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“หลกัข้อคดิทีถ่่ายทอดต่อไปได้” 

คอือะไร ? 
เม่ือองคพ์ระเยซูคริสตท์รงบญัชาใหอ้คัรสาวกทั้ง 11 คนของพระองค ์ ผูซ่ึ้งเคยติดสอยหอ้ยตาม

พระองค ์ สมยัท่ีพระองคย์งัทรงกระท าการอยูบ่นพื้นภพ ออกไปประกาศสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้
เป็นสาวกนั้น พระองคไ์ดก้  าชบัเขาวา่ ใหส้อนสาวกรุ่นใหม่เหล่านั้นในส่ิงท่ีพระองคเ์คยสอนเขามาแลว้ 

ต่อมาอาจารยเ์ปาโลก็ไดก้  าชบัทิโมธี ในท านองเดียวกนัวา่ “จงมอบค าสอนเหล่านั้นซ่ึงท่านได้
ยนิดีจากขา้พเจา้....ไวก้บัคนท่ีสัตยซ่ื์อ ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” 

ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ท่ีมีโอกาสใหค้  าปรึกษาและคลุกคลีกบันกัศึกษา คนทัว่ไป และศิษยาภิ
บาลจ านวนนบัแสน ๆ คนนั้น ผูร่้วมงานในองคก์ารของขา้พเจา้คน้พบวา่สมาชิกในคริสตจกัรมากมาย 
รวมถึงคนเหล่านั้นท่ีเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซู และสั่งสอนพระวจนะของพระองคด์ว้ยความสัตย์
ซ่ือ ยงัไม่มีความแน่ใจในความรอดของตนเอง คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละ
ทอ้แทใ้จ เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะเป็นพยานน าคนเช่ือในพระเยซู 

ในโครงการแกปั้ญหาทั้งสามประการน้ี องคก์ารเผยแพร่พระกิตติคุณพระคริสตแ์ก่นกัศึกษา
และมวลชนทัว่โลก ไดจ้ดัเตรียมหลกัสูตรชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ ข้ึน ซ่ึงเราไดอ้ภิปรายถึง
หลกัความจริง ท่ีพระเยซูไดส้อนแก่อคัรสาวกของพระองค ์

ค าวา่ “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ นั้นหมายถึงแนวความคิด หรือหลกัแห่งความจริง ซ่ึง
สามารถท่ีจะสอนกนัเป็นทอด ๆ ไปได ้ คือจากคริสเตียนรุ่นน้ี ต่อไปยงัคริสเตียนรุ่นหลงั โดยไม่
ผดิเพี้ยนไปจากแนวความคิดดั้งเดิมเลย 

“หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อไปได”้ น้ี ไดเ้ก็บรวบรวมไวโ้ดยการพิมพเ์ป็นหนงัสือ ท าเป็นฟิลม์ 
อดัเสียงไวใ้นมว้นเทปธรรมดา และเทปกะเซ็ท เป็นภาษาท่ีส าคญั ๆ หลายภาษา ซ่ึงพระเจา้จะทรงใช้
เปล่ียนชีวติของคนนบัลา้นในโลกน้ีก็ได ้

เราสนบัสนุนใหท้่านเรียนรู้หลกัความคิดเหล่าน้ีจนช ่าชองเป็นตอน ๆ ไป จนกวา่ท่านพร้อมท่ี
จะสอนคนอ่ืนต่อไป คือ “คนท่ีสัตยซ่ื์อท่ีสามารถสอนคนอ่ืนไดด้ว้ย” ในการท าเช่นน้ีเราก็จะสามารถน า
ประชาชนชายหญิงจ านวนลา้น ๆ เขา้มาเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ ซ่ึงเป็นวถีิทางท่ีจะกระท าใหม้หา
บญัชาของพระองคส์ าเร็จไดใ้นยคุน้ี 
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วธีิทีจ่ะมชีีวติทีซ่าบซ่านเป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เม่ือศิษยาภิบาลผูอ้าวุโสท่ีมีช่ือเสียงดีคนหน่ึง ไดฟั้งค าปราศรัยของขา้พเจา้ ในหวัขอ้ “วธีิท่ีจะมี

ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ท่านกล่าวแก่ขา้พเจา้วา่ “นบัจากคืนน้ีเป็นตน้ไป 
ชีวติของผมจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย ผมเป็นศิษยาภิบาล 20 กวา่ปีแลว้แต่ไม่เคยเขา้ใจแจ่มแจง้ถึงวธีิท่ีจะ 

 
 
 
 
 
 
 

รับฤทธ์ิเดช และด าเนินชีวติอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จนกระทัง่บดัน้ี ผมจึง
ตอ้งรีบกลบัไปสอนใหส้มาชิกคริสตจกัรไดรู้้ถึงเร่ืองน้ีโดยเร็ว” 

นกัธุรกิจท่ีปลดเกษียณแลว้และภรรยาของเขา ไดเ้ดินทางไกลถึงคร่ึงทวปี เพื่อมาพบปะกบั
ขา้พเจา้ยงัส านกังานเขากล่าวา่ “หลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ถึงวธีิท่ีจะท าใหจิ้ตใจ ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ ชีวิตของผมกบัภรรยาไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหม่ เด๋ียวน้ีไม่วา่เราไปท่ีไหน เรา
จะตอ้งเป็นพยานเพื่อพระคริสตเ์สมอ ท่ีเรามาเยีย่มท่านในโอกาสน้ี ก็เพื่อขอร้องใหท้่านสอนถึงวธีิท่ีจะ
ท าใหชี้วติซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแก่ประชาชนทัว่ไปทางโทรทศัน์ ค าสอนง่าย ๆ 
ของท่าน ท าใหเ้ราไดรั้บพระพรจริง ๆ ฉะนั้นเราจึงอยากมีส่วนช่วยใหท้่านไดส้อนเร่ืองน้ีแก่คนอ่ืน ๆ 
ดว้ย” 

ประสบการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนนบัหม่ืนนบัพนัคร้ังกบันกัศึกษา ศิษยาภิบาล และกบัคนทัว่ไป 
หลงัจากท่ีเขาไดค้น้พบวธีิท่ีจะท าใหชี้วติจิตใจ ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความ
เช่ือตามค าสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

การค้นพบทีส่ าคญั 

ถา้หากท่านยงัไม่เคยรับประสบการณ์น้ีมาก่อน ท่านควรรู้ถึงวธีิท่ีจะใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงซาบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน โดยความเช่ือ (คืออยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาและรับฤทธ์ิเดช 
ของพระองค)์ ประสบการณ์น้ีจะเป็นการคน้พบคร้ังส าคญัท่ีสุด ในชีวติการเป็นคริสเตียนของท่าน 
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ขอใหเ้ราพิจารณากนัอยา่งถ่ีถว้น ถึงค าตรัสคร้ังสุดทา้ยท่ีพระเยซูไดต้รัสแก่อคัรสาวกของ
พระองค ์ ท่ีภูเขามะกอกเทศ ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จข้ึนไปสู่สวรรคเ์พียงเล็กนอ้ย พระองคไ์ดท้รงสั่งให้
อคัรสาวกของพระองค ์ ออกไปประกาศพระกิตติคุณทัว่โลก เพื่อสอนชนทุกชาติใหเ้ป็นสาวก แต่
พระองคท์รงสั่งเขา ไม่ใหอ้อกจากกรุงเยรูซาเล็ม จนกวา่เขาจะไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
พระองคต์รัสแก่เขาวา่ “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมา
เหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยดูาย แควน้สะมาเรียและ
จนถึงท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก”  

 
 
 
 
 
 
 
พระเยซูทรงแนะน าวา่ “ถึงแมว้า่ท่านอยูก่บัเรามาสามปีกวา่แลว้ก็ตาม ท่านเคยไดย้นิเราสอน

ประชาชน และเคยไดเ้ห็นเรารักษาคนเจบ็ป่วย และกระท าใหค้นตายฟ้ืนข้ึนมาถึงกระนั้นก็ตาม เพียงแต่
น้ียงัไม่พอ ท่านจะตอ้งไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีจะท าใหท้่านเกิดผล
ในการเป็นพยานเพื่อเรา ทัว่โลกน้ี” 

ฤทธ์ิเดชในการเป็นพยานเพือ่พระคริสต์ 

หลงัจากท่ีไดฟั้งค าปราศรัยของขา้พเจา้แลว้ มีนกัศึกษาท่ีทอ้ใจมากคนหน่ึง มาปรึกษากบั
ขา้พเจา้ เป็นเวลาหลายเดือนแลว้ท่ีนกัศึกษาผูน้ี้ไดใ้ชเ้วลาวนัละ 3 ชัว่โมง ในการอ่านพระคริสตธรรม
คมัภีร์ ในการอธิษฐาน และในการเป็นพยานแต่วา่เขายงัไม่เคยน าคนหน่ึงคนใดมาหาพระเยซูคริสตเ์ลย 
หลงัจากท่ีสนทนากนัสักพกัหน่ึง จึงรู้วา่ ปัญหาของเขาคือ เขายงัไม่ไดรั้บฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ และชีวติของเขายงัไม่ไดรั้บการครอบครองโดยพระองค ์ถึงแมว้า่เขามีความประสงคเ์ช่นนั้น 

เราไดร่้วมใจกนัอธิษฐานโดยความเช่ือ และนกัศึกษาผูน้ั้นไดข้อรับฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ โดยพึ่งอ านาจสิทธ์ิขาดแห่งพระวจนะของพระเจา้ ในวนันั้นเองเขาไดน้ าคนแรกมาเช่ือพระเยซู 
และวนัต่อไป เขาไดน้ าคนอีกคนหน่ึงมาหาพระเยซูคริสต ์และตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้ไป เขาไดน้ าคนอ่ืน ๆ 
อีกนบัร้อย มาพบองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา แทจ้ริงนบัตั้งแต่วนันั้น ชีวิตของเขา ไดรั้บการเปล่ียนแปลง
อยา่งส้ินเชิง 
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นกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงมากคนหน่ึง ไดม้ารับการอบรมท่ีส านกังานใหญ่ของเรา นกัธุรกิจคนน้ี 
เป็นลูกชายของศิษยาภิบาล เติบโตข้ึนภายใตอิ้ทธิพลของคริสตจกัร เขาเคยรับต าแหน่งท่ีส าคญัหลาย
อยา่งในคริสตจกัร และในสมาคมคริสตจกัรในรัฐของเขามาแลว้ แต่ถึงกระนั้นเขายงัไม่เคยน าใครมา
เป็นคริสเตียนเลย 

เกดิผลทวคูีณ 

ในระหวา่งท่ีนกัธุรกิจคนน้ีไดรั้บการอบรม เขาไดเ้รียนรู้ถึงวธีิท่ีจะท าใหชี้วติจิตใจของเขา 
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และเขาไดเ้รียนรู้ถึงวธีิท่ีจะน าคนอ่ืนมาหาพระเยซูคริสต์
ดว้ย ตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้มา เขาไดน้ าคนนบัร้อย ๆ มาเช่ือพระเยซูคริสต ์และเขาไดฝึ้กสอนศิษยาภิบาล
และคริสเตียนทัว่ไป ท่ีสถาบนัอบรมวธีิการประกาศซ่ึงเราไดจ้ดัตั้งข้ึน ใหรู้้จกัวธีิน าคนอ่ืนมาเช่ือในพระ
เยซู คนท่ีรักการฝึกสอนจากเขา ไดน้ าคนอ่ืน ๆ จ านวนหลายพนัคนมาเช่ือเป็นคริสเตียน 

ศิษยาภิบาลคนหน่ึง ซ่ึงมีสมาชิกถึง 1500 คนในคริสตจกัร มาเขา้รับการอบรมในสถาบนั
อบรมศิษยาภิบาลเพื่อการประกาศ ท่ีส านึกงานใหญ่ของเรา ศิษยาภิบาลผูน้ี้ ไดอ้ธิษฐานขอรับเอาฤทธ์ิ
เดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และไดเ้รียนรู้ถึงวธีิน าคนมาเช่ือพระเยซูคริสต ์บ่ายวนัหน่ึงเขาออกไปเป็น
พยานเพื่อพระเยซู และไดน้ าสิบส่ีคนในจ านวนสิบหา้คน จากกลุ่มท่ีเขาสนทนาดว้ยมาเป็นคริสเตียน 
เขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นมาก่อนเลย เม่ือเขากลบัไปยงัคริสตจกัร เขาก็เป็นคนใหม่ ในไม่ชา้
สมาชิกนบัร้อยในคริสตจกัร ก็ไดอ้ธิษฐานขอรับเอาฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ต่อมาสมาชิก
เหล่านั้นมีความกระตือรืนร้นในการเป็นพยาน และไดน้ าคนเป็นจ านวนมากมาเช่ือพระเยซูคริสต ์

 

 

 

 

เผชิญชีวติคร้ังส าคญั 

ชีวติคริสเตียน เป็นชีวติท่ีน่าต่ืนเตน้ท่ีสุด เป็นชีวติท่ีมีเป้าหมายและฤทธ์ิเดชของพระเจา้ พระ
คริสตไ์ดท้รงสัญญาไวอ้ยา่งไม่น่าเช่ือทีเดียววา่ “ผูท่ี้วางใจในเรา จะกระท ากิจการซ่ึงเราไดก้ระท านั้น
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ดว้ย และเขาจะกระท ากิจการท่ียิง่ใหญ่กวา่นั้นอีก เพราะวา่เราไดไ้ปถึงพระบิดาของเรา ส่ิงใดท่ีท่าน
ทั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระท าส่ิงนั้น” 

จริงอยู ่ ตามล าพงัความสามรถของเราแลว้ เราไม่สามารถท่ีจะกระท ากิจท่ียิง่ใหญ่ ซ่ึงพระองค์
ทรงสัญญาไวน้ั้น ใหส้ าเร็จได ้แต่พระคริสตเ์องซ่ึงประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเรา โดยฤทธ์ิเดชแห่งการ
ฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์ ทรงด ารงอยูใ่นร่างกายของเรา ทรงคิดดว้ยพลงัสมองของเรา ทรงรักดว้ย
จิตใจของเรา ตรัสผา่นริมฝีปากของเรา พระองคเ์องประทานฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เพื่อท่ีจะใหเ้รากระท าการท่ีใหญ่ยิง่ส าเร็จ เราไม่สามารถน าคนอ่ืนมาเช่ือพระเยซูได ้ดว้ยสติปัญญา หรือ
วาทศิลป์ หรือบุคคลิภาพของเรา 

พระเจา้ผูเ้สด็จมารับสภาพเป็นมนุษย ์ และเสาะแสวงหาผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด พระองคน์ั้น
แหละทรงสามารถท่ีจะช่วยเราได ้พระเยซูตรัสวา่ “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านใหเ้ป็นผูห้าคนดัง่
หาปลา” เป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะติดตามพระองค ์ และเป็นหนา้ท่ีของพระองคท่ี์จะช่วยเราใหส้ามารถน า
คนมาหาพระองค ์ คริสเตียนศตวรรษแรกมีชีวติอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และ
ไดรั้บฤทธ์ิเดชของพระองค ์ เพราะเหตุน้ีพวกเขาจึงสามารถคว  ่าโลกไดด้ว้ยความรักของพระองคท่ี์
ซาบซ่านอยูใ่นชีวติของเขา 

เม่ือเหล่าสาวกไดมี้ชีวติท่ีซาบซ่านและเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ เขาจึงไดรั้บ
ฤทธ์ิเดชของพระเจา้ซ่ึงเปล่ียนชีวติจิตใจของเขาจากการเป็นคนข้ีขลาด ไปเป็นคนท่ีประกาศเร่ืองของ
พระเยซูอยา่งกลา้หาญ พระเจา้ไดท้รงใชพ้วกเขา ให้เปล่ียนวถีิประวติัศาสตร์ของโลก ฤทธ์ิเดชแห่งพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงอยูใ่นอคัรสาวกในสมยัแรกนั้นสามารถท่ีจะซาบซ่านเป่ียมลน้ในชีวติของท่านใน
สมยัน้ี เพื่อจะกระท าใหท้่านด าเนินชีวติในความบริสุทธ์ิ และไดผ้ลในการรับใชพ้ระเยซูคริสต์
เช่นเดียวกนั 

การไม่รู้จักพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

แต่ก็น่าเศร้าสลดใจท่ีคริสเตียนนบัไม่ถว้น ยงัไม่รู้เลยวา่ องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิคือผูใ้ดหรือ
ถา้เขารู้ เขาก็ยงัไม่ทราบวา่ จะรับฤทธ์ิเดชของพระองคไ์ดอ้ยา่งไร ฉะนั้นเขาจึงด าเนินชีวิตอยู ่ โดย
ปราศจากประสบการณ์ในการมีชีวติครบบริบูรณ์ ซ่ึงพระเยซูทรงสัญญาไวว้า่ ผูท่ี้เช่ือวางใจในพระองค์
ทุกคนจะไดรั้บ 

บ่อยคร้ัง ขา้พเจา้ระลึกถึงความแตกต่างระหวา่งคริสตจกัรในสมยัน้ี กบัคริสตจกัรในสมยัแรก 
เจ.บี. ฟิลิปส์ ไดเ้ขียนไวใ้นค าน าของหนงัสือช่ือ จดหมายฝากไปยงัคริสตจกัรในยคุแรก เขากล่าววา่ 

“ความแตกต่างเป็นอนัมาก ระหวา่งคริสเตียนสมยัปัจจุบนั กบัคริเตียนท่ีเราอ่านพบในจดหมาย
ฝ่ายเหล่าน้ี (จดหมายฝากในพระคริสตธรรมใหม่) คือวา่ สมยัปัจจุบนัเราถือเอาการปฏิบติัมาก่อน แต่
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ส าหรับคริสเตียนสมยัแรกเขาถือเอาประสบการณ์เป็นส่ิงส าคญั เรามกัจะบัน่ทอนค าสั่งสอนของคริส
เตียน ใหเ้หลือแต่เพียงกฎเกณฑแ์ห่งชีวติจิตใจเท่านั้น แต่ส าหรับพวกเขาแลว้ การเป็นคริสเตียน คือการ
รับเอาชีวติใหม่ท่ีมีคุณภาพสูง เขาไม่ลงัเลใจในการท่ีจะประกาศวา่ พระคริสตท์รงพระชนมอ์ยูใ่นชีวิต
จิตใจของเขา” 

ฤทธ์ิเดชในศตวรรษแรก 

ฤทธ์ิเดชในสมยัศตวรรษแรก คือฤทธ์ิอ านาจขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูท้รงฟ้ืนคืนพระชนมซ่ึ์ง
พระองคป์ระทานใหแ้ก่เรา โดยผา่นทางองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะสามารถเป็นของท่านไดใ้นวนัน้ี
เช่นเดียวกนั ทา่นไดรั้บฤทธ์ิเดชน้ีในชีวติของท่านแลว้หรือยงั ชีวติของท่านมีชยัชนะและเกิดผลในการ
เป็นพยานเพื่อพระคริสตห์รือไม่ ขา้พเจา้เช่ือวา่ค าสอนท่ีส าคญัท่ีสุด ท่ีขา้พเจา้สามารถหยบิยืน่ใหแ้ก่คริส
เตียนทั้งหลาย คือค าสอนเก่ียวกบัเร่ืองชีวิตท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ขา้พเจา้ได้
สอนคริสเตียนทั้งหนุ่มและแก่นบัหม่ืนนบัแสนทัว่โลก ใหท้ราบถึงความจริงอนัน้ีขา้พเจา้ยงัไม่ไดส้อน
ค าสอนใด ๆ ท่ีไดเ้ห็นพระเจา้ทรงใชใ้นการเปล่ียนชีวิตมนุษยม์ากมาย ยิง่กวา่หลกัค าสอนเร่ืองน้ี 

ถา้ท่านยงัไม่ไดรั้บชีวติอนัครบบริบูรณ์ ไวเ้ป็นมรดกของท่าน ตามท่ีพระเยซูไดท้รงสัญญาไว ้
หรือถา้ท่านไม่น าคนมาเช่ือในพระองคเ์ป็นประจ า แต่ท่านมีความประสงคอ์ยา่งจริงใจท่ีจะท าเช่นนั้น 
ขา้พเจา้มีข่าวดีท่ีจะบอกใหท้่านทราบ 

ค าถามต่าง ๆ เกีย่วกบัองค์พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

ค าตอบของค าถามต่อไปน้ี จะท าใหท้่านมีความรู้อยา่งแจ่มแจง้ และไดรั้บประสบการณ์ในการ
ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ค าถามแรกคือองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิคือใคร? 
ค าถามท่ีสอง เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จมา? ค าถามท่ีสาม ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ คือชีวิตชนิดใด? ค าถามท่ีส่ี เหตุใดคริสเตียนโดยทัว่ไป จึงไม่มีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ? และค าถามสุดทา้ยท าอยา่งไรชีวติของเราจึงจะซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ? 

1. องค์พระวญิญาณบริสุทธ์ิคอืใคร 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือพระเจา้ พระวญิญาณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นเพียงรูปเงา หรือพลงัอ านาจท่ี
ปราศจากตวัตนพระองคมิ์ใช่เป็นเมฆหมอกท่ีลอยอยูใ่นเวหา แต่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระ
ชนมอ์ยู ่ ทรงเพียบพร้อมไปดว้ยพระลกัษณะแห่งการเป็นพระเจา้ พระองคท์รงเป็นพระภาคท่ีสามแห่ง
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ตรีเอกนุภาพของพระเจา้ พระองคท์รงสภาพเท่าเทียมกบัพระเจา้พระบิดา และพระเจา้พระบุตร เรามี
พระเจา้องคเ์ดียว แต่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นตรีเอกนุภาพ 

ขา้พเจา้ไม่สามารถจ ากดัความค าวา่ ตรีเอกนุภาพของพระเจา้ได ้ ไม่มีใครท าได ้ ศาสตราจารยท่ี์
มหาวทิยาลยัศาสนศาสตร์ คนหน่ึงกล่าววา่ “ใครก็ตามท่ีปฏิเสธตรีเอกนุภาพของพระเจา้ คนนั้นจะ
สูญเสียจิตวิญญาณของตนใครก็ตามท่ีพยายามจะเขา้ใจถึงตรีเอกนุภาพของพระเจา้ คนนั้นจะเสียจริต” 
เราผูมี้ความรู้จ ากดั ไม่สามารถท่ีจะหยัง่รู้ถึงสภาพของพระเจา้ผูซ่ึ้งไม่มีขอบเขตจ ากดัได ้

เราไม่สามารถท่ีหาตวัอยา่งอะไรมาประกอบค าอธิบายเร่ือง ตรีเอกนุภาพของพระเจา้ได้
เพียงพอ ตวัอยา่งบางประการ ก็พอมองเห็นภาพได ้ เช่น มนุษยมี์ร่างกาย มีจิตใจและมีวญิญาณ มนุษยท่ี์
แทจ้ริงคือส่วนไหน หรืออีกตวัอยา่งหน่ึง ขา้พเจา้จะบอกวา่ สารเคมี H2O เป็นของเหลวเป็นของแขง็ 
หรือเป็นไอ สุดแลว้แต่วา่ มนัจะอยูใ่นลกัษณะใด เป็นน ้า เป็นน ้าแขง็ หรือไอน ้า ถา้จะถามวา่ อะไรคือ 
H2O ก็ตอบไม่ได ้ ผูช้ายคนหน่ึงเป็น สามี เป็นบิดาและเป็นบุตรดว้ย แต่เขาก็ยงัเป็นชายคนเดียว จะหา
ตวัอยา่งมาอธิบายถึงเร่ือง ตรีเอกนุภาพน้ียาก แต่ก็หวงัวา่ ตวัอยา่งท่ียกมาน้ี จะบ่งใหเ้ห็นวา่ พระเจา้ทรง
พระชนมอ์ยูใ่นลกัษณะใด 

2. เหตุใดพระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงเสดจ็มา 

องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไดเ้สด็จมาในโลกน้ี เพื่อท่ีจะเทิดทูนพระเกียรติของพระเยซูคริสต ์
และเพื่อท่ีจะน าผูเ้ช่ือทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล ในค ่าคืนวนันั้น ก่อนท่ีพระองคจ์ะถูกตรึงบนไม้
กางเขน พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสแก่พวกอคัรสาวกของพระองคว์า่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือ
การท่ีเราจะไปนั้น จะเป็นประโยนช์แก่ท่านเพราะถา้เราไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้นจะมิไดม้าหาท่าน แต่ถา้
เราไป เราจะใชพ้ระองคน์ั้นมาหาท่าน.... แต่เม่ือพระวญิญาณแห่งความจริงมาแลว้ พระองคจ์ะน าท่าน
ทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอยา่ง....และจะแจง้ใหท้่านทั้งหลายรู้ส่ิงเหล่าน้ี ซ่ึงจะเกิดข้ึน พระองคจ์ะใหเ้รา
มีเกียรติยศเพราะพระองคจ์ะเอาเร่ืองของเรา ส าแดงแก่ท่านทั้งหลาย” 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมา เพื่อท่ีจะกระท าใหเ้รารู้จกัพระเยซูคริสต ์ โดยการบงัเกิดใหม่ 
เพื่อท่ีจะประทานฤทธ์ิเดชให้แก่เรา ในการด าเนินชีวิต และในการท่ีจะบอกใหค้นอ่ืนรู้ถึงชีวติท่ีครบ
บริบูรณ์ ตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงสัญญาไว ้แก่ทุกคนท่ีเช่ือและไวว้างใจพระองค ์

ทรงเปิดเผยความจริง 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดท้รงดลใจใหม้นุษยเ์ขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ข้ึน เม่ือเราอ่านพระ
คมัภีร์ พระองคท์รงส าแดงความจริงแก่เรา ขา้พเจา้อ่านขอ้ความบางตอนในพระคมัภีร์ ซ่ึงขา้พจา้ไดอ่้าน
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มาแลว้หลายคร้ังหลายหนเม่ือขา้พเจา้ตอ้งการรู้ความจริงบางประการ ประเด๋ียวนั้น ขอ้ความในตอนนั้น 
ก็เร่ิมมีชีวติชีวาข้ึนส าหรับขา้พเจา้ เหตุใดจึงเป็นเช่นน้ี ค  าตอบก็คือ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้รงกระท า
ใหพ้ระวจนะของพระเจา้ มีความหมายแจ่มแจง้แก่ขา้พเจา้ เม่ือขา้พเจา้ตอ้งการความจริงตอนหน่ึงตอน
ใดพระคมัภีร์เป็นหนงัสือท่ีมีชีวติอยู ่ ซ่ึงไดรั้บการดลใจใหเ้ขียนข้ึนโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โดยเหตุน้ี
คนท่ีจะเขา้ใจพระคมัภีร์ได ้คือคนท่ีด ารงชีวิตอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

เม่ือขา้พเจา้อธิษฐาน (นอกจากค าอธิษฐานสารภาพบาป) ขา้พเจา้ไม่มีความหวงัวา่ พระเจา้จะ
ตอบค าอธิษฐานของขา้พเจา้ นอกจากขา้พเจา้ด าเนินชีวิตอยูต่ามพระวญิญาณบริสุทธ์ิเช่นเดียวกนั เม่ือ
ขา้พเจา้เป็นพยานเพื่อพระคริสตข์า้พเจา้ไม่มีความหวงัวา่จะมีใครรับเช่ือเลย นอกจากขา้พเจา้ด าเนินชีวิต
อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึงท่ีเป็นศิษยาภิบาล กล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “ผมไม่ชอบพดูถึงแต่เร่ืองพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ผมอยากจะพดูถึงเร่ืองพระเยซูคริสตเ์ท่านั้น” ขา้พเจา้จึงเตือนเขาวา่ พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ไดเ้สด็จมาเพราะเหตุน้ี คือเพื่อท่ีจะเทิดทูลพระเกียรติของพระเยซูคริสต ์ 

ถา้หากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไม่ทรงกระท าการในจิตใจของคนหน่ึงคนใดแลว้ คนนั้นก็ไม่
สามารถท่ีจะรู้จกักบัพระเยซูได ้ เพราะองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดต้รัสวา่ “ถา้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากน ้าและ
พระวญิญาณ ผูน้ั้นจะเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได”้ ถา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ทรงช่วยเราแลว้ เรา
จะอธิษฐานไม่ได ้ เราจะด าเนินชีวติอยูด่ว้ยความบริสุทธ์ิไม่ได ้ และเราจะเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์
อยา่งเกิดผลไม่ได ้ เราไม่สามารถท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพื่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ หรือพระองคก์็ไม่
สามารถท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใด เพื่อเราไดเ้ช่นเดียวกนั นอกจากอาศยัฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ 

3. ชีวติทีซ่าบซ่านเป่ียมล้น ไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคอืชีวติ

ชนิดใด 

ชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือชีวติท่ีติดสนิท แน่นแฟ้นอยูใ่น
พระเยซูคริสต ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จมา เพื่อท่ีจะเทิดทูนพระสง่าราศีของพระเยซู เพราะฉะนั้น 
ถา้เรามีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ ชีวติของเราจึงติดสนิทอยูใ่นพระคริสต ์ “ถา้
เราด าเนินอยูใ่นความสวา่ง เหมือนท่ีองคส์ถิตอยูใ่นความสวา่ง” “พระโลหิตของพระเยซูคริสตจ์ะทรง
ช าระเราทั้งหลายใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน” เรามีชีวติอยูภ่ายใตค้วามครอบครองของพระคริสต ์ เพราะค า
วา่ “ซาบซ่านเป่ียมลน้” หมายความวา่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา (ไม่ใช่เป็นเหมือนหุ่นยนต ์ แต่ไดรั้บ
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การทรงน าและฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ) ถา้หากเรามีชีวติอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระ
คริสต ์ พระองคก์็ทรงบงการทุกอยา่ง ในร่างกายของเรา หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงก็คือ พระชนมชีพของ
พระองคจ์ะด ารงอยูใ่นชีวิตของเรา 

ความจริงในพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้น้ี มหศัจรรยเ์หลือท่ีจะเขา้ใจได ้ คือวา่พระคริสตส์ถิตอยู่
ในเรา และทรงส าแดงความรักของพระองคผ์า่นชีวติของเรา มาตรฐานแห่งชีวิตคริสเตียนนั้นสูงมาก ไม่
มีใครสามารถด ารงชีวติอยูใ่นระดบัมาตรฐานนั้นได ้ นอกจากองคพ์ระเยซูคริสตโ์ดยเหตุท่ีพระองคส์ถิต
อยูใ่นชีวติของเรา พระองคจึ์งมีพระประสงคท่ี์จะช่วยเราทุกคน ใหด้ ารงชีวติอยูเ่หนือชีวติธรรมดา โดย
การไวว้างใจพระองค์ 

ถา้เราเตม็ใจท่ีจะใหพ้ระคริสตส์ถิตอยูใ่นชีวติของเราพระองคก์็จะท าใหเ้ราเกิดผลฝ่ายจิต
วญิญาณ คือ ผลแห่งพระวญิญาณ การน าคนอ่ืนมาเช่ือพระองค ์ เปรียบประดุจเถาองุ่นท่ีเจริญงอกงามดี 
ยอ่มจะเกิดผลดีดว้ย พระเยซูคริสตต์รัสไวใ้นพระธรรมมาระโก 1:17 วา่ “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้ง
ท่านใหเ้ป็นผูห้าคน ดงัหาปลา” ฉะนั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของเราท่ีจะติดตามพระเยซูคริสต ์และติดสนิทอยูใ่น
พระองค ์และเป็นหนา้ท่ีของพระองคเ์อง ท่ีจะช่วยใหเ้ราน าคนอ่ืนมาเช่ือพระองค ์

ในพระธรรมยอห์น 15:8 พระองคต์รัสไวเ้หมือนกนัวา่ “พระบิดาของเราทรงไดรั้บเกียรติเพราะ
เหตุน้ี คือเม่ือท่านทั้งหลายเกิดผลมา ท่านก็เป็นสาวกของเรา” คริสเตียนบางคนอาจจะมีความกระตือรืน
ร้น ในการรับใชพ้ระเจา้ เขาอาจจะเป็นนกัเทศน์ หรืออาจจะด ารงต าแหน่งในคริสตจกัรเป็นมคันายก 
เป็นผูป้กครอง แมแ้ต่เป็นครูสอนวรีวารศึกษาแต่กระนั้นก็ตาม ชีวติของเขาอาจไม่เกิดผลเพื่อพระเยซู
คริสตโ์ดยการน าคนอ่ืนมาเช่ือพระองค ์ เพราะเหตุวา่ ชีวติจิตใจของเขามิไดซ้าบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

วธิีทีจ่ะเกดิผลทางจิตวญิญาณ 

มีบางคนอา้งวา่ “ผมเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ โดยการมีชีวติอยูอ่ยา่งรอบคอบใหค้นอ่ืนเห็น” 
แต่วา่ การท่ีจะมีชีวติอยูอ่ยา่งรอบคอบนั้นยงัไม่พอ ผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียนมากมาย ก็มีชีวติอยูอ่ยา่ง
รอบคอบในทางศีลธรรมเหมือนกนัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดต้รัสไวว้า่ มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะแสดงใหค้น
อ่ืนเห็นวา่ เราเป็นสาวกท่ีแทจ้ริงของพระองค ์ คือเราตอ้งเกิดผล และผลนั้นคือการน าคนอ่ืนมาเช่ือองค์
พระผูช่้วยใหร้อด ในขณะเดียวกนัก็มีชีวติอยูใ่นทางบริสุทธ์ิ คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดถ้ามนกัศาสนศาสตร์ 
ช่ือดงัคนหน่ึงแห่งมหาวทิยาลยัศาสนศาสตร์วา่ “การท่ีคนหน่ึงคนใดเป็นผูท่ี้มีจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไป
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และไม่ไดน้ าคนอ่ืนเขา้มาหาพระเยซูคริสตน์ั้น จะเป็นไปไดไ้หม” เขาตอบ
ขา้พเจา้อยา่งจริงจงัวา่ “ไม่ไดเ้ด็ดขาด” 
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โดยเหตุผลอะไรท่ีท าให้นกัศาสนศาตร์ผูน้ั้น ตอ้งใหค้  าตอบอยา่งเฉียบขาดเช่นนั้น ก็คือวา่ องค์
พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมา “เพื่อเสาะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด” และพระองคไ์ด ้ “ทรง
เลือกสรร และตั้งเราไว”้ เพื่อท่ีจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรัก และการอภยัโทษของ
พระองคแ์ก่ทุกคนในโลกน้ี ถา้เราไม่ยอมเป็นพยานเพื่อพระองคด์ว้ยริมฝีปากของเรา ก็เท่ากบัเราฝ่าฝืน
มหาบญัชาของพระองค ์ เช่นเดียวกบัการท่ีเราไม่ด าเนินชีวิตอนับริสุทธ์ิเพื่อพระองค ์ อยา่หวงัเลยวา่พระ
เจา้จะครอบครองชีวิตจิตใจ และประทานฤทธ์ิเดชแก่คริสเตียนท่ีฝ่าฝืนพระบญัชาทั้งสองประการน้ี 

ชายหนุ่มคนหน่ึงพูดกบัขา้พเจา้วา่ “ผมเป็นพยานเพื่อพระคริสตม์าหลายปีแลว้ แต่ไม่มีผลอะไร
เลย ผมไม่ทราบวา่ผมท าผดิตรงไหน” หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดอ้ธิบายใหเ้ขาฟังถึงวธีิการ ท่ีจะท าใหชี้วติ
จิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แลว้เราจึงร่วมใจกนัอธิษฐาน ชายหนุ่มคนนั้น
อธิษฐานดว้ยความเช่ือ เพื่อขอใหชี้วติจิตใจของเขาซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และ 
ในทนัทีทนัใดนั้น พระเจา้ไดท้รงกระท ากิจการของพระองคใ์นชีวติจิตใจของเขา โดยใหเ้ขาไปน าคน
อ่ืนเป็นจ านวนมากมาเช่ือพึ่งพระองค์ 

เม่ือเราไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ในการเป็นพยานเพื่อพระองคน์ั้น บุคลิกลกัษณะ
ของเราก็จะเปล่ียนใหม่ดว้ยเช่นเดียวกนั เม่ือเราเดินตามพระวญิญาณอยา่งสม ่าเสมอ และชีวติของเราอยู่
ในความครอบครองของพระวญิญาณ ผลของพระวิญญาณก็จะเกิดข้ึนในชีวติของเราเช่นเดียวกบัท่ี
อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนไว ้ ในพระธรรมกาลาเทีย 5: 22, 23 อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าววา่ “ฝ่ายผลของพระ
วญิญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดีความสัตยซ่ื์อ 
ความสุภาพอ่อนนอ้ม การรู้จกับงัคบัตน” 

วกิฤตการ และววิฒันาการในชีวติ 

ชีวติคริสเตียน มีความสัมพนัธ์กบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิทั้งในทางวกิฤตการ และววิฒันาการ 
ท่ีวา่ วกิฤตการนั้นหมายถึงการท่ีเราเรียนรู้วา่ ชีวิตคริสเตียน คือชีวติแห่งความเช่ือ ไม่ใช่ชีวติท่ีข้ึนอยูก่บั
การปฏิบติั และไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ (“คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ”) ท่ีวา่ 
ววิฒันาการ หมายถึงชีวติท่ีด าเนินอยา่งสม ่าเสมอโดยฤทธ์ิเดช และการบงัคบับญัชาของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ และผลของพระวญิญาณก็จะบงัเกิดข้ึนในชีวติของเขา  

เราควรระมดัระวงัในเร่ือง การเสาะแสวงหาประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์ อยา่งพึ่งพิง
ความรู้สึกแปลก ๆ เราตอ้งยดึเอาพระวจนะของพระเจา้ เป็นรากฐานแห่งการเจริญเติบโตข้ึนในความ
เช่ือ พระธรรมเอเฟซสั 5:18 หนุนใจให้เรามีชีวติอยู ่ โดยการน าของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และโดยพึ่ง
ฤทธ์ิเดชของพระองค ์ พร้อมกบัค าหนุนใจ ในพระธรรม โคโลสี 3:16 ซ่ึงวา่ “จงใหพ้ระวาทะของพระ
คริสตด์ ารงอยูใ่นตวัท่านอยา่งบริบูรณ์” 
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ผลแห่งการท่ี พระวาทะของพระคริสตด์ ารงอยูใ่นตวัเราอยา่งบริบูรณ์ และการท่ีเรามีชีวติจิตใจ
ท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ จะท าใหเ้ราพดูถึงองคพ์ระเยซูคริสตแ์ละร้องเพลงสดุดี 
เพลงนมสัการ เพลงสรรเสริญ ดว้ยใจโมทนาและขอบพระคุณพระเจา้ 

พระวญิญาณประทานความเข้าใจในพระวจนะ อย่างแจ่มแจ้ง 

จ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีเราตอ้งรู้ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระวจนะของพระเจา้และพระวญิญาณของ
พระองค ์ เราไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจพระวจนะของพระเจา้ได ้ นอกจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิส่องสวา่งอยู่
ภายในชีวติจิตใจของเรา และพระองคท์รงกระท าการในชีวติจิตใจของเรา แต่พระองคท์รงเปล่ียนแปลง
ชีวติจิตใจของเรา นอกเหนือพระวจนะของพระเจา้ไม่ได ้ 

เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และพระวจนะของพระเจา้สมดุลกนัในชีวติของผูเ้ช่ือแลว้ ชีวติของผู ้
เช่ือจะมีฤทธ์ิเดชและเกิดผลมาก เป็นท่ีเทิดพระเกียรติและสง่าราศีขององคพ์ระเยซูคริสต ์ เม่ือเรายอมให้
พระวญิญาณบริสุทธ์ิควบคุมบงัคบับญัชาชีวติของเรา และประทานฤทธ์ิใหแ้ก่เราและเม่ือเราร าพึงถึง
พระวจนะของพระเจา้ และท่องจ าจนข้ึนใจชีวิตของเราก็จะส าแดงความสวา่งงามของพระคริสต ์และผล
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ดงัท่ีอาจารยเ์ปาโลไดร้ะบุไวใ้นพระธรรม กาลาเทีย 5:22,23 นั้น บวกกบัการท่ี
ชีวติของเราเกิดผลในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์ ยอ่มแสดงวา่องคพ์ระเยซูคริสตท์รงพระชนมอ์ยูใ่น
ชีวติจิตใจของเรา 

แทจ้ริง การมีชีวติจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น เป็นผลกระท าใหมี้
ชีวติอนัครบบริบูรณ์อยา่งเหลือลน้ คร้ังหน่ึงพระเยซูคริสตไ์ดป้ระกาศแก่ประชาชนวา่ “ถา้ผูใ้ดกระหาย 
ผูน้ั้นจงมาหาเราและด่ืม ผูท่ี้วางใจในตวัเรา ตามท่ีมีค าเขียนไวแ้ลว้วา่ แม่น ้าท่ีมีน ้ าธ ารงชีวติจะไหล
ออกมาจากภายในผูน้ั้น” ท่านอคัรสาวกยอห์นไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ “ส่ิงท่ีพระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระ
วญิญาณ ซ่ึงผูท่ี้วางใจในพระองคจ์ะไดรั้บ” 

น่ีแหละคือ “ชีวติท่ีครบบริบูรณ์” แต่ถึงกระนั้นก็มีคริสเตียนเป็นจ านวนมาก ท่ียงัไม่มี
ประสบการณ์เช่นน้ีเลย 
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4. เหตุใดคริสเตียนโดยทัว่ไป จึงไม่มชีีวติทีซ่าบซ่านล้นไปด้วย

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวติอยูโ่ดยปราศจากการเช่ือฟังพระเจา้ และชีวติจิตใจของเขามิได้
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดว้ยเหตุผลสองประการประการแรก ก็คือ เขาขาดความรู้
ความเขา้ใจ ประการท่ีสอง เขาขาดความเช่ือ 

ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ขา้พเจา้เช่ือวา่ คนท่ียงัไม่เป็นคริสเตียนนั้น ถา้เขารู้จกัวิธีท่ีจะเป็นคริสเตียน และเขา้ใจถึงชีวติ
อนัน่าต่ืนเตน้และมหศัจรรย ์ ท่ีพระเยซูคริสตป์ระทานใหแ้ก่ผูท่ี้ไวว้างใจและเช่ือฟังพระองค ์ เขาก็จะ
กลบัใจมาเช่ือเป็นคริสเตียน ท่านเคยคิดไหมวา่ ผูท่ี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะปฏิเสธไม่ยอมรับองค์
พระคริสต ์ ถา้หากเขาเขา้ใจถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา และรู้วา่พระองคจ์ะทรงยกโทษความผดิ
บาปของเขาและประทานชีวิตนิรันดร์ใหแ้ก่เขา และรู้วา่เขาสามารถรับชีวติใหม่ ท่ีเตม็ไปดว้ย
ความหมายและจุดมุ่งหมาย 

ผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียน ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีเขาจึงยงัคงด ารงชีวติอยูโ่ดยปราศจากการ
เช่ือฟังพระเจา้ ปฏิเสธความรัก และการอภยัโทษบาป และคริสเตียนท่ีอยูฝ่่ายเน้ือหนงัก็เช่นเดียวกนั เขา
ด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละปราศจากผล เพราะเขาไม่เขา้ใจวา่ องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิคือผูใ้ด และ
ชีวติท่ีมีฤทธ์ิเดช อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น น่าต่ืนเตน้และสดช่ืนเพียงไร  

นบัตั้งแต่วนิาทีแรกท่ีเราบงัเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ เราก็ไดรั้บฤทธ์ิเดชในการท่ีจะเจริญเติบโต
ข้ึน เป็นคริสเตียนท่ีสมบูรณ์ในพระคริสตแ์ลว้ แต่ถึงกระนั้น คริสเตียนโดยทัว่ไปยงัไม่เขา้ใจถึงวธีิท่ีจะ
ด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือ เขามีชีวติข้ึน ๆ ลง ๆ สุดแลว้แต่อารมณ์ 

ในพระธรรมโรม บทท่ี 7 อาจารยเ์ปาโลไดเ้ขียนบรรยายถึงลกัษณะของคริสเตียนท่ีอยูฝ่่ายเน้ือ
หนงัวา่ “ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจการกระท าของขา้พเจา้เอง เพราะวา่ขา้พเจา้มุ่งท าส่ิงท่ีขา้พเจา้ปรารถนาจะ
กระท า แต่กลบัท าส่ิงท่ีขา้พเจา้เกลียดชงันั้น โอ ขา้พเจา้เป็นคนท่ีน่าสมเพชรอะไรเช่นน้ี ใครจะช่วย
ขา้พเจา้ใหพ้น้จากร่างกายซ่ึงเป็นของความตายได”้ 
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คริสเตียนฝ่ายเนือ้หนัง 

ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 3 อาจารยเ์ปาโลไดบ้รรยายถึงลกัษณะคริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงั คริส
เตียนเช่นนั้นน่าสมเพชรจริง น่าสมเพชรยิง่กวา่ผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเสียอีก เขาเคยมีประสบการณ์
แห่งความยนิดี และพระพรในการสนิทสนมกบัพระเจา้ แต่เขาไดสู้ญเสียความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบั
พระองค ์ และไม่รู้วา่จะกลบัคืนดีกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร คริสเตียนชนิดน้ีจะไม่เคยมีความอ่ิมอกอ่ิมใจกบั
ชีวติเก่า ๆ ท่ีผา่นมา และขณะท่ีเขาเสาะแสวงหาสันติสุข และความสมหวงัในชีวติ เขาก็กลายเป็นคนท่ี
เห็นแก่ตวั แทนท่ีจะยดึเอาพระเยซูเป็นจุดศูนยก์ลางแห่งชีวิตของเขา 

ผลท่ีสุด เขายิง่มีความวุน่วายและกลุม้ใจ และไม่รู้วา่จะท าอยา่งไร เขาไม่ทราบถึงวธีิ ท่ีจะ
ด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือ เพราะเขาด ารงชีวิตอยูโ่ดยอารมณ์และความรู้สึกเขา อาศยัความพากเพียร
พยายามของตนเอง แทนท่ีเขาจะไวว้างใจพระเจา้ เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะหยดุย ั้งการมีชีวติฝ่ายเน้ือหนงั และ
เขาก็ไม่รู้จกัวธีิท่ีท่ีจะเป็นคริสเตียนเขม้แขง็ฝ่ายจิตวิญญาณดว้ย มีผูเ้ดียวท่ีสามารถเปล่ียนแปลงชีวติของ
เขาใหม่ได ้คือองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

จงจ าไวว้า่ เม่ือสมยัองคพ์ระเยซูคริสตย์งัทรงพระชนมอ์ยูใ่นโลกน้ี พระองคไ์ดต้รัสไวว้า่ เราผู ้
เป็นคริสเตียน จะกระท าการใหญ่ยิง่กวา่พระองค ์ เราจะกระท าการใหญ่ยิง่กวา่พระเยซูไดอ้ยา่งไร 
นอกจากอาศยัฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิเท่านั้น 

ใหเ้ราคิดดูซิวา่ ชีวติคริสเตียนคือชีวิตแห่งความมหศัจรรย ์ เป็นชีวติท่ีเหนือชีวิตธรรมดา 
เร่ืองราวของคริสเตียน ไม่ใช่ส่ิงท่ีเรากระท าเพื่อพระเจา้ แต่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงกระท าเพื่อเราต่างหาก 
ถา้ปราศจากความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ เราจะเป็นคริสเตียนไม่ได ้ และถา้ปราศจากการพึ่งพา
พระองคทุ์กเวลานาทีแลว้ เราไม่สามารถท่ีจะด าเนินชีวิตคริสเตียนไดเ้ลย เม่ือชีวติจิตใจของเราซาบซ่าน
เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ องคพ์ระเยซูคริสตจึ์งทรงด ารงพระชนมชี์พของพระองคใ์นตวัเรา 
และผา่นตวัเรา 
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ด ารงชีวติฝ่ายวญิญาณอย่างแร้นแค้น 

คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่เขา้ใจถึงวธีิรับเอาฤทธ์ิเดชแห่งการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระคริสตโ์ดย
ความเช่ือ ผลท่ีสุดเขาจะมีชีวติฝ่ายจิตวญิญาณอยา่งแร้นแคน้ โดยท่ีเขาหารู้ไม่วา่เขามีความมัง่คัง่อยูใ่น
องคพ์ระคริสต ์

ดงัจะเห็นจากเร่ืองนายเยทส์ต่อไปน้ี ท่ีรัฐเทก็ซสั มีบ่อน ้ามนัท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ห่งหน่ึงช่ือวา่ บ่อ
น ้ามนั เยทส์ ในสมยัท่ีสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเงินฝืดนั้น บริเวณท่ีเป็นบ่อน ้ามนัน้ี ใชเ้ป็นทุ่งเล้ียง
แกะ ซ่ึงมีนายเยทส์เป็นเจา้ของนายเยทส์มีรายไดน้อ้ย ไม่คุม้กบัค่าปศุสัตวท่ี์ลงทุน และค่าจ านองท่ีดิน 
จนเกือบท าให้เขาสูญเสียท่ีดินผนืน้ีอยูแ่ลว้ เน่ืองจากเงินทองไม่มีพอเล้ียงครอบครัว ฉะนั้นเขาจึงพึ่ง
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเหมือนครอบครัวคนจนทั้งหลาย 

วนัแลว้วนัเล่า ขณะท่ีเขาน าฝงูแกะไปเล้ียงตามเนินทุ่งของเขา เขาก็หวนคิดวา่ จะท าอยา่งไรจึง
จะมีเงินมาใชห้น้ีสินให้หมดไป วนัหน่ึงมีนกัธรณีวทิยา เดินทางมาส ารวจน ้ามนัในต าบทน้ี นกั
ธรณีวทิยาขอส ารวจท่ีดินของนายเยทส์เพื่อดูวา่จะมีน ้ามนับา้งหรือไม่ นายเยทส์ตกลงท าสัญญาใหเ้จาะ
หาน ้ามนัในท่ีดินของเขาทนัที 

บ่อทีเ่ป่ียมล้น 

เม่ือพนกังานเจาะฟ้ืนดินถึงระดบั 1,115 ฟุต เขาคน้พบบ่อน ้ามนัมหึมา การสูบน ้ามนัจากบ่อ
แรกสูบน ้ามนัข้ึนมาได ้ วนัละ 80,000 ถงัใหญ่ และบ่ออ่ืน ๆ อีกสามารถสูบน ้ามนัข้ึนมาไดถึ้งสองเท่า 
สามสิบปีหลงัจากท่ีคน้พบน ้ามนัในท่ีดินผืนนั้น รัฐบาลไดไ้ปส ารวจอีก และพบบ่อใหม่ ซ่ึงสามารถจะ
สูบน ้ามนัข้ึนมาไดว้นัละ 125,000 ถงัใหญ่ นายเยทส์เป็นเจา้ของบ่อน ้ามนัเหล่านั้นทั้งหมด ตั้งแต่วนัท่ี
เขาซ้ือท่ีดินผืนน้ี เขามีกรรมสิทธ์ิในสินแร่นั้น แต่ถึงกระนั้นเขามีชีวิตอยูอ่ยา่งน่าสมเพชร คิดดูซิวา่ เขา
เป็นมหาเศรษฐี แต่วา่เขามีชีวติอยูอ่ยา่งแร้นแคน้ ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น แน่ละ เขาไม่รู้วา่ ท่ีดินของตนมี
บ่อน ้ามนั เขามีกรรมสิทธ์ิครอบครอง แต่วา่เขายงัไม่ไดรั้บผลประโยชน์จากกรรมสิทธ์ินั้น 

ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ จะหาตวัอยา่งอะไรมาเปรียบเทียบกบัชีวติคริสเตียนไดดี้กวา่น้ี วนิาทีแรกท่ี
เรามาเป็นบุตรของพระเจา้โดยความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ เราก็กลายเป็นทายาทของพระเจา้แลว้ 
และความมัง่คัง่ของพระองคท์ั้งหมด ทรงจดัสรรไวส้ าหรับเรา ทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการรวมทั้งสติปัญญา 
ความรัก ฤทธ์ิเดช ในการเป็นพยานใหเ้กิดผลเพื่อพระคริสตน์ั้น ทรงมีไวส้ าหรับเราพร้อมแลว้แต่ถึง
กระนั้น คริสเตียนส่วนมาก ก็ยงัมีชีวติอยูอ่ยา่งแร้นแคน้ฝ่ายจิตวญิญาณ เพราะวา่เขาไม่รู้จกัวธีิท่ีจะรับ
เอาความมัง่คัง่ฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจา้ ซ่ึงเขาเองมีกรรมสิทธ์ิครอบครองอยูแ่ลว้ เช่นเดียวกบัชีวิต
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ของนายเยทส์ ก่อนท่ีแกจะคน้พบบ่อน ้ามนันั้น คริสเตียนเหล่านั้นก็ด ารงชีวติอยู ่ โดยท่ีไม่รู้วา่ตวัเองมัง่
คัง่ฝ่ายจิตวิญญาณมากเท่าใด 

ขาดความเช่ือ 

การขาดความเขา้ใจไม่ใช่เหตุผลอยา่งเดียว ท่ีท าใหค้ริสเตียนไม่มีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คริสเตียนเป็นจ านวนมากไม่ค่อยไวว้างใจพระเจา้ คริสเตียนหลายคน
อาจจะรู้ความจริงแลว้ แต่วา่โดยเหตุผลบางประการเขายงัไม่เขา้ใจซ้ึงถึงความรักของพระเจา้ เขามีความ
กลวัพระองค ์เหตุฉะนั้นเขาจึงไม่ไวว้างใจพระองค ์

การไวว้างใจก็คือความเช่ือนัน่เองและ “ถา้ไม่มีความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ไม่ได้
เลย” ท่านผูเ้ป็นบิดามารดา ท่านจะคิดเห็นอยา่งไร ถา้ลูกของท่านมาหาท่านแลว้พดูวา่ “คุณพอ่ คุณแม่ 
หนูไม่รักคุณพ่อคุณแม่หรอก หนูไม่ไวว้างใจพอ่แม่หรอก “ท่านจะเสียใจมาเพียงไร คริสเตียนทั้งหลายก็
เช่นเดียวกนั โดยกิริยาท่าทางแลว้ เราด าเนินชีวติอยูเ่ปรียบประดุจวา่ พระเจา้ไม่มีเลยหรือเพียงแต่
นมสัการพระองคด์ว้ยริมฝีปากของเรานั้น เราไม่ยอมเช่ือพระสัญญาของพระองค ์ ท่ีบนัทึกไวใ้นพระ
วจนะของพระองค ์

คนเป็นจ านวนมาก ไม่กลา้ท่ีจะกลบัใจมาเป็นคริสเตียนเพราะกลวัวา่ พระเจา้จะเรียกร้องใหเ้ขา
กระท าส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ เช่นพระองคจ์ะเปล่ียนแผนการชีวติของเขา เรียกร้องให้เขาน าทรัพยส์มบติัอนั
ล ้าค่าไปแจกจ่าย หรือยกเอาความสนุกสนานไปจากชีวิตของเขาเสีย และบงัคบัใหเ้ขาทนต่อความ
วปิโยคในชีวติ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

ศิษยาภิบาลหนุ่มซ่ึงไดรั้บปริญญาจากมหาวทิยาลยัศาสนศาสตร์กล่าวกบัขา้พเจา้วา่ “ผมไม่เคย
ถวายชีวติใหแ้ก่องคพ์ระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงเลย เพราะผมกลวัวา่พระองคจ์ะกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อ
ชีวติของผม” เขากล่าวกบัขา้พเจา้วา่ หลายปีมาแลว้ เขามีความคิดวา่ ถา้เขาถวายชีวิตจิตใจให้แก่พระ
คริสต ์ บิดามารดาของเขาจะประสบอุบติัเหตุและสูญเสียชีวติอยา่น่าสยดสยอง ศิษยาภิบาลหนุ่มผูน้ี้ไม่
กลา้ถวายตวัดว้ยความจริงใจแด่พระเจา้ เพราะกลวัวา่บิดามารดาจะสูญเสียชีวติ คิดวา่พระเจา้จะทรงใช้
ประสบการณ์อยา่งนั้น เป็นเคร่ืองพิสูจน์ความจริงใจในการถวายตวัของเขา 

ท่านสามารถวางใจพระเจ้าได้ 

ท่านคิดหรือวา่พระบิดาผูป้ระกอบไปดว้ยความรักจะทรงกระท าเช่นนั้น ท่านเคยคิดไหมวา่ 
ใครใส่ความคิดเช่นนั้นเขา้ไปในจิตใจของเขา แน่นอน ไม่ใช่พระเจา้ เป็นพญามารต่างหาก พญามารเคย
พดูกบัอาดามและเอวาหลายศตวรรษล่วงมาแลว้วา่ “ท่านไวว้างใจในพระเจา้ไม่ไดห้รอก” แต่ขา้พเจา้ขอ
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พดูวา่ ท่านไวว้างใจพระเจา้ไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะพระองคท์รงรักท่านและเป็นผูเ้หมาะสมต่อการ
ไวว้างใจของท่าน 

สมมุติวา่ลูกชายทั้งสองของขา้พเจา้เดินเขา้มาหาขา้พเจา้กล่าววา่ “คุณพอ่ครับ พวกผมรักคุณพอ่
มาก และอยากกระท าทุกส่ิงท่ีคุณพอ่ประสงคจ์ะใหพ้วกผมกระท าตั้งแต่น้ีต่อไป จนตลอดชีวติของพวก
ผม” ท่านคิดวา่ขา้พเจา้จะมีปฏิกิริยาสนองตอบลูก ๆ ของขา้พเจา้อยา่งไร 

ถา้ขา้พเจา้จะสนองตอบต่อลูกชายทั้งสองเหมือนดงัความคิดของคนทั้งหลาย เหมือนดงั
ความคิดของคนบางคนท่ีเขา้ใจวา่พระเจา้จะสนองตอบต่อเขา เม่ือเขามอบถวายชีวติแก่พระองค ์ขา้พเจา้
ควรจะจบัไหล่ลูกชายเขยา่ มองหนา้เขาทั้งสองอยา่งขมึงตึง กล่าววา่ “ฉนัรอคอยโอกาสน้ีมานานแลว้ 
ฉนัจะท าใหเ้ธอทั้งสองเสียใจในการตดัสินใจในคร้ังน้ีไปชัว่ชีวติ ฉนัจะไม่ยอมใหพ้วกเธอมีความ
สนุกสนานในชีวติเลย ฉนัจะบงัคบัใหพ้วกเธอท าทุกส่ิงท่ีพวกเธอไม่อยากท า” 

คนเป็นอนัมากเขา้ใจวา่ น่ีคือวธีิการท่ีพระเจา้จะทรงกระท าแก่เขา เม่ือเขาเขา้มาหาพระองคท์ูล
วา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ขอมอบชีวิตจิตใจทุกอยา่งใหแ้ก่พระองค”์ เขาไม่รู้เลยวา่พระเจา้ทรงรัก
เขามากแค่ไหน ท่านรู้ไหนวา่ขา้พเจา้จะสนองตอบแก่บุตรชายอยา่งไร ถา้เขามาหาขา้พเจา้ดว้ยลกัษณะ
เช่นนั้น ขา้พเจา้จะเอาแขนโอบกอดเขา และพดูวา่ “พอ่รักลูกดว้ยเหมือนกนั พอ่ซ้ึงใจมากท่ีรู้วา่ ลูกรัก
พอ่มากมายถึงขนาดนั้น น่ีเป็นของขวญัล ้าค่าท่ีลูกมอบให้แก่พอ่” 

พระเจ้าทรงรักท่าน 

ท่านคิดหรือวา่ พระเจา้จะทรงรักและทรงเป็นห่วงต่อบุตรของพระองคน์อ้ยกวา่นั้น พระองคไ์ด้
ทรงพิสูจน์แลว้หลายคร้ังหลายหนวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูป้ระกอบไปดว้ยความรัก เป็นผูส้มควร
ต่อการไวว้างใจของเรา พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสเพื่อหนุนน ้าใจเราไวว้า่ “เหตุฉะนั้น ถา้ท่านทั้งหลายเองผู ้
เป็นคนบาป ยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตนยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผูส้ถิตอยูใ่นสวรรคจ์ะ
ประทานของดี แก่ผูที้ขอต่อพระองค”์ 

นกัศึกษาและผูใ้หญ่เป็นจ านวนมากมาหาขา้พเจา้ เพื่อปรึกษาหารือถึงแผนการของพระเจา้ใน
ชีวติของเขา บ่อยคร้ังเขามีความกลวัถึงส่ิงท่ีพระเจา้จะเรียกร้องใหเ้ขากระท า ปกติขา้พเจา้จะถามเขาวา่ 
“ท่านเช่ือวา่พระเจา้ทรงรักท่านไหมท่านเช่ือวา่พระเจา้ทรงมีแผนการอนัประเสริฐส าหรับชีวติของท่าน
ไหม ท่านเช่ือวา่พระองคท์รงมีฤทธ์ิเดชท่ีจะน าทาง และอวยพรชีวิตของท่าน ในเม่ือท่านไวว้างใจใน
พระองค”์ ส่วนมากเขาจะตอบวา่ “ครับ ผมเช่ือ” และแลว้ขา้พเจา้จะถามเขาต่อไปวา่ “ท่านพร้อมท่ีจะ
ไวว้างใจพระองคเ์ด๋ียวน้ี เพื่อพระองคจ์ะทรงน าชีวิตของท่านและประทานฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ท่านในการ
ด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิ ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสตใ์หเ้กิดผลไหม” เม่ือถึงขั้นน้ีแลว้คนส่วนมาก
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จะถวายตวัต่อพระเจา้ โดยไม่มีขอ้แม ้ เขาเร่ิมมีความเขา้ใจถึงความรู้สึก และความสงสัยท่ีมีอยูใ่นชีวติวา่ 
ศตัรูฝ่ายจิตวิญญาณของเขา คือพญามารซานตาน เป็นผูท่ี้ท  าใหเ้ขาคิดผดิเช่นนั้น 

พระพรสนองตอบ 

เม่ือท่านถวายชีวิตแด่องคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่านไม่ตอ้งกงัวลใจวา่ จะมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนแก่
ท่าน หรือบางทีท่านอาจกลวัวา่ พระเจา้จะเอาความสนุกสนานไปจากชีวติของท่านเสีย หรือพระองคจ์ะ
บงัคบัใหท้่านละทิ้งธุรกิจ และงานอาชีพของท่าน หรือบงัคบัใหท้่านถวายทรัพยส์มบติัของท่านหรือ
กระท าใหท้่านตอ้งสูญเสียมิตรภาพ หรือคนรักของท่านบางทีท่านอาจจะกลวัวา่ พระองคจ์ะส่งท่านไป
เป็นมิชชนันารีท่ีมุมโลกแห่งใดแห่งหน่ึง ซ่ึงท่านอาจจะเสียชีวติเพื่อพระองคท่ี์นัน่ 

อาจจะเป็นไปได ้ พระองคอ์าจเรียกร้องใหท้่านกระท าส่ิงเหล่านั้นท่ีกล่าวมาแลว้ ถา้พระองคจ์ะ
กระท าเช่นนั้นจริงท่านจะมีความปล้ืมปิติยนิดีในสิทธิพิเศษ ท่ีท่านไดถ้วายชีวติเพื่อพระเจา้ และ
พระองคจ์ะทรงอวยพรเป็นการตอบแทนท่ีท่านไดไ้วว้างใจและเช่ือฟังพระองค ์ คริสเตียนหลายคนท่ี
ก าลงัรับใชพ้ระเจา้อยูใ่นท่ีกนัดารห่างไกลความเจริญ แต่ยงัมีความสุขมาก บางคนไดล้ะทิ้งทรัพยส์มบติั
และช่ือเสียง เพื่อติดตามพระองค ์ พระคริสตธรรมคมัภีร์เตือนให้เราระลึกวา่ “พระเนตรของพระเจา้ไป
มาอยูเ่หนือแผน่ดินโลกทั้งส้ิน เพื่อส าแดงฤทธานุภาพของพระองค ์ โดยเห็นแก่ผูเ้หล่านั้นท่ีมีใจจริงต่อ
พระองค”์ 

ท่านสามารถท่ีจะไวว้างใจพระเจา้ได ้ ถา้พระองคท์รงน าท่านใหเ้สียสละส่ิงหน่ึงใด พระองคจ์ะ
อวยพรตอบแทนท่านเป็นหลายเท่า พระเจา้สมควรจะรับความไวว้างใจของเราทุกประการ ขา้พเจา้ขอ
เชิญชวนท่านใหเ้ขา้มาหาองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่งจริงใจ และทูลต่อพระองคว์า่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
ขา้พเจา้ ขอพระองคท์รงรับชีวติของขา้พเจา้ เพื่อพระเกียรติของพระองคเ์ถิด” ท่านไม่ตอ้งกลวัส่ิงท่ี
พระองคจ์ะทรงกระท าในชีวิตของท่าน เหมือนท่ีพระองคท์รงเตือนให้เราระลึกอยูเ่สมอในพระธรรม 1 
ยอห์น 4:18 วา่ “ในความรักนั้นไม่มีความกลวั แต่ความรักท่ีสมบูรณ์นั้นก็ไดข้จดัความกลวัเสีย เพราะ
ความกลวัเท่ากบัการลงโทษ และผูท่ี้ยงัมีความกลวัก็ยงัไม่มีความรักสมบูรณ์” พระวจนะของพระเจา้
และประสบการณ์ของคนเป็นจ านวนมาก ตลอดหลายศตวรรษท่ีผา่นมาไดเ้ป็นพยานหลกัฐานใหเ้รารู้วา่ 
เราสามารถไวว้างใจพระเจา้ โดยการถวายชีวติจิตใจของเราทั้งหมดแด่พระองค ์
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5. ท าอย่างไร ชีวติจิตใจของเราจึงจะซาบซ่านเป่ียมล้นไปด้วย

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

เรามีชีวิตจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ ท่านมาเป็นคริส
เตียนอยา่งไร ก็โดยความเช่ือ “ซ่ึงท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัเราทั้งหลายกระท าเอง แต่พระเจา้ประทานให ้ความรอดนั้นจะเน่ืองดว้ยการกระท าก็หามิได ้เพื่อมิให้
คนหน่ึงคนใดอวดได”้ “เหตุฉะนั้นเม่ือท่านไดรั้บพระเยซูคริสตเจา้แลว้ฉนัใด จงปฏิบติัพระองคด์ว้ย
ฉะนั้น เราตอ้นรับเอาองคพ์ระคริสตโ์ดยความเช่ือ เราด าเนินชีวิตโดยความเช่ือ ทุกส่ิงท่ีเรารับจากพระ
เจา้ตั้งแต่วนิาทีท่ีเราบงัเกิดใหม่ฝ่ายวญิญาณ จนกระทัง่เวลาท่ีเราตาย เรารับเอาโดยความเช่ือเท่านั้น ท่าน
ตอ้งการท่ีจะใหชี้วติจิตใจของท่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่านสามารถท่ีจะรับเอา
พระองคไ์ปเด๋ียวน้ี โดยความเช่ือ 

ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งวงิวอนขอต่อพระเจา้ เพื่อท่ีจะให้องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิซาบซ่านเป่ียมลน้
อยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งท าส่ิงใดเพื่อแลกเปล่ียน เช่น ถือศีลอดอาหาร หรือร้องไห้
คร ่ าครวญ เม่ือก่อนนั้นขา้พเจา้เคยท าเช่นนั้นมามากแลว้ แต่วนัหน่ึงขา้พเจา้ไดอ่้านพระคริสตธรรม
คมัภีร์และพบวา่ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยูโ่ดยความเช่ือ” เราไม่สามารถท่ีจะหาส่ิงใดมา
แลกเปล่ียนกบัความสมบูรณ์อนัเตม็เป่ียมของพระเจา้ได ้เรารับเอาโดยความเช่ือเท่านั้น 

สมมุติวา่ท่านตอ้งการเอาเช็คไปข้ึนเงินจ านวนร้อยเหรียญถา้หากท่านมีเงินฝากอยูใ่นธนาคาร
นั้น เป็นจ านวนหลายพนัเหรียญ ท่านจะไปคุกเข่าลงออ้นวอนขอข้ึนเงินจ านวนร้อยเหรียญนั้นหรือ หรือ
ท่านจะพดูวา่ “โอ ขอทรงกรุณาจ่ายเงินตามเช็คใบน้ีเถิดครับ” เปล่าเลย น่ีมิใช่วธีิท่ีท่านไปข้ึนเงินใน
ธนาคาร ท่านเพียงแต่สลกัหลงัเช็คเอาไวท่ี้ช่องจ่ายเงิน แลว้ก็คอยรับเงินของท่านเท่านั้น 
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คริสเตียนมากมายหลายลา้นคน ก าลงัวงิวอนทูลขอต่อพระเจา้ เช่นเดียวกบัท่ีขา้พเจา้เคยท า เขา
วงิวอนทูลส่ิงท่ีพระเจา้มีพร้อมไวส้ าหรับเขาแลว้ แทนท่ีเขาจะรอคอยและขอรับเอาโดยความเช่ือเท่านั้น 
เขาก าลงัเสาะแสวงหาประสบการณ์ทางอารมณ์ โดยท่ีหารู้ไม่วา่ กิริยาท่าทางของเขานั้น เป็นท่ีสบ
ประมาทพระเจา้ ซ่ึงเป็นเหมือนการปฏิเสธความเช่ือ เพราะถา้ปราศจากความเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีโปรด
ปรานของพระเจา้ก็หามิได ้

จิตใจทีเ่ตรียมพร้อม 

ถึงแมว้า่ท่านจะมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่าน เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ คือ
โดยความเช่ือเท่านั้นแต่ท่านจ าเป็นจะตอ้งรู้ถึงเง่ือนไขบางอยา่ง ในการเตรียมจิตใจของท่านไว ้ เพื่อ
ตอ้นรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ประการแรก ท่านตอ้งมีความประสงคท่ี์จะด ารงชีวิตอยูโ่ดยชอบพระทยัพระเจา้ พระเจา้ทรง
สัญญาไวว้า่ “บุคคลผูใ้ดหิวกระหายความชอบธรรม ผูน้ั้นเป็นสุข เพราะวา่พระเจา้ทรงใหอ่ิ้มบริบูรณ์” 

ประการท่ีสอง ท่านพร้อมท่ีจะถวายชีวติจิตใจของท่านใหแ้ด่องคพ์ระคริสต ์ ดงัท่ีพระบญัชา
ของพระเจา้บนัทึกไวใ้นพระธรรมโรม 12:1,2 “พี่นอ้งทั้งหลาย ดว้ยเหตุน้ีโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณา
ของพระเจา้ ขา้พเจา้วงิวอนท่านทั้งหลายใหถ้วายตวัของท่านแก่พระองค ์ เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิต 
อนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ซ่ึงเป็นการนมสัการ โดยวญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย อยา่
ประพฤติตามอยา่งคนในยคุน้ี แต่จงรับการเปล่ียนแปลงจิตใจ แลว้อุปนิสัยของท่านจึงจะเปล่ียนใหม่ 
เพื่อท่านจะไดท้ราบน ้าพระทยัของพระเจา้ จะไดรู้้วา่อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบพระทยั และอะไรดียอด
เยีย่ม” 

สารภาพความบาปทุกอย่าง 

ประการท่ีสาม จงสารภาพความบาปทุกอยา่งในชีวติของท่าน ท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช้ีให้
ท่านทราบ เพื่อท่านจะไดรั้บการอภยัโทษจากพระเจา้ ตามพระสัญญาของพระองค ์ ในพระธรรม 1 
ยอห์น 1:9 “ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษ
ของเรา และจะทรงช าระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั้งส้ิน” 

ถา้ท่านไดก้ระท าผดิต่อพี่นอ้งคนหน่ึงคนใด หรือท่านไดห้ยบิเอาส่ิงของอนัหน่ึงอนัใดท่ีไม่ใช่
ของท่านไป ถา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดช้ี้ใหท้่านเห็น ท่านก็จงเอาส่ิงนั้นไปคืนแก่เจา้ของ ถา้หากท่านไม่
ยอมเช่ือฟังพระองค ์ ท่านก็จะขาดพระพร พระพรอนัลน้เหลือของพระวญิญาณของพระเจา้จะมาถึงผูท่ี้
เช่ือฟังพระองคอ์ยา่งเตม็ใจเท่านั้น 
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พระเยซูทรงสัญญาวา่ “ผูใ้ดท่ีมีบญัญติัของเราและประพฤติตามบญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละเป็นผูท่ี้
รักเรา และผูท่ี้รักเรานั้น พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะส าแดงตวัใหป้รากฏแก่
เขา” 

ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกทีวา่ การท่ีเราจะมีชีวติจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น 
ไม่ใช่เพียงเพราะเราประสงคจ์ะใหเ้ป็นเช่นนั้น หรือมิใช่เพราะเราสารภาพความบาปของเรา หรือมิใช่
เพราะเราไดถ้วายชีวติจิตใจเป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวติอยู ่ แต่เป็นไปโดยความเช่ือเท่านั้นเง่ือนไขประการ
ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ี เป็นแต่เพียงส่ิงท่ีเราควรจะกระท าในการเตรียมจิตใจ ในการตอ้นรับองคพ์ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระบัญชาและพระสัญญา 

มีสองค าท่ีเราควรจะจ าไวเ้ป็นอยา่งดี ค  าแรกเป็นพระบญัชา ในพระธรรมเอเฟซสั 5:18 พระเจา้
ทรงบญัชาให้เรารับเอาพระวิญญาณบริสุทธ์ิอยา่งเตม็เป่ียม “อยา่เมาเหลา้องุ่น ซ่ึงกระท าใหเ้สียคน แต่จง
ใหชี้วติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ถา้เราไม่ยอมท าตามพระบญัชา 
เราก็เป็นผูฝ่้าฝืนพระบญัชาของพระองค ์ และมีอีกค าหน่ึง คือค าวา่ พระสัญญา พระสัญญาของพระเจา้ 
ช่วยใหเ้รากระท าตามพระบญัชาของพระองค ์ “น่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค ์ คือถา้เราทูลขอส่ิงใด 
ท่ีเป็นพระประสงคข์องพระองค ์ พระองคก์็จะทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้วา่พระองคจ์ะทรงโปรดฟัง
เราเม่ือทูลขอส่ิงใด ๆ เราก็รู้วา่ เราไดรั้บส่ิงท่ีเราทูลขอนั้นจากพระองค”์ 

 
 
 
 
 
บดัน้ีท่านคิดไหมวา่ เป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ ท่ีจะใหชี้วิตจิตใจของท่านซาบซ่าน เป่ียมลน้ไป

ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิและอยูภ่ายใตก้ารครอบครองของพระองค ์ แน่ละน่ีคือน ้าพระทยัของพระเจา้ 
เพราะเป็นพระบญัชาของพระองค ์บดัน้ี ขอใหท้่านจงทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงเติมชีวิตของท่านใหเ้ป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไม่ใช่เพราะท่านเป็นผูเ้หมาะสม แต่เป็นเพราะพระองคไ์ดท้รงสัญญาไว้
เช่นนั้น 

ถา้ท่านเป็นคริสเตียนแลว้ องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นชีวติของท่านแลว้ เพราะฉะนั้น
ท่านไม่จ  าเป็นจะตอ้งอญัเชิญใหพ้ระองคเ์ขา้มาในชีวติของท่านอีก พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จเขา้มา
ในชีวติของท่าน เม่ือท่านเช่ือเป็นคริสเตียน เพราะพระเยซูไดท้รงสัญญาวา่ พระองคจ์ะไม่ทรงละทิ้ง
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ท่านเลย ในวนิาทีแรกท่ีท่านรับเอาองคพ์ระคริสตพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จเขา้มาในชีวติของท่าน 
พระองคไ์ดท้รงกระท าใหท้่าน มีชีวติใหม่และบงัเกิดใหม่ เป็นบุตรของพระเจา้ ชีวติของท่านไดรั้บบพั
ติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อเขา้ส่วนในพระกายของพระคริสต ์เหมือนท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรม 1 
โครินธ์ 12:13 วา่ “เราทั้งหลายไดรั้บบพัติศมาโดยพระวิญญาณองคเ์ดียว เขา้เป็นกายเดียวกนั” 

เม่ือท่านตอ้นรับพระคริสตเ์ขา้มาในชีวติจิตใจ พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จเขา้มาสถิตอยูใ่น
ชีวติของท่าน พระองคท์รงกระท าใหท้่านบงัเกิดใหม่ และท่านไดรั้บบพัติศมาโดยพระองค ์การมีชีวติท่ี
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น มิใช่เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียวแลว้ก็คง
อยูเ่สมอไปเป็นนิตย ์ ในพระธรรม เอเฟซสั 5:18 พระเจา้ทรงบญัชาให้เรามีชีวิตจิตใจท่ีซาบซ่าน เป่ียม
ลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูเ่ร่ือย ๆ เป็นวถีิชีวติ เพื่อพระองคจ์ะครอบครองบงัคญับญัชาชีวิต
จิตใจของเรา และประทานฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรา 

อนัท่ีจริงแลว้ ไม่มีขอ้พระธรรมแมแ้ต่ขอ้เดียวท่ีสอนวา่ เราจ าเป็นตอ้งอธิษฐานทูลขอต่อพระ
เจา้ เพื่อจะใหพ้ระองคท์รงเติมพระวญิญาณบริสุทธ์ิใหเ้ต็มเป่ียมอยูใ่นชีวติของเรา เรารับเอาดว้ยความ
เช่ือเท่านั้น ความเช่ือของเราอยูใ่นพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์ ฉะนั้นขา้พเจา้จึงขอแนะน าให้
ท่านอธิษฐานขอใหชี้วติจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกซ่ึงความเช่ือของท่านในพระบญัชา และพระสัญญาของพระองค ์ พระเจา้ทรงกระท าใหชี้วติ
ของท่านซาบซ่าน เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ มิใช่เพราะท่านอธิษฐาน แต่เพราะท่านไดรั้บเอา
โดยความเช่ือ โดยการไวว้างใจพระองค ์

วนัหน่ึงขณะท่ีขา้พเจา้อ่านพระธรรมโรม บทท่ี 8 ขา้พเจา้มีความโล่งใจจริง ๆ ท่ีไดอ่้านพบวา่ 
“ใจสมกบัเน้ือหนงันั้นก็เป็นศตัรูต่อพระเจา้ หาไดอ้ยูใ่ตบ้งัคบัพระบญัญติัของพระเจา้ไม่ และท่ีจริงจะ
อยูใ่ตบ้งัคบัพระบญัญติันั้นไม่ได”้ ขา้พเจา้พยายามประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ แต่นัน่เป็น
ส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวไวว้า่ “จิตใจก็เป็นตวัล่อลวงเหนือกวา่ส่ิงอ่ืนใดทั้งหมด 
มนัเส่ือมทรามอยา่งร้ายทีเดียว” เพราะเหตุน้ีขา้พเจา้จึงไม่มีความหวงัใด ๆ ท่ีจะประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีพอ
พระทยัพระเจา้ มีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะกระท าใหพ้ระองคพ์อพระทยั ก็คือโดยทางแห่งความเช่ือ อาจารย์
เปาโลไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวใ้นพระธรรมกาลาเทียวา่ “ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้เอง ไม่
มีชีวติอยูต่่อไป แต่พระคริสตต่์างหาก ท่ีทรงมีชีวิตอยูใ่นขา้พเจา้ ชีวติซ่ึงขา้พเจา้ด าเนินอยูใ่นร่างกาย
ขณะน้ี ขา้พเจา้ด าเนินอยูโ่ดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจา้ ผูไ้ดท้รงรักขา้พเจา้ และทรงสละพระองค์
เอง เพื่อขา้พเจา้” 
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นายใหม่ – ชีวติใหม่ 

บุคคลผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตโดยความเช่ือ ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวิญญาณ มีนายใหม่ องค์
พระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวว้า่ “ถา้ผูใ้ดใคร่ตามเรามา ใหผู้น้ั้นเอาชนะตวัเอง และรับกางเขนของตนแบก
ตามเรามา” “ถา้เมล็ดขา้วไม่ไดต้กลงไปในดิน และเป่ือยเน่าไปแลว้ ก็คงอยูเ่ป็นเมล็ดเดียว แต่ถา้เป่ือย
เน่าไปแลว้จะงอกข้ึนเกิดผลมาก” แน่นอนทีเดียว ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะบงัคบับญัชาตวัเอง และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงบงัคบับญัชาชีวติจิตใจของขา้พเจา้ในเวลาเดียวกนัได ้ ถา้ขา้พเจา้ยงับงัคบับญัชา
ตวัเองอยู ่ องคพ์ระคริสตก์็ไม่สามารถท่ีจะนัง่อยูบ่นบลัลงักชี์วติของขา้พเจา้ได ้ ฉะนั้นจ าเป็นท่ีขา้พเจา้
ตอ้งสละบลัลงักน์ั้นใหแ้ก่พระองค ์ การกระท าเช่นนั้น จะตอ้งกระท าโดยความเช่ือ เพื่อเป็นการ
แสดงออกในทางเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอถวายบลัลงักแ์ห่งชีวติของขา้พเจา้ใหแ้ก่พระองค ์
และโดยความเช่ือ ขา้พเจา้จึงพึ่งอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระองคแ์ละมีชีวติอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิ และเกิดผลเพื่อ
พระองค ์

พระบญัชาของพระเจา้ในพระธรรม เอเฟซสั 5:18 มีไวส้ าหรับผูเ้ช่ือทุกคน ในการท่ีจะมีชีวติ
จิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระองค ์ และ
รับฤทธ์ิเดชของพระองคเ์ร่ือย ๆ ไปในชีวติประจ าวนัของเรา และพระสัญญาของพระองคใ์นพระธรรม 
1 ยอห์น 5:14,15 นั้น มีไวส้ าหรับผูเ้ช่ือทุกคนเช่นเดียวกนั เม่ืออธิษฐานขอตามพระทยัของพระองค์ 
พระองคท์รงสดบัฟังและทรงตอบ ฉะนั้นถา้ท่านอธิษฐานขอใหพ้ระองคท์รงกระท าใหชี้วติจิตใจของ
ท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะทรงสดบัฟังและตอบค าอธิษฐานของ
ท่าน 

อย่างพึง่พงิความรู้สึก 

อยา่คิดวา่ ท่านจะรับประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ทางอารมณ์ ท่านจ าไดไ้หมวา่ท่านไดต้อ้นรับเอา
พระเยซูคริสตอ์ยา่งไร ท่านเป็นคริสเตียนเพราะความรู้สึกทางอารมณ์บงัคบัท่าน หรือท่านอาจมี
ความรู้สึกทางอารมณ์เจือปนอยูใ่นขณะท่ีท่านตอ้งรับเอาพระเยซูคริสต ์ แต่วา่ถา้ชีวิตคริสเตียนของท่าน
ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกนั้น ท่านเป็นคริสเตียนโดยความเช่ือไม่ได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนไวว้า่ “ซ่ึงเรา
ทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเช่ือ” 

ประสบการณ์ทางอารมณ์ เป็นแต่เพียงผลพลอยได ้ ซ่ึงเน่ืองมาจากความเช่ือของท่าน ท่ี
แสดงออกในการเช่ือฟังพระองค ์ พระวิญญาณบริสุทธ์ิมิไดเ้สด็จเขา้สู่ชีวิตจิตใจของเราเพื่อท่ีจะใหเ้รา
ไดรั้บประสบการณ์ทางอารมณ์ อยา่งน่าต่ืนเตน้ แต่พระองคเ์สด็จมาเพื่อท่ีจะช่วยให้เราด าเนินชีวิตอยู่
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โดยความบริสุทธ์ิและเกิดผลในการน าคนอ่ืนมาหาพระคริสต ์ ดงันั้นท่านจะมีประสบการณ์ทางอารมณ์
หรือไม่นั้น ไม่ใช่เร่ืองส าคญั 

ท่านไดก้ระท าตามเง่ือนไขของพระเจา้แลว้หรือยงั ท่านมีความหิวกระหาย ความชอบธรรมของ
พระองคห์รือไม่ 

 
 
 
 
 

 ท่านมีความประสงคอ์ยา่งจริงใจท่ีจะไดรั้บฤทธ์ิ และมีชีวติอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิหรือ ถา้หากท่านมีความประสงคเ์ช่นนั้น ขา้พเจา้ขอเชิญท่านใหก้ม้ศีรษะอธิษฐานโดยความเช่ือ 
ณ บดัน้ี จงอธิษฐานต่อพระเจา้วา่  

“โอพ้ระบิดาท่ีรัก ขา้พเจา้ตอ้งการพระองค ์ขา้พเจา้ขอสารภาพวา่ ขา้พเจา้ควบคุมชีวิตจิตใจของ
ตนเอง โดยอาศยัก าลงัของตนเอง ขา้พเจา้จึงไดท้  าผิดต่อพระองคข์า้พเจา้ขอขอบพระคุณพระองค ์ท่ีพระ
เยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่ความผดิบาปของขา้พเจา้ บดัน้ีขา้พเจา้ขออญัเชิญองค์
พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูบ่นบลัลงักชี์วติของขา้พเจา้ ขอใหพ้ระองคท์รงกระท าใหชี้วิตจิตใจของขา้พเจา้ 
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเหมือนดงั พระบญัชา ขอพระองคท่ี์ตรัสสั่งไวน้ั้น
พระองคท์รงสัญญา ไวใ้นพระวจนะของพระองคว์า่ ถา้ขา้พเจา้ทูลขอโดยความเช่ือ พระองคจ์ะทรง
กระท าเช่นนั้นโดยความเช่ือ ขา้พเจา้ขอขอบคุณพระองค ์ ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าใหชี้วติจิตใจของ
ขา้พเจา้ ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระองคท์รงบงัคบับญัชาชีวติจิตใจของ
ขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้กราบอธิษฐานโดยอ านาจสิทธิขาดของพระนามแห่งองคพ์ระเยซูคริสต ์อาเมน” 

ถา้ค าอธิษฐานน้ีมาจากส่วนลึกแห่งจิตใจของท่านแลว้จงแน่ใจเถิดวา่ พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานของท่าน นบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป ขอให้ท่านจงด ารงชีวติโดยอาศยัฤทธ์ิอ านาจของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงจะกระท าใหท้่านด าเนินชีวติอยูโ่ดยความบริสุทธ์ิ และออกไปเป็นพยานเพื่อพระ
คริสตต่์อประชาชนทั้งหลายทัว่ไปถึงความรัก และการอภยับาปของพระองค ์ จงจ าไวว้า่ การท่ีจะมีชีวิต
จิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น เป็นวถีิชีวติประจ าวนัจงขอบพระคุณพระเจา้ 
เพราะตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเป็นผูบ้งการชีวิตของท่าน น่ีแหละคือมรดกท่ี
พระเจา้ประทานแก่บุตรของพระองค ์
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ได้รับเพือ่ถ่ายทอดต่อไป 

จุดประสงคท่ี์ส าคญัในการท่ีมีชีวติจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น ก็
เพือ่ใหเ้ราเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต ์ ทั้งทางวาจาและการกระท า ท่านคงจ าไดว้า่พระบญัชาสุดทา้ย
ขององคพ์ระเยซูคริสตท่ี์ตรัสไวแ้ก่เหล่าสาวกของพระองคคื์อ “ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิ
เดชเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุง
เยรูซาเล็ม ทัว่แควน้ยดูา แควน้สะมาเรีย และจนท่ีสุดปลายแผน่ดินโลก” 

ขา้พเจา้แน่ใจวา่ การฟ้ืนฟูจิตวญิญาณคร้ังใหญ่ยิง่ท่ีสุดนบัตั้งแต่สมยัวนัเพนเตคอศไดเ้ร่ิมข้ึนอีก
แลว้ ปัจจุบนัน้ีคริสเตียนจ านวนลา้น ๆ คน ไดค้น้พบฤทธ์ิเดชท่ีท าใหอ้คัรสาวกของพระเยซูเปล่ียนวถีิ
ของประวติัศาสตร์โลก และไดค้ว  ่าจกัรภพโรมอยา่งส้ินเชิงในคร้ังกระโนน้ ฤทธ์ิเดชของพระวิญญาณ
องคเ์ดียวกนัน้ีแหละ ก าลงัซาบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่นชีวติคริสเตียนเป็นจ านวนมากมายในยคุปัจจุบนัเพื่อ
หมุนโลกน้ีใหเ้ขา้สู่วงโคจร เป็นวธีิทางท่ีกระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระเยซูคริสตส์ าเร็จ ในการน า
พระกิตติคุณของพระองค ์ออกไปประกาศแก่คนทุกชาติทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. กิจการ 1:8 18.  มทัธิว 7:11 
2. ยอห์น 14:12,13 19.  2 เธสะโกนิกา 16:9 
3. มทัธิว 4:19 20. เอเฟซสั 2:8,9 
4. ยอห์น 16:7,13,14 21. โคโลสี 2:6 
5. 1 โครินธ์ 2:10 22. กาลาเทีย 3:11 
6. ยอห์น 16:1-15 23. มทัธิว 5:6 
7. ยอห์น 3:5 24. ยอห์น 14:21 

โปดรจ าไวว้า่ หนงัสือเล่มน้ีคือ “วธีิท่ีจะมีชีวติจิตใจ ท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ” เป็นหนงัสือ เล่มหน่ึงในชุด “หลกัขอ้คิดท่ีถ่ายทอดต่อ่ไปได”้ เราใคร่ท่ีจะ
หนุนใจท่านใหศึ้กษาจนข้ึนใจ และเร่ิม “มอบค าสอนเหล่าน้ีไวก้บัคนท่ีซ่ือสัตยท่ี์สามารถสอน
คนอ่ืนไดด้ว้ย” (2 ทิโมธี 2:2) 
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8. 1 ยอห์น 1:7 25. 1 ยอห์น 5:14,15 
9. 1 ยอห์น 1:9 26. ฮีบรู 13:5 
10. ลูกา 19:10 27. โรม 8:7 
11. ยอห์น 15:16 28. เยเรมีย ์17:9 
12. โรม 1:17 29.  กาลาเทีย 2:20 
13. เอเฟซสั 5:19 30. มทัธิว 16:24 
14. ยอห์น 7:37,38 31. ยอห์น 12:24 
15 ยอห์น 7:39 32. เอเฟซสั 2:8 
16. โรม 7:15,24 33. มทัธิว 5:6 
17.  ฮีบรู 11:6 34. กิจการ 1:8 
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ค าถามทบทวน 

1. องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิ คือใคร? 
2. เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จมา? 
3. ชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น คือชีวิตชนิดใด ? 
4. ตามพระธรรม กาลาเทีย 5: 22, 23 ผลของพระวิญญาณท่ีบงัเกิดข้ึนในชีวิตของบุคคล ท่ียอม

อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับงัชาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิคืออะไร? ท่านยงัขาดผลของพระวญิญาณประการ
ใดบา้ง? 

5. เหตุใดคริสเตียน ท่ีมีชีวติซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงมีจ านวนนอ้ย? 
6. จงอธิบายถึงความเก่ียวพนัระหวา่งการมีชีวติจิตใจเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ กบั

การมีชีวติคริสเตียนท่ีสมบูรณ์ 
7. ผลประโยชน์ท่ีจะตามมา หลงัจากท่ีท่านมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิแลว้ คืออะไรบา้ง? 
8. ขอ้ความสองประการต่อไปน้ี มีส่วนเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งไร? 
ก. การมีชีวติจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ข. การใหพ้ระวจนะของพระคริสต ์ด ารงอยูใ่นตวัท่านอยา่งบริบูรณ์ (ดู เอเฟซสั 5: 17-21 และ 

โคโลสี 3:16,17) 
9. การมีชีวติจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน

เพียงคร้ังเดียวพอหรือเกิดข้ึนติดต่อกนัไปเร่ือย ท าไมจึงจ าตอ้งเขา้ใจและจดจ าส่ิงน้ีเอาไว?้ 
10. คนท่ีมีชีวิตจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น เป็นคนดีรอบคอบทุก

ประการจริงหรือ? 
11. จงอธิบายวา่เหตุใดท่านจ าตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่อไปน้ีในการเตรียมชีวิตจิตใจใหพ้ร้อม 

เพื่อใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิซาบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่นชีวติจิตใจของท่าน 
ก. ความปรารถนาท่ีจะมีชีวติท่ีชอบพระทยัพระเจา้ 
ข. ความเตม็ใจท่ีจะมอบถวายชีวติจิตใจของตน ให้อยูภ่ายใตก้ารครอบครองบงัคบับญัชาของ

พระเจา้ 
ค. การสารภาพความผิดบาปทั้งส้ินในชีวติ 
12. จะมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดอ้ยา่งไร? 
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13. จงอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพระบญัชาของพระเจา้ในพระธรรม เอเฟซสั 5:18 และ
พระสัญญาของพระองคใ์น 1 ยอห์น 5:14,15 วา่เก่ียวขอ้งกบัการท่ีท่านจะรู้วา่ท่านมีชีวติจิตใจซาบซ่าน
เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือเท่านั้น ซ่ึงไม่ข้ึนอยูก่บัความประพฤติและการปฏิบติั
ใด ๆ ทั้งนั้น 

14. ท าไมจึงเป็นส่ิงส าคญัมากท่ีเราจะตอ้งรู้วา่ เราไดรั้บชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือเท่านั้น? 

15. ในการท่ีเรามีชีวติจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ินั้น ส่ิงต่อไปน้ีมีส่วน
สัมพนัธ์กนัอยา่งไร คือ ความเช่ือ ความจริง และความรู้สึก? 

16. ตามพระธรรม เอเฟซสั 5:18 และพระธรรม 1 ยอห์น 5:14,15 เหตุใดการแสวงหา
ประสบการณ์ทางอารมณ์นั้น จึงขดักบัหลกัการแห่งความเช่ือ ตามพระธรรมฮีบรู 11:6 การแสวงหา
ประสบการณ์ทางอารมณ์นั้น  เป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้หรือไม่? เพราะเหตุใด? 
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แนะแนวทางในการศึกษา 

1. จงอ่านหนงัสือเล่มน้ี วนัละหน่ึงจบติดต่อกนัเป็นเวลาหกวนั รวมเป็นหกจบ นกัวิจยัทางดา้น
การศึกษาคน้พบวา่ การท่ีจะเขา้ใจหลกัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยแจ่มแจง้นั้น  จ  าเป็นจะตอ้งอ่านหรือฟัง
หลกัการนั้นติดต่อกนัไป หกถึงสิบคร้ังอยา่งนอ้ย การน าหลกัการณ์น้ีไปใชจ้ะช้ีใหท้่านเขา้ใจถึงวธีิท่ีจะ
รับความครบบริบูรณ์แห่งองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิไวใ้นชีวติของท่าน และเร่ิมด าเนินชีวติอยูภ่ายใตก้าร
ครอบครองบงัคบับญัชาของพระองคค์วามเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในบทความของหนงัสือน้ี จะช่วยใหท้่าน
สอนคนอ่ืนไดด้ว้ย  

2. จงท่องจ าขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
เอเฟซสั 5:18 “อยา่เมาเหลา้องุ่น อนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จงใหพ้ระวญิญาณซาบซ่านเป่ียม

ลม้ในชีวติจิตใจของท่าน” 
1 ยอห์น 5:14,15 “น่ีแหละเป็นความกลา้ท่ีเราทั้งหลายมีอยูใ่นการท่ีจะติดต่อกบัพระองค ์ คือวา่

ถา้เราทูลขอส่ิงใดตามชอบพระทยัของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงโปรดฟังเรา และถา้เรารู้แลว้วา่พระองค์
ทรงฟังเรา เราทูลขอส่ิงใด ๆ เราจึงรู้วา่เราไดรั้บตามท่ีเราไดทู้ลขอจากพระองคน์ั้น” 

ท่านสามารถจะท่องจ าขอ้พระธรรมเหล่าน้ีไดง่้ายข้ึน ถา้ท่านจะทบทวนทุกวนัตลอดสัปดาห์ 
แทนท่ีจะพยายามท่องจ าใหไ้ดภ้ายในวนัเดียว จงทบทวนขอ้พระธรรมท่ีท่านไดท้่องจ าแลว้ จากหนงัสือ
เล่มอ่ืน ๆ ดว้ย 

3. จงตอบค าถามทบทวน 
4. จงหาโอกาสไปร่วมกลุ่มอภิปรายเพื่อตอบค าถามทบทวนน้ีถา้หากท่านยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม

ศึกษาพระคมัภีร์ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ท่านอาจจะจดัตั้งกลุ่มของท่านข้ึนเองก็ได ้ โดยเชิญชวนใหค้นอ่ืน ๆ 
มาร่วมกนัท่าน ตามรายการศึกษาท่ีท่านก าหนดไว ้ ขณะท่ีท่านก าลงัอภิปรายถึงค าถามทบทวนน้ี ท่าน
ควรเล่าถึงประสบการณ์ท่ีชีวิตจิตใจของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และท่าน
ตั้งใจจะเอาความรู้จาก หลกัขอ้คิดฯ เล่มน้ี ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัของท่าน และถ่ายทอดใหค้นอ่ืนต่อไป
อยา่งไร 

5. ท่านสามารถท าใหห้ลกัการในหนงัสือเล่มน้ี เป็นวถีิชีวิตประรจ าวนัของท่าน 
ก. จงตั้งเวลาพิเศษไว ้ เพื่อจะเขา้เฝ้าพระเจา้ทุกวนัจงแน่ใจวา่ องคพ์ระเยซูคริสตเ์ป็นผูบ้งการใน

ชีวติของท่าน และชีวติของท่านซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ก่อนท่ีจะเร่ิมวนัใหม่จง
ขอบพระคุณพระเจา้ล่วงหนา้ส าหรับส่ิงท่ีพระองคจ์ะทรงกระท าในชีวติจิตใจของท่าน และในการช่วย
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ผูอ่ื้น จงขอใหพ้ระองคท์รงน าท่านไปพบกบัคนเหล่านั้น ท่ีตอ้งการความรัก และการอภยับาปขององค์
พระเยซูคริสต ์

ข. จงฝึกหดัการหายใจฝ่ายจิตวญิญาณ เม่ือท่านมีความตอ้งการ นัน่คือ หายใจออกโดยสารภาพ
ความผดิบาปของท่าน และหายใจเขา้ โดยการรับเอาความครบบริบูรณ์ ขององคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
เขา้มาสู่ชีวติของท่าน โดยความเช่ือ 

ค. จงใชโ้ครงร่างของหนงัสือเล่มน้ี หรือบทสังเขปเป็นอุปกรณ์ในการแจกจ่ายความจริงอนัน้ี
แก่คนอ่ืน จงถ่ายทอดใหค้นอ่ืนเท่าท่ีท่านจะกระท าได ้ จงจดัหนงัสือเล่มหน่ึง เพื่อเขาจะไดเ้รียนรู้อยา่ง
ละเอียด และเพื่อเขาจะไดถ่้ายทอดใหค้นอ่ืนต่อไปไดด้ว้ย 
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บทสังเขป 

ค าน า 

ก. การเรียนรู้ถึงวธีิ ท่ีจะใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิซาบซ่านเป่ียมลน้ (บงัคบับญัชาและประทาน
ฤทธ์ิเดช) ในชีวติจิตใจของท่าน เป็นการคน้พบอนัส าคญัท่ีสุดในชีวติคริสเตียน 

1. ท่านสามารถท่ีจะด าเนินชีวติท่ีครบบริบูรณ์ตามท่ีพระเยซูคริสตท์รงสัญญาไว ้
2. ท่านสามารถท่ีจะน าคนอ่ืนมาเช่ือพระเยซูได ้
ข. ถึงแมว้า่อคัรสาวกไดเ้คยอยูชิ่นกบัพระเยซูมาเป็นเวลาสามปีแลว้ก็ตาม เขายงัไม่พร้อมท่ีจะ

กระท าใหพ้ระมหาบญัชาของพระองคส์ าเร็จได ้ จนกวา่เขาไดมี้ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ (กิจการ 1: 4,8) 

ค. พระเยซูไดท้รงสัญญาวา่ เราจะกระท าการอนัใหญ่ยิ่งกวา่ท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท าเสียอีก 
(ยอห์น 14:12-14) 

1. แน่นอนทีเดียว เราไม่สามารถท่ีจะกระท าการใหญ่น้ีให้ส าเร็จลงไดโ้ดยพละก าลงัของเราเอง  
2. การท่ีจะกระท าการใหญ่ใหส้ าเร็จไดน้ั้น จะตอ้งพึ่งองคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูไ้ดเ้สด็จมาเพื่อเสาะ

แสวงหาผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด พระองคน์ั้นแหละ จะทรงกระท าการของพระองคท์างชีวติของเรา 
3. หนา้ท่ีของเรา คือ การติดตามองคพ์ระคริสตแ์ละหนา้ท่ีของพระองค ์ คือการท่ีจะกระท าให้

เราสามารถน าคนอ่ืนมาเช่ือในพระองค ์(มทัธิว 4:19) 
4. ฤทธ์ิเดชท่ีอคัรสาวกไดรั้บในวนัเพนเทคอศเตเม่ือชีวิตของเขาซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิแลว้ ไดช่้วยใหเ้ขาเปล่ียนเขม็ทิศของประวติัศาสตร์ ฤทธ์ิเดชนั้นแหละท่ีพระเจา้พร้อมท่ี
จะประทานใหแ้ก่เรา 

ง. น่าเศร้าสลดใจเพราะคริสเตียนนบัไม่ถว้น ไม่รู้จกัวธีิการท่ีจะใหชี้วติจิตใจของตนเอง 
ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. องคพ์ระวิญญาบริสุทธ์ิคือใคร ? 
ก. พระองคท์รงเป็นพระเจา้? 
 
ข. พระองคก์็ทรงเป็นพระภาคท่ีสาม ในตรีเอกนุภาพของพระเจา้ ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ทียบเท่า

กบัพระเจา้ พระบิดา พระเจา้ พระบุตร 
2. เหตุใดพระองคจึ์งเสด็จมา ? 
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ก. พระองคไ์ดเ้สด็จมาเพื่อจะเทิดทูนพระเกียรติและสง่าราศีขององคพ์ระเยซูคริสต ์ และ
เพื่อท่ีจะใหเ้ราเขา้ใจความจริงแห่งพระวจนะของพระเจา้ (ยอห์น 16:13,14) 

ข. พระองคท์รงน าเราในชีวิตแห่งการอธิษฐานของเรา  
ค. พระองคป์ระทานฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรา ในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต ์(กิจการ 1:8) 
ง. การท่ีจะกลบัใจเสียใหม่ จ  าเป็นตอ้งพึ่งฤทธ์ิเดชแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (ยอห์น 3:5) 
3. ชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ คือชีวติชนิดใด ? 
ก. คือชีวติท่ีมีองคพ์ระเยซูคริสตส์ถิตอยูด่ว้ยอยา่งแน่นแฟ้น (ยอห์น 15:1-8) 
ข. มีผลท่ีส าคญัอยูส่องประการ 
 1. เกิดผลมาก 
(ก) องคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งเสด็จมาเพื่อเสาะ “แสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายใหร้อด” จะ

ประทานฤทธ์ิเดชของ พระวญิญาณบริสุทธ์ิวญิญาณมาใหแ้ก่เรา เพื่อเราจะเกิดผลในการน าจิตเช่ือ
พระองค ์(ยอห์น 15:16,มทัธิว 4:19) 

(ข) เม่ือองคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงครอบครองบงัคบับญัชาชีวติจิตใจของเราเราจะเติบโตข้ึน
ฝ่ายความเช่ือจนเตม็ขนาดในองคพ์ระเยซูคริสต ์ และผลแห่งพระวญิญาณก็จะปรากฏข้ึนในชีวติของเรา 
(กาลาเทีย 5:22,23) 

2. พระวจนะของพระเจา้จะมีความหมายมากยิง่ข้ึน  
(ก) พระวจนะของพระเจา้จะเป็นรากฐานแห่งการเจริญเติบโต ฝ่ายจิตวญิญาณของเรา (โคโลสี 

3:16) 
(ข) องคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิจะฉายแสงสีเขา้ในชีวติจิตใจของเรา เพื่อเราจะเขา้ใจพระวจนะ

ของพระองคแ์จ่มแจง้ยิง่ข้ึน 
4. เหตุใดคริสเตียนทัว่ไป จึงไม่มีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ? 
ก. คริสเตียนโดยทัว่ไป ด าเนินชีวติอยูอ่ยา่งพา่ยแพแ้ละปราศจากการซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เน่ืองจากเขาขาดความรู้ความเขา้ใจ 
1. ถา้เขารู้วา่พระเจา้ทรงรักเขา และพระองคไ์ดจ้ดัเตรียมฤทธ์ิเดชไวส้ าหรับเขา เพื่อจะใหเ้ขามี

ประสบการณ์ในชีวติอนัครบบริบูรณ์นั้น คริสเตียนฝ่ายเน้ือหนงันั้นคงจะรีบเขา้มารับเอาทนัที 
2. เขาไม่เขา้ใจวา่ นบัตั้งแต่วินาที ท่ีเขาไดบ้งัเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณนั้น พระเจา้ไดท้รงเตรียม

ฤทธ์ิเดชไวใ้หเ้ขาแลว้ เพื่อเขาจะไดเ้จริญเติบโตเตม็ขนาดฝ่ายความเช่ือในพระเยซูคริสต ์ 
3. คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่เขา้ใจถึงวธีิท่ีจะมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิโดยความเช่ือ เขาจึงด าเนินชีวิตอยูอ่ยา่งน่าสมเพชรพา่ยแพ ้และข้ึน ๆ ลง ๆ (โรม 7:15,25)  
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4. คริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่รู้ถึงมรดกฝ่ายจิตวญิญาณท่ีพระเจา้มีทรงเตรียมไวใ้ห้เขา 
ข. เหตุท่ีคริสเตียนโดยทัว่ไป ไม่มีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

เป็นเพราะวา่เขาขาดความเช่ือ 
1. คนเป็นจ านวนมากท่ีความกลวัพระเจา้ และไม่ไวว้างใจพระองค ์(ฮีบรู 3:19, 1 ยอห์น 4:18) 
2. คนส่วนมากเขา้ใจวา่ พระเจา้จะเรียกร้องให้เขากระท าในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้เขาสงสัยความรัก

ของพระองค ์(มทัธิว 7:11) 
3. มีหลายคนคิดวา่ พระเจา้จะริบเอาความสนุกสนานไปจากชีวติของเขาเสีย เขามิไดต้ระหนกั

วา่ พระเจา้ทรงมีแผนการอนัใหญ่ยิง่ส าหรับชีวิตของเขา (มทัธิว 6:33) 
5. ชีวติจิตใจของเราจะซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ไดอ้ยา่งไร ? 
ก. ท่านจะมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ 
1. ท่านเป็นคริสเตียนโดยความเช่ือ (เอเฟซสั 2:8,9) 
2. ท่านด าเนินชีวติให้องคพ์ระวญิญาณโดยความเช่ือ (โคโลสี 2:6) 
ข. ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งออ้นวอน ขอพระเจา้ในส่ิงท่ีพระองคไ์ดป้ระทานใหแ้ก่ท่านแลว้ (โรม 1: 

17) 
ค. เง่ือนไขบางอยา่งในการเตรียมชีวติจิตใจของท่านใหพ้ร้อมท่ีจะ ซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ย

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ โดยความเช่ือ  
1. ท่านตอ้งมีความประสงคท่ี์จะด ารงชีวิตอยูใ่นเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ (มทัธิว 5:6) 
2. ท่านตอ้งเตม็ใจถวายชีวติของท่าน ใหพ้ระเยซูคริสตท์รงครอบครองทั้งหมด ตามพระบญัชา

ของพระองค ์(โรม 12:1,2) 
3. ท่านตอ้งสารภาพความผิดบาปทุกอยา่ง ซ่ึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงช้ีใหท้่านเห็นวา่ มีอยูใ่น

ชีวติของท่าน เพื่อทา่นจะไดรั้บการอภยัโทษ (ยอห์น 11:9) 
ง. มีอยูส่องค า ท่ีท่านควรจะจ าไวใ้นการขอโดยความเช่ือ  
1. พระบญัชาของพรองค ์ คือชีวิตจิตใจของท่านตอ้งซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ (เอเฟซสั 5:18) 
2. พระสัญญาของพระองค ์ คือ พระองคท์รงตอบเราเสมอ เม่ือเราอธิษฐานขอตามน ้าพระทยั

ของพระองค ์(1 ยอห์น 5:14,15) 
จ. ส่ิงส าคญัท่ีท่านควรจ าไว ้คือ 
1. ถา้ท่านเป็นคริสเตียน องคพ์ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูใ่นชีวิตจิตใจของท่านแลว้ 
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2. การท่ีจะมีชีวติจิตใจท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้น ไม่ใช่เป็น
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว แลว้ก็คงอยูเ่สมอไป เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีชีวติท่ีซาบซ่านเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูเ่ร่ือย ๆ เป็นวถีิชีวิตประจ าวนั 

3. การท่ีเราไดรั้บองคพ์ระวิญญาณบริสุทธ์ิซาบซ่านเป่ียมลน้อยูใ่นชีวติของเรานั้น มิใช่โดยการ
ทูลขอเท่านั้น แต่โดยความเช่ือ 

ฉ. เราไม่สามารถประพฤติตนใหดี้เพียงพอ ท่ีจะเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เราจ าเป็นตอ้ง
ด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือ (โรม 8:7, เยระมีห์ 17:9, กาลาเทีย 2:20) 

ช. ผลแห่งการท่ีมีชีวิตจิตใจซาบซ่านเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และมีชีวติท่ีอยู่
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของพระองคน์ั้น ก็คือ เราตายต่อความปรารถนาของตวัเราเอง และมีชีวติใหม่อยู่
ในพระเจา้ (มทัธิว 6:24, ยอห์น 12:24) 

ซ. เราด ารงชีวิตอยูโ่ดยความเช่ือ เราอาจรับประสบการณ์ในดา้นความรู้สึก หรือดา้นอารมณ์
เป็นผลพลอยไดต้ามความเช่ือ และการเช่ือฟังของเราแต่เราไม่ควรพึ่งพิงความรู้สึกไม่วา่ในกรณีใด ๆ 
ทั้งส้ิน  
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องค์การเผยแพร่พระกติตคุิณพระคริสต์แก่นักศึกษาและ
มวลชนทัว่โลก  

ตู้ ป. ณ. 4-6 กรุงเทพมหานคร 


