ตามล่ าหาฤทธิ์เดชแห่ งพระวิญญาณ
อจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผมจำได้วำ่ ในช่วงทศวรรษของปี 1970 (ค.ศ. 1971-1979) ผม (เป็ นคนหนึ่งที่) อยูใ่ นกลุ่มของผู ้
ที่ตำมล่ำหำ “พระวิญญาณ”
กล่ำวคือ ที่ใดมีกำรประชุมฟื้ นฟูและรับพระวิญญำณ ผมและพวกจะไปอยูท่ ี่นนั่ เสมอ
ตอนนั้นผมยังศึกษำอยูใ่ นจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำนที่ที่ผมนิยมไปร่ วมประชุมอยูบ่ ่อย ๆ
จะได้แก่คริ สตจักรฟิ ลำเดลเฟี ย วัดดงมูลเหล็ก (ธนบุรี) ที่มี ศจ.วีรชัย โกแวร์ เป็ นเจ้ำอำวำสอยูใ่ น
ขณะนั้น (ต่อมำปิ ดลง) และย้ำยมำตั้งเป็ นคริ สตจักรเอกมัย และคริ สตจักรร่ มเย็นในเวลำต่อมำ
สถำนที่อีกแห่งหนึ่งก็คือตึกสี ลมไม้สัก ชั้น 3 ของคุณปรี ดำ จ่ำงตระกูล (เดี๋ยวนี้กลำยเป็ นบริ เวณ
สี ลมพลำซ่ำ ที่เป็ นที่ต้ งั ของสำนักงำนสหกิจคริ สเตียนในปั จจุบนั )
อีกสถำนที่หนึ่งก็คือ คริ สตจักรใจสมำนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นอยูใ่ นบ้ำนไม้หลังหนึ่งกลำงสนำมหญ้ำที่
สุ ขมุ วิท ซอย 6 ก่อนที่จะถูกสร้ำงเป็ นอำคำรหลังปั จจุบนั (ที่ศำลตัดสิ นให้ยำ้ ยออกไป เพรำะแพ้คดีที่
ยืดเยื้อมำหลำยปี )
แต่สถำนที่ยอดนิยมของผมและคนในช่วงเวลำนั้นกลับเป็ น เวทีลีลำศสวนลุมพินี ที่ในสมัยนั้น
อนุญำตให้เช่ำใช้จดั กำรประชุมต่ำง ๆ ได้ กำรประชุมฟื้ นฟู และกำรประกำศใหญ่ ๆ จึงมักจัดขึ้น ณ
สถำนที่แห่งนี้
นี่ยงั ไม่นบั ค่ำยแบ๊บติสต์พทั ยำ ที่ผมไป ๆ มำ ๆ ทุก ๆ ปี ปี ละ 10-20 ค่ำย และค่ำยที่ผมจะขำด
ไม่ได้เลยสักปี เดียวก็คือ ค่ ายยุวคริสเตียนแห่ งประเทศไทยอันโด่ งดัง
นักเทศน์ค่ำยพระวิญญำณที่โด่งดัง ในช่วงนั้นก็ได้แก่ อจ.ออสบอร์ น,อจ.อำร์ ล เอ็ดเวิร์ดสัน,อจ.
ดอน ชแลนเบิร์ก และนักเทศน์ต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ำมำจำกยุโรปและอเมริ กำอย่ำงไม่ขำดระยะ
เวลำนั้นผมจะเดินทำงไปไหนมำไหนร่ วมกับวงดนตรี “ขอบคุณพระเจ้ า” หรื อ ที่เรี ยกกันว่ำ วง
“Thank you Lord” ที่มีคุณสุ นทร เจษฎำวิสุทธิ์ ผูล้ ่วงลับไปแล้วเป็ นหัวหน้ำวง
เวลำนี้ถูกเชิญไปเล่นที่ใดผมจะตำมไปด้วยเสมอ โดยมีหน้ำที่เริ่ มต้นจำกกำรเป็ นเด็กขนเครื่ อง
ดนตรี ,ขยับขึ้นไปเรื่ อย ๆ จนเป็ นโฆษกประจำวง
ดังนั้น เวลำนักเทศน์หรื อผูน้ ำเรี ยกผูฟ้ ังให้ออกมำรับพระวิญญำณ ผมและคณะก็จะไม่ขำดกำรมี
ส่ วนร่ วม ทำไมผมทำอย่ำงนั้นนะหรื อ? คงจะมีเหตุผล 2-3 ประกำร ประการแรก ก็คือเป็ นกระแสที่เห็น
ใคร ๆ เขำก็ทำกัน ส่ วนประกำรที่สองก็คือ ผมอยำกได้รับ ฤทธิ์เดชในกำรรับใช้พระเจ้ำ พูดง่ำย ๆ ก็คือ
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ผมอยำกเป็ น “ซุ ปเปอร์ คริสเตียน ในเวลำอันสั้น! ทำงอะไรก็ได้ที่เป็ น ทางลัด ที่จะได้ฤทธิ์ เดชของพระ
เจ้ำ ผมอยำกได้ทำงนั้น
หรื อพูดอีกแบบหนึ่งคือ ทำงไหนก็ได้ที่สำมำรถแทนที่กำรที่ตอ้ งมีวนิ ยั ในตัวเอง ในกำรเฝ้ ำพระ
เจ้ำเป็ นส่ วนตัวทั้งเช้ำค่ำทุกวัน หรื อแทนกำรต้องมีควำมขยันอดทนในกำรศึกษำพระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัว
ล่ะก็ บอกมำเลย! ผมต้องกำรทำงนั้น!
ดังนั้น เมื่อผมได้รับกำรสอนกรอกหู อยูเ่ ป็ นประจำว่ำ ให้รับพระวิญญำณ แล้วจะมีฤทธิ์ เดช
อย่ำงที่ตอ้ งกำร ผมก็ออกตำมล่ำหำพระวิญญำณในทันทีและก็กระทำอย่ำงนั้นติดต่อกันมำหลำยปี แต่ใน
ท่ำมกลำงบรรดำประสบกำรณ์ท้ งั หลำยแหล่กบั พระวิญญำณ ดูเหมือนว่ำประสบกำรณ์ในกำรรับพระ
วิญญำณที่คริ สตจักรวัดดงมูลเหล็ก หลังจำกกำรเทศนำโดย ศจ.เฮอร์ เบิร์ต สวอนสัน (ถ้ำจำไม่ผดิ ) ที่
ทำงำนร่ วมกับ ดร.โช ยองกี ในครั้งนั้น เป็ นประสบกำรณ์ครั้งแรกกับพระวิญญำณที่เป็ นรู ปธรรมที่สุด
ของผม
หลังจำกวงดนตรี “ขอบคุณพระเจ้ า” บรรเลงและนักเทศน์เทศน์จบแล้ว ก็ถึงช่วงอธิ ษฐำนขอ
พระวิญญำณ ผมรู ้สึกว่ำได้รับกำรสัมผัสโดยพระวิญญำณของพระเจ้ำที่ทำให้ผมรู้สึกสำนึกในควำมผิด
บำปของตัวเอง จนร่ ำงกำยสั่นไหวไปทั้งตัวจนต้องร้องไห้คร่ ำครวญ เปล่งเสี ยงร้องอธิ ษฐำนออกมำ
อย่ำงไม่เป็ นคำ ส่ วนจะเรี ยกว่ำประสบกำรณ์น้ นั เป็ นภำษำแปลก ๆ หรื อไม่ ผมคงจะไม่ขอด่วนสรุ ปลง
ไป แต่ประสบกำรณ์กบั พระเจ้ำในครั้งนั้นเป็ นประสบกำรณ์ที่ผมไม่เคยลืมเลยตลอดชีวติ ผมรู ้สึก
เหมือนกับว่ำมีใครเอำถุง (พลำสติก) ที่มองไม่เห็นสวมครอบลงมำตั้งแต่ศีรษะจนลงมำถึงเท้ำและถอด
ออกไป ในช่วงเวลำนั้นผมรู ้สึกตัวเบำหวิวผ่อนคลำยและสุ ขสบำยอย่ำงมหัศจรรย์ที่สุด!
จำกประสบกำรณ์ครั้งนั้นเป็ นต้นมำ แม้ผมจะพยำยำมไปร่ วมกำรประชุมฟื้ นฟูรับพระวิญญำณ
ใด ๆ อีกนับครั้งไม่ถว้ น แต่ก็ไม่เคยมีประสบกำรณ์ครั้งใดอีกที่จะลึกซึ้ ง และดื่มดำเปรี ยบได้กบั
ประสบกำรณ์ครั้งแรกนั้นอีกเลย
จนในที่สุด ผมต้องหยุดอำกำรตำมล่ำหำพระวิญญำณนั้นเสี ย! เพรำะผมแน่ใจแล้วว่ำ พระ
วิญญำณบริ สุทธิ์ของพระเจ้ำทรงสถิตอยูก่ บั ผมแล้ว และพระองค์จะสถิตอยูก่ บั ทุกคนทันทีที่ตอ้ นรับ
พระองค์แต่เรำจะรู ้สึกว่ำพระองค์ทรงอยูก่ บั เรำ และสัมผัสกับเรำได้อย่ำงชัดเจนก็ในยำมที่เรำสำนึกผิด
กลับใจสำรภำพ ร้องคร่ ำครวญต่อพระองค์อย่ำงจริ งใจเท่ำนั้น และประสบกำรณ์ดงั กล่ำวอำจจะเกิดขึ้น
ณ สถำนที่ใด เวลำใดก็ได้ ดังนั้น กำรยอมให้พระวิญญำณครอบครองใจ และชีวติ ของผมอย่ำงสิ้ นเชิง จึง
เป็ นช่องทำงที่พระเจ้ำจะสำแดงฤทธิ์ เดชผ่ำนชีวิตของผมได้โดยง่ำยดำย
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ดังนั้น ผมจึงไม่จำเป็ นต้องไปหำ (พระ) วิญญำณอื่นใดอีกต่อไปผมเพียงแค่กระทำตำม
คำแนะนำของอำจำรย์เปำโล ที่ได้แนะนำและกำชับไว้ใน เอเฟซัส 5:17-18 เพื่อให้พระวิญญำณทรงเติม
เต็มอยูใ่ นชีวิตของผมตลอดเวลำก็พอ
ท่ำนกล่ำวว่ำ “เหตุฉะนั้น อย่ าเป็ นคนโง่ เขลา แต่ จงเข้ าใจนา้ พระทัยของพระองค์ ผ้ ูเป็ นเจ้ าว่า
เป็ นอย่างไร และอย่าเมาเหล้ าองุ่นซึ่งจะทาให้ เสี ยคน แต่ จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ” (Therefore do
not be foolish, but understand what the Lord’s will is; Do not get drunk on wine, Which leads to
debauchery. Instead, be filled with Spirit.)
ใช่ครับ! เมื่อเรำกลับใจใหม่ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด พระวิญญำณของพระ
คริ สต์จะสถิตอยูก่ บั เรำ เพรำะเรำจะเป็ นคริ สเตียนโดยไม่มีพระวิญญำณของพระคริ สต์อยูใ่ นชีวติ ของเรำ
ไม่ได้!1 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเรำมีพระวิญญำณประทับอยูใ่ นชีวติ ของเรำแล้ว ไม่วำ่ เรำจะรู ้สึกตัวหรื อไม่
เรำต้องกระทำตำมที่อำจำรย์เปำโลเตือนสติเรำให้ทำ นัน่ คือให้เรำ “ประกอบ” หรื อรับกำร “เติมให้ เต็ม”
(filling) ด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ เพรำะประสบกำรณ์กบั กำรเติมเต็มของพระวิญญำณไม่ใช่
ประสบกำรณ์แบบครั้งเดียวสำหรับตลอดไป (a once-for-all experience) แต่เป็ นคำสั่งให้ “ประกอบ”
หรื อ “เต็ม” อยูอ่ ย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
นัน่ คือ เรำคริ สเตียนต้องเปิ ดชีวติ ของเรำให้พระวิญำณของพระเจ้ำเติมชีวติ ของเรำให้เต็มซ้ ำ ๆ
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยไม่จำเป็ นต้องออกไปวิง่ ตำมล่ำหำ “พระวิญญาณ” เหมือนรำวกับว่ำยังไม่มี “พระ
วิญญาณ” สถิตอยูใ่ นชีวติ อย่ำงนั้นแหละ เพรำะเรำสำมำรถให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงเติมชีวิตของเรำ
ให้เต็มอยูต่ ลอดเวลำ ณ สถำนที่ที่เรำอยูไ่ ด้เสมอ โดยยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ ทรงควบคุมและซึ ม
ซำบไปในทุก ๆ ส่ วนในชีวติ ของเรำ
เรำจึงควรจะสำรวจตัวเองอยูเ่ สมอว่ำ เรำกาลังดาเนินชี วติ อยู่ในนา้ พระทัยของพระเจ้ า โดยกำร
เชื่อฟังทำตำมและเชื่อพึ่งในฤทธิ์ เดชของพระองค์อยูเ่ สมอหรื อไม่?
ในพระธรรมโคโลสี 3:15-4:1 ที่คล้ำยคลึงกับ เอเฟซัส 5:18-6:9 ตอนนี้ ดูเหมือนจะสื่ อควำมคิด
พื้นฐำนที่คล้ำยคลึงกัน เพียงแต่อำจำรย์เปำโลกล่ำวในทำนองว่ำ การประกอบด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
และการให้ พระวาทะของพระคริสต์ ดารงอยู่ในตัวของเราอย่ำงบริ บูรณ์ จะเป็ นสิ่ งเดียวกันที่มีอิทธิพล
ในทำงที่ดีต่อชี วติ ของเรำที่มีต่อพระเจ้ำและคนรอบข้ำงเรำ!
ดังนั้น เมื่อผมตระหนักถึงควำมจริ งข้อนี้ ผมจึงเริ่ มต้นยอมให้พระวิญญำณบริ สุทธิ์ เติมเต็มอยูใ่ น
ชีวติ ของผมตลอดเวลำด้วยพระวจนะของพระเจ้ า ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้ำศึกษำในโรงเรี ยนพระ
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คริ สตธรรมและผลจำกกำรอ่ำนและศึกษำพระวจนะของพระเจ้ำอย่ำงมีวนิ ยั และต่อเนื่ อง ทำให้ชีวติ จิต
วิญญำณของผมค่อย ๆ เติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั (ในช่วงเวลำนี้บุคคลที่มีส่วนเสริ มสร้ำงชีวติ ของผม
มำกที่สุดมีอยู่ 2 ท่ำนคือ ดร.เฮนรี่ ไบรเดนธอล กับอจ.วินิจ วงศ์สรรเสริ ญ)
จำกเดิมที่ผมเคยแต่มีบทบำทรับใช้พระเจ้ำเพียงนำเกม,นำเพลง และนำประชุม พระเจ้ำก็ทรงใช้
ให้ผมเริ่ มนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ตำมด้วยกำรสอนพระคัมภีร์ในชั้นรวีวำรศึกษำ จนกระทัง่ มำสอนใน
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรม 2 แห่งคือ โรงเรี ยนคริ สตศำสนศำสตร์แบ๊บติสต์ (สวนพูล) และวิทยำลัยพระ
คริ สตธรรมกรุ งเทพ (BBCS) จำกนั้นพระเจ้ำก็ทรงนำผมให้ต้ งั คริ สตจักร (ชื่ อ นิมิตใหม่ ร่วมกับพี่นอ้ งอีก
3 ครอบครัว) และเทศนำเป็ นประจำในเวลำต่อมำ...
...เมื่อผมมองย้อนกลับไปในอดีต และมองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั ผมก็ได้เห็นภำพชีวติ
คริ สตเตียนของผมเหมือนกับแท้งนา้ ในบ้ำนของผมเอง
เมื่อไม่กี่ปีมำนี้ผมติดเครื่ องปั๊ มน้ ำ และแท้งน้ ำขึ้นภำยในบริ เวณบ้ำนหลังจำกที่เครื่ องได้ปั๊มน้ ำ
เข้ำไปเต็มถังสเตนเลสขนำดใหญ่แล้ว เมื่อใดที่ผมหรื อคนภำยในครอบครัวใช้น้ ำภำยในบ้ำน และน้ ำใน
ถังลดลงเครื่ องปั๊ มน้ ำจะทำงำนโดยทันที และสู บน้ ำเข้ำไปในถังเก็บน้ ำให้อยูใ่ นระดับที่เต็มอยูเ่ สมอ
กำรเต็มด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ (ในชีวติ คริ สเตียน) ก็เหมือนกับกำรที่เครื่ องปั๊ มน้ ำให้เต็มอยู่
ในถังเก็บน้ ำเสมอ!
กำรเติมน้ ำให้เต็มถังครั้งแรกก็เหมือนกับกำรที่เรำกลับใจใหม่ และเต็มด้วยพระวิญญำณบริ สุทธิ์
ในครั้งแรก หลังจำกนั้นเรำต้องเติมน้ ำให้เต็มถังอยูเ่ สมอหลังจำกกำรใช้น้ ำออกไป
ในชีวติ จริ งของผม พระวจนะของพระเจ้ าทีเ่ ติมลงในชี วติ ทุกวันก็เปรี ยบเหมือนนา้ ที่เพิ่มเข้ำไป
ในถังฝ่ ำยวิญญำณของผมอยูต่ ลอดเวลำ
ผมจึงหวังว่ำ ทุกท่ำนที่นิยมกำรตำมล่ำหำพระวิญญำณจะหยุดวิง่ ไปวิง่ มำ และนัง่ ลงรับกำรเติม
ให้เต็มด้วยพระวิญญำณด้วยพระวจนะของพระเจ้ำ และด้วยกำรดำเนินชีวิตตำมพระวจนะนั้นด้วยควำม
เชื่อพึ่งในพระองค์ทุกวันทุกเวลำ เผือ่ ว่ำฤทธิ์ เดชแห่งพระวิญญำณบริ สุทธิ์ จะได้สำแดงออกมำผ่ำนชี วติ
ของท่ำนอย่ำงต่อเนื่อง และเต็มเปี่ ยม
ดีไหมครับ?
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