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“หลักข้ อคิดทีถ่ ่ ายทอดต่ อไปได้ ”
คืออะไร ?
เมื่อองค์พระเยซูคริ สต์ทรงบัญชาให้อคั รสาวกทั้ง 11 คนของพระองค์ ผูซ้ ่ ึ งเคยติดสอยห้อยตาม
พระองค์ สมัยที่พระองค์ยงั ทรงกระทาการอยูบ่ นพื้นภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้
เป็ นสาวกนั้น พระองค์ได้กาชับเขาว่า ให้สอนสาวกรุ่ นใหม่เหล่านั้นในสิ่ งที่พระองค์เคยสอนเขามาแล้ว
ต่อมาอาจารย์เปาโลก็ได้กาชับทิโมธี ในทานองเดียวกันว่า “จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้
ยินดีจากข้าพเจ้า....ไว้กบั คนที่สัตย์ซื่อ ที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย”
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่มีโอกาสให้คาปรึ กษาและคลุกคลีกบั นักศึกษา คนทัว่ ไป และศิษยาภิ
บาลจานวนนับแสน ๆ คนนั้น ผูร้ ่ วมงานในองค์การของข้าพเจ้าค้นพบว่าสมาชิกในคริ สตจักรมากมาย
รวมถึงคนเหล่านั้นที่เทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองค์ดว้ ยความสัตย์
ซื่ อ ยังไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และ
ท้อแท้ใจ เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะเป็ นพยานนาคนเชื่ อในพระเยซู
ในโครงการแก้ปัญหาทั้งสามประการนี้ องค์การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริ สต์แก่นกั ศึกษา
และมวลชนทัว่ โลก ได้จดั เตรี ยมหลักสู ตรชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” ขึ้น ซึ่ งเราได้อภิปรายถึง
หลักความจริ ง ที่พระเยซูได้สอนแก่อคั รสาวกของพระองค์
คาว่า “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นั้นหมายถึงแนวความคิด หรื อหลักแห่งความจริ ง ซึ่ ง
สามารถที่จะสอนกันเป็ นทอด ๆ ไปได้ คือจากคริ สเตียนรุ่ นนี้ ต่อไปยังคริ สเตียนรุ่ นหลัง โดยไม่
ผิดเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย
“หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้” นี้ ได้เก็บรวบรวมไว้โดยการพิมพ์เป็ นหนังสื อ ทาเป็ นฟิ ล์ม
อัดเสี ยงไว้ในม้วนเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็ นภาษาที่สาคัญ ๆ หลายภาษา ซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้
เปลี่ยนชีวติ ของคนนับล้านในโลกนี้ก็ได้
เราสนับสนุนให้ท่านเรี ยนรู ้หลักความคิดเหล่านี้จนช่ าชองเป็ นตอน ๆ ไป จนกว่าท่านพร้อมที่
จะสอนคนอื่นต่อไป คือ “คนที่สัตย์ซื่อที่สามารถสอนคนอื่นได้ดว้ ย” ในการทาเช่นนี้เราก็จะสามารถนา
ประชาชนชายหญิงจานวนล้าน ๆ เข้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นวิถีทางที่จะกระทาให้มหา
บัญชาของพระองค์สาเร็ จได้ในยุคนี้
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วิธีทจี่ ะมีชีวติ ทีซ่ าบซ่ านเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อศิษยาภิบาลผูอ้ าวุโสที่มีชื่อเสี ยงดีคนหนึ่ง ได้ฟังคาปราศรัยของข้าพเจ้า ในหัวข้อ “วิธีที่จะมี
ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ท่านกล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า “นับจากคืนนี้เป็ นต้นไป
ชีวติ ของผมจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย ผมเป็ นศิษยาภิบาล 20 กว่าปี แล้วแต่ไม่เคยเข้าใจแจ่มแจ้งถึงวิธีที่จะ

รับฤทธิ์ เดช และดาเนิ นชีวติ อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนกระทัง่ บัดนี้ ผมจึง
ต้องรี บกลับไปสอนให้สมาชิกคริ สตจักรได้รู้ถึงเรื่ องนี้โดยเร็ ว”
นักธุ รกิจที่ปลดเกษียณแล้วและภรรยาของเขา ได้เดินทางไกลถึงครึ่ งทวีป เพื่อมาพบปะกับ
ข้าพเจ้ายังสานักงานเขากล่าว่า “หลังจากที่ได้เรี ยนรู้ถึงวิธีที่จะทาให้จิตใจ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์แล้ว ชีวิตของผมกับภรรยาได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ เดี๋ยวนี้ไม่วา่ เราไปที่ไหน เรา
จะต้องเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์เสมอ ที่เรามาเยีย่ มท่านในโอกาสนี้ ก็เพื่อขอร้องให้ท่านสอนถึงวิธีที่จะ
ทาให้ชีวติ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่ประชาชนทัว่ ไปทางโทรทัศน์ คาสอนง่าย ๆ
ของท่าน ทาให้เราได้รับพระพรจริ ง ๆ ฉะนั้นเราจึงอยากมีส่วนช่วยให้ท่านได้สอนเรื่ องนี้ แก่คนอื่น ๆ
ด้วย”
ประสบการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนับหมื่นนับพันครั้งกับนักศึกษา ศิษยาภิบาล และกับคนทัว่ ไป
หลังจากที่เขาได้คน้ พบวิธีที่จะทาให้ชีวติ จิตใจ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความ
เชื่อตามคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์

การค้ นพบทีส่ าคัญ
ถ้าหากท่านยังไม่เคยรับประสบการณ์น้ ีมาก่อน ท่านควรรู ้ถึงวิธีที่จะให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ นชี วติ จิตใจของท่าน โดยความเชื่อ (คืออยูใ่ ต้การบังคับบัญชาและรับฤทธิ์ เดช
ของพระองค์) ประสบการณ์น้ ีจะเป็ นการค้นพบครั้งสาคัญที่สุด ในชีวติ การเป็ นคริ สเตียนของท่าน
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ขอให้เราพิจารณากันอย่างถี่ถว้ น
ถึงคาตรัสครั้งสุ ดท้ายที่พระเยซูได้ตรัสแก่อคั รสาวกของ
พระองค์ ที่ภูเขามะกอกเทศ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปสู่ สวรรค์เพียงเล็กน้อย พระองค์ได้ทรงสั่งให้
อัครสาวกของพระองค์ ออกไปประกาศพระกิตติคุณทัว่ โลก เพื่อสอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวก แต่
พระองค์ทรงสัง่ เขา ไม่ให้ออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่าเขาจะได้รับฤทธิ์ เดชจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมา
เหนื อท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูดาย แคว้นสะมาเรี ยและ
จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

พระเยซูทรงแนะนาว่า “ถึงแม้วา่ ท่านอยูก่ บั เรามาสามปี กว่าแล้วก็ตาม ท่านเคยได้ยนิ เราสอน
ประชาชน และเคยได้เห็นเรารักษาคนเจ็บป่ วย และกระทาให้คนตายฟื้ นขึ้นมาถึงกระนั้นก็ตาม เพียงแต่
นี้ยงั ไม่พอ ท่านจะต้องได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อที่จะทาให้ท่านเกิดผล
ในการเป็ นพยานเพื่อเรา ทัว่ โลกนี้”

ฤทธิ์เดชในการเป็ นพยานเพือ่ พระคริสต์
หลังจากที่ได้ฟังคาปราศรัยของข้าพเจ้าแล้ว มีนกั ศึกษาที่ทอ้ ใจมากคนหนึ่ง มาปรึ กษากับ
ข้าพเจ้า เป็ นเวลาหลายเดือนแล้วที่นกั ศึกษาผูน้ ้ ีได้ใช้เวลาวันละ 3 ชัว่ โมง ในการอ่านพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ในการอธิ ษฐาน และในการเป็ นพยานแต่วา่ เขายังไม่เคยนาคนหนึ่งคนใดมาหาพระเยซูคริ สต์เลย
หลังจากที่สนทนากันสักพักหนึ่ง จึงรู ้วา่ ปั ญหาของเขาคือ เขายังไม่ได้รับฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และชีวติ ของเขายังไม่ได้รับการครอบครองโดยพระองค์ ถึงแม้วา่ เขามีความประสงค์เช่นนั้น
เราได้ร่วมใจกันอธิ ษฐานโดยความเชื่อ และนักศึกษาผูน้ ้ นั ได้ขอรับฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ โดยพึ่งอานาจสิ ทธิ์ ขาดแห่งพระวจนะของพระเจ้า ในวันนั้นเองเขาได้นาคนแรกมาเชื่อพระเยซู
และวันต่อไป เขาได้นาคนอีกคนหนึ่งมาหาพระเยซูคริ สต์ และตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นไป เขาได้นาคนอื่น ๆ
อีกนับร้อย มาพบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา แท้จริ งนับตั้งแต่วนั นั้น ชีวิตของเขา ได้รับการเปลี่ยนแปลง
อย่างสิ้ นเชิง
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นักธุ รกิจที่มีชื่อเสี ยงมากคนหนึ่ง ได้มารับการอบรมที่สานักงานใหญ่ของเรา นักธุ รกิจคนนี้
เป็ นลูกชายของศิษยาภิบาล เติบโตขึ้นภายใต้อิทธิ พลของคริ สตจักร เขาเคยรับตาแหน่งที่สาคัญหลาย
อย่างในคริ สตจักร และในสมาคมคริ สตจักรในรัฐของเขามาแล้ว แต่ถึงกระนั้นเขายังไม่เคยนาใครมา
เป็ นคริ สเตียนเลย

เกิดผลทวีคูณ
ในระหว่างที่นกั ธุ รกิจคนนี้ได้รับการอบรม
เขาได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะทาให้ชีวติ จิตใจของเขา
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเขาได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีที่จะนาคนอื่นมาหาพระเยซูคริ สต์
ด้วย ตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นมา เขาได้นาคนนับร้อย ๆ มาเชื่อพระเยซูคริ สต์ และเขาได้ฝึกสอนศิษยาภิบาล
และคริ สเตียนทัว่ ไป ที่สถาบันอบรมวิธีการประกาศซึ่ งเราได้จดั ตั้งขึ้น ให้รู้จกั วิธีนาคนอื่นมาเชื่ อในพระ
เยซู คนที่รักการฝึ กสอนจากเขา ได้นาคนอื่น ๆ จานวนหลายพันคนมาเชื่อเป็ นคริ สเตียน
ศิษยาภิบาลคนหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกถึง 1500 คนในคริ สตจักร มาเข้ารับการอบรมในสถาบัน
อบรมศิษยาภิบาลเพื่อการประกาศ ที่สานึกงานใหญ่ของเรา ศิษยาภิบาลผูน้ ้ ี ได้อธิ ษฐานขอรับเอาฤทธิ์
เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีนาคนมาเชื่อพระเยซูคริ สต์ บ่ายวันหนึ่ งเขาออกไปเป็ น
พยานเพื่อพระเยซู และได้นาสิ บสี่ คนในจานวนสิ บห้าคน จากกลุ่มที่เขาสนทนาด้วยมาเป็ นคริ สเตียน
เขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมาก่อนเลย เมื่อเขากลับไปยังคริ สตจักร เขาก็เป็ นคนใหม่ ในไม่ชา้
สมาชิกนับร้อยในคริ สตจักร ก็ได้อธิ ษฐานขอรับเอาฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ต่อมาสมาชิก
เหล่านั้นมีความกระตือรื นร้นในการเป็ นพยาน และได้นาคนเป็ นจานวนมากมาเชื่ อพระเยซูคริ สต์

เผชิญชีวติ ครั้งสาคัญ
ชีวติ คริ สเตียน เป็ นชีวติ ที่น่าตื่นเต้นที่สุด เป็ นชีวติ ที่มีเป้ าหมายและฤทธิ์ เดชของพระเจ้า พระ
คริ สต์ได้ทรงสัญญาไว้อย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวว่า “ผูท้ ี่วางใจในเรา จะกระทากิจการซึ่ งเราได้กระทานั้น
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ด้วย และเขาจะกระทากิจการที่ยงิ่ ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะว่าเราได้ไปถึงพระบิดาของเรา สิ่ งใดที่ทา่ น
ทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทาสิ่ งนั้น”
จริ งอยู่ ตามลาพังความสามรถของเราแล้ว เราไม่สามารถที่จะกระทากิจที่ยงิ่ ใหญ่ ซึ่ งพระองค์
ทรงสัญญาไว้น้ นั ให้สาเร็ จได้ แต่พระคริ สต์เองซึ่ งประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเรา โดยฤทธิ์ เดชแห่งการ
ฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ ทรงดารงอยูใ่ นร่ างกายของเรา ทรงคิดด้วยพลังสมองของเรา ทรงรักด้วย
จิตใจของเรา ตรัสผ่านริ มฝี ปากของเรา พระองค์เองประทานฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพื่อที่จะให้เรากระทาการที่ใหญ่ยงิ่ สาเร็ จ เราไม่สามารถนาคนอื่นมาเชื่ อพระเยซูได้ ด้วยสติปัญญา หรื อ
วาทศิลป์ หรื อบุคคลิภาพของเรา
พระเจ้าผูเ้ สด็จมารับสภาพเป็ นมนุษย์ และเสาะแสวงหาผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด พระองค์น้ นั
แหละทรงสามารถที่จะช่วยเราได้ พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็ นผูห้ าคนดัง่
หาปลา” เป็ นหน้าที่ของเราที่จะติดตามพระองค์ และเป็ นหน้าที่ของพระองค์ที่จะช่วยเราให้สามารถนา
คนมาหาพระองค์ คริ สเตียนศตวรรษแรกมีชีวติ อยูใ่ ต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ
ได้รับฤทธิ์ เดชของพระองค์
เพราะเหตุน้ ีพวกเขาจึงสามารถคว่าโลกได้ดว้ ยความรักของพระองค์ที่
ซาบซ่านอยูใ่ นชีวติ ของเขา
เมื่อเหล่าสาวกได้มีชีวติ ที่ซาบซ่านและเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว เขาจึงได้รับ
ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าซึ่ งเปลี่ยนชีวติ จิตใจของเขาจากการเป็ นคนขี้ขลาด ไปเป็ นคนที่ประกาศเรื่ องของ
พระเยซูอย่างกล้าหาญ พระเจ้าได้ทรงใช้พวกเขา ให้เปลี่ยนวิถีประวัติศาสตร์ ของโลก ฤทธิ์ เดชแห่งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งอยูใ่ นอัครสาวกในสมัยแรกนั้นสามารถที่จะซาบซ่านเปี่ ยมล้นในชีวติ ของท่านใน
สมัยนี้
เพื่อจะกระทาให้ท่านดาเนิ นชีวติ ในความบริ สุทธิ์
และได้ผลในการรับใช้พระเยซูคริ สต์
เช่นเดียวกัน

การไม่ รู้ จักพระวิญญาณบริสุทธิ์
แต่ก็น่าเศร้าสลดใจที่คริ สเตียนนับไม่ถว้ น ยังไม่รู้เลยว่า องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือผูใ้ ดหรื อ
ถ้าเขารู ้ เขาก็ยงั ไม่ทราบว่า จะรับฤทธิ์ เดชของพระองค์ได้อย่างไร ฉะนั้นเขาจึงดาเนินชีวิตอยู่ โดย
ปราศจากประสบการณ์ในการมีชีวติ ครบบริ บูรณ์ ซึ่งพระเยซูทรงสัญญาไว้วา่ ผูท้ ี่เชื่ อวางใจในพระองค์
ทุกคนจะได้รับ
บ่อยครั้ง ข้าพเจ้าระลึกถึงความแตกต่างระหว่างคริ สตจักรในสมัยนี้ กับคริ สตจักรในสมัยแรก
เจ.บี. ฟิ ลิปส์ ได้เขียนไว้ในคานาของหนังสื อชื่อ จดหมายฝากไปยังคริ สตจักรในยุคแรก เขากล่าวว่า
“ความแตกต่างเป็ นอันมาก ระหว่างคริ สเตียนสมัยปั จจุบนั กับคริ เตียนที่เราอ่านพบในจดหมาย
ฝ่ ายเหล่านี้ (จดหมายฝากในพระคริ สตธรรมใหม่) คือว่า สมัยปั จจุบนั เราถือเอาการปฏิบตั ิมาก่อน แต่
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สาหรับคริ สเตียนสมัยแรกเขาถือเอาประสบการณ์เป็ นสิ่ งสาคัญ เรามักจะบัน่ ทอนคาสั่งสอนของคริ ส
เตียน ให้เหลือแต่เพียงกฎเกณฑ์แห่งชีวติ จิตใจเท่านั้น แต่สาหรับพวกเขาแล้ว การเป็ นคริ สเตียน คือการ
รับเอาชีวติ ใหม่ที่มีคุณภาพสู ง เขาไม่ลงั เลใจในการที่จะประกาศว่า พระคริ สต์ทรงพระชนม์อยูใ่ นชีวิต
จิตใจของเขา”

ฤทธิ์เดชในศตวรรษแรก
ฤทธิ์ เดชในสมัยศตวรรษแรก คือฤทธิ์ อานาจขององค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงฟื้ นคืนพระชนม์ซ่ ึ ง
พระองค์ประทานให้แก่เรา โดยผ่านทางองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสามารถเป็ นของท่านได้ในวันนี้
เช่นเดียวกัน ท่านได้รับฤทธิ์ เดชนี้ในชีวติ ของท่านแล้วหรื อยัง ชีวติ ของท่านมีชยั ชนะและเกิดผลในการ
เป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์หรื อไม่ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าคาสอนที่สาคัญที่สุด ที่ขา้ พเจ้าสามารถหยิบยืน่ ให้แก่คริ ส
เตียนทั้งหลาย คือคาสอนเกี่ยวกับเรื่ องชีวิตที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ข้าพเจ้าได้
สอนคริ สเตียนทั้งหนุ่มและแก่นบั หมื่นนับแสนทัว่ โลก ให้ทราบถึงความจริ งอันนี้ขา้ พเจ้ายังไม่ได้สอน
คาสอนใด ๆ ที่ได้เห็นพระเจ้าทรงใช้ในการเปลี่ยนชีวิตมนุษย์มากมาย ยิง่ กว่าหลักคาสอนเรื่ องนี้
ถ้าท่านยังไม่ได้รับชีวติ อันครบบริ บูรณ์ ไว้เป็ นมรดกของท่าน ตามที่พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้
หรื อถ้าท่านไม่นาคนมาเชื่ อในพระองค์เป็ นประจา แต่ท่านมีความประสงค์อย่างจริ งใจที่จะทาเช่นนั้น
ข้าพเจ้ามีข่าวดีที่จะบอกให้ท่านทราบ

คาถามต่ าง ๆ เกีย่ วกับองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
คาตอบของคาถามต่อไปนี้ จะทาให้ทา่ นมีความรู ้อย่างแจ่มแจ้ง และได้รับประสบการณ์ในการ
ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คาถามแรกคือองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือใคร?
คาถามที่สอง เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมา? คาถามที่สาม ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ คือชีวิตชนิดใด? คาถามที่สี่ เหตุใดคริ สเตียนโดยทัว่ ไป จึงไม่มีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
และคาถามสุ ดท้ายทาอย่างไรชีวติ ของเราจึงจะซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์?

1. องค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คอื ใคร
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นเพียงรู ปเงา หรื อพลังอานาจที่
ปราศจากตัวตนพระองค์มิใช่เป็ นเมฆหมอกที่ลอยอยูใ่ นเวหา แต่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระ
ชนม์อยู่ ทรงเพียบพร้อมไปด้วยพระลักษณะแห่งการเป็ นพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระภาคที่สามแห่ง
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ตรี เอกนุภาพของพระเจ้า พระองค์ทรงสภาพเท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระบุตร เรามี
พระเจ้าองค์เดียว แต่พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นตรี เอกนุ ภาพ
ข้าพเจ้าไม่สามารถจากัดความคาว่า ตรี เอกนุ ภาพของพระเจ้าได้ ไม่มีใครทาได้ ศาสตราจารย์ที่
มหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ คนหนึ่งกล่าวว่า “ใครก็ตามที่ปฏิเสธตรี เอกนุภาพของพระเจ้า คนนั้นจะ
สู ญเสี ยจิตวิญญาณของตนใครก็ตามที่พยายามจะเข้าใจถึงตรี เอกนุภาพของพระเจ้า คนนั้นจะเสี ยจริ ต”
เราผูม้ ีความรู ้จากัด ไม่สามารถที่จะหยัง่ รู ้ถึงสภาพของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งไม่มีขอบเขตจากัดได้
เราไม่สามารถที่หาตัวอย่างอะไรมาประกอบคาอธิบายเรื่ อง
ตรี เอกนุภาพของพระเจ้าได้
เพียงพอ ตัวอย่างบางประการ ก็พอมองเห็นภาพได้ เช่น มนุษย์มีร่างกาย มีจิตใจและมีวญ
ิ ญาณ มนุษย์ที่
แท้จริ งคือส่ วนไหน หรื ออีกตัวอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าจะบอกว่า สารเคมี H2O เป็ นของเหลวเป็ นของแข็ง
หรื อเป็ นไอ สุ ดแล้วแต่วา่ มันจะอยูใ่ นลักษณะใด เป็ นน้ า เป็ นน้ าแข็ง หรื อไอน้ า ถ้าจะถามว่า อะไรคือ
H2O ก็ตอบไม่ได้ ผูช้ ายคนหนึ่งเป็ น สามี เป็ นบิดาและเป็ นบุตรด้วย แต่เขาก็ยงั เป็ นชายคนเดียว จะหา
ตัวอย่างมาอธิ บายถึงเรื่ อง ตรี เอกนุภาพนี้ยาก แต่ก็หวังว่า ตัวอย่างที่ยกมานี้ จะบ่งให้เห็นว่า พระเจ้าทรง
พระชนม์อยูใ่ นลักษณะใด

2. เหตุใดพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเสด็จมา
องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อที่จะเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซูคริ สต์
และเพื่อที่จะนาผูเ้ ชื่ อทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทั้งมวล ในค่าคืนวันนั้น ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึ งบนไม้
กางเขน พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสแก่พวกอัครสาวกของพระองค์วา่ “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลาย คือ
การที่เราจะไปนั้น จะเป็ นประโยนช์แก่ท่านเพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้นจะมิได้มาหาท่าน แต่ถา้
เราไป เราจะใช้พระองค์น้ นั มาหาท่าน.... แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริ งมาแล้ว พระองค์จะนาท่าน
ทั้งหลายไปสู่ ความจริ งทุกอย่าง....และจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู ้สิ่งเหล่านี้ ซึ่ งจะเกิดขึ้น พระองค์จะให้เรา
มีเกียรติยศเพราะพระองค์จะเอาเรื่ องของเรา สาแดงแก่ท่านทั้งหลาย”
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมา เพื่อที่จะกระทาให้เรารู ้จกั พระเยซูคริ สต์ โดยการบังเกิดใหม่
เพื่อที่จะประทานฤทธิ์ เดชให้แก่เรา ในการดาเนินชีวิต และในการที่จะบอกให้คนอื่นรู ้ถึงชีวติ ที่ครบ
บริ บูรณ์ ตามที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสัญญาไว้ แก่ทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจพระองค์

ทรงเปิ ดเผยความจริง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจให้มนุษย์เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ข้ ึน เมื่อเราอ่านพระ
คัมภีร์ พระองค์ทรงสาแดงความจริ งแก่เรา ข้าพเจ้าอ่านข้อความบางตอนในพระคัมภีร์ ซึ่ งข้าพจ้าได้อ่าน
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มาแล้วหลายครั้งหลายหนเมื่อข้าพเจ้าต้องการรู ้ความจริ งบางประการ ประเดี๋ยวนั้น ข้อความในตอนนั้น
ก็เริ่ มมีชีวติ ชี วาขึ้นสาหรับข้าพเจ้า เหตุใดจึงเป็ นเช่นนี้ คาตอบก็คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงกระทา
ให้พระวจนะของพระเจ้า มีความหมายแจ่มแจ้งแก่ขา้ พเจ้า เมื่อข้าพเจ้าต้องการความจริ งตอนหนึ่งตอน
ใดพระคัมภีร์เป็ นหนังสื อที่มีชีวติ อยู่ ซึ่ งได้รับการดลใจให้เขียนขึ้นโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยเหตุน้ ี
คนที่จะเข้าใจพระคัมภีร์ได้ คือคนที่ดารงชีวิตอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อข้าพเจ้าอธิ ษฐาน (นอกจากคาอธิ ษฐานสารภาพบาป) ข้าพเจ้าไม่มีความหวังว่า พระเจ้าจะ
ตอบคาอธิ ษฐานของข้าพเจ้า นอกจากข้าพเจ้าดาเนิ นชีวิตอยูต่ ามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นเดียวกัน เมื่อ
ข้าพเจ้าเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ขา้ พเจ้าไม่มีความหวังว่าจะมีใครรับเชื่ อเลย นอกจากข้าพเจ้าดาเนินชีวิต
อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งที่เป็ นศิษยาภิบาล กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ผมไม่ชอบพูดถึงแต่เรื่ องพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ซ้ าแล้วซ้ าอีก ผมอยากจะพูดถึงเรื่ องพระเยซูคริ สต์เท่านั้น” ข้าพเจ้าจึงเตือนเขาว่า พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมาเพราะเหตุน้ ี คือเพื่อที่จะเทิดทูลพระเกียรติของพระเยซูคริ สต์
ถ้าหากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ทรงกระทาการในจิตใจของคนหนึ่งคนใดแล้ว คนนั้นก็ไม่
สามารถที่จะรู ้จกั กับพระเยซู ได้ เพราะองค์พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่จากน้ าและ
พระวิญญาณ ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” ถ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ทรงช่วยเราแล้ว เรา
จะอธิ ษฐานไม่ได้ เราจะดาเนินชีวติ อยูด่ ว้ ยความบริ สุทธิ์ ไม่ได้ และเราจะเป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์
อย่างเกิดผลไม่ได้ เราไม่สามารถที่จะกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเพื่อองค์พระเยซูคริ สต์ หรื อพระองค์ก็ไม่
สามารถที่จะกระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด เพื่อเราได้เช่นเดียวกัน นอกจากอาศัยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์

3. ชีวติ ทีซ่ าบซ่ านเปี่ ยมล้ น ไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คอื ชีวติ
ชนิดใด
ชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้น ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือชีวติ ที่ติดสนิท แน่นแฟ้ นอยูใ่ น
พระเยซูคริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จมา เพื่อที่จะเทิดทูนพระสง่าราศีของพระเยซู เพราะฉะนั้น
ถ้าเรามีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ ชีวติ ของเราจึงติดสนิทอยูใ่ นพระคริ สต์ “ถ้า
เราดาเนินอยูใ่ นความสว่าง เหมือนที่องค์สถิตอยูใ่ นความสว่าง” “พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์จะทรง
ชาระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น” เรามีชีวติ อยูภ่ ายใต้ความครอบครองของพระคริ สต์ เพราะคา
ว่า “ซาบซ่านเปี่ ยมล้น” หมายความว่าอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา (ไม่ใช่เป็ นเหมือนหุ่ นยนต์ แต่ได้รับ
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การทรงนาและฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) ถ้าหากเรามีชีวติ อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระ
คริ สต์ พระองค์ก็ทรงบงการทุกอย่าง ในร่ างกายของเรา หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระชนมชีพของ
พระองค์จะดารงอยูใ่ นชีวิตของเรา
ความจริ งในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ นี้ มหัศจรรย์เหลือที่จะเข้าใจได้ คือว่าพระคริ สต์สถิตอยู่
ในเรา และทรงสาแดงความรักของพระองค์ผา่ นชีวติ ของเรา มาตรฐานแห่งชีวิตคริ สเตียนนั้นสู งมาก ไม่
มีใครสามารถดารงชี วติ อยูใ่ นระดับมาตรฐานนั้นได้ นอกจากองค์พระเยซูคริ สต์โดยเหตุที่พระองค์สถิต
อยูใ่ นชีวติ ของเรา พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะช่วยเราทุกคน ให้ดารงชีวติ อยูเ่ หนื อชีวติ ธรรมดา โดย
การไว้วางใจพระองค์
ถ้าเราเต็มใจที่จะให้พระคริ สต์สถิตอยูใ่ นชีวติ ของเราพระองค์ก็จะทาให้เราเกิดผลฝ่ ายจิต
วิญญาณ คือ ผลแห่งพระวิญญาณ การนาคนอื่นมาเชื่ อพระองค์ เปรี ยบประดุจเถาองุ่นที่เจริ ญงอกงามดี
ย่อมจะเกิดผลดีดว้ ย พระเยซูคริ สต์ตรัสไว้ในพระธรรมมาระโก 1:17 ว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้ง
ท่านให้เป็ นผูห้ าคน ดังหาปลา” ฉะนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของเราที่จะติดตามพระเยซูคริ สต์ และติดสนิทอยูใ่ น
พระองค์ และเป็ นหน้าที่ของพระองค์เอง ที่จะช่วยให้เรานาคนอื่นมาเชื่อพระองค์
ในพระธรรมยอห์น 15:8 พระองค์ตรัสไว้เหมือนกันว่า “พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะ
เหตุน้ ี คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมา ท่านก็เป็ นสาวกของเรา” คริ สเตียนบางคนอาจจะมีความกระตือรื น
ร้น ในการรับใช้พระเจ้า เขาอาจจะเป็ นนักเทศน์ หรื ออาจจะดารงตาแหน่งในคริ สตจักรเป็ นมัคนายก
เป็ นผูป้ กครอง แม้แต่เป็ นครู สอนวรี วารศึกษาแต่กระนั้นก็ตาม ชีวติ ของเขาอาจไม่เกิดผลเพื่อพระเยซู
คริ สต์โดยการนาคนอื่นมาเชื่อพระองค์ เพราะเหตุวา่ ชีวติ จิตใจของเขามิได้ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์

วิธีทจี่ ะเกิดผลทางจิตวิญญาณ
มีบางคนอ้างว่า “ผมเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ โดยการมีชีวติ อยูอ่ ย่างรอบคอบให้คนอื่นเห็น”
แต่วา่ การที่จะมีชีวติ อยูอ่ ย่างรอบคอบนั้นยังไม่พอ ผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียนมากมาย ก็มีชีวติ อยูอ่ ย่าง
รอบคอบในทางศีลธรรมเหมือนกันองค์พระเยซูคริ สต์ ได้ตรัสไว้วา่ มีทางเดียวเท่านั้นที่จะแสดงให้คน
อื่นเห็นว่า เราเป็ นสาวกที่แท้จริ งของพระองค์ คือเราต้องเกิดผล และผลนั้นคือการนาคนอื่นมาเชื่อองค์
พระผูช้ ่วยให้รอด ในขณะเดียวกันก็มีชีวติ อยูใ่ นทางบริ สุทธิ์ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ถามนักศาสนศาสตร์
ชื่อดังคนหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ วา่ “การที่คนหนึ่งคนใดเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไป
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไม่ได้นาคนอื่นเข้ามาหาพระเยซูคริ สต์น้ นั จะเป็ นไปได้ไหม” เขาตอบ
ข้าพเจ้าอย่างจริ งจังว่า “ไม่ได้เด็ดขาด”
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โดยเหตุผลอะไรที่ทาให้นกั ศาสนศาตร์ ผนู ้ ้ นั ต้องให้คาตอบอย่างเฉี ยบขาดเช่นนั้น ก็คือว่า องค์
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมา “เพื่อเสาะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด” และพระองค์ได้ “ทรง
เลือกสรร และตั้งเราไว้” เพื่อที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งความรัก และการอภัยโทษของ
พระองค์แก่ทุกคนในโลกนี้ ถ้าเราไม่ยอมเป็ นพยานเพื่อพระองค์ดว้ ยริ มฝี ปากของเรา ก็เท่ากับเราฝ่ าฝื น
มหาบัญชาของพระองค์ เช่นเดียวกับการที่เราไม่ดาเนินชีวิตอันบริ สุทธิ์ เพื่อพระองค์ อย่าหวังเลยว่าพระ
เจ้าจะครอบครองชีวิตจิตใจ และประทานฤทธิ์ เดชแก่คริ สเตียนที่ฝ่าฝื นพระบัญชาทั้งสองประการนี้
ชายหนุ่มคนหนึ่งพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผมเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์มาหลายปี แล้ว แต่ไม่มีผลอะไร
เลย ผมไม่ทราบว่าผมทาผิดตรงไหน” หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้อธิบายให้เขาฟังถึงวิธีการ ที่จะทาให้ชีวติ
จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้วเราจึงร่ วมใจกันอธิ ษฐาน ชายหนุ่มคนนั้น
อธิษฐานด้วยความเชื่อ เพื่อขอให้ชีวติ จิตใจของเขาซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และ
ในทันทีทนั ใดนั้น พระเจ้าได้ทรงกระทากิจการของพระองค์ในชีวติ จิตใจของเขา โดยให้เขาไปนาคน
อื่นเป็ นจานวนมากมาเชื่อพึ่งพระองค์
เมื่อเราได้รับฤทธิ์ เดชจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการเป็ นพยานเพื่อพระองค์น้ นั บุคลิกลักษณะ
ของเราก็จะเปลี่ยนใหม่ดว้ ยเช่นเดียวกัน เมื่อเราเดินตามพระวิญญาณอย่างสม่าเสมอ และชีวติ ของเราอยู่
ในความครอบครองของพระวิญญาณ
ผลของพระวิญญาณก็จะเกิดขึ้นในชี วติ ของเราเช่นเดียวกับที่
อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ ในพระธรรมกาลาเทีย 5: 22, 23 อาจารย์เปาโลได้กล่าวว่า “ฝ่ ายผลของพระ
วิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดีความสัตย์ซื่อ
ความสุ ภาพอ่อนน้อม การรู ้จกั บังคับตน”

วิกฤตการ และวิวฒ
ั นาการในชีวติ
ชีวติ คริ สเตียน มีความสัมพันธ์กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท้ งั ในทางวิกฤตการ และวิวฒั นาการ
ที่วา่ วิกฤตการนั้นหมายถึงการที่เราเรี ยนรู ้วา่ ชีวิตคริ สเตียน คือชีวติ แห่งความเชื่อ ไม่ใช่ชีวติ ที่ข้ ึนอยูก่ บั
การปฏิบตั ิ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (“คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ”) ที่วา่
วิวฒั นาการ หมายถึงชีวติ ที่ดาเนินอย่างสม่าเสมอโดยฤทธิ์ เดช และการบังคับบัญชาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และผลของพระวิญญาณก็จะบังเกิดขึ้นในชีวติ ของเขา
เราควรระมัดระวังในเรื่ อง การเสาะแสวงหาประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ อย่างพึ่งพิง
ความรู้สึกแปลก ๆ เราต้องยึดเอาพระวจนะของพระเจ้า เป็ นรากฐานแห่งการเจริ ญเติบโตขึ้นในความ
เชื่อ พระธรรมเอเฟซัส 5:18 หนุนใจให้เรามีชีวติ อยู่ โดยการนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และโดยพึ่ง
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ พร้อมกับคาหนุนใจ ในพระธรรม โคโลสี 3:16 ซึ่ งว่า “จงให้พระวาทะของพระ
คริ สต์ดารงอยูใ่ นตัวท่านอย่างบริ บูรณ์”
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ผลแห่งการที่ พระวาทะของพระคริ สต์ดารงอยูใ่ นตัวเราอย่างบริ บูรณ์ และการที่เรามีชีวติ จิตใจ
ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทาให้เราพูดถึงองค์พระเยซูคริ สต์และร้องเพลงสดุดี
เพลงนมัสการ เพลงสรรเสริ ญ ด้วยใจโมทนาและขอบพระคุณพระเจ้า

พระวิญญาณประทานความเข้ าใจในพระวจนะ อย่างแจ่ มแจ้ ง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่เราต้องรู ้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณของ
พระองค์ เราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ นอกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ส่องสว่างอยู่
ภายในชีวติ จิตใจของเรา และพระองค์ทรงกระทาการในชีวติ จิตใจของเรา แต่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง
ชีวติ จิตใจของเรา นอกเหนือพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้
เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระวจนะของพระเจ้าสมดุลกันในชีวติ ของผูเ้ ชื่อแล้ว ชี วติ ของผู ้
เชื่อจะมีฤทธิ์เดชและเกิดผลมาก เป็ นที่เทิดพระเกียรติและสง่าราศีขององค์พระเยซูคริ สต์ เมื่อเรายอมให้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ควบคุมบังคับบัญชาชีวติ ของเรา และประทานฤทธิ์ ให้แก่เราและเมื่อเราราพึงถึง
พระวจนะของพระเจ้า และท่องจาจนขึ้นใจชีวิตของเราก็จะสาแดงความสว่างงามของพระคริ สต์ และผล
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังที่อาจารย์เปาโลได้ระบุไว้ในพระธรรม กาลาเทีย 5:22,23 นั้น บวกกับการที่
ชีวติ ของเราเกิดผลในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ย่อมแสดงว่าองค์พระเยซูคริ สต์ทรงพระชนม์อยูใ่ น
ชีวติ จิตใจของเรา
แท้จริ ง การมีชีวติ จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นผลกระทาให้มี
ชีวติ อันครบบริ บูรณ์อย่างเหลือล้น ครั้งหนึ่งพระเยซูคริ สต์ได้ประกาศแก่ประชาชนว่า “ถ้าผูใ้ ดกระหาย
ผูน้ ้ นั จงมาหาเราและดื่ม ผูท้ ี่วางใจในตัวเรา ตามที่มีคาเขียนไว้แล้วว่า แม่น้ าที่มีน้ าธารงชีวติ จะไหล
ออกมาจากภายในผูน้ ้ นั ” ท่านอัครสาวกยอห์นได้อธิ บายเพิ่มเติมว่า “สิ่ งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระ
วิญญาณ ซึ่งผูท้ ี่วางใจในพระองค์จะได้รับ”
นี่แหละคือ “ชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์” แต่ถึงกระนั้นก็มีคริ สเตียนเป็ นจานวนมาก ที่ยงั ไม่มี
ประสบการณ์เช่นนี้เลย
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4. เหตุใดคริสเตียนโดยทัว่ ไป จึงไม่ มชี ีวติ ทีซ่ าบซ่ านล้ นไปด้ วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์
คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากการเชื่ อฟังพระเจ้า และชีวติ จิตใจของเขามิได้
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ด้วยเหตุผลสองประการประการแรก ก็คือ เขาขาดความรู ้
ความเข้าใจ ประการที่สอง เขาขาดความเชื่อ

ขาดความรู้ ความเข้ าใจ
ข้าพเจ้าเชื่ อว่า คนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียนนั้น ถ้าเขารู ้จกั วิธีที่จะเป็ นคริ สเตียน และเข้าใจถึงชีวติ
อันน่าตื่นเต้นและมหัศจรรย์ ที่พระเยซูคริ สต์ประทานให้แก่ผทู ้ ี่ไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ เขาก็จะ
กลับใจมาเชื่อเป็ นคริ สเตียน ท่านเคยคิดไหมว่า ผูท้ ี่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะปฏิเสธไม่ยอมรับองค์
พระคริ สต์ ถ้าหากเขาเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขา และรู ้วา่ พระองค์จะทรงยกโทษความผิด
บาปของเขาและประทานชี วิตนิรันดร์ ให้แก่เขา
และรู ้วา่ เขาสามารถรับชีวติ ใหม่
ที่เต็มไปด้วย
ความหมายและจุดมุ่งหมาย
ผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียน ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนี้ เขาจึงยังคงดารงชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากการ
เชื่อฟังพระเจ้า ปฏิเสธความรัก และการอภัยโทษบาป และคริ สเตียนที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังก็เช่นเดียวกัน เขา
ดาเนินชี วติ อยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และปราศจากผล เพราะเขาไม่เข้าใจว่า องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือผูใ้ ด และ
ชีวติ ที่มีฤทธิ์ เดช อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั น่าตื่นเต้นและสดชื่นเพียงไร
นับตั้งแต่วนิ าทีแรกที่เราบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ เราก็ได้รับฤทธิ์ เดชในการที่จะเจริ ญเติบโต
ขึ้น เป็ นคริ สเตียนที่สมบูรณ์ในพระคริ สต์แล้ว แต่ถึงกระนั้น คริ สเตียนโดยทัว่ ไปยังไม่เข้าใจถึงวิธีที่จะ
ดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่ อ เขามีชีวติ ขึ้น ๆ ลง ๆ สุ ดแล้วแต่อารมณ์
ในพระธรรมโรม บทที่ 7 อาจารย์เปาโลได้เขียนบรรยายถึงลักษณะของคริ สเตียนที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อ
หนังว่า “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทาของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้ามุ่งทาสิ่ งที่ขา้ พเจ้าปรารถนาจะ
กระทา แต่กลับทาสิ่ งที่ขา้ พเจ้าเกลียดชังนั้น โอ ข้าพเจ้าเป็ นคนที่น่าสมเพชรอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วย
ข้าพเจ้าให้พน้ จากร่ างกายซึ่ งเป็ นของความตายได้”
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คริสเตียนฝ่ ายเนือ้ หนัง
ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 3 อาจารย์เปาโลได้บรรยายถึงลักษณะคริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนัง คริ ส
เตียนเช่นนั้นน่าสมเพชรจริ ง น่าสมเพชรยิง่ กว่าผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเสี ยอีก เขาเคยมีประสบการณ์
แห่งความยินดี และพระพรในการสนิทสนมกับพระเจ้า แต่เขาได้สูญเสี ยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ
พระองค์ และไม่รู้วา่ จะกลับคืนดีกบั พระเจ้าได้อย่างไร คริ สเตียนชนิดนี้ จะไม่เคยมีความอิ่มอกอิ่มใจกับ
ชีวติ เก่า ๆ ที่ผา่ นมา และขณะที่เขาเสาะแสวงหาสันติสุข และความสมหวังในชีวติ เขาก็กลายเป็ นคนที่
เห็นแก่ตวั แทนที่จะยึดเอาพระเยซูเป็ นจุดศูนย์กลางแห่งชีวิตของเขา
ผลที่สุด เขายิง่ มีความวุน่ วายและกลุม้ ใจ และไม่รู้วา่ จะทาอย่างไร เขาไม่ทราบถึงวิธี ที่จะ
ดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่ อ เพราะเขาดารงชีวิตอยูโ่ ดยอารมณ์และความรู ้สึกเขา อาศัยความพากเพียร
พยายามของตนเอง แทนที่เขาจะไว้วางใจพระเจ้า เขาไม่รู้จกั วิธีที่จะหยุดยั้งการมีชีวติ ฝ่ ายเนื้อหนัง และ
เขาก็ไม่รู้จกั วิธีที่ที่จะเป็ นคริ สเตียนเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย มีผเู ้ ดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ ของ
เขาใหม่ได้ คือองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
จงจาไว้วา่ เมื่อสมัยองค์พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ได้ตรัสไว้วา่ เราผู ้
เป็ นคริ สเตียน จะกระทาการใหญ่ยงิ่ กว่าพระองค์ เราจะกระทาการใหญ่ยงิ่ กว่าพระเยซูได้อย่างไร
นอกจากอาศัยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น
ให้เราคิดดูซิวา่
ชีวติ คริ สเตียนคือชีวิตแห่งความมหัศจรรย์ เป็ นชีวติ ที่เหนื อชีวิตธรรมดา
เรื่ องราวของคริ สเตียน ไม่ใช่สิ่งที่เรากระทาเพื่อพระเจ้า แต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทาเพื่อเราต่างหาก
ถ้าปราศจากความเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์แล้ว เราจะเป็ นคริ สเตียนไม่ได้ และถ้าปราศจากการพึ่งพา
พระองค์ทุกเวลานาทีแล้ว เราไม่สามารถที่จะดาเนินชีวิตคริ สเตียนได้เลย เมื่อชีวติ จิตใจของเราซาบซ่าน
เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ องค์พระเยซูคริ สต์จึงทรงดารงพระชนม์ชีพของพระองค์ในตัวเรา
และผ่านตัวเรา
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ดารงชีวติ ฝ่ ายวิญญาณอย่างแร้ นแค้ น
คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่เข้าใจถึงวิธีรับเอาฤทธิ์ เดชแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์โดย
ความเชื่อ ผลที่สุดเขาจะมีชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณอย่างแร้นแค้น โดยที่เขาหารู ้ไม่วา่ เขามีความมัง่ คัง่ อยูใ่ น
องค์พระคริ สต์
ดังจะเห็นจากเรื่ องนายเยทส์ต่อไปนี้ ที่รัฐเท็กซัส มีบ่อน้ ามันที่มีชื่อเสี ยงอยูแ่ ห่งหนึ่งชื่ อว่า บ่อ
น้ ามัน เยทส์ ในสมัยที่สหรัฐอเมริ กาประสบปั ญหาเงินฝื ดนั้น บริ เวณที่เป็ นบ่อน้ ามันนี้ ใช้เป็ นทุ่งเลี้ยง
แกะ ซึ่ งมีนายเยทส์เป็ นเจ้าของนายเยทส์มีรายได้นอ้ ย ไม่คุม้ กับค่าปศุสัตว์ที่ลงทุน และค่าจานองที่ดิน
จนเกือบทาให้เขาสู ญเสี ยที่ดินผืนนี้ อยูแ่ ล้ว เนื่ องจากเงินทองไม่มีพอเลี้ยงครอบครัว ฉะนั้นเขาจึงพึ่ง
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนครอบครัวคนจนทั้งหลาย
วันแล้ววันเล่า ขณะที่เขานาฝูงแกะไปเลี้ยงตามเนินทุ่งของเขา เขาก็หวนคิดว่า จะทาอย่างไรจึง
จะมีเงินมาใช้หนี้สินให้หมดไป วันหนึ่งมีนกั ธรณี วทิ ยา เดินทางมาสารวจน้ ามันในตาบทนี้ นัก
ธรณี วทิ ยาขอสารวจที่ดินของนายเยทส์เพื่อดูวา่ จะมีน้ ามันบ้างหรื อไม่ นายเยทส์ตกลงทาสัญญาให้เจาะ
หาน้ ามันในที่ดินของเขาทันที

บ่ อทีเ่ ปี่ ยมล้น
เมื่อพนักงานเจาะฟื้ นดินถึงระดับ 1,115 ฟุต เขาค้นพบบ่อน้ ามันมหึ มา การสู บน้ ามันจากบ่อ
แรกสู บน้ ามันขึ้นมาได้ วันละ 80,000 ถังใหญ่ และบ่ออื่น ๆ อีกสามารถสู บน้ ามันขึ้นมาได้ถึงสองเท่า
สามสิ บปี หลังจากที่คน้ พบน้ ามันในที่ดินผืนนั้น รัฐบาลได้ไปสารวจอีก และพบบ่อใหม่ ซึ่ งสามารถจะ
สู บน้ ามันขึ้นมาได้วนั ละ 125,000 ถังใหญ่ นายเยทส์เป็ นเจ้าของบ่อน้ ามันเหล่านั้นทั้งหมด ตั้งแต่วนั ที่
เขาซื้ อที่ดินผืนนี้ เขามีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นแร่ น้ นั แต่ถึงกระนั้นเขามีชีวิตอยูอ่ ย่างน่าสมเพชร คิดดูซิวา่ เขา
เป็ นมหาเศรษฐี แต่วา่ เขามีชีวติ อยูอ่ ย่างแร้นแค้น ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น แน่ละ เขาไม่รู้วา่ ที่ดินของตนมี
บ่อน้ ามัน เขามีกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง แต่วา่ เขายังไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรรมสิ ทธิ์ น้ นั
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า จะหาตัวอย่างอะไรมาเปรี ยบเทียบกับชีวติ คริ สเตียนได้ดีกว่านี้ วินาทีแรกที่
เรามาเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ เราก็กลายเป็ นทายาทของพระเจ้าแล้ว
และความมัง่ คัง่ ของพระองค์ท้ งั หมด ทรงจัดสรรไว้สาหรับเรา ทุกสิ่ งที่เราต้องการรวมทั้งสติปัญญา
ความรัก ฤทธิ์ เดช ในการเป็ นพยานให้เกิดผลเพื่อพระคริ สต์น้ นั ทรงมีไว้สาหรับเราพร้อมแล้วแต่ถึง
กระนั้น คริ สเตียนส่ วนมาก ก็ยงั มีชีวติ อยูอ่ ย่างแร้นแค้นฝ่ ายจิตวิญญาณ เพราะว่าเขาไม่รู้จกั วิธีที่จะรับ
เอาความมัง่ คัง่ ฝ่ ายจิตวิญญาณจากพระเจ้า ซึ่ งเขาเองมีกรรมสิ ทธิ์ ครอบครองอยูแ่ ล้ว เช่นเดียวกับชีวิต
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ของนายเยทส์ ก่อนที่แกจะค้นพบบ่อน้ ามันนั้น คริ สเตียนเหล่านั้นก็ดารงชีวติ อยู่ โดยที่ไม่รู้วา่ ตัวเองมัง่
คัง่ ฝ่ ายจิตวิญญาณมากเท่าใด

ขาดความเชื่อ
การขาดความเข้าใจไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียว ที่ทาให้คริ สเตียนไม่มีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คริ สเตียนเป็ นจานวนมากไม่ค่อยไว้วางใจพระเจ้า คริ สเตียนหลายคน
อาจจะรู ้ความจริ งแล้ว แต่วา่ โดยเหตุผลบางประการเขายังไม่เข้าใจซึ้ งถึงความรักของพระเจ้า เขามีความ
กลัวพระองค์ เหตุฉะนั้นเขาจึงไม่ไว้วางใจพระองค์
การไว้วางใจก็คือความเชื่อนัน่ เองและ “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้
เลย” ท่านผูเ้ ป็ นบิดามารดา ท่านจะคิดเห็นอย่างไร ถ้าลูกของท่านมาหาท่านแล้วพูดว่า “คุณพ่อ คุณแม่
หนูไม่รักคุณพ่อคุณแม่หรอก หนูไม่ไว้วางใจพ่อแม่หรอก “ท่านจะเสี ยใจมาเพียงไร คริ สเตียนทั้งหลายก็
เช่นเดียวกัน โดยกิริยาท่าทางแล้ว เราดาเนิ นชีวติ อยูเ่ ปรี ยบประดุจว่า พระเจ้าไม่มีเลยหรื อเพียงแต่
นมัสการพระองค์ดว้ ยริ มฝี ปากของเรานั้น เราไม่ยอมเชื่ อพระสัญญาของพระองค์ ที่บนั ทึกไว้ในพระ
วจนะของพระองค์
คนเป็ นจานวนมาก ไม่กล้าที่จะกลับใจมาเป็ นคริ สเตียนเพราะกลัวว่า พระเจ้าจะเรี ยกร้องให้เขา
กระทาสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ เช่นพระองค์จะเปลี่ยนแผนการชีวติ ของเขา เรี ยกร้องให้เขานาทรัพย์สมบัติอนั
ล้ าค่าไปแจกจ่าย หรื อยกเอาความสนุกสนานไปจากชีวิตของเขาเสี ย และบังคับให้เขาทนต่อความ
วิปโยคในชีวติ เหล่านี้เป็ นต้น
ศิษยาภิบาลหนุ่มซึ่ งได้รับปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “ผมไม่เคย
ถวายชีวติ ให้แก่องค์พระคริ สต์อย่างแท้จริ งเลย เพราะผมกลัวว่าพระองค์จะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
ชีวติ ของผม” เขากล่าวกับข้าพเจ้าว่า หลายปี มาแล้ว เขามีความคิดว่า ถ้าเขาถวายชีวิตจิตใจให้แก่พระ
คริ สต์ บิดามารดาของเขาจะประสบอุบตั ิเหตุและสู ญเสี ยชีวติ อย่าน่าสยดสยอง ศิษยาภิบาลหนุ่มผูน้ ้ ีไม่
กล้าถวายตัวด้วยความจริ งใจแด่พระเจ้า เพราะกลัวว่าบิดามารดาจะสู ญเสี ยชีวติ คิดว่าพระเจ้าจะทรงใช้
ประสบการณ์อย่างนั้น เป็ นเครื่ องพิสูจน์ความจริ งใจในการถวายตัวของเขา

ท่ านสามารถวางใจพระเจ้ าได้
ท่านคิดหรื อว่าพระบิดาผูป้ ระกอบไปด้วยความรักจะทรงกระทาเช่นนั้น ท่านเคยคิดไหมว่า
ใครใส่ ความคิดเช่นนั้นเข้าไปในจิตใจของเขา แน่นอน ไม่ใช่พระเจ้า เป็ นพญามารต่างหาก พญามารเคย
พูดกับอาดามและเอวาหลายศตวรรษล่วงมาแล้วว่า “ท่านไว้วางใจในพระเจ้าไม่ได้หรอก” แต่ขา้ พเจ้าขอ
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พูดว่า ท่านไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างแน่นอน เพราะพระองค์ทรงรักท่านและเป็ นผูเ้ หมาะสมต่อการ
ไว้วางใจของท่าน
สมมุติวา่ ลูกชายทั้งสองของข้าพเจ้าเดินเข้ามาหาข้าพเจ้ากล่าวว่า “คุณพ่อครับ พวกผมรักคุณพ่อ
มาก และอยากกระทาทุกสิ่ งที่คุณพ่อประสงค์จะให้พวกผมกระทาตั้งแต่น้ ีต่อไป จนตลอดชีวติ ของพวก
ผม” ท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะมีปฏิกิริยาสนองตอบลูก ๆ ของข้าพเจ้าอย่างไร
ถ้าข้าพเจ้าจะสนองตอบต่อลูกชายทั้งสองเหมือนดังความคิดของคนทั้งหลาย
เหมือนดัง
ความคิดของคนบางคนที่เข้าใจว่าพระเจ้าจะสนองตอบต่อเขา เมื่อเขามอบถวายชีวติ แก่พระองค์ ข้าพเจ้า
ควรจะจับไหล่ลูกชายเขย่า มองหน้าเขาทั้งสองอย่างขมึงตึง กล่าวว่า “ฉันรอคอยโอกาสนี้มานานแล้ว
ฉันจะทาให้เธอทั้งสองเสี ยใจในการตัดสิ นใจในครั้งนี้ไปชัว่ ชีวติ
ฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอมีความ
สนุกสนานในชีวติ เลย ฉันจะบังคับให้พวกเธอทาทุกสิ่ งที่พวกเธอไม่อยากทา”
คนเป็ นอันมากเข้าใจว่า นี่คือวิธีการที่พระเจ้าจะทรงกระทาแก่เขา เมื่อเขาเข้ามาหาพระองค์ทูล
ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตจิตใจทุกอย่างให้แก่พระองค์” เขาไม่รู้เลยว่าพระเจ้าทรงรัก
เขามากแค่ไหน ท่านรู ้ไหนว่าข้าพเจ้าจะสนองตอบแก่บุตรชายอย่างไร ถ้าเขามาหาข้าพเจ้าด้วยลักษณะ
เช่นนั้น ข้าพเจ้าจะเอาแขนโอบกอดเขา และพูดว่า “พ่อรักลูกด้วยเหมือนกัน พ่อซึ้ งใจมากที่รู้วา่ ลูกรัก
พ่อมากมายถึงขนาดนั้น นี่ เป็ นของขวัญล้ าค่าที่ลูกมอบให้แก่พอ่ ”

พระเจ้ าทรงรักท่ าน
ท่านคิดหรื อว่า พระเจ้าจะทรงรักและทรงเป็ นห่วงต่อบุตรของพระองค์นอ้ ยกว่านั้น พระองค์ได้
ทรงพิสูจน์แล้วหลายครั้งหลายหนว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูป้ ระกอบไปด้วยความรัก เป็ นผูส้ มควร
ต่อการไว้วางใจของเรา พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสเพื่อหนุนน้ าใจเราไว้วา่ “เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู ้
เป็ นคนบาป ยังรู้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตนยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์จะ
ประทานของดี แก่ผทู ้ ีขอต่อพระองค์”
นักศึกษาและผูใ้ หญ่เป็ นจานวนมากมาหาข้าพเจ้า เพื่อปรึ กษาหารื อถึงแผนการของพระเจ้าใน
ชีวติ ของเขา บ่อยครั้งเขามีความกลัวถึงสิ่ งที่พระเจ้าจะเรี ยกร้องให้เขากระทา ปกติขา้ พเจ้าจะถามเขาว่า
“ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักท่านไหมท่านเชื่ อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการอันประเสริ ฐสาหรับชีวติ ของท่าน
ไหม ท่านเชื่อว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์ เดชที่จะนาทาง และอวยพรชีวิตของท่าน ในเมื่อท่านไว้วางใจใน
พระองค์” ส่ วนมากเขาจะตอบว่า “ครับ ผมเชื่อ” และแล้วข้าพเจ้าจะถามเขาต่อไปว่า “ท่านพร้อมที่จะ
ไว้วางใจพระองค์เดี๋ยวนี้ เพื่อพระองค์จะทรงนาชีวิตของท่านและประทานฤทธิ์ เดชให้แก่ท่านในการ
ดาเนินชี วติ อยูอ่ ย่างบริ สุทธิ์ ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ให้เกิดผลไหม” เมื่อถึงขั้นนี้ แล้วคนส่ วนมาก
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จะถวายตัวต่อพระเจ้า โดยไม่มีขอ้ แม้ เขาเริ่ มมีความเข้าใจถึงความรู ้สึก และความสงสัยที่มีอยูใ่ นชีวติ ว่า
ศัตรู ฝ่ายจิตวิญญาณของเขา คือพญามารซานตาน เป็ นผูท้ ี่ทาให้เขาคิดผิดเช่นนั้น

พระพรสนองตอบ
เมื่อท่านถวายชีวิตแด่องค์พระเยซูคริ สต์ ท่านไม่ตอ้ งกังวลใจว่า จะมีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดเกิดขึ้นแก่
ท่าน หรื อบางทีท่านอาจกลัวว่า พระเจ้าจะเอาความสนุกสนานไปจากชีวติ ของท่านเสี ย หรื อพระองค์จะ
บังคับให้ท่านละทิ้งธุ รกิจ และงานอาชีพของท่าน หรื อบังคับให้ท่านถวายทรัพย์สมบัติของท่านหรื อ
กระทาให้ท่านต้องสู ญเสี ยมิตรภาพ หรื อคนรักของท่านบางทีท่านอาจจะกลัวว่า พระองค์จะส่ งท่านไป
เป็ นมิชชันนารี ที่มุมโลกแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่ งท่านอาจจะเสี ยชีวติ เพื่อพระองค์ที่นนั่
อาจจะเป็ นไปได้ พระองค์อาจเรี ยกร้องให้ท่านกระทาสิ่ งเหล่านั้นที่กล่าวมาแล้ว ถ้าพระองค์จะ
กระทาเช่นนั้นจริ งท่านจะมีความปลื้มปิ ติยนิ ดีในสิ ทธิ พิเศษ ที่ท่านได้ถวายชีวติ เพื่อพระเจ้า และ
พระองค์จะทรงอวยพรเป็ นการตอบแทนที่ท่านได้ไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์ คริ สเตียนหลายคนที่
กาลังรับใช้พระเจ้าอยูใ่ นที่กนั ดารห่างไกลความเจริ ญ แต่ยงั มีความสุ ขมาก บางคนได้ละทิ้งทรัพย์สมบัติ
และชื่อเสี ยง เพื่อติดตามพระองค์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เตือนให้เราระลึกว่า “พระเนตรของพระเจ้าไป
มาอยูเ่ หนื อแผ่นดินโลกทั้งสิ้ น เพื่อสาแดงฤทธานุภาพของพระองค์ โดยเห็นแก่ผเู ้ หล่านั้นที่มีใจจริ งต่อ
พระองค์”
ท่านสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้ ถ้าพระองค์ทรงนาท่านให้เสี ยสละสิ่ งหนึ่งใด พระองค์จะ
อวยพรตอบแทนท่านเป็ นหลายเท่า พระเจ้าสมควรจะรับความไว้วางใจของเราทุกประการ ข้าพเจ้าขอ
เชิญชวนท่านให้เข้ามาหาองค์พระเยซูคริ สต์อย่างจริ งใจ และทูลต่อพระองค์วา่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงรับชีวติ ของข้าพเจ้า เพื่อพระเกียรติของพระองค์เถิด” ท่านไม่ตอ้ งกลัวสิ่ งที่
พระองค์จะทรงกระทาในชีวิตของท่าน เหมือนที่พระองค์ทรงเตือนให้เราระลึกอยูเ่ สมอในพระธรรม 1
ยอห์น 4:18 ว่า “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์น้ นั ก็ได้ขจัดความกลัวเสี ย เพราะ
ความกลัวเท่ากับการลงโทษ และผูท้ ี่ยงั มีความกลัวก็ยงั ไม่มีความรักสมบูรณ์” พระวจนะของพระเจ้า
และประสบการณ์ของคนเป็ นจานวนมาก ตลอดหลายศตวรรษที่ผา่ นมาได้เป็ นพยานหลักฐานให้เรารู ้วา่
เราสามารถไว้วางใจพระเจ้า โดยการถวายชีวติ จิตใจของเราทั้งหมดแด่พระองค์
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5. ทาอย่ างไร ชีวติ จิตใจของเราจึงจะซาบซ่ านเปี่ ยมล้ นไปด้ วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์
เรามีชีวิตจิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ ท่านมาเป็ นคริ ส
เตียนอย่างไร ก็โดยความเชื่อ “ซึ่ งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่โดย

ตัวเราทั้งหลายกระทาเอง แต่พระเจ้าประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทาก็หามิได้ เพื่อมิให้
คนหนึ่งคนใดอวดได้” “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริ สตเจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ย
ฉะนั้น เราต้อนรับเอาองค์พระคริ สต์โดยความเชื่ อ เราดาเนินชีวิตโดยความเชื่ อ ทุกสิ่ งที่เรารับจากพระ
เจ้าตั้งแต่วนิ าทีที่เราบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ จนกระทัง่ เวลาที่เราตาย เรารับเอาโดยความเชื่อเท่านั้น ท่าน
ต้องการที่จะให้ชีวติ จิตใจของท่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ท่านสามารถที่จะรับเอา
พระองค์ไปเดี๋ยวนี้ โดยความเชื่อ
ท่านไม่จาเป็ นต้องวิงวอนขอต่อพระเจ้า เพื่อที่จะให้องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้น
อยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน ท่านไม่จาเป็ นต้องทาสิ่ งใดเพื่อแลกเปลี่ยน เช่น ถือศีลอดอาหาร หรื อร้องไห้
คร่ าครวญ เมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเคยทาเช่นนั้นมามากแล้ว แต่วนั หนึ่งข้าพเจ้าได้อ่านพระคริ สตธรรม
คัมภีร์และพบว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดารงอยูโ่ ดยความเชื่อ” เราไม่สามารถที่จะหาสิ่ งใดมา
แลกเปลี่ยนกับความสมบูรณ์อนั เต็มเปี่ ยมของพระเจ้าได้ เรารับเอาโดยความเชื่ อเท่านั้น
สมมุติวา่ ท่านต้องการเอาเช็คไปขึ้นเงินจานวนร้อยเหรี ยญถ้าหากท่านมีเงินฝากอยูใ่ นธนาคาร
นั้น เป็ นจานวนหลายพันเหรี ยญ ท่านจะไปคุกเข่าลงอ้อนวอนขอขึ้นเงินจานวนร้อยเหรี ยญนั้นหรื อ หรื อ
ท่านจะพูดว่า “โอ ขอทรงกรุ ณาจ่ายเงินตามเช็คใบนี้ เถิดครับ” เปล่าเลย นี่มิใช่วธิ ีที่ท่านไปขึ้นเงินใน
ธนาคาร ท่านเพียงแต่สลักหลังเช็คเอาไว้ที่ช่องจ่ายเงิน แล้วก็คอยรับเงินของท่านเท่านั้น
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คริ สเตียนมากมายหลายล้านคน กาลังวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้า เช่นเดียวกับที่ขา้ พเจ้าเคยทา เขา
วิงวอนทูลสิ่ งที่พระเจ้ามีพร้อมไว้สาหรับเขาแล้ว แทนที่เขาจะรอคอยและขอรับเอาโดยความเชื่อเท่านั้น
เขากาลังเสาะแสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์ โดยที่หารู ้ไม่วา่ กิริยาท่าทางของเขานั้น เป็ นที่สบ
ประมาทพระเจ้า ซึ่งเป็ นเหมือนการปฏิเสธความเชื่อ เพราะถ้าปราศจากความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่โปรด
ปรานของพระเจ้าก็หามิได้

จิตใจทีเ่ ตรียมพร้ อม
ถึงแม้วา่ ท่านจะมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่าน เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ คือ
โดยความเชื่ อเท่านั้นแต่ท่านจาเป็ นจะต้องรู ้ถึงเงื่อนไขบางอย่าง ในการเตรี ยมจิตใจของท่านไว้ เพื่อ
ต้อนรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประการแรก ท่านต้องมีความประสงค์ที่จะดารงชีวิตอยูโ่ ดยชอบพระทัยพระเจ้า พระเจ้าทรง
สัญญาไว้วา่ “บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหายความชอบธรรม ผูน้ ้ นั เป็ นสุ ข เพราะว่าพระเจ้าทรงให้อิ่มบริ บูรณ์”
ประการที่สอง ท่านพร้อมที่จะถวายชีวติ จิตใจของท่านให้แด่องค์พระคริ สต์ ดังที่พระบัญชา
ของพระเจ้าบันทึกไว้ในพระธรรมโรม 12:1,2 “พี่นอ้ งทั้งหลาย ด้วยเหตุน้ ี โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณา
ของพระเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแก่พระองค์ เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวิต
อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็ นการนมัสการ โดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่า
ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่
เพื่อท่านจะได้ทราบน้ าพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้วา่ อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอด
เยีย่ ม”

สารภาพความบาปทุกอย่ าง
ประการที่สาม จงสารภาพความบาปทุกอย่างในชีวติ ของท่าน ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชี้ให้
ท่านทราบ เพื่อท่านจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า ตามพระสัญญาของพระองค์ ในพระธรรม 1
ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษ
ของเรา และจะทรงชาระเราให้พน้ จากการอธรรมทั้งสิ้ น”
ถ้าท่านได้กระทาผิดต่อพี่นอ้ งคนหนึ่งคนใด หรื อท่านได้หยิบเอาสิ่ งของอันหนึ่งอันใดที่ไม่ใช่
ของท่านไป ถ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ช้ ีให้ท่านเห็น ท่านก็จงเอาสิ่ งนั้นไปคืนแก่เจ้าของ ถ้าหากท่านไม่
ยอมเชื่อฟังพระองค์ ท่านก็จะขาดพระพร พระพรอันล้นเหลือของพระวิญญาณของพระเจ้าจะมาถึงผูท้ ี่
เชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มใจเท่านั้น
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พระเยซูทรงสัญญาว่า “ผูใ้ ดที่มีบญั ญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละเป็ นผูท้ ี่
รักเรา และผูท้ ี่รักเรานั้น พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะสาแดงตัวให้ปรากฏแก่
เขา”
ข้าพเจ้าขอย้าอีกทีวา่ การที่เราจะมีชีวติ จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั
ไม่ใช่เพียงเพราะเราประสงค์จะให้เป็ นเช่นนั้น หรื อมิใช่เพราะเราสารภาพความบาปของเรา หรื อมิใช่
เพราะเราได้ถวายชีวติ จิตใจเป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยู่ แต่เป็ นไปโดยความเชื่อเท่านั้นเงื่อนไขประการ
ต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ เป็ นแต่เพียงสิ่ งที่เราควรจะกระทาในการเตรี ยมจิตใจ ในการต้อนรับองค์พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์

พระบัญชาและพระสั ญญา
มีสองคาที่เราควรจะจาไว้เป็ นอย่างดี คาแรกเป็ นพระบัญชา ในพระธรรมเอเฟซัส 5:18 พระเจ้า
ทรงบัญชาให้เรารับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างเต็มเปี่ ยม “อย่าเมาเหล้าองุ่น ซึ่ งกระทาให้เสี ยคน แต่จง
ให้ชีวติ จิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ถ้าเราไม่ยอมทาตามพระบัญชา
เราก็เป็ นผูฝ้ ่ าฝื นพระบัญชาของพระองค์ และมีอีกคาหนึ่ง คือคาว่า พระสัญญา พระสัญญาของพระเจ้า
ช่วยให้เรากระทาตามพระบัญชาของพระองค์ “นี่คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่ งใด
ที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู ้วา่ พระองค์จะทรงโปรดฟัง
เราเมื่อทูลขอสิ่ งใด ๆ เราก็รู้วา่ เราได้รับสิ่ งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์”

บัดนี้ท่านคิดไหมว่า เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า ที่จะให้ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่าน เปี่ ยมล้นไป
ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และอยูภ่ ายใต้การครอบครองของพระองค์ แน่ละนี่คือน้ าพระทัยของพระเจ้า
เพราะเป็ นพระบัญชาของพระองค์ บัดนี้ ขอให้ท่านจงทูลขอให้พระเจ้าทรงเติมชีวิตของท่านให้เปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่เพราะท่านเป็ นผูเ้ หมาะสม แต่เป็ นเพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้
เช่นนั้น
ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียนแล้ว องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นชีวติ ของท่านแล้ว เพราะฉะนั้น
ท่านไม่จาเป็ นจะต้องอัญเชิญให้พระองค์เข้ามาในชี วติ ของท่านอีก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จเข้ามา
ในชีวติ ของท่าน เมื่อท่านเชื่ อเป็ นคริ สเตียน เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญาว่า พระองค์จะไม่ทรงละทิ้ง
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ท่านเลย ในวินาทีแรกที่ท่านรับเอาองค์พระคริ สต์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จเข้ามาในชีวติ ของท่าน
พระองค์ได้ทรงกระทาให้ท่าน มีชีวติ ใหม่และบังเกิดใหม่ เป็ นบุตรของพระเจ้า ชีวติ ของท่านได้รับบัพ
ติศมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อเข้าส่ วนในพระกายของพระคริ สต์ เหมือนที่บนั ทึกไว้ในพระธรรม 1
โคริ นธ์ 12:13 ว่า “เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียว เข้าเป็ นกายเดียวกัน”
เมื่อท่านต้อนรับพระคริ สต์เข้ามาในชีวติ จิตใจ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จเข้ามาสถิตอยูใ่ น
ชีวติ ของท่าน พระองค์ทรงกระทาให้ท่านบังเกิดใหม่ และท่านได้รับบัพติศมาโดยพระองค์ การมีชีวติ ที่
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั มิใช่เป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็คง
อยูเ่ สมอไปเป็ นนิตย์ ในพระธรรม เอเฟซัส 5:18 พระเจ้าทรงบัญชาให้เรามีชีวิตจิตใจที่ซาบซ่าน เปี่ ยม
ล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ รื่ อย ๆ เป็ นวิถีชีวติ เพื่อพระองค์จะครอบครองบังคัญบัญชาชีวิต
จิตใจของเรา และประทานฤทธิ์ เดชให้แก่เรา
อันที่จริ งแล้ว ไม่มีขอ้ พระธรรมแม้แต่ขอ้ เดียวที่สอนว่า เราจาเป็ นต้องอธิ ษฐานทูลขอต่อพระ
เจ้า เพื่อจะให้พระองค์ทรงเติมพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เต็มเปี่ ยมอยูใ่ นชีวติ ของเรา เรารับเอาด้วยความ
เชื่อเท่านั้น ความเชื่ อของเราอยูใ่ นพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนาให้
ท่านอธิ ษฐานขอให้ชีวติ จิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ซึ่งเป็ นการ
แสดงออกซึ่ งความเชื่ อของท่านในพระบัญชา และพระสัญญาของพระองค์ พระเจ้าทรงกระทาให้ชีวติ
ของท่านซาบซ่าน เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เพราะท่านอธิ ษฐาน แต่เพราะท่านได้รับเอา
โดยความเชื่อ โดยการไว้วางใจพระองค์
วันหนึ่งขณะที่ขา้ พเจ้าอ่านพระธรรมโรม บทที่ 8 ข้าพเจ้ามีความโล่งใจจริ ง ๆ ที่ได้อ่านพบว่า
“ใจสมกับเนื้อหนังนั้นก็เป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า หาได้อยูใ่ ต้บงั คับพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ และที่จริ งจะ
อยูใ่ ต้บงั คับพระบัญญัติน้ นั ไม่ได้” ข้าพเจ้าพยายามประพฤติตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า แต่นนั่ เป็ น
สิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “จิตใจก็เป็ นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่ งอื่นใดทั้งหมด
มันเสื่ อมทรามอย่างร้ายทีเดียว” เพราะเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงไม่มีความหวังใด ๆ ที่จะประพฤติตนให้เป็ นที่พอ
พระทัยพระเจ้า มีทางเดียวเท่านั้นที่จะกระทาให้พระองค์พอพระทัย ก็คือโดยทางแห่งความเชื่อ อาจารย์
เปาโลได้อธิ บายเรื่ องนี้ไว้ในพระธรรมกาลาเทียว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ข้าพเจ้าเอง ไม่
มีชีวติ อยูต่ ่อไป แต่พระคริ สต์ต่างหาก ที่ทรงมีชีวิตอยูใ่ นข้าพเจ้า ชี วติ ซึ่ งข้าพเจ้าดาเนินอยูใ่ นร่ างกาย
ขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนิ นอยูโ่ ดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงรักข้าพเจ้า และทรงสละพระองค์
เอง เพื่อข้าพเจ้า”
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นายใหม่ – ชีวติ ใหม่
บุคคลผูซ้ ่ ึงดาเนินชีวิตโดยความเชื่อ ภายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณ มีนายใหม่ องค์
พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้วา่ “ถ้าผูใ้ ดใคร่ ตามเรามา ให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก
ตามเรามา” “ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดิน และเปื่ อยเน่าไปแล้ว ก็คงอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียว แต่ถา้ เปื่ อย
เน่าไปแล้วจะงอกขึ้นเกิดผลมาก” แน่นอนทีเดียว ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาตัวเอง และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงบังคับบัญชาชีวติ จิตใจของข้าพเจ้าในเวลาเดียวกันได้ ถ้าข้าพเจ้ายังบังคับบัญชา
ตัวเองอยู่ องค์พระคริ สต์ก็ไม่สามารถที่จะนัง่ อยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของข้าพเจ้าได้ ฉะนั้นจาเป็ นที่ขา้ พเจ้า
ต้องสละบัลลังก์น้ นั ให้แก่พระองค์ การกระทาเช่นนั้น จะต้องกระทาโดยความเชื่อ เพื่อเป็ นการ
แสดงออกในทางเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายบัลลังก์แห่งชีวติ ของข้าพเจ้าให้แก่พระองค์
และโดยความเชื่ อ ข้าพเจ้าจึงพึ่งอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระองค์และมีชีวติ อยูอ่ ย่างบริ สุทธิ์ และเกิดผลเพื่อ
พระองค์
พระบัญชาของพระเจ้าในพระธรรม เอเฟซัส 5:18 มีไว้สาหรับผูเ้ ชื่อทุกคน ในการที่จะมีชีวติ
จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระองค์ และ
รับฤทธิ์ เดชของพระองค์เรื่ อย ๆ ไปในชีวติ ประจาวันของเรา และพระสัญญาของพระองค์ในพระธรรม
1 ยอห์น 5:14,15 นั้น มีไว้สาหรับผูเ้ ชื่ อทุกคนเช่นเดียวกัน เมื่ออธิ ษฐานขอตามพระทัยของพระองค์
พระองค์ทรงสดับฟังและทรงตอบ ฉะนั้นถ้าท่านอธิ ษฐานขอให้พระองค์ทรงกระทาให้ชีวติ จิตใจของ
ท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์จะทรงสดับฟังและตอบคาอธิษฐานของ
ท่าน

อย่ างพึง่ พิงความรู้ สึก
อย่าคิดว่า ท่านจะรับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นทางอารมณ์ ท่านจาได้ไหมว่าท่านได้ตอ้ นรับเอา
พระเยซูคริ สต์อย่างไร ท่านเป็ นคริ สเตียนเพราะความรู ้สึกทางอารมณ์บงั คับท่าน หรื อท่านอาจมี
ความรู ้สึกทางอารมณ์เจือปนอยูใ่ นขณะที่ท่านต้องรับเอาพระเยซูคริ สต์ แต่วา่ ถ้าชีวิตคริ สเตียนของท่าน
ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้สึกนั้น ท่านเป็ นคริ สเตียนโดยความเชื่อไม่ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนไว้วา่ “ซึ่งเรา
ทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ”
ประสบการณ์ทางอารมณ์ เป็ นแต่เพียงผลพลอยได้ ซึ่ งเนื่องมาจากความเชื่ อของท่าน ที่
แสดงออกในการเชื่อฟังพระองค์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิได้เสด็จเข้าสู่ ชีวิตจิตใจของเราเพื่อที่จะให้เรา
ได้รับประสบการณ์ทางอารมณ์ อย่างน่าตื่นเต้น แต่พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะช่วยให้เราดาเนินชีวิตอยู่
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โดยความบริ สุทธิ์ และเกิดผลในการนาคนอื่นมาหาพระคริ สต์ ดังนั้นท่านจะมีประสบการณ์ทางอารมณ์
หรื อไม่น้ นั ไม่ใช่เรื่ องสาคัญ
ท่านได้กระทาตามเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วหรื อยัง ท่านมีความหิ วกระหาย ความชอบธรรมของ
พระองค์หรื อไม่

ท่านมีความประสงค์อย่างจริ งใจที่จะได้รับฤทธิ์ และมีชีวติ อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์หรื อ ถ้าหากท่านมีความประสงค์เช่นนั้น ข้าพเจ้าขอเชิ ญท่านให้กม้ ศีรษะอธิ ษฐานโดยความเชื่ อ
ณ บัดนี้ จงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าว่า
“โอ้พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ข้าพเจ้าควบคุมชีวิตจิตใจของ
ตนเอง โดยอาศัยกาลังของตนเอง ข้าพเจ้าจึงได้ทาผิดต่อพระองค์ขา้ พเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ ที่พระ
เยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของข้าพเจ้า บัดนี้ขา้ พเจ้าขออัญเชิญองค์
พระเยซูคริ สต์ประทับอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ ของข้าพเจ้า ขอให้พระองค์ทรงกระทาให้ชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เหมือนดัง พระบัญชา ขอพระองค์ที่ตรัสสั่งไว้น้ นั
พระองค์ทรงสัญญา ไว้ในพระวจนะของพระองค์วา่ ถ้าข้าพเจ้าทูลขอโดยความเชื่ อ พระองค์จะทรง
กระทาเช่นนั้นโดยความเชื่อ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรงกระทาให้ชีวติ จิตใจของ
ข้าพเจ้า ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระองค์ทรงบังคับบัญชาชีวติ จิตใจของ
ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ากราบอธิ ษฐานโดยอานาจสิ ทธิ ขาดของพระนามแห่งองค์พระเยซูคริ สต์ อาเมน”
ถ้าคาอธิ ษฐานนี้มาจากส่ วนลึกแห่งจิตใจของท่านแล้วจงแน่ใจเถิดว่า
พระเจ้าทรงตอบคา
อธิ ษฐานของท่าน นับตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป ขอให้ท่านจงดารงชีวติ โดยอาศัยฤทธิ์ อานาจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งจะกระทาให้ท่านดาเนิ นชีวติ อยูโ่ ดยความบริ สุทธิ์ และออกไปเป็ นพยานเพื่อพระ
คริ สต์ต่อประชาชนทั้งหลายทัว่ ไปถึงความรัก และการอภัยบาปของพระองค์ จงจาไว้วา่ การที่จะมีชีวิต
จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั
เป็ นวิถีชีวติ ประจาวันจงขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเป็ นผูบ้ งการชีวิตของท่าน นี่ แหละคือมรดกที่
พระเจ้าประทานแก่บุตรของพระองค์
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ได้ รับเพือ่ ถ่ ายทอดต่ อไป
จุดประสงค์ที่สาคัญในการที่มีชีวติ จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั
ก็
เพือ่ ให้เราเป็ นพยานเพื่อพระเยซูคริ สต์ ทั้งทางวาจาและการกระทา ท่านคงจาได้วา่ พระบัญชาสุ ดท้าย
ขององค์พระเยซูคริ สต์ที่ตรัสไว้แก่เหล่าสาวกของพระองค์คือ “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์
เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน
และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูดา แคว้นสะมาเรี ย และจนที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
ข้าพเจ้าแน่ใจว่า การฟื้ นฟูจิตวิญญาณครั้งใหญ่ยงิ่ ที่สุดนับตั้งแต่สมัยวันเพนเตคอศได้เริ่ มขึ้นอีก
แล้ว ปั จจุบนั นี้คริ สเตียนจานวนล้าน ๆ คน ได้คน้ พบฤทธิ์ เดชที่ทาให้อคั รสาวกของพระเยซูเปลี่ยนวิถี
ของประวัติศาสตร์ โลก และได้คว่าจักรภพโรมอย่างสิ้ นเชิ งในครั้งกระโน้น ฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณ
องค์เดียวกันนี้แหละ กาลังซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ นชีวติ คริ สเตียนเป็ นจานวนมากมายในยุคปั จจุบนั เพื่อ
หมุนโลกนี้ให้เข้าสู่ วงโคจร เป็ นวิธีทางที่กระทาให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์สาเร็ จ ในการนา
พระกิตติคุณของพระองค์ ออกไปประกาศแก่คนทุกชาติทวั่ โลก
โปดรจาไว้วา่ หนังสื อเล่มนี้คือ “วิธีที่จะมีชีวติ จิตใจ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ” เป็ นหนังสื อ เล่มหนึ่งในชุด “หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อ่ไปได้” เราใคร่ ที่จะ
หนุนใจท่านให้ศึกษาจนขึ้นใจ และเริ่ ม “มอบคาสอนเหล่านี้ไว้กบั คนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอน
คนอื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจการ 1:8
ยอห์น 14:12,13
มัทธิว 4:19
ยอห์น 16:7,13,14
1 โคริ นธ์ 2:10
ยอห์น 16:1-15
ยอห์น 3:5

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

มัทธิว 7:11
2 เธสะโกนิกา 16:9
เอเฟซัส 2:8,9
โคโลสี 2:6
กาลาเทีย 3:11
มัทธิว 5:6
ยอห์น 14:21
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.

1 ยอห์น 1:7
1 ยอห์น 1:9
ลูกา 19:10
ยอห์น 15:16
โรม 1:17
เอเฟซัส 5:19
ยอห์น 7:37,38
ยอห์น 7:39
โรม 7:15,24
ฮีบรู 11:6

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1 ยอห์น 5:14,15
ฮีบรู 13:5
โรม 8:7
เยเรมีย ์ 17:9
กาลาเทีย 2:20
มัทธิว 16:24
ยอห์น 12:24
เอเฟซัส 2:8
มัทธิว 5:6
กิจการ 1:8
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คาถามทบทวน
1. องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือใคร?
2. เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมา?
3. ชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั คือชีวิตชนิดใด ?
4. ตามพระธรรม กาลาเทีย 5: 22, 23 ผลของพระวิญญาณที่บงั เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ที่ยอม
อยูภ่ ายใต้การบังคับบังชาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คืออะไร? ท่านยังขาดผลของพระวิญญาณประการ
ใดบ้าง?
5. เหตุใดคริ สเตียน ที่มีชีวติ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงมีจานวนน้อย?
6. จงอธิ บายถึงความเกี่ยวพันระหว่างการมีชีวติ จิตใจเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กับ
การมีชีวติ คริ สเตียนที่สมบูรณ์
7. ผลประโยชน์ที่จะตามมา หลังจากที่ท่านมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ แล้ว คืออะไรบ้าง?
8. ข้อความสองประการต่อไปนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนซึ่ งกันและกันอย่างไร?
ก. การมีชีวติ จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ข. การให้พระวจนะของพระคริ สต์ ดารงอยูใ่ นตัวท่านอย่างบริ บูรณ์ (ดู เอเฟซัส 5: 17-21 และ
โคโลสี 3:16,17)
9. การมีชีวติ จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียวพอหรื อเกิดขึ้นติดต่อกันไปเรื่ อย ทาไมจึงจาต้องเข้าใจและจดจาสิ่ งนี้ เอาไว้?
10. คนที่มีชีวิตจิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นคนดีรอบคอบทุก
ประการจริ งหรื อ?
11. จงอธิ บายว่าเหตุใดท่านจาต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในการเตรี ยมชีวิตจิตใจให้พร้อม
เพื่อให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ นชีวติ จิตใจของท่าน
ก. ความปรารถนาที่จะมีชีวติ ที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ข. ความเต็มใจที่จะมอบถวายชีวติ จิตใจของตน ให้อยูภ่ ายใต้การครอบครองบังคับบัญชาของ
พระเจ้า
ค. การสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้ นในชีวติ
12. จะมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร?
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13. จงอธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระบัญชาของพระเจ้าในพระธรรม เอเฟซัส 5:18 และ
พระสัญญาของพระองค์ใน 1 ยอห์น 5:14,15 ว่าเกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะรู ้วา่ ท่านมีชีวติ จิตใจซาบซ่าน
เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อเท่านั้น ซึ่ งไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความประพฤติและการปฏิบตั ิ
ใด ๆ ทั้งนั้น
14. ทาไมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมากที่เราจะต้องรู ้วา่ เราได้รับชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อเท่านั้น?
15. ในการที่เรามีชีวติ จิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั สิ่ งต่อไปนี้มีส่วน
สัมพันธ์กนั อย่างไร คือ ความเชื่อ ความจริ ง และความรู้สึก?
16. ตามพระธรรม เอเฟซัส 5:18 และพระธรรม 1 ยอห์น 5:14,15 เหตุใดการแสวงหา
ประสบการณ์ทางอารมณ์น้ นั จึงขัดกับหลักการแห่งความเชื่อ ตามพระธรรมฮีบรู 11:6 การแสวงหา
ประสบการณ์ทางอารมณ์น้ นั เป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้าหรื อไม่? เพราะเหตุใด?
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แนะแนวทางในการศึกษา
1. จงอ่านหนังสื อเล่มนี้ วันละหนึ่งจบติดต่อกันเป็ นเวลาหกวัน รวมเป็ นหกจบ นักวิจยั ทางด้าน
การศึกษาค้นพบว่า การที่จะเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยแจ่มแจ้งนั้น จาเป็ นจะต้องอ่านหรื อฟัง
หลักการนั้นติดต่อกันไป หกถึงสิ บครั้งอย่างน้อย การนาหลักการณ์น้ ีไปใช้จะชี้ให้ท่านเข้าใจถึงวิธีที่จะ
รับความครบบริ บูรณ์แห่งองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไว้ในชีวติ ของท่าน และเริ่ มดาเนิ นชีวติ อยูภ่ ายใต้การ
ครอบครองบังคับบัญชาของพระองค์ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในบทความของหนังสื อนี้ จะช่วยให้ท่าน
สอนคนอื่นได้ดว้ ย
2. จงท่องจาข้อพระธรรมต่อไปนี้
เอเฟซัส 5:18 “อย่าเมาเหล้าองุ่น อันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงให้พระวิญญาณซาบซ่านเปี่ ยม
ล้มในชีวติ จิตใจของท่าน”
1 ยอห์น 5:14,15 “นี่แหละเป็ นความกล้าที่เราทั้งหลายมีอยูใ่ นการที่จะติดต่อกับพระองค์ คือว่า
ถ้าเราทูลขอสิ่ งใดตามชอบพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู ้แล้วว่าพระองค์
ทรงฟังเรา เราทูลขอสิ่ งใด ๆ เราจึงรู ้วา่ เราได้รับตามที่เราได้ทูลขอจากพระองค์น้ นั ”
ท่านสามารถจะท่องจาข้อพระธรรมเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ถ้าท่านจะทบทวนทุกวันตลอดสัปดาห์
แทนที่จะพยายามท่องจาให้ได้ภายในวันเดียว จงทบทวนข้อพระธรรมที่ท่านได้ท่องจาแล้ว จากหนังสื อ
เล่มอื่น ๆ ด้วย
3. จงตอบคาถามทบทวน
4. จงหาโอกาสไปร่ วมกลุ่มอภิปรายเพื่อตอบคาถามทบทวนนี้ถา้ หากท่านยังไม่ได้เข้าร่ วมกลุ่ม
ศึกษาพระคัมภีร์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท่านอาจจะจัดตั้งกลุ่มของท่านขึ้นเองก็ได้ โดยเชิญชวนให้คนอื่น ๆ
มาร่ วมกันท่าน ตามรายการศึกษาที่ท่านกาหนดไว้ ขณะที่ท่านกาลังอภิปรายถึงคาถามทบทวนนี้ ท่าน
ควรเล่าถึงประสบการณ์ที่ชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และท่าน
ตั้งใจจะเอาความรู ้จาก หลักข้อคิดฯ เล่มนี้ ไปใช้ในชีวิตประจาวันของท่าน และถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป
อย่างไร
5. ท่านสามารถทาให้หลักการในหนังสื อเล่มนี้ เป็ นวิถีชีวิตประรจาวันของท่าน
ก. จงตั้งเวลาพิเศษไว้ เพื่อจะเข้าเฝ้ าพระเจ้าทุกวันจงแน่ใจว่า องค์พระเยซูคริ สต์เป็ นผูบ้ งการใน
ชีวติ ของท่าน และชีวติ ของท่านซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก่อนที่จะเริ่ มวันใหม่จง
ขอบพระคุณพระเจ้าล่วงหน้าสาหรับสิ่ งที่พระองค์จะทรงกระทาในชีวติ จิตใจของท่าน และในการช่วย
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ผูอ้ ื่น จงขอให้พระองค์ทรงนาท่านไปพบกับคนเหล่านั้น ที่ตอ้ งการความรัก และการอภัยบาปขององค์
พระเยซูคริ สต์
ข. จงฝึ กหัดการหายใจฝ่ ายจิตวิญญาณ เมื่อท่านมีความต้องการ นัน่ คือ หายใจออกโดยสารภาพ
ความผิดบาปของท่าน และหายใจเข้า โดยการรับเอาความครบบริ บูรณ์ ขององค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์
เข้ามาสู่ ชีวติ ของท่าน โดยความเชื่อ
ค. จงใช้โครงร่ างของหนังสื อเล่มนี้ หรื อบทสังเขปเป็ นอุปกรณ์ในการแจกจ่ายความจริ งอันนี้
แก่คนอื่น จงถ่ายทอดให้คนอื่นเท่าที่ท่านจะกระทาได้ จงจัดหนังสื อเล่มหนึ่ง เพื่อเขาจะได้เรี ยนรู ้อย่าง
ละเอียด และเพื่อเขาจะได้ถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปได้ดว้ ย
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บทสั งเขป
คานา
ก. การเรี ยนรู ้ถึงวิธี ที่จะให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้น (บังคับบัญชาและประทาน
ฤทธิ์ เดช) ในชีวติ จิตใจของท่าน เป็ นการค้นพบอันสาคัญที่สุดในชีวติ คริ สเตียน
1. ท่านสามารถที่จะดาเนิ นชี วติ ที่ครบบริ บูรณ์ตามที่พระเยซูคริ สต์ทรงสัญญาไว้
2. ท่านสามารถที่จะนาคนอื่นมาเชื่อพระเยซู ได้
ข. ถึงแม้วา่ อัครสาวกได้เคยอยูช่ ินกับพระเยซูมาเป็ นเวลาสามปี แล้วก็ตาม เขายังไม่พร้อมที่จะ
กระทาให้พระมหาบัญชาของพระองค์สาเร็ จได้
จนกว่าเขาได้มีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ (กิจการ 1: 4,8)
ค. พระเยซูได้ทรงสัญญาว่า เราจะกระทาการอันใหญ่ยิ่งกว่าที่พระองค์ได้ทรงกระทาเสี ยอีก
(ยอห์น 14:12-14)
1. แน่นอนทีเดียว เราไม่สามารถที่จะกระทาการใหญ่น้ ีให้สาเร็ จลงได้โดยพละกาลังของเราเอง
2. การที่จะกระทาการใหญ่ให้สาเร็ จได้น้ นั จะต้องพึ่งองค์พระเยซูคริ สต์ ผูไ้ ด้เสด็จมาเพื่อเสาะ
แสวงหาผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด พระองค์น้ นั แหละ จะทรงกระทาการของพระองค์ทางชีวติ ของเรา
3. หน้าที่ของเรา คือ การติดตามองค์พระคริ สต์และหน้าที่ของพระองค์ คือการที่จะกระทาให้
เราสามารถนาคนอื่นมาเชื่อในพระองค์ (มัทธิว 4:19)
4. ฤทธิ์ เดชที่อคั รสาวกได้รับในวันเพนเทคอศเตเมื่อชีวิตของเขาซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว ได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนเข็มทิศของประวัติศาสตร์ ฤทธิ์ เดชนั้นแหละที่พระเจ้าพร้อมที่
จะประทานให้แก่เรา
ง. น่าเศร้าสลดใจเพราะคริ สเตียนนับไม่ถว้ น ไม่รู้จกั วิธีการที่จะให้ชีวติ จิตใจของตนเอง
ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
1. องค์พระวิญญาบริ สุทธิ์ คือใคร ?
ก. พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า?
ข. พระองค์กท็ รงเป็ นพระภาคที่สาม ในตรี เอกนุ ภาพของพระเจ้า ผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ทียบเท่า
กับพระเจ้า พระบิดา พระเจ้า พระบุตร
2. เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมา ?
34

ก. พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อจะเทิดทูนพระเกียรติและสง่าราศีขององค์พระเยซูคริ สต์ และ
เพื่อที่จะให้เราเข้าใจความจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้า (ยอห์น 16:13,14)
ข. พระองค์ทรงนาเราในชีวิตแห่งการอธิ ษฐานของเรา
ค. พระองค์ประทานฤทธิ์ เดชให้แก่เรา ในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ (กิจการ 1:8)
ง. การที่จะกลับใจเสี ยใหม่ จาเป็ นต้องพึ่งฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ยอห์น 3:5)
3. ชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คือชีวติ ชนิดใด ?
ก. คือชีวติ ที่มีองค์พระเยซูคริ สต์สถิตอยูด่ ว้ ยอย่างแน่นแฟ้ น (ยอห์น 15:1-8)
ข. มีผลที่สาคัญอยูส่ องประการ
1. เกิดผลมาก
(ก) องค์พระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึงเสด็จมาเพื่อเสาะ “แสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายให้รอด” จะ
ประทานฤทธิ์ เดชของ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ วญ
ิ ญาณมาให้แก่เรา เพื่อเราจะเกิดผลในการนาจิตเชื่อ
พระองค์ (ยอห์น 15:16,มัทธิว 4:19)
(ข) เมื่อองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงครอบครองบังคับบัญชาชีวติ จิตใจของเราเราจะเติบโตขึ้น
ฝ่ ายความเชื่อจนเต็มขนาดในองค์พระเยซูคริ สต์ และผลแห่งพระวิญญาณก็จะปรากฏขึ้นในชีวติ ของเรา
(กาลาเทีย 5:22,23)
2. พระวจนะของพระเจ้าจะมีความหมายมากยิง่ ขึ้น
(ก) พระวจนะของพระเจ้าจะเป็ นรากฐานแห่งการเจริ ญเติบโต ฝ่ ายจิตวิญญาณของเรา (โคโลสี
3:16)
(ข) องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะฉายแสงสี เข้าในชีวติ จิตใจของเรา เพื่อเราจะเข้าใจพระวจนะ
ของพระองค์แจ่มแจ้งยิง่ ขึ้น
4. เหตุใดคริ สเตียนทัว่ ไป จึงไม่มีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ?
ก. คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ดาเนินชีวติ อยูอ่ ย่างพ่ายแพ้และปราศจากการซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เนื่ องจากเขาขาดความรู ้ความเข้าใจ
1. ถ้าเขารู ้วา่ พระเจ้าทรงรักเขา และพระองค์ได้จดั เตรี ยมฤทธิ์ เดชไว้สาหรับเขา เพื่อจะให้เขามี
ประสบการณ์ในชีวติ อันครบบริ บูรณ์น้ นั คริ สเตียนฝ่ ายเนื้ อหนังนั้นคงจะรี บเข้ามารับเอาทันที
2. เขาไม่เข้าใจว่า นับตั้งแต่วินาที ที่เขาได้บงั เกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้น พระเจ้าได้ทรงเตรี ยม
ฤทธิ์ เดชไว้ให้เขาแล้ว เพื่อเขาจะได้เจริ ญเติบโตเต็มขนาดฝ่ ายความเชื่อในพระเยซูคริ สต์
3. คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่เข้าใจถึงวิธีที่จะมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ เขาจึงดาเนินชีวิตอยูอ่ ย่างน่าสมเพชรพ่ายแพ้ และขึ้น ๆ ลง ๆ (โรม 7:15,25)
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4. คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่รู้ถึงมรดกฝ่ ายจิตวิญญาณที่พระเจ้ามีทรงเตรี ยมไว้ให้เขา
ข. เหตุที่คริ สเตียนโดยทัว่ ไป ไม่มีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เป็ นเพราะว่าเขาขาดความเชื่ อ
1. คนเป็ นจานวนมากที่ความกลัวพระเจ้า และไม่ไว้วางใจพระองค์ (ฮีบรู 3:19, 1 ยอห์น 4:18)
2. คนส่ วนมากเข้าใจว่า พระเจ้าจะเรี ยกร้องให้เขากระทาในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ เขาสงสัยความรัก
ของพระองค์ (มัทธิว 7:11)
3. มีหลายคนคิดว่า พระเจ้าจะริ บเอาความสนุกสนานไปจากชีวติ ของเขาเสี ย เขามิได้ตระหนัก
ว่า พระเจ้าทรงมีแผนการอันใหญ่ยงิ่ สาหรับชีวิตของเขา (มัทธิ ว 6:33)
5. ชีวติ จิตใจของเราจะซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร ?
ก. ท่านจะมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ
1. ท่านเป็ นคริ สเตียนโดยความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8,9)
2. ท่านดาเนิ นชีวติ ให้องค์พระวิญญาณโดยความเชื่อ (โคโลสี 2:6)
ข. ท่านไม่จาเป็ นต้องอ้อนวอน ขอพระเจ้าในสิ่ งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ท่านแล้ว (โรม 1:
17)
ค. เงื่อนไขบางอย่างในการเตรี ยมชีวติ จิตใจของท่านให้พร้อมที่จะ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่อ
1. ท่านต้องมีความประสงค์ที่จะดารงชีวิตอยูใ่ นเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า (มัทธิว 5:6)
2. ท่านต้องเต็มใจถวายชีวติ ของท่าน ให้พระเยซูคริ สต์ทรงครอบครองทั้งหมด ตามพระบัญชา
ของพระองค์ (โรม 12:1,2)
3. ท่านต้องสารภาพความผิดบาปทุกอย่าง ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงชี้ให้ท่านเห็นว่า มีอยูใ่ น
ชีวติ ของท่าน เพื่อท่านจะได้รับการอภัยโทษ (ยอห์น 11:9)
ง. มีอยูส่ องคา ที่ท่านควรจะจาไว้ในการขอโดยความเชื่อ
1. พระบัญชาของพรองค์ คือชีวิตจิตใจของท่านต้องซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18)
2. พระสัญญาของพระองค์ คือ พระองค์ทรงตอบเราเสมอ เมื่อเราอธิ ษฐานขอตามน้ าพระทัย
ของพระองค์ (1 ยอห์น 5:14,15)
จ. สิ่ งสาคัญที่ท่านควรจาไว้ คือ
1. ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียน องค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูใ่ นชีวิตจิตใจของท่านแล้ว
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2.
การที่จะมีชีวติ จิตใจที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั
ไม่ใช่เป็ น
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แล้วก็คงอยูเ่ สมอไป เราจาเป็ นที่จะต้องมีชีวติ ที่ซาบซ่านเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อยูเ่ รื่ อย ๆ เป็ นวิถีชีวิตประจาวัน
3. การที่เราได้รับองค์พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซาบซ่านเปี่ ยมล้นอยูใ่ นชีวติ ของเรานั้น มิใช่โดยการ
ทูลขอเท่านั้น แต่โดยความเชื่ อ
ฉ. เราไม่สามารถประพฤติตนให้ดีเพียงพอ ที่จะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า เราจาเป็ นต้อง
ดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่ อ (โรม 8:7, เยระมีห์ 17:9, กาลาเทีย 2:20)
ช. ผลแห่งการที่มีชีวิตจิตใจซาบซ่านเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมีชีวติ ที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของพระองค์น้ นั ก็คือ เราตายต่อความปรารถนาของตัวเราเอง และมีชีวติ ใหม่อยู่
ในพระเจ้า (มัทธิว 6:24, ยอห์น 12:24)
ซ. เราดารงชีวิตอยูโ่ ดยความเชื่อ เราอาจรับประสบการณ์ในด้านความรู ้สึก หรื อด้านอารมณ์
เป็ นผลพลอยได้ตามความเชื่ อ และการเชื่อฟังของเราแต่เราไม่ควรพึ่งพิงความรู ้สึกไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้ น
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องค์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาและ
มวลชนทัว่ โลก
ตู้ ป. ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร
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