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ให้อารมณ์เสี ย สิ่ งที่ตวั นึกว่าได้รับก็หายไปเสี ยแล้ว ถูกแล้ว ก็จาต้องหายอยูเ่ อง เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ยดึ
เอา พระองค์เอง เหมือนกันกับที่ขา้ พเข้าได้ตกั น้ าแต่ถว้ ยเดียวจากสระน้ าใหญ่ ก็มวั พอใจอยูแ่ ต่แค่น้ า
ถ้วยเดียว เพราะกลัวว่าจะไม่มีน้ าพอต่อไป ที่จริ งข้าพเจ้าควรตักน้ าให้มากเท่าที่ขา้ พเจ้าจะตักได้
เมื่อข้าพเจ้าไปประชุมได้ยนิ เขาพูดกันถึงความยินดี และข้าพเจ้าก็พลอยมีความยินดีไปกับเขา
ด้วย แต่มีอยูไ่ ม่นานความยินดีน้ นั ก็หายไป ก็เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้มี พระองค์เอง ผูท้ รงเป็ นความยินดี
ของข้าพเจ้านัน่ เอง ในที่สุด พระองค์ได้ตรัสแก่ขา้ พเจ้าด้วยสาเนียงอันอ่อนหวานว่า “ลูกเอ๋ ย รับเอาตัว
ของเราซิ ให้เราเองอยูใ่ นดวงใจของเจ้า เราจะได้เป็ นบ่อเกิดแห่งความยินดีอนั ไม่มีที่สิ้นสุ ด” ในที่สุดเมื่อ
ข้าพเจ้าเลิกคิดถึงการชาระให้บริ สุทธิ์ และเมื่อข้าพเจ้าเพ่งเล็งพระเยซูคริ สต์ขา้ พเจ้าได้รับพระเยซูเอง
ไม่ใช่ชวั่ ครู ชวั่ ยาม แต่เพื่อเชื่ อตลอดไป โอ้ เมื่อข้าพเจ้าได้เห็น พระองค์เอง แล้ว ดวงใจของข้าพเจ้าก็
สงบสุ ข นี่แหละคือสิ่ งที่ถูก ทางที่ถูก และถูกอยูต่ ลอดสื บไปเป็ นนิตย์ ข้าพเจ้าไม่ได้มีอยูแ่ ต่ชวั่ ประเดี๋ยว
ประด๋ าว แต่ขา้ พเจ้าได้อยูใ่ น พระองค์เอง ทีเดียว ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะต้องการอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาให้
ข้าพเจ้ารู ้แน่วา่ มีอยูอ่ ย่างบริ บูรณ์พนู สุ ขทุกอย่าง จนทาให้ขา้ พเจ้ามองเห็นไปไกลว่า จะเป็ นอย่างไร ใน
เวลาอีกล้านปี ข้างหน้า “คราวนั้น ผูช้ อบธรรมจะรุ่ งเรื องอยูใ่ นเแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจแสงดวง
อาทิตย์” (มัทธิ ว 13:43) เมื่อนั้นเราจะได้มี พระองค์เอง อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการหายโรคก็เช่นเดียวกัน คือว่าพระเจ้าจะไขข้าพเจ้าเหมือนกับไขนาฬิกาที่
หมดลานแล้วก็ปล่อยให้ขา้ พเจ้าเดินต่อไปเหมือนอย่างเครื่ องจักรไม่ใช่เช่นนั้นเลย ข้าพเจ้าได้เห็นเช่นนี้
คือ พระองค์เอง ได้เข้ามาอยูภ่ ายในข้าพเจ้า แล้วทรงประทานสิ่ งที่จาเป็ นเฉพาะแต่ในเวลานั้นเท่านั้น
จริ งอยู่ ข้าพเจ้าต้องการมีไว้มาก ๆ ในคราวเดียว มีมากเหมือนอย่างเศรษฐี มีจนอิ่มใจ และมีพอไว้ใช้ได้
นานหลาย ๆ ปี และจะไม่ตอ้ งไปรบกวนพระองค์อีกในวันรุ่ งขึ้น พระเจ้าไม่เคยให้มากมายเช่นนั้น
ข้าพเจ้าไม่เคยมีความบริ สุทธิ์ หรื อฤทธิ์ หายโรคมากเกินกว่าที่ขา้ พเจ้ามีความจาเป็ นในเวลานั้น
ๆ
พระองค์ทรงให้พอแต่เฉพาะชัว่ โมงนั้น พระองค์ตรัสว่า “ลูกเอ๋ ย เจ้าต้องมาหาเราทุกลมหายใจ เพราะเรา
รักเจ้ามาก เราอยากให้เจ้าเข้ามาหาเราทุกเวลา ถ้าเราให้เจ้ามาก ๆ เจ้าก็จะทาต่อไปโดยไม่พ่ งึ อาศัยเรา
แล้วเจ้าก็จะไม่เข้ามาขอเราบ่อย ๆ แต่เจ้าต้องเข้ามาหาเราทุก ๆ วินาที และพิงอยูท่ ี่ทรวงอกของเราเสมอ”
พระองค์ได้ประทานทรัพย์สมบัติให้แก่ขา้ พเจ้าอย่างล้นเหลือเหมือนกับเงินนับล้านที่ฝากไว้ให้ขา้ พเจ้า
ในธนาคาร แล้วพระองค์ก็ให้สมุดเช็คเล่มหนึ่ง พร้อมกับข้อกติกาหนึ่งข้อเท่านั้นคือ “เจ้าจะเบิกเกินกว่า
ที่เจ้าต้องการไม่ได้ในครั้งหนึ่ ง ๆ” เมื่อเราจะเบิกเงินทีไร เราก็ตอ้ งการเช็คหนึ่งใบ เช็คทุกใบมีพระนาม
ของพระเยซูอยูแ่ ล้ว การทาเช่นนี้ทาให้พระองค์มีสง่าราศีมากยิง่ ขึ้น เชิดชูพระนามของพระองค์ไว้เหนือ
สรวงสวรรค์ และพระเจ้าก็ทรงได้เกียรติยศในพระบุตรของพระองค์
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ข้าพเจ้าต้องเรี ยนที่จะต่อชีวติ ของข้าพเจ้าจากพระองค์ทุก ๆ วินาที ทุก ๆ วินาทีขา้ พเจ้าต้อง
หายใจเอาพระองค์เข้า และหายใจเอาตัวเองออกมา เราต้องการชีวติ จิตใจและร่ างกายจากพระองค์ทุก ๆ
วินาที ท่านอาจจะว่า อย่างนี้ ก็แย่ เหมือนเป็ นทาส ไม่มีความสะดวกอะไรเสี ยเลย อะไรไม่มีความสะดวก
หรื อ เมื่อท่านอยูก่ บั คนที่ท่านรัก และขอจากผูท้ ี่รักท่าน จะเป็ นอย่างไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับคนรักย่อมต้อง
สบายและสะดวกเสมอ ความยุง่ ยากไม่มีกบั คนที่เรารักและกับคนที่รักเรา คนอื่น ๆ เขาอาจจะว่าลาบาก
แต่สาหรับเรากลับกลายเป็ นของธรรมดา มันสะดวกเหมือนอย่างบ่อน้ าพุไหลพลุ่งขึ้นมาเอง ไม่ตอ้ งออก
แรงและไม่ตอ้ งออกกาลัง ชีวิตแท้น้ นั เป็ นชีวิตง่าย ๆ มันไหลมาจนเปี่ ยมจนล้น
บัดนี้ขา้ พเจ้าขอโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า ข้าพเจ้ามี พระองค์เอง เต็มล้นอยู่ ข้าพเจ้าเป็ น
เหมือนขวดน้อย ๆ ที่ลอยอยูใ่ นทะเล ในขวดบรรจุน้ าทะเลจนเต็มขวดอยูใ่ นทะเล และทะเลอยูใ่ นขวด
เหตุฉะนั้นพระเยซูคริ สต์ทรงอยูใ่ นข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ นอกจากน้ าทะเลที่เต็มอยูใ่ น
ขวดแล้วก็ยงั มีน้ าทะเลทั้งมหาสมุทรด้วย สิ่ งสาคัญมีอยูว่ า่ ขวดใบนั้นจาเป็ นต้องให้มีน้ าเต็มอยูเ่ สมอ เติม
แล้วเติมอีกเติมอยูเ่ รื่ อย ๆ
บัดนี้ปัญหาสาหรับเราทุกคนมีอยูว่ า่ ไม่ใช่เราคิดอย่างไรสาหรับเรื่ องการหายโรคด้วยฤทธิ์ ของ
พระเจ้า แต่เราคิดอย่างไรถึงองค์พระเยซูคริ สต์ต่างหาก ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีเรื่ องหนึ่งมาคัน่ ข้าพเจ้าไว้จาก
พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าขอยกเรื่ องที่ขา้ พเจ้าได้สนทนากับเพื่อน ๆ มาเป็ นตัวอย่าง
เพื่อนพูดกับข้าพเจ้าว่า “ท่านได้รับการหายโรคโดยความเชื่อ”
“โอ ไม่ใช่ ข้าพเจ้าหายโรคโดยพระเยซูคริ สต์”
เพื่อนย้อนถามว่า “แตกต่างอย่างไรกัน?”
ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “โอ แตกต่างกันมาก”
ครั้งหนึ่งความเชื่อขวางข้าพเจ้าไว้ไม่ให้เข้าไปถึงองค์พระเยซูคริ สต์ คือข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้า
จะต้องปลุกความเชื่ อให้มากยิง่ ขึ้น ฉะนั้นข้าพเจ้าก็พยายามปลุกความเชื่อ ในที่สุดข้าพเจ้านึกว่าข้าพเจ้า
ได้ ถ้าข้าพเจ้าจะพึ่งพาอาศัยความเชื่อ ความเชื่ อก็จะช่วยข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าทูลพระองค์วา่ “ข้าพเจ้ามี
ความเชื่อแล้ว โปรดรักษาข้าพเจ้าให้หายโรคด้วย” ดูซินี่เป็ นการไว้วางใจของข้าพเจ้าเอง และไว้วางใจ
ในความเชื่อของตน ข้าพเจ้าขอให้พระองค์รักษาก็เพราะข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีความเชื่ อพอที่จะหายได้ ข้าพเจ้า
ไว้ใจความเชื่อนั้นมากกว่าไว้ใจ พระองค์เอง
พระเยซูเจ้าทรงอนุมตั ิให้มารมาล่อลวงใจข้าพเจ้าเพื่อพิสูจน์ความเชื่ อของข้าพเจ้า มารจึงขย้า
เหมือนอย่างสิ งโตที่แผดเสี ยงร้องน่ากลัว แล้วข้าพเจ้าก็กลายเป็ นคนหมดอาลัยตายอยาก กลายเป็ น
เหมือนคนที่ไม่มีความเชื่ อ พระเจ้าทรงยอมให้ความเชื่อของข้าพเจ้า ศูนย์หายไปหมด จนข้าพเจ้ารู้สึกตัว
ว่าข้าพเจ้าไม่มีความเชื่ อเหลืออยูส่ ักนิด ขณะนั้นดูเหมือนว่าข้าพเจ้าได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ตรัส
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อย่างอ่อนหวานว่า “ลูกเอ๋ ย ไม่เป็ นไร ดีแล้วที่เจ้า ไม่ มี อะไรเหลืออยูเ่ ลย แต่เรา เป็ น ผูท้ รงฤทธิ์ สมบูรณ์
เราเป็ นผูท้ รงรักสมบูรณ์ เราเป็ นความเชื่ อ เราเป็ นชีวิตของเจ้า เราเป็ นผูเ้ ตรี ยมพรให้แก่เจ้า และตัวเราเอง
ก็เป็ นพรของเจ้า เราเป็ นทุกสิ่ งภายใน เราเป็ นทุกสิ่ งภายนอก เราเป็ นทุกสิ่ งสาหรับเจ้าสื บไปเป็ นนิตย์” นี่
แหละ คือความเชื่อของพระเจ้า “และชีวติ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้ามีอยูโ่ ดยศรัทธา”
ไม่ใช่ความศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า แต่เป็ น “ความศรัทธาของพระบุตรของพระเจ้าที่มีอยูใ่ น
ข้าพเจ้า” อย่างนี้แหละถูกแล้ว ไม่ใช่เป็ นความเชื่อของท่าน ท่านเองไม่มีความเชื่อในตัวเองเลย พูดให้
เห็นง่าย ๆ ก็คือ ชีวิตที่มีอยูไ่ ม่ใช่เป็ นชีวติ ของท่าน และทุก ๆ สิ่ งที่มีก็ไม่ใช่ของท่าน ฉะนั้นความเชื่ อที่มี
อยูน่ ้ นั ก็ไม่ใช่ความเชื่ อของท่าน แต่เป็ นความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าต่างหาก ตัวเราเองไม่มีอะไร
มีแต่ความว่างเปล่า
ท่านจะต้องเป็ นคนที่เปิ ดใจออกเตรี ยมตัวพร้อมเสมอที่จะเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็ นผูก้ ระทาสิ่ ง
สารพัด ท่านต้องรับเอาความเชื่อของพระองค์เหมือนอย่างที่ท่านรับเอาชีวิตจากพระองค์ และรับการ
หายโรคจากพระองค์เป็ นแต่เพียงพูดว่า “ข้าพเจ้ามีชีวติ อยูโ่ ดยความเชื่ อของพระบุตรของพระเจ้า” ความ
เชื่อของข้าพเจ้าเองไม่มีค่าอะไรเลย ถ้าข้าพเจ้าจะอธิษฐานให้ใครหายโรคข้าพเจ้าจะพึ่งความเชื่อของ
ข้าพเจ้าเองไม่ได้เลย แต่ขา้ พเจ้าจะพูดว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าอยูท่ ี่นี่ ถ้าพระองค์อยากจะให้ขา้ พเจ้า
เป็ นลาธารพระพรสาหรับท่านผูน้ ้ ี ก็ขอทรงระบายฤทธิ์ ของพระองค์เข้าไปทางข้าพเจ้า จนจะพอเท่าที่
ข้าพเจ้าต้องการ” เป็ นเรื่ องง่าย ๆ เป็ นเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ และเป็ นเรื่ องของพระเยซู คริ สต์เท่านั้น
เดี๋ยวนี้ท่านได้ทูลถวายร่ างกายแก่องค์พระเยซูคริ สต์แล้วหรื อยัง ท่านได้อญั เชิ ญให้พระองค์เข้า
มาสถิตและเข้ามาทางานภายในตัวของท่านแล้วหรื อยัง พระเยซูคริ สต์เคยมีร่างกายเหมือนกับร่ างกาย
ของท่าน เว้นแต่ร่างกายของพระองค์ทรงเป็ นร่ างกายที่บริ สุทธิ์ สมบูรณ์ ไม่ใช่เป็ นร่ างกายอย่างคน
ธรรมดา แต่เป็ นร่ างกายของ “บุตรมนุษย์” ท่านเคยได้คิดบ้างหรื อเปล่าว่า ทาไมจึงมีชื่อว่า “บุตรมนุษย์”
บุตรมนุษย์น้ นั มีความหมายว่า องค์พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นแบบของมนุษย์ทวั่ ไปในโลก ทรงรวมมนุษย์
ทั้งสิ้ นไว้ในพระองค์ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นมหาบุรุษผูเ้ ดียว ที่ความเป็ นมนุษย์ทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นมีอยูใ่ น
พระองค์ ในพระองค์ทรงมีทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะมี ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มีอยูใ่ นมนุษย์น้ นั ก็มีอยูใ่ น
พระองค์ และความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าทั้งสิ้ นนั้นมีอยูใ่ นพระองค์ และความบริ บูรณ์ของมนุษย์ท้ งั สิ้ นก็
มีอยูใ่ นพระองค์ดว้ ย ฉะนั้นในพระองค์จึงมีทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์ตอ้ งการ
ความต้องการทุกอย่างในจิตใจของเรานั้นมีอยูอ่ ย่างสมบูรณ์ในพระทัยของพระองค์
คือ
พระองค์ได้ประทาน พระองค์เอง ให้แก่เรา ในร่ างกายของพระองค์มีทุกสิ่ งที่ร่างกายของท่านต้องการ
พระองค์ทรงมีจิตใจที่ประกอบด้วยกาลังซึ่ งใจของเราต้องการ พระองค์ทรงมีอวัยวะทุกส่ วน สมบูรณ์
ทุกอย่างไว้สาหรับเรา มิใช่มีไว้สาหรับพระองค์ พระองค์ไม่ทรงต้องการพระกาลังสาหรับ พระองค์เอง
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ฤทธานุภาพที่ทาให้พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ และอานาจทั้งสิ้ นที่อยูเ่ หนือธรรมชาติน้ นั เป็ น
ของพระองค์ก็จริ ง แต่มิได้ทรงมีไว้สาหรับ พระองค์เอง พระกายอันอัศจรรย์ของพระองค์น้ นั ควรเป็ น
ร่ างกายของท่าน ใจของท่านมีสิทธิ ที่จะดูดทุกสิ่ งได้ออกจากใจของพระองค์ ร่ างกายของท่านมีสิทธิ ที่จะ
ดูดเอาทุกสิ่ งออกจากร่ างกายของพระองค์ได้ ไม่วา่ กาลังวังชาสารพัดทั้งสิ้ น ฉะนั้นตัวท่านจึงไม่ใช่ตวั
ของท่าน แต่เป็ นชีวิตประเสริ ฐของพระบุตรของพระเจ้า ท่านจะยอมรับเอาองค์พระเยซูคริ สต์บดั นี้หรื อ
แล้วท่านจะไม่เฉพาะแต่หายโรคเท่านั้น แต่ท่านจะมีชีวิตใหม่ดว้ ย เป็ นชีวติ สมบูรณ์พูนสุ ขทุกอย่าง และ
ชีวติ อันสมบูรณ์น้ ี จะไหลพัดพาเอาเชื้ อโรคภัยไข้เจ็บออกไปเสี ยสิ้ นจากร่ างกายของท่าน แล้วบ่อน้ าพุก็
จะพลุ่งขึ้นประจาชีวติ ของท่าน ทาให้ชีวติ ของท่านสมบูรณ์พนู สุ ขทุกอย่าง เดี๋ยวนี้และเมื่อหน้า ขอให้
ท่านรับเอาพระองค์ผทู ้ รงเป็ นความครบถ้วนบริ บูรณ์
สมมุติวา่ ข้าพเจ้าจะเอาเครื่ องรางมายืน่ ให้แก่ท่านในวันนี้ หากพระเจ้าได้ประทานข้อลับลึกนี้
ให้แก่ขา้ พเจ้า แล้วสั่งข้าพเจ้าว่า “เจ้าจงไปบอกเล่ากล่าวเรื่ องแก่คนทั้งปวง ถ้าเขาจะรับเอาเขาก็จะมีฤทธิ์
ไม่วา่ เขาจะไปที่ไหน อยูใ่ นสารทิศใด ข้อลับลึกนี้จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ลาบาก อันตราย ความ
กลัว ความตาย และจะช่วยพาเขาไปถึงชีวติ คือ ชีวิตนิ รันดร์ ”
ถ้าสมมุติวา่ ข้าพเจ้าประกาศว่า ข้าพเจ้ามีขอ้ ลับลึกที่จะให้ท่านรับทรัพย์สมบัติหรื อตาแหน่งสู ง
ข้าพเจ้าเชื่ อเหลือเกินว่า คนเป็ นอันมากจะมาหาข้าพเจ้า จะต้องการห้องประชุมใหญ่เพื่อคนทั้งหลายที่จะ
มาฟังแต่สหายที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านพิจารณาความจริ งที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์ ซึ่ งประเสริ ฐ
กว่าเครื่ องราง ท่านอาจารย์เปาโลได้บอกเราว่า มีขอ้ ลับลึกที่ทรงปิ ดซ่อนไว้ต้ งั แต่สมัยโน้นลงมาจนสมัย
นี้ (ดูโคโลสี 1: 26) โลกแสวงหาข้อลับลึกนี้ไม่พบ นักปราชญ์ที่มาจากทิศตะวันออกก็หวังจะพบ แต่
พระเจ้าได้ตรัสไว้วา่ เดี๋ยวนี้ได้ทรงปรากฏแก่สิทธิ ชนของพระองค์ ท่านอาจารย์เปาโลได้ท่องเที่ยวไปทัว่
โลกในสมัยนั้น
เพื่อบอกเล่ากล่าวเรื่ องนี้ แก่ทุกคนที่สามารถจะรับเอาได้เคล็ดลับอันแสนง่ายนี้ก็คือ
“พระคริ สต์ สถิตอยู่ในท่ านทั้งหลายเป็ นที่ หวังว่ าจะได้ สง่ าราศี ”
เรื่ องนี้เป็ นเคล็ดลับใหญ่ยงิ่
และข้าพเจ้าอยากจะเรี ยนให้ท่านทราบ มิใช่ขา้ พเจ้าจะให้ได้
พระองค์เอง จะให้ ท่านสามารถรับเอาได้จากพระองค์ แต่ขา้ พเจ้าจะบอกเคล็ดลับให้ โอ เคล็ดลับอันนี้
อัศจรรย์และประเสริ ฐจริ ง หลายปี มาแล้วข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความกลัว ความทุกข์หนักอกหนักใจ
เนื่องมาจากความผิด ความบาป ข้าพเจ้าก็ทาตามเคล็ดลับนี้ ความกลัวและความบาปก็หายไปหมดสิ้ น
ต่อไปอีกหลายปี เกิดมีความบาปขึ้นอีก และการทดลองอย่างร้ายแรงเกินกว่าที่ขา้ พเจ้าจะทนได้ ข้าพเจ้าก็
ล้มลงอีก ข้าพเจ้าได้กลับมาหาพระองค์อีกเป็ นครั้งที่สอง พระองค์ทรงกระซิ บบอกข้าพเจ้าว่า “พระเยซู
คริ สต์ สถิตอยู่ในท่ าน” เมื่อนั้นข้าพเจ้าก็มีชยั ชนะ รับสันติสุขและพระพร
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คราวนั้นร่ างกายของข้าพเจ้าบอบบาง เจ็บออดๆ แอด ๆ ข้าพเจ้าต้องทางานหนักเสมอตั้งแต่อายุ
สิ บสี่ ปี ข้าพเจ้าต้องเรี ยนหนังสื อและต้องทางานด้วย ได้ทุ่มเทกาลังทั้งหมดลง เมื่ออายุได้ยสี่ ิ บเอ็ดปี
ข้าพเจ้าก็รับหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรใหญ่แห่ งหนึ่ง ร่ างกายของข้าพเจ้าทนไม่ไหว ล้มเจ็บ
ลงสัก 5-6 ครั้งร่ างกายอ่อนแอที่สุด นึกว่าคงล้มลงตายขณะที่กาลังเทศนา จะขึ้นที่สูงสักหน่อยก็หายใจ
ไม่ออก ก็เพราะโรคหัวใจพิการและโรคเส้นประสาท ข้าพเจ้าได้ยนิ เขาพูดกันถึงเรื่ องการหายโรคด้วย
ฤทธิ์ ของพระเจ้า แต่ขา้ พเจ้าไม่เชื่อ ข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้าต่อสู ้เรื่ องการหายโรคด้วยฤทธิ์ ของพระเจ้า ก็
เพราะข้าพเจ้าได้เรี ยนในโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมอย่างนั้น เขาสอนว่า ฤทธิ์ รักษาโรคนั้นมีไว้เฉพาะ
สาหรับสมัยโบราณเท่านั้น ไม่มีอีกแล้วในสมัยนี้ สมัยของการอัศจรรย์น้ นั ได้ผา่ นพ้นไปแล้ว สิ่ งที่ได้
เรี ยนมาและวิชาความรู้เป็ นเหตุขดั ขวางทาให้ขา้ พเจ้าไม่เชื่อ
ในที่สุดข้าพเจ้าก็ฝังทฤษฎีอย่างหลงผิดนี้เสี ย เมื่อ “พระเจ้าได้ทรงกระซิ บเคล็ดลับนี้ให้แก่
ข้าพเจ้า” เคล็ดลับนี้คือ “พระเยซูคริ สต์ สถิตอยู่ในท่ าน” ข้าพเจ้าก็ได้รับเอาพระองค์เป็ นพระเจ้าแห่ง
ร่ างกายของข้าพเจ้าเหมือนทรงเป็ นพระเจ้าของจิตใจของข้าพเจ้าอย่างนั้นแต่น้ นั เป็ นต้นมาข้าพเจ้า
กลายเป็ นคนแข็งแรง การงานที่ทาไปก็กลายเป็ นความชื่นชมยินดี หลายปี ข้าพเจ้าได้ทางานหนักในเมือง
นิวยอร์ คในฤดูร้อน ไม่ได้พกั ผ่อนแต่เทศนาแก่ฝงู ชนหลายที่หลายแห่ง ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เคยทาการหนัก
อย่างนี้มาแต่ก่อนเลย นอกจากนี้การงานของโรงเรี ยนพระคริ สตธรรมมีมาก และงานขีดเขียนอีก
มากมายหลายอย่าง พระเจ้ามิได้ทรงรักษาให้หายโรคเท่านั้น ยิง่ ไปกว่านั้นพระองค์ได้ทรงประทาน
พระองค์เอง ให้แก่ขา้ พเจ้า จนทาให้ขา้ พเจ้าไม่กงั วลถึงร่ างกายนี่แหละเป็ นอนามัยที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าได้
ประทานให้ขอบพระคุณพระองค์ผทู้ รงรักษาข้าพเจ้าไว้ให้พน้ จากโรคภัย หายจากโรคเส้นประสาท พ้น
จากความกังวลห่วงใยได้รับชีวติ ผ่องใส เต็มไปด้วยความชื่นอกบานใจในการงานของพระองค์ นี่แหละ
คือสันติสุขและความยินดี
นอกจากนี้สมองของข้าพเจ้าก็ทึบ จะคิดจะอ่านก็เชื่องช้า ช่างไม่วอ่ งไวเสี ยเลย ข้าพเจ้าอยาก
เขียนอยากพูดเพื่อองค์พระเยซูคริ สต์ อยากมีความจาไว้ได้มาก ๆ แม้วา่ จะมีความรู ้นอ้ ยก็สามารถที่จะทา
การได้มาก ข้าพเจ้าจึงได้นาเรื่ องนี้ เข้าเฝ้ าทูลขอต่อพระคริ สต์ ข้าพเจ้าได้ทูลถามว่า พระองค์จะช่วยให้
ข้าพเจ้ามีสติปัญญาที่จะจาได้ดี ได้หรื อไม่ พระองค์ตรัสตอบว่า “มีซิลูกเอ๋ ย เรานี่แหละเป็ นสติปัญญา
ของเจ้า” ข้าพเจ้ามักพูดผิดทาผิดเสมอ และทาให้ขา้ พเจ้าเสี ยใจบ่อย ๆ และคิดว่าจะไม่ทาผิดอีกที ตั้งแต่
พระองค์ตรัสว่า “เรานี่แหละเป็ นสติปัญญาของเจ้า” ข้าพเจ้าสามารถที่จะมีความคิดของพระเยซูคริ สต์ได้
พระองค์ทรงโปรดให้เรามีความนึกคิด และทาให้ความคิดความเห็นทุกอย่างอยูใ่ นการเชื่ อฟังต่อองค์
พระคริ สต์ พระองค์ทรงทาให้หวั และสมองถูกต้องคล่องแคล่วได้ ข้าพเจ้าจึงรับเอาทั้งหมดจากพระองค์
แต่น้ นั เป็ นต้นมาสมองของข้าพเจ้าแจ่มใส จะทาอะไรๆ ก็วอ่ งไวคล่องแคล่วไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อย ก่อน
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โน้นข้าพเจ้าแต่งบทเทศน์ได้อาทิตย์ละสองบทเท่านั้น คาเทศนาทุก ๆ ครั้งต้องเปลืองเวลาถึงสามวัน แต่
เวลานี้ขา้ พเจ้ามีเรื่ องราวมากมายที่จะต้องเขียน มีการประชุมหลายแห่งที่จะต้องไปนาประชุม แต่การ
งานทุกอย่างช่างง่ายสะดวกและสนุกจริ ง ๆ พระองค์เจ้าได้ทรงช่วยสมองของข้าพเจ้าให้ดีข้ ึน เท่ากับที่
พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
นอกนั้นข้าพเจ้ามักมีจิตใจลังเล จะคิดทาอะไรมักจะมีใจไม่แน่นอน ข้าพเจ้าทูลถามพระองค์วา่
“พระองค์จะทรงเป็ นน้ าใจของข้าพเจ้าไหม?” พระองค์ตรัสตอบว่า “ได้ซิ ลูกเอ๋ ย พระเจ้าเองทรงทาทรง
คิดทรงนึกทรงตั้งใจในตัวของเจ้า” ครั้นแล้วพระองค์ได้ทรงสอนให้ขา้ พเจ้ารู ้วา่ เวลาไหนควรจะอ่อน
เวลาไหนควรจะแข็ง เวลาไหนควรจะยอม และเวลาไหนไม่ควรจะยอม หลายคนมีการตัดสิ นใจเด็ดขาด
แต่เขาขาดกาลเทศะ ถูกที่แต่ผดิ เวลา ถูกการแต่ผดิ กาลดังนี้ ข้าพเจ้าจึงได้เข้าเฝ้ าพระองค์ทูลขอพระกาลัง
ในเรื่ องนี้ สาหรับการงานของพระองค์ พระองค์ไม่เคยทรงทาให้ขา้ พเจ้าผิดหวังสักครั้งเดียว
เหตุน้ ี ขา้ พเจ้าจึงขอชี้แจงและเชิญชวนให้ท่านรับเอาเคล็ดลับลึกนี้คือ “พระเยซูคริ สต์ สถิตอยู่ใน
ท่ าน” ไว้ช่วยท่าน ท่านสามารถรับเอาได้ ขอให้เกิดประโยชน์แก่ท่านมากยิง่ กว่าที่เกิดประโยชน์แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู ้สึกว่าข้าพเจ้าเพิ่งเริ่ มต้นเรี ยนเริ่ มต้นรู ้ และได้เรี ยนได้รู้วา่ เกิดผล ได้ผลดีจริ ง ๆ ขอเชิ ญ
รับเอา แล้วเชิญทาไปตลอดกาลนิรันดร์ พระองค์เองทรงเป็ นสารพัดทุกสิ่ งทรงเป็ นคุณซ้อนคุณ ทรงเป็ น
กาลังเหนือกาลัง ทรงเป็ นสง่าราศีรุ่งโรจน์ ตั้งแต่เวลานี้เป็ นต้นไป ไม่มีที่สิ้นสุ ด
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