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เราใคร่ จะหนุนนา้ ใจท่ านให้ ท่องจาทีห่ น้ าสุ ดท้ ายของ
หนังสื อเล่ มนี้

องค์ การเผยแพร่ กติ ติคุณพระคริสต์ แก่ นักศึกษาและ
มวลชนทัว่ โลก ตู้ ป.ณ. 4-6 นครหลวง ฯ
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ในชีวติ คริสเตียน
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คริสเตียนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
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สงวนลิขสิ ทธิ์
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ชีวติ คริสเตียนที่เต็มไปด้ วยฤทธิ์เดช
“เรำจะขอพระบิดำ และพระองค์จะทรงประทำนผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ทำ่ น เพื่อจะอยูก่ บั ท่ำนเป็ น
นิตย์ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง ผูน้ ้ นั โลกรับไม่ได้ เพรำะไม่เห็น และไม่รู้จกั พระองค์ ท่ำนทั้งหลำย
รู ้จกั พระองค์ เพรำะว่ำพระองค์อำศัยอยูก่ บั ท่ำน และอยูภ่ ำยในท่ำน” (ยอห์น 14:16,17)
“พระองค์ผชู ้ ่วยนั้น คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่พระบิดำจะทรงใช้มำในนำมของเรำ พระองค์น้ นั
จะสอนท่ำนทุกสิ่ ง และจะให้ท่ำนระลึกถึงทุกสิ่ ง ที่เรำได้กล่ำวแก่ท่ำนแล้ว” (ยอห์น 14:26)
“เมื่อพระองค์ผชู ้ ่วย ที่เรำจะใช้มำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง
ที่มำจำกพระบิดำนั้น มำแล้ว พระองค์น้ นั จะเป็ นพยำนถึงเรำ” (ยอห์น 15:26)
“ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริ งแก่ท่ำนทั้งหลำย คือกำรที่เรำจะไปนั้น จะเป็ นประโยชน์แก่
ท่ำน เพรำะถ้ำเรำไม่ไป พระองค์ผชู ้ ่วยนั้นจะมิได้มำหำท่ำน แต่ถำ้ เรำไป เรำจะใช้พระองค์น้ นั มำหำท่ำน
เมื่อพระองค์น้ นั มำแล้ว พระองค์จะบันดำลให้โลกรู้ถึงควำมผิด ถึงควำมชอบธรรม และถึงควำม
พิพำกษำ ควำมผิดนั้น เพรำะเขำไม่วำงใจในเรำ ควำมชอบธรรมนั้น เพรำะเรำไปหำพระบิดำของเรำ
และท่ำนทั้งหลำยจะไม่เห็นเรำอีกควำมพิพำกษำนั้น เพรำะผูค้ รองโลกนี้ถูกพิพำกษำแล้ว” (ยอห์น 16:711)
“เรำยังมีอีกหลำยสิ่ งที่จะบอกท่ำนทั้งหลำย แต่เดี๋ยวนี้ท่ำนรับเอำยังไม่ได้ แต่เมื่อพระวิญญำณ
แห่งควำมจริ งมำแล้ว พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ ควำมจริ งทุกอย่ำงเพรำะพระองค์จะไม่ตรัสโดย
พระองค์เองแต่พระองค์ได้ยินสิ่ งใดจะตรัสสิ่ งนั้น และจะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำยรู ้สิ่งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้น
พระองค์จะให้เรำมีเกียรติยศ เพรำะพระองค์จะเอำเรื่ องของเรำ สำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย” (ยอห์น 16:1214)
“ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน
และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำ ในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำ มณฑลสะมำเรี ย และจนถึง
ที่สุดปลำยแผ่นดินโลก” (กิจกำร 1:8)
“อย่ำเมำเหล้ำองุ่น อันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงประกอบด้วยพระวิญญำณ” (เอเฟซัส 5:18)
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ท่ านจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์เดช
โดย วิลเลียม อำร์. ไบรท์
ท่ านเคยคิดไหมว่ า ชี วิตคริ สเตียนของท่ าน น่ าจะนาให้ รับประสบการณ์ ที่ดีกว่ าที่ท่านได้ รับใน
ปั จจุบันนี?้
พระเยซูตรัสว่ำ “เรำได้มำเพื่อเขำทั้งหลำย (ตัวท่ำนเอง, ข้ำพเจ้ำ และคริ สเตียนทั้งปวง) จะได้
ชีวติ และจะได้ชีวติ นั้นครบบริ บูรณ์” แต่ถำ้ ท่ำนเป็ นคริ สเตียนเพียงแต่ในนำม ท่ำนก็อำจโต้แย้งได้วำ่
“ในชีวติ ของข้ำพเจ้ำไม่มีสิ่งใดที่พอจะเรี ยกได้วำ่ มีควำมครบบริ บูรณ์เลย ทั้ง ๆ ที่ขำ้ พเจ้ำก็ได้พยำยำม
เป็ นพยำน แต่ก็ไม่มีใครสนใจ ข้ำพเจ้ำไม่ได้รับกำรหนุ นใจอะไรเลย มีแต่ควำมสงสัย ควำมกลัว ควำม
ขัดข้องหมองใจ และควำมพ่ำยแพ้ ข้ำพเจ้ำเชื่อแน่วำ่ ผูท้ ี่มีชีวติ คริ สเตียน จะต้องมีประสบกำรณ์หลำย
อย่ำงดีกว่ำนี้ แต่ขำ้ พเจ้ำไม่เคยได้รับเลย”
เพื่อเป็ นกำรหนุนน้ ำใจท่ำน ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะเล่ำถึงชี วติ คริ สเตียนของคนอื่น ๆ ที่มี
ประสบกำรณ์ทำนองเดียวกันกับท่ำน ก่อนที่บุคคลเหล่ำนั้นได้พบเคล็ดลับแห่งควำมมีชยั และได้รับฤทธิ์
เดชจำกพระเจ้ำ พอเป็ นอุทำหรณ์
บทควำมนี้ ได้เขียนขึ้นโดยเฉพำะเพื่อเพื่อนร่ วมงำนทั้งหลำยขององค์กำรเพยแพร่ กิตติคุณพระ
คริ สต์แก่นกั ศึกษำและมวลชนทัว่ โลก และเพื่อนักศึกษำของสถำบันทุกแห่งที่เรำทำงำนอยูด่ ว้ ย ทั้งนี้
เพรำะองค์กำรนี้ได้เน้นหนัก ในด้ำนกำรประกำศพระกิตติคุณ จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ผรู ้ ่ วมงำนตลอดจน
นักศึกษำ ทุก ๆ คน จะต้องเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพื่อให้กำรประกำศเผยแพร่ ของเรำ
เกิดผล
ในฐำนะที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นผูอ้ ำนวยกำรขององค์กำรเผยแพร่ น้ ี จึงเป็ นสิ ทธิ พิเศษของข้ำพเจ้ำ ที่จะ
กล่ำวคำปรำศรัยกับนักศึกษำจำนวนพัน ๆ คน ในเกือบ 50 สถำบันในแต่ละปี ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ ครั้งหนึ่ง
ข้ำพเจ้ำได้กล่ำวคำปรำศรัยแก่กลุ่มคริ สเตียนชั้นผูน้ ำ ที่มหำวิทยำลัยพริ นสตัน ในเรื่ องควำมสำคัญของ
กำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ ในตอนท้ำยเมื่อข้ำพเจ้ำสรุ ปคำปรำศรัยเสร็ จแล้ว ได้มีชำยหนุ่มคนหนึ่งมี
ชื่อย่อ ๆ ว่ำ ซี .บี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เชื่ อมัน่ ในพระคริ สต์ เขำมำหำข้ำพเจ้ำด้วยท่ำทีอนั เซื่ องซึม เนื่องจำกชีวติ คริ ส
เตียนของเขำไม่เกิดผล เขำปรำรภว่ำ “ผมได้พยำยำมทุกวิถีทำงที่จะเป็ นพยำนแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมำ
เลย ผมอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ อธิ ษฐำนและท่องข้อท่องจำเสมอเป็ นประจำทุกวัน นอกจำกนั้นทุก ๆ
ครั้งที่คริ สเตียนจัดให้มีกำรประชุมนมัสกำรพระเจ้ำ ผมก็ร่วมประชุมด้วยเสมอมิได้ขำด ทั้ง ๆ ที่ผมได้
พยำยำมถึงที่สุดอย่ำงนี้แล้วก็ตำม แต่ผมก็ไม่สำมำรถที่จะนำใครมำหำพระคริ สต์ได้เลย ตรำบจนกระทัง่
บัดนี้ ผมมีสิ่งใดผิดปกติหรื อ?”
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ปั ญหำของชำยหนุ่มผูน้ ้ ี ก็เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ นับร้อย ๆ ซึ่ งได้ไต่ถำมข้ำพเจ้ำในกำรประชุม
ตำมสถำนศึกษำต่ำง ๆ ทั้งบุคคลธรรมดำและศิษยำภิบำลได้ต้ งั ปั ญหำถำมเช่นเดียวกันนี้วำ่ “ชีวติ ของ
ข้ำพเจ้ำมีอะไรบกพร่ อง?” “ประสบกำรณ์ในชีวติ คริ สเตียนของข้ำพเจ้ำตื้นเขิน และไม่เกิดผลอะไรเลย”
“ข้ำพเจ้ำละอำยและกระดำกใจ ที่จะบอกผูอ้ ื่นทรำบถึงเรื่ องรำวของพระคริ สต์” “ข้ำพเจ้ำรู้สึกกระดำก
อำย ในกำรที่จะแบ่งปั นควำมชื่นชมยินดีในชีวิตคริ สเตียนของข้ำพเจ้ำให้แก่ผอู ้ ื่น” “ข้ำพเจ้ำเกรงว่ำผูอ้ ื่น
จะหัวเรำะเยำะหำว่ำข้ำพเจ้ำมีสติวปิ ลำส”
“ชีวติ ของข้ำพเจ้ำไม่ได้ถวำยแก่พระคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง”
“ข้ำพเจ้ำได้วำงโครงกำรสำหรับชีวติ ข้ำพเจ้ำไว้หลำยอย่ำง
ข้ำพเจ้ำกลัวว่ำพระเจ้ำจะเปลี่ยนแปลง
โครงกำรนี้เสี ยหมด” “ข้ำพเจ้ำไม่มีฤทธิ์ เดชภำยในแต่ประกำรใดเลยในเวลำที่ขำ้ พเจ้ำเทศน์”
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำนั้น มีอยูร่ ะยะเวลำหนึ่งที่ขำ้ พเจ้ำได้เร่ งเร้ำ
ชักชวนคริ สเตียนคนอื่น ๆ ให้เป็ นพยำน และดำรงชีวิตอยูอ่ ย่ำงบริ สุทธิ์ เพื่อพระคริ สต์ แต่ก็ไม่สู้จะได้ผล
นัก ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงได้อุทิศเวลำเกือบทั้งหมดของข้ำพเจ้ำ ในกำรประกำศพระกิตติคุณด้ำนนี้ ซึ่ งเป็ น
งำนที่พระเจ้ำทรงอวยพระพรให้แก่ขำ้ พเจ้ำอย่ำงล้นเหลือ อย่ำงไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์เป็ นระยะเวลำ
หลำยปี ที่ผำ่ นมำนี้ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงชี้ให้ขำ้ พเจ้ำเข้ำใจว่ำ แม้แต่คริ สเตียนที่ดำรงชีวิตอยูอ่ ย่ำง
ครึ่ ง ๆ กลำง ๆ ก็ยงั มีฤทธิ์ เดชอย่ำงใหญ่หลวงอยูใ่ นชีวติ เขำซึ่งเขำมิได้ใช้ ถ้ำหำกว่ำเขำได้ตระหนักถึง
ควำมจริ งข้อนี้ เขำก็จะตื่นตัวและยอมถวำยตัว เพื่องำนของพระคริ สต์ บัดนี้ขำ้ พเจ้ำได้ทรำบแล้วว่ำแม้
คริ สเตียนที่ดำรงชีวิตอยูฝ่ ่ ำยเนื้อหนัง ก็อำจกลับกลำยเป็ นคริ สเตียนที่มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยิง่ ในกำรเป็ น
พยำนได้ ถ้ำหำกว่ำเขำยอมมอบชีวติ จิตใจไว้กบั พระคริ สต์ และเป็ นผูท้ ี่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ครั้งแล้วครั้งเล่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงเตือนให้ขำ้ พเจ้ำระลึกถึงข้อแตกต่ำงระหว่ำง
คริ สตจักรในสมัยปั จจุบนั กับคริ สตจักรในสมัยเริ่ มแรก
เจ.บี. ฟิ ลลิปได้เขียนคำไว้ในหนังสื อ Letters to Young Churches. ของท่ำนว่ำ
“ข้อแตกต่ำงที่สำคัญยิง่ สำหรับคริ สเตียนในปั จจุบนั กับคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรกตำมที่ปรำกฏ
ในจดหมำยฝำกต่ำง ๆ ก็คือ คริ สเตียนในปั จจุบนั มักจะถือว่ำ ชีวติ คริ สเตียนเป็ นกำรแสดงอย่ำงหนึ่ง และ
มักจะย่อข้อพระธรรมคำสั่งสอนเหล่ำนั้นให้เหลือเพียงรหัสสั้น ๆ หรื ออย่ำงดีก็เป็ นเพียงกฎแห่งชีวติ เพื่อ
กำรยึดถือเท่ำนั้น แต่สำหรับคริ สเตียนในสมัยแรกนั้น ถือว่ำชีวติ คริ สเตียนเป็ นประสบกำรณ์ที่แท้จริ ง
เขำถือว่ำชีวิตเก่ำของเขำได้ล่วงพ้นไปหมดแล้วและมีชีวติ ใหม่เข้ำมำแทนที่ พวกเขำจะอธิบำยให้ผอู้ ื่น
ทรำบทันทีถึงปรำกฏกำรณ์ใหม่ในชีวติ นี้ วำ่ เป็ นพระคริ สต์สถิตอยูใ่ นชีวติ ของพวกเขำ”
คริ สเตียนเหล่ำนี้มีขอ้ แตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง? อะไรเป็ นสำเหตุให้คริ สเตียนมีควำมแตกต่ำงกัน
เช่นนี้? กำรถวำยตัวให้แก่พระเจ้ำเป็ นมูลเหตุหรื อ? มีนกั ศำสนศำสตร์ บำงคนตอบว่ำ “ถูกแล้ว” แต่
คำตอบนี้ อำจไม่สมบูรณ์นกั เพรำะข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำทัว่ โลกนี้ยงั มีผคู ้ นอีกเป็ นจำนวนมำกที่ร้องทูลต่อพระ
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เจ้ำ อุทิศชีวติ เพื่อพระคริ สต์วนั แล้ววันเล่ำ แต่พวกเขำก็ยงั เป็ นผูท้ ี่ปรำศจำกฤทธิ์ เดชและพ่ำยแพ้ เหตุใด
จึงเป็ นเช่นนั้น? พระธรรมมัทธิว บทที่ 5:6 ซึ่ งว่ำ “บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหำยควำมชอบธรรมก็เป็ นสุ ข
เพรำะว่ำเขำจะได้อิ่มบริ บูรณ์” มิได้สอนเรำเช่นนี้ดอกหรื อ?
ยอห์น อัครสำวกที่พระเยซูทรงรักมำก มิได้อำ้ งถึงคำสอนของพระเยซูเพื่อเป็ นข้อเตือนใจเรำไว้
ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:5-7 หรื อว่ำ พระเจ้ำเป็ นควำมสว่ำง และในพระองค์ไม่มีควำมมืดเลย ถ้ำเรำ
ดำรงชีวิตอยูใ่ น “ควำมสว่ำง” เรำก็มีสำมัคคีธรรม กับพระบิดำและพระบุตร
พระเจ้ำได้ประทำนคำมัน่ สัญญำไว้แก่คริ สเตียน ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์หลำยพันข้อว่ำ คริ ส
เตียนไม่จำเป็ นจะต้องดำรงชี วติ อยูอ่ ย่ำงขัดสนฝ่ ำยจิตวิญญำณ พระสัญญำเหล่ำนี้ รวมถึงควำมมัน่ ใจใน
ควำมรักของพระเจ้ำ (ยอห์น 3:16) ชีวติ นิรันดร์ (โรม 6:23) กำรอภัยโทษบำป (1 ยอห์น 1:9) จัดหำสิ่ ง
สำรพัดด้ำนวัตถุ (ฟิ ลิปปี 4:19) ควำมเป็ นระเบียบแห่งวิถีชีวติ (สดุดี 37:23) เคล็ดลับในกำรอธิษฐำนที่
เกิดผล (ยอห์น 15:7) พระสัญญำว่ำจะประทำนชีวิตครบบริ บูรณ์ให้ (ยอห์น 10:10) พระสัญญำว่ำจะอวย
พรแก่ผทู ้ ี่มีชีวติ บริ สุทธิ์ (2 พงศำวดำร 16:9) พระสัญญำว่ำจะทรงบันดำลให้เกิดผลดีทุกอย่ำง แก่ผทู ้ ี่
พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ (โรม 8:28) จะไม่ให้เรำถูกทดลองเกินกว่ำที่จะทนได้ (1 โคริ นธ์ 10:13) และ
จะทรงอวยพระพรให้เรำมีชยั เหนือควำมกลัว (1 ยอห์น 4:18) นอกจำกนั้นแล้วยังมีขอ้ พระสัญญำอื่น ๆ
อีกหลำยพันข้อ
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สัญญำว่ำ คริ สเตียนทุกคนควรมีควำมรัก ควำมชื่นชมยินดี สันติสุข
ควำมเชื่อ และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมำกมำยหลำยอย่ำง แต่กำรที่คริ สเตียนไม่ได้รับสิ่ งต่ำง ๆ ตำมที่พระ
คัมภีร์สัญญำไว้น้ ี เป็ นเพรำะอะไร? เมื่อเร็ ว ๆ นี้ ดร.บิลลี่ เกรแฮม ได้เทศนำทำงโทรทัศน์ออกอำกำศทัว่
ทั้งประเทศอเมริ กำกว่ำ 90% ของคริ สเตียนในประเทศนั้น มีชีวติ อยูอ่ ย่ำงผูแ้ พ้และท่ำนผูร้ ู ้อื่น ๆ ก็ได้
สนับสนุนควำมเห็นเช่นเดียวกันนี้ ท่ำนผูอ้ ่ำนที่รักทั้งหลำย ถ้ำหำกยึดถือตำมส่ วนเฉลี่ยของเปอร์ เซนต์ที่
กล่ำวมำนี้ ท่ำนคงเป็ นผูห้ นึ่งในจำนวนนี้ดว้ ย ซึ่ งถ้ำเป็ นเช่นนั้น ท่ำนก็มีสภำพไม่ผดิ อะไรกับชำยหนุ่ม
ที่ต้ งั ปั ญหำถำมข้ำพเจ้ำที่มหำวิทยำลัยพริ นสตัน ดังกล่ำวมำแล้วในเบื้องต้นกล่ำวคือท่ำนอำจมีจิตใจจด
จ่อเพื่อพระเจ้ำ อ่ำนพระคัมภีร์อย่ำงสม่ำเสมอทุก ๆ วัน อธิ ษฐำน เป็ นพยำน และร่ วมในกิจกำรทุกอย่ำง
ในคริ สตจักรของท่ำนปี แล้วปี เล่ำ แต่ท่ำนก็ยงั มีชีวติ อยูอ่ ย่ำงผูพ้ ำ่ ยแพ้อยูน่ นั่ เอง เมื่อต้องผจญกับกำร
ทดลอง ท่ำนก็ตอ้ งสู ้พลำงหนีพลำง และท่ำนก็พำ่ ยแพ้ไปในที่สุด ชีวติ ของท่ำนจะต้องวกวนอยูใ่ นควำม
พ่ำยแพ้เช่นนี้เป็ นเวลำแรมเดือน ไม่ผดิ อะไรกับ “นำยคริ สเตียน” ในหนังสื อ ปริ ศนำธรรม ของจอห์น
บันยัน ซึ่ งต้องตกอยูใ่ น “หล่มใจสลด” เช่นกันนี้ ชีวติ ของท่ำนต้องลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีระดับจิตวิญญำณ
สู งสุ ดเมื่อร่ วมประชุมฟื้ นฟูแต่เพียงระยะสั้น แล้วก็ตกลงมำอีก มีท้ งั ชัยชนะและพ่ำยแพ้สลับกันไป
ข้อควำมในพระธรรม โรม 7:13-24 คือประสบกำรณ์ในชี วติ ของท่ำนโดยแท้ ชีวติ ของท่ำนจะเป็ นเช่นนี้
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จนกว่ำท่ำนจะร้องออกมำเหมือนอำจำรย์เปำโล ในพระธรรมบทเดียวกันนี้ ข้อ 24 ว่ำ “โอ ข้ำพเจ้ำเป็ น
คนเข็ญใจจริ ง ใครหนอจะช่วยข้ำพเจ้ำให้พน้ จำกกำยแห่งควำมตำยนี้ ”
เรื่ องรำวของชำยหนุ่ม ตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้กล่ำวไว้ในตอนต้น ก็เช่นเดียวกันนี้ ข้ำพเจ้ำได้ให้
คำปรึ กษำ และไต่ถำมถึงพื้นฐำนชีวิตของเขำ เพื่อศึกษำข้อมูลในกำรที่จะช่วยให้คำตอบ เพื่อให้
แก้ปัญหำของเขำได้อย่ำงถูกต้องจำกกำรสนทนำปรำศรัยกัน ปรำกฏว่ำ เขำเป็ นชำยหนุ่มที่มีควำม
กระตือรื อร้นในอันที่จะกระทำทุกสิ่ งทุกอย่ำง ให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ำ เขำมีควำมกระตือรื อร้นอย่ำง
เสมอต้นเสมอปลำย ในอันที่จะให้มิตรสหำยของเขำได้รู้จกั องค์พระผูช้ ่วยผูป้ ระเสริ ฐของเขำ หำก
พิจำรณำตำมควำมประพฤติและกิจกำรต่ำง ๆ ที่เขำปฏิบตั ิแล้ว อำจกล่ำวได้วำ่ เขำเป็ นคริ สเตียนตัวอย่ำง
ที่ดีทีเดียว
พระเยซูได้ทรงสัญญำไว้ในพระธรรมยอห์น 14:26 และ 16:13 ว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรง
สอนเรำในกำรทุกสิ่ งและจะนำเรำไปสู่ ควำมจริ งทุกอย่ำง ตลอดเวลำที่ขำ้ พเจ้ำและชำยหนุ่มสนทนำ
ด้วยกัน พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจให้เรำทั้งสองระลึกถึงข้อพระธรรมที่สำคัญ ๆ คือชำยหนุ่มผูน้ ้ นั
ได้อำ้ งสัญญำในข้อพระธรรมนั้น ๆ โดยควำมเชื่ อ และเปิ ดประตูกำ้ วไปสู่ ชยั ชนะและควำมชื่นชมยินดี
ซึ่งเหลือที่จะพรรณำได้ เมื่อถึงขั้นนี้เขำก็เริ่ มมีชีวติ ที่เกิดผลเพื่อพระคริ สต์ ซึ่ งเขำไม่เคยประสบมำก่อน
เลย หลังจำกนั้นเขำได้ลำจำกข้ำพเจ้ำไป ด้วยควำมรู ้สึกยินดีและเต็มไปด้วยควำมหวังใหม่ ชำยหนุ่มผูน้ ้ ีรู้
ว่ำได้มีฤทธิ์ เดชเกิดขึ้นในชี วิตของเขำ บัดนี้เขำได้กลำยเป็ นคนใหม่ไม่มีควำมเกรงกลัวหรื อมีชีวติ อย่ำง
ไร้ควำมสำมำรถ หรื อพ่ำยแพ้ต่อกำรทดลองอีกต่อไป บัดนี้เขำได้กลำยเป็ นผูม้ ีฤทธิ์ เดช มีควำมกล้ำหำญ
มีควำมเชื่อในกำรที่จะไว้วำงใจพระเจ้ำ เขำได้คน้ พบพระสัญญำ ซึ่ งพระเยซูได้ทรงโปรดประทำนให้แก่
เขำ “จงตำมเรำมำเถิด เรำจะตั้งท่ำนให้เป็ นผูจ้ บั คน” (มัทธิว 4:19) “พระบิดำของเรำได้รับเกียรติยศ
เพรำะสิ่ งนี้ คือเมื่อท่ำนเกิดผลมำก” (ยอห์น 15:8) “ท่ำนทั้งหลำยมิได้เลือกเรำแต่เรำได้เลือกท่ำน
ทั้งหลำย และได้ต้ งั ท่ำนไว้เพื่อท่ำนจะให้เกิดผล และผลของท่ำนจะอยูถ่ ำวรเพื่อเมื่อท่ำนจะขอสิ่ งใดจำก
พระบิดำในนำมของเรำ พระองค์จะทรงประทำนสิ่ งนั้นแก่ท่ำน” (ยอห์น 15:16) พระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่ำวว่ำ “พระเยซูจึงไม่ได้ทรงกระทำกำรอิทธิ ฤทธิ์ มำกในเมืองนั้นเพรำะเขำไม่มีควำมเชื่อ” (มัทธิว
13:58) “ถ้ำไม่มีควำมเชื่อแล้วจะเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ำก็หำมิได้เพรำะว่ำผูท้ ี่มำหำพระเจ้ำต้อง
เชื่อว่ำพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และต้องเชื่อว่ำพระองค์เป็ นผูป้ ระทำนบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจ
แสวงหำพระองค์” (ฮิบรู 11:6) ชำยหนุ่มที่มีชื่อย่อว่ำ ซี .บี. ได้อธิ ษฐำนทูลขอให้พระเจ้ำทรงนำเขำดังนี้
ว่ำ “โอพระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ขำ้ พเจ้ำพูดกับใครเป็ นคนแรก?” เขำแทบจะ
รอคอยไม่ได้ที่จะให้พระเจ้ำทรงกระทำพระรำชกิจของพระองค์ โดยใช้ชีวติ ของเขำ
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ขณะที่ชำยหนุ่มผูน้ ้ ีกลับไปยังที่พกั ของเขำ พระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่งได้ทรงนำฟิ ลิปให้ไปหำขันที
ชำยอำยธิ โอบ ตำมที่บนั ทึกไว้ในพระธรรมกิจกำร 8:26-39 ก็ได้ทรงนำเขำให้ไปเป็ นพยำนแก่เพื่อน
นักศึกษำของเขำ ซึ่งเขำได้เคยไปเป็ นพยำนมำแล้วหลำยครั้งหลำยหน แต่ไม่เกิดผล อย่ำงไรก็ตำมกำร
เป็ นพยำนในครั้งนี้ แตกต่ำงกับครั้งที่แล้ว ๆ มำก ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำในครั้งนี้ พระเจ้ำก็ได้ทรงเตรี ยมจิตใจ
ของเพื่อนนักศึกษำผูน้ ้ นั ให้พร้อมอยูแ่ ล้วเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงเตรี ยมจิตใจของขันทีชำวอำยธิ
โอบในอดีตกำลนั้นเอง ดังนั้นในไม่ชำ้ เพื่อนนักศึกษำของเขำ ก็ได้ยอมรับเอำพระคริ สต์ให้เป็ นผูน้ ำใน
ชีวติ ของเขำ และบุคคลทั้งสองได้นอ้ มกำยลงอธิ ษฐำนร่ วมกัน ซี .บี. รู ้สึกปลำบปลื้มปี ติต่อเหตุกำรณ์อนั
น่ำอัศจรรจ์น้ ีมำก เขำรู ้สึกตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ และไม่อำจสรรหำถ้อยคำใด ๆ มำบรรยำย ถึงควำม
อิ่มใจที่เขำได้รับอีกว่ำ เมื่อตื่นนอนในวันรุ่ งขึ้นเขำก็ได้อธิ ษฐำนด้วยควำมกระหำยอีกว่ำ “พระองค์เจ้ำข้ำ
จะให้ขำ้ พเจ้ำพูดกับใครในวันนี้ ” และแล้ว ซี .บี. ก็ระลึกถึงเพื่อนนักศึกษำคนหนึ่งของเขำขึ้นมำได้ และ
เมื่อ ซี .บี. ไปหำเพื่อนผูน้ ้ นั ก็ปรำกฏว่ำเพื่อนของเขำตอบสนองคำชักชวนของเขำ ดังหนึ่งว่ำถูกชักนำมำ
โดยมือทิพย์ฉะนั้น เหตุกำรณ์เช่นนี้ไม่น่ำแปลกใจอะไรเลย เพรำะว่ำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้
แล้วว่ำ “ไม่มีผใู ้ ดมำถึงเรำได้เว้นไว้พระบิดำผูท้ รงใช้เรำมำจะชักนำเขำ” (ยอห์น 6:44) ในวันถัดมำ ซี.บี.
ก็สำมำรถนำเพื่อนนักศึกษำอีกผูห้ นึ่งมำหำพระคริ สต์ได้เช่นเดียวกัน และนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมำ เขำก็
สำมำรถนำผูอ้ ื่นอีกเป็ นจำนวนมำกให้มำหำพระคริ สต์ ชีวติ ของ ซี .บี. ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงน่ำ
อัศจรรย์มำก เขำกลำยเป็ นผูท้ ี่มีฤทธิ์ เดช เป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำทรงใช้ได้อย่ำงเกิดผล และในขณะที่ขำ้ พเจ้ำ
เขียนบทควำมนี้ อยูเ่ ขำกำลังศึกษำเพื่อเตรี ยมตัวรับใช้ในพระรำชกิจของพระเจ้ำ
(เมื่อไรก็ตำมเมื่อเรำอ้ำงถึงพระสุ รเสี ยงที่พระเจ้ำตรัสแก่เรำ เรำจะต้องเข้ำใจเสมอว่ำ พระเจ้ำ
มิได้ตรัสกับเรำด้วยถ้อยคำที่ได้ยนิ ด้วยหู แต่ตรัสด้วยพระสุ รเสี ยงที่แผ่วเบำ โดยทำงพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ของพระองค์ เฉพำะคริ สเตียนที่ยอมอ่อนน้อมถวำยชีวติ ต่อพระองค์อย่ำงแท้จริ ง และเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เท่ำนั้น จึงจะสำมำรถสนทนำกับพระองค์ได้”)
เนื่องจำกเวลำมีจำกัด ข้ำพเจ้ำจึงไม่สำมำรถเล่ำเรื่ องรำว เกี่ยวกับชีวติ คริ สเตียนของหลำย ๆ คน
ที่เคยล้มเหลวและพ่ำยแพ้ และต่อมำได้กลับกลำยเป็ นผูท้ ี่มีชยั ชนะ บริ บูรณ์ดว้ ยฤทธิ์ เดชจำกพระเจ้ำ
และกลำยเป็ นคริ สเตียนที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ เช่นเดียวกันนี้ อย่ำงไรก็ตำม
ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะเล่ำเพิ่มเติมพอเป็ นอุทำหรณ์อีกสักสองสำมเรื่ องดังต่อไปนี้
เอส.โอ เป็ นคริ สเตียนหนุ่ม ซึ่ งชีวติ คริ สเตียนของเขำเคยประสบแต่ควำมแห้งแล้งแทบไม่
เกิดผลอะไรเลย ตรำบจนกระทัง่ เขำศึกษำชั้นปี สุ ดท้ำย ในวิทยำลัยแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเขำได้มำหำข้ำพเจ้ำ
เพื่อปรึ กษำหำรื อและขอคำแนะนำ ขณะที่ขำ้ พเจ้ำและชำยหนุ่มผูน้ ้ นั กำลังอธิ ษฐำนร่ วมกันอยูน่ ้ นั ก็ได้มี
เหตุกำรณ์อศั จรรย์เกิดขึ้น เมื่อเขำได้เดินออกจำกห้อง ลงไปสู่ หอ้ งโถงตึกสโมสรนักศึกษำ เขำได้พบ
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นักศึกษำผูห้ นึ่ง ซึ่ งเขำไม่รู้จกั กำลังอ่ำนหมำยประกำศที่ป้ำยประกำศของมหำวิทยำลัย พระเจ้ำได้
ประทับใจและทรงนำให้เอส.โอ. พูดกับนักศึกษำผูน้ ้ นั ถึงเรื่ องรำวของพระะคริ สต์ เป็ นที่น่ำประหลำด
ใจอย่ำงยิง่ ว่ำ หนุ่มผูน้ ้ นั ไม่เพียงแต่จะแสดงควำมสนใจ ในเรื่ องรำวที่เขำได้รับฟังเท่ำนั้น หำกได้เสำะหำ
ผูท้ ี่จะอธิบำยให้เขำทรำบถึงวิธีที่จะเป็ นคริ สเตียนและเพียงชัว่ ระยะเวลำสำมสิ บนำทีเท่ำนั้น นักศึกษำ
หนุ่มทั้งสองก็ได้อธิ ษฐำนร่ วมกัน และนักศึกษำหนุ่มผูน้ ้ นั ก็ได้ยอมรับเอำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้ำ
และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ และทั้งสองก็แยกทำงกันไปด้วยควำมปลื้มปิ ติ
ในตอนปลำยของภำคกำรศึกษำสุ ดท้ำยนั้นเอง เอส.โอ. ก็ได้ชกั ชวนให้นกั ศึกษำอีกหลำยคนมำ
หำพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูช้ ่วยประเสริ ฐของเรำในสัปดำห์สุดท้ำยของเทอมนั้น เขำก็สำมำรถชักนำ
เพื่อนนักศึกษำมำหำพระคริ สต์ได้อีกถึงสำมคน
ต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องรำวของ จี.เอฟ. ซึ่ งเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้ำที่ยงั หนุ่มอยู่ และได้รับกำรศึกษำจำก
สถำนศึกษำพระคริ สตธรรมที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริ กำ เขำสำเร็ จกำรศึกษำขั้นปริ ญญำ
ตรี และโททำงศำสนศำสตร์ และมีควำมร้อนรนที่จะแสวงหำจิตวิญญำณที่สูญหำย แต่กำรทำงำนของเขำ
ไม่บงั เกิดผล ครั้งหนึ่ง จี.เอฟ. ได้โทรศัพท์มำถำมข้ำพเจ้ำว่ำ จะมำพบข้ำพเจ้ำได้ไหม แล้วเรำก็ไม่พบปะ
สนทนำ และอธิ ษฐำนร่ วมกัน เขำลำข้ำพเจ้ำไปในสภำพของคนใหม่ มีฤทธิ์ เดช มีควำมชื่นชมยินดี และ
มีควำมหวังอย่ำงเต็มเปี่ ยม ในระยะเวลำต่อ ๆ มำ ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบว่ำ เขำมีชีวิตที่มีชยั และเกิดผล อย่ำง
มำกมำย
เอฟ.เอฟ. เป็ นคนที่ข้ ีอำยและขลำดอยูส่ ักหน่อย เขำมำหำข้ำพเจ้ำในกำรประชุมฟื้ นฟูของ
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง เขำได้พดู ถึงควำมรักที่เขำมีต่อพระคริ สต์และกำรนำวิญญำณของผูท้ ี่หลงหำยมำ
หำพระองค์ แต่เขำมีควำมขัดข้องหมองใจท้อถอย และควำมล้มเหลว อันเนื่องจำกเขำกลัวคน นับเป็ น
ประสบกำรณ์อนั มหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งที่ขำ้ พเจ้ำได้พบ คือพระเจ้ำผูท้ รงกอปรด้วยฤทธิ์ อำนำจ ชัยชนะ
ควำมรัก และควำมเชื่ อ ได้ทรงทำงำนในจิตใจของเขำ ชี วติ คริ สเตียนของ เอฟ.เอฟ. จึงเกิดผลอย่ำงล้น
เหลืออย่ำงที่เขำไม่เคยคำดคิดมำก่อนเลยว่ำจะเป็ นไปได้ถึงเพียงนั้น เขำได้รับควำมชื่ นชมยินดีสุดที่จะ
พรรณำได้บดั นี้ควำมหวำดกลัวและควำมพ่ำยแพ้ได้สูญหำยไปสิ้ นแล้ว ควำมกล้ำหำญควำมมีสง่ำรำศี
และควำมมีชยั ได้กำ้ วเข้ำมำแทนที่
อำร์ .เจ ก็เป็ นอีกผูห้ นึ่งที่เป็ นพยำนอย่ำงซื่ อสัตย์ และเคร่ งครัดต่อวินยั และมีชีวติ ที่บงั เกิดผล
มำกกว่ำคริ สเตียน เขำได้มำหำข้ำพเจ้ำ ได้ฟังได้เชื่อ และได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช หลังจำกนั้นเขำ
ไม่ได้รู้สึกว่ำ กำรเป็ นพยำนเป็ นหน้ำที่ที่เขำจะต้องกระทำอีกต่อไป หำกแต่ถือว่ำเป็ นประสบกำรณ์ที่ทำ
ให้รับควำมชื่นชมยินดี เขำกล่ำวว่ำ “เป็ นควำมชื่นชมยินดีที่เปรี ยบได้กบั ควำมรู้สึกของนักโทษที่ได้รับ
กำรปลดปล่อยจำกเรื อนจำ”
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นับตั้งแต่คริ สตจักรสมัยเริ่ มแรกเป็ นต้นมำจนถึงสมัยปั จจุบนั โดยถัวเฉลี่ยแล้ว มีผทู ้ ี่ติดตำมพระ
คริ สต์เป็ นจำนวนมำกที่มีชีวิตอยูอ่ ย่ำงธรรมดำ ๆ ไม่มีเหตุกำรณ์พิเศษเกิดขึ้นแก่ชีวิตของพวกเขำเลย แต่
แล้วก็มีเหตุกำรณ์บำงอย่ำงที่ทำให้วถิ ีชีวติ ของเขำเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแก่ท่ำนเป
โตรและอัครสำวกคนอื่น ๆ ในสมัยโน้น และนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมำ พวกเขำก็ไม่ได้เป็ นเพียงคริ สเตียน
ธรรมดำ ๆ ต่อไป หำกแต่กลำยเป็ นเครื่ องมือที่มีฤทธิ์ เดชจำกพระเจ้ำ ชีวติ ที่มีแต่ควำมพ่ำยแพ้ ก็กลับเป็ น
ชีวติ ที่ประกอบด้วยควำมมีชยั ควำมสงสัย ควำมหวำดกลัวต่ำง ๆ ที่เคยมีอยู่ ก็กลับกลำยเป็ นควำมปิ ติ
ยินดีและควำมเชื่อ เขำเหล่ำนั้นได้กลำยเป็ นผู ้ “พลิกแผ่นดิน” (กิจกำร 17:6) ท่ำนเปโตรเคยเป็ นผูท้ ี่มี
ควำมขลำด ควำมกลัว และปฏิเสธพระเยซูถึงสำมครั้ง (ท่ำนกับข้ำพเจ้ำได้ปฏิเสธพระองค์มำกกว่ำนั้น)
ได้กลำยเป็ นผูท้ ี่มีควำมกล้ำหำญ ดังจะเห็นได้จำกกำรเทศนำในวันเพเทคศเต ซึ่งมีผเู้ ชื่อพระเยซูคริ สต์ถึง
3,000 คน และยังมีอีก 5,000 คน ที่เชื่อในพระคริ สต์และเข้ำเป็ นสมำชิกของคริ สตจักร อัครสำวกของ
พระเยซูในสมัยเริ่ มแรกนั้น ต่ำงก็ได้รับชีวิตใหม่ดว้ ยฤทธิ์ เดช ซึ่ งสำมำรถเปลี่ยนจิตใจของผูค้ รองอำนำจ
จักรวรรดิ์โรมันชัว่ ร้ำยในศตวรรษแรกได้
และในที่สุดอัครสำวกเหล่ำนั้นต่ำงก็ถูกประหำรชีวิตตำม
ธรรมเนียมและโทษทัณฑ์ ที่ชำวโรมันได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ยกเว้นท่ำนยอห์นซึ่ งถูกเนรเทศไปอยูย่ งั
เกำะปั ตโม และได้สิ้นชีวิตบนเกำะนั้น
ท่ำนก็จะอำจเดำได้วำ่
อัครสำวกเหล่ำนั้นได้รับกำรเปลี่ยนแปลงใหม่อย่ำงแท้จริ งในวันเพน
เทคศเต ผลของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่ องรำวของบุคคลต่ำง ๆ ที่ขำ้ พเจ้ำได้กล่ำวมำแล้ว
ตลอดจนคริ สเตียนคนอื่น ๆ นับแต่ศตวรรษแรก ๆ เป็ นต้นมำเป็ นจำนวนล้ำน ๆ คน ที่สำมำรถรับใช้
พระเจ้ำได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ทั้งนี้เป็ นโดยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ท่ำนรู ้อะไรบ้ำงเกี่ยวกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มีควำมหมำยต่อชีวิต
ส่ วนตัวของท่ำนอย่ำงไร?
ในพระบัญชำที่พระองค์ประทำนแก่อคั รสำวก พระองค์ทรงสัญญำไว้วำ่ พระวิญญำณบริ สุทธิ์
จะประทำนฤทธิ์ เดชให้แก่เรำ ในกำรเป็ นพยำน ถึงพระองค์ “ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์
เดชเมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน
และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ ง
เยรู ซำเล็มสิ้ นทั้งมณฑลยูดำ มณฑลสะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก” (กิจกำร 1:8)
จุดประสงค์ของบทควำมนี้ ก็เพื่อจะอธิบำยให้ทรำบถึง “วิธีที่จะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์” ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรทำให้พระบัญชำที่ยงิ่ ใหญ่ขององค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำสำเร็ จ
ดังนั้นในที่น้ ี จะไม่ขอกล่ำวถึงควำมจริ งอื่น ๆ ที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงกระทำในชีวิตคริ สเตียนทุกคน
แต่จะขอกล่ำวถึงส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเป้ ำหมำยของเรำโดยเฉพำะเท่ำนั้น
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ขอให้เรำได้พิจำรณำถึงหลักควำมจริ งเกี่ยวกับจิตวิญญำณ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดังต่อไปนี้

1. พระวิญญาณบริสุทธิ์ คือผู้ใด?
พระองค์คือพระภำคที่สำมแห่งตรี เอกำนุภำพของพระเจ้ำ ซึ่งประกอบไปด้วยพระบิดำ พระ
บุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นเพียงรู ปเงำ หรื อพลังอำนำจที่ปรำศจำก
ตัวตน
แต่ทรงมีสภำพเป็ นเสมือนบุคคลและมีควำมเท่ำเทียมกับพระบิดำและพระบุตรทุกประกำร
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ พระองค์ทรงมีพระสติปัญญำ อันหำขอบเขตจำกัดไม่ได้ (1 โคริ นธ์ 2:11)
พระองค์ทรงมีเจตนำรมณ์ (1 โคริ นธ์ 12:11) และทรงมีควำมรู้สึก (โรม 15:30)
ดร. เจ. เอ็ดวิน ออร์ ได้ให้คำอธิ บำยเกี่ยวกับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ “ทรงเป็ นผูบ้ ญั ชำกำรสู งสุ ด
แห่งกองทัพของพระคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำแห่งกำรเก็บเกี่ยว ทรงเป็ นผูส้ ู งสุ ดในกำรฟื้ นฟูจิต
วิญญำณ ในกำรประกำศพระกิตติคุณ และทรงมำนะบำกบัน่ ในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์
โครงกำรใด ๆ ก็ตำม หำกพระองค์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยแล้วโครงกำรนั้น ๆ ย่อมไร้ผล ฉะนั้นในฐำนะที่
เรำเป็ นคริ สเตียน จึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องให้โครงกำรของเรำสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระองค์ ซึ่ ง
จะเป็ นวิถีทำงที่จะทำให้กำรฟื้ นฟูเกิดขึ้นในคริ สตจักร และเป็ นกำรประกำศพระกิตติคุณให้แก่ชำวโลก”
ข้อพระธรรมแรกที่กล่ำวถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็คือ ปฐมกำล บทที่ 1 ข้อ 2 และในส่ วนที่
เกี่ยวกับพระเดชำนุภำพของพระองค์น้ นั ก็ได้บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมเกือบทั้งเล่ม และได้รับกำรเน้น
ให้หนักแน่นยิง่ ขึ้นในภำคพระคริ สตธรรมใหม่ ทั้งนี้ โดยกำรดำเนินพระชนม์ชีพ และกำรปฏิบตั ิพระ
รำชกิจขององค์พระเยซูคริ สตเจ้ำของเรำ และภำยหลังจำกที่พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จขึ้นประทับ ณ พระ
หัตถ์เบื้องขวำของพระบิดำบนสวรรค์แล้ว พระองค์ก็ทรงส่ งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้ลงมำเป็ น “ผูป้ ลอบ
ประโลมใจ” ของเรำแทนพระองค์ต่อไป (ยอห์น 14:26 และ 15:26) คำว่ำ “ปลอบประโลมใจ” หรื อ
“เล้ำโลม” ในที่น้ ีมำจำกภำษำกรี ก คำว่ำ “พำรำครี ท” ในภำษำกรี กหมำยควำมว่ำ “ผูท้ ี่อยูเ่ คียงข้ำง” คริ ส
เตียน ในฐำนะที่เป็ นผูร้ ่ วมชีวิตและเป็ นมิตรตลอดเวลำ นอกจำกนั้นยังเป็ นผูท้ ี่เสริ มสร้ำงพละกำลังควำม
เข้มแข็งและฤทธิ์ เดชให้แก่ผเู ้ ชื่อในพระคริ สต์อีกด้วย”
ต่อไปนี้ เป็ นพระนำมต่ำง ๆ ที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พระวิญญำณของพระเจ้ำ...................................1 โคริ นธ์ 3:16
พระวิญญำณของพระคริ สต์........................... ...โรม 8:9
พระวิญญำณแห่งชี วติ ..........................................โรม 8:2
พระวิญญำณแห่งควำมจริ ง............................... ..ยอห์น 16:13
พระวิญญำณผูป้ ระกอบไปด้วยพระคุณ...............ฮีบรู 10:29
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พระวิญญำณแห่งควำมบริ สุทธิ์ ...........................โรม 1:4
พระวิญญำณแห่งคำสัญญำ..................................เอเฟซัส 1:13

2. เหตุใดพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเสด็จมายังโลกนี?้
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จมำก็เพื่อจะเป็ นพยำน ถึงพระเยซูคริ สตเจ้ำ และเพื่อเทิดพระสง่ำรำศี
ของพระองค์ (ยอห์น 16:13,14) (พระเยซูเสด็จมำเพื่อที่จะถวำยพระเกียรติยศ และเปิ ดเผยให้มนุษย์รู้จกั
พระบิดำเจ้ำฉันใดพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็เสด็จมำเพื่อที่จะยกย่องสรรเสริ ญและถวำยพระเกียรติยศแก่
พระเยซูคริ สต์พระบุตรฉันนั้น)
ดังนั้นหลักกำรที่วำ่ เรำยิง่ อนุญำตให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นผูค้ วบคุมบังคับบัญชำชีวติ
จิตใจของเรำมำกเพียงใด เรำก็จะรักและปฏิบตั ิรับใช้พระเยซูคริ สตเจ้ำ และจะรู ้ถึงควำมรักที่พระองค์
ทรงมีต่อเรำและกำรที่พระองค์สถิตอยูก่ บั เรำ มำกยิง่ ขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้เมื่อเรำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ก็เท่ำกับเรำเปี่ ยมล้นด้วยพระเยซูคริ สต์เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงควบคุมบังคับบัญชำ ก็
เท่ำกับพระเยซูคริ สตเจ้ำทรงควบคุมบังคับบัญชำเรำนัน่ เอง
ฉะนั้นเมื่อเรำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ และองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำเช่นนี้แล้ว ฤทธิ์ เดชอันใหญ่ยงิ่ ที่มิใช่ของเรำเอง จะได้รับกำร
ปลดปล่อยจำกภำยในชีวติ จิตใจของตัวเรำเพื่อกำรปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำ และเพื่อกำรดำรงชีวติ อยูอ่ ย่ำงผูม้ ี
ชัย

3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีความสั มพันธ์ กบั คริสเตียนทุกคนอย่ างไร?
(ตำมพระธรรมยอห์น 1:12, 3:5, 2 โคริ นธ์ 5:17 นั้น คริ สเตียนหมำยถึงผูท้ ี่รับพระคริ สต์เข้ำสู่
ชีวติ เป็ นพระเจ้ำ และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ)
ในวำระแห่งกำรบังเกิดฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ก. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือผูใ้ ดกำเนิดใหม่แก่เรำ (ยอห์น 3:5)
ข. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ำมำประทับในชีวิตของทุกคน (1 โคริ นธ์ 3:16)
ค. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือผูท้ ี่ผนึกชีวติ คริ สเตียน ให้อยูใ่ นพระคริ สต์ (เอเฟซัส 1:13,4:30)
ง. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือผูค้ ้ ำประกันว่ำ สักวันหนึ่งคริ สเตียนทุก ๆ คนจะได้รับมรดกจำกพระ
เจ้ำ (2 โคริ นธ์ 5:5
จ. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือผูท้ ี่ให้บพั ติศมำแก่คริ สเตียนเพื่อเข้ำเป็ นกำยอันเดียวกับพระคริ สต์
(1 โคริ นธ์ 12:13 กำลำเทีย 3:27, โรม 6:3,7)
ในวำระแห่งกำรบังเกิดฝ่ ำยจิตวิญญำณนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้ชีวติ ใหม่แก่คริ สเตียนทุกคน
และสถิตอยูใ่ นเขำทั้งหลำย รวมทั้งผนึกค้ ำประกันให้บพั ติศมำ และให้ฤทธิ์ เดชอันบริ บูรณ์แก่เขำ
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ทั้งหลำยด้วย ในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท้ งั หมดเหล่ำนี้ เรำได้รับควำมสัมพันธ์
ใหม่กบั พระองค์ ซึ่ งอำจมีหรื อไม่มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำรมณ์ติดตำมมำด้วยก็ได้
ควำมจริ งดังกล่ำวนี้ทำให้คริ สเตียนได้รับประสบกำรณ์ที่น่ำตื่นเต้น ในกำรที่เขำรู ้วำ่ เขำเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับพระคริ สต์ ดังที่พระธรรมยอห์น บทที่ 14 ข้อ 20 กล่ำวว่ำ “....ท่ำนทั้งหลำยอยูใ่ นเรำ
และเรำอยูใ่ นท่ำนทั้งหลำย” เรำแลกเปลี่ยนควำมอ่อนแอของเรำ กับฤทธิ์ เดชของพระองค์ และ
แลกเปลี่ยนควำมผิดบำป และควำมพ่ำยแพ้ของเรำกับควำมบริ สุทธิ์ และควำมมีชยั ของพระองค์
ผลของกำรมีควำมสัมพันธ์กบั พระคริ สต์กค็ ือ ทำให้คริ สเตียนทุกคนสำมำรถเป็ นพยำนได้อย่ำง
มีฤทธิ์ เดช และดำรงชีวิตอยูอ่ ย่ำงผูม้ ีชยั เหนือควำมผิดบำป ฤทธิ์ เดชอันได้แก่พระชนม์ชีพของพระเยซู
คริ สต์ผปู ้ ระทับอยูภ่ ำยในผูเ้ ชื่ อทุกคนนี้ จะสำแดงออกโดยควำมเชื่อเมื่อคริ สเตียนยอมอยูใ่ ต้กำรควบคุม
บังคับบัญชำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพรำะว่ำกำรถวำยพระเกียรติแก่พระคริ สต์เป็ นพระรำชกิจของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ฉะนั้นไม่มีอุปสรรคอันใดที่มำขัดขวำงไม่ให้พระเยซูคริ สต์ทรงทำงำนทั้งภำยใน
และโดยทำงผูเ้ ชื่อ เพื่อให้น้ ำพระทัยของพระองค์สำเร็ จครบบริ บูรณ์
ฉ. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประทำนฤทธิ์ เดชแก่คริ สเตียนทุก ๆ คนที่ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์
และได้ถวำยตัวเพื่อรับใช้พระคริ สต์
กำรที่คริ สเตียนคนหนึ่งคนใดจะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ได้อย่ำงเกิดผลนั้น เขำจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่
จะต้องเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
“แต่ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดชเมื่อพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้ง
มณฑลยูดำ มณฑลสะมำเรี ย และจนถึงที่สุดปลำยแผ่นดินโลก” (กิจกำร 1:8) ข้ออ้ำงอิงในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ทุก ๆ ข้อ ทั้งในภำคพระคัมภีร์เดิม และในพระคริ สตธรรมใหม่ ในส่ วนที่กล่ำวถึงกำรเป็ นผู ้
ที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ล้วนแต่เน้นถึงกำรรับฤทธิ์ เดชเพื่อที่จะปฏิบตั ิรับใช้ และ
เพื่อที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ แทบทั้งสิ้ น
ลักษณะแห่ งการเปี่ ยมล้ นด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ของคริสเตียนนั้น อาจติดตามมาด้ วย
ประสบการณ์ แตกต่ างกัน จากความมั่นใจในฤทธิ์เดช และตระหนักอย่างเงียบสงบในการมีความเชื่อมาก
ยิง่ ขึน้ ในพระคริสต์ และพระสั ญญาในพระวจนะของพระองค์ จนถึงการมีประสบการณ์ทางด้ าน
อารมณ์อย่างมากมาย
ถ้ำหำกท่ำนศึกษำพระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 12 อย่ำงถี่ถว้ น ก็จะเห็นได้วำ่ พระธรรมบทนี้สอน
ว่ำ คริ สเตียนแต่ละคนต่ำงก็เป็ นอวัยวะแห่งพระกำยของพระคริ สต์ อวัยวะต่ำง ๆ ในร่ ำงกำยของมนุษย์
มีหน้ำที่แตกต่ำงกันฉันใด อวัยวะในพระกำยของพระคริ สต์ก็ยอ่ มมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อแผ่นดินของ
พระองค์แตกต่ำงกันฉันนั้น คริ สเตียนไม่ควรดูแคลนของประทำนจำกพระเจ้ำที่ประทำนให้แก่คริ ส
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เตียนคนอื่น และไม่ควรเลียนแบบคนอื่นในด้ำนกำรรับประสบกำรณ์ในกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ หรื อประสบกำรณ์แห่งกำรรับของพระประทำนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คริ สเตียนคนหนึ่งจะ
ได้รับของประทำนประเภทไหน และติดตำมด้วยประสบกำรณ์อย่ำงไรนั้น ควรให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์
(อย่ำงไรก็ตำม พระธรรม 1 โคริ นธ์ บทที่ 13 ระบุไว้วำ่ กำรรับของประทำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้ หรื อ
เพียงอันใดอันหนึ่ง จะมีประโยชน์แก่เรำน้อยมำกหำกเรำขำดควำมรักเป็ นเครื่ องจูงใจ)
พระเจ้ำทรงเตือนเรำไว้ในพระธรรมเอเฟซัส 5:17-20 ดังนี้วำ่ “....อย่ำเป็ นคนเขลำ แต่จงเข้ำใจ
ว่ำน้ ำพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำนั้นเป็ นอย่ำงไรและอย่ำเมำเหล้ำองุ่น อันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จง
ประกอบ (เปี่ ยมล้น) ด้วยพระวิญญำณ จงสนทนำกันด้วยถ้อยคำไพเรำะอย่ำงเพลงสดุดี เพลงนมัสกำร
และเพลงสรรเสริ ญ คือร้องเพลง และกล่ำวคำสรรเสริ ญในใจของท่ำนทั้งหลำยถวำยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
จงขอบพระคุณพระเจ้ำ คือพระบิดำ สำหรับสิ่ งสำรพัดเสมอ ในพระนำมของพระเยซู คริ สตเจ้ำของเรำ”
อัครสำวกเปำโลได้แนะนำว่ำ ผูท้ ี่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะรู ้จกั น้ ำพระทัยของ
พระเจ้ำและเขำอำจจะสำแดงออกซึ่งควำมประทับใจ ควำม “อิ่มเอิบไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” เพรำะ
ควำมยินดี สง่ำรำศี ควำมกล้ำหำญ และกำรหนุนใจที่เขำได้รับ ในข้อพระธรรมเดียวกันนี้ยงั แนะนำอีก
ว่ำ คริ สเตียนที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะต้องสรรเสริ ญพระเจ้ำ และขอบพระคุณพระองค์
ในกำรทุกสิ่ ง อัครสำวกเปำโลตระหนักดีวำ่ ท่ำนไม่สำมำรถกระทำสิ่ งเหล่ำนี้ได้โดยลำพังท่ำนเอง ทุก
สิ่ งทุกอย่ำงที่ท่ำนเห็นอยูแ่ ละมีอยูล่ ว้ นเป็ นโดยพระคุณของพระเจ้ำทั้งสิ้ น
นับตั้งแต่วนั เพนเทคศเตครั้งอดีตกำลเป็ นต้นมำ ตรำบจนกระทัง่ ทุกวันนี้ พระรำชกิจของพระ
เจ้ำได้กระทำสำเร็ จลุล่วงไปโดยทำงคริ สเตียน ผูซ้ ่ ึ งเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เช่นท่ำนเปโตร
ท่ำนเปำโล และสำวกคนอื่น ๆ อีก
เมื่อไม่นำนมำนี้ได้มีผรู ้ ับใช้พระเจ้ำคนสำคัญ ๆ เช่น จอห์น เวสเล่ย ์ โจนำธำน เอ็ดวำร์ ด ชำลส์
ฟิ นนีย ์ ดะไวท์ แอล.มูด้ ี ชำลส์ เสเปอร์ เจี้ยน จี.แคมแบล มอร์ แกน อำร์ .เอ.ทอร์ เร่ ย ์ และคริ สเตียนชั้นผูน้ ำ
คนอื่น ๆ ที่มีชีวติ อยูท่ ุกวันนี้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นผูท้ ี่พระเจ้ำทรงใช้ให้
ทำงำนเพื่อพระคริ สต์ และเพื่อแผ่นดินของพระองค์ได้อย่ำงเกิดผลมำกยิง่ (ขอย้ำในที่น้ ีอีกว่ำ กำรเปี่ ยม
ล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นพระพรที่พระเจ้ำประทำนให้แก่คริ สเตียนทุกคน ที่ยอมปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขของพระองค์ หำใช่เป็ นพระพรที่พระองค์ทรงจำกัดไว้เพื่อคริ สเตียนชั้นผูน้ ำเท่ำนั้นไม่)
ต่อไปนี้ เป็ นข้อควำมที่ผรู ้ ับใช้พระเจ้ำ
ในฐำนะที่เป็ นรำชทูตของพระคริ สต์ได้กล่ำวถึง
ควำมสำคัญของกำรที่คริ สเตียนทุก ๆ คน จะต้องเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งข้ำพเจ้ำใคร่ จะ
ให้ท่ำนผูอ้ ่ำนได้ทรำบไว้พอเป็ นอุทำหรณ์ดงั ต่อไปนี้
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“....มนุษย์ควรจะแสวงหำทุก ๆ วิถีทำง ในอันที่จะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ เพรำะถ้ำหำกว่ำไม่บริ บูรณ์ดว้ ยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว คริ สเตียนแต่ละ
คนหรื อคริ สตจักรโดยส่ วนรวมย่อมไม่สำมำรถที่จะปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมพระประสงค์ของ
พระเจ้ำได้”
แอนดรู์ ว เมอร์ เรย์
“คริ สเตียนที่ไม่รับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็มีควำมผิดเช่นเดียวกับคน
บำป มีควำมผิดเพรำะไม่ยอมกลับใจใหม่นนั่ เอง แต่คริ สเตียนยิง่ ผิดมำกกว่ำคนบำป เพรำะคริ ส
เตียนได้รับควำมสว่ำงจำกพระเจ้ำมำกกว่ำคนบำป”
ชาลส์ จี.ฟิ นนีย์
“ชีวติ ที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือชี วติ ที่ยอมให้ควำมบริ บูรณ์ของพระ
เจ้ำไหลล้นออกเสมอ ชีวิตเช่นนี้เท่ำนั้นที่ทำให้พระเจ้ำพอพระทัยได้”
นอร์ แมน บี. แฮริสัน
“จุดประสงค์อนั ยิง่ ใหญ่ ในกำรที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็คือ เพื่อที่จะรับ
ฤทธิ์ เดชสำหรับรับใช้พระเจ้ำ คริ สเตียนที่พระเจ้ำทรงใช้มำกที่สุดเท่ำที่ขำ้ พเจ้ำรู ้จกั ล้วนแต่เป็ น
ผูท้ ี่เป็ นพยำนถึงประสบกำรณ์อนั ลึกซึ้ งในกำรเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท้ งั นั้น”
เจ.เอ็ดวิน อาร์
“ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำ ไม่วำ่ ในกำรดำเนินชีวิตส่ วนตัวหรื อกำรรับใช้พระเจ้ำก็ตำม หำกว่ำคริ ส
เตียนมิได้เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถประทำนฤทธิ์
เดชให้แก่เรำ กำรปฏิบตั ิท้ งั หลำยของเขำก็ยอ่ มไร้ผล”
เฮนรีเอดต้ า ซี. เมียรส์
“หำกท่ำนอ่ำนชี วประวัติของบรรดำผูร้ ับใช้พระเจ้ำแล้ว ท่ำนจะเห็นว่ำบุคคลเหล่ำนั้น
แต่ละคนได้พยำยำมทุกวิถีทำงที่จะได้รับฤทธิ์ เดชจำกเบื้องบน คำเทศนำเพียงครั้งเดียวของผู ้
เทศน์ที่ได้รับกำรเจิมด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะมีค่ำเท่ำกับคำเทศนำหนึ่งพันครั้งของผูเ้ ทศน์
ที่กระทำไปด้วยพลังของตนเอง”
ดร.ออสวอลด์ เจ. สมิท
“ข้ำพเจ้ำใคร่ จะขอกล่ำวย้ำในที่น้ ีเพื่อควำมชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยู่
ในผูเ้ ชื่อทุก ๆ คนอยูแ่ ล้ว และกำรเจิมด้วยฤทธิ์ เดชซึ่ งเรำได้รับเมื่อเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั
ก็หำใช่เพียงเพื่อคริ สเตียนชั้นผูน้ ำเท่ำนั้นไม่ มิใช่คริ สเตียนทุกคนมีสิทธิ พิเศษที่จะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ เท่ำนั้น หำกแต่พระธรรมเอเฟซัส 5:18 ยังตักเตือนไว้ดว้ ยว่ำเป็ นหน้ำที่ของคริ สเตียนทุก
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คนที่จะต้องเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อีกด้วยฉะนั้นถ้ำหำกคริ สเตียนคนใดมิได้รับกำรเปี่ ยม
ล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คริ สเตียนผูน้ ้ นั ย่อมฝ่ ำฝื นพระบัญชำของพระเจ้ำ เป็ นกำรกระทำ
ควำมผิดบำปต่อพระเจ้ำ ยิง่ กว่ำนั้น เนื่องด้วยพระเจ้ำทรงบัญชำเรำไว้ในพระวจนะของพระองค์วำ่ จะให้
เรำเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำจึงมีควำมมัน่ ใจได้วำ่ พระองค์ยอ่ มมีฤทธิ์ อำนำจที่จะกระทำ
ให้เรำเปี่ ยมล้นได้ ในทันทีที่เรำอัญเชิ ญพระองค์ให้กระทำเช่นนั้น”
ข้ำพเจ้ำใคร่ จะยืนยันแก่ท่ำนว่ำ ไม่วำ่ จะโดยกำรยึดถือตำมพระสัญญำของพระเจ้ำในพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ หรื อจำกกำรสังเกตจำกประสบกำรณ์ในชี วติ ส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำ พระเยซูทรงมีควำม
กระตือรื อร้นในกำรที่จะประทำนควำมรัก กำรอภัยโทษ ฤทธิ์ เดชในกำรปฏิบตั ิรับใช้ และชีวติ ที่มีชยั
ชนะเหนื อควำมบำปให้แก่เรำ มำกยิง่ กว่ำที่เรำพร้อมในกำรที่จะรับจำกพระองค์เสี ยอีก พระเยซูทรงเต็ม
พระทัยที่จะให้เรำทั้งหลำยเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มำกยิง่ กว่ำที่ท่ำนและข้ำพเจ้ำปรำรถนำ
ที่จะได้รับเสี ยอีก
อำจมีปัญหำว่ำ เหตุใดจึงมีคริ สเตียนเป็ นจำนวนมำก ดำเนินชีวติ อยูอ่ ย่ำงพ่ำยแพ้? เหตุใดคริ ส
เตียนที่เป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ได้อย่ำงเกิดผลนั้น จึงมีนอ้ ยคนเหลือเกิน? เหตุใดคริ สเตียนที่ดำเนินชีวิต
อย่ำงผูท้ ี่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยงั มีนอ้ ยคนนัก? ปั ญหำนี้นำเรำไปสู่ ข้ นั ที่สำคัญต่อไปซึ่ ง
ว่ำด้วยกำรเตรี ยมตัวเพื่อที่จะเป็ นผูเ้ ปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์

4. ชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คอื อะไร?
ชีวติ ที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือชีวติ ที่เปี่ ยมล้นบริ บูรณ์ดว้ ยพระคริ สต์นนั่ เอง
พระธรรมโรม 6:11 กล่ำวว่ำ คริ สเตียนที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือผูท้ ี่ถือว่ำ “ได้ ตายแก่
ความผิดบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้ า โดยพระเยซูคริ สต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา” บัดนี้พระคริ สต์
ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวติ พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ และกำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์
เสด็จมำ ก็เพื่อที่จะถวำยเกียรติยศและพระสง่ำรำศีแก่พระเยซูคริ สต์ ก่อนที่คริ สเตียนผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะเป็ นผู ้
ที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้น้ นั ผูน้ ้ นั จะต้องตำยแก่ชีวติ ฝ่ ำยเนื้อหนังของเขำเสี ยก่อน เมื่อ
เขำผูน้ ้ นั ตำยแก่ชีวติ ฝ่ ำยเนื้อหนังของเขำแล้ว องค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำจึงสำมำรถควบคุมบังคับบัญชำชีวติ
จิตใจของเขำโดยไม่มีอะไรขีดขวำง และพระองค์ทรงสำมำรถสำแดงควำมรักของพระองค์ผำ่ นผูน้ ้ นั ได้
“ฤทธิ์ ธำนุภำพทั้งสิ้ นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่พระองค์แล้ว” “สภำพของพระเจ้ำ
ดำรงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์ในพระองค์ดว้ ย” บัดนี้พระองค์ทรงสำมำรถสำแดงออกซึ่ งฤทธิ์ อำนำจของพระองค์
โดยทำงคริ สเตียนผูท้ ี่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ผซู ้ ่ ึ งเสด็จมำเพื่อแสวงหำและช่วยผู ้
ที่หลงหำยไปให้รอด บัดนี้พระองค์ได้ทรงเริ่ มแสวงหำผูห้ ลงหำยโดยทำงคริ สเตียนพระองค์ทรงนำคริ ส
เตียน ไปสู่ ผทู ้ ี่หลงหำย และผูท้ ี่มีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องรับเอำพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
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พระองค์ทรงเริ่ มใช้ริมฝี ปำกของคริ สเตียนให้บอกกล่ำวเรื่ องรำวเกี่ยวกับควำมรักของพระองค์แก่ผอู ้ ื่น
น้ ำพระทัยอันกอปรไปด้วยพระกรุ ณำอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ ได้ปรำกฏให้เห็นอย่ำงชัดแจ้ง โดยทำงผูท้ ี่
เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คริ สเตียนเหล่ำนั้นได้ยอมสละชีวติ เก่ำ ๆ ของเขำทุก ๆ ด้ำน เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับพระชนม์ชีพของพระคริ สต์ คริ สเตียนเหล่ำนั้นยอมละทิง้ ควำมไร้ ควำมสำมำรถ และ
ควำมพ่ำยแพ้ท้ งั หลำยของเขำ เพื่อรับเอำฤทธิ์ อำนำจและควำมมีชยั ของพระเยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง ภำวะ
เช่นนี้แหละที่มิชชันนำรี ผูเ้ ป็ นรัฐบุรุษคือ ฮัดสัน เทเลอร์ ได้กล่ำวถึง ว่ำ “เป็ นชีวติ ที่แลกเปลี่ยน” เมื่อ
คริ สเตียนผูห้ นึ่งผูใ้ ดเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็หมำยควำมว่ำ คริ สเตียนผูน้ ้ นั เปี่ ยมล้นด้วยพระ
คริ สต์นนั่ เอง และนับตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นไป เขำจะละทิ้งควำมคิดที่วำ่ พระคริ สต์คือผูท้ ี่ช่วยเขำในกำรทำ
กิจกำรงำนต่ำง ๆ ของคริ สเตียน และจะถือว่ำพระคริ สต์คือผูท้ ี่กระทำพระรำชกิจของพระองค์โดยทำง
เขำโดยตรง “พระองค์มิได้พ่ ึงประสงค์ที่จะให้เรำทำงำนเพื่อพระองค์ หำกแต่ทรงพระประสงค์จะให้เรำ
ยอมให้พระองค์ทำงำนของพระองค์โดยผ่ำนตัวเรำ” อัครสำวกเปำโลได้ตระหนักถึงประสบกำรณ์อนั มี
เกียรติยงิ่ นี้ ท่ำนจึงได้กล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้กบั พระเยซูคริ สต์แล้ว และไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองที่มีชีวติ อยู่
แต่พระคริ สต์ต่ำงหำกที่ทรงมีชีวติ เป็ นอยูใ่ นข้ำพเจ้ำ” ร่ ำงกำยของคริ สเตียนบัดนี้กลำยเป็ นร่ ำงกำยของ
พระคริ สต์ เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงใช้ตำมพระประสงค์ของพระองค์ จิตใจของเรำก็เป็ นของพระองค์
ด้วย เพื่อให้คิดตำมควำมคิดของพระองค์ บุคลิกลักษณะทั้งหมดของเรำเวลำของเรำ และควำมสำมำรถ
ของเรำ บัดนี้ได้เป็ นของพระองค์แล้วทั้งสิ้ น
ท่ำนเปำโลอัครสำวกผูท้ ี่รักพระคริ สต์อย่ำงยิง่ ได้กล่ำวต่อไปว่ำ “...ชีวติ ซึ่ งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นเนื้ อ
หนังเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำมีอยูโ่ ดยควำมเชื่อในพระบุตรของพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงรักข้ำพเจ้ำ และประทำนพระองค์
เองเพื่อข้ำพเจ้ำ” ควำมเชื่อนี้เป็ นของใคร? เป็ นควำมเชื่อของพระบุตรของพระเจ้ำ ผูซ้ ่ ึ งได้ทรงรักเรำและ
ประทำนพระองค์เองเพื่อเรำ คือผูท้ ี่ได้รับ “ฤทธำนุภำพทั้งสิ้ นในสวรรค์และในแผ่นดินโลก...” ท่ำน
สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยอันยิง่ ใหญ่ของถ้อยคำที่กล่ำวมำนี้หรื อไม่? ถ้ำท่ำนสำมำรถเข้ำใจควำมหมำย
และยอมถวำยชีวติ จิตใจของท่ำนไว้กบั พระเจ้ำโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และยอมรับว่ำพระชนม์ชีพของ
พระเยซูคริ สต์เป็ นชีวติ ของท่ำนทุก ๆ เวลำนำที ท่ำนก็อยูใ่ นฐำนะที่พร้อมในกำรที่จะเผชิ ญ
ประสบกำรณ์อนั ใหญ่หลวงได้ พระเยซูคริ สต์เจ้ำจะทรงเริ่ มนำบุคคลที่หลงหำยมำหำพระองค์ โดยผ่ำน
ชีวติ ของท่ำนที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ที่ท่ำนได้มอบถวำยแก่พระองค์

5. เหตุใดคริสเตียนทีเ่ ปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีน้อย?
ปั ญหำนี้ เกิดขึ้นก็เพรำะเจตนำรมณ์ของมนุษย์ พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึนให้มีอิสระ ทั้งในด้ำน
ควำมนึกคิดและเจตนำรมณ์ที่จะกระทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดได้ตำมใจชอบ
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ถ้ำหำกว่ำพระเจ้ำบังคับให้มนุษย์กระทำในสิ่ งที่พระองค์ทรงให้อิสระแก่เขำไว้ ก็ยอ่ มเป็ นกำร
ฝ่ ำฝื นกฎฝ่ ำยวิญญำณจิตที่พระองค์ได้โปรดประทำนให้ ในวำระแห่งกำรกลับใจใหม่น้ นั จิตใจของ
มนุษย์มกั ยอมอ่อนน้อมต่อน้ ำพระทัยของพระเจ้ำเป็ นกำรชัว่ ครำว พระธรรมโรม 10:9 กล่ำวว่ำ ถ้ำเรำรับ
ด้วยปำกของเรำว่ำ พระเยซูเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และเชื่ อในใจของเรำว่ำ พระเจ้ำได้ทรงโปรดบันดำล
ให้พระคริ สต์ฟ้ื นขึ้นมำจำกควำมตำย เรำก็จะรอด กำรที่มนุษย์ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดจะกลำยเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้
นั้น เขำต้อง “กลับใจใหม่” ซึ่งหมำยถึงกำรหันจำกวิถีทำงชีวติ ของตนเอง เข้ำสู่ วิถีทำงของพระเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังที่ได้กลับใจแล้ว เขำก็มกั จะหลงลืม ควำมรักที่มีต่อพระคริ สต์เมื่อบังเกิดใหม่ และ
สง่ำรำศี ควำมกระตือรื อร้น ควำมยินดี ในกำรบังเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวิญญำณนั้นก็ค่อย ๆ เลือนไป มีคริ ส
เตียนเป็ นจำนวนมำกที่ไม่ได้ “ดำเนินอยูใ่ นควำมสว่ำง เหมือนพระองค์ทรงอยูใ่ นควำมสว่ำง” นั้นต่อไป
(ยอห์น 1:7) บุคคลดังกล่ำวนี้เลิกแสวงหำที่จะทำตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ เขำจะอ้ำงเหตุผลต่ำง ๆ
เพื่อที่จะทำตำมควำมปรำรถนำของเขำเอง ซึ่งเรำจะพิจำรณำกันเป็ นบำงกรณี เขำเลือกดำเนิ นงำนตำม
แผนกำรณ์หรื อจุดมุ่งหมำยเพื่อชีวติ ของเขำเอง การที่เขาเชื่ อว่ าตนเองเป็ นอิสระเสรี นั้น ต้ องทาให้ เขา
กลายเป็ นทาสของความผิดบาป และในที่สุดก็ตอ้ งสำรภำพเช่นเดียวกับที่อำจำรย์เปำโลบันทึกไว้ในพระ
ธรรมโรม 7:19,20,24 ดังนี้วำ่ “ด้วยว่ำกำรดีน้ นั ซึ่ งข้ำพเจ้ำปรำรถนำทำ ข้ำพเจ้ำไม่ได้กระทำ แต่กำรชัว่
ซึ่ งข้ำพเจ้ำมิได้ปรำรถนำทำ ข้ำพเจ้ำยังทำอยู่ ถ้ำแม้ขำ้ พเจ้ำยังทำสิ่ งซึ่ งข้ำพเจ้ำไม่ปรำรถนำทำ ก็มิใช่
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูก้ ระทำ แต่ควำมผิดซึ่ งอยูใ่ นตัวข้ำพเจ้ำเป็ นผูก้ ระทำ... โอ ข้ำพเจ้ำเป็ นคนเข็ญใจจริ ง ใคร
หนอจะช่วยข้ำพเจ้ำให้พน้ จำกกำยแห่งควำมตำยนี้ ” ไม่ มีใครที่จะรู้ สึกหนักอกหนักใจ ยิ่งกว่ าคริ สเตียนที่
ขาดสามัคคีธรรมกับพระคริ สต์
เมื่อจิตวิญญำณอยูใ่ นสภำพเช่นนี้ ควำมปลื้มปิ ติในชีวิตคริ สเตียนจะหำยไป เขำไม่มีควำม
ปรำถนำที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ และไม่สนใจต่อบุคคลอื่นที่มีควำมต้องกำรอย่ำงมำก ที่จะได้รับ
กำรอภัยโทษและควำมรักจำกองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ
มีเหตุผลอันใดหรื อที่ทำให้ผทู ้ ี่เคยได้รับควำมรัก และกำรอภัยโทษ ซึ่ งพระองค์ผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่
ทรงสำมำรถประทำนให้ได้ และผูท้ ี่เคยได้รับควำมชื่นชมยินดีจำกกำรที่พระคริ สต์สถิตอยูด่ ว้ ย ยังจะ
ปฏิเสธน้ ำพระทัยของพระเจ้ำและเลือกเอำวิถีทำงของตนเอง? ทำไมคริ สเตียนจึงยอมสละฤทธิ์ เดชและ
พลังแห่งชีวติ ที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพื่อที่จะทำตำมควำมปรำรถนำของตนเอง? มีเหตุผล
หลำยประกำรซึ่ งจะอธิ บำยดังต่อไปนี้
ก. การขาดความรู้ ในพระวจนะของพระเจ้ า พระวจนะของพระองค์ได้บรรจุสง่ำรำศีแห่งควำม
จริ ง ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ที่คริ สเตียนมีต่อองค์พระเยซูคริ สต์ พระเจ้ำผูท้ รงเป็ นพระบิดำ และพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ กำรขำดควำมรู ้ในเรื่ องนี้ ทำให้มนุษย์ไม่สำมำรถที่จะได้รับเอำควำมบริ บูรณ์ แห่งพระ
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วิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ ขอให้เรำลองคิดดูเถิดว่ำ คริ สเตียนแต่ละคนต่ำงก็เป็ นบุตรของพระเจ้ำ (ยอห์น 1:12)
พระเจ้ำทรงโปรดอภัยโทษควำมผิดบำปของเขำหมดสิ้ นแล้ว และเขำก็สำมำรถที่จะได้รับกำรชำระล้ำง
ให้ปรำศจำกควำมผิดบำปทั้งปวง (1 ยอห์น 1:7) ตรำบเท่ำที่เขำยังมีสำมัคคีธรรมกับพระคริ สต์ ควำมจริ ง
แล้วพระเจ้ำพระบิดำ พระบุตรและพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ประทับอยูใ่ นจิตใจของคริ สเตียนทุก ๆ คนและ
พร้อมที่จะประทำนฤทธิ์ เดชและนำบุตรแต่ละคนของพระองค์ไปสู่ ควำมสมบูรณ์ในพระคริ สต์ (ให้
ทบทวนข้อที่ 3 อีกครั้ง ที่วำ่ ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีควำมสัมพันธ์กบั คริ สเตียนอย่ำงไร)
ข. ความทะนงตัว ทาให้ คริ สเตียนไม่ อาจเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ ควำมผิดบำป
ของพญำมำรคือกำรทะนงตัว (อิสยำห์ 14:12) และเป็ นควำมผิดบำปครั้งแรกสุ ดของมนุษย์ อำดำมและ
เอวำปรำรถนำในสิ่ งที่ตนเองไม่มี ควำมทะนงตัวคือรำกเง่ำแห่งกำรที่มนุษย์ตอ้ งถูกตัดขำดจำกพระเจ้ำ
คริ สเตียนที่เห็นแก่ตวั และถือตัวเองเป็ นที่ต้ งั ย่อมไม่สำมำรถมีสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำได้ เพรำะพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “...พระเจ้ำทรงต่อสู่ คนเหล่ำนั้นที่ถือตัว จองหอง แต่พระองค์ทรงประทำน
พระคุณแก่คนทั้งหลำยที่ถ่อมใจลง” (1 เปโตร 5:5)
ค. ความเกรงกลัวมนุษย์ ทาให้ คริ สเตียนไม่ อาจเปี่ ยมล้ นด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ “การกลัว
คนนั้นนาไปถึงบ่ วงแร้ ว” (สุ ภำษิต 29:25) หำกพิจำรณำให้ดีแล้วอำจเห็นว่ำ สิ่ งที่น่ำเศร้ำใจมำกที่สุด
อย่ำงหนึ่งในสังคมของเรำในปั จจุบนั ได้แก่กำรที่คริ สเตียนปฏิบตั ิตนตำมมำตรฐำนของสังคมที่ไม่ใช่ค
ริ สเตียนนัน่ เอง มีหลำยคนกลัวว่ำ จะเป็ นคนที่ผดิ แผกแตกต่ำงไปจำกคนอื่น ๆ เขำมีควำมละอำยในกำร
ที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ผซู้ ่ ึง “ทรงรักเรำมำก จนกระทัง่ ประทำนพระองค์เองเพื่อเรำ” ฉะนั้นจึง
ขอให้เรำทั้งหลำยระลึกถึงข้อพระธรรม 1 เปโตร 2:9 ซึ่งสอนเรำดังนี้ “แต่ท่ำนทั้งหลำยเป็ นตระกูลที่
ทรงเลือกไว้ เป็ นปุโรหิ ตหลวง เป็ นประเทศอันบริ สุทธิ์ เป็ นพลไพร่ ของพระเจ้ำเอง เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะ
ได้สำแดงพระบำรมีคุณของพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเรี ยกท่ำนทั้งหลำยออกจำกควำมมืดเข้ำในควำมสว่ำงอัน
มหัศจรรย์ของพระองค์” “พระเยโฮวำห์ทรงยินดีในคนที่เกรงกลัวพระองค์ คือผูท้ ี่ไว้ใจในพระกรุ ณำคุณ
ของพระองค์”(สดุดี 147:11) พระเยซูตรัสว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดมีควำมอำยเพรำะเรำและถ้อยคำของเรำ บุตรมนุษย์
ก็จะมีควำมอำยเพรำะผูน้ ้ นั ” (ลูกำ 9:26)
มีคริ สเตียนหลำยคนเกรงว่ำ ถ้ำเขำเป็ นผูท้ ี่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว เพื่อน ๆ คริ ส
เตียนด้วยกันและบุคคลอื่น ๆ จะกล่ำวหำว่ำเขำเป็ นคนบ้ำคลัง่
ง. ควำมผิดบำปที่ซ่อนเร้นอยูใ่ นใจ ซึ่ งมิได้สำรภำพต่อพระเจ้ำ เป็ นอุปสรรคขัดขวำงมิให้คริ ส
เตียนเป็ นผู้ที่เปี่ ยมล้ นด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้ำได้ทรงตักเตือนท่ำนเกี่ยวกับกำรพูดปด อันเป็ น
กำรทำลำยชื่อเสี ยงของบุคคลอื่น กำรลักทรัพย์ หรื อลักเงินทอง ซึ่งมิได้คืนให้ผเู้ สี ยหำย กำรประกอบ
ธุ รกิจที่ผดิ ศีลธรรม กำรทุจริ ตในกำรสอบ และอื่น ๆ อีก ซึ่ งพระองค์ทรงปรำรถนำให้ท่ำนสำรภำพต่อ
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พระองค์ พระองค์อำจทรงนำให้ท่ำนชดใช้ ค่ำเสี ยหำยหรื อค่ำทดแทนให้แก่ผเู ้ สี ยหำย (อพยพ
22:3,5,6,12) หำกเป็ นเช่นนั้นจงเชื่ อฟังทำตำมกำรทรงนำของพระองค์ เรำอำจจะซ่อนเร้นควำมผิดมิให้
มิตรสหำยหรื อบุคคลอื่น ๆ ได้รู้ แต่เรำไม่สำมำรถที่จะปิ ดบังพระเจ้ำได้เลย “พระองค์จะไม่ทรงสื บเสำะ
พิจำรณำกำรนั้นหรื อเพรำะพระองค์ทรงทรำบข้อควำมลับลึกในใจมนุษย์” (สดุดี 44:21) มีผใู้ ดบ้ำงที่
ท่ำนยังไม่ยอมยกโทษให้เขำอีก? ถ้ำหำกมี พระเจ้ำก็จะไม่ทรงยกโทษให้ท่ำนเช่นเดียวกัน (มำระโก
11:24-26) แต่ถำ้ เรำสำรภำพควำมผิดบำปของเรำแก่พระเจ้ำ ตำมที่พระเยซูทรงนำเรำแล้ว เรำก็จะได้รับ
กำรอภัยโทษ และได้รับกำรชำระให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ (1 ยอห์น 1:9)
จ. จิตใจที่ยงั คงผูกพันอยู่กับฝ่ ายโลก ควำมลุ่มหลงอยูก่ บั ทรัพย์ศฤงคำร และปรำรถนำที่จะ
ดำเนินชี วติ ตำมวิถีทำงของสังคมฝ่ ำยโลก เป็ นอุปสรรคขวำงกั้นมิให้คริ สเตียนเป็ นจำนวนมำก เปี่ ยมล้น
ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ “อย่ำรักโลกหรื อสิ่ งของในโลก ถ้ำคนใดรักโลก ควำมรักต่อพระบิดำไม่ได้อยู่
ในคนนั้นเลย เพรำะว่ำสำรพัดซึ่ งมีอยูใ่ นโลก คือควำมใคร่ ของเนื้อหนัง ควำมใคร่ ของตำและกำร
อวดอ้ำงถือตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดมำจำกพระบิดำ แต่เกิดมำจำกโลก และโลกนี้กบั ควำมใคร่ ของโลกกำลังผ่ำน
พ้นไป แต่ผทู ้ ี่ประพฤติตนตำมพระทัยของพระเจ้ำจะดำรงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์” (1 ยอห์น 2:15-17) มนุษย์มีชีวติ
อยูใ่ นโลกนี้เพียงชัว่ ระยะหนึ่งเท่ำนั้นในไม่ชำ้ ก็ตอ้ งล่วงพ้นไป ฉะนั้นคริ สเตียนทุกคนจึงควรประเมินผล
ให้ บ่อยครั้ ง ด้ วยความรอบคอบเกี่ยวกับการใช้ เวลา สติปัญญา และทรั พย์ ศฤงคารของตน เพื่อให้ พระ
ราชกิจของพระคริ สต์ ได้ สาเร็ จลุล่วงไปมากที่สุดเท่ าที่จะทาได้ “เรำมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้เพียงครั้งเดียว ไม่
ช้ำก็พน้ ผ่ำนไปแต่สิ่งที่เรำทำเพื่อพระคริ สต์จะดำรงอยูถ่ ำวร”
“ไม่มีคนใดปรนนิบตั ินำยสองนำยได้ เพรำะว่ำเขำจะชังนำยข้ำงหนึ่งและจะรักนำยอีกข้ำงหนึ่ง
หรื อจะนับถือนำยฝ่ ำยหนึ่ง และจะดูหมิ่นนำยอีกฝ่ ำยหนึ่ ง ท่ำนจะปฏิบตั ิพระเจ้ำและจะปฏิบตั ิเงินทอง
ด้วยก็ไม่ได้ แต่ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำ และควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน และ
พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้” (มัทธิว 6:24,33)
ฉ. การขาดความไว้ วางใจในพระเจ้ า สิ่ งนี้เป็ นอุปสรรคขวำงกั้นมิให้คริ สเตียนยอมถวำยชีวติ
ให้แก่พระองค์อย่ำงเต็มที่ รวมทั้งเป็ นอุปสรรคต่อกำรที่จะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คริ ส
เตียนหลำยคนกลัวว่ำ ถ้ำหำกเขำยอมถวำยชีวติ จิตใจให้แก่พระเจ้ำอย่ำงเต็มที่แล้ว อำจจะมีเหตุกำรณ์ที่
ร้ำยแรงเกิดขึ้น เพื่อทดลองเขำก็ได้ เขำกลัวว่ำเขำอำจต้องสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รักของเขำไป นักศึกษำ
บำงคนก็กลัวว่ำจะถูกเพื่อนฝูงเยำะเย้ยและหำว่ำเป็ นคนบ้ำคลัง่ หรื อเกรงว่ำอำจจะถูกคนรักคัดค้ำนไม่
เห็นด้วย บำงคนก็กลัวว่ำ พระองค์จะส่ งเขำไปทำงำนในท้องถิ่นที่ห่ำงไกลควำมเจริ ญ เช่น ต้องไปเป็ น
มิชชันนำรี ในหมู่ชนที่ดุร้ำย ป่ ำเถื่อน อันเป็ นกำรฝื นใจเขำ
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ข้ำพเจ้ำยังจำได้ดีวำ่ มีชำยหนุ่มคนหนึ่งมำหำข้ำพเจ้ำด้วยควำมหวำดกลัวดังกล่ำวและปรำรภว่ำ
เขำเกรงว่ำพระเจ้ำจะทรงเปลี่ยนแผนกำรในชี วติ ของเขำ ในระหว่ำงสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน
นั้น ข้ำพเข้ำได้ให้เหตุผลเป็ นข้อเตือนใจแก่เขำว่ำควำมรักของพระเจ้ำนั้น ใหญ่หลวงนัก ถึงขนำดที่ทรง
ยอมส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เสด็จลงมำสิ้ นพระชนม์ เพื่อแบกรับเอำควำมผิดบำปของเขำ
ข้ำพเจ้ำและชำยหนุ่มคนนั้น ได้พดู กันถึงเรื่ องพระผูช้ ่วยให้รอด ผูท้ รงรักเขำอย่ำงเหลือล้น จนกระทัง่
ยอมพลีพระชนม์อย่ำงสมัครใจบนไม้กำงเขน และหลัง่ โลหิ ตของพระองค์เพื่อชำระล้ำงควำมผิดบำป
ของเขำต่อจำกนั้น ข้ำพเจ้ำก็ถำมชำยหนุ่มคนนั้นว่ำ “คุณสำมำรถไว้วำงใจพระเจ้ำเช่นนี้ได้ไหม?” เขำ
ตอบว่ำ “ผมยังไม่เคยคิดในแง่น้ ีมำก่อนเลย ผมสำมำรถทำได้และจะไว้วำงใจในพระองค์ครับ” ปัจจุบนั
นี้ ชำยหนุ่มผูน้ ้ ีสำเร็ จกำรศึกษำจำกวิทยำลัยพระคริ สตธรรมขั้นสู ง และเป็ นผูร้ ่ วมงำนคนหนึ่งของ
องค์กำรของเรำ เขำเป็ นคนหนึ่งในบรรดำคริ สเตียนทั้งหลำยที่มีชีวติ อย่ำงเกิดผลและได้รับชัยชนะอย่ำง
มำกล้นที่สุดเท่ำที่ขำ้ พเจ้ำรู ้จกั ท่ำนผูอ้ ่ำนที่รัก ท่ำนสำมำรถที่จะฝำกชีวติ ของท่ำน บุคคลที่ท่ำนรัก เงิน
ทอง ตลอดจนอนำคตและทุกสิ่ งทุกอย่ำงของท่ำนไว้กบั พระองค์ พระองค์มิได้ทรงเป็ นเพียงพระบิดำที่
รักเรำอย่ำงยิง่ เท่ำนั้น หำกแต่ “ควำมรักของพระบิดำเจ้ำที่ทรงมีต่อเรำนั้น มำกมำยยิง่ กว่ำควำมรักของ
บิดำฝ่ ำยโลก และอ่อนหวำนละมุนละมัยยิง่ กว่ำควำมทนุทถอมของมำรดำฝ่ ำยโลกที่จะพึงมีต่อบุตร”
เมื่อเป็ นเช่นนี้อย่ำหวำดกลัวที่จะมอบชีวติ ของท่ำนทั้งหมดทุกเวลำนำทีให้แก่พระองค์ แล้วพระองค์ก็จะ
ทรงให้ทำ่ นเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ข้ำพเจ้ำมีบุตรชำยเล็ก ๆ คนหนึ่ง ชื่อ เซ็คคำร์รี่ เดล เป็ นบุตรที่ขำ้ พเจ้ำรักมำก เพื่อเป็ นอุทำหรณ์
ให้สมมุติวำ่ เมื่อข้ำพเจ้ำกลับบ้ำนคืนนี้ เขำได้วงิ่ เข้ำมำหำข้ำพเจ้ำ เอำแขนน้อย ๆ ของเขำโอบคอข้ำพเจ้ำ
ไว้แล้วพูดว่ำ “คุณพ่อครับ ผมรักคุณพ่อเหลือเกิน และได้ครุ่ นคิดหำทำงที่จะแสดงควำมรักนี้ให้คุณพ่อ
ทรำบ ผมคิดได้แล้วว่ำ ผมจะทำทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่คุณพ่อต้องกำรให้ผมทำ” ท่ำนลองคิดดูซิวำ่ คำตอบของ
ข้ำพเจ้ำจะเป็ นอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำจะใจร้ำยพอที่จะตอบดังนี้ หรื อว่ำ “เซ็คคำร์ รี่ พ่อรอโอกำสนี้มำนำนแล้ว
และเมื่อลูกยอมมอบสิ ทธิ ขำดให้พอ่ ดังนี้ พ่อก็จะขอขังลูกไว้ในห้อง จะเอำของเล่นต่ำง ๆ ของลูกให้คน
อื่นเสี ยให้หมด และจะบังคับให้ลูกทำแต่สิ่งที่ลูกไม่ชอบ นอกจำกนั้นพ่อก็จะบังคับให้ลูกกินผักวันละ
สำมเวลำ และลูกจะรู ้สึกเสี ยใจในกำรที่ได้เกิดมำ และเสี ยใจในกำรที่ลูกได้บอกว่ำลูกรักพ่อ และ
ปรำรถนำที่จะทำทุก ๆ สิ่ งที่พอ่ ต้องกำร พ่อจะทำให้ลูกไม่สบำยอย่ำงที่สุด” ข้ำพเจ้ำจะตอบลูกเช่นนี้
หรื อ? ช่ำงขบขันแท้ ๆ ในทำงตรงกันข้ำม ข้ำพเจ้ำจะแสดงออกให้ลูกของข้ำพเจ้ำเห็น ถึงควำมรักที่
ข้ำพเจ้ำมีต่อเขำให้มำกยิง่ ขึ้น ข้ำพเจ้ำอำจจะพำเขำไปยังร้ำนขำยเครื่ องเล่นของเด็ก และซื้ อชุดเคำบอย
พร้อมด้วย “หมวกอวกำศ” ให้เขำหนึ่งชุดก็ได้ เรื่ องนี้เป็ นฉันใดพระบิดำเจ้ำของเรำในสวรรค์ก็ทรง
พร้อมที่จะประทำนพระพรให้แก่เรำ และประทำนชีวติ ที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นให้แก่เรำ ทันทีที่เรำยอมมอบ
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ชีวติ จิตใจของเรำให้แก่พระองค์ฉนั นั้น สิ่ งต่ำง ๆ ตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้กล่ำวอ้ำงมำนี้ ตลอดจนอุปสรรคอื่น
ๆ ซึ่ งทำให้คริ สเตียนต้องมีชีวติ อยูอ่ ย่ำงผูแ้ พ้ ได้ทำให้คริ สเตียนมิอำจรับประสบกำรณ์แห่งควำมยินดี ใน
กำรมีชีวติ เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยกตัวอย่ำง สิ่ งที่จะกล่ำวต่อไปนี้มีอยูใ่ นชีวติ ของท่ำนบ้ำง
หรื อไม่?
ถือว่ำตัวเองมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่
ชอบรับกำรยกย่องสรรเสริ ญจำกมนุษย์ดว้ ยกัน
เป็ นคนเจ้ำโทโสและขำดควำมอดกลั้น
ตำมใจตัวเอง ดื้อรั้น และเป็ นคนสอนยำก
ไม่รักษำมำตรฐำนชีวติ คริ สเตียน
มีควำมอิจฉำริ ษยำ
เต็มไปด้วยรำคะตัณหำและกระทำในสิ่ งที่เป็ นมลทิน
ไม่ซื่อสัตย์
ไม่เชื่อฟัง
เห็นแก่ตวั
รักเงินทอง เสื้ อผ้ำ รถยนต์ บ้ำนช่องที่สวยงำม และที่ดิน ท่ำนผูอ้ ่ำนบำงท่ำนอำจถำมว่ำ “ก่อนที่
ข้ำพเจ้ำจะเปี่ ยมล้น ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั จำเป็ นหรื อไม่ ที่ขำ้ พเจ้ำจะต้องเอำชนะต่อควำมพ่ำย
แพ้ควำมขุ่นข้องหมองใจทั้งปวงให้ได้เสี ยก่อน?” ไม่ใช่เช่นนั้นเลย! พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น
ที่สำมำรถอภัยโทษควำมผิดบำปของท่ำนได้ ในทำนองเดียวกัน พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็ทรงเป็ นผูเ้ ดียว
เท่ำนั้น ที่สำมำรถประทำนชัยชนะและฤทธิ์ เดชให้แก่ท่ำนได้

6. ทาอย่างไรคริสเตียนจึงจะเปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ?
ประกำรแรก เรำจำเป็ นที่จะต้องรู ้วำ่ ประสบกำรณ์ในกำรรับพระเยซูคริ สตเจ้ำให้เป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้ำและเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ย่อมแตกต่ำงกันไปในแต่ละบุคคลฉันใด ประสบกำรณ์ในกำรเปี่ ยม
ล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็แตกต่ำงกันไปฉันนั้น เช่น บำงคนอำจจะตอบสนองคำเชื้อเชิ ญในกำรรับ
พระคริ สต์ในที่ประชุมประกำศพระกิตติคุณ ส่ วนบำงคนก็อำจจะรับพระคริ สต์โดยกำรคุกเข่ำอธิ ษฐำน
อย่ำงเงียบ ๆ ภำยในบ้ำนของเขำเอง แม้วำ่ วิธีกำรของบุคคลทั้งสองดังกล่ำวมำนี้อำจจะแตกต่ำงกัน แต่
เขำทั้งสองก็เป็ นผูบ้ งั เกิดใหม่ และชีวติ ของเขำได้รับกำรเปลี่ยนใหม่โดยฤทธิ์ อำนำจของพระคริ สต์แน่
ละ คนสัตย์ซื่อหลำยคนผูไ้ ด้พบพระผูช้ ่วยให้รอดและกลำยเป็ นผูท้ ี่ “ได้รับกำรสร้ำงขึ้นใหม่ในพระ
คริ สต์” ภำยใต้สถำนกำรณ์และประสบกำรณ์อื่น ๆ นั้นยังมีอีกมำกมำย เช่นเดียวกัน คริ สเตียนผูส้ ัตย์ซื่อ
อำจมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ในกำรที่เขำทั้งหลำยเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ขอให้เรำทำ
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ควำมเข้ำใจให้แจ่มแจ้งในที่น้ ี เสี ยก่อนว่ำ คำว่ำ “เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ” นี้มิได้หมำยควำมว่ำ
เรำรับพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มำกขึ้น หำกแต่หมำยถึงกำรที่เรำยอมมอบถวำยชีวติ จิตใจของเรำ ให้แก่
พระองค์มำกขึ้นต่ำงหำก ในทันทีที่เรำยอมมอบชี วติ จิตใจของเรำให้แก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ผู ้
ทรงประทับอยูก่ บั เรำอย่ำงบริ บูรณ์แล้ว ทรงมีอิสระมำกขึ้นในกำรที่จะกระทำพระรำชกิจของพระองค์
ภำยในเรำ และโดยทำงเรำ ทั้งในกำรควบคุมบังคับบัญชำ เพื่อที่จะทำให้เรำถวำยเกียรติและสง่ำรำศีแก่
พระคริ สต์ให้ดียงิ่ ขึ้น
โดยควำมเป็ นจริ งแล้ว
พระเจ้ำทรงใหญ่ยงิ่ เกินกว่ำที่มนุษย์จะสำมำรถกำหนดขอบเขตให้
พระองค์ แต่อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกฎฝ่ ำยวิญญำณจิตอันแน่นอนของพระเจ้ำซึ่ งมิอำจฝ่ ำฝื นได้ เนื่องจำก
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูใ่ นชีวิตคริ สเตียนแต่ละคนแล้ว เขำก็ไม่จำเป็ นที่จะต้องคอยท่ำเพื่อรับ
พระองค์อีก เหมือนดังที่พระเยซูทรงกำชับเหล่ำอัครสำวก คริ สเตียนเพียงแต่เตรี ยมจิตใจให้พร้อม
เพื่อที่จะรับฤทธิ์ เดชของพระองค์เท่ำนั้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงให้เรำเปี่ ยมล้นด้วยฤทธิ์ เดชของ
พระองค์ ในทันทีที่เรำยอมมอบชีวติ จิตใจของเรำให้พระองค์อย่ำงสมบูรณ์ เป็ นไปได้ที่พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ จะให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเปี่ ยมล้นด้วยพระองค์ ในขณะที่คอยท่ำ ณ สถำนที่อนั สงบเงียบ ในทำนอง
เดียวกันเป็ นไปได้ ที่บุคคลใดจะได้รับฤทธิ์ เดชจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จนเปี่ ยมล้น ในขณะที่เขำเดินอยู่
บนถนนอันพลุกพล่ำนในเมืองใหญ่ ๆ ดังเช่น กรณี ของท่ำน ดะไว้ท์ แอล มูด้ ี เป็ นต้น และยิง่ กว่ำนั้น
เป็ นไปได้ที่บุคคลใดจะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ โดยไม่รู้ตวั หำกว่ำเขำผูน้ ้ นั มีควำมปรำรถนำ
อันแท้จริ งที่จะมอบชีวติ จิตใจทั้งหมดของเขำแด่พระเยซูคริ สต์ (เหตุกำรณ์หลังนี้เป็ นประสบกำรณ์ของ
ข้ำพเจ้ำเอง)
ข้ำพเจ้ำไม่ได้มีควำมมุ่งหมำยว่ำ ลำดับเหตุกำรณ์ที่ขำ้ พเจ้ำจะเสนอต่อไปนี้ เป็ นวิถีทำงเดียวที่จะ
ทำให้ท่ำนผูอ้ ่ำนได้รับฤทธิ์ เดชจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แต่ที่ขำ้ พเจ้ำนำเอำสู ตรแห่งชีวิตฝ่ ำยวิญญำณจิต
มำกล่ำวอ้ำงในที่น้ ี ก็เพรำะว่ำประกำรแรก ได้มีบญั ญัติไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และประกำรที่สอง
ข้ำพเจ้ำทรำบจำกประสบกำรณ์วำ่ สู ตรนี้ทำงำนได้อย่ำงอัศจรรย์ยงิ่
ท่ำนต้องกำรที่จะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไหม? เพรำะเหตุใด? ท่ำนกำลังแสวงหำ
ประสบกำรณ์ดำ้ นอำรมณ์ หรื อว่ำท่ำนมีควำมจริ งใจที่จะปฏิบตั ิรับใช้พระคริ สต์อย่ำงมีฤทธิ์ เดชและมี
ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น? ท่ำนต้องกำรที่จะช่วยผูอ้ ื่นให้พบพระคริ สต์อย่ำงสุ ดจิตสุ ดใจของท่ำนเช่นนั้น
หรื อ?
ต่อไปนี้ เป็ นสู ตรแห่งชีวิตฝ่ ำยจิตวิญญำณ ที่ขำ้ พเจ้ำใคร่ จะให้ท่ำนพิจำรณำไตร่ ตรองด้วยกำร
อธิษฐำน
ก. คำเตือนให้เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
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“อย่ำเมำเหล้ำองุ่นอันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่จงประกอบ (เปี่ ยมล้น) ไปด้วยพระวิญญำณ”
(เอเฟซัส 5:18) นี่คือคำตักเตือนของพระเจ้ำ ท่ำนคิดว่ำพระเจ้ำจะทรงกำชับให้ท่ำนมีประสบกำรณ์ ซึ่ ง
เหลือวิสัยที่ท่ำนจะพึงมีได้อย่ำงนั้นหรื อ?
ข. เรำจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดชในกำรเป็ นพยำน เมื่อเรำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
“ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมำเหนือท่ำน
และท่ำนทั้งหลำยจะเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำในกรุ งเยรู ซำเล็ม สิ้ นทั้งมณฑลยูดำ มณฑลสะมำเรี ยจนถึงที่สุด
ปลำยแผ่นดินโลก” (กิจกำร 1:8) ถ้ำท่ำนไม่ปรำรถนำที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ หรื อถ้ำท่ำนไม่มีฤทธิ์
เดชในกำรเป็ นพยำน ขอให้ท่ำนแน่ใจเถอะว่ำท่ำนยังไม่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เหตุใดพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ จึงเสด็จลงมำ? พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จมำก็เพื่อที่จะประทำนฤทธิ์ เดชให้แก่สำวก
ทั้งหลำยของพระเยซูคริ สต์รวมทั้งท่ำนและข้ำพเจ้ำเองด้วย เหตุใดเรำจึงจำเป็ นต้องได้รับฤทธิ์ เดชนี้? ก็
เพื่อที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ ที่ไหน? ณ สถำนที่เรำอำศัยอยู่ (กรุ งเยรู ซำเล็ม) แล้วขยำยกำรประกำศ
ออกไปยังมณฑลยูดำ มณฑลสะมำเรี ย และที่สุดปลำยแผ่นดินโลก ท่ำนสำมำรถพูดอย่ำงจริ งใจได้ไหม
ว่ำ นี่คือมูลเหตุที่แท้จริ งที่ทำให้ท่ำนมีควำมปรำรถนำที่จะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
ค. ถ้ำผูใ้ ดกระหำยให้ผนู ้ ้ นั มำหำเรำ และดื่ม
“แล้วในที่สุด เป็ นวันใหญ่ในกำรเลี้ยงนั้น พระเยซูทรงยืนประกำศว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดกระหำยให้ผนู ้ ้ นั
มำหำเรำและดื่ม ผูท้ ี่วำงใจในเรำ แม้น้ ำประกอบด้วยชีวติ จะไหลออกจำกภำยในผูน้ ้ นั ” (พระเยซูตรัส ถึง
พระวิญญำณซึ่ งผูว้ ำงใจพระองค์จะได้รับ เหตุวำ่ ขณะนั้นพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ยงั ไม่ได้เสด็จมำ เพรำะ
พระเยซูยงั ไม่ได้รับพระสง่ำรำศี)” (ยอห์น 7:37-39)
“บุคคลผูใ้ ดหิ วกระหำยควำมชอบธรรมก็เป็ นสุ ข เพรำะว่ำเขำจะได้อิ่มบริ บูรณ์” (มัทธิว 5:6)
เมื่อคริ สเตียนคนใดพร้อมที่จะตอบสนองคำเชิญ อันกอปรด้วยควำมเมตตำกรุ ณำขององค์พระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรำ ซึ่ งว่ำ “ผูใ้ ดกระหำย ให้ผนู ้ ้ นั มำหำเรำและดื่ม” ผูน้ ้ นั ก็ยอ่ มพร้อมที่จะถวำยชีวติ
จิตใจของเขำให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ฉะนั้น ขั้นที่สำมนี้จึงสอนถึงกำรยอมมอบชีวิตจิตใจ
ของท่ำนทั้งหมดให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ โดยไม่สงวนสิ่ งใดไว้สำหรับตนเองเลย ทั้งนี้
หมำยควำมว่ำบัดนี้ท่ำนก็ได้มำถึงวำระที่ท่ำนมีควำมชื่นชมยินดีที่จะรู ้จกั และปฏิบตั ิตำมน้ ำพระทัยของ
พระองค์ เพรำะว่ำท่ำนทรำบแล้วว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นควำมรัก และควรค่ำแก่กำรไว้วำงใจ และน้ ำพระทัย
ของพระองค์น้ นั ประเสริ ฐที่สุดสำหรับท่ำน
นับตั้งแต่ตน้ มำจนกระทัง่ บัดนี้
“พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นเพียงแขกในบ้ำนของท่ำน
เท่ำนั้น” เพรำะพระองค์ได้เสด็จมำประทับอยูก่ บั ท่ำนในวินำทีที่ท่ำนรับเชื่อเป็ นคริ สเตียน บำงครั้งท่ำน
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ก็จำกัดพระองค์ไว้ในห้องแคบ ๆ ภำยในบ้ำนของท่ำน ในขณะเดียวกันท่ำนกลับใช้เนื้ อที่อนั กว้ำงใหญ่
เพื่อควำมเพลิดเพลินของท่ำนเอง
บัดนี้ ท่ำนต้องกำรที่จะให้พระองค์ทรงมีส่วนในชีวิตของท่ำนมำกยิง่ กว่ำที่จะเป็ นเพียงแขก
เท่ำนั้น กล่ำวคือ ท่ำนต้องกำรที่จะมอบกรรมสิ ทธิ์ แห่งเรื อนชีวติ ของท่ำนให้เป็ นของพระองค์ และมอบ
กุญแจสำหรับทุกห้องในชีวิตของท่ำนแด่พระองค์จนหมดสิ้ น ท่ำนได้อญั เชิ ญพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้
เสด็จเข้ำมำในห้องสมุดแห่งจิตใจของท่ำน ในห้องอำหำรฝ่ ำยจิตวิญญำณ ในห้องรับแขกแห่งควำม
สำมัคคีธรรมของท่ำน ตลอดจนห้องนัง่ เล่นแห่งชีวติ สังคมของท่ำน ท่ำนได้อญั เชิ ญพระองค์ให้เสด็จเข้ำ
มำในห้องลึกลับภำยในจิตใจ อันเป็ นห้องซึ่ งท่ำนไม่ประสงค์จะให้ผใู ้ ดเข้ำไปก้ำวก่ำยมำก่อน เพรำะเป็ น
ห้องที่ท่ำนได้ซ่อนเร้นกำรกระทำกิจกรรมอันน่ำละอำยทั้งหลำย ทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ได้ผำ่ นพ้นเป็ น
อดีตไปแล้ว บัดนี้พระองค์ทรงเป็ นเจ้ำชีวิตของท่ำนอย่ำงสมบูรณ์แล้ว ข้อควำมอันเร้ำใจในพระธรรม
โรม 12:1,2 กลำยเป็ นข้อพระธรรมที่มีควำมหมำยในชีวิตของท่ำนอย่ำงยิง่ และท่ำนปรำรถนำที่จะ “....
ถวำยตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชำอันมีชีวิตอยูบ่ ริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ำ สมกับฝ่ ำย
วิญญำณจิตของท่ำนทั้งหลำย” และท่ำนไม่ปรำรถนำที่จะประพฤติตำมอย่ำงชำวโลกอีกต่อไป แต่
ปรำรถนำที่จะเปลี่ยนแปลงนิ สัยของท่ำนเสี ยใหม่ “เพือ่ ท่ำนจะได้สังเกตรู ้จกั น้ ำพระทัยของพระเจ้ำว่ำ
อะไรดี อะไรเป็ นที่ชอบและอะไรยอดเยีย่ ม”
บัดนี้ท่ำนทรำบแล้วว่ำ ร่ ำงกำยของท่ำนเป็ นพระวิหำรของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผซู ้ ่ ึ งสถิตอยู่
ภำยในท่ำน ชีวติ ที่ท่ำนมีอยูใ่ นขณะนี้ มิใช่เป็ นของท่ำนอีกต่อไป เพรำะว่ำพระองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำได้
ทรงซื้ อท่ำนไว้ดว้ ยพระโลหิ ตประเสริ ฐของพระองค์แล้ว ฉะนั้น ท่ำนจึงมีควำมปรำรถนำที่จะถวำยพระ
เกียรติแก่พระเจ้ำด้วยร่ ำงกำยและจิตใจของท่ำน ซึ่ งบัดนี้เป็ นของพระเจ้ำแล้ว (1 โคริ นธ์ 6:19,20)
บัดนี้ท่ำนมีควำมปรำรถนำ ที่จะ “แสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำ” (มัทธิว 6:33) ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ
ของท่ำน
บัดนี้ท่ำนมีควำมปรำรถนำที่จะแสวงหำ “สิ่ งเหล่ำนั้นที่อยูเ่ บื้องบน ที่ซ่ ึ งพระคริ สต์ ทรงประทับ
ที่เบื้องขวำพระหัตถ์ของพระเจ้ำ .....เพรำะว่ำท่ำนได้ตำยแล้ว และชีวติ ของท่ำนได้ผนึกไว้กบั พระคริ สต์
ในพระเจ้ำ” (โคโลสี 3:1-3)
บัดนี้ท่ำนสำมำรถที่จะพูดด้วยใจยินดีเหลือล้นสุ ดพรรณนำ และเต็มไปด้วยสง่ำรำศีเหมือนกับ
อัครสำวกเปำโลว่ำ “ข้ำพเจ้ำถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว จะไม่ใช่ขำ้ พเจ้ำเองมีชีวติ เป็ นอยู่ แต่พระคริ สต์
ต่ำงหำก ทรงมีชีวติ อยูใ่ นข้ำพเจ้ำ และชีวติ ซึ่ งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ ข้ำพเจ้ำมีอยูโ่ ดยควำมเชื่อ
ใน (แห่ง) พระบุตรของพระเจ้ำผูไ้ ด้ทรงรักข้ำพเจ้ำและได้ประทำนพระองค์เองเพื่อข้ำพเจ้ำ” (กำลำเทีย
2:20) บัดนี้ท่ำนได้แลกเปลี่ยนชีวติ ของท่ำนกับพระชนม์ชีพของพระคริ สต์แล้ว
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หำกว่ำท่ำนสำมำรถพูดเช่นนี้ และพูดด้วยควำมบริ สุทธิ์ ใจของท่ำน ท่ำนก็พร้อมที่จะก้ำวไปสู่
ขั้นที่สี่ แต่ก่อนที่เรำจะพิจำรณำถึงขั้นต่อไป ข้ำพเจ้ำก็ใคร่ ที่จะขอให้ท่ำนพิจำรณำดูพระวจนะของพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรำดังที่ปรำกฏในพระธรรม ยอห์น 15:18,20 เสี ยก่อน “ถ้ำโลกนี้ชงั ท่ำน ท่ำนรู ้วำ่ เขำ
ได้ชงั เรำก่อน....บ่ำวจะใหญ่กว่ำนำยไม่ได้ ถ้ำเขำข่มเหงเรำแล้ว เขำจะข่มเหงด้วย”
กำรดำเนิ นชีวติ คริ สเตียนที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นสิ่ งที่ง่ำยนัก แม้วำ่ จะ
เป็ นชีวติ ที่เต็มไปด้วยเหตุกำรณ์อนั น่ำตื่นเต้นซึ่ งประสบกำรณ์เหล่ำนั้นไม่อำจได้รับด้วยวิถีทำงใดอื่นก็
ตำม ควำมจริ งข้ำพเจ้ำได้เคยตั้งข้อสังเกตชี วติ ไว้ดงั นี้วำ่ มนุษย์ทุกคนไม่วำ่ จะเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ก็ตำม
ต่ำงก็ตอ้ งผจญกับปั ญหำต่ำง ๆ ในชีวติ เช่นเดียวกัน ไม่วำ่ จะเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ วันหนึ่งเรำจะต้องตำย
แต่ถำ้ หำกข้ำพเจ้ำตัดสิ นใจเป็ นคริ สเตียนแล้ว
ข้ำพเจ้ำก็ยอ่ มปรำรถนำทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่พระเจ้ำทรง
จัดเตรี ยมไว้เพื่อข้ำพเจ้ำ และปรำรถนำที่จะเป็ นตำมที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ขำ้ พเจ้ำเป็ น หำกว่ำ
ข้ำพเจ้ำต้องสู ้ทนต่อควำมทุกข์ทรมำนและต้องตำยลงในวันข้ำงหน้ำแล้ว ทำไมเล่ำข้ำพเจ้ำจึงไม่สู้ทนต่อ
ควำมทุกข์และควำมตำยนั้นอย่ำงสู งที่สุดและดีที่สุด คือเพื่อองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำและพระกิตติคุณของ
พระองค์
ก่อนที่เรำจะผ่ำนควำมคิดนี้ไป ขอให้ขำ้ พเจ้ำถำมท่ำนดังนี้ ท่ำนเคยได้ยนิ ว่ำ บุคคลใดที่รักพระ
คริ สต์และต้องสู้ทนต่อควำมทุกข์ทรมำนเพื่อพระคริ สต์ ได้แสดงควำมเศร้ำโศกเสี ยใจในควำมทุกข์
ทรมำนของเขำบ้ำงไหม? สำหรับข้ำพเจ้ำนั้นไม่เคยได้ยนิ เลย! ข้ำพเจ้ำได้ยนิ แต่คำยกย่องสรรเสริ ญถวำย
พระเกียรติและขอบพระคุณพระเจ้ำ ในกำรที่เขำได้รับสิ ทธิ พิเศษในกำรรับใช้พระคริ สต์ ไม่วำ่ กำรรับใช้
พระองค์จะเป็ นงำนที่ลำบำกยำกเย็นสักเพียงใดก็ตำม ในทำงตรงกันข้ำม ข้ำพเจ้ำเคยได้ยนิ คริ สเตียนเป็ น
อันมำกพูดว่ำเขำรู ้สึกเสี ยใจในกำรที่เขำได้รับพระคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำ เมื่อเขำมีอำยุ
มำกแล้ว ไม่น่ำที่เขำจะปล่อยเวลำให้ล่วงเลยไปโดยเปล่ำประโยชน์เช่นนั้นเลย (อย่ำสร้ำงภำพว่ำตนเอง
จะต้องทนทุกข์ทรมำนให้มำกนัก แต่ก็อย่ำเพิ่งหวังว่ำกำรมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระคริ สต์จะง่ำยดำยเกินไป)
กำรที่จะได้รับควำมเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ขั้นต่อไปก็คือ
ง. ยอมรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
พึงจำไว้เสมอว่ำ ถ้ำท่ำนเป็ นคริ สเตียน พระเจ้ำพระบิดำ พระเยซูคริ สต์ พระบุตร และพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ประทับอยูใ่ นท่ำนแล้วฤทธิ์ เดชและพลังฝ่ ำยจิตวิญญำณอันยิง่ ใหญ่ก็เป็ นของท่ำนแล้ว
แต่ท่ำนไม่เคยรับเอำไว้เลย เปรี ยบดังเศรษฐีที่ยอมอดตำย เพรำะควำมตระหนี่ถี่เหนี่ยวไม่ยอมใช้สมบัติที่
ตนมีอยู่ คริ สเตียนเป็ นอันมำกกำลังหิ วกระหำยฝ่ ำยจิตวิญญำณ และมีชีวติ อยูอ่ ย่ำงพ่ำยแพ้ ก็เพรำะเขำ
ไม่ได้ใช้ควำมมัง่ มีฝ่ำยจิตวิญญำณ ซึ่ งเป็ นมรดกในพระคริ สต์ของเขำนัน่ เอง
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พระธรรมเอเฟซัส 5:18 เตือนเรำว่ำ “อย่ำเมำเหล้ำองุ่นอันเป็ นเหตุให้เสี ยคนไป แต่ จงประกอบ
(เปี่ ยมล้ น) ด้ วยพระวิญญาณ”
นอกจำกนั้น พระธรรม 1 ยอห์น 5:14,15 ยังให้ควำมมัน่ ใจแก่เรำต่อไปว่ำ “นี่แหละเป็ นควำม
มัน่ ใจที่เรำทั้งหลำยมีอยูใ่ นพระองค์ คือว่ำถ้ำเรำทูลขอสิ่ งใดตำมที่ชอบพระทัยของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงฟังเรำและถ้ำเรำรู ้แล้วว่ำ พระองค์ทรงฟังเรำ เมื่อเรำทูลขอสิ่ งใด ๆ เรำจึงรู ้วำ่ เรำได้รับตำมที่ทูลขอ
จำกพระองค์น้ นั ” จำกข้อพระสัญญำนี้ ทำให้เรำทรำบว่ำ พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรำเปี่ ยมล้น
ไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ฉะนั้นขณะที่เรำทูลขอพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงให้เรำเปี่ ยมล้นด้วยฤทธิ์
เดชนั้น เรำจึงสำมำรถรู ้ได้ตำมพระสัญญำของพระเจ้ำว่ำ เรำได้รับตำมที่เรำทูลขอจำกพระองค์ ควำม
มัน่ ใจที่จะได้รับพระพรดังกล่ำวนี้ ขึ้นอยูก่ บั กำรถวำยชีวติ จิตใจของเรำแก่พระองค์
พึงจำไว้วำ่
กำรที่เรำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั
เป็ นของประทำนจำกพระเจ้ำ
เช่นเดียวกับควำมรอดของเรำนัน่ เอง กล่ำวคือ เป็ นสิ่ งที่เรำไม่อำจแสวงหำได้ดว้ ยตนเอง ทั้งควำมรอด
และเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ ี เรำได้รับโดยกำรยอมอ่อนน้อมถวำยจิตใจของเรำให้แก่พระ
คริ สต์ โดยควำมเชื่อ

ต่ อไปนีเ้ ป็ นหัวข้ อทบทวนในขั้นต่ าง ๆ ซึ่งเราได้ กล่าวมาแล้วเกีย่ วกับการเตรียมเพือ่ ทีจ่ ะรับ
การเปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. พระเจ้ำทรงกำชับเรำให้เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
2. พระเจ้ำทรงสัญญำว่ำ จะประทำนฤทธิ์ เดชแก่เรำเพื่อกำรปฏิบตั ิรับใช้พระองค์ เมื่อเรำเปี่ ยม
ล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว
3. เรำต้องยอมถวำยจิตใจของเรำ ให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ และต้อง แสวงหำ
แผ่นดินของพระเจ้ำก่อน พระเยซูตรัสว่ำ “ถ้ำผูใ้ ดกระหำยให้ผนู ้ ้ นั มำหำเรำ และดื่ม”
4. ยอมรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
บัดนี้เรำได้มำถึงขั้นสุ ดท้ำยแล้ว
จ. จงเชื่ อว่ำจะได้รับกำรเปี่ ยมล้นด้วยฤทธิ์ เดชของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
“แต่ถำ้ ไม่มีควำมเชื่ อแล้ว จะเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้ำก็หำมิได้ เพรำะว่ำผูท้ ี่มำหำพระเจ้ำ
ต้องเชื่ อว่ำพระองค์พระชนม์อยู่ และเชื่อว่ำพระองค์เป็ นผูป้ ระทำนบำเหน็จให้แก่ทุกคน ที่ปลงใจ
แสวงหำพระองค์” (ฮีบรู 11:6)
ท่ำนเคยทูลขอรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ด้วยสุ ดจิตสุ ดใจของท่ำนหรื อไม่?
ท่ำนเชื่อหรื อไม่วำ่ พระเจ้ำทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
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ท่ำนเชื่อหรื อไม่วำ่ พระเจ้ำทรงมีฤทธิ์ อำนำจที่จะทำให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
ในพระธรรมมัทธิว 9:28,29 ขณะที่พระเยซูทรงสนทนำกับชำยตำบอด พระองค์ได้ถำมเขำว่ำ
“เจ้ำเชื่ อหรื อว่ำเรำจะทำกำรนี้ ได้” ชำยตำบอดทั้งสองทูลตอบว่ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อ พระองค์เจ้ำข้ำ” แล้ว
พระองค์ก็ทรงสัมผัสถูกดวงตำของเขำ พลำงตรัสว่ำ “ให้เป็ นไปตำมควำมเชื่อของเจ้ำเถิด”
และในพระธรรมมัทธิว 13:58 ได้บอกให้เรำทรำบว่ำ พระเยซู “มิได้ทรงกระทำกำรอิทธิ ฤทธิ์
มำกในเมืองนั้น เพรำะเขำไม่มีควำมเชื่อ”
เมื่อได้อ่ำนหนังสื อนี้แล้ว บำงท่ำนอำจพูดว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมที่บิล ไบรส์ แนะนำไว้แล้ว
ทุก ๆ ขั้น แต่ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกับข้ำพเจ้ำเลย” แต่ขณะเดียวกันข้ำพเจ้ำก็เชื่อว่ำ ยังมีบุคคลอื่น ๆ อีก
จำนวนมำกที่จะอ่ำนหนังสื อนี้ จะเชื่อ และจะรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และจะดำเนิน
ชีวติ ต่อไปด้วยควำมชื่นชมยินดี
จงอยูค่ นเดียวในที่สงบเงียบสักแห่งหนึ่ง แล้วอ่ำนข้อพระธรรมต่ำง ๆ ที่ได้ให้ไว้ในหนังสื อเล่ม
นี้อีก ทบทวนเนื้ อหำต่ำง ๆ แล้วท่ำนจะเข้ำใจว่ำ ถ้ำท่ำนเป็ นคริ สเตียน ท่ำนก็ไม่จำเป็ นจะต้องคอยท่ำ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ อีกต่อไป เพรำะว่ำพระองค์ได้ประทับอยูใ่ นท่ำนแล้ว และกำลังคอยดูวำ่ เมื่อไร
ท่ำนจะให้พระองค์กระทำให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระองค์ ขอให้จำไว้วำ่ “ให้เป็ นไปตำมควำมเชื่อของท่ำน
เถิด” พระเยซู “มิได้ทรงกระทำอิทธิ ฤทธิ์ มำกในเมืองนั้น เพรำะเขำไม่มีควำมเชื่อ” “พระองค์เป็ นผู้
ประทำนบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจแสวงหำพระองค์”
ท่ำนได้ยอมมอบชี วติ จิตใจของท่ำนให้แก่พระคริ สต์อย่ำงซื่ อสัตย์ ให้เป็ นไปตำมน้ ำพระทัยของ
พระองค์หรื อยัง?
ท่ำนเชื่อหรื อไม่วำ่ ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ณ บัดนี้ ถ้ำท่ำนเชื่ อก็จงขอบพระคุณ
พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในกำรที่พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั ท่ำน และประทำนฤทธิ์ เดชให้แก่ท่ำน
จงขอบพระคุณพระองค์ โดยควำมเชื่อสำหรับชัยชนะเหนือควำมพ่ำยแพ้ในชีวิตของท่ำน และสำหรับ
กำรเป็ นพยำนอันเกิดผลของท่ำน จงสรรเสริ ญพระเจ้ำและขอบพระคุณพระองค์เสมอ อย่ำได้เว้น (เอเฟ
ซัส 5:20, 1 เธสะโลนิกำ 5:18)

7. คริสเตียนจะทราบได้ อย่ างไรว่ า เขาเปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว?
เรำทรำบว่ำ ตัวเองเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดว้ ยเหตุผลสองประกำร
ประการแรก ทรำบโดยพระสัญญำของพระเจ้ำในพระวจนะของพระองค์และประกำรที่สอง
ทรำบโดยประสบกำรณ์ส่วนตัวในชีวติ ของตนเอง
ถ้ำท่ำนยอมมอบชีวติ จิตใจของท่ำนให้แก่พระเจ้ำด้วยควำมซื่ อสัตย์ ยอมมอบวิถีชีวติ ของท่ำน
ให้อยูใ่ นกำรนำของพระองค์ทุก ๆ ประกำร ตำมข้อเสนอที่ขำ้ พเจ้ำได้กล่ำวมำนี้ และถ้ำท่ำนได้ทูลขอให้
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พระองค์ทรงให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว พระองค์ได้ทรงกระทำตำมที่ทำ่ นทูลขอ
แล้ว! เพรำะพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “นี่แหละเป็ นควำมมัน่ ใจที่เรำทั้งหลำยมีอยูใ่ นพระองค์ คือว่ำ
ถ้ำเรำทูลขอสิ่ งใดตำมชอบพระทัยของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรำ และถ้ำเรำรู ้แล้วว่ำ พระองค์ทรง
ฟังเรำ เรำทูลสิ่ งใด ๆ เรำจึงรู ้วำ่ เรำได้รับตำมที่เรำได้ทูลขอจำกพระองค์น้ นั ” (1 ยอห์น 5:14-15)
พระองค์มิได้มีพระประสงค์ ที่จะให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ดอกหรื อ? (เอเฟซัส 5:18) ถ้ำ
อย่ำงนั้นท่ำนพอจะเชื่ อได้หรื อยังว่ำ พระองค์ทรงสดับฟังคำทูลขอของท่ำนแล้ว? บัดนี้ ท่ำน ทรำบ หรื อ
ยังว่ำ ท่ำนได้รับฤทธิ์ เดชตำมที่ท่ำนทูลขอต่อพระองค์?
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ให้คำมัน่ สัญญำแก่เรำว่ำ เรำสำมำรถที่จะรู ้ได้ เพรำะฉะนั้นโดยพระ
สัญญำของพระเจ้ำนี้ ท่ำนจึงสำมำรถรู ้ได้วำ่ บัดนี้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้กระทำให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วย
ฤทธิ์ เดชแล้ว ถ้ำหำกว่ำท่ำนปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขซึ่ งพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เกี่ยวกับควำมรู ้สึกของท่ำนเล่ำ? ในขณะที่ท่ำนคุกเข่ำอธิ ษฐำนขอให้เปี่ ยมล้นด้วยฤทธิ์ เดชแห่ง
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ท่ำนอำจจะมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำรมณ์หรื อไม่ก็ได้ จำกกำรที่ขำ้ พเจ้ำได้ให้
คำปรึ กษำกับนักศึกษำจำนวนมำกรวมทั้งบุคคลทัว่ ไป
ข้ำพเจ้ำได้พบว่ำส่ วนใหญ่บุคคลเหล่ำนี้ จะมี
ประสบกำรณ์อย่ำงเงียบ ๆ แต่แน่นอนที่สุดว่ำเขำได้เปี่ ยมล้นด้วยฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว
และควำมมัน่ ใจนี้ได้ทำให้พวกเขำมีควำมเชื่อว่ำ พระเจ้ำจะทรงใช้พวกเขำให้รับใช้พระองค์ ในกำรนำ
บุคคลอื่น ๆ ให้รู้ถึงพระคริ สต์อย่ำงที่พระองค์ไม่เคยใช้เขำมำก่อนเลย เขำก็มีประสบกำรณ์ในกำรรับ
ควำมเชื่อเพิ่มขึ้นในพระเจ้ำและพระวจนะของพระองค์ ผลลัพธ์คืออะไร? ก็คือควำมเชื่อ มีฤทธิ์ เดช มี
ควำมกล้ำหำญ และมีประสิ ทธิ ภำพในกำรเป็ นพยำนมำกยิง่ ขึ้น
สิ่ งแรกก็คือ ความจริ ง แห่งพระสัญญำของพระเจ้ำในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต่อไปก็มีกำร
สำแดงออกถึง ความเชื่ อ ในควำมจริ งแห่งพระสัญญำของพระองค์ ควำมเชื่ อในควำมจริ งที่กล่ำวนี้จะ
ติดตำมมำด้วย ความรู้ สึก จงจำไว้วำ่ ความจริ ง ความเชื่ อ และ ควำมรู ้สึก จะต้องเรี ยงลำดับกันเช่นนี้
เสมอ
8. ผลลัพธ์ แห่ งการเปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?
หำกท่ำนเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อย่ำงแท้จริ ง ก็ยอ่ มจะพิสูจน์ได้โดยประสบกำรณ์
ต่อไปนี้ ท่ำนมีควำมรักใหม่และยิง่ ใหญ่กว่ำเดิมเพื่อพระคริ สต์หรื อไม่? ท่ำนมีควำมห่วงใยในผูท้ ี่ไม่รู้จกั
ควำมรัก และกำรอภัยโทษบำปของพระองค์หรื อไม่? ท่ำนมีควำมเชื่ อ ควำมกล้ำหำญ และอิสระ
ตลอดจนฤทธิ์ เดชในกำรเป็ นพยำนมำกยิง่ กว่ำเดิมหรื อไม่? หำกท่ำนรับประสบกำรณ์ใหม่เหล่ำนี้แล้ว
ท่ำนก็เป็ นผูท้ ี่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์ทรงเริ่ มสำแดงออกถึงพระชนม์ชีพ และ
ควำมรักของพระองค์ ภำยในท่ำนและโดยทำงท่ำน
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พึงจำไว้วำ่ พระเยซูคริ สต์ทรงสัญญำว่ำ เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ำมำประทับอยูภ่ ำยใน
ชีวติ จิตใจของเรำแล้ว เรำจะได้รับฤทธิ์ เดช ฉะนั้นเมื่อเรำได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดชแล้ว เรำก็จะมีควำม
กระตือรื อร้นที่จะเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ ในทุกหนทุกแห่ ง ไม่วำ่ เรำจะอยู่ ณ ที่ใด (กิจกำร 1:8)
เป็ นที่แน่ชดั ว่ำ ท่ำนจะมีควำมรักต่อพระคริ สต์ ต่อบุคคลอื่น ๆ และต่อพระวจนะของพระเจ้ำ
มำกขึ้น เมื่อท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตำมที่พระธรรม กำ
ลำเทีย 5:22-23 ได้กล่ำวไว้ก็จะปรำกฏอย่ำงชัดเจนยิง่ ขึ้นในชีวติ ของท่ำน
อย่ำงไรก็ตำม เรำจะต้องจำไว้เสมอว่ำ ผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กบั ของประทำนจำกพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั แตกต่ำงกัน
พระเจ้ำประทำนกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้กบั เรำนั้น ก็เพื่อให้เรำมีฤทธิ์ เดชและ
ควำมกล้ำหำญในกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ คริ สเตียนชั้นนำเป็ นจำนวนมำกมีควำมเห็นเช่นเดียวกับ
ดร.อำร์ เอ. ทอร์ เร่ ย ์ ซึ่ งกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่ำงละเอียดถี่ถว้ นหลำยครั้ง
เพื่อที่จะตรวจสอบค้นคว้ำในเรื่ องนี้ ฉะนั้นข้ำพเจ้ำจะกล่ำวอย่ำงไม่กลัวผิดพลำดว่ำ ไม่ ว่าในพระคัมภีร์
เดิมหรื อพระคริ สตธรรมใหม่ กต็ าม ไม่ มีข้อพระธรรมใด ๆ ที่กล่ าวถึงการเปี่ ยมล้ นด้ วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ โดยที่ มิได้ กล่ าวถึงการปฏิ บัติรับใช้ พระคริ สต์ เลย แม้ แต่ ข้อเดียว”
ขณะที่คริ สเตียนเข้ำสนิทอยูใ่ นพระคริ สต์ มีชีวิตเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ผลของพระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ ตำมที่พระธรรม กำลำเทีย 5:22-23 กล่ำวไว้ ซึ่ งมี ควำมรัก ควำมยินดี สันติสุข ควำมอด
กลั้นไว้นำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมซื่ อสัตย์ ควำมสุ ภำพอ่อนหวำน กำรรู ้จกั บังคับตน ก็จะงอกงำม
ขึ้นในชีวติ ของเขำ และเขำก็จะเป็ นผูท้ ี่มีควำมเติบโตทำงจิตวิญญำณมำกยิง่ ขึ้น ควำมเจริ ญงอกงำมแห่ง
ผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะดำเนินไปตลอดชัว่ ชีวติ ของคริ สเตียน คริ สเตียนบำงคนสำแดงผลของ
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มำกกว่ำคริ สเตียนคนอื่น ๆ ทั้งนี้เป็ นเพรำะว่ำคริ สเตียนเหล่ำนั้นยอมให้พระคริ สต์
กระทำพระรำชกิจของพระองค์ภำยในเขำมำกกว่ำบุคคลอื่นนัน่ เอง เรำยิง่ ตระหนักแน่วำ่ ชีวติ เก่ำของเรำ
ได้ถูกตรึ งไว้ แล้วกับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำและมีชีวติ ของพระคริ สต์อยูภ่ ำยในเรำมำกเท่ำใด และเรำยิง่
ยินยอมให้พระองค์สำแดงออกซึ่ งพระชนม์ชีพของพระองค์โดยทำงฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ภำยในเรำมำกเพียงใด ผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ของเรำ ก็จะยิง่ ปรำกฏมำกขึ้นเพียง
นั้น
กำรเจริ ญเติบโตแห่งผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ใช้เวลำ แต่ของประทำนจำกพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ น้ นั พระเจ้ำประทำนให้แก่คริ สเตียนในทันทีที่เขำได้รับควำมรอด ตำมที่ปรำกฏในพระธรรม 1
โคริ นธ์ บทที่ 12 นั้น แม้วำ่ คริ สเตียนทุกคนที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะได้รับฤทธิ์ เดชแห่ง
กำรเป็ นพยำนโดยทัว่ หน้ำกันก็ตำม แต่ก็หำใช่วำ่ คริ สเตียนเหล่ำนั้นจะได้รับของประทำนจำกพระ
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วิญญำณบริ สุทธิ์ ชนิดเดียวกันไม่ ผลของกำรที่แต่ละคนได้รับพระพรแตกต่ำงกันนั้น ทำให้พวกเขำมี
ควำมสำมำรถคนละอย่ำง ดังจะเห็นได้จำกพระธรรม เอเฟซัส 4:11 ซึ่ งกล่ำวว่ำบำงคนก็เป็ นอัครสำวก
บำงคนเป็ นศำสดำพยำกรณ์ บำงคนเป็ นผูป้ ระกำศเผยแพร่ พระกิตติคุณ บำงคนเป็ นศิษยำภิบำล อำจำรย์
หรื อครู ดังนี้เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ีเรำจึงต้องยอมให้องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำทรงนำเรำให้ปฏิบตั ิพระรำชกิจ
ของพระองค์ตำมที่พระองค์ทรงเลือกไว้สำหรับเรำ
อย่ำพยำยำมเลียนแบบกำรปฏิบตั ิงำนของคริ สเตียนคนอื่น ๆ แต่จงมีควำมอดกลั้น จงอย่ำเป็ นผู ้
กำหนดงำนหรื อสถำนที่ที่จะรับใช้พระเจ้ำเอำเอง ตรำบใดที่ท่ำนยังคงศึกษำพระวจนะของพระองค์ดว้ ย
ควำมซื่อสัตย์ และพร้อมที่จะเชื่อฟังทำตำมกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์ก็จะทรงนำชีวิต
ของท่ำนให้สำแดงพระชนม์ชีพของพระองค์ภำยในท่ำน และโดยทำงท่ำน กำรพิจำรณำใคร่ ครวญถึง
องค์ประกอบทั้งสำมนี้ อย่ำงถี่ถว้ น คือ พระวจนะของพระเจ้ำ กำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวติ จะทำให้คริ สเตียนที่มีควำมซื่ อสัตย์ รู ้ถึงน้ ำพระทัยของพระเจ้ำที่ทรงมีต่อ
ชีวติ ของเขำเองได้

9. การรับการเปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นีม้ หี ลายครั้งหรือ?
ถูกแล้ว กำรรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของคริ สเตียนที่ยอมอ่อนน้อมต่อพระ
คริ สต์น้ นั มีหลำยครั้ง เรำควรจะรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทุก ๆ ครั้งที่เรำปฏิบตั ิรับใช้
พระเจ้ำ คำกำชับของพระเจ้ำในพระธรรมเอเฟซัส 5:18 ที่วำ่ จงประกอบ (เปี่ ยมล้น) ไปด้วยพระ
วิญญำณนั้นในรำกศัพท์ภำษำกรี ก
หมำยถึงกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อย่ำงสม่ำเสมอ
ตลอดเวลำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึง กำรที่อคั รสำวกเปโตรและอัครสำวกคนอื่น ๆ ได้รับกำร
เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หลำยครั้ง

10. คริสเตียนจะสามารถเปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตลอดเวลาได้ อย่ างไร?
คริ สเตียนจะต้องพึ่งพิงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อย่ำงแท้จริ ง เพื่อรับฤทธิ์ เดชและควำมมีชยั ฝ่ ำยจิต
วิญญำณ เพรำะฉะนั้นเขำยิง่ ยอมมอบชีวติ จิตใจของเขำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มำกเท่ำใด พระองค์ก็ยงิ่
มีอิสระในกำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์โดยทำงเขำ ในกำรนำผูอ้ ื่นมำหำพระคริ สต์ และกำรนำตัว
เขำเองไปสู่ ควำมสมบูรณ์ในพระคริ สต์มำกเพียงนั้น
ต่ อไปนีเ้ ป็ นข้ อแนะนาบางประการ ซึ่งจะช่ วยให้ ท่านดารงชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ก. จงไตร่ ตรองถึงควำมจริ งอันประเสริ ฐที่วำ่ พระเยซูคริ สต์สถิตอยูภ่ ำยในท่ำนและท่ำนได้ตำย
แก่ตนเอง แก่ควำมผิดบำป และแก่ควำมปรำรถนำฝ่ ำยเนื้ อหนังทั้งหลำยของท่ำนแล้ว และที่ท่ำนมีชีวติ
อยูก่ ็เพื่อพระเจ้ำโดยพระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ (โรม 6:11) จงจำไว้วำ่ ท่ำนได้แลกเปลี่ยนชีวติ ที่
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เต็มไปด้วยควำมผิดบำป และควำมขัดข้องหมองใจควำมบกพร่ องนำนำประกำรของท่ำน กับชีวติ แห่ง
ควำมมีชยั ของพระคริ สต์แล้ว ซึ่ง “ในพระองค์น้ นั สภำพของพระเจ้ำทรงดำรงอยูเ่ ต็มบริ บูรณ์ และเรำ
ทั้งหลำยได้รับควำมครบบริ บูรณ์ในพระองค์น้ นั ผูเ้ ป็ นศีรษะแห่งสิ่ งสำรพัด” จงคิดดูเถิดว่ำ ผูท้ ี่สถิตอยู่
ในจิตใจของท่ำนเป็ นพระองค์เดียวผูต้ รัสว่ำ ฤทธำนุภำพทั้งสิ้ นทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็ นของ
พระองค์ นี่คือเหตุผลที่วำ่ เหตุใดอัครสำวกเปำโลจึงกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำกระทำทุกสิ่ งได้โดยพระเยซูคริ สต์
ผูท้ รงชูกำลังข้ำพเจ้ำ” บัดนี้ ท่ำนได้ฝังชีวติ เก่ำของท่ำนไว้แล้ว พระเยซูไม่ได้ทรงช่วยท่ำนให้ดำเนิ น
ชีวติ คริ สเตียนโดยอำศัยสันดำนเดิมของท่ำน แต่พระองค์ทรงใช้ร่ำงกำยของท่ำน เป็ นพระวิหำรของ
พระองค์ตำ่ งหำกทรงใช้พลังสมองของท่ำนให้ติดตำมควำมนึกคิดของพระองค์ และทรงใช้จิตใจของ
ท่ำนให้เป็ นที่สำแดงออก ซึ่ งควำมรักและควำมเมตตำปรำนีของพระองค์ และทรงใช้ริมฝี ปำกของท่ำน
ในกำรกล่ำวถึงควำมจริ งของพระองค์
ควำมปรำรถนำของท่ำน ก็จะสอดคล้องกับน้ ำพระทัยของพระเจ้ำ ตอนแรกท่ำนอำจจำเป็ นต้อง
ยอมรับวันละหลำย ๆ ครั้งว่ำ ท่ำนได้รับประสบกำรณ์น้ ีแล้ว ท่ำนอำจจำเป็ นจะต้องเปลี่ยนแนวควำมคิด
และวิธีอธิ ษฐำนของท่ำนเสี ยใหม่ กล่ำวคือ เปลี่ยนแนวควำมคิดที่วำ่ “ข้ำพเจ้ำสำมำรถที่จะทำสิ่ งใดเพื่อ
พระคริ สต์ได้บำ้ ง” หรื อ “โอ พระองค์เจ้ำข้ำ ขอทรงใช้ขำ้ พเจ้ำให้ทำสิ่ งนั้น หรื อสิ่ งนี้เพื่อพระองค์” ให้
เป็ น “ข้ำแต่พระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ บัดนี้ ชีวิตจิตใจของข้ำพเจ้ำทั้งหมดเป็ นของพระองค์แล้ว
โดยที่ขำ้ พเจ้ำมิได้สงวนอะไรไว้เพื่อประโยชน์ของข้ำพเจ้ำเองเลย ขอพระองค์ทรงโปรดใช้ขำ้ พเจ้ำให้
กระทำตำมที่พระองค์ทรงปรำรถนำเถิด ขอพระองค์ทรงส่ งข้ำพเจ้ำไปยังที่พระองค์ทรงประสงค์ให้
ข้ำพเจ้ำไป เพรำะว่ำชี วติ เก่ำของข้ำพเจ้ำได้ตำยเสี ยแล้ว และชีวติ ที่ขำ้ พเจ้ำมีอยูน่ ้ ี ได้ซ่อนไว้ในองค์พระ
เยซูคริ สตเจ้ำ” จงเข้ำสนิทอยูใ่ นองค์พระคริ สต์ (1 ยอห์น 2:6) กำรเข้ำสนิทอยูใ่ นพระคริ สต์หมำยควำม
ว่ำอะไร? พระเยซูตรัสว่ำ “ถ้ำท่ำนทั้งหลำยปฏิบตั ิตำมบัญญัติของเรำ ท่ำนจะตั้งมัน่ อยูใ่ นควำมรักของเรำ
...” (ยอห์น 15:10)
กำรเข้ำสนิทอยูใ่ นพระคริ สต์ก็คือ กำรปฏิบตั ิตำมพระบัญชำของพระองค์ กำรปฏิบตั ิตำมพระ
บัญชำของพระองค์ก็คือกำรเชื่อฟังและปฏิบตั ิตำมคำสั่งสอนของพระองค์นนั่ เอง ชีวิตที่เข้ำสนิทอยูใ่ น
พระคริ สต์ไม่ได้อำศัยกำรกระทำของเรำเอง เรำไม่ค่อยเข้ำใจข้อนี้วำ่ กำรมีชีวติ อยูต่ ำมที่พระคริ สตธรรม
ใหม่ระบุไว้น้ นั ไม่ได้อำศัยกำรกระทำของเรำเอง กิ่งมิได้พยำยำมที่จะออกดอกออกผล เช่นเดียวกับ
หลอดไฟฟ้ ำเองก็มิได้พยำยำมที่จะส่ องแสงสว่ำง ฉันใด ชี วติ คริ สเตียนก็ฉนั นั้นเรำไม่จำเป็ นต้องพยำยำม
ทำอะไร เพียงแต่รับพลังชีวติ และพลังงำนอันมิรู้จกั หมดสิ้ นจำกพระองค์เท่ำนั้น เพรำะพลังและฤทธิ์ เดช
อันยิง่ ใหญ่ที่สุดเป็ นของเรำ ทั้งนี้เพรำะ พระองค์ผทู ้ รงสร้ำงพืชพันธุ์ ธัญญำหำรตลอดจนพลังงำนไฟฟ้ ำ
ดังกล่ำวแล้ว ประทับอยูใ่ นชีวติ ของเรำนัน่ เองเมื่อเป็ นเช่นนี้เหตุใดเล่ำเรำจึงต้องพึ่งกำรกระทำของเรำ
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อีก? กำรที่เรำต้องพำกเพียรลำบำกเช่นนั้น มีมูลเหตุมำจำกกำรที่เรำมิได้ยึดมัน่ ในองค์พระเยซูคริ สต์
นัน่ เอง ข้อทดสอบที่แท้จริ งของกำรดำเนินชี วติ คริ สเตียนอยูท่ ี่ปัญหำว่ำ “ข้ำพเจ้ำทำงำนโดยพึ่งอำศัย
ควำมเพียงพยำยำมของตนเองหรื อ?” หรื อว่ำ “ข้ำพเจ้ำยึดมัน่ ในองค์พระเยซูคริ สต์” ถ้ำหำกว่ำ ข้ำพเจ้ำยัง
อำศัยกำลังของตนเองอยู่ ข้ำพเจ้ำก็ยงั เป็ นเสมือนท่อน้ ำที่อุดตัน ไม่ยอมให้ชีวิตของพระองค์ไหลผ่ำนได้
โดยสะดวก ขอให้พิจำรณำใคร่ ครวญข้อพระธรรมต่อไปนี้ แล้วท่ำนก็จะเข้ำใจได้เป็ นอย่ำงดี ยอห์น บท
ที่ 14 , 15 และ 16 , มัทธิว บทที่ 6, โคโลสี บทที่ 3, เอเฟซัส บทที่ 5, โรม บทที่ 6,8,12, และ 14, 1 โค
ริ นธ์ บทที่ 13, 1 ยอห์น บทที่ 1, ฮีบรู บทที่ 11, กำลำเทีย บทที่ 5, และสดุดี 37:1-7, 23,24
นอกจำกนี้แล้วยังมีขอ้ พระธรรมอีกจำนวนมำก ซึ่ งจะช่วยให้ท่ำนมีชีวติ อยูใ่ นพระคริ สต์ได้
อย่ำงมัน่ คง ข้ำพเจ้ำขอแนะนำให้ท่ำนหำสมุดบันทึกสักเล่มหนึ่ง เพื่อสรุ ปข้อควำมในแต่ละบท และจด
ข้อแนะนำต่ำง ๆ ซึ่ งท่ำนคิดว่ำจะช่วยให้ท่ำนมีชีวติ ในพระคริ สต์ได้อย่ำงมัน่ คง ท่ำนควรจะสรุ ป
ข้อควำมจำกพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตอนอื่น ๆ ด้วย และบันทึกข้อพระธรรมที่ประทับใจท่ำนซึ่ งท่ำน
อยำกจะท่องจำ
ข. พึงกำหนดเวลำให้แน่นอน เพื่ออธิ ษฐำนทูลขอให้พระเจ้ำทรงนำในชีวติ ของท่ำน และเพื่อ
บุคคลอื่น ๆ ด้วยเป็ นประจำทุกวัน จงทำบัญชีรำยชื่ อของบุคคลที่ท่ำนต้องกำรนำมำหำพระคริ สต์ และ
อธิษฐำนเพื่อเขำเป็ นประจำทุก ๆ วัน (เอเฟซัส 6:18 และ 1 ซำมูเอล 12:23)
ค. จงใช้เวลำแต่ละวันในกำรอ่ำนและศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และพยำยำมท่องข้อพระ
ธรรมที่สำคัญ ๆ ให้ได้ (ฮีบรู 4:12, 1 โคริ นธ์ 2:9-12, สดุดี 119:4,9,15,16,97,98,103,105,130)
ง. อย่ำทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตอ้ งเสี ยพระทัย จงสำรภำพควำมผิดบำปของท่ำนและหันหนี
จำกกำรทำควำมผิดบำปทั้งปวง พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 สอนเรำดังนี้วำ่ “ถ้ำเรำสำรภำพควำมผิดของเรำ
พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบำปโทษของเรำและจะทรงชำระเรำให้พน้ จำก
อธรรมทั้งสิ้ น” ในวินำทีที่ท่ำนกระทำสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่ท่ำนรู ้แล้วว่ำเป็ นควำมผิดบำป และท่ำนไม่ได้
สำรภำพควำมผิดนั้นต่อพระเจ้ำ ก็เท่ำกับว่ำท่ำนทำให้พระวิญญำณบริ สุท์ ิตอ้ งเสี ยพระทัย กำรทำให้พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยนี้ หมำยควำมว่ำอย่ำงไร? พระวิญญำณทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เมื่อคริ สเตียนคน
หนึ่งคนใดกระทำควำมผิดบำป และยังคงกระทำต่อไปเรื่ อย ๆ พระองค์ก็ยอ่ มจะเสี ยพระทัยและไม่พอ
พระทัยต่อกำรกระทำเช่นว่ำนั้นเป็ นอย่ำงยิง่ ด้วยเหตุน้ ี ถ้ำท่ำนต้องกำรจะรับฤทธิ์ เดชในกำรเป็ นพยำน
เพื่อพระคริ สต์ก็จงดำรงชีวิตอย่ำงผูบ้ ริ สุทธิ์ และอ่อนน้อมต่อพระองค์
จ. อย่ำขัดขวำงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิให้กระทำพระรำชกิจของพระองค์ในชีวติ ของท่ำน จง
พร้อมเสมอที่จะรับกำรนำจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นสัพพัญญู คือ ทรงมีพระ
สติปัญญำ ควำมรอบรู้อนั หำขอบเขตมิได้ และจะทรงนำเรำไปสู่ ควำมจริ งทุกอย่ำง (โรม 8:14-16) อย่ำ
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ปฏิเสธพระองค์ เมื่อท่ำนมีควำมเคยชินต่อกำรเป็ นผูเ้ ปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และมีชีวติ อยู่
ภำยใต้กำรนำของพระคริ สต์แล้ว ท่ำนจะได้รับประสบกำรณ์ที่ตื่นเต้นมหัศจรรย์หลำยอย่ำงเหมือนที่
ท่ำนฟิ ลิปได้รับมำแล้ว คือพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงนำท่ำนฟิ ลิป ไปยังขันทีชำวอำยธิโอบ ตำมที่
ปรำกฏในพระธรรมกิจกำร 8:26-39 และได้ทรงเรี ยกให้อคั รสำวกเปำโลเดินทำงไปประกำศพระกิตติ
คุณ ในมณฑลมำกะโดเนียตำมที่ปรำกฏในพระธรรมกิจกำร 16:9
ประสบกำรณ์ที่น่ำตื่นเต้นที่สุดที่ขำ้ พเจ้ำได้รับตลอดชีวติ ของข้ำพเจ้ำนั้น คือกำรที่พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงกระซิ บในใจบอกให้ขำ้ พเจ้ำพูดเรื่ องพระคริ สต์แก่บุคคลที่พระองค์ทรงเตรี ยมไว้ และเมื่อ
ข้ำพเจ้ำเชื่อฟังทำตำมกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ข้ำพเจ้ำก็พบเสมอว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรง
เตรี ยมจิตใจของคนเหล่ำนั้นสำหรับฟังคำพยำนของข้ำพเจ้ำ มีหลำยครั้งที่บุคคลเหล่ำนั้นกล่ำวแก่ขำ้ พเจ้ำ
ว่ำ “พระเจ้ำทรงส่ งท่ำนมำเพื่อข้ำพเจ้ำโดยแท้ทีเดียว” หรื อ “ทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่ท่ำนพูดมำนี้ ล้วนแต่เป็ น
ควำมจริ งในชี วติ ของข้ำพเจ้ำทั้งสิ้ นคงจะมีใครสักคนหนึ่งเล่ำเรื่ องรำวของข้ำพเจ้ำให้ท่ำนฟังแล้ว
กระมัง” พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงทรำบทุกสิ่ งทุกอย่ำง ฉะนั้นถ้ำหำกว่ำเรำเปี่ ยมล้นด้วยพระองค์และ
ฤทธิ์ เดชของพระองค์ เรำย่อมจะสำมำรถช่วยบุคคลอื่น ๆ ให้แสวงหำพระองค์ได้อย่ำงถูกต้องเสมอ
ประสบกำรณ์อนั น่ำตื่นเต้น ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับจำกกำรนำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั มีมำกมำย
หลำยเรื่ อง แต่ขำ้ พเจ้ำขอกล่ำวในที่น้ ีเพียงเรื่ องเดียวเท่ำนั้น วันหนึ่ง ข้ำพเจ้ำกับวอเนทท์ภรรยำของ
ข้ำพเจ้ำได้ขบั รถ เพื่อไปร่ วมประชุมที่ค่ำยคริ สเตียน ซึ่ งจัดขึ้นบนเนินเขำนอกเมือง กำรประชุมนี้ จดั ขึ้น
เพื่อนักศึกษำขั้นเตรี ยมอุดมโดยเฉพำะ ในวันนั้นอำกำศร้อนมำก เมื่อเรำขับรถออกนอกเมืองและกำลัง
มุ่งสู่ เนินเขำ ก็ปรำกฏว่ำ เครื่ องยนต์ขดั ข้อง ทำให้ไม่อำจแล่นต่อไปได้ จึงได้จอดรถรอจนเครื่ องยนต์เย็น
ดีแล้ว และได้เสี ยเวลำไปมำก ก่อนรถก็สต๊ำทได้อีกเรำได้ขบั รถตรงไปยังบ้ำนหลังหนึ่งซึ่ งอยูใ่ กล้ ๆ เพื่อ
ขอเติมน้ ำในหม้อน้ ำที่แห้ง
ชำยเจ้ำของบ้ำนเป็ นผูท้ ี่มีใจอำรี มำก
เขำเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือเรำด้วยดี
ตลอดเวลำที่เรำอยูท่ ี่นนั่ ประมำณเวลำ 5 หรื อ 10 นำที ข้ำพเจ้ำไม่ได้เป็ นพยำนแก่เขำถึงเรื่ องพระคริ สต์
เลย จิตใจของข้ำพเจ้ำจดจ่ออยูก่ บั เรื่ องอื่น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรประชุมอันสำคัญบนภูเขำที่เรำกำลัง
จะไปร่ วมประชุมนั้น ขณะที่ขำ้ พเจ้ำเอื้อมมือหยิบฝำหม้อน้ ำซึ่ งหล่นอยูข่ ำ้ ง ๆ ขึ้นมำปิ ดให้เรี ยบร้อย พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่ซ่ ึ งข้ำพเจ้ำใส่ ไว้ในกระเป๋ ำเสื้ อก็หล่นลงมำ แม้กระนั้นข้ำพเจ้ำก็ยงั มิได้ยนิ เสี ยง
กระซิ บของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ข้ำพเจ้ำและภรรยำขอบคุณชำยอำรี ผนู ้ ้ นั และรี บขับรถตรงไปยัง
จุดหมำยปลำยทำงทันที แต่ในฉับพลันนั้นเองข้ำพเจ้ำก็รู้สึกว่ำ มีแรงชักชวนข้ำพเจ้ำให้กลับไปเพื่อเป็ น
พยำนให้ชำยผูน้ ้ นั ทรำบเรื่ องของพระคริ สต์ ข้ำพเจ้ำแย้งอยูใ่ นใจว่ำ “เรำไปร่ วมประชุมช้ำไปเสี ยแล้ว
ยิง่ กว่ำนั้นถ้ำหำกว่ำเรำกลับไปหำชำยผูน้ ้ นั อีก เขำก็อำจจะคิดว่ำ เรำเป็ นคนชอบกลแน่ ๆ แต่ขอ้ สำคัญอยู่
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ที่วำ่ ถ้ำหำกว่ำข้ำพเจ้ำจะเป็ นพยำนให้แก่เขำ ข้ำพเจ้ำก็น่ำจะทำในขณะที่เขำช่วยข้ำพเจ้ำเติมน้ ำในหม้อ
น้ ำรถยนต์น้ นั แล้ว”
ข้ออ้ำงของมนุษย์ในอันที่จะขัดขืนกำรดลใจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั ไม่เกิดผลอันใดเลย
หลังจำกที่เรำขับรถไปประมำณ 2 ไมล์เศษ เรำก็ตอ้ งย้อนกลับไปยังบ้ำนชำยใจดีผนู ้ ้ นั อีก และเพื่อเป็ น
กำรเตรี ยมตัวข้ำพเจ้ำได้จอดรถข้ำงทำง และอธิษฐำน “ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ โปรดอย่ำให้เรำทั้งสอง
ต้องผิดพลำดในเรื่ องนี้ แม้จะดูเหมือนเป็ นกำรกระทำที่โง่ ขอโปรดประทำนคำพูดแก่เรำทั้งสองด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้พระรำชกิจของพระองค์ได้สำเร็ จลุล่วงไปตำมน้ ำพระทัยของพระองค์”
ขณะที่เรำขับรถเข้ำไปยังบริ เวณบ้ำนหลังนั้นอีก ชำยผูน้ ้ นั ก็ได้ออกมำที่ประตูหน้ำบ้ำนแล้วถำม
ว่ำ “คุณลืมอะไรไว้หรื อครับ?” ข้ำพเจ้ำตอบทันทีวำ่ “ถูกแล้วครับ ที่ผมตอบอย่ำงนี้ คุณอำจจะแปลกใจ
อยูบ่ ำ้ ง อย่ำงไรก็ตำมในฐำนะที่เรำเป็ นคริ สเตียน เรำรู ้สึกว่ำ พระเจ้ำทรงต้องกำรให้เรำทั้งสองกลับมำ
เพือ่ ที่จะเป็ นพยำนให้คุณถึงเรื่ องของพระคริ สต์”
ข้ำพเจ้ำไม่จำเป็ นที่จะต้องพูดอะไรอื่นให้มำกนัก
เพรำะขณะที่ขำ้ พเจ้ำกำลังพูดอยูน่ ้ นั ข้ำพเจ้ำได้สังเกตเห็นว่ำ น้ ำตำได้ไหลหยดลงมำที่แก้มสองข้ำงของ
เขำ คำงของเขำสั่นในขณะที่บอกกับข้ำพเจ้ำและภรรยำว่ำ เขำทรำบดีวำ่ พระเจ้ำทรงส่ งเรำทั้งสองมำหำ
เขำ เขำได้เชื้ อเชิ ญเรำให้เข้ำไปในบ้ำน และได้เรี ยกภรรยำของเขำให้ออกมำร่ วมสนทนำด้วย เขำเล่ำว่ำ
“เมื่อหลำยปี ก่อนนั้นผมก็เคยไปโบสถ์
แต่ผมได้ทำควำมผิดบำปและไม่ได้กลับไปโบสถ์อีกเลยเป็ น
เวลำนำนแล้ว สัปดำห์น้ ีภรรยำของผมได้ไปร่ วมประชุมฟื้ นฟูจิตวิญญำณซึ่ งได้จดั ขึ้นในหมู่บำ้ นนี้ ผมได้
แบกควำมผิดบำปไว้เป็ นเวลำนำนแล้ว ผมต้องกำรที่จะคืนดีกบั พระเจ้ำอีก” เรำทั้งหมดได้คุกเข่ำ
อธิ ษฐำนด้วยกันในห้องรับแขก ชำยผูน้ ้ นั และภรรยำของเขำได้ถวำยชีวติ จิตใจและบ้ำนของเขำให้แก่
พระคริ สต์ หลังจำกนั้นข้ำพเจ้ำและภรรยำก็ได้เดินทำงต่อไปเพื่อร่ วมประชุมตำมที่ได้ต้ งั ไว้แต่แรก เรำ
ทั้งสองต่ำงสรรเสริ ญพระเจ้ำ ในกำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้ทรงนำเรำ ให้มีโอกำสเป็ นพยำนเพื่อองค์
พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำอีกครั้งหนึ่ง
แม้ขณะที่ขำ้ พเจ้ำกำลังเขียนบทควำมนี้อยู่ ข้ำพเจ้ำได้รับจดหมำยที่น่ำตื่นเต้นยินดีจำกนักศึกษำ
คนหนึ่งของ มหำวิทยำลัยโอคลำโฮม่ำ เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วมำนี่เอง เมื่อข้ำพเจ้ำได้กล่ำวคำปรำศรัยใน
กำรประชุมฟื้ นฟูแห่งหนึ่งหลังกำรปรำศรัยแล้วนักศึกษำผูน้ ้ ีชื่อ อำร์ .เจ. ได้มำขอคำปรึ กษำจำกข้ำพเจ้ำ
และขอให้อธิ ษฐำนเพื่อให้เขำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หลังจำกนั้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเขำ
กับพระคริ สต์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว
ชัว่ ระยะเวลำเพียงสองวันแรก
นับตั้งแต่เขำได้ทูลขอพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ให้ควบคุมบังคับ
บัญชำชีวติ ของเขำ และประทำนฤทธิ์ เดชเพื่อกำรปฏิบตั ิรับใช้พระเจ้ำให้แก่เขำแล้ว เขำสำมำรถนำคนมำ
หำองค์พระผูช้ ่วยให้รอดได้อย่ำงน้อยถึงสองคน และนับตั้งแต่น้ นั มำ กำรเป็ นพยำนของเขำก็เป็ นไป
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อย่ำงเกิดผล วันนี้เขำได้เขียนจดหมำยมำขอบคุณข้ำพเจ้ำดังนี้วำ่ “คุณบิลครับผมขอขอบคุณ คุณเป็ น
อย่ำงยิง่ ในกำรที่พระเจ้ำทรงใช้คุณอธิบำยให้ผมทรำบถึงวิถีทำงที่พระเจ้ำจะทรงใช้ผมได้” เขำได้เล่ำถึง
ควำมปลื้มปิ ติยนิ ดี และควำมตื่นเต้นที่ได้รับจำกประสบกำรณ์ในกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริ สต์ ซึ่ งบังเกิด
แก่เขำอยูเ่ สมอ เขำสรุ ปจดหมำยดังนี้วำ่ “ผมได้เป็ นพยำนให้แทบทุกคนได้ทรำบถึงองค์พระเยซูเจ้ำของ
เรำเสมอ” นี่คือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแก่เรำ ภำยหลังจำกที่เรำเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เรำไม่ใช้
เวลำให้หมดไปด้วยกำรพูดคุยถึงแต่ประสบกำรณ์ที่ตื่นเต้น และจะไม่เน้นถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จน
เกินขอบเขต ทั้งนี้ เพรำะพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จเข้ำมำในโลกก็เพื่อที่จะถวำยพระเกียรติและสง่ำรำศี
แก่พระเยซูคริ สต์ ฉะนั้นเรำจะยกย่องสรรเสริ ญเทิดทูลพระเกียรติยศของพระเยซูคริ สต์ เมื่อเรำรับฤทธิ์
เดชและเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ท่ำนผูอ้ ่ำนที่รัก ขณะที่ท่ำนทูลขอให้เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นแห่งกำร
รับประสบกำรณ์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในชีวติ ของท่ำน
แต่ท้ งั นี้ไม่ใช่เป็ นประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำรมณ์ที่
รุ นแรงแต่อย่ำงใด จงจำไว้วำ่ ท่ำนกำลังทูลขอให้เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เปี่ ยมล้นด้วยตัว
ของท่ำนเอง เมื่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงควบคุมบังคับบัญชำชีวติ จิตใจของท่ำน ท่ำนก็จะเป็ นเหมือน
พระเยซูคริ สต์มำกขึ้น พระวิญญำณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นผูท้ ี่ก่อให้เกิดควำมสับสนวุน่ วำย หรื อก่อให้เกิด
อำรมณ์อนั รุ นแรงพระองค์เสด็จมำก็เพื่อที่จะถวำยพระเกียรติและสง่ำรำศีแก่พระเยซู เพรำะฉะนั้นเมื่อ
ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว ท่ำนก็จะมีควำมปรำรถนำที่จะกระทำตำมน้ ำพระทัยของ
พระเจ้ำโดยสม่ำเสมอ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่พอพระทัยและเป็ นกำรเชิดชูเกียรติยศของพระเยซู คริ สตเจ้ำ พระ
ผูช้ ่วยให้รอดที่ประเสริ ฐของเรำ
เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จเข้ำมำในโลก? คำตอบก็คือ “เพื่อจะแสวงหำและช่วยผูท้ ี่หลงหำยไปให้
รอด” (ลูกำ 19:10)
เรำจะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยมำกที่สุดได้อย่ำงไร? เรำจะทำให้พระองค์พอพระทัยมำก
ที่สุดต่อเมื่อเรำได้กระทำพระรำชกิจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ให้เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์โดยกำรออกไป
ประกำศแพร่ พระกิตติคุณ ให้ชำวโลกทุก ๆ คนรู ้ และยอมให้พระองค์ดำเนิ นพระชนม์ชีพของพระองค์
โดยทำงเรำ
กำรนี้จะสำเร็ จผลได้อย่ำงไร? โดยฤทธิ์ อำนำจของพระวิญญำณบริ สุทธ์
น่ำอัศจรรย์อย่ำงยิง่ บัดนี้ท้ งั ท่ำนและข้ำพเจ้ำต่ำงก็ได้รับสิ ทธิ พิเศษในกำรที่องค์พระเยซูคริ สต์
เจ้ำพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ จะทรงใช้เรำให้นำข่ำวประเสริ ฐไปบอกชำวโลกที่หลงหำยให้รับควำมรอด
อย่ำฝ่ ำฝื นพระบัญชำของพระเจ้ำ และทำผิดต่อผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ยนิ พระกิตติคุณ โดยกำรชักช้ำหน่วงเหนี่ยว
เวลำในกำรออกไปเป็ นพยำนเพื่อพระองค์
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จงทูลขอพระองค์ทรงให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ณ บัดนี้เถิด !

วิลเลียม อาร์ . ไบรท์
ประธำน องค์กำรเผยแพร่ กิตติคุณพระคริ สต์
แก่นกั ศึกษำและมวลชนทัว่ โลก
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บทเรียนที่ 1 พระวิญญาณบริสุทธิ์คอื ใครและเหตุใดพระองค์ จึง
เสด็จมา
กำรบ้ำน : ท่องจำ: ยอห์น 16:13,14
อ่ำน : ยอห์น 3:1-8 ว่ำด้วย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ และกำรบังเกิดใหม่
โรม บทที่ 8: ว่ำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และกำรดำเนินชีวติ
คริ สเตียน

พระองค์ คอื ใคร?
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ คือ พระภำคที่สำม แห่งตรี เอกำนุ ภำพของพระเจ้ำซึ่ งประกอบด้วยพระ
บิดำ พระบุตร และพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระองค์มิได้เป็ นเพียงภำพหรื อเงำอันเลือนลำง และมิได้เป็ น
เพียงพลังอำนำจ พระองค์ทรงมีพระลักษณะเหมือนบุคคล และมีควำมเท่ำเทียมกับพระบิดำ และพระ
บุตรทุกประกำร พระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิบำยถึงพระวิญญำณบริ สุทธิ์ วำ่ ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้ำ
ทุกประกำร
ควำมเป็ นบุคคลย่อมต้องประกอบไปด้วย สติปัญญำ ควำมรู้สึก และเจตนำรมณ์
1. ตำมข้อพระธรรม 1 โคริ นธ์ 2:11 นั้น มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมี
พระสติปัญญำ?.............................................................................................................................
2. ตำมข้อพระธรรมโรม 15:30 มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่ำ พระองค์ทรงมีควำมรู ้สึกด้ำน
อำรมณ์?........................................................................................................................................
3. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีเจตนำรมณ์หรื อไม่? (1 โคริ นธ์ 12:11)...........................................
4. ข้อพระธรรมต่อไปนี้ สอนให้เรำทรำบถึงอะไรบ้ำง เกี่ยวกับพระลักษณะและกำรปฏิบตั ิพระ
รำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
ยอห์น 14:26.................................................................................................................................
1 โคริ นธ์ 3:16..............................................................................................................................
โรม 8:2.........................................................................................................................................
2 โคริ นธ์ 4:13...............................................................................................................................
ยอห์น 16:13.................................................................................................................................
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ฮีบรู 10:29....................................................................................................................................
โรม 1:4.........................................................................................................................................
2 ทิโมธี 1:7...................................................................................................................................

เหตุใดพระองค์ จึงเสด็จมา?
5. เหตุผลที่สำคัญที่สุดในกำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสด็จมำนั้น คืออะไร? (ยอห์น 16:14)
.....................................................................................................................................................
6. ผลของกำรที่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงควบคุมบังคับบัญชำชีวติ จิตใจของเรำนั้นคืออะไร?
.....................................................................................................................................................
7. พระธรรมยอห์น 15:8 กล่ำวว่ำ “พระบิดำของเรำ.............................. คือเมื่อ ........................
ท่ำนทั้งหลำยจึงเป็ นสำวกของเรำ”
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บทเรียนที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีความสั มพันธ์ กบั คริส
เตียนแต่ ละคนอย่ างไร?
กำรบ้ำน: ท่องจำ : เอเฟซัส 5:18
อ่ำน: โรมบทที่ 12: ว่ำด้วยของประทำนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1 โคริ นธ์ บทที่ 2: ว่ำด้วยกำรรู ้จกั ควำมจริ งฝ่ ำยจิตวิญญำณ
1. เมื่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นคริ สเตียนแล้ว หรื อขณะที่เขำบังเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวิญญำณนั้น พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ ทรงกระทำอะไรเพื่อคนนั้นบ้ำงตำมข้อพระธรรมต่อไปนี้?
ก. ยอห์น 3:5.................................................................................................................................
ข. 1 โคริ นธ์ 3:16..........................................................................................................................
ค. เอเฟซัส 4:30............................................................................................................................
ง. 2 โคริ นธ์ 5:5.............................................................................................................................
จ. 1 โคริ นธ์ 12:13.........................................................................................................................
2. จงสรุ ปด้วยถ้อยคำของท่ำนเองว่ำ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงกระทำอะไรเพื่อคริ สเตียนบ้ำง
ตำมข้อพระธรรมต่อไปนี้
ก. โรม 8:16 .................................................................................................................................
ข. โรม 8:26,27 ............................................................................................................................
3. เหตุผลที่สำคัญที่สุด ในกำรที่จะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั คืออะไร?
(กิจกำร 1:8,4:29,31) ...................................................................................................................
4. ตำมข้อพระธรรม เอเฟซัส 5:18 นั้น เป็ นพระบัญชำหรื อเป็ นเพียงข้อแนะนำในกำรที่เรำ
จะต้องเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?...................................................................................
5. ผลลัพธ์สองอย่ำง ในกำรที่เรำเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั มีอะไรบ้ำง?
(เอเฟซัส 5:19,20).........................................................................................................................
6. บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะเป็ นคริ สเตียน โดยที่ไม่มีพระวิญญำณบริ สุทธิ์ สถิตอยูด่ ว้ ยนั้น จะได้
หรื อไม่? (โรม 8:9)? .....................................................................................................................
7. พระรำชกิจของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ซึ่ งจำเป็ นอย่ำงยิง่ สำหรับควำมสำเร็ จในชีวิตคริ สเตียน
และในกำรปฏิบตั ิรับใช้พระคริ สต์ คืออะไร? (เอเฟซัส 5:18) ......................................................
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บันทึกและคาถาม

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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บทเรียนที่ 3 เหตุใดคริสเตียนที่เปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จึงมีน้อย?
กำรบ้ำน : ท่องจำ : 1 ยอห์น 2:15-17
อ่ำน : กำลำเทีย บทที่ 5 และ 6
กิจกำร 5:1-11 ว่ำด้วยกำรทำควำมผิดบำปต่อพระวิญญำณบริ สุทธิ์
1. พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวถึงคริ สเตียนบำงคนไว้วำ่ อย่ำงไร? (โรม 7:19-20,24)...................
2. เหตุใดคริ สเตียนส่ วนมำกขำดควำมสู ง? (กำลำเทีย 5:16,17) ....................................................
3. เหตุใดคริ สเตียนที่เปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จึงมีนอ้ ย?
ก. เป็ นเพรำะขำดควำมรู้ใน.................................. (สดุ ดี 119:105)
ข. “........................... นำไปถึงซึ่งควำมพินำศ และ.................................นำไปถึงกำรล้มลง”
(สุ ภำษิต 16:18)
ค. “กำร....................นำไปถึงบ่วงแร้ว แต่ผทู ้ ี่.................จะปลอดภัย” (สุ ภำษิต 29:25) พระเยซู
คริ สต์จะทรงมีควำมรู้สึกต่อเรำอย่ำงไร หำกว่ำเรำมีควำมละอำยในพระองค์? (ลูกำ 9:26)
.....................................................................................................................................................
ง. มูลเหตุอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งเป็ นอุปสรรคขวำงกั้นระหว่ำงเรำกับองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ ทำให้เรำ
ไม่อำจเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คืออะไร? (สดุดี 66:18) ................................................
จ. “อย่ำรัก.......หรื อสิ่ งของ...........................................................................” (1 ยอห์น 2:15-17)
ฉ. กำรขำดควำมไว้วำงใจในพระเจ้ำ เป็ นมูลเหตุอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่ งขวำงกั้นไม่ให้เรำเปี่ ยมล้นด้วย
พระวิญญำณบริ สุทธิ์ อ่ำนยอห์น 3:16 อีกครั้งหนึ่ง ท่ำนรู ้สึกว่ำ ท่ำนสำมำรถไว้วำงใจในพระ
เจ้ำเช่นนี้ได้หรื อไม่? ............................. เพรำะเหตุใด ? (โรม 8:32, 1 ยอห์น 3:16) .....................
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มูลเหตุอนั เป็ นพื้นฐำนที่ทำให้คริ สเตียนส่ วนมำก ไม่อำจเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ก็
คือเขำทั้งหลำยไม่ยอมมอบชี วติ จิตใจของเขำทั้งหมดแก่พระเจ้ำ
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บทเรียนที่ 4 ทาอย่ างไรคริสเตียนจึงจะเปี่ ยมล้ นด้ วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์?
กำรบ้ำน : ท่องจำ : โรม 12:1,2 และ 1 ยอห์น 5:14,15
อ่ำน : กิจกำร 6:8-7:60 ว่ำด้วยเรื่ อง สะเตฟำโน สำวกคนแรกที่สละชีวติ เพื่อ
พระคริ สต์

ความรักของท่ านทีม่ ตี ่ อพระคริสต์
ควำมปรำรถนำในกำรที่จะรับใช้พระเยซูคริ สต์ และช่วยเหลือบุคคลอื่นให้รู้จกั พระองค์ ควร
เป็ นแรงกระตุน้ หรื อพลังที่จะทำให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ กำรศึกษำบทเรี ยนนี้ จะไม่
สมบูรณ์ หำกว่ำ ท่ำนมิได้ศึกษำบทควำมเรื่ อง “ท่ำนทั้งหลำยจะได้รับพระรำชทำนฤทธิ์ เดช” อย่ำง
ละเอียดถี่ถว้ นเสี ยก่อน

วิธีทจี่ ะเป็ นผู้เปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. พระธรรมเอเฟซัส 5:18 เตือนเรำไว้วำ่ อย่ำงไร?........................................................................
2. เหตุใดเรำจึงจำเป็ นต้องเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
ก. กำลำเทีย 5:22,23......................................................................................................................
ข. กิจกำร 1:8................................................................................................................................
กำรรับผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่ควรเป็ นเป้ ำหมำยของเรำ หำกเป็ นวิถีทำงที่จะนำเรำไปสู่
จุดหมำย คือกำรนำมนุษย์ท้ งั ชำยและหญิงมำหำพระคริ สต์ ซึ่ งจะเป็ นกำรถวำยพระเกียรติและ
สง่ำรำศีให้แก่พระคริ สต์ (ยอห์น 15:8)
3. มูลฐำนขั้นต้นในกำรที่จะทำให้คริ สเตียนเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คืออะไร?
(ยอห์น 7:37) “.......................................ให้ผนู ้ ้ นั มำหำเรำ..............................” (มัทธิว 5:6 กล่ำว
ว่ำ“บุคคลใด.......................................ก็เป็ นสุ ขเพรำะว่ำ............................................................”)
4. หำกว่ำเรำมีควำมปรำรถนำอย่ำงจริ งใจที่จะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้วเรำจะทำ
อย่ำงไร? (โรม 12:1,2) .................................................................................................................
ทั้งนี้หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องไม่ให้มีควำมผิดบำปใด ๆ ที่มิได้สำรภำพต่อพระเจ้ำหลงเหลืออยู่
ในชีวติ ของเรำเป็ นอันขำด พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ไม่อำจทำงำนในผูท้ ี่มีจิตใจไม่สะอำด พระองค์
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ทรงคอยท่ำ เพื่อที่จะประทำนฤทธิ์ เดชของพระองค์ให้แก่ท่ำน เพรำะฉะนั้น จงอย่ำได้ขดั ขวำง
พระองค์ต่อไปอีกเลย
5. ถ้ำอย่ำงนั้น เรำจะต้องทำอย่ำงไรจึงจะเปี่ ยมล้นไปด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ? (มัทธิ ว 7:7-11)
.....................................................................................................................................................
6. หำกว่ำท่ำนทูลขอ พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทำให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระองค์หรื อไม่?...............
ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไร?(1ยอห์น 5:14,15).............................................................................................
7. เมื่อท่ำนได้ทูลขอพระองค์ ทรงให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว ท่ำนจะต้องทำ
อะไรบ้ำง? (ฮีบรู 11:6)..................................................................................................................
8. บัดนี้ท่ำนได้ทูลขอให้ตวั ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้วจงขอบพระคุณพระองค์
พระเจ้ำไม่ทรงกล่ำวเท็จเป็ นอันขำด พระวจนะของพระองค์ยอ่ มเป็ นควำมจริ ง หำกว่ำท่ำน
ซื่ อสัตย์ในคำทูลของอย่ำงแท้จริ ง พระองค์ได้ทรงให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ตำมที่ท่ำนปรำรถนำแล้ว นับตั้งแต่น้ ีไปท่ำนควรทำอย่ำงไร?
(1 เธสะโลนิกำ 5:18)....................................................................................................................
วันที่ท่ำนรับกำรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ .....................................................................
บันทึกและคาถาม

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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บทเรียนที่ 5 คริสเตียนจะทราบได้ อย่ างไรว่ าเขาเปี่ ยมล้ นไป
ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ ว? และผลแห่ งการเปี่ ยมล้ นด้ วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์คอื อะไร?
กำรบ้ำน : ท่องจำ : กำลำเทีย 5:22-23
อ่ำน : กำลำเทีย 5:16-26 ว่ำด้วยผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ท่ำนได้ปฏิบตั ิตำมแนวทำงที่วำงไว้ในบทเรี ยนที่ 4 อย่ำงจริ งใจหรื อไม่? ท่ำนได้ทูลขอ ให้พระ
เจ้ำทรงให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ หรื อยัง? พระองค์ทรงทำเช่นนั้นหรื อไม่? ถ้ำหำกว่ำ
ท่ำนมิได้ทูลขอให้พระองค์ทรงทำเช่นนั้น บทเรี ยนที่ห้ำและที่หกก็จะไม่มีควำมหมำยต่อท่ำนมำกนัก
ขอให้ท่ำนย้อนกลับไปอ่ำนบทเรี ยนที่ 4 แล้วทูลขอให้พระเจ้ำกระทำพระรำชกิจของพระองค์ในจิตใจ
ของท่ำน หำกว่ำพระองค์กระทำพระรำชกิจของพระองค์ในจิตใจของท่ำนแล้ว ท่ำนก็จะมีควำม
กระตือรื อร้นใคร่ ที่จะศึกษำบทเรี ยนบทที่ 5 และที่ 6 ต่อไป
1. ท่ำนทรำบได้อย่ำงไรว่ำ ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว? (1 ยอห์น 5:14,15)
.....................................................................................................................................................
2. เมื่อท่ำนได้ทูลขอให้เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว ท่ำนมีควำมรู ้สึกแตกต่ำงไปจำก
เดิมหรื อไม่?..................................................................................................................................

จงจาไว้ เสมอว่ า ลาดับของพระเจ้ ามีดังนีค้ อื
ความจริง
ความเชื่อ
ความรู้ สึก

พระสัญญำของพระเจ้ำ
เชื่อพึ่งในควำมสัตย์ซื่อของพระเจ้ำ และในพระสัญญำของพระองค์
อำจสำแดงออกทำงด้ำนอำรมณ์ หรื อมีควำมมัน่ ใจอย่ำงสงบเงียบ

พยานหลักฐานแห่ งการมีชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมล้นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. ท่ำนมีควำมรักใหม่และยิง่ ใหญ่กว่ำเดิมสำหรับพระคริ สต์หรื อไม่?..........................................
2. ท่ำนมีควำมห่วงใยผูท้ ี่ยงั ไม่รู้จกั พระคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขำหรื อไม่? .................
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3. ท่ำนมีควำมกล้ำหำญ มีอิสระ และมีฤทธิ์ เดชในกำรเป็ นพยำน เพื่อพระคริ สต์มำกยิง่ กว่ำเดิม
หรื อไม่? .......................................................................................................................................
หำกว่ำท่ำนตอบคำถำมดังกล่ำวนี้ได้ ก็แสดงว่ำ บัดนี้ท่ำนได้เป็ นผูท้ ี่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ แล้ว

ผลของการมีชีวติ ทีเ่ ปี่ ยมล้ นไปด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1. เมื่อท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ แล้ว พระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะทรงสำแดงพระองค์
ทั้งภำยในตัวท่ำนและโดยทำงท่ำนอย่ำงไรบ้ำง? (กำลำเทีย 5:22-23) ..........................................
ก. จงระบุผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ..........................................................................................
ข. กิจกำร 1:8 ...............................................................................................................................
ผลเหล่ำนี้ปรำกฏในชีวติ ของท่ำนหรื อยัง? ...................................................................................
ค. ยอห์น 15:8,16 .........................................................................................................................
ง. 1 โคริ นธ์ 12:1-11, เอเฟซัส 4:11 ..............................................................................................
พระองค์ประทำนผลของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตำมที่กล่ำวมำนี้ให้เรำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร?
(เอเฟซัส 4:12,13) ........................................................................................................................
2. กิริยำวำจำ กิจกำรต่ำง ๆ และสิ่ งอื่นที่ไม่สอดคล้องกับชีวติ ฝ่ ำยวิญญำณจิตซึ่ งท่ำนคิดว่ำ
ขัดขวำงมิให้ท่ำนรับฤทธิ์ เดช และของประทำนจำกพระวิญญำณบริ สุทธิ์ น้ นั มีอะไรบ้ำง?
.....................................................................................................................................................
3. เมื่อพระคริ สต์ทรงควบคุมชีวติ ของเรำ และเรำยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ กระทำพระรำช
กิจของพระองค์ภำยในเรำแล้วมีอะไรเกิดขึ้นแก่เรำบ้ำง?
(2โคริ นธ์3:18)
.....................................................................................................................................................
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บทเรียนที่ 6 คริสเตียนสามารถเปี่ ยมล้นด้ วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตลอดเวลาทีไ่ ด้ อย่ างไร?
กำรบ้ำน : ท่องจำ : ยอห์น 14:21 หรื อยอห์น 15:10
อ่ำน : กิจกำร บทที่ 10 ว่ำด้วยเปโตรกับโคระเนเลียว
1. คำว่ำ “จงประกอบไปด้วย” (หรื อจงเปี่ ยมล้นด้วย) ในพระธรรมเอเฟซัส 5:14 นั้น ศัพท์ใน
ภำษำกรี กหมำยถึง “กำรได้รับกำรเปี่ ยมล้นตลอดเวลำและสม่ำเสมอ”
2. วิธีเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตลอดเวลำ
ก. ในกำรอธิษฐำนนั้นเรำต้องไม่ทูลขอเพื่อตัวเรำเองเท่ำนั้น หำกแต่ ...........................................
(เอเฟซัส 6:18 และ 1 ซำมูเอล 12:23)
ข. เรำต้อง ..................................เป็ นประจำทุกวัน (กิจกำร 17:11) พระวจนะของพระเจ้ำทำ
อะไรเพื่อเรำบ้ำง?
(สดุดี
119:11)
.....................................................................................................................................................
ค. เรำจะต้องมีชีวติ อยูใ่ นพระคริ สต์ เรำสำมำรถเข้ำสนิทอยูใ่ นพระคริ สต์ได้อย่ำงไร? (ยอห์น
14:21
และ
ยอห์น
15:10)
.....................................................................................................................................................
ง. “และ..............................ให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้ำ..........”เรำทำให้พระวิญญำณ
บริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยได้อย่ำงไร? (เอเฟซัส 4:30-32).......................................................................
จ. กำรมีควำมผิดบำปในชี วิตของเรำ ทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตอ้ งเสี ยพระทัย เรำจะกำจัด
ควำมผิดบำปออกจำกชีวติ ของเรำได้อย่ำงไร? (1 ยอห์น 1:9) ......................................................
.....................................................................................................................................................
ฉ. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีพระประสงค์ ที่จะทำให้อะไรเพื่อเรำ? (โรม 8:14) .......................
.....................................................................................................................................................
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ชีวติ ที่เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ เป็ นชีวิตที่เชื่ อฟังและเข้ำสนิทอยูใ่ นพระองค์ จนเริ่ ม
ทุกวันด้วยกำรทูลขอพระเจ้ำ ทรงชำระชีวิตจิตใจของท่ำนให้สะอำดตำมที่ พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 สอน
ไว้ จงถวำยตัวของท่ำนให้แก่พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ตำมที่พระธรรมโรม 12:1,2 กล่ำวไว้ และทูลขอ
พระองค์ทรงให้ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยฤทธิ์ เดช ทูลขอให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงนำท่ำนไปสู่ บุคคลที่หลง
หำย จงพร้อมเสมอที่จะให้พระองค์ทรงนำท่ำน จงมีควำมมัน่ ใจว่ำ บุคคลอื่นจะมำหำพระคริ สต์โดยกำร
เป็ นพยำนของท่ำน จงอย่ำทำให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยโดย ไม่ยอมตอบสนองกำรเรี ยกร้อง
ของพระองค์ จงมีใจยินดีในกำรทุกสิ่ ง จงสรรเสริ ฐพระเจ้ำ แม้วำ่ จะตกอยูใ่ นควำมทุกข์ยำกก็ตำม (1 เธ
สะโลนิกำ 5: 18, โรม 8:28)
บันทึกและคาถาม

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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บทเรียนที่ 7 ทบทวน
กำรบ้ำน : ท่องจำ : เอเฟซัส 1:13,14 หรื อ 4:30
อ่ำน : ยอห์น 14:16-26 ว่ำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ พระผูเ้ ล้ำโลม
ยอห์น 16:7-15 ว่ำด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระวิญญำณแห่งควำมจริ ง
1. พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงมีสภำพเสมือนบุคคล หรื อทรงเป็ นเพียงพลังอำนำจ? ......................
ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไร? .........................................................................................................................
2. เหตุผลสำคัญที่สุดในกำรเสด็จมำของพระวิญญำณบริ สุทธิ์ คืออะไร? .....................................
3. พระธรรมเอเฟซัส 5:18 บัญชำว่ำอย่ำงไร? ...............................................................................
4. จงให้เหตุผลเท่ำที่ท่ำนทรำบว่ำ เหตุใดคริ สเตียนจึงมิได้เปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ?
.....................................................................................................................................................
5. เหตุใดท่ำนจึงควรเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ? .............................................................
6. คริ สเตียนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ได้อย่ำงไร?..........................................................
7. ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ ท่ำนเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ? ...................................................
8. ทำอย่ำงไรท่ำนจึงจะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ และดำเนินตำมพระองค์ตลอดไปได้?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
บันทึกและคาถาม

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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ขั้นที่ 3
“ฝ่ ำยผลของพระวิญญำณนั้น คือควำมรัก
ควำมยินดี สันติสุข ควำมอดกลั้นไว้นำน
ควำมปรำนี ควำมดี ควำมสัตย์ซื่อ ควำม
อ่อนสุ ภำพ กำรรู ้จกั บังคับตน กำรเช่นนั้น
ไม่มีพระบัญญัติหำ้ มเลย”
กำลำเทีย 5:22,23

“ผูท้ ี่มีบญั ญัติของเรำ และประพฤติตำม
บัญญัติน้ นั ผูน้ ้ นั แหละรักเรำ และผูท้ ี่รัก
เรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ ้ นั และ
เรำจะรักเขำ และจะสำแดงตัวของเรำเอง
ให้ปรำกฏแก่เขำ”
ยอห์น 14:21
“ครั้นท่ำนทั้งหลำยได้ฟังคำอันสัตย์จริ ง
นั้น คือกิตติคุณซึ่ งเป็ นควำมรอดของท่ำน
และเมื่อท่ำนทั้งหลำยได้วำงใจใน
พระองค์แล้วด้วย พระวิญญำณบริ สุทธิ์
แห่งคำสัญญำ จึงได้ทรงประทับตรำหมำย
ท่ำนไว้ เป็ นเครื่ องมัดจำเกี่ยวกับมรดก
ของเรำ จนกว่ำเรำจะได้รับกำรที่พระองค์
ทรงไถ่ไว้แล้วนั้น มำเป็ นกรรมสิ ทธิ์ เป็ น
ที่ถวำยสรรเสริ ญแก่สง่ำรำศีของ
พระองค์”
เอเฟซัส 1:13,14

“แต่เมื่อพระวิญญำณแห่งควำมจริ งมำแล้ว
พระองค์จะนำท่ำนทั้งหลำย ไปสู่ ควำม
จริ งทุกอย่ำง เพรำะพระองค์จะไม่ตรัส
โดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยนิ สิ่ งใด
จะตรัสสิ่ งนั้น และจะแจ้งให้ท่ำนทั้งหลำย
รู ้ สิ่ งเหล่ำนั้นซึ่ งจะเกิดขึ้นพระองค์จะให้
เรำมีเกียรติยศ เพรำะพระองค์จะเอำเรื่ อง
ของเรำ สำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย”
ยอห์น 16:13,14
“อย่ำเมำเหล้ำองุ่น อันเป็ นเหตุให้เสี ยคน
ไป แต่จงประกอบ (เปี่ ยมล้น) ด้วยพระ
วิญญำณ”
เอเฟซัส 5:18

“อย่ำรักโลกหรื อสิ่ งของในโลก ถ้ำคนใด
รักโลกควำมรักต่อพระบิดำไม่ได้อยูใ่ น
คนนั้นเลย เพรำะว่ำสำรพัดซึ่ งมีอยูใ่ นโลก
คือควำมใคร่ ของเนื้อหนัง และควำมใคร่
ของตำ และกำรอวดอ้ำงถือตัวในชำติน้ ี
ไม่ได้เกิดมำจำกพระบิดำ แต่เกิดมำจำก
โลก และโลกนี้กบั ควำมใคร่ ของโลก
กำลังผ่ำนพ้นไป
แต่ผทู ้ ี่ประพฤติตำม
พระทัยของพระเจ้ำ คงจะตั้งอยูเ่ ป็ นนิ ตย์
1 ยอห์น 2:15-17
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“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลำย โด
เห็นแก่ควำมเมตตำกรุ ณำของพระเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำจึงวิงวอน ท่ำนทั้งหลำยให้ถวำย
ตัวแก่พระองค์ เป็ นเครื่ องบูชำอันมีชีวิต
อยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัย
พระเจ้ำ
ซึ่ งเป็ นกำรปฏิบตั ิสมกับฝ่ ำย
วิญญำณจิตของท่ำนทั้งหลำย
อย่ำ
ประพฤติตำมอย่ำงชำวโลกนี้ แต่วำ่ จง
เปลี่ยนนิสัยเสี ยใหม่ เพื่อท่ำนทั้งหลำย จะ
ได้สังเกตรู ้จกั น้ ำพระทัยของพระเจ้ำว่ำ
อะไรดีอะไรเป็ นที่ชอบ และอะไรยอด
เยีย่ ม”
โรม 12:1,2
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