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พระองค์เอง 
โดย ด็อกเตอร์ เอ. บี.  ซิมซัน 

ขา้พเจา้ใคร่จะพดูกบัท่านถึงเร่ืองเก่ียวกบัพระเยซูโดยเฉพาะเท่านั้น ขา้พเจา้มกัจะไดย้ินคนพดู
กนัวา่ “ฉนัปรารถนาท่ีจะไดรั้บฤทธ์ิของการหายโรค แต่ก็ไม่ไดรั้บ” บางคร้ังเขาก็วา่ “ฉนัไดรั้บแลว้” ถา้
ขา้พเจา้จะยอ้นถามเขาวา่ “ท่านไดรั้บอะไร” บางทีเขาก็ตอบวา่ “ฉนัไดรั้บพระพร” บางทีเขาก็วา่ “ฉนั
จบัเคล็ดไดแ้ลว้” และบางทีเขาก็ตอบวา่ “ฉนัไดรั้บฤทธ์ิของการหายโรค” และบางคนก็ตอบวา่ “ฉนั
ไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ” แต่ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจา้เพราะพระองคไ์ดท้รงสอนเราวา่ ในเร่ืองน้ี
ไม่ใช่พระเจา้ไม่ใช่การหายโรค ไม่ใช่การช าระใหบ้ริสุทธ์ิ ไม่ใช่ส่ิงนั้นหรือส่ิงน้ี แต่วา่ท่ีดียิง่ใหญ่กวา่
นั้นก็คือ พระเยซูคริสตพ์ระองคเ์อง 

ความจริงน้ีมีปรากฎอยูใ่นพระธรรมคมัภีร์บ่อย ๆ “บรรดาความทุกข์ภัยไข้เจบ็ของเราท่านได้
ทรงรับเอาเอง” “พระองค์เองได้รับแบกความบาปของเราในพระกายของพระองค์ท่ีต้นไม้นั้น” เรา
ตอ้งการองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้น คนเป็นอนัมากมีแต่ทฤษฎี แลว้ก็ไม่มีอะไรเลย เขามีความรู้เร่ืองการ
หายโรค มีก็แต่ในสมอง ในความรู้สึก และในความตั้งใจ แต่จะเป็นเพราะเหตุใด เขาจึงไม่มีพระองคใ์น
ชีวติและในจิตใจ ทั้งน้ีก็คงเป็นเพราะเขามีแต่เปลือกภายนอกท่ีเป็นแบบเล็งถึงตวัจริงของฝ่ายจิตใจ
เท่านั้น 

คราวหน่ึงขา้พเจา้เห็นภาพรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแกะสลกัลงไวใ้นแผน่ทองแดง
ดว้ยฝีมืออนัปราณีต ถา้ท่านจะมองดูโดยใกลชิ้ด แผน่ทองแดงน้ีก็เป็นแต่เพียงตวัอกัษรท่ีเขาไดจ้ารึกไว้
เท่านั้น แต่ถา้จะมองดูในระยะไกล ๆ ก็จะเห็นเป็นภาพดวงหนา้ของท่านประธานาธิบดียอร์ช วอชิงตนั 
ดวงหนา้ของท่านปรากฏออกมาจากแรงเงาของตวัอกัษร ในระยะท่ีไกลออกไปสักหน่อย และขา้พเจา้
ไดเ้ห็นคนไม่ใช่ตวัอกัษร ไม่ใช่ความคิดเห็น ท าใหข้า้พเจา้ไดนึ้กวา่ “น่ีเป็นวธีิท่ีเราควรจะพิจารณาดู     
พระธรรมคมัภีร์ของพระเจา้ และเขา้ใจพระด าริของพระองค ์ เห็นพระพกัตร์ของพระองคท่ี์เตม็ไปดว้ย
ความรัก ส่องออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไม่ใช่ความคิดความเห็นหรือหลกัค าสอน แต่องคพ์ระเยซูคริสต ์
คือพระองคเ์อง ผูท้รงเป็นชีวิต ทรงเป็นรากฐาน พระองคส์ถิตอยูก่บัเราเป็นนิตย”์ 

ขา้พเจา้เคยไดอ้ธิษฐาน อยูเ่ป็นเวลานาน เพื่อจะไดรั้บการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ และบางคร้ังบาง
คราวขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้ไดรั้บแลว้ และขา้พเจา้ก็พยายามยดึส่ิงน้ีไวม้ัน่ เกรงกลวัวา่จะหายไปเสีย ซ่ึงท า
ใหใ้จของขา้พเจา้ฝ่อห่อเห่ียว เพราะเกรงวา่มนัจะหลุดหายไปเสียนัน่เอง ตลอดคืนขา้พเจา้มีจิตใจสะดุง้
ไม่ไดห้ลบัเลย กลวัวา่ส่ิงท่ีไดรั้บแลว้นั้นจะหายไป และก็จริงอยา่งวา่ พอมีอะไรมากระทบกระเทือนท า
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ใหอ้ารมณ์เสีย ส่ิงท่ีตวันึกวา่ไดรั้บก็หายไปเสียแลว้ ถูกแลว้ ก็จ  าตอ้งหายอยูเ่อง เพราะขา้พเจา้ไม่ไดย้ดึ
เอา พระองคเ์อง เหมือนกนักบัท่ีขา้พเขา้ไดต้กัน ้าแต่ถว้ยเดียวจากสระน ้าใหญ่ ก็มวัพอใจอยูแ่ต่แค่น ้า
ถว้ยเดียว เพราะกลวัวา่จะไม่มีน ้าพอต่อไป ท่ีจริงขา้พเจา้ควรตกัน ้าใหม้ากเท่าท่ีขา้พเจา้จะตกัได ้

เม่ือขา้พเจา้ไปประชุมไดย้นิเขาพดูกนัถึงความยนิดี และขา้พเจา้ก็พลอยมีความยนิดีไปกบัเขา
ดว้ย แต่มีอยูไ่ม่นานความยนิดีนั้นก็หายไป ก็เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่ไดมี้ พระองคเ์อง ผูท้รงเป็นความยนิดี
ของขา้พเจา้นัน่เอง ในท่ีสุด พระองคไ์ดต้รัสแก่ขา้พเจา้ดว้ยส าเนียงอนัอ่อนหวานวา่ “ลูกเอ๋ย รับเอาตวั
ของเราซิ ใหเ้ราเองอยูใ่นดวงใจของเจา้ เราจะไดเ้ป็นบ่อเกิดแห่งความยนิดีอนัไม่มีท่ีส้ินสุด” ในท่ีสุดเม่ือ
ขา้พเจา้เลิกคิดถึงการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ และเม่ือขา้พเจา้เพง่เล็งพระเยซูคริสตข์า้พเจา้ไดรั้บพระเยซูเอง 
ไม่ใช่ชัว่ครูชัว่ยาม แต่เพื่อเช่ือตลอดไป โอ ้ เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ห็น พระองคเ์อง แลว้ ดวงใจของขา้พเจา้ก็
สงบสุข น่ีแหละคือส่ิงท่ีถูก ทางท่ีถูก  และถูกอยูต่ลอดสืบไปเป็นนิตย ์ขา้พเจา้ไม่ไดมี้อยูแ่ต่ชัว่ประเด๋ียว
ประด๋าว แต่ขา้พเจา้ไดอ้ยูใ่น พระองคเ์อง ทีเดียว ไม่วา่ขา้พเจา้จะตอ้งการอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าให้
ขา้พเจา้รู้แน่วา่ มีอยูอ่ยา่งบริบูรณ์พนูสุขทุกอยา่ง จนท าใหข้า้พเจา้มองเห็นไปไกลวา่ จะเป็นอยา่งไร ใน
เวลาอีกลา้นปีขา้งหนา้ “คราวนั้น ผูช้อบธรรมจะรุ่งเรืองอยูใ่นเแผน่ดินพระบิดาของเขาดุจแสงดวง
อาทิตย”์ (มทัธิว 13:43) เม่ือนั้นเราจะไดมี้ พระองคเ์อง อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

ฉะนั้นขา้พเจา้คิดวา่การหายโรคก็เช่นเดียวกนั คือวา่พระเจา้จะไขขา้พเจา้เหมือนกบัไขนาฬิกาท่ี
หมดลานแลว้ก็ปล่อยใหข้า้พเจา้เดินต่อไปเหมือนอยา่งเคร่ืองจกัรไม่ใช่เช่นนั้นเลย ขา้พเจา้ไดเ้ห็นเช่นน้ี 
คือ พระองคเ์อง ไดเ้ขา้มาอยูภ่ายในขา้พเจา้ แลว้ทรงประทานส่ิงท่ีจ  าเป็นเฉพาะแต่ในเวลานั้นเท่านั้น 
จริงอยู ่ขา้พเจา้ตอ้งการมีไวม้าก ๆ ในคราวเดียว มีมากเหมือนอยา่งเศรษฐี มีจนอ่ิมใจ และมีพอไวใ้ชไ้ด้
นานหลาย ๆ ปี และจะไม่ตอ้งไปรบกวนพระองคอี์กในวนัรุ่งข้ึน พระเจา้ไม่เคยใหม้ากมายเช่นนั้น 
ขา้พเจา้ไม่เคยมีความบริสุทธ์ิหรือฤทธ์ิหายโรคมากเกินกวา่ท่ีขา้พเจา้มีความจ าเป็นในเวลานั้น ๆ 
พระองคท์รงใหพ้อแต่เฉพาะชัว่โมงนั้น พระองคต์รัสวา่ “ลูกเอ๋ย เจา้ตอ้งมาหาเราทุกลมหายใจ เพราะเรา
รักเจา้มาก เราอยากใหเ้จา้เขา้มาหาเราทุกเวลา ถา้เราให้เจา้มาก ๆ เจา้ก็จะท าต่อไปโดยไม่พึ่งอาศยัเรา 
แลว้เจา้ก็จะไม่เขา้มาขอเราบ่อย ๆ แต่เจา้ตอ้งเขา้มาหาเราทุก ๆ วนิาที และพิงอยูท่ี่ทรวงอกของเราเสมอ” 
พระองคไ์ดป้ระทานทรัพยส์มบติัใหแ้ก่ขา้พเจา้อยา่งลน้เหลือเหมือนกบัเงินนบัลา้นท่ีฝากไวใ้หข้า้พเจา้
ในธนาคาร แลว้พระองคก์็ใหส้มุดเช็คเล่มหน่ึง พร้อมกบัขอ้กติกาหน่ึงขอ้เท่านั้นคือ “เจา้จะเบิกเกินกวา่
ท่ีเจา้ตอ้งการไม่ไดใ้นคร้ังหน่ึง ๆ” เม่ือเราจะเบิกเงินทีไร เราก็ตอ้งการเช็คหน่ึงใบ เช็คทุกใบมีพระนาม
ของพระเยซูอยูแ่ลว้ การท าเช่นน้ีท าใหพ้ระองคมี์สง่าราศีมากยิง่ข้ึน เชิดชูพระนามของพระองคไ์วเ้หนือ
สรวงสวรรค ์และพระเจา้ก็ทรงไดเ้กียรติยศในพระบุตรของพระองค ์ 
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ขา้พเจา้ตอ้งเรียนท่ีจะต่อชีวติของขา้พเจา้จากพระองคทุ์ก ๆ วนิาที ทุก ๆ วนิาทีขา้พเจา้ตอ้ง
หายใจเอาพระองคเ์ขา้ และหายใจเอาตวัเองออกมา เราตอ้งการชีวติจิตใจและร่างกายจากพระองคทุ์ก ๆ 
วนิาที ท่านอาจจะวา่ อยา่งน้ีก็แย ่เหมือนเป็นทาส ไม่มีความสะดวกอะไรเสียเลย อะไรไม่มีความสะดวก
หรือ เม่ือท่านอยูก่บัคนท่ีท่านรัก และขอจากผูท่ี้รักท่าน จะเป็นอยา่งไรก็ตามถา้เก่ียวกบัคนรักยอ่มตอ้ง
สบายและสะดวกเสมอ ความยุง่ยากไม่มีกบัคนท่ีเรารักและกบัคนท่ีรักเรา คนอ่ืน ๆ เขาอาจจะวา่ล าบาก 
แต่ส าหรับเรากลบักลายเป็นของธรรมดา มนัสะดวกเหมือนอยา่งบ่อน ้าพุไหลพลุ่งข้ึนมาเอง ไม่ตอ้งออก
แรงและไม่ตอ้งออกก าลงั ชีวิตแทน้ั้นเป็นชีวิตง่าย ๆ มนัไหลมาจนเป่ียมจนลน้ 

บดัน้ีขา้พเจา้ขอโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ ขา้พเจา้มี พระองคเ์อง เตม็ลน้อยู ่ ขา้พเจา้เป็น
เหมือนขวดนอ้ย ๆ ท่ีลอยอยูใ่นทะเล ในขวดบรรจุน ้าทะเลจนเตม็ขวดอยูใ่นทะเล และทะเลอยูใ่นขวด 
เหตุฉะนั้นพระเยซูคริสตท์รงอยูใ่นขา้พเจา้ และขา้พเจา้อยูใ่นพระเยซูคริสต ์นอกจากน ้ าทะเลท่ีเตม็อยูใ่น
ขวดแลว้ก็ยงัมีน ้าทะเลทั้งมหาสมุทรดว้ย ส่ิงส าคญัมีอยูว่า่ ขวดใบนั้นจ าเป็นตอ้งใหมี้น ้าเตม็อยูเ่สมอ เติม
แลว้เติมอีกเติมอยูเ่ร่ือย ๆ  

บดัน้ีปัญหาส าหรับเราทุกคนมีอยูว่า่ ไม่ใช่เราคิดอยา่งไรส าหรับเร่ืองการหายโรคดว้ยฤทธ์ิของ
พระเจา้ แต่เราคิดอยา่งไรถึงองคพ์ระเยซูคริสตต่์างหาก คร้ังหน่ึงขา้พเจา้มีเร่ืองหน่ึงมาคัน่ ขา้พเจา้ไวจ้าก
พระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้ขอยกเร่ืองท่ีขา้พเจา้ไดส้นทนากบัเพื่อน ๆ มาเป็นตวัอยา่ง 

เพื่อนพดูกบัขา้พเจา้วา่ “ท่านไดรั้บการหายโรคโดยความเช่ือ”  
“โอ ไม่ใช่ ขา้พเจา้หายโรคโดยพระเยซูคริสต”์  
เพื่อนยอ้นถามวา่ “แตกต่างอยา่งไรกนั?” 
ขา้พเจา้ตอบเขาวา่ “โอ แตกต่างกนัมาก” 
คร้ังหน่ึงความเช่ือขวางขา้พเจา้ไวไ้ม่ใหเ้ขา้ไปถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ คือขา้พเจา้คิดวา่ ขา้พเจา้

จะตอ้งปลุกความเช่ือใหม้ากยิง่ข้ึน ฉะนั้นขา้พเจา้ก็พยายามปลุกความเช่ือ ในท่ีสุดขา้พเจา้นึกวา่ขา้พเจา้
ได ้ ถา้ขา้พเจา้จะพึ่งพาอาศยัความเช่ือ ความเช่ือก็จะช่วยขา้พเจา้ได ้ ขา้พเจา้ทูลพระองคว์า่ “ขา้พเจา้มี
ความเช่ือแลว้ โปรดรักษาขา้พเจา้ใหห้ายโรคดว้ย” ดูซิน่ีเป็นการไวว้างใจของขา้พเจา้เอง และไวว้างใจ
ในความเช่ือของตน ขา้พเจา้ขอใหพ้ระองครั์กษาก็เพราะขา้พเจา้เช่ือวา่มีความเช่ือพอท่ีจะหายได ้ขา้พเจา้
ไวใ้จความเช่ือนั้นมากกวา่ไวใ้จ พระองคเ์อง 

พระเยซูเจา้ทรงอนุมติัใหม้ารมาล่อลวงใจขา้พเจา้เพื่อพิสูจน์ความเช่ือของขา้พเจา้ มารจึงขย  ้า
เหมือนอยา่งสิงโตท่ีแผดเสียงร้องน่ากลวั แลว้ขา้พเจา้ก็กลายเป็นคนหมดอาลยัตายอยาก กลายเป็น
เหมือนคนท่ีไม่มีความเช่ือ พระเจา้ทรงยอมใหค้วามเช่ือของขา้พเจา้ ศูนยห์ายไปหมด จนขา้พเจา้รู้สึกตวั
วา่ขา้พเจา้ไม่มีความเช่ือเหลืออยูส่ักนิด ขณะนั้นดูเหมือนวา่ขา้พเจา้ไดย้นิพระสุรเสียงของพระองคต์รัส
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อยา่งอ่อนหวานวา่ “ลูกเอ๋ย ไม่เป็นไร ดีแลว้ท่ีเจา้ ไม่มี อะไรเหลืออยูเ่ลย แต่เรา เป็น ผูท้รงฤทธ์ิสมบูรณ์ 
เราเป็นผูท้รงรักสมบูรณ์ เราเป็นความเช่ือ เราเป็นชีวิตของเจา้ เราเป็นผูเ้ตรียมพรให้แก่เจา้ และตวัเราเอง
ก็เป็นพรของเจา้ เราเป็นทุกส่ิงภายใน เราเป็นทุกส่ิงภายนอก เราเป็นทุกส่ิงส าหรับเจา้สืบไปเป็นนิตย”์ น่ี
แหละ คือความเช่ือของพระเจา้ “และชีวติซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นเน้ือหนงัเด๋ียวน้ี ขา้พเจา้มีอยูโ่ดยศรัทธา” 
ไม่ใช่ความศรัทธาในพระบุตรของพระเจา้ แต่เป็น “ความศรัทธาของพระบุตรของพระเจา้ท่ีมีอยูใ่น
ขา้พเจา้” อยา่งน้ีแหละถูกแลว้ ไม่ใช่เป็นความเช่ือของท่าน ท่านเองไม่มีความเช่ือในตวัเองเลย พดูให้
เห็นง่าย ๆ ก็คือ ชีวิตท่ีมีอยูไ่ม่ใช่เป็นชีวติของท่าน และทุก ๆ ส่ิงท่ีมีก็ไม่ใช่ของท่าน ฉะนั้นความเช่ือท่ีมี
อยูน่ั้นก็ไม่ใช่ความเช่ือของท่าน แต่เป็นความเช่ือของพระบุตรของพระเจา้ต่างหาก ตวัเราเองไม่มีอะไร
มีแต่ความวา่งเปล่า 

ท่านจะตอ้งเป็นคนท่ีเปิดใจออกเตรียมตวัพร้อมเสมอท่ีจะเช่ือวา่ พระองคท์รงเป็นผูก้ระท าส่ิง
สารพดั ท่านตอ้งรับเอาความเช่ือของพระองคเ์หมือนอยา่งท่ีท่านรับเอาชีวิตจากพระองค ์ และรับการ
หายโรคจากพระองคเ์ป็นแต่เพียงพดูวา่ “ขา้พเจา้มีชีวติอยูโ่ดยความเช่ือของพระบุตรของพระเจา้” ความ
เช่ือของขา้พเจา้เองไม่มีค่าอะไรเลย ถา้ขา้พเจา้จะอธิษฐานใหใ้ครหายโรคขา้พเจา้จะพึ่งความเช่ือของ
ขา้พเจา้เองไม่ไดเ้ลย แต่ขา้พเจา้จะพดูวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้อยูท่ี่น่ี ถา้พระองคอ์ยากจะใหข้า้พเจา้
เป็นล าธารพระพรส าหรับท่านผูน้ี้ ก็ขอทรงระบายฤทธ์ิของพระองคเ์ขา้ไปทางขา้พเจา้ จนจะพอเท่าท่ี
ขา้พเจา้ตอ้งการ” เป็นเร่ืองง่าย ๆ เป็นเร่ืองของพระเยซูคริสต ์และเป็นเร่ืองของพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น  

เด๋ียวน้ีท่านไดทู้ลถวายร่างกายแก่องคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้หรือยงั ท่านไดอ้ญัเชิญใหพ้ระองคเ์ขา้
มาสถิตและเขา้มาท างานภายในตวัของท่านแลว้หรือยงั พระเยซูคริสตเ์คยมีร่างกายเหมือนกบัร่างกาย
ของท่าน เวน้แต่ร่างกายของพระองคท์รงเป็นร่างกายท่ีบริสุทธ์ิ สมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นร่างกายอยา่งคน
ธรรมดา แต่เป็นร่างกายของ “บุตรมนุษย”์ ท่านเคยไดคิ้ดบา้งหรือเปล่าวา่ ท าไมจึงมีช่ือวา่ “บุตรมนุษย”์ 
บุตรมนุษยน์ั้นมีความหมายวา่ องคพ์ระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบของมนุษยท์ัว่ไปในโลก ทรงรวมมนุษย์
ทั้งส้ินไวใ้นพระองค ์พระเยซูคริสตท์รงเป็นมหาบุรุษผูเ้ดียว ท่ีความเป็นมนุษยทุ์กส่ิงทุกอยา่งนั้นมีอยูใ่น
พระองค ์ ในพระองคท์รงมีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยค์วรจะมี ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมีอยูใ่นมนุษยน์ั้นก็มีอยูใ่น
พระองค ์ และความบริสุทธ์ิของพระเจา้ทั้งส้ินนั้นมีอยูใ่นพระองค ์ และความบริบูรณ์ของมนุษยท์ั้งส้ินก็
มีอยูใ่นพระองคด์ว้ย  ฉะนั้นในพระองคจึ์งมีทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยต์อ้งการ 

ความตอ้งการทุกอยา่งในจิตใจของเรานั้นมีอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ในพระทยัของพระองค ์ คือ
พระองคไ์ดป้ระทาน พระองคเ์อง ใหแ้ก่เรา ในร่างกายของพระองคมี์ทุกส่ิงท่ีร่างกายของท่านตอ้งการ 
พระองคท์รงมีจิตใจท่ีประกอบดว้ยก าลงัซ่ึงใจของเราตอ้งการ พระองคท์รงมีอวยัวะทุกส่วน สมบูรณ์
ทุกอยา่งไวส้ าหรับเรา มิใช่มีไวส้ าหรับพระองค ์ พระองคไ์ม่ทรงตอ้งการพระก าลงัส าหรับ พระองคเ์อง 
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ฤทธานุภาพท่ีท าใหพ้ระองคท์รงเป็นข้ึนมาจากหลุมฝังศพ และอ านาจทั้งส้ินท่ีอยูเ่หนือธรรมชาตินั้นเป็น
ของพระองคก์็จริง แต่มิไดท้รงมีไวส้ าหรับ พระองคเ์อง พระกายอนัอศัจรรยข์องพระองคน์ั้นควรเป็น
ร่างกายของท่าน ใจของท่านมีสิทธิท่ีจะดูดทุกส่ิงไดอ้อกจากใจของพระองค ์ร่างกายของท่านมีสิทธิท่ีจะ
ดูดเอาทุกส่ิงออกจากร่างกายของพระองคไ์ด ้ ไม่วา่ก าลงัวงัชาสารพดัทั้งส้ิน  ฉะนั้นตวัท่านจึงไม่ใช่ตวั
ของท่าน แต่เป็นชีวิตประเสริฐของพระบุตรของพระเจา้ ท่านจะยอมรับเอาองคพ์ระเยซูคริสตบ์ดัน้ีหรือ 
แลว้ท่านจะไม่เฉพาะแต่หายโรคเท่านั้น แต่ท่านจะมีชีวิตใหม่ดว้ย เป็นชีวติสมบูรณ์พูนสุขทุกอยา่ง และ
ชีวติอนัสมบูรณ์น้ีจะไหลพดัพาเอาเช้ือโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปเสียส้ินจากร่างกายของท่าน แลว้บ่อน ้าพุก็
จะพลุ่งข้ึนประจ าชีวติของท่าน ท าใหชี้วติของท่านสมบูรณ์พนูสุขทุกอยา่ง เด๋ียวน้ีและเม่ือหนา้ ขอให้
ท่านรับเอาพระองคผ์ูท้รงเป็นความครบถว้นบริบูรณ์ 

สมมุติวา่ขา้พเจา้จะเอาเคร่ืองรางมายืน่ใหแ้ก่ท่านในวนัน้ี หากพระเจา้ไดป้ระทานขอ้ลบัลึกน้ี
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ แลว้สั่งขา้พเจา้วา่ “เจา้จงไปบอกเล่ากล่าวเร่ืองแก่คนทั้งปวง ถา้เขาจะรับเอาเขาก็จะมีฤทธ์ิ 
ไม่วา่เขาจะไปท่ีไหน อยูใ่นสารทิศใด ขอ้ลบัลึกน้ีจะช่วยใหเ้ขาพน้จากความทุกขล์ าบาก อนัตราย ความ
กลวั ความตาย และจะช่วยพาเขาไปถึงชีวติคือ ชีวิตนิรันดร์” 

ถา้สมมุติวา่ขา้พเจา้ประกาศวา่ ขา้พเจา้มีขอ้ลบัลึกท่ีจะให้ท่านรับทรัพยส์มบติัหรือต าแหน่งสูง 
ขา้พเจา้เช่ือเหลือเกินวา่ คนเป็นอนัมากจะมาหาขา้พเจา้ จะตอ้งการห้องประชุมใหญ่เพื่อคนทั้งหลายท่ีจะ
มาฟังแต่สหายท่ีรักทั้งหลาย ขา้พเจา้อยากขอใหท้่านพิจารณาความจริงท่ีมีอยูใ่นพระคมัภีร์ ซ่ึงประเสริฐ
กวา่เคร่ืองราง ท่านอาจารยเ์ปาโลไดบ้อกเราวา่ มีขอ้ลบัลึกท่ีทรงปิดซ่อนไวต้ั้งแต่สมยัโนน้ลงมาจนสมยั
น้ี (ดูโคโลสี 1: 26) โลกแสวงหาขอ้ลบัลึกน้ีไม่พบ นกัปราชญท่ี์มาจากทิศตะวนัออกก็หวงัจะพบ แต่
พระเจา้ไดต้รัสไวว้า่ เด๋ียวน้ีไดท้รงปรากฏแก่สิทธิชนของพระองค ์ท่านอาจารยเ์ปาโลไดท้่องเท่ียวไปทัว่
โลกในสมยันั้น เพื่อบอกเล่ากล่าวเร่ืองน้ีแก่ทุกคนท่ีสามารถจะรับเอาไดเ้คล็ดลบัอนัแสนง่ายน้ีก็คือ 
“พระคริสต์สถิตอยู่ในท่านท้ังหลายเป็นท่ีหวงัว่าจะได้สง่าราศี” 

เร่ืองน้ีเป็นเคล็ดลบัใหญ่ยิง่ และขา้พเจา้อยากจะเรียนใหท้่านทราบ มิใช่ขา้พเจา้จะใหไ้ด ้
พระองคเ์อง จะให ้ ท่านสามารถรับเอาไดจ้ากพระองค ์ แต่ขา้พเจา้จะบอกเคล็ดลบัให ้ โอ เคล็ดลบัอนัน้ี
อศัจรรยแ์ละประเสริฐจริง หลายปีมาแลว้ขา้พเจา้เต็มไปดว้ยความกลวั ความทุกขห์นกัอกหนกัใจ 
เน่ืองมาจากความผดิ ความบาป ขา้พเจา้ก็ท  าตามเคล็ดลบัน้ี ความกลวัและความบาปก็หายไปหมดส้ิน 
ต่อไปอีกหลายปีเกิดมีความบาปข้ึนอีก และการทดลองอยา่งร้ายแรงเกินกวา่ท่ีขา้พเจา้จะทนได ้ขา้พเจา้ก็
ลม้ลงอีก ขา้พเจา้ไดก้ลบัมาหาพระองคอี์กเป็นคร้ังท่ีสอง พระองคท์รงกระซิบบอกขา้พเจา้วา่ “พระเยซู
คริสต์สถิตอยู่ในท่าน” เม่ือนั้นขา้พเจา้ก็มีชยัชนะ รับสันติสุขและพระพร 
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คราวนั้นร่างกายของขา้พเจา้บอบบาง เจบ็ออดๆ แอด ๆ ขา้พเจา้ตอ้งท างานหนกัเสมอตั้งแต่อายุ
สิบส่ีปี ขา้พเจา้ตอ้งเรียนหนงัสือและตอ้งท างานดว้ย ไดทุ้่มเทก าลงัทั้งหมดลง เม่ืออายไุดย้ีสิ่บเอ็ดปี
ขา้พเจา้ก็รับหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจกัรใหญ่แห่งหน่ึง ร่างกายของขา้พเจา้ทนไม่ไหว ลม้เจบ็
ลงสัก 5-6 คร้ังร่างกายอ่อนแอท่ีสุด นึกวา่คงลม้ลงตายขณะท่ีก าลงัเทศนา จะข้ึนท่ีสูงสักหน่อยก็หายใจ
ไม่ออก ก็เพราะโรคหวัใจพิการและโรคเส้นประสาท ขา้พเจา้ไดย้นิเขาพูดกนัถึงเร่ืองการหายโรคดว้ย
ฤทธ์ิของพระเจา้ แต่ขา้พเจา้ไม่เช่ือ ขา้พเจา้กลวั ขา้พเจา้ต่อสู้เร่ืองการหายโรคดว้ยฤทธ์ิของพระเจา้ ก็
เพราะขา้พเจา้ไดเ้รียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมอยา่งนั้น เขาสอนวา่ ฤทธ์ิรักษาโรคนั้นมีไวเ้ฉพาะ
ส าหรับสมยัโบราณเท่านั้น ไม่มีอีกแลว้ในสมยัน้ี สมยัของการอศัจรรยน์ั้นไดผ้า่นพน้ไปแลว้ ส่ิงท่ีได้
เรียนมาและวชิาความรู้เป็นเหตุขดัขวางท าใหข้า้พเจา้ไม่เช่ือ 

ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็ฝังทฤษฎีอยา่งหลงผดิน้ีเสีย เม่ือ “พระเจา้ไดท้รงกระซิบเคล็ดลบัน้ีใหแ้ก่
ขา้พเจา้”  เคล็ดลบัน้ีคือ “พระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่าน” ขา้พเจา้ก็ไดรั้บเอาพระองคเ์ป็นพระเจา้แห่ง
ร่างกายของขา้พเจา้เหมือนทรงเป็นพระเจา้ของจิตใจของขา้พเจา้อยา่งนั้นแต่นั้นเป็นตน้มาขา้พเจา้
กลายเป็นคนแขง็แรง การงานท่ีท าไปก็กลายเป็นความช่ืนชมยนิดี หลายปีขา้พเจา้ไดท้  างานหนกัในเมือง
นิวยอร์คในฤดูร้อน ไม่ไดพ้กัผอ่นแต่เทศนาแก่ฝงูชนหลายท่ีหลายแห่ง ซ่ึงขา้พเจา้ไม่เคยท าการหนกั
อยา่งน้ีมาแต่ก่อนเลย นอกจากน้ีการงานของโรงเรียนพระคริสตธรรมมีมาก และงานขีดเขียนอีก
มากมายหลายอยา่ง พระเจา้มิไดท้รงรักษาใหห้ายโรคเท่านั้น ยิง่ไปกวา่นั้นพระองคไ์ดท้รงประทาน
พระองคเ์อง ใหแ้ก่ขา้พเจา้ จนท าใหข้า้พเจา้ไม่กงัวลถึงร่างกายน่ีแหละเป็นอนามยัท่ีดีท่ีสุด ท่ีพระเจา้ได้
ประทานใหข้อบพระคุณพระองคผ์ูท้รงรักษาขา้พเจา้ไวใ้ห้พน้จากโรคภยั หายจากโรคเส้นประสาท พน้
จากความกงัวลห่วงใยไดรั้บชีวติผอ่งใส เตม็ไปดว้ยความช่ืนอกบานใจในการงานของพระองค ์ น่ีแหละ
คือสันติสุขและความยนิดี 

นอกจากน้ีสมองของขา้พเจา้ก็ทึบ จะคิดจะอ่านก็เช่ืองชา้ ช่างไม่วอ่งไวเสียเลย ขา้พเจา้อยาก
เขียนอยากพดูเพื่อองคพ์ระเยซูคริสต ์อยากมีความจ าไวไ้ดม้าก ๆ แมว้า่จะมีความรู้นอ้ยก็สามารถท่ีจะท า
การไดม้าก ขา้พเจา้จึงไดน้ าเร่ืองน้ีเขา้เฝ้าทูลขอต่อพระคริสต ์ ขา้พเจา้ไดทู้ลถามวา่ พระองคจ์ะช่วยให้
ขา้พเจา้มีสติปัญญาท่ีจะจ าไดดี้ ไดห้รือไม่ พระองคต์รัสตอบวา่ “มีซิลูกเอ๋ย เราน่ีแหละเป็นสติปัญญา
ของเจา้” ขา้พเจา้มกัพดูผดิท าผดิเสมอ และท าใหข้า้พเจา้เสียใจบ่อย ๆ และคิดวา่จะไม่ท าผดิอีกที ตั้งแต่
พระองคต์รัสวา่ “เราน่ีแหละเป็นสติปัญญาของเจา้” ขา้พเจา้สามารถท่ีจะมีความคิดของพระเยซูคริสตไ์ด ้
พระองคท์รงโปรดใหเ้รามีความนึกคิด และท าใหค้วามคิดความเห็นทุกอยา่งอยูใ่นการเช่ือฟังต่อองค์
พระคริสต ์ พระองคท์รงท าใหห้วัและสมองถูกตอ้งคล่องแคล่วได ้ ขา้พเจา้จึงรับเอาทั้งหมดจากพระองค ์
แต่นั้นเป็นตน้มาสมองของขา้พเจา้แจ่มใส จะท าอะไรๆ ก็วอ่งไวคล่องแคล่วไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ก่อน
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โนน้ขา้พเจา้แต่งบทเทศน์ไดอ้าทิตยล์ะสองบทเท่านั้น ค าเทศนาทุก ๆ คร้ังตอ้งเปลืองเวลาถึงสามวนั แต่
เวลาน้ีขา้พเจา้มีเร่ืองราวมากมายท่ีจะตอ้งเขียน มีการประชุมหลายแห่งท่ีจะตอ้งไปน าประชุม แต่การ
งานทุกอยา่งช่างง่ายสะดวกและสนุกจริง ๆ พระองคเ์จา้ไดท้รงช่วยสมองของขา้พเจา้ใหดี้ข้ึน เท่ากบัท่ี
พระองคไ์ดท้รงช่วยจิตวญิญาณของขา้พเจา้ 

นอกนั้นขา้พเจา้มกัมีจิตใจลงัเล จะคิดท าอะไรมกัจะมีใจไม่แน่นอน ขา้พเจา้ทูลถามพระองคว์า่ 
“พระองคจ์ะทรงเป็นน ้าใจของขา้พเจา้ไหม?” พระองคต์รัสตอบวา่ “ไดซิ้ ลูกเอ๋ย พระเจา้เองทรงท าทรง
คิดทรงนึกทรงตั้งใจในตวัของเจา้” คร้ันแลว้พระองคไ์ดท้รงสอนใหข้า้พเจา้รู้วา่ เวลาไหนควรจะอ่อน 
เวลาไหนควรจะแขง็ เวลาไหนควรจะยอม และเวลาไหนไม่ควรจะยอม หลายคนมีการตดัสินใจเด็ดขาด 
แต่เขาขาดกาลเทศะ ถูกท่ีแต่ผดิเวลา ถูกการแต่ผดิกาลดงัน้ี ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้เฝ้าพระองคท์ูลขอพระก าลงั
ในเร่ืองน้ี ส าหรับการงานของพระองค ์พระองคไ์ม่เคยทรงท าใหข้า้พเจา้ผดิหวงัสักคร้ังเดียว 

เหตุน้ีขา้พเจา้จึงขอช้ีแจงและเชิญชวนใหท้่านรับเอาเคล็ดลบัลึกน้ีคือ “พระเยซูคริสต์สถิตอยู่ใน
ท่าน” ไวช่้วยท่าน ท่านสามารถรับเอาได ้ ขอใหเ้กิดประโยชน์แก่ท่านมากยิง่กวา่ท่ีเกิดประโยชน์แก่
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้สึกวา่ขา้พเจา้เพิ่งเร่ิมตน้เรียนเร่ิมตน้รู้ และไดเ้รียนไดรู้้วา่เกิดผล ไดผ้ลดีจริง ๆ ขอเชิญ
รับเอา แลว้เชิญท าไปตลอดกาลนิรันดร์ พระองคเ์องทรงเป็นสารพดัทุกส่ิงทรงเป็นคุณซอ้นคุณ ทรงเป็น
ก าลงัเหนือก าลงั ทรงเป็นสง่าราศีรุ่งโรจน์ ตั้งแต่เวลาน้ีเป็นตน้ไป ไม่มีท่ีส้ินสุด 
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