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ชีวติคริสเตียนที่เตม็ไปด้วยฤทธ์ิเดช 
“เรำจะขอพระบิดำ และพระองคจ์ะทรงประทำนผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่ำน เพื่อจะอยูก่บัท่ำนเป็น

นิตย ์คือพระวิญญำณแห่งควำมจริง ผูน้ั้นโลกรับไม่ได ้เพรำะไม่เห็น และไม่รู้จกัพระองค ์ท่ำนทั้งหลำย
รู้จกัพระองค ์เพรำะวำ่พระองคอ์ำศยัอยูก่บัท่ำน และอยูภ่ำยในท่ำน” (ยอห์น 14:16,17) 

“พระองคผ์ูช่้วยนั้น คือพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ท่ีพระบิดำจะทรงใชม้ำในนำมของเรำ พระองคน์ั้น
จะสอนท่ำนทุกส่ิง และจะใหท้่ำนระลึกถึงทุกส่ิง ท่ีเรำไดก้ล่ำวแก่ท่ำนแลว้” (ยอห์น 14:26)  

“เม่ือพระองคผ์ูช่้วย ท่ีเรำจะใชม้ำหำท่ำนทั้งหลำยจำกพระบิดำ คือพระวญิญำณแห่งควำมจริง 
ท่ีมำจำกพระบิดำนั้น มำแลว้ พระองคน์ั้นจะเป็นพยำนถึงเรำ” (ยอห์น 15:26) 

“ถึงกระนั้นก็ดี เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทั้งหลำย คือกำรท่ีเรำจะไปนั้น จะเป็นประโยชน์แก่
ท่ำน เพรำะถำ้เรำไม่ไป พระองคผ์ูช่้วยนั้นจะมิไดม้ำหำท่ำน แต่ถำ้เรำไป เรำจะใชพ้ระองคน์ั้นมำหำท่ำน 
เม่ือพระองคน์ั้นมำแลว้ พระองคจ์ะบนัดำลใหโ้ลกรู้ถึงควำมผดิ ถึงควำมชอบธรรม และถึงควำม
พิพำกษำ ควำมผดินั้น เพรำะเขำไม่วำงใจในเรำ ควำมชอบธรรมนั้น เพรำะเรำไปหำพระบิดำของเรำ 
และท่ำนทั้งหลำยจะไม่เห็นเรำอีกควำมพิพำกษำนั้น เพรำะผูค้รองโลกน้ีถูกพิพำกษำแลว้” (ยอห์น 16:7-
11) 

“เรำยงัมีอีกหลำยส่ิงท่ีจะบอกท่ำนทั้งหลำย แต่เด๋ียวน้ีท่ำนรับเอำยงัไม่ได ้ แต่เม่ือพระวิญญำณ
แห่งควำมจริงมำแลว้ พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำยไปสู่ควำมจริงทุกอยำ่งเพรำะพระองคจ์ะไม่ตรัสโดย
พระองคเ์องแต่พระองคไ์ดย้ินส่ิงใดจะตรัสส่ิงนั้น และจะแจง้ใหท้่ำนทั้งหลำยรู้ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึน 
พระองคจ์ะใหเ้รำมีเกียรติยศ เพรำะพระองคจ์ะเอำเร่ืองของเรำ ส ำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย” (ยอห์น 16:12-
14) 

“ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน 
และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำ ในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำ มณฑลสะมำเรีย และจนถึง
ท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” (กิจกำร 1:8) 

“อยำ่เมำเหลำ้องุ่น อนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จงประกอบดว้ยพระวญิญำณ” (เอเฟซสั 5:18) 
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ท่านจะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช 
โดย วลิเลียม อำร์.  ไบรท ์

ท่านเคยคิดไหมว่า ชีวิตคริสเตียนของท่าน น่าจะน าให้รับประสบการณ์ท่ีดีกว่าท่ีท่านได้รับใน
ปัจจุบันนี?้ 

พระเยซูตรัสวำ่ “เรำไดม้ำเพื่อเขำทั้งหลำย (ตวัท่ำนเอง, ขำ้พเจำ้ และคริสเตียนทั้งปวง) จะได้
ชีวติ และจะไดชี้วตินั้นครบบริบูรณ์” แต่ถำ้ท่ำนเป็นคริสเตียนเพียงแต่ในนำม ท่ำนก็อำจโตแ้ยง้ไดว้ำ่ 
“ในชีวติของขำ้พเจำ้ไม่มีส่ิงใดท่ีพอจะเรียกไดว้ำ่ มีควำมครบบริบูรณ์เลย ทั้ง ๆ ท่ีขำ้พเจำ้ก็ไดพ้ยำยำม
เป็นพยำน แต่ก็ไม่มีใครสนใจ ขำ้พเจำ้ไม่ไดรั้บกำรหนุนใจอะไรเลย มีแต่ควำมสงสัย ควำมกลวั ควำม
ขดัขอ้งหมองใจ และควำมพ่ำยแพ ้ ขำ้พเจำ้เช่ือแน่วำ่ ผูท่ี้มีชีวติคริสเตียน จะตอ้งมีประสบกำรณ์หลำย
อยำ่งดีกวำ่น้ี แต่ขำ้พเจำ้ไม่เคยไดรั้บเลย” 

เพื่อเป็นกำรหนุนน ้ำใจท่ำน ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะเล่ำถึงชีวติคริสเตียนของคนอ่ืน ๆ ท่ีมี
ประสบกำรณ์ท ำนองเดียวกนักบัท่ำน ก่อนท่ีบุคคลเหล่ำนั้นไดพ้บเคล็ดลบัแห่งควำมมีชยัและไดรั้บฤทธ์ิ
เดชจำกพระเจำ้ พอเป็นอุทำหรณ์ 

บทควำมน้ี ไดเ้ขียนข้ึนโดยเฉพำะเพื่อเพื่อนร่วมงำนทั้งหลำยขององคก์ำรเพยแพร่กิตติคุณพระ
คริสตแ์ก่นกัศึกษำและมวลชนทัว่โลก และเพื่อนกัศึกษำของสถำบนัทุกแห่งท่ีเรำท ำงำนอยูด่ว้ย ทั้งน้ี
เพรำะองคก์ำรน้ีไดเ้นน้หนกั ในดำ้นกำรประกำศพระกิตติคุณ จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีผูร่้วมงำนตลอดจน
นกัศึกษำ ทุก ๆ คน จะตอ้งเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เพื่อใหก้ำรประกำศเผยแพร่ของเรำ
เกิดผล 

ในฐำนะท่ีขำ้พเจำ้เป็นผูอ้  ำนวยกำรขององคก์ำรเผยแพร่น้ี จึงเป็นสิทธิพิเศษของขำ้พเจำ้ ท่ีจะ
กล่ำวค ำปรำศรัยกบันกัศึกษำจ ำนวนพนั ๆ คน ในเกือบ 50 สถำบนัในแต่ละปี ขำ้พเจำ้จ ำไดว้ำ่คร้ังหน่ึง
ขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวค ำปรำศรัยแก่กลุ่มคริสเตียนชั้นผูน้ ำ ท่ีมหำวทิยำลยัพรินสตนั ในเร่ืองควำมส ำคญัของ
กำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ ในตอนทำ้ยเม่ือขำ้พเจำ้สรุปค ำปรำศรัยเสร็จแลว้ ไดมี้ชำยหนุ่มคนหน่ึงมี
ช่ือยอ่ ๆ วำ่ ซี.บี ซ่ึงเป็นผูท่ี้เช่ือมัน่ในพระคริสต ์เขำมำหำขำ้พเจำ้ดว้ยท่ำทีอนัเซ่ืองซึม เน่ืองจำกชีวติคริส
เตียนของเขำไม่เกิดผล เขำปรำรภวำ่ “ผมไดพ้ยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะเป็นพยำนแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรข้ึนมำ
เลย ผมอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ อธิษฐำนและท่องขอ้ท่องจ ำเสมอเป็นประจ ำทุกวนั นอกจำกนั้นทุก ๆ 
คร้ังท่ีคริสเตียนจดัใหมี้กำรประชุมนมสักำรพระเจำ้ ผมก็ร่วมประชุมดว้ยเสมอมิไดข้ำด ทั้ง ๆ ท่ีผมได้
พยำยำมถึงท่ีสุดอยำ่งน้ีแลว้ก็ตำม แต่ผมก็ไม่สำมำรถท่ีจะน ำใครมำหำพระคริสตไ์ดเ้ลย ตรำบจนกระทัง่
บดัน้ี ผมมีส่ิงใดผดิปกติหรือ?” 
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ปัญหำของชำยหนุ่มผูน้ี้ ก็เช่นเดียวกบัคนอ่ืน ๆ นบัร้อย ๆ ซ่ึงไดไ้ต่ถำมขำ้พเจำ้ในกำรประชุม
ตำมสถำนศึกษำต่ำง ๆ ทั้งบุคคลธรรมดำและศิษยำภิบำลไดต้ั้งปัญหำถำมเช่นเดียวกนัน้ีวำ่ “ชีวติของ
ขำ้พเจำ้มีอะไรบกพร่อง?” “ประสบกำรณ์ในชีวติคริสเตียนของขำ้พเจำ้ต้ืนเขิน และไม่เกิดผลอะไรเลย” 
“ขำ้พเจำ้ละอำยและกระดำกใจ ท่ีจะบอกผูอ่ื้นทรำบถึงเร่ืองรำวของพระคริสต์” “ขำ้พเจำ้รู้สึกกระดำก
อำย ในกำรท่ีจะแบ่งปันควำมช่ืนชมยนิดีในชีวิตคริสเตียนของขำ้พเจำ้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น” “ขำ้พเจำ้เกรงวำ่ผูอ่ื้น
จะหวัเรำะเยำะหำวำ่ขำ้พเจำ้มีสติวปิลำส” “ชีวติของขำ้พเจำ้ไม่ไดถ้วำยแก่พระคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง” 
“ขำ้พเจำ้ไดว้ำงโครงกำรส ำหรับชีวติขำ้พเจำ้ไวห้ลำยอยำ่ง ขำ้พเจำ้กลวัวำ่พระเจำ้จะเปล่ียนแปลง
โครงกำรน้ีเสียหมด” “ขำ้พเจำ้ไม่มีฤทธ์ิเดชภำยในแต่ประกำรใดเลยในเวลำท่ีขำ้พเจำ้เทศน์” 

ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ของขำ้พเจำ้นั้น มีอยูร่ะยะเวลำหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้ร่งเร้ำ
ชกัชวนคริสเตียนคนอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นพยำน และด ำรงชีวิตอยูอ่ยำ่งบริสุทธ์ิเพื่อพระคริสต ์แต่ก็ไม่สู้จะไดผ้ล
นกั ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไดอุ้ทิศเวลำเกือบทั้งหมดของขำ้พเจำ้ ในกำรประกำศพระกิตติคุณดำ้นน้ี ซ่ึงเป็น
งำนท่ีพระเจำ้ทรงอวยพระพรใหแ้ก่ขำ้พเจำ้อยำ่งลน้เหลือ อยำ่งไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์เป็นระยะเวลำ
หลำยปีท่ีผำ่นมำน้ี พระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงช้ีใหข้ำ้พเจำ้เขำ้ใจวำ่ แมแ้ต่คริสเตียนท่ีด ำรงชีวิตอยูอ่ยำ่ง
คร่ึง ๆ กลำง ๆ กย็งัมีฤทธ์ิเดชอยำ่งใหญ่หลวงอยูใ่นชีวติเขำซ่ึงเขำมิไดใ้ช ้ ถำ้หำกวำ่เขำไดต้ระหนกัถึง
ควำมจริงขอ้น้ี เขำก็จะต่ืนตวัและยอมถวำยตวั เพื่องำนของพระคริสต ์ บดัน้ีขำ้พเจำ้ไดท้รำบแลว้วำ่แม ้
คริสเตียนท่ีด ำรงชีวิตอยูฝ่่ำยเน้ือหนงั ก็อำจกลบักลำยเป็นคริสเตียนท่ีมีควำมเขม้แขง็อยำ่งยิง่ในกำรเป็น
พยำนได ้ ถำ้หำกวำ่เขำยอมมอบชีวติจิตใจไวก้บัพระคริสต ์ และเป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ คร้ังแลว้คร้ังเล่ำ พระวิญญำณบริสุทธ์ิไดท้รงเตือนใหข้ำ้พเจำ้ระลึกถึงขอ้แตกต่ำงระหวำ่ง
คริสตจกัรในสมยัปัจจุบนั กบัคริสตจกัรในสมยัเร่ิมแรก 

เจ.บี. ฟิลลิปไดเ้ขียนค ำไวใ้นหนงัสือ Letters to Young Churches. ของท่ำนวำ่  
“ขอ้แตกต่ำงท่ีส ำคญัยิง่ส ำหรับคริสเตียนในปัจจุบนั กบัคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกตำมท่ีปรำกฏ

ในจดหมำยฝำกต่ำง ๆ ก็คือ คริสเตียนในปัจจุบนัมกัจะถือวำ่ ชีวติคริสเตียนเป็นกำรแสดงอยำ่งหน่ึง และ
มกัจะยอ่ขอ้พระธรรมค ำสั่งสอนเหล่ำนั้นใหเ้หลือเพียงรหสัสั้น ๆ หรืออยำ่งดีก็เป็นเพียงกฎแห่งชีวติเพื่อ
กำรยดึถือเท่ำนั้น แต่ส ำหรับคริสเตียนในสมยัแรกนั้น ถือวำ่ชีวติคริสเตียนเป็นประสบกำรณ์ท่ีแทจ้ริง 
เขำถือวำ่ชีวิตเก่ำของเขำไดล่้วงพน้ไปหมดแลว้และมีชีวติใหม่เขำ้มำแทนท่ี พวกเขำจะอธิบำยใหผู้อ่ื้น
ทรำบทนัทีถึงปรำกฏกำรณ์ใหม่ในชีวติน้ีวำ่ เป็นพระคริสตส์ถิตอยูใ่นชีวติของพวกเขำ” 

คริสเตียนเหล่ำน้ีมีขอ้แตกต่ำงกนัอยำ่งไรบำ้ง? อะไรเป็นสำเหตุใหค้ริสเตียนมีควำมแตกต่ำงกนั
เช่นน้ี? กำรถวำยตวัใหแ้ก่พระเจำ้เป็นมูลเหตุหรือ? มีนกัศำสนศำสตร์บำงคนตอบวำ่ “ถูกแลว้” แต่
ค ำตอบน้ีอำจไม่สมบูรณ์นกั เพรำะขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ทัว่โลกน้ียงัมีผูค้นอีกเป็นจ ำนวนมำกท่ีร้องทูลต่อพระ
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เจำ้ อุทิศชีวติเพื่อพระคริสตว์นัแลว้วนัเล่ำ แต่พวกเขำก็ยงัเป็นผูท่ี้ปรำศจำกฤทธ์ิเดชและพำ่ยแพ ้ เหตุใด
จึงเป็นเช่นนั้น? พระธรรมมทัธิว บทท่ี 5:6 ซ่ึงวำ่ “บุคคลผูใ้ดหิวกระหำยควำมชอบธรรมก็เป็นสุข 
เพรำะวำ่เขำจะไดอ่ิ้มบริบูรณ์” มิไดส้อนเรำเช่นน้ีดอกหรือ? 

ยอห์น อคัรสำวกท่ีพระเยซูทรงรักมำก มิไดอ้ำ้งถึงค ำสอนของพระเยซูเพื่อเป็นขอ้เตือนใจเรำไว้
ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:5-7 หรือวำ่ พระเจำ้เป็นควำมสวำ่ง และในพระองคไ์ม่มีควำมมืดเลย ถำ้เรำ
ด ำรงชีวิตอยูใ่น “ควำมสวำ่ง” เรำก็มีสำมคัคีธรรม กบัพระบิดำและพระบุตร 

พระเจำ้ไดป้ระทำนค ำมัน่สัญญำไวแ้ก่คริสเตียน ในพระคริสตธรรมคมัภีร์หลำยพนัขอ้วำ่ คริส
เตียนไม่จ  ำเป็นจะตอ้งด ำรงชีวติอยูอ่ยำ่งขดัสนฝ่ำยจิตวิญญำณ พระสัญญำเหล่ำน้ีรวมถึงควำมมัน่ใจใน
ควำมรักของพระเจำ้ (ยอห์น 3:16) ชีวตินิรันดร์ (โรม 6:23) กำรอภยัโทษบำป (1 ยอห์น 1:9) จดัหำส่ิง
สำรพดัดำ้นวตัถุ (ฟิลิปปี 4:19) ควำมเป็นระเบียบแห่งวถีิชีวติ (สดุดี 37:23) เคล็ดลบัในกำรอธิษฐำนท่ี
เกิดผล (ยอห์น 15:7) พระสัญญำวำ่จะประทำนชีวิตครบบริบูรณ์ให ้(ยอห์น 10:10) พระสัญญำวำ่จะอวย
พรแก่ผูท่ี้มีชีวติบริสุทธ์ิ (2  พงศำวดำร 16:9) พระสัญญำวำ่จะทรงบนัดำลใหเ้กิดผลดีทุกอยำ่ง แก่ผูท่ี้
พระองคท์รงเลือกสรรไว ้ (โรม 8:28) จะไม่ใหเ้รำถูกทดลองเกินกวำ่ท่ีจะทนได ้ (1 โครินธ์ 10:13) และ
จะทรงอวยพระพรใหเ้รำมีชยัเหนือควำมกลวั (1 ยอห์น 4:18) นอกจำกนั้นแลว้ยงัมีขอ้พระสัญญำอ่ืน ๆ 
อีกหลำยพนัขอ้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สัญญำวำ่ คริสเตียนทุกคนควรมีควำมรัก ควำมช่ืนชมยนิดี สันติสุข 
ควำมเช่ือ และคุณสมบติัอ่ืน ๆ อีกมำกมำยหลำยอยำ่ง แต่กำรท่ีคริสเตียนไม่ไดรั้บส่ิงต่ำง ๆ ตำมท่ีพระ
คมัภีร์สัญญำไวน้ี้ เป็นเพรำะอะไร? เม่ือเร็ว ๆ น้ี ดร.บิลล่ี เกรแฮม ไดเ้ทศนำทำงโทรทศัน์ออกอำกำศทัว่
ทั้งประเทศอเมริกำกวำ่ 90% ของคริสเตียนในประเทศนั้น มีชีวติอยูอ่ยำ่งผูแ้พแ้ละท่ำนผูรู้้อ่ืน ๆ ก็ได้
สนบัสนุนควำมเห็นเช่นเดียวกนัน้ี ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรักทั้งหลำย ถำ้หำกยดึถือตำมส่วนเฉล่ียของเปอร์เซนตท่ี์
กล่ำวมำน้ี ท่ำนคงเป็นผูห้น่ึงในจ ำนวนน้ีดว้ย ซ่ึงถำ้เป็นเช่นนั้น ท่ำนก็มีสภำพไม่ผดิอะไรกบัชำยหนุ่ม
ท่ีตั้งปัญหำถำมขำ้พเจำ้ท่ีมหำวทิยำลยัพรินสตนั ดงักล่ำวมำแลว้ในเบ้ืองตน้กล่ำวคือท่ำนอำจมีจิตใจจด
จ่อเพื่อพระเจำ้ อ่ำนพระคมัภีร์อยำ่งสม ่ำเสมอทุก ๆ วนั อธิษฐำน เป็นพยำน และร่วมในกิจกำรทุกอยำ่ง
ในคริสตจกัรของท่ำนปีแลว้ปีเล่ำ แต่ท่ำนก็ยงัมีชีวติอยูอ่ยำ่งผูพ้ำ่ยแพอ้ยูน่ัน่เอง เม่ือตอ้งผจญกบักำร
ทดลอง ท่ำนก็ตอ้งสู้พลำงหนีพลำง และท่ำนก็พำ่ยแพไ้ปในท่ีสุด ชีวติของท่ำนจะตอ้งวกวนอยูใ่นควำม
พำ่ยแพเ้ช่นน้ีเป็นเวลำแรมเดือน ไม่ผดิอะไรกบั “นำยคริสเตียน” ในหนงัสือ ปริศนำธรรม ของจอห์น 
บนัยนั ซ่ึงตอ้งตกอยูใ่น “หล่มใจสลด” เช่นกนัน้ี ชีวติของท่ำนตอ้งลุ่ม ๆ ดอน ๆ มีระดบัจิตวญิญำณ
สูงสุดเม่ือร่วมประชุมฟ้ืนฟูแต่เพียงระยะสั้น แลว้ก็ตกลงมำอีก มีทั้งชยัชนะและพำ่ยแพส้ลบักนัไป 
ขอ้ควำมในพระธรรม โรม 7:13-24 คือประสบกำรณ์ในชีวติของท่ำนโดยแท ้ชีวติของท่ำนจะเป็นเช่นน้ี



 9 

จนกวำ่ทำ่นจะร้องออกมำเหมือนอำจำรยเ์ปำโล ในพระธรรมบทเดียวกนัน้ี ขอ้ 24 วำ่ “โอ ขำ้พเจำ้เป็น
คนเขญ็ใจจริง ใครหนอจะช่วยขำ้พเจำ้ใหพ้น้จำกกำยแห่งควำมตำยน้ี” 

เร่ืองรำวของชำยหนุ่ม ตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นตอนตน้ ก็เช่นเดียวกนัน้ี ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้
ค  ำปรึกษำ  และไต่ถำมถึงพื้นฐำนชีวิตของเขำ เพื่อศึกษำขอ้มูลในกำรท่ีจะช่วยใหค้  ำตอบ เพื่อให้
แกปั้ญหำของเขำไดอ้ยำ่งถูกตอ้งจำกกำรสนทนำปรำศรัยกนั ปรำกฏวำ่ เขำเป็นชำยหนุ่มท่ีมีควำม
กระตือรือร้นในอนัท่ีจะกระท ำทุกส่ิงทุกอยำ่ง ใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัพระเจำ้ เขำมีควำมกระตือรือร้นอยำ่ง
เสมอตน้เสมอปลำย ในอนัท่ีจะใหมิ้ตรสหำยของเขำไดรู้้จกัองคพ์ระผูช่้วยผูป้ระเสริฐของเขำ หำก
พิจำรณำตำมควำมประพฤติและกิจกำรต่ำง ๆ ท่ีเขำปฏิบติัแลว้ อำจกล่ำวไดว้ำ่ เขำเป็นคริสเตียนตวัอยำ่ง
ท่ีดีทีเดียว 

พระเยซูไดท้รงสัญญำไวใ้นพระธรรมยอห์น 14:26 และ 16:13 วำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะทรง
สอนเรำในกำรทุกส่ิงและจะน ำเรำไปสู่ควำมจริงทุกอยำ่ง ตลอดเวลำท่ีขำ้พเจำ้และชำยหนุ่มสนทนำ
ดว้ยกนั พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงดลใจใหเ้รำทั้งสองระลึกถึงขอ้พระธรรมท่ีส ำคญั ๆ คือชำยหนุ่มผูน้ั้น
ไดอ้ำ้งสัญญำในขอ้พระธรรมนั้น ๆ โดยควำมเช่ือ และเปิดประตูกำ้วไปสู่ชยัชนะและควำมช่ืนชมยนิดี
ซ่ึงเหลือท่ีจะพรรณำได ้ เม่ือถึงขั้นน้ีเขำก็เร่ิมมีชีวติท่ีเกิดผลเพื่อพระคริสต ์ ซ่ึงเขำไม่เคยประสบมำก่อน
เลย หลงัจำกนั้นเขำไดล้ำจำกขำ้พเจำ้ไป ดว้ยควำมรู้สึกยนิดีและเตม็ไปดว้ยควำมหวงัใหม่ ชำยหนุ่มผูน้ี้รู้
วำ่ไดมี้ฤทธ์ิเดชเกิดข้ึนในชีวิตของเขำ บดัน้ีเขำไดก้ลำยเป็นคนใหม่ไม่มีควำมเกรงกลวัหรือมีชีวติอยำ่ง
ไร้ควำมสำมำรถ หรือพำ่ยแพต่้อกำรทดลองอีกต่อไป บดัน้ีเขำไดก้ลำยเป็นผูมี้ฤทธ์ิเดช มีควำมกลำ้หำญ 
มีควำมเช่ือในกำรท่ีจะไวว้ำงใจพระเจำ้ เขำไดค้น้พบพระสัญญำ ซ่ึงพระเยซูไดท้รงโปรดประทำนใหแ้ก่
เขำ “จงตำมเรำมำเถิด เรำจะตั้งท่ำนใหเ้ป็นผูจ้บัคน” (มทัธิว 4:19) “พระบิดำของเรำไดรั้บเกียรติยศ
เพรำะส่ิงน้ี คือเม่ือท่ำนเกิดผลมำก” (ยอห์น 15:8) “ท่ำนทั้งหลำยมิไดเ้ลือกเรำแต่เรำไดเ้ลือกท่ำน
ทั้งหลำย และไดต้ั้งท่ำนไวเ้พื่อท่ำนจะใหเ้กิดผล และผลของท่ำนจะอยูถ่ำวรเพื่อเม่ือท่ำนจะขอส่ิงใดจำก
พระบิดำในนำมของเรำ พระองคจ์ะทรงประทำนส่ิงนั้นแก่ท่ำน” (ยอห์น 15:16) พระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่ำววำ่ “พระเยซูจึงไม่ไดท้รงกระท ำกำรอิทธิฤทธ์ิมำกในเมืองนั้นเพรำะเขำไม่มีควำมเช่ือ” (มทัธิว 
13:58) “ถำ้ไม่มีควำมเช่ือแลว้จะเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจำ้ก็หำมิไดเ้พรำะวำ่ผูท่ี้มำหำพระเจำ้ตอ้ง
เช่ือวำ่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่ และตอ้งเช่ือวำ่พระองคเ์ป็นผูป้ระทำนบ ำเหน็จใหแ้ก่ทุกคนท่ีปลงใจ
แสวงหำพระองค”์ (ฮิบรู 11:6) ชำยหนุ่มท่ีมีช่ือยอ่วำ่ ซี.บี. ไดอ้ธิษฐำนทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำเขำดงัน้ี
วำ่ “โอพระองคเ์จำ้ขำ้ พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะใหข้ำ้พเจำ้พดูกบัใครเป็นคนแรก?” เขำแทบจะ
รอคอยไม่ไดท่ี้จะใหพ้ระเจำ้ทรงกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์โดยใชชี้วติของเขำ 
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ขณะท่ีชำยหนุ่มผูน้ี้กลบัไปยงัท่ีพกัของเขำ พระเจำ้ผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงไดท้รงน ำฟิลิปใหไ้ปหำขนัที 
ชำยอำยธิโอบ ตำมท่ีบนัทึกไวใ้นพระธรรมกิจกำร 8:26-39 ก็ไดท้รงน ำเขำใหไ้ปเป็นพยำนแก่เพื่อน
นกัศึกษำของเขำ ซ่ึงเขำไดเ้คยไปเป็นพยำนมำแลว้หลำยคร้ังหลำยหน แต่ไม่เกิดผล อยำ่งไรก็ตำมกำร
เป็นพยำนในคร้ังน้ี แตกต่ำงกบัคร้ังท่ีแลว้ ๆ มำก ทั้งน้ีก็เพรำะวำ่ในคร้ังน้ี พระเจำ้ก็ไดท้รงเตรียมจิตใจ
ของเพื่อนนกัศึกษำผูน้ั้นใหพ้ร้อมอยูแ่ลว้เช่นเดียวกบัท่ีพระองคไ์ดท้รงเตรียมจิตใจของขนัทีชำวอำยธิ
โอบในอดีตกำลนั้นเอง ดงันั้นในไม่ชำ้ เพื่อนนกัศึกษำของเขำ ก็ไดย้อมรับเอำพระคริสตใ์หเ้ป็นผูน้ ำใน
ชีวติของเขำ และบุคคลทั้งสองไดน้อ้มกำยลงอธิษฐำนร่วมกนั ซี.บี. รู้สึกปลำบปล้ืมปีติต่อเหตุกำรณ์อนั
น่ำอศัจรรจน้ี์มำก  เขำรู้สึกต่ืนเตน้จนนอนไม่หลบั และไม่อำจสรรหำถอ้ยค ำใด ๆ มำบรรยำย ถึงควำม
อ่ิมใจท่ีเขำไดรั้บอีกวำ่ เม่ือต่ืนนอนในวนัรุ่งข้ึนเขำก็ไดอ้ธิษฐำนดว้ยควำมกระหำยอีกวำ่ “พระองคเ์จำ้ขำ้ 
จะใหข้ำ้พเจำ้พดูกบัใครในวนัน้ี” และแลว้ ซี.บี. ก็ระลึกถึงเพื่อนนกัศึกษำคนหน่ึงของเขำข้ึนมำได ้ และ
เม่ือ ซี.บี. ไปหำเพื่อนผูน้ั้น ก็ปรำกฏวำ่เพื่อนของเขำตอบสนองค ำชกัชวนของเขำ ดงัหน่ึงวำ่ถูกชกัน ำมำ
โดยมือทิพยฉ์ะนั้น เหตุกำรณ์เช่นน้ีไม่น่ำแปลกใจอะไรเลย เพรำะวำ่พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดส้อนไว้
แลว้วำ่ “ไม่มีผูใ้ดมำถึงเรำไดเ้วน้ไวพ้ระบิดำผูท้รงใชเ้รำมำจะชกัน ำเขำ” (ยอห์น 6:44) ในวนัถดัมำ ซี.บี. 
ก็สำมำรถน ำเพื่อนนกัศึกษำอีกผูห้น่ึงมำหำพระคริสตไ์ดเ้ช่นเดียวกนั และนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ เขำก็
สำมำรถน ำผูอ่ื้นอีกเป็นจ ำนวนมำกใหม้ำหำพระคริสต ์ ชีวติของ ซี.บี. ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยำ่งน่ำ
อศัจรรยม์ำก เขำกลำยเป็นผูท่ี้มีฤทธ์ิเดช เป็นผูท่ี้พระเจำ้ทรงใชไ้ดอ้ยำ่งเกิดผล และในขณะท่ีขำ้พเจำ้
เขียนบทควำมน้ีอยูเ่ขำก ำลงัศึกษำเพื่อเตรียมตวัรับใชใ้นพระรำชกิจของพระเจำ้ 

(เม่ือไรก็ตำมเม่ือเรำอำ้งถึงพระสุรเสียงท่ีพระเจำ้ตรัสแก่เรำ เรำจะตอ้งเขำ้ใจเสมอวำ่ พระเจำ้
มิไดต้รัสกบัเรำดว้ยถอ้ยค ำท่ีไดย้นิดว้ยหู แต่ตรัสดว้ยพระสุรเสียงท่ีแผว่เบำ โดยทำงพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิของพระองค ์ เฉพำะคริสเตียนท่ียอมอ่อนนอ้มถวำยชีวติต่อพระองคอ์ยำ่งแทจ้ริง และเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิเท่ำนั้น จึงจะสำมำรถสนทนำกบัพระองคไ์ด”้) 

เน่ืองจำกเวลำมีจ ำกดั ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถเล่ำเร่ืองรำว เก่ียวกบัชีวติคริสเตียนของหลำย ๆ คน
ท่ีเคยลม้เหลวและพำ่ยแพ ้ และต่อมำไดก้ลบักลำยเป็นผูท่ี้มีชยัชนะ บริบูรณ์ดว้ยฤทธ์ิเดชจำกพระเจำ้ 
และกลำยเป็นคริสเตียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ เช่นเดียวกนัน้ี อยำ่งไรก็ตำม 
ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะเล่ำเพิ่มเติมพอเป็นอุทำหรณ์อีกสักสองสำมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

เอส.โอ เป็นคริสเตียนหนุ่ม ซ่ึงชีวติคริสเตียนของเขำเคยประสบแต่ควำมแหง้แลง้แทบไม่
เกิดผลอะไรเลย ตรำบจนกระทัง่เขำศึกษำชั้นปีสุดทำ้ย ในวทิยำลยัแห่งหน่ึง วนัหน่ึงเขำไดม้ำหำขำ้พเจำ้
เพื่อปรึกษำหำรือและขอค ำแนะน ำ ขณะท่ีขำ้พเจำ้และชำยหนุ่มผูน้ั้นก ำลงัอธิษฐำนร่วมกนัอยูน่ั้น ก็ไดมี้
เหตุกำรณ์อศัจรรยเ์กิดข้ึน เม่ือเขำไดเ้ดินออกจำกหอ้ง ลงไปสู่หอ้งโถงตึกสโมสรนกัศึกษำ เขำไดพ้บ
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นกัศึกษำผูห้น่ึง ซ่ึงเขำไม่รู้จกั ก ำลงัอ่ำนหมำยประกำศท่ีป้ำยประกำศของมหำวทิยำลยั พระเจำ้ได้
ประทบัใจและทรงน ำให้เอส.โอ. พดูกบันกัศึกษำผูน้ั้นถึงเร่ืองรำวของพระะคริสต ์ เป็นท่ีน่ำประหลำด
ใจอยำ่งยิง่วำ่ หนุ่มผูน้ั้นไม่เพียงแต่จะแสดงควำมสนใจ ในเร่ืองรำวท่ีเขำไดรั้บฟังเท่ำนั้น หำกไดเ้สำะหำ 
ผูท่ี้จะอธิบำยใหเ้ขำทรำบถึงวิธีท่ีจะเป็นคริสเตียนและเพียงชัว่ระยะเวลำสำมสิบนำทีเท่ำนั้น นกัศึกษำ
หนุ่มทั้งสองก็ไดอ้ธิษฐำนร่วมกนั และนกัศึกษำหนุ่มผูน้ั้น ก็ไดย้อมรับเอำพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจำ้
และเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ และทั้งสองก็แยกทำงกนัไปดว้ยควำมปล้ืมปิติ 

ในตอนปลำยของภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยนั้นเอง เอส.โอ. ก็ไดช้กัชวนใหน้กัศึกษำอีกหลำยคนมำ
หำพระเยซูคริสต ์ องคพ์ระผูช่้วยประเสริฐของเรำในสัปดำห์สุดทำ้ยของเทอมนั้น เขำก็สำมำรถชกัน ำ
เพื่อนนกัศึกษำมำหำพระคริสตไ์ดอี้กถึงสำมคน 

ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองรำวของ จี.เอฟ. ซ่ึงเป็นผูรั้บใชพ้ระเจำ้ท่ียงัหนุ่มอยู ่ และไดรั้บกำรศึกษำจำก
สถำนศึกษำพระคริสตธรรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในสหรัฐอเมริกำ เขำส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำ
ตรีและโททำงศำสนศำสตร์ และมีควำมร้อนรนท่ีจะแสวงหำจิตวิญญำณท่ีสูญหำย แต่กำรท ำงำนของเขำ
ไม่บงัเกิดผล คร้ังหน่ึง จี.เอฟ. ไดโ้ทรศพัทม์ำถำมขำ้พเจำ้วำ่ จะมำพบขำ้พเจำ้ไดไ้หม แลว้เรำก็ไม่พบปะ
สนทนำ และอธิษฐำนร่วมกนั เขำลำขำ้พเจำ้ไปในสภำพของคนใหม่ มีฤทธ์ิเดช มีควำมช่ืนชมยนิดี และ
มีควำมหวงัอยำ่งเตม็เป่ียม ในระยะเวลำต่อ ๆ มำ ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบวำ่ เขำมีชีวิตท่ีมีชยัและเกิดผล อยำ่ง
มำกมำย 

เอฟ.เอฟ. เป็นคนท่ีข้ีอำยและขลำดอยูส่ักหน่อย เขำมำหำขำ้พเจำ้ในกำรประชุมฟ้ืนฟูของ
มหำวทิยำลยัแห่งหน่ึง เขำไดพ้ดูถึงควำมรักท่ีเขำมีต่อพระคริสตแ์ละกำรน ำวิญญำณของผูท่ี้หลงหำยมำ
หำพระองค ์ แต่เขำมีควำมขดัขอ้งหมองใจทอ้ถอย และควำมลม้เหลว อนัเน่ืองจำกเขำกลวัคน นบัเป็น
ประสบกำรณ์อนัมหศัจรรยอี์กคร้ังหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ไดพ้บ คือพระเจำ้ผูท้รงกอปรดว้ยฤทธ์ิอ ำนำจ ชยัชนะ 
ควำมรัก และควำมเช่ือ ไดท้รงท ำงำนในจิตใจของเขำ ชีวติคริสเตียนของ เอฟ.เอฟ. จึงเกิดผลอยำ่งลน้
เหลืออยำ่งท่ีเขำไม่เคยคำดคิดมำก่อนเลยวำ่จะเป็นไปไดถึ้งเพียงนั้น เขำไดรั้บควำมช่ืนชมยนิดีสุดท่ีจะ
พรรณำไดบ้ดัน้ีควำมหวำดกลวัและควำมพำ่ยแพไ้ดสู้ญหำยไปส้ินแลว้ ควำมกลำ้หำญควำมมีสง่ำรำศี 
และควำมมีชยัไดก้ำ้วเขำ้มำแทนท่ี 

อำร์.เจ ก็เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีเป็นพยำนอยำ่งซ่ือสัตย ์ และเคร่งครัดต่อวนิยัและมีชีวติท่ีบงัเกิดผล
มำกกวำ่คริสเตียน เขำไดม้ำหำขำ้พเจำ้ ไดฟั้งไดเ้ช่ือ และไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช หลงัจำกนั้นเขำ
ไม่ไดรู้้สึกวำ่ กำรเป็นพยำนเป็นหนำ้ท่ีท่ีเขำจะตอ้งกระท ำอีกต่อไป หำกแต่ถือวำ่เป็นประสบกำรณ์ท่ีท ำ
ใหรั้บควำมช่ืนชมยนิดี เขำกล่ำววำ่ “เป็นควำมช่ืนชมยนิดีท่ีเปรียบไดก้บัควำมรู้สึกของนกัโทษท่ีไดรั้บ
กำรปลดปล่อยจำกเรือนจ ำ” 
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นบัตั้งแต่คริสตจกัรสมยัเร่ิมแรกเป็นตน้มำจนถึงสมยัปัจจุบนั โดยถวัเฉล่ียแลว้ มีผูท่ี้ติดตำมพระ
คริสตเ์ป็นจ ำนวนมำกท่ีมีชีวิตอยูอ่ยำ่งธรรมดำ ๆ ไม่มีเหตุกำรณ์พิเศษเกิดข้ึนแก่ชีวิตของพวกเขำเลย แต่
แลว้ก็มีเหตุกำรณ์บำงอยำ่งท่ีท ำใหว้ถีิชีวติของเขำเปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่ท่ำนเป
โตรและอคัรสำวกคนอ่ืน ๆ ในสมยัโนน้ และนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มำ พวกเขำก็ไม่ไดเ้ป็นเพียงคริสเตียน
ธรรมดำ ๆ ต่อไป หำกแต่กลำยเป็นเคร่ืองมือท่ีมีฤทธ์ิเดชจำกพระเจำ้ ชีวติท่ีมีแต่ควำมพ่ำยแพ ้ก็กลบัเป็น
ชีวติท่ีประกอบดว้ยควำมมีชยั ควำมสงสัย ควำมหวำดกลวัต่ำง ๆ ท่ีเคยมีอยู ่ ก็กลบักลำยเป็นควำมปิติ
ยนิดีและควำมเช่ือ เขำเหล่ำนั้นไดก้ลำยเป็นผู ้ “พลิกแผน่ดิน” (กิจกำร 17:6) ท่ำนเปโตรเคยเป็นผูท่ี้มี
ควำมขลำด ควำมกลวั และปฏิเสธพระเยซูถึงสำมคร้ัง (ท่ำนกบัขำ้พเจำ้ไดป้ฏิเสธพระองคม์ำกกวำ่นั้น) 
ไดก้ลำยเป็นผูท่ี้มีควำมกลำ้หำญ ดงัจะเห็นไดจ้ำกกำรเทศนำในวนัเพเทคศเต ซ่ึงมีผูเ้ช่ือพระเยซูคริสตถึ์ง 
3,000 คน และยงัมีอีก 5,000 คน ท่ีเช่ือในพระคริสตแ์ละเขำ้เป็นสมำชิกของคริสตจกัร อคัรสำวกของ
พระเยซูในสมยัเร่ิมแรกนั้น ต่ำงก็ไดรั้บชีวิตใหม่ดว้ยฤทธ์ิเดช ซ่ึงสำมำรถเปล่ียนจิตใจของผูค้รองอ ำนำจ
จกัรวรรด์ิโรมนัชัว่ร้ำยในศตวรรษแรกได ้ และในท่ีสุดอคัรสำวกเหล่ำนั้นต่ำงก็ถูกประหำรชีวิตตำม
ธรรมเนียมและโทษทณัฑ ์ ท่ีชำวโรมนัไดก้ ำหนดไว ้ ทั้งน้ียกเวน้ท่ำนยอห์นซ่ึงถูกเนรเทศไปอยูย่งั
เกำะปัตโม และไดส้ิ้นชีวิตบนเกำะนั้น 

ท่ำนก็จะอำจเดำไดว้ำ่ อคัรสำวกเหล่ำนั้นไดรั้บกำรเปล่ียนแปลงใหม่อยำ่งแทจ้ริงในวนัเพน
เทคศเต ผลของกำรเปล่ียนแปลงน้ีก็เช่นเดียวกบัเร่ืองรำวของบุคคลต่ำง ๆ ท่ีขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวมำแลว้ 
ตลอดจนคริสเตียนคนอ่ืน ๆ นบัแต่ศตวรรษแรก ๆ เป็นตน้มำเป็นจ ำนวนลำ้น ๆ คน ท่ีสำมำรถรับใช้
พระเจำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ีเป็นโดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

ท่ำนรู้อะไรบำ้งเก่ียวกบัพระวิญญำณบริสุทธ์ิ? พระวญิญำณบริสุทธ์ิมีควำมหมำยต่อชีวิต
ส่วนตวัของท่ำนอยำ่งไร? 

ในพระบญัชำท่ีพระองคป์ระทำนแก่อคัรสำวก พระองคท์รงสัญญำไวว้ำ่พระวิญญำณบริสุทธ์ิ
จะประทำนฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรำ ในกำรเป็นพยำน ถึงพระองค ์ “ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิ
เดชเม่ือพระวิญญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุง
เยรูซำเล็มส้ินทั้งมณฑลยดูำ มณฑลสะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” (กิจกำร 1:8) 

จุดประสงคข์องบทควำมน้ี ก็เพื่อจะอธิบำยใหท้รำบถึง “วธีิท่ีจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ” ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำใหพ้ระบญัชำท่ียิง่ใหญ่ขององคพ์ระผูช่้วยให้รอดของเรำส ำเร็จ 
ดงันั้นในท่ีน้ีจะไม่ขอกล่ำวถึงควำมจริงอ่ืน ๆ ท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงกระท ำในชีวิตคริสเตียนทุกคน 
แต่จะขอกล่ำวถึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเป้ำหมำยของเรำโดยเฉพำะเท่ำนั้น 
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ขอใหเ้รำไดพ้ิจำรณำถึงหลกัควำมจริงเก่ียวกบัจิตวิญญำณ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ดงัต่อไปน้ี 

1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิ คอืผู้ใด? 

พระองคคื์อพระภำคท่ีสำมแห่งตรีเอกำนุภำพของพระเจำ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ยพระบิดำ พระ
บุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระวญิญำณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นเพียงรูปเงำ หรือพลงัอ ำนำจท่ีปรำศจำก
ตวัตน แต่ทรงมีสภำพเป็นเสมือนบุคคลและมีควำมเท่ำเทียมกบัพระบิดำและพระบุตรทุกประกำร 
พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ พระองคท์รงมีพระสติปัญญำ อนัหำขอบเขตจ ำกดัไม่ได ้ (1 โครินธ์ 2:11) 
พระองคท์รงมีเจตนำรมณ์ (1 โครินธ์ 12:11) และทรงมีควำมรู้สึก (โรม 15:30) 

ดร. เจ. เอด็วนิ ออร์ ไดใ้หค้  ำอธิบำยเก่ียวกบัพระวญิญำณบริสุทธ์ิ “ทรงเป็นผูบ้ญัชำกำรสูงสุด 
แห่งกองทพัของพระคริสต ์ พระองคท์รงเป็นพระเจำ้แห่งกำรเก็บเก่ียว ทรงเป็นผูสู้งสุดในกำรฟ้ืนฟูจิต
วญิญำณ ในกำรประกำศพระกิตติคุณ และทรงมำนะบำกบัน่ในกำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระองค ์
โครงกำรใด ๆ ก็ตำม หำกพระองคไ์ม่ทรงเห็นชอบดว้ยแลว้โครงกำรนั้น ๆ ยอ่มไร้ผล ฉะนั้นในฐำนะท่ี
เรำเป็นคริสเตียน จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งใหโ้ครงกำรของเรำสอดคลอ้งกบัน ้ำพระทยัของพระองค ์ซ่ึง
จะเป็นวถีิทำงท่ีจะท ำใหก้ำรฟ้ืนฟูเกิดข้ึนในคริสตจกัร และเป็นกำรประกำศพระกิตติคุณใหแ้ก่ชำวโลก” 

ขอ้พระธรรมแรกท่ีกล่ำวถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิก็คือ ปฐมกำล บทท่ี 1 ขอ้ 2 และในส่วนท่ี
เก่ียวกบัพระเดชำนุภำพของพระองคน์ั้น ก็ไดบ้นัทึกไวใ้นพระคมัภีร์เดิมเกือบทั้งเล่ม และไดรั้บกำรเนน้
ใหห้นกัแน่นยิง่ข้ึนในภำคพระคริสตธรรมใหม่ ทั้งน้ีโดยกำรด ำเนินพระชนมชี์พ และกำรปฏิบติัพระ
รำชกิจขององคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ของเรำ และภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนประทบั ณ พระ
หตัถเ์บ้ืองขวำของพระบิดำบนสวรรคแ์ลว้ พระองคก์็ทรงส่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิใหล้งมำเป็น “ผูป้ลอบ
ประโลมใจ” ของเรำแทนพระองคต่์อไป (ยอห์น 14:26 และ 15:26) ค ำวำ่ “ปลอบประโลมใจ” หรือ 
“เลำ้โลม” ในท่ีน้ีมำจำกภำษำกรีก ค ำวำ่ “พำรำครีท” ในภำษำกรีกหมำยควำมวำ่ “ผูท่ี้อยูเ่คียงขำ้ง” คริส
เตียน ในฐำนะท่ีเป็นผูร่้วมชีวิตและเป็นมิตรตลอดเวลำ นอกจำกนั้นยงัเป็นผูท่ี้เสริมสร้ำงพละก ำลงัควำม
เขม้แขง็และฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ผูเ้ช่ือในพระคริสตอี์กดว้ย” 

ต่อไปน้ีเป็นพระนำมต่ำง ๆ ท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
พระวญิญำณของพระเจำ้...................................1 โครินธ์ 3:16 
พระวญิญำณของพระคริสต.์.......................... ...โรม 8:9 
พระวญิญำณแห่งชีวติ..........................................โรม 8:2 
พระวญิญำณแห่งควำมจริง............................... ..ยอห์น 16:13 
พระวญิญำณผูป้ระกอบไปดว้ยพระคุณ...............ฮีบรู 10:29 
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พระวญิญำณแห่งควำมบริสุทธ์ิ...........................โรม 1:4 
พระวญิญำณแห่งค ำสัญญำ..................................เอเฟซสั 1:13 

2. เหตุใดพระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงเสด็จมายงัโลกนี?้ 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิเสด็จมำก็เพื่อจะเป็นพยำน ถึงพระเยซูคริสตเจำ้ และเพื่อเทิดพระสง่ำรำศี
ของพระองค ์ (ยอห์น 16:13,14) (พระเยซูเสด็จมำเพื่อท่ีจะถวำยพระเกียรติยศ และเปิดเผยใหม้นุษยรู้์จกั
พระบิดำเจำ้ฉนัใดพระวิญญำณบริสุทธ์ิก็เสด็จมำเพื่อท่ีจะยกยอ่งสรรเสริญและถวำยพระเกียรติยศแก่
พระเยซูคริสตพ์ระบุตรฉนันั้น) 

ดงันั้นหลกักำรท่ีวำ่ เรำยิง่อนุญำตใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นผูค้วบคุมบงัคบับญัชำชีวติ
จิตใจของเรำมำกเพียงใด เรำก็จะรักและปฏิบติัรับใชพ้ระเยซูคริสตเจำ้ และจะรู้ถึงควำมรักท่ีพระองค์
ทรงมีต่อเรำและกำรท่ีพระองคส์ถิตอยูก่บัเรำ มำกยิง่ข้ึนเพียงนั้น ทั้งน้ีเม่ือเรำเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณ
บริสุทธ์ิ ก็เท่ำกบัเรำเป่ียมลน้ดว้ยพระเยซูคริสตเ์ม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบงัคบับญัชำ ก็
เท่ำกบัพระเยซูคริสตเจำ้ทรงควบคุมบงัคบับญัชำเรำนัน่เอง ฉะนั้นเม่ือเรำเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ และองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้เช่นน้ีแลว้ ฤทธ์ิเดชอนัใหญ่ยิง่ท่ีมิใช่ของเรำเอง จะไดรั้บกำร
ปลดปล่อยจำกภำยในชีวติจิตใจของตวัเรำเพื่อกำรปฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ และเพื่อกำรด ำรงชีวติอยูอ่ยำ่งผูมี้
ชยั 

3. พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงมคีวามสัมพนัธ์กบัคริสเตียนทุกคนอย่างไร? 

(ตำมพระธรรมยอห์น 1:12, 3:5, 2 โครินธ์ 5:17 นั้น คริสเตียนหมำยถึงผูท่ี้รับพระคริสตเ์ขำ้สู่
ชีวติเป็นพระเจำ้ และเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ) 

ในวำระแห่งกำรบงัเกิดฝ่ำยจิตวญิญำณ 
ก. พระวญิญำณบริสุทธ์ิคือผูใ้ดก ำเนิดใหม่แก่เรำ (ยอห์น 3:5) 
ข. พระวญิญำณบริสุทธ์ิ เสด็จเขำ้มำประทบัในชีวิตของทุกคน (1 โครินธ์ 3:16) 
ค. พระวญิญำณบริสุทธ์ิคือผูท่ี้ผนึกชีวติคริสเตียน ให้อยูใ่นพระคริสต ์(เอเฟซสั 1:13,4:30) 
ง. พระวญิญำณบริสุทธ์ิคือผูค้  ้ำประกนัวำ่ สักวนัหน่ึงคริสเตียนทุก ๆ คนจะไดรั้บมรดกจำกพระ
เจำ้ (2 โครินธ์ 5:5 
จ. พระวญิญำณบริสุทธ์ิคือผูท่ี้ใหบ้พัติศมำแก่คริสเตียนเพื่อเขำ้เป็นกำยอนัเดียวกบัพระคริสต ์ 
(1 โครินธ์ 12:13 กำลำเทีย 3:27, โรม 6:3,7) 
ในวำระแห่งกำรบงัเกิดฝ่ำยจิตวญิญำณนั้น พระวิญญำณบริสุทธ์ิใหชี้วติใหม่แก่คริสเตียนทุกคน

และสถิตอยูใ่นเขำทั้งหลำย รวมทั้งผนึกค ้ำประกนัใหบ้พัติศมำ และใหฤ้ทธ์ิเดชอนับริบูรณ์แก่เขำ
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ทั้งหลำยดว้ย ในกำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิทั้งหมดเหล่ำน้ี เรำไดรั้บควำมสัมพนัธ์
ใหม่กบัพระองค ์ซ่ึงอำจมีหรือไม่มีประสบกำรณ์ทำงดำ้นอำรมณ์ติดตำมมำดว้ยก็ได ้

ควำมจริงดงักล่ำวน้ีท ำใหค้ริสเตียนไดรั้บประสบกำรณ์ท่ีน่ำต่ืนเตน้ ในกำรท่ีเขำรู้วำ่เขำเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกบัพระคริสต ์ดงัท่ีพระธรรมยอห์น บทท่ี 14 ขอ้ 20 กล่ำววำ่ “....ท่ำนทั้งหลำยอยูใ่นเรำ 
และเรำอยูใ่นท่ำนทั้งหลำย” เรำแลกเปล่ียนควำมอ่อนแอของเรำ กบัฤทธ์ิเดชของพระองค ์ และ
แลกเปล่ียนควำมผดิบำป และควำมพำ่ยแพข้องเรำกบัควำมบริสุทธ์ิ และควำมมีชยัของพระองค ์

ผลของกำรมีควำมสัมพนัธ์กบัพระคริสตก์็คือ ท ำใหค้ริสเตียนทุกคนสำมำรถเป็นพยำนไดอ้ยำ่ง
มีฤทธ์ิเดช และด ำรงชีวิตอยูอ่ยำ่งผูมี้ชยั เหนือควำมผิดบำป ฤทธ์ิเดชอนัไดแ้ก่พระชนมชี์พของพระเยซู
คริสตผ์ูป้ระทบัอยูภ่ำยในผูเ้ช่ือทุกคนน้ี จะส ำแดงออกโดยควำมเช่ือเม่ือคริสเตียนยอมอยูใ่ตก้ำรควบคุม
บงัคบับญัชำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เพรำะวำ่กำรถวำยพระเกียรติแก่พระคริสตเ์ป็นพระรำชกิจของ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ ฉะนั้นไม่มีอุปสรรคอนัใดท่ีมำขดัขวำงไม่ใหพ้ระเยซูคริสตท์รงท ำงำนทั้งภำยใน
และโดยทำงผูเ้ช่ือ เพื่อให้น ้ำพระทยัของพระองคส์ ำเร็จครบบริบูรณ์ 

ฉ. พระวญิญำณบริสุทธ์ิประทำนฤทธ์ิเดชแก่คริสเตียนทุก ๆ คนท่ียอมอ่อนนอ้มต่อพระองค ์
และไดถ้วำยตวัเพื่อรับใชพ้ระคริสต์ 

กำรท่ีคริสเตียนคนหน่ึงคนใดจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งเกิดผลนั้น เขำจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี
จะตอ้งเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ “แต่ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดชเม่ือพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้ง
มณฑลยดูำ มณฑลสะมำเรีย และจนถึงท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก” (กิจกำร 1:8) ขอ้อำ้งอิงในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ทุก ๆ ขอ้ ทั้งในภำคพระคมัภีร์เดิม และในพระคริสตธรรมใหม่ ในส่วนท่ีกล่ำวถึงกำรเป็นผู ้
ท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น ลว้นแต่เนน้ถึงกำรรับฤทธ์ิเดชเพื่อท่ีจะปฏิบติัรับใช ้ และ
เพื่อท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์แทบทั้งส้ิน 

ลกัษณะแห่งการเป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ของคริสเตียนน้ัน อาจติดตามมาด้วย
ประสบการณ์แตกต่างกนั จากความมั่นใจในฤทธ์ิเดช และตระหนักอย่างเงียบสงบในการมีความเช่ือมาก
ยิง่ขึน้ในพระคริสต์ และพระสัญญาในพระวจนะของพระองค์ จนถึงการมีประสบการณ์ทางด้าน
อารมณ์อย่างมากมาย 

ถำ้หำกท่ำนศึกษำพระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 12 อยำ่งถ่ีถว้น ก็จะเห็นไดว้ำ่ พระธรรมบทน้ีสอน
วำ่ คริสเตียนแต่ละคนต่ำงก็เป็นอวยัวะแห่งพระกำยของพระคริสต ์ อวยัวะต่ำง ๆ ในร่ำงกำยของมนุษย ์
มีหนำ้ท่ีแตกต่ำงกนัฉนัใด อวยัวะในพระกำยของพระคริสตก์็ยอ่มมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบต่อแผน่ดินของ
พระองคแ์ตกต่ำงกนัฉนันั้น คริสเตียนไม่ควรดูแคลนของประทำนจำกพระเจำ้ท่ีประทำนใหแ้ก่คริส
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เตียนคนอ่ืน และไม่ควรเลียนแบบคนอ่ืนในดำ้นกำรรับประสบกำรณ์ในกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ หรือประสบกำรณ์แห่งกำรรับของพระประทำนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ คริสเตียนคนหน่ึงจะ
ไดรั้บของประทำนประเภทไหน และติดตำมดว้ยประสบกำรณ์อยำ่งไรนั้น ควรให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

(อยำ่งไรก็ตำม พระธรรม 1 โครินธ์ บทท่ี 13 ระบุไวว้ำ่ กำรรับของประทำนต่ำง ๆ  เหล่ำน้ี หรือ
เพียงอนัใดอนัหน่ึง จะมีประโยชน์แก่เรำนอ้ยมำกหำกเรำขำดควำมรักเป็นเคร่ืองจูงใจ) 

พระเจำ้ทรงเตือนเรำไวใ้นพระธรรมเอเฟซสั 5:17-20 ดงัน้ีวำ่ “....อยำ่เป็นคนเขลำ แต่จงเขำ้ใจ
วำ่น ้ำพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้นั้นเป็นอยำ่งไรและอยำ่เมำเหลำ้องุ่น อนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จง
ประกอบ (เป่ียมลน้) ดว้ยพระวญิญำณ จงสนทนำกนัดว้ยถอ้ยค ำไพเรำะอยำ่งเพลงสดุดี เพลงนมสักำร
และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลง และกล่ำวค ำสรรเสริญในใจของท่ำนทั้งหลำยถวำยองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
จงขอบพระคุณพระเจำ้ คือพระบิดำ ส ำหรับส่ิงสำรพดัเสมอ ในพระนำมของพระเยซูคริสตเจำ้ของเรำ” 

อคัรสำวกเปำโลไดแ้นะน ำวำ่ ผูท่ี้เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะรู้จกัน ้ำพระทยัของ
พระเจำ้และเขำอำจจะส ำแดงออกซ่ึงควำมประทบัใจ ควำม “อ่ิมเอิบไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ” เพรำะ
ควำมยนิดี สง่ำรำศี ควำมกลำ้หำญ และกำรหนุนใจท่ีเขำไดรั้บ ในขอ้พระธรรมเดียวกนัน้ียงัแนะน ำอีก
วำ่ คริสเตียนท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะตอ้งสรรเสริญพระเจำ้ และขอบพระคุณพระองค์
ในกำรทุกส่ิง อคัรสำวกเปำโลตระหนกัดีวำ่ ท่ำนไม่สำมำรถกระท ำส่ิงเหล่ำน้ีไดโ้ดยล ำพงัท่ำนเอง ทุก
ส่ิงทุกอยำ่งท่ีท่ำนเห็นอยูแ่ละมีอยูล่ว้นเป็นโดยพระคุณของพระเจำ้ทั้งส้ิน 

นบัตั้งแต่วนัเพนเทคศเตคร้ังอดีตกำลเป็นตน้มำ ตรำบจนกระทัง่ทุกวนัน้ี พระรำชกิจของพระ
เจำ้ไดก้ระท ำส ำเร็จลุล่วงไปโดยทำงคริสเตียน ผูซ่ึ้งเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เช่นท่ำนเปโตร 
ท่ำนเปำโล และสำวกคนอ่ืน ๆ อีก 

เม่ือไม่นำนมำน้ีไดมี้ผูรั้บใชพ้ระเจำ้คนส ำคญั ๆ เช่น จอห์น เวสเล่ย ์โจนำธำน เอด็วำร์ด ชำลส์ 
ฟินนีย ์ดะไวท ์แอล.มูด้ี ชำลส์ เสเปอร์เจ้ียน จี.แคมแบล มอร์แกน อำร์.เอ.ทอร์เร่ย ์และคริสเตียนชั้นผูน้ ำ
คนอ่ืน ๆ ท่ีมีชีวติอยูทุ่กวนัน้ี ซ่ึงเป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เป็นผูท่ี้พระเจำ้ทรงใชใ้ห้
ท ำงำนเพื่อพระคริสต ์ และเพื่อแผน่ดินของพระองคไ์ดอ้ยำ่งเกิดผลมำกยิง่ (ขอย  ้ำในท่ีน้ีอีกวำ่ กำรเป่ียม
ลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้นเป็นพระพรท่ีพระเจำ้ประทำนใหแ้ก่คริสเตียนทุกคน ท่ียอมปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขของพระองค ์หำใช่เป็นพระพรท่ีพระองคท์รงจ ำกดัไวเ้พื่อคริสเตียนชั้นผูน้ ำเท่ำนั้นไม่) 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้ควำมท่ีผูรั้บใชพ้ระเจำ้ ในฐำนะท่ีเป็นรำชทูตของพระคริสตไ์ดก้ล่ำวถึง
ควำมส ำคญัของกำรท่ีคริสเตียนทุก ๆ คน จะตอ้งเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงขำ้พเจำ้ใคร่จะ
ใหท้่ำนผูอ่้ำนไดท้รำบไวพ้อเป็นอุทำหรณ์ดงัต่อไปน้ี 
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“....มนุษยค์วรจะแสวงหำทุก ๆ วถีิทำง ในอนัท่ีจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิ เพรำะถำ้หำกวำ่ไม่บริบูรณ์ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิแลว้ คริสเตียนแต่ละ
คนหรือคริสตจกัรโดยส่วนรวมยอ่มไม่สำมำรถท่ีจะปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมพระประสงคข์อง
พระเจำ้ได”้ 

แอนดร์ูว  เมอร์เรย์ 
“คริสเตียนท่ีไม่รับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิก็มีควำมผดิเช่นเดียวกบัคน

บำป มีควำมผดิเพรำะไม่ยอมกลบัใจใหม่นัน่เอง แต่คริสเตียนยิง่ผดิมำกกวำ่คนบำป เพรำะคริส
เตียนไดรั้บควำมสวำ่งจำกพระเจำ้มำกกวำ่คนบำป” 

ชาลส์ จี.ฟินนีย์ 
“ชีวติท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ คือชีวติท่ียอมใหค้วำมบริบูรณ์ของพระ

เจำ้ไหลลน้ออกเสมอ ชีวิตเช่นน้ีเท่ำนั้นท่ีท ำใหพ้ระเจำ้พอพระทยัได”้ 
นอร์แมน บี. แฮริสัน 

“จุดประสงคอ์นัยิง่ใหญ่ ในกำรท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิก็คือ เพื่อท่ีจะรับ
ฤทธ์ิเดชส ำหรับรับใชพ้ระเจำ้ คริสเตียนท่ีพระเจำ้ทรงใชม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีขำ้พเจำ้รู้จกั ลว้นแต่เป็น
ผูท่ี้เป็นพยำนถึงประสบกำรณ์อนัลึกซ้ึงในกำรเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิทั้งนั้น” 

เจ.เอด็วนิ อาร์ 
“ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ ไม่วำ่ในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตวัหรือกำรรับใชพ้ระเจำ้ก็ตำม หำกวำ่คริส

เตียนมิไดเ้ป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถประทำนฤทธ์ิ
เดชใหแ้ก่เรำ กำรปฏิบติัทั้งหลำยของเขำก็ยอ่มไร้ผล” 

เฮนรีเอดต้า ซี. เมียรส์ 
“หำกท่ำนอ่ำนชีวประวติัของบรรดำผูรั้บใชพ้ระเจำ้แลว้ ท่ำนจะเห็นวำ่บุคคลเหล่ำนั้น

แต่ละคนไดพ้ยำยำมทุกวถีิทำงท่ีจะไดรั้บฤทธ์ิเดชจำกเบ้ืองบน ค ำเทศนำเพียงคร้ังเดียวของผู ้
เทศน์ท่ีไดรั้บกำรเจิมดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะมีค่ำเท่ำกบัค ำเทศนำหน่ึงพนัคร้ังของผูเ้ทศน์
ท่ีกระท ำไปดว้ยพลงัของตนเอง”  

ดร.ออสวอลด์ เจ.  สมิท 
“ขำ้พเจำ้ใคร่จะขอกล่ำวย  ้ำในท่ีน้ีเพื่อควำมชดัแจง้อีกคร้ังหน่ึงวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิสถิตอยู่

ในผูเ้ช่ือทุก ๆ คนอยูแ่ลว้ และกำรเจิมดว้ยฤทธ์ิเดชซ่ึงเรำไดรั้บเม่ือเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น 
ก็หำใช่เพียงเพื่อคริสเตียนชั้นผูน้ ำเท่ำนั้นไม่ มิใช่คริสเตียนทุกคนมีสิทธิพิเศษท่ีจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิเท่ำนั้น หำกแต่พระธรรมเอเฟซสั 5:18 ยงัตกัเตือนไวด้ว้ยวำ่เป็นหนำ้ท่ีของคริสเตียนทุก
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คนท่ีจะตอ้งเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิอีกดว้ยฉะนั้นถำ้หำกคริสเตียนคนใดมิไดรั้บกำรเป่ียม
ลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ คริสเตียนผูน้ั้น ยอ่มฝ่ำฝืนพระบญัชำของพระเจำ้ เป็นกำรกระท ำ
ควำมผดิบำปต่อพระเจำ้ ยิง่กวำ่นั้น เน่ืองดว้ยพระเจำ้ทรงบญัชำเรำไวใ้นพระวจนะของพระองคว์ำ่ จะให้
เรำเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เรำจึงมีควำมมัน่ใจไดว้ำ่ พระองคย์อ่มมีฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะกระท ำ
ใหเ้รำเป่ียมลน้ได ้ในทนัทีท่ีเรำอญัเชิญพระองคใ์หก้ระท ำเช่นนั้น” 

ขำ้พเจำ้ใคร่จะยนืยนัแก่ท่ำนวำ่ ไม่วำ่จะโดยกำรยดึถือตำมพระสัญญำของพระเจำ้ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ หรือจำกกำรสังเกตจำกประสบกำรณ์ในชีวติส่วนตวัของขำ้พเจำ้ พระเยซูทรงมีควำม
กระตือรือร้นในกำรท่ีจะประทำนควำมรัก กำรอภยัโทษ ฤทธ์ิเดชในกำรปฏิบติัรับใช ้ และชีวติท่ีมีชยั
ชนะเหนือควำมบำปใหแ้ก่เรำ มำกยิง่กวำ่ท่ีเรำพร้อมในกำรท่ีจะรับจำกพระองคเ์สียอีก พระเยซูทรงเตม็
พระทยัท่ีจะใหเ้รำทั้งหลำยเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มำกยิง่กวำ่ท่ีท่ำนและขำ้พเจำ้ปรำรถนำ
ท่ีจะไดรั้บเสียอีก 

อำจมีปัญหำวำ่ เหตุใดจึงมีคริสเตียนเป็นจ ำนวนมำก ด ำเนินชีวติอยูอ่ยำ่งพำ่ยแพ?้ เหตุใดคริส
เตียนท่ีเป็นพยำนเพื่อพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งเกิดผลนั้น จึงมีนอ้ยคนเหลือเกิน? เหตุใดคริสเตียนท่ีด ำเนินชีวิต 
อยำ่งผูท่ี้เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิยงัมีนอ้ยคนนกั? ปัญหำน้ีน ำเรำไปสู่ขั้นท่ีส ำคญัต่อไปซ่ึง
วำ่ดว้ยกำรเตรียมตวัเพื่อท่ีจะเป็นผูเ้ป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

4. ชีวติทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคอือะไร? 

ชีวติท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ คือชีวติท่ีเป่ียมลน้บริบูรณ์ดว้ยพระคริสตน์ัน่เอง 
พระธรรมโรม 6:11 กล่ำววำ่ คริสเตียนท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ คือผูท่ี้ถือวำ่ “ได้ตายแก่
ความผิดบาปและมีชีวิตอยู่เพ่ือพระเจ้า โดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเรา” บดัน้ีพระคริสต์
ทรงครอบครองบลัลงักชี์วติ พระองคท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ และกำรท่ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
เสด็จมำ ก็เพื่อท่ีจะถวำยเกียรติยศและพระสง่ำรำศีแก่พระเยซูคริสต ์ ก่อนท่ีคริสเตียนผูห้น่ึงผูใ้ดจะเป็นผู ้
ท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดน้ั้น ผูน้ั้นจะตอ้งตำยแก่ชีวติฝ่ำยเน้ือหนงัของเขำเสียก่อน เม่ือ
เขำผูน้ั้นตำยแก่ชีวติฝ่ำยเน้ือหนงัของเขำแลว้ องคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้จึงสำมำรถควบคุมบงัคบับญัชำชีวติ
จิตใจของเขำโดยไม่มีอะไรขีดขวำง และพระองคท์รงสำมำรถส ำแดงควำมรักของพระองคผ์ำ่นผูน้ั้นได ้
“ฤทธ์ิธำนุภำพทั้งส้ินในสวรรคก์็ดี ในแผน่ดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่พระองคแ์ลว้” “สภำพของพระเจำ้
ด ำรงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ในพระองคด์ว้ย” บดัน้ีพระองคท์รงสำมำรถส ำแดงออกซ่ึงฤทธ์ิอ ำนำจของพระองค ์
โดยทำงคริสเตียนผูท่ี้เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคผ์ูซ่ึ้งเสด็จมำเพื่อแสวงหำและช่วยผู ้
ท่ีหลงหำยไปใหร้อด บดัน้ีพระองคไ์ดท้รงเร่ิมแสวงหำผูห้ลงหำยโดยทำงคริสเตียนพระองคท์รงน ำคริส
เตียน ไปสู่ผูท่ี้หลงหำย และผูท่ี้มีควำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งรับเอำพระองคใ์ห้เป็นพระผูช่้วยใหร้อด 
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พระองคท์รงเร่ิมใชริ้มฝีปำกของคริสเตียนใหบ้อกกล่ำวเร่ืองรำวเก่ียวกบัควำมรักของพระองคแ์ก่ผูอ่ื้น 
น ้ำพระทยัอนักอปรไปดว้ยพระกรุณำอนัยิง่ใหญ่ของพระองค ์ไดป้รำกฏใหเ้ห็นอยำ่งชดัแจง้ โดยทำงผูท่ี้
เป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ คริสเตียนเหล่ำนั้นไดย้อมสละชีวติเก่ำ ๆ ของเขำทุก ๆ ดำ้น เพื่อ
แลกเปล่ียนกบัพระชนมชี์พของพระคริสต ์ คริสเตียนเหล่ำนั้นยอมละทิ้งควำมไร้ ควำมสำมำรถ และ
ควำมพำ่ยแพท้ั้งหลำยของเขำ เพื่อรับเอำฤทธ์ิอ ำนำจและควำมมีชยัของพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง ภำวะ
เช่นน้ีแหละท่ีมิชชนันำรี ผูเ้ป็นรัฐบุรุษคือ ฮดัสัน เทเลอร์ ไดก้ล่ำวถึง วำ่ “เป็นชีวติท่ีแลกเปล่ียน” เม่ือ 
คริสเตียนผูห้น่ึงผูใ้ดเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิก็หมำยควำมวำ่ คริสเตียนผูน้ั้นเป่ียมลน้ดว้ยพระ
คริสตน์ัน่เอง และนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้ไป เขำจะละทิ้งควำมคิดท่ีวำ่ พระคริสตคื์อผูท่ี้ช่วยเขำในกำรท ำ
กิจกำรงำนต่ำง ๆ ของคริสเตียน และจะถือวำ่พระคริสตคื์อผูท่ี้กระท ำพระรำชกิจของพระองคโ์ดยทำง
เขำโดยตรง “พระองคมิ์ไดพ้ึ่งประสงคท่ี์จะใหเ้รำท ำงำนเพื่อพระองค ์ หำกแต่ทรงพระประสงคจ์ะใหเ้รำ
ยอมใหพ้ระองคท์  ำงำนของพระองคโ์ดยผำ่นตวัเรำ” อคัรสำวกเปำโลไดต้ระหนกัถึงประสบกำรณ์อนัมี
เกียรติยิง่น้ี ท่ำนจึงไดก้ล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้ถูกตรึงไวก้บัพระเยซูคริสตแ์ลว้ และไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองท่ีมีชีวติอยู ่
แต่พระคริสตต่์ำงหำกท่ีทรงมีชีวติเป็นอยูใ่นขำ้พเจำ้” ร่ำงกำยของคริสเตียนบดัน้ีกลำยเป็นร่ำงกำยของ
พระคริสต ์ เพื่อท่ีพระองคจ์ะไดท้รงใชต้ำมพระประสงคข์องพระองค ์ จิตใจของเรำก็เป็นของพระองค์
ดว้ย เพื่อใหคิ้ดตำมควำมคิดของพระองค ์ บุคลิกลกัษณะทั้งหมดของเรำเวลำของเรำ และควำมสำมำรถ
ของเรำ บดัน้ีไดเ้ป็นของพระองคแ์ลว้ทั้งส้ิน 

ท่ำนเปำโลอคัรสำวกผูท่ี้รักพระคริสตอ์ยำ่งยิง่ ไดก้ล่ำวต่อไปวำ่ “...ชีวติซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นเน้ือ
หนงัเด๋ียวน้ี ขำ้พเจำ้มีอยูโ่ดยควำมเช่ือในพระบุตรของพระเจำ้ผูไ้ดท้รงรักขำ้พเจำ้ และประทำนพระองค์
เองเพื่อขำ้พเจำ้” ควำมเช่ือน้ีเป็นของใคร? เป็นควำมเช่ือของพระบุตรของพระเจำ้ ผูซ่ึ้งไดท้รงรักเรำและ
ประทำนพระองคเ์องเพื่อเรำ คือผูท่ี้ไดรั้บ “ฤทธำนุภำพทั้งส้ินในสวรรคแ์ละในแผน่ดินโลก...” ท่ำน
สำมำรถเขำ้ใจควำมหมำยอนัยิง่ใหญ่ของถอ้ยค ำท่ีกล่ำวมำน้ีหรือไม่? ถำ้ท่ำนสำมำรถเขำ้ใจควำมหมำย 
และยอมถวำยชีวติจิตใจของท่ำนไวก้บัพระเจำ้โดยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ และยอมรับวำ่พระชนมชี์พของ
พระเยซูคริสตเ์ป็นชีวติของท่ำนทุก ๆ เวลำนำที ท่ำนก็อยูใ่นฐำนะท่ีพร้อมในกำรท่ีจะเผชิญ
ประสบกำรณ์อนัใหญ่หลวงได ้ พระเยซูคริสตเ์จำ้จะทรงเร่ิมน ำบุคคลท่ีหลงหำยมำหำพระองค ์ โดยผำ่น
ชีวติของท่ำนท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ีท่ำนไดม้อบถวำยแก่พระองค ์

5. เหตุใดคริสเตียนทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิจึงมน้ีอย? 

ปัญหำน้ีเกิดข้ึนก็เพรำะเจตนำรมณ์ของมนุษย ์ พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์นใหมี้อิสระ ทั้งในดำ้น
ควำมนึกคิดและเจตนำรมณ์ท่ีจะกระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดไดต้ำมใจชอบ 
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ถำ้หำกวำ่พระเจำ้บงัคบัใหม้นุษยก์ระท ำในส่ิงท่ีพระองคท์รงใหอิ้สระแก่เขำไว ้ ก็ยอ่มเป็นกำร
ฝ่ำฝืนกฎฝ่ำยวญิญำณจิตท่ีพระองคไ์ดโ้ปรดประทำนให้ ในวำระแห่งกำรกลบัใจใหม่นั้น จิตใจของ
มนุษยม์กัยอมอ่อนนอ้มต่อน ้ ำพระทยัของพระเจำ้เป็นกำรชัว่ครำว พระธรรมโรม 10:9 กล่ำววำ่ ถำ้เรำรับ
ดว้ยปำกของเรำวำ่ พระเยซูเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า และเช่ือในใจของเรำวำ่ พระเจำ้ไดท้รงโปรดบนัดำล
ใหพ้ระคริสตฟ้ื์นข้ึนมำจำกควำมตำย เรำก็จะรอด กำรท่ีมนุษยผ์ูห้น่ึงผูใ้ดจะกลำยเป็นบุตรของพระเจำ้ได้
นั้น เขำตอ้ง “กลบัใจใหม่” ซ่ึงหมำยถึงกำรหนัจำกวิถีทำงชีวติของตนเอง เขำ้สู่วิถีทำงของพระเจำ้ 
อยำ่งไรก็ตำมภำยหลงัท่ีไดก้ลบัใจแลว้ เขำก็มกัจะหลงลืม ควำมรักท่ีมีต่อพระคริสตเ์ม่ือบงัเกิดใหม่ และ
สง่ำรำศี ควำมกระตือรือร้น ควำมยนิดี ในกำรบงัเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวญิญำณนั้นก็ค่อย ๆ เลือนไป มีคริส
เตียนเป็นจ ำนวนมำกท่ีไม่ได ้“ด ำเนินอยูใ่นควำมสวำ่ง เหมือนพระองคท์รงอยูใ่นควำมสวำ่ง” นั้นต่อไป 
(ยอห์น 1:7) บุคคลดงักล่ำวน้ีเลิกแสวงหำท่ีจะท ำตำมน ้ ำพระทยัของพระเจำ้ เขำจะอำ้งเหตุผลต่ำง ๆ 
เพื่อท่ีจะท ำตำมควำมปรำรถนำของเขำเอง ซ่ึงเรำจะพิจำรณำกนัเป็นบำงกรณี เขำเลือกด ำเนินงำนตำม
แผนกำรณ์หรือจุดมุ่งหมำยเพื่อชีวติของเขำเอง การท่ีเขาเช่ือว่าตนเองเป็นอิสระเสรีนั้น ต้องท าให้เขา
กลายเป็นทาสของความผิดบาป และในท่ีสุดก็ตอ้งสำรภำพเช่นเดียวกบัท่ีอำจำรยเ์ปำโลบนัทึกไวใ้นพระ
ธรรมโรม 7:19,20,24 ดงัน้ีวำ่ “ดว้ยวำ่กำรดีนั้นซ่ึงขำ้พเจำ้ปรำรถนำท ำ ขำ้พเจำ้ไม่ไดก้ระท ำ แต่กำรชัว่ 
ซ่ึงขำ้พเจำ้มิไดป้รำรถนำท ำ ขำ้พเจำ้ยงัท ำอยู ่ ถำ้แมข้ำ้พเจำ้ยงัท ำส่ิงซ่ึงขำ้พเจำ้ไม่ปรำรถนำท ำ ก็มิใช่
ขำ้พเจำ้เป็นผูก้ระท ำ แต่ควำมผดิซ่ึงอยูใ่นตวัขำ้พเจำ้เป็นผูก้ระท ำ... โอ ขำ้พเจำ้เป็นคนเขญ็ใจจริง ใคร
หนอจะช่วยขำ้พเจำ้ใหพ้น้จำกกำยแห่งควำมตำยน้ี” ไม่มีใครท่ีจะรู้สึกหนักอกหนักใจ ย่ิงกว่าคริสเตียนท่ี
ขาดสามคัคีธรรมกับพระคริสต์ 

เม่ือจิตวิญญำณอยูใ่นสภำพเช่นน้ี ควำมปล้ืมปิติในชีวิตคริสเตียนจะหำยไป เขำไม่มีควำม
ปรำถนำท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ และไม่สนใจต่อบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมตอ้งกำรอยำ่งมำก ท่ีจะไดรั้บ
กำรอภยัโทษและควำมรักจำกองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของเรำ 

มีเหตุผลอนัใดหรือท่ีท ำให้ผูท่ี้เคยไดรั้บควำมรัก และกำรอภยัโทษ ซ่ึงพระองคผ์ูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ี
ทรงสำมำรถประทำนใหไ้ด ้ และผูท่ี้เคยไดรั้บควำมช่ืนชมยนิดีจำกกำรท่ีพระคริสตส์ถิตอยูด่ว้ย ยงัจะ
ปฏิเสธน ้ำพระทยัของพระเจำ้และเลือกเอำวถีิทำงของตนเอง? ท ำไมคริสเตียนจึงยอมสละฤทธ์ิเดชและ
พลงัแห่งชีวติท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เพื่อท่ีจะท ำตำมควำมปรำรถนำของตนเอง? มีเหตุผล
หลำยประกำรซ่ึงจะอธิบำยดงัต่อไปน้ี 

ก. การขาดความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า พระวจนะของพระองคไ์ดบ้รรจุสง่ำรำศีแห่งควำม
จริง วำ่ดว้ยควำมสัมพนัธ์ท่ีคริสเตียนมีต่อองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระเจำ้ผูท้รงเป็นพระบิดำ และพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ กำรขำดควำมรู้ในเร่ืองน้ี ท ำใหม้นุษยไ์ม่สำมำรถท่ีจะไดรั้บเอำควำมบริบูรณ์แห่งพระ
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วญิญำณบริสุทธ์ิได ้ขอให้เรำลองคิดดูเถิดวำ่ คริสเตียนแต่ละคนต่ำงก็เป็นบุตรของพระเจำ้ (ยอห์น 1:12) 
พระเจำ้ทรงโปรดอภยัโทษควำมผดิบำปของเขำหมดส้ินแลว้ และเขำก็สำมำรถท่ีจะไดรั้บกำรช ำระลำ้ง
ใหป้รำศจำกควำมผิดบำปทั้งปวง (1 ยอห์น 1:7) ตรำบเท่ำท่ีเขำยงัมีสำมคัคีธรรมกบัพระคริสต ์ควำมจริง
แลว้พระเจำ้พระบิดำ พระบุตรและพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ประทบัอยูใ่นจิตใจของคริสเตียนทุก ๆ คนและ
พร้อมท่ีจะประทำนฤทธ์ิเดชและน ำบุตรแต่ละคนของพระองคไ์ปสู่ควำมสมบูรณ์ในพระคริสต ์ (ให้
ทบทวนขอ้ท่ี 3 อีกคร้ัง ท่ีวำ่ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีควำมสัมพนัธ์กบัคริสเตียนอยำ่งไร) 

ข. ความทะนงตัว ท าให้คริสเตียนไม่อาจเป่ียมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ ควำมผดิบำป
ของพญำมำรคือกำรทะนงตวั (อิสยำห์ 14:12) และเป็นควำมผดิบำปคร้ังแรกสุดของมนุษย ์ อำดำมและ
เอวำปรำรถนำในส่ิงท่ีตนเองไม่มี ควำมทะนงตวัคือรำกเง่ำแห่งกำรท่ีมนุษยต์อ้งถูกตดัขำดจำกพระเจำ้ 
คริสเตียนท่ีเห็นแก่ตวัและถือตวัเองเป็นท่ีตั้ง ยอ่มไม่สำมำรถมีสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้ได ้ เพรำะพระ
คริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “...พระเจำ้ทรงต่อสู่คนเหล่ำนั้นท่ีถือตวั จองหอง แต่พระองคท์รงประทำน
พระคุณแก่คนทั้งหลำยท่ีถ่อมใจลง” (1 เปโตร 5:5) 

ค. ความเกรงกลัวมนุษย์ท าให้คริสเตียนไม่อาจเป่ียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ “การกลัว
คนนั้นน าไปถึงบ่วงแร้ว” (สุภำษิต 29:25) หำกพิจำรณำใหดี้แลว้อำจเห็นวำ่ ส่ิงท่ีน่ำเศร้ำใจมำกท่ีสุด
อยำ่งหน่ึงในสังคมของเรำในปัจจุบนั ไดแ้ก่กำรท่ีคริสเตียนปฏิบติัตนตำมมำตรฐำนของสังคมท่ีไม่ใช่ค
ริสเตียนนัน่เอง มีหลำยคนกลวัวำ่ จะเป็นคนท่ีผดิแผกแตกต่ำงไปจำกคนอ่ืน ๆ เขำมีควำมละอำยในกำร
ท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสตผ์ูซ่ึ้ง “ทรงรักเรำมำก จนกระทัง่ประทำนพระองคเ์องเพื่อเรำ” ฉะนั้นจึง
ขอใหเ้รำทั้งหลำยระลึกถึงขอ้พระธรรม 1 เปโตร 2:9 ซ่ึงสอนเรำดงัน้ี “แต่ท่ำนทั้งหลำยเป็นตระกลูท่ี
ทรงเลือกไว ้เป็นปุโรหิตหลวง เป็นประเทศอนับริสุทธ์ิ เป็นพลไพร่ของพระเจำ้เอง เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะ
ไดส้ ำแดงพระบำรมีคุณของพระองค ์ ผูไ้ดท้รงเรียกท่ำนทั้งหลำยออกจำกควำมมืดเขำ้ในควำมสวำ่งอนั
มหศัจรรยข์องพระองค์” “พระเยโฮวำห์ทรงยนิดีในคนท่ีเกรงกลวัพระองค ์คือผูท่ี้ไวใ้จในพระกรุณำคุณ
ของพระองค”์(สดุดี 147:11) พระเยซูตรัสวำ่ “ถำ้ผูใ้ดมีควำมอำยเพรำะเรำและถอ้ยค ำของเรำ บุตรมนุษย์
ก็จะมีควำมอำยเพรำะผูน้ั้น” (ลูกำ 9:26) 

มีคริสเตียนหลำยคนเกรงวำ่ ถำ้เขำเป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ เพื่อน ๆ คริส
เตียนดว้ยกนัและบุคคลอ่ืน ๆ จะกล่ำวหำวำ่เขำเป็นคนบำ้คลัง่ 

ง. ควำมผดิบำปท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นใจ ซ่ึงมิไดส้ำรภำพต่อพระเจำ้ เป็นอุปสรรคขดัขวำงมิใหค้ริส
เตียนเป็นผู้ ท่ีเป่ียมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระเจำ้ไดท้รงตกัเตือนท่ำนเก่ียวกบักำรพดูปด อนัเป็น
กำรท ำลำยช่ือเสียงของบุคคลอ่ืน กำรลกัทรัพย ์ หรือลกัเงินทอง ซ่ึงมิไดคื้นใหผู้เ้สียหำย กำรประกอบ
ธุรกิจท่ีผดิศีลธรรม กำรทุจริตในกำรสอบ และอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงพระองคท์รงปรำรถนำใหท้่ำนสำรภำพต่อ
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พระองค ์ พระองคอ์ำจทรงน ำใหท้่ำนชดใช ้ ค่ำเสียหำยหรือค่ำทดแทนให้แก่ผูเ้สียหำย (อพยพ 
22:3,5,6,12) หำกเป็นเช่นนั้นจงเช่ือฟังท ำตำมกำรทรงน ำของพระองค ์ เรำอำจจะซ่อนเร้นควำมผดิมิให้
มิตรสหำยหรือบุคคลอ่ืน ๆ ไดรู้้ แต่เรำไม่สำมำรถท่ีจะปิดบงัพระเจำ้ไดเ้ลย “พระองคจ์ะไม่ทรงสืบเสำะ
พิจำรณำกำรนั้นหรือเพรำะพระองคท์รงทรำบขอ้ควำมลบัลึกในใจมนุษย”์ (สดุดี 44:21) มีผูใ้ดบำ้งท่ี
ท่ำนยงัไม่ยอมยกโทษใหเ้ขำอีก? ถำ้หำกมี พระเจำ้ก็จะไม่ทรงยกโทษใหท้่ำนเช่นเดียวกนั (มำระโก 
11:24-26) แต่ถำ้เรำสำรภำพควำมผดิบำปของเรำแก่พระเจำ้ ตำมท่ีพระเยซูทรงน ำเรำแลว้ เรำก็จะไดรั้บ
กำรอภยัโทษ และไดรั้บกำรช ำระใหเ้ป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (1 ยอห์น 1:9) 

จ. จิตใจท่ียงัคงผกูพันอยู่กับฝ่ายโลก ควำมลุ่มหลงอยูก่บัทรัพยศ์ฤงคำร และปรำรถนำท่ีจะ
ด ำเนินชีวติตำมวถีิทำงของสังคมฝ่ำยโลก เป็นอุปสรรคขวำงกั้นมิใหค้ริสเตียนเป็นจ ำนวนมำก เป่ียมลน้
ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ “อยำ่รักโลกหรือส่ิงของในโลก ถำ้คนใดรักโลก ควำมรักต่อพระบิดำไม่ไดอ้ยู่
ในคนนั้นเลย เพรำะวำ่สำรพดัซ่ึงมีอยูใ่นโลก คือควำมใคร่ของเน้ือหนงั ควำมใคร่ของตำและกำร
อวดอำ้งถือตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมำจำกพระบิดำ แต่เกิดมำจำกโลก และโลกน้ีกบัควำมใคร่ของโลกก ำลงัผำ่น
พน้ไป แต่ผูท่ี้ประพฤติตนตำมพระทยัของพระเจำ้จะด ำรงอยูเ่ป็นนิตย”์ (1 ยอห์น 2:15-17) มนุษยมี์ชีวติ
อยูใ่นโลกน้ีเพียงชัว่ระยะหน่ึงเท่ำนั้นในไม่ชำ้ก็ตอ้งล่วงพน้ไป ฉะนั้นคริสเตียนทุกคนจึงควรประเมินผล
ให้บ่อยคร้ัง ด้วยความรอบคอบเก่ียวกับการใช้เวลา สติปัญญา และทรัพย์ศฤงคารของตน เพ่ือให้พระ
ราชกิจของพระคริสต์ได้ส าเร็จลุล่วงไปมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ “เรำมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีเพียงคร้ังเดียว ไม่
ชำ้ก็พน้ผำ่นไปแต่ส่ิงท่ีเรำท ำเพื่อพระคริสตจ์ะด ำรงอยูถ่ำวร” 

“ไม่มีคนใดปรนนิบติันำยสองนำยได ้ เพรำะวำ่เขำจะชงันำยขำ้งหน่ึงและจะรักนำยอีกขำ้งหน่ึง 
หรือจะนบัถือนำยฝ่ำยหน่ึง และจะดูหม่ินนำยอีกฝ่ำยหน่ึง ท่ำนจะปฏิบติัพระเจำ้และจะปฏิบติัเงินทอง
ดว้ยก็ไม่ได ้แต่ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้ และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน และ
พระองคจ์ะเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่ำน้ีให้” (มทัธิว 6:24,33) 

ฉ. การขาดความไว้วางใจในพระเจ้า ส่ิงน้ีเป็นอุปสรรคขวำงกั้นมิใหค้ริสเตียนยอมถวำยชีวติ
ใหแ้ก่พระองคอ์ยำ่งเตม็ท่ี รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อกำรท่ีจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ คริส
เตียนหลำยคนกลวัวำ่ ถำ้หำกเขำยอมถวำยชีวติจิตใจใหแ้ก่พระเจำ้อยำ่งเตม็ท่ีแลว้ อำจจะมีเหตุกำรณ์ท่ี
ร้ำยแรงเกิดข้ึน เพื่อทดลองเขำก็ได ้ เขำกลวัวำ่เขำอำจตอ้งสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรักของเขำไป นกัศึกษำ
บำงคนก็กลวัวำ่จะถูกเพื่อนฝงูเยำะเยย้และหำวำ่เป็นคนบำ้คลัง่ หรือเกรงวำ่อำจจะถูกคนรักคดัคำ้นไม่
เห็นดว้ย บำงคนก็กลวัวำ่ พระองคจ์ะส่งเขำไปท ำงำนในทอ้งถ่ินท่ีห่ำงไกลควำมเจริญ เช่น ตอ้งไปเป็น
มิชชนันำรี ในหมู่ชนท่ีดุร้ำย ป่ำเถ่ือน อนัเป็นกำรฝืนใจเขำ 
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ขำ้พเจำ้ยงัจ  ำไดดี้วำ่ มีชำยหนุ่มคนหน่ึงมำหำขำ้พเจำ้ดว้ยควำมหวำดกลวัดงักล่ำวและปรำรภวำ่ 
เขำเกรงวำ่พระเจำ้จะทรงเปล่ียนแผนกำรในชีวติของเขำ ในระหวำ่งสนทนำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนั
นั้น ขำ้พเขำ้ไดใ้หเ้หตุผลเป็นขอ้เตือนใจแก่เขำวำ่ควำมรักของพระเจำ้นั้น ใหญ่หลวงนกั ถึงขนำดท่ีทรง
ยอมส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคใ์หเ้สด็จลงมำส้ินพระชนม ์ เพื่อแบกรับเอำควำมผดิบำปของเขำ 
ขำ้พเจำ้และชำยหนุ่มคนนั้น ไดพ้ดูกนัถึงเร่ืองพระผูช่้วยใหร้อด  ผูท้รงรักเขำอยำ่งเหลือลน้ จนกระทัง่
ยอมพลีพระชนมอ์ยำ่งสมคัรใจบนไมก้ำงเขน และหลัง่โลหิตของพระองคเ์พื่อช ำระลำ้งควำมผดิบำป
ของเขำต่อจำกนั้น ขำ้พเจำ้ก็ถำมชำยหนุ่มคนนั้นวำ่ “คุณสำมำรถไวว้ำงใจพระเจำ้เช่นน้ีไดไ้หม?” เขำ
ตอบวำ่ “ผมยงัไม่เคยคิดในแง่น้ีมำก่อนเลย ผมสำมำรถท ำไดแ้ละจะไวว้ำงใจในพระองคค์รับ” ปัจจุบนั
น้ี ชำยหนุ่มผูน้ี้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกวทิยำลยัพระคริสตธรรมขั้นสูง และเป็นผูร่้วมงำนคนหน่ึงของ
องคก์ำรของเรำ เขำเป็นคนหน่ึงในบรรดำคริสเตียนทั้งหลำยท่ีมีชีวติอยำ่งเกิดผลและไดรั้บชยัชนะอยำ่ง
มำกลน้ท่ีสุดเท่ำท่ีขำ้พเจำ้รู้จกั ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรัก ท่ำนสำมำรถท่ีจะฝำกชีวติของท่ำน บุคคลท่ีท่ำนรัก เงิน
ทอง ตลอดจนอนำคตและทุกส่ิงทุกอยำ่งของท่ำนไวก้บัพระองค ์ พระองคมิ์ไดท้รงเป็นเพียงพระบิดำท่ี
รักเรำอยำ่งยิง่เท่ำนั้น  หำกแต่ “ควำมรักของพระบิดำเจำ้ท่ีทรงมีต่อเรำนั้น มำกมำยยิง่กวำ่ควำมรักของ
บิดำฝ่ำยโลก และอ่อนหวำนละมุนละมยัยิง่กวำ่ควำมทนุทถอมของมำรดำฝ่ำยโลกท่ีจะพึงมีต่อบุตร” 
เม่ือเป็นเช่นน้ีอยำ่หวำดกลวัท่ีจะมอบชีวติของท่ำนทั้งหมดทุกเวลำนำทีใหแ้ก่พระองค ์ แลว้พระองคก์็จะ
ทรงใหท้ำ่นเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ขำ้พเจำ้มีบุตรชำยเล็ก ๆ คนหน่ึง ช่ือ เซ็คคำร์ร่ี เดล เป็นบุตรท่ีขำ้พเจำ้รักมำก เพื่อเป็นอุทำหรณ์
ใหส้มมุติวำ่ เม่ือขำ้พเจำ้กลบับำ้นคืนน้ี  เขำไดว้ิง่เขำ้มำหำขำ้พเจำ้ เอำแขนนอ้ย ๆ ของเขำโอบคอขำ้พเจำ้
ไวแ้ลว้พดูวำ่ “คุณพอ่ครับ ผมรักคุณพอ่เหลือเกิน และไดค้รุ่นคิดหำทำงท่ีจะแสดงควำมรักน้ีใหคุ้ณพอ่
ทรำบ ผมคิดไดแ้ลว้วำ่ ผมจะท ำทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีคุณพอ่ตอ้งกำรใหผ้มท ำ” ทำ่นลองคิดดูซิวำ่ ค  ำตอบของ
ขำ้พเจำ้จะเป็นอยำ่งไร ขำ้พเจำ้จะใจร้ำยพอท่ีจะตอบดงัน้ีหรือวำ่ “เซ็คคำร์ร่ี พ่อรอโอกำสน้ีมำนำนแลว้ 
และเม่ือลูกยอมมอบสิทธิขำดใหพ้อ่ดงัน้ี พอ่ก็จะขอขงัลูกไวใ้นหอ้ง จะเอำของเล่นต่ำง ๆ ของลูกใหค้น
อ่ืนเสียใหห้มด และจะบงัคบัใหลู้กท ำแต่ส่ิงท่ีลูกไม่ชอบ นอกจำกนั้นพ่อก็จะบงัคบัใหลู้กกินผกัวนัละ
สำมเวลำ และลูกจะรู้สึกเสียใจในกำรท่ีไดเ้กิดมำ และเสียใจในกำรท่ีลูกไดบ้อกวำ่ลูกรักพอ่ และ
ปรำรถนำท่ีจะท ำทุก ๆ ส่ิงท่ีพอ่ตอ้งกำร พ่อจะท ำใหลู้กไม่สบำยอยำ่งท่ีสุด” ขำ้พเจำ้จะตอบลูกเช่นน้ี
หรือ? ช่ำงขบขนัแท ้ ๆ ในทำงตรงกนัขำ้ม ขำ้พเจำ้จะแสดงออกใหลู้กของขำ้พเจำ้เห็น ถึงควำมรักท่ี
ขำ้พเจำ้มีต่อเขำใหม้ำกยิง่ข้ึน ขำ้พเจำ้อำจจะพำเขำไปยงัร้ำนขำยเคร่ืองเล่นของเด็ก และซ้ือชุดเคำบอย
พร้อมดว้ย “หมวกอวกำศ” ใหเ้ขำหน่ึงชุดก็ได ้ เร่ืองน้ีเป็นฉนัใดพระบิดำเจำ้ของเรำในสวรรคก์็ทรง
พร้อมท่ีจะประทำนพระพรใหแ้ก่เรำ และประทำนชีวติท่ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึนใหแ้ก่เรำ ทนัทีท่ีเรำยอมมอบ
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ชีวติจิตใจของเรำให้แก่พระองคฉ์นันั้น ส่ิงต่ำง ๆ ตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวอำ้งมำน้ี ตลอดจนอุปสรรคอ่ืน 
ๆ ซ่ึงท ำใหค้ริสเตียนตอ้งมีชีวติอยูอ่ยำ่งผูแ้พ ้ไดท้  ำใหค้ริสเตียนมิอำจรับประสบกำรณ์แห่งควำมยนิดี ใน
กำรมีชีวติเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ยกตวัอยำ่ง ส่ิงท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีมีอยูใ่นชีวติของท่ำนบำ้ง
หรือไม่? 

ถือวำ่ตวัเองมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ 
ชอบรับกำรยกยอ่งสรรเสริญจำกมนุษยด์ว้ยกนั 
เป็นคนเจำ้โทโสและขำดควำมอดกลั้น 
ตำมใจตวัเอง ด้ือร้ัน และเป็นคนสอนยำก 
ไม่รักษำมำตรฐำนชีวติคริสเตียน 
มีควำมอิจฉำริษยำ 
เตม็ไปดว้ยรำคะตณัหำและกระท ำในส่ิงท่ีเป็นมลทิน 
ไม่ซ่ือสัตย ์
ไม่เช่ือฟัง 
เห็นแก่ตวั 
รักเงินทอง เส้ือผำ้ รถยนต ์บำ้นช่องท่ีสวยงำม และท่ีดิน ท่ำนผูอ่้ำนบำงท่ำนอำจถำมวำ่ “ก่อนท่ี

ขำ้พเจำ้จะเป่ียมลน้ ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น จ  ำเป็นหรือไม่ ท่ีขำ้พเจำ้จะตอ้งเอำชนะต่อควำมพำ่ย
แพค้วำมขุ่นขอ้งหมองใจทั้งปวงใหไ้ดเ้สียก่อน?” ไม่ใช่เช่นนั้นเลย! พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น 
ท่ีสำมำรถอภยัโทษควำมผิดบำปของท่ำนได ้ ในท ำนองเดียวกนั พระวิญญำณบริสุทธ์ิก็ทรงเป็นผูเ้ดียว
เท่ำนั้น ท่ีสำมำรถประทำนชยัชนะและฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ท่ำนได ้

6. ท าอย่างไรคริสเตยีนจึงจะเป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิได้? 

ประกำรแรก เรำจ ำเป็นท่ีจะตอ้งรู้วำ่ ประสบกำรณ์ในกำรรับพระเยซูคริสตเจำ้ใหเ้ป็นองคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้และเป็นพระผูช่้วยให้รอด ยอ่มแตกต่ำงกนัไปในแต่ละบุคคลฉนัใด ประสบกำรณ์ในกำรเป่ียม
ลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิก็แตกต่ำงกนัไปฉนันั้น เช่น บำงคนอำจจะตอบสนองค ำเช้ือเชิญในกำรรับ
พระคริสตใ์นท่ีประชุมประกำศพระกิตติคุณ ส่วนบำงคนก็อำจจะรับพระคริสตโ์ดยกำรคุกเข่ำอธิษฐำน
อยำ่งเงียบ ๆ ภำยในบำ้นของเขำเอง แมว้ำ่ วธีิกำรของบุคคลทั้งสองดงักล่ำวมำน้ีอำจจะแตกต่ำงกนั แต่
เขำทั้งสองก็เป็นผูบ้งัเกิดใหม่ และชีวติของเขำไดรั้บกำรเปล่ียนใหม่โดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระคริสตแ์น่
ละ คนสัตยซ่ื์อหลำยคนผูไ้ดพ้บพระผูช่้วยใหร้อดและกลำยเป็นผูท่ี้ “ไดรั้บกำรสร้ำงข้ึนใหม่ในพระ
คริสต”์ ภำยใตส้ถำนกำรณ์และประสบกำรณ์อ่ืน ๆ นั้นยงัมีอีกมำกมำย เช่นเดียวกนั คริสเตียนผูส้ัตยซ่ื์อ
อำจมีประสบกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนั ในกำรท่ีเขำทั้งหลำยเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ขอใหเ้รำท ำ
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ควำมเขำ้ใจใหแ้จ่มแจง้ในท่ีน้ีเสียก่อนวำ่ ค ำวำ่ “เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ” น้ีมิไดห้มำยควำมวำ่
เรำรับพระวิญญำณบริสุทธ์ิมำกข้ึน หำกแต่หมำยถึงกำรท่ีเรำยอมมอบถวำยชีวติจิตใจของเรำ ใหแ้ก่
พระองคม์ำกข้ึนต่ำงหำก ในทนัทีท่ีเรำยอมมอบชีวติจิตใจของเรำใหแ้ก่พระวิญญำณบริสุทธ์ิพระองคผ์ู ้
ทรงประทบัอยูก่บัเรำอยำ่งบริบูรณ์แลว้ ทรงมีอิสระมำกข้ึนในกำรท่ีจะกระท ำพระรำชกิจของพระองค์
ภำยในเรำ และโดยทำงเรำ ทั้งในกำรควบคุมบงัคบับญัชำ เพื่อท่ีจะท ำใหเ้รำถวำยเกียรติและสง่ำรำศีแก่
พระคริสตใ์หดี้ยิง่ข้ึน 

โดยควำมเป็นจริงแลว้ พระเจำ้ทรงใหญ่ยิง่เกินกวำ่ท่ีมนุษยจ์ะสำมำรถก ำหนดขอบเขตให้
พระองค ์ แต่อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กฎฝ่ำยวญิญำณจิตอนัแน่นอนของพระเจำ้ซ่ึงมิอำจฝ่ำฝืนได ้ เน่ืองจำก
พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงสถิตอยูใ่นชีวิตคริสเตียนแต่ละคนแลว้ เขำก็ไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งคอยท่ำเพื่อรับ
พระองคอี์ก เหมือนดงัท่ีพระเยซูทรงก ำชบัเหล่ำอคัรสำวก คริสเตียนเพียงแต่เตรียมจิตใจใหพ้ร้อม
เพื่อท่ีจะรับฤทธ์ิเดชของพระองคเ์ท่ำนั้น พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะทรงใหเ้รำเป่ียมลน้ดว้ยฤทธ์ิเดชของ
พระองค ์ ในทนัทีท่ีเรำยอมมอบชีวติจิตใจของเรำใหพ้ระองคอ์ยำ่งสมบูรณ์ เป็นไปไดท่ี้พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิจะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป่ียมลน้ดว้ยพระองค ์  ในขณะท่ีคอยท่ำ ณ สถำนท่ีอนัสงบเงียบ ในท ำนอง
เดียวกนัเป็นไปได ้ท่ีบุคคลใดจะไดรั้บฤทธ์ิเดชจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิจนเป่ียมลน้ ในขณะท่ีเขำเดินอยู่
บนถนนอนัพลุกพล่ำนในเมืองใหญ่ ๆ ดงัเช่น กรณีของท่ำน ดะไวท้ ์ แอล มูด้ี เป็นตน้ และยิง่กวำ่นั้น 
เป็นไปไดท่ี้บุคคลใดจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิโดยไม่รู้ตวั หำกวำ่เขำผูน้ั้นมีควำมปรำรถนำ
อนัแทจ้ริงท่ีจะมอบชีวติจิตใจทั้งหมดของเขำแด่พระเยซูคริสต ์ (เหตุกำรณ์หลงัน้ีเป็นประสบกำรณ์ของ
ขำ้พเจำ้เอง) 

ขำ้พเจำ้ไม่ไดมี้ควำมมุ่งหมำยวำ่ ล ำดบัเหตุกำรณ์ท่ีขำ้พเจำ้จะเสนอต่อไปน้ี เป็นวถีิทำงเดียวท่ีจะ
ท ำใหท้่ำนผูอ่้ำนไดรั้บฤทธ์ิเดชจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ แต่ท่ีขำ้พเจำ้น ำเอำสูตรแห่งชีวิตฝ่ำยวญิญำณจิต
มำกล่ำวอำ้งในท่ีน้ี ก็เพรำะวำ่ประกำรแรก ไดมี้บญัญติัไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ และประกำรท่ีสอง 
ขำ้พเจำ้ทรำบจำกประสบกำรณ์วำ่สูตรน้ีท ำงำนไดอ้ยำ่งอศัจรรยย์ิง่ 

ท่ำนตอ้งกำรท่ีจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิไหม? เพรำะเหตุใด? ท่ำนก ำลงัแสวงหำ
ประสบกำรณ์ดำ้นอำรมณ์ หรือวำ่ท่ำนมีควำมจริงใจท่ีจะปฏิบติัรับใชพ้ระคริสตอ์ยำ่งมีฤทธ์ิเดชและมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน? ท่ำนตอ้งกำรท่ีจะช่วยผูอ่ื้นใหพ้บพระคริสตอ์ยำ่งสุดจิตสุดใจของท่ำนเช่นนั้น
หรือ? 

ต่อไปน้ี เป็นสูตรแห่งชีวิตฝ่ำยจิตวญิญำณ ท่ีขำ้พเจำ้ใคร่จะใหท้่ำนพิจำรณำไตร่ตรองดว้ยกำร
อธิษฐำน 
ก. ค ำเตือนใหเ้ป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
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“อยำ่เมำเหลำ้องุ่นอนัเป็นเหตุใหเ้สียคนไป แต่จงประกอบ (เป่ียมลน้) ไปดว้ยพระวิญญำณ” 
(เอเฟซสั 5:18) น่ีคือค ำตกัเตือนของพระเจำ้ ท่ำนคิดวำ่พระเจำ้จะทรงก ำชบัใหท้่ำนมีประสบกำรณ์ ซ่ึง
เหลือวสิัยท่ีท่ำนจะพึงมีไดอ้ยำ่งนั้นหรือ? 
ข. เรำจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดชในกำรเป็นพยำน เม่ือเรำเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

“ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะเสด็จมำเหนือท่ำน 
และท่ำนทั้งหลำยจะเป็นพยำนฝ่ำยเรำในกรุงเยรูซำเล็ม ส้ินทั้งมณฑลยดูำ มณฑลสะมำเรียจนถึงท่ีสุด
ปลำยแผน่ดินโลก” (กิจกำร 1:8) ถำ้ท่ำนไม่ปรำรถนำท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์หรือถำ้ท่ำนไม่มีฤทธ์ิ
เดชในกำรเป็นพยำน ขอให้ท่ำนแน่ใจเถอะวำ่ท่ำนยงัไม่เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เหตุใดพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิจึงเสด็จลงมำ? พระวญิญำณบริสุทธ์ิเสด็จมำก็เพื่อท่ีจะประทำนฤทธ์ิเดชใหแ้ก่สำวก
ทั้งหลำยของพระเยซูคริสตร์วมทั้งท่ำนและขำ้พเจำ้เองดว้ย เหตุใดเรำจึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บฤทธ์ิเดชน้ี? ก็
เพื่อท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ท่ีไหน? ณ สถำนท่ีเรำอำศยัอยู ่ (กรุงเยรูซำเล็ม) แลว้ขยำยกำรประกำศ
ออกไปยงัมณฑลยดูำ มณฑลสะมำเรีย และท่ีสุดปลำยแผน่ดินโลก ท่ำนสำมำรถพดูอยำ่งจริงใจไดไ้หม
วำ่ น่ีคือมูลเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีท ำใหท้่ำนมีควำมปรำรถนำท่ีจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 
ค. ถำ้ผูใ้ดกระหำยใหผู้น้ั้นมำหำเรำ และด่ืม 

“แลว้ในท่ีสุด เป็นวนัใหญ่ในกำรเล้ียงนั้น พระเยซูทรงยืนประกำศวำ่ “ถำ้ผูใ้ดกระหำยใหผู้น้ั้น
มำหำเรำและด่ืม ผูท่ี้วำงใจในเรำ แมน้ ้ำประกอบดว้ยชีวติจะไหลออกจำกภำยในผูน้ั้น” (พระเยซูตรัส ถึง
พระวญิญำณซ่ึงผูว้ำงใจพระองคจ์ะไดรั้บ เหตุวำ่ขณะนั้นพระวญิญำณบริสุทธ์ิยงัไม่ไดเ้สด็จมำ เพรำะ
พระเยซูยงัไม่ไดรั้บพระสง่ำรำศี)” (ยอห์น 7:37-39) 

“บุคคลผูใ้ดหิวกระหำยควำมชอบธรรมก็เป็นสุข เพรำะวำ่เขำจะไดอ่ิ้มบริบูรณ์” (มทัธิว 5:6) 
เม่ือคริสเตียนคนใดพร้อมท่ีจะตอบสนองค ำเชิญ อนักอปรดว้ยควำมเมตตำกรุณำขององคพ์ระ

ผูช่้วยใหร้อดของเรำ ซ่ึงวำ่ “ผูใ้ดกระหำย ใหผู้น้ั้นมำหำเรำและด่ืม” ผูน้ั้นก็ยอ่มพร้อมท่ีจะถวำยชีวติ
จิตใจของเขำใหเ้ป็นไปตำมน ้ ำพระทยัของพระเจำ้ ฉะนั้น ขั้นท่ีสำมน้ีจึงสอนถึงกำรยอมมอบชีวิตจิตใจ
ของท่ำนทั้งหมดใหเ้ป็นไปตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ โดยไม่สงวนส่ิงใดไวส้ ำหรับตนเองเลย ทั้งน้ี
หมำยควำมวำ่บดัน้ีท่ำนก็ไดม้ำถึงวำระท่ีท่ำนมีควำมช่ืนชมยนิดีท่ีจะรู้จกั และปฏิบติัตำมน ้ำพระทยัของ
พระองค ์ เพรำะวำ่ท่ำนทรำบแลว้วำ่พระเจำ้ทรงเป็นควำมรัก และควรค่ำแก่กำรไวว้ำงใจ และน ้ำพระทยั
ของพระองคน์ั้นประเสริฐท่ีสุดส ำหรับท่ำน 

นบัตั้งแต่ตน้มำจนกระทัง่บดัน้ี “พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นเพียงแขกในบำ้นของท่ำน
เท่ำนั้น” เพรำะพระองคไ์ดเ้สด็จมำประทบัอยูก่บัท่ำนในวนิำทีท่ีท่ำนรับเช่ือเป็นคริสเตียน บำงคร้ังท่ำน
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ก็จ  ำกดัพระองคไ์วใ้นหอ้งแคบ ๆ ภำยในบำ้นของท่ำน ในขณะเดียวกนัท่ำนกลบัใชเ้น้ือท่ีอนักวำ้งใหญ่
เพื่อควำมเพลิดเพลินของท่ำนเอง  

บดัน้ี ท่ำนตอ้งกำรท่ีจะใหพ้ระองคท์รงมีส่วนในชีวิตของท่ำนมำกยิง่กวำ่ท่ีจะเป็นเพียงแขก
เท่ำนั้น กล่ำวคือ ท่ำนตอ้งกำรท่ีจะมอบกรรมสิทธ์ิแห่งเรือนชีวติของท่ำนใหเ้ป็นของพระองค ์ และมอบ
กุญแจส ำหรับทุกหอ้งในชีวิตของท่ำนแด่พระองคจ์นหมดส้ิน ท่ำนไดอ้ญัเชิญพระวิญญำณบริสุทธ์ิให้
เสด็จเขำ้มำในหอ้งสมุดแห่งจิตใจของท่ำน ในห้องอำหำรฝ่ำยจิตวิญญำณ ในหอ้งรับแขกแห่งควำม
สำมคัคีธรรมของท่ำน ตลอดจนหอ้งนัง่เล่นแห่งชีวติสังคมของท่ำน ท่ำนไดอ้ญัเชิญพระองคใ์หเ้สด็จเขำ้
มำในหอ้งลึกลบัภำยในจิตใจ อนัเป็นหอ้งซ่ึงท่ำนไม่ประสงคจ์ะใหผู้ใ้ดเขำ้ไปกำ้วก่ำยมำก่อน เพรำะเป็น
หอ้งท่ีท่ำนไดซ่้อนเร้นกำรกระท ำกิจกรรมอนัน่ำละอำยทั้งหลำย   ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำน้ีไดผ้ำ่นพน้เป็น
อดีตไปแลว้ บดัน้ีพระองคท์รงเป็นเจำ้ชีวิตของท่ำนอยำ่งสมบูรณ์แลว้ ขอ้ควำมอนัเร้ำใจในพระธรรม
โรม 12:1,2 กลำยเป็นขอ้พระธรรมท่ีมีควำมหมำยในชีวิตของท่ำนอยำ่งยิง่และท่ำนปรำรถนำท่ีจะ “....
ถวำยตวัแก่พระองคเ์ป็นเคร่ืองบูชำอนัมีชีวิตอยูบ่ริสุทธ์ิ และเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจำ้ สมกบัฝ่ำย
วญิญำณจิตของท่ำนทั้งหลำย” และท่ำนไม่ปรำรถนำท่ีจะประพฤติตำมอยำ่งชำวโลกอีกต่อไป แต่
ปรำรถนำท่ีจะเปล่ียนแปลงนิสัยของท่ำนเสียใหม่ “เพือ่ท่ำนจะไดส้ังเกตรู้จกัน ้ำพระทยัของพระเจำ้วำ่
อะไรดี อะไรเป็นท่ีชอบและอะไรยอดเยีย่ม”  

บดัน้ีท่ำนทรำบแลว้วำ่ ร่ำงกำยของท่ำนเป็นพระวหิำรของพระวิญญำณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งสถิตอยู่
ภำยในท่ำน ชีวติท่ีท่ำนมีอยูใ่นขณะน้ี มิใช่เป็นของท่ำนอีกต่อไป เพรำะวำ่พระองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ได้
ทรงซ้ือท่ำนไวด้ว้ยพระโลหิตประเสริฐของพระองคแ์ลว้ ฉะนั้น ท่ำนจึงมีควำมปรำรถนำท่ีจะถวำยพระ
เกียรติแก่พระเจำ้ดว้ยร่ำงกำยและจิตใจของท่ำน ซ่ึงบดัน้ีเป็นของพระเจำ้แลว้ (1 โครินธ์ 6:19,20) 

บดัน้ีท่ำนมีควำมปรำรถนำ ท่ีจะ “แสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้” (มทัธิว 6:33) ดว้ยสุดจิตสุดใจ
ของท่ำน 

บดัน้ีท่ำนมีควำมปรำรถนำท่ีจะแสวงหำ “ส่ิงเหล่ำนั้นท่ีอยูเ่บ้ืองบน ท่ีซ่ึงพระคริสต ์ทรงประทบั
ท่ีเบ้ืองขวำพระหตัถข์องพระเจำ้ .....เพรำะวำ่ท่ำนไดต้ำยแลว้ และชีวติของท่ำนไดผ้นึกไวก้บัพระคริสต์
ในพระเจำ้” (โคโลสี 3:1-3) 

บดัน้ีท่ำนสำมำรถท่ีจะพดูดว้ยใจยนิดีเหลือลน้สุดพรรณนำ และเตม็ไปดว้ยสง่ำรำศีเหมือนกบั
อคัรสำวกเปำโลวำ่ “ขำ้พเจำ้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ จะไม่ใช่ขำ้พเจำ้เองมีชีวติเป็นอยู ่แต่พระคริสต์
ต่ำงหำก ทรงมีชีวติอยูใ่นขำ้พเจำ้ และชีวติซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นเน้ือหนงัเด๋ียวน้ี ขำ้พเจำ้มีอยูโ่ดยควำมเช่ือ
ใน (แห่ง) พระบุตรของพระเจำ้ผูไ้ดท้รงรักขำ้พเจำ้และไดป้ระทำนพระองคเ์องเพื่อขำ้พเจำ้” (กำลำเทีย 
2:20) บดัน้ีท่ำนไดแ้ลกเปล่ียนชีวติของท่ำนกบัพระชนมชี์พของพระคริสตแ์ลว้ 
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หำกวำ่ท่ำนสำมำรถพดูเช่นน้ี และพดูดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจของท่ำน ท่ำนก็พร้อมท่ีจะกำ้วไปสู่
ขั้นท่ีส่ี แต่ก่อนท่ีเรำจะพิจำรณำถึงขั้นต่อไป ขำ้พเจำ้ก็ใคร่ท่ีจะขอใหท้่ำนพิจำรณำดูพระวจนะของพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเรำดงัท่ีปรำกฏในพระธรรม ยอห์น  15:18,20 เสียก่อน “ถำ้โลกน้ีชงัท่ำน ท่ำนรู้วำ่เขำ
ไดช้งัเรำก่อน....บ่ำวจะใหญ่กวำ่นำยไม่ได ้ถำ้เขำข่มเหงเรำแลว้ เขำจะข่มเหงดว้ย” 

กำรด ำเนินชีวติคริสเตียนท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มิใช่เป็นส่ิงท่ีง่ำยนกั แมว้ำ่จะ
เป็นชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยเหตุกำรณ์อนัน่ำต่ืนเตน้ซ่ึงประสบกำรณ์เหล่ำนั้นไม่อำจไดรั้บดว้ยวถีิทำงใดอ่ืนก็
ตำม ควำมจริงขำ้พเจำ้ไดเ้คยตั้งขอ้สังเกตชีวติไวด้งัน้ีวำ่ มนุษยทุ์กคนไม่วำ่จะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตำม 
ต่ำงก็ตอ้งผจญกบัปัญหำต่ำง ๆ ในชีวติเช่นเดียวกนั ไม่วำ่จะเป็นคริสเตียนหรือไม่ วนัหน่ึงเรำจะตอ้งตำย 
แต่ถำ้หำกขำ้พเจำ้ตดัสินใจเป็นคริสเตียนแลว้ ขำ้พเจำ้ก็ยอ่มปรำรถนำทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีพระเจำ้ทรง
จดัเตรียมไวเ้พื่อขำ้พเจำ้ และปรำรถนำท่ีจะเป็นตำมท่ีพระองคท์รงประสงคท่ี์จะใหข้ำ้พเจำ้เป็น หำกวำ่
ขำ้พเจำ้ตอ้งสู้ทนต่อควำมทุกขท์รมำนและตอ้งตำยลงในวนัขำ้งหนำ้แลว้ ท ำไมเล่ำขำ้พเจำ้จึงไม่สู้ทนต่อ
ควำมทุกขแ์ละควำมตำยนั้นอยำ่งสูงท่ีสุดและดีท่ีสุด คือเพื่อองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้และพระกิตติคุณของ
พระองค ์

ก่อนท่ีเรำจะผำ่นควำมคิดน้ีไป ขอใหข้ำ้พเจำ้ถำมท่ำนดงัน้ี ท่ำนเคยไดย้นิวำ่ บุคคลใดท่ีรักพระ
คริสตแ์ละตอ้งสู้ทนต่อควำมทุกขท์รมำนเพื่อพระคริสต ์  ไดแ้สดงควำมเศร้ำโศกเสียใจในควำมทุกข์
ทรมำนของเขำบำ้งไหม? ส ำหรับขำ้พเจำ้นั้นไม่เคยไดย้นิเลย! ขำ้พเจำ้ไดย้นิแต่ค ำยกยอ่งสรรเสริญถวำย
พระเกียรติและขอบพระคุณพระเจำ้ ในกำรท่ีเขำไดรั้บสิทธิพิเศษในกำรรับใชพ้ระคริสต ์ไม่วำ่กำรรับใช้
พระองคจ์ะเป็นงำนท่ีล ำบำกยำกเยน็สักเพียงใดก็ตำม ในทำงตรงกนัขำ้ม ขำ้พเจำ้เคยไดย้นิคริสเตียนเป็น
อนัมำกพดูวำ่เขำรู้สึกเสียใจในกำรท่ีเขำไดรั้บพระคริสตใ์หเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำ เม่ือเขำมีอำยุ
มำกแลว้ ไม่น่ำท่ีเขำจะปล่อยเวลำใหล่้วงเลยไปโดยเปล่ำประโยชน์เช่นนั้นเลย (อยำ่สร้ำงภำพวำ่ตนเอง
จะตอ้งทนทุกขท์รมำนใหม้ำกนกั แต่ก็อยำ่เพิ่งหวงัวำ่กำรมีชีวติอยูเ่พื่อพระคริสตจ์ะง่ำยดำยเกินไป) 

กำรท่ีจะไดรั้บควำมเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น ขั้นต่อไปก็คือ 
ง. ยอมรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

พึงจ ำไวเ้สมอวำ่ ถำ้ท่ำนเป็นคริสเตียน พระเจำ้พระบิดำ พระเยซูคริสต ์ พระบุตร และพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิประทบัอยูใ่นท่ำนแลว้ฤทธ์ิเดชและพลงัฝ่ำยจิตวญิญำณอนัยิง่ใหญ่ก็เป็นของท่ำนแลว้ 
แต่ท่ำนไม่เคยรับเอำไวเ้ลย เปรียบดงัเศรษฐีท่ียอมอดตำย เพรำะควำมตระหน่ีถ่ีเหน่ียวไม่ยอมใชส้มบติัท่ี
ตนมีอยู ่ คริสเตียนเป็นอนัมำกก ำลงัหิวกระหำยฝ่ำยจิตวิญญำณ และมีชีวติอยูอ่ยำ่งพำ่ยแพ ้ ก็เพรำะเขำ
ไม่ไดใ้ชค้วำมมัง่มีฝ่ำยจิตวิญญำณ ซ่ึงเป็นมรดกในพระคริสตข์องเขำนัน่เอง 
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พระธรรมเอเฟซสั 5:18 เตือนเรำวำ่ “อยำ่เมำเหลำ้องุ่นอนัเป็นเหตุให้เสียคนไป แต่จงประกอบ 
(เป่ียมล้น) ด้วยพระวิญญาณ” 

นอกจำกนั้น พระธรรม 1 ยอห์น 5:14,15 ยงัใหค้วำมมัน่ใจแก่เรำต่อไปวำ่ “น่ีแหละเป็นควำม
มัน่ใจท่ีเรำทั้งหลำยมีอยูใ่นพระองค ์ คือวำ่ถำ้เรำทูลขอส่ิงใดตำมท่ีชอบพระทยัของพระองค ์ พระองคจ์ะ
ทรงฟังเรำและถำ้เรำรู้แลว้วำ่ พระองคท์รงฟังเรำ เม่ือเรำทูลขอส่ิงใด ๆ เรำจึงรู้วำ่เรำไดรั้บตำมท่ีทูลขอ
จำกพระองคน์ั้น” จำกขอ้พระสัญญำน้ี ท ำให้เรำทรำบวำ่ พระเจำ้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รำเป่ียมลน้
ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ฉะนั้นขณะท่ีเรำทูลขอพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ทรงให้เรำเป่ียมลน้ดว้ยฤทธ์ิ
เดชนั้น เรำจึงสำมำรถรู้ไดต้ำมพระสัญญำของพระเจำ้วำ่ เรำไดรั้บตำมท่ีเรำทูลขอจำกพระองค ์ ควำม
มัน่ใจท่ีจะไดรั้บพระพรดงักล่ำวน้ี ข้ึนอยูก่บักำรถวำยชีวติจิตใจของเรำแก่พระองค ์

พึงจ ำไวว้ำ่ กำรท่ีเรำเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น เป็นของประทำนจำกพระเจำ้
เช่นเดียวกบัควำมรอดของเรำนัน่เอง กล่ำวคือ เป็นส่ิงท่ีเรำไม่อำจแสวงหำไดด้ว้ยตนเอง ทั้งควำมรอด
และเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิน้ี เรำไดรั้บโดยกำรยอมอ่อนนอ้มถวำยจิตใจของเรำใหแ้ก่พระ
คริสต ์โดยควำมเช่ือ 

ต่อไปนีเ้ป็นหัวข้อทบทวนในขั้นต่าง ๆ ซ่ึงเราได้กล่าวมาแล้วเกีย่วกบัการเตรียมเพือ่ทีจ่ะรับ
การเป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. พระเจำ้ทรงก ำชบัเรำให้เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 
2. พระเจำ้ทรงสัญญำวำ่ จะประทำนฤทธ์ิเดชแก่เรำเพื่อกำรปฏิบติัรับใชพ้ระองค ์ เม่ือเรำเป่ียม
ลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ 
3. เรำตอ้งยอมถวำยจิตใจของเรำ ใหเ้ป็นไปตำมน ้ำพระทยัของพระเจำ้ และตอ้ง แสวงหำ 
แผน่ดินของพระเจำ้ก่อน พระเยซูตรัสวำ่ “ถำ้ผูใ้ดกระหำยใหผู้น้ั้นมำหำเรำ และด่ืม” 
4. ยอมรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
บดัน้ีเรำไดม้ำถึงขั้นสุดทำ้ยแลว้ 

จ. จงเช่ือวำ่จะไดรั้บกำรเป่ียมลน้ดว้ยฤทธ์ิเดชของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
“แต่ถำ้ไม่มีควำมเช่ือแลว้ จะเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจำ้ก็หำมิได ้ เพรำะวำ่ผูท่ี้มำหำพระเจำ้

ตอ้งเช่ือวำ่พระองคพ์ระชนมอ์ยู ่ และเช่ือวำ่พระองคเ์ป็นผูป้ระทำนบ ำเหน็จใหแ้ก่ทุกคน ท่ีปลงใจ
แสวงหำพระองค”์ (ฮีบรู 11:6) 

ท่ำนเคยทูลขอรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ดว้ยสุดจิตสุดใจของท่ำนหรือไม่? 
ท่ำนเช่ือหรือไม่วำ่พระเจำ้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 
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ท่ำนเช่ือหรือไม่วำ่พระเจำ้ทรงมีฤทธ์ิอ ำนำจท่ีจะท ำใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 
ในพระธรรมมทัธิว 9:28,29 ขณะท่ีพระเยซูทรงสนทนำกบัชำยตำบอด พระองคไ์ดถ้ำมเขำวำ่ 

“เจำ้เช่ือหรือวำ่เรำจะท ำกำรน้ีได”้ ชำยตำบอดทั้งสองทูลตอบวำ่ “ขำ้พเจำ้เช่ือ พระองคเ์จำ้ขำ้” แลว้
พระองคก์็ทรงสัมผสัถูกดวงตำของเขำ พลำงตรัสวำ่ “ใหเ้ป็นไปตำมควำมเช่ือของเจำ้เถิด” 

และในพระธรรมมทัธิว 13:58 ไดบ้อกใหเ้รำทรำบวำ่ พระเยซู “มิไดท้รงกระท ำกำรอิทธิฤทธ์ิ
มำกในเมืองนั้น เพรำะเขำไม่มีควำมเช่ือ” 

เม่ือไดอ่้ำนหนงัสือน้ีแลว้ บำงท่ำนอำจพดูวำ่ “ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมท่ีบิล ไบรส์ แนะน ำไวแ้ลว้
ทุก ๆ ขั้น แต่ก็ไม่มีส่ิงใดเกิดข้ึนกบัขำ้พเจำ้เลย” แต่ขณะเดียวกนัขำ้พเจำ้ก็เช่ือวำ่ ยงัมีบุคคลอ่ืน ๆ อีก
จ ำนวนมำกท่ีจะอ่ำนหนงัสือน้ี จะเช่ือ และจะรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิและจะด ำเนิน
ชีวติต่อไปดว้ยควำมช่ืนชมยินดี 

จงอยูค่นเดียวในท่ีสงบเงียบสักแห่งหน่ึง แลว้อ่ำนขอ้พระธรรมต่ำง ๆ ท่ีไดใ้หไ้วใ้นหนงัสือเล่ม
น้ีอีก ทบทวนเน้ือหำต่ำง ๆ แลว้ท่ำนจะเขำ้ใจวำ่ ถำ้ท่ำนเป็นคริสเตียน ท่ำนก็ไม่จ  ำเป็นจะตอ้งคอยท่ำ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิอีกต่อไป เพรำะวำ่พระองคไ์ดป้ระทบัอยูใ่นท่ำนแลว้ และก ำลงัคอยดูวำ่ เม่ือไร
ท่ำนจะใหพ้ระองคก์ระท ำใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระองค ์ขอใหจ้  ำไวว้ำ่ “ใหเ้ป็นไปตำมควำมเช่ือของท่ำน
เถิด” พระเยซู “มิไดท้รงกระท ำอิทธิฤทธ์ิมำกในเมืองนั้น เพรำะเขำไม่มีควำมเช่ือ” “พระองคเ์ป็นผู ้
ประทำนบ ำเหน็จใหแ้ก่ทุกคนท่ีปลงใจแสวงหำพระองค”์ 

ท่ำนไดย้อมมอบชีวติจิตใจของท่ำนใหแ้ก่พระคริสตอ์ยำ่งซ่ือสัตย ์ ใหเ้ป็นไปตำมน ้ำพระทยัของ
พระองคห์รือยงั? 

ท่ำนเช่ือหรือไม่วำ่ท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ณ บดัน้ี ถำ้ท่ำนเช่ือก็จงขอบพระคุณ
พระองค ์ ขอบพระคุณพระองคใ์นกำรท่ีพระองคท์รงสถิตอยูก่บัท่ำน และประทำนฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ท่ำน 
จงขอบพระคุณพระองค ์ โดยควำมเช่ือส ำหรับชยัชนะเหนือควำมพำ่ยแพใ้นชีวิตของท่ำน และส ำหรับ
กำรเป็นพยำนอนัเกิดผลของท่ำน จงสรรเสริญพระเจำ้และขอบพระคุณพระองคเ์สมอ อยำ่ไดเ้วน้ (เอเฟ
ซสั 5:20, 1 เธสะโลนิกำ 5:18) 

7. คริสเตยีนจะทราบได้อย่างไรว่า เขาเป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแล้ว? 

เรำทรำบวำ่ ตวัเองเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิดว้ยเหตุผลสองประกำร 
ประการแรก ทรำบโดยพระสัญญำของพระเจำ้ในพระวจนะของพระองคแ์ละประกำรท่ีสอง 

ทรำบโดยประสบกำรณ์ส่วนตวัในชีวติของตนเอง 
ถำ้ท่ำนยอมมอบชีวติจิตใจของท่ำนใหแ้ก่พระเจำ้ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ ยอมมอบวถีิชีวติของท่ำน

ใหอ้ยูใ่นกำรน ำของพระองคทุ์ก ๆ ประกำร ตำมขอ้เสนอท่ีขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวมำน้ี และถำ้ท่ำนไดทู้ลขอให้
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พระองคท์รงใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ พระองคไ์ดท้รงกระท ำตำมท่ีท่ำนทูลขอ
แลว้! เพรำะพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “น่ีแหละเป็นควำมมัน่ใจท่ีเรำทั้งหลำยมีอยูใ่นพระองค ์คือวำ่
ถำ้เรำทูลขอส่ิงใดตำมชอบพระทยัของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงฟังเรำ และถำ้เรำรู้แลว้วำ่ พระองคท์รง
ฟังเรำ เรำทูลส่ิงใด ๆ เรำจึงรู้วำ่เรำไดรั้บตำมท่ีเรำไดทู้ลขอจำกพระองคน์ั้น” (1 ยอห์น 5:14-15) 
พระองคมิ์ไดมี้พระประสงค ์ท่ีจะใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิดอกหรือ? (เอเฟซสั 5:18) ถำ้
อยำ่งนั้นท่ำนพอจะเช่ือไดห้รือยงัวำ่ พระองคท์รงสดบัฟังค ำทูลขอของท่ำนแลว้? บดัน้ีท่ำน ทรำบ หรือ
ยงัวำ่ ท่ำนไดรั้บฤทธ์ิเดชตำมท่ีท่ำนทูลขอต่อพระองค?์ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ใหค้  ำมัน่สัญญำแก่เรำวำ่ เรำสำมำรถท่ีจะรู้ได ้ เพรำะฉะนั้นโดยพระ
สัญญำของพระเจำ้น้ี ท่ำนจึงสำมำรถรู้ไดว้ำ่ บดัน้ีพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดก้ระท ำให้ท่ำนเป่ียมลน้ดว้ย
ฤทธ์ิเดชแลว้ ถำ้หำกวำ่ท่ำนปฏิบติัตำมเง่ือนไขซ่ึงพระองคไ์ดท้รงก ำหนดไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

เก่ียวกบัควำมรู้สึกของท่ำนเล่ำ? ในขณะท่ีท่ำนคุกเข่ำอธิษฐำนขอให้เป่ียมลน้ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่ง
พระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น ท่ำนอำจจะมีประสบกำรณ์ทำงดำ้นอำรมณ์หรือไม่ก็ได ้จำกกำรท่ีขำ้พเจำ้ไดใ้ห้
ค  ำปรึกษำกบันกัศึกษำจ ำนวนมำกรวมทั้งบุคคลทัว่ไป ขำ้พเจำ้ไดพ้บวำ่ส่วนใหญ่บุคคลเหล่ำน้ีจะมี
ประสบกำรณ์อยำ่งเงียบ ๆ แต่แน่นอนท่ีสุดวำ่เขำไดเ้ป่ียมลน้ดว้ยฤทธ์ิเดชแห่งพระวิญญำณบริสุทธ์ิแลว้ 
และควำมมัน่ใจน้ีไดท้  ำใหพ้วกเขำมีควำมเช่ือวำ่ พระเจำ้จะทรงใชพ้วกเขำใหรั้บใชพ้ระองค ์ ในกำรน ำ
บุคคลอ่ืน ๆ ให้รู้ถึงพระคริสตอ์ยำ่งท่ีพระองคไ์ม่เคยใชเ้ขำมำก่อนเลย เขำก็มีประสบกำรณ์ในกำรรับ
ควำมเช่ือเพิ่มข้ึนในพระเจำ้และพระวจนะของพระองค ์ ผลลพัธ์คืออะไร? ก็คือควำมเช่ือ มีฤทธ์ิเดช มี
ควำมกลำ้หำญ และมีประสิทธิภำพในกำรเป็นพยำนมำกยิง่ข้ึน 

ส่ิงแรกก็คือ ความจริง แห่งพระสัญญำของพระเจำ้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ต่อไปก็มีกำร
ส ำแดงออกถึง ความเช่ือ ในควำมจริงแห่งพระสัญญำของพระองค ์ ควำมเช่ือในควำมจริงท่ีกล่ำวน้ีจะ
ติดตำมมำดว้ย ความรู้สึก จงจ ำไวว้ำ่ ความจริง ความเช่ือ และ ควำมรู้สึก จะตอ้งเรียงล ำดบักนัเช่นน้ี
เสมอ 
8. ผลลพัธ์แห่งการเป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิคืออะไร? 

หำกท่ำนเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยำ่งแทจ้ริง ก็ยอ่มจะพิสูจน์ไดโ้ดยประสบกำรณ์
ต่อไปน้ี ท่ำนมีควำมรักใหม่และยิง่ใหญ่กวำ่เดิมเพื่อพระคริสตห์รือไม่? ท่ำนมีควำมห่วงใยในผูท่ี้ไม่รู้จกั
ควำมรัก และกำรอภยัโทษบำปของพระองคห์รือไม่? ท่ำนมีควำมเช่ือ ควำมกลำ้หำญ และอิสระ
ตลอดจนฤทธ์ิเดชในกำรเป็นพยำนมำกยิง่กวำ่เดิมหรือไม่? หำกท่ำนรับประสบกำรณ์ใหม่เหล่ำน้ีแลว้ 
ท่ำนก็เป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตท์รงเร่ิมส ำแดงออกถึงพระชนมชี์พ และ
ควำมรักของพระองค ์ภำยในท่ำนและโดยทำงท่ำน 
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พึงจ ำไวว้ำ่ พระเยซูคริสตท์รงสัญญำวำ่ เม่ือพระวญิญำณบริสุทธ์ิเสด็จเขำ้มำประทบัอยูภ่ำยใน
ชีวติจิตใจของเรำแลว้ เรำจะไดรั้บฤทธ์ิเดช ฉะนั้นเม่ือเรำไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดชแลว้ เรำก็จะมีควำม
กระตือรือร้นท่ีจะเป็นพยำนเพื่อพระองค ์ในทุกหนทุกแห่ง ไม่วำ่เรำจะอยู ่ณ ท่ีใด (กิจกำร  1:8) 

เป็นท่ีแน่ชดัวำ่ ท่ำนจะมีควำมรักต่อพระคริสต ์ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ และต่อพระวจนะของพระเจำ้
มำกข้ึน เม่ือท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิและผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ตำมท่ีพระธรรม กำ
ลำเทีย 5:22-23 ไดก้ล่ำวไวก้็จะปรำกฏอยำ่งชดัเจนยิง่ข้ึนในชีวติของท่ำน 

อยำ่งไรก็ตำม เรำจะตอ้งจ ำไวเ้สมอวำ่ ผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิกบัของประทำนจำกพระ
วญิญำณบริสุทธ์ินั้น แตกต่ำงกนั 

พระเจำ้ประทำนกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิใหก้บัเรำนั้น ก็เพื่อให้เรำมีฤทธ์ิเดชและ
ควำมกลำ้หำญในกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ คริสเตียนชั้นน ำเป็นจ ำนวนมำกมีควำมเห็นเช่นเดียวกบั 
ดร.อำร์ เอ. ทอร์เร่ย ์ ซ่ึงกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์อยำ่งละเอียดถ่ีถว้นหลำยคร้ัง
เพื่อท่ีจะตรวจสอบคน้ควำ้ในเร่ืองน้ี ฉะนั้นขำ้พเจำ้จะกล่ำวอยำ่งไม่กลวัผดิพลำดวำ่ ไม่ว่าในพระคัมภีร์
เดิมหรือพระคริสตธรรมใหม่กต็าม ไม่มีข้อพระธรรมใด ๆ ท่ีกล่าวถึงการเป่ียมล้นด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ โดยท่ีมิได้กล่าวถึงการปฏิบัติรับใช้พระคริสต์เลย แม้แต่ข้อเดียว” 

ขณะท่ีคริสเตียนเขำ้สนิทอยูใ่นพระคริสต ์ มีชีวิตเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ผลของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิตำมท่ีพระธรรม กำลำเทีย 5:22-23 กล่ำวไว ้ซ่ึงมี ควำมรัก ควำมยนิดี สันติสุข ควำมอด
กลั้นไวน้ำน ควำมปรำนี ควำมดี ควำมซ่ือสัตย ์ ควำมสุภำพอ่อนหวำน กำรรู้จกับงัคบัตน ก็จะงอกงำม
ข้ึนในชีวติของเขำ และเขำก็จะเป็นผูท่ี้มีควำมเติบโตทำงจิตวญิญำณมำกยิง่ข้ึน ควำมเจริญงอกงำมแห่ง
ผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิจะด ำเนินไปตลอดชัว่ชีวติของคริสเตียน คริสเตียนบำงคนส ำแดงผลของ
พระวญิญำณบริสุทธ์ิมำกกวำ่คริสเตียนคนอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเป็นเพรำะวำ่คริสเตียนเหล่ำนั้นยอมใหพ้ระคริสต์
กระท ำพระรำชกิจของพระองคภ์ำยในเขำมำกกวำ่บุคคลอ่ืนนัน่เอง เรำยิง่ตระหนกัแน่วำ่ ชีวติเก่ำของเรำ
ไดถู้กตรึงไว ้ แลว้กบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้และมีชีวติของพระคริสตอ์ยูภ่ำยในเรำมำกเท่ำใด  และเรำยิง่
ยนิยอมใหพ้ระองคส์ ำแดงออกซ่ึงพระชนมชี์พของพระองคโ์ดยทำงฤทธ์ิอ ำนำจของพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิภำยในเรำมำกเพียงใด ผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิในชีวติของเรำ ก็จะยิง่ปรำกฏมำกข้ึนเพียง
นั้น 

กำรเจริญเติบโตแห่งผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้นใชเ้วลำ แต่ของประทำนจำกพระวญิญำณ
บริสุทธ์ินั้น พระเจำ้ประทำนใหแ้ก่คริสเตียนในทนัทีท่ีเขำไดรั้บควำมรอด ตำมท่ีปรำกฏในพระธรรม 1 
โครินธ์ บทท่ี 12 นั้น แมว้ำ่คริสเตียนทุกคนท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จะไดรั้บฤทธ์ิเดชแห่ง
กำรเป็นพยำนโดยทัว่หนำ้กนัก็ตำม แต่ก็หำใช่วำ่ คริสเตียนเหล่ำนั้นจะไดรั้บของประทำนจำกพระ
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วญิญำณบริสุทธ์ิชนิดเดียวกนัไม่ ผลของกำรท่ีแต่ละคนไดรั้บพระพรแตกต่ำงกนันั้น ท ำใหพ้วกเขำมี
ควำมสำมำรถคนละอยำ่ง ดงัจะเห็นไดจ้ำกพระธรรม เอเฟซสั 4:11 ซ่ึงกล่ำววำ่บำงคนก็เป็นอคัรสำวก
บำงคนเป็นศำสดำพยำกรณ์ บำงคนเป็นผูป้ระกำศเผยแพร่พระกิตติคุณ บำงคนเป็นศิษยำภิบำล อำจำรย์
หรือครู ดงัน้ีเป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีเรำจึงตอ้งยอมใหอ้งคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ทรงน ำเรำให้ปฏิบติัพระรำชกิจ
ของพระองคต์ำมท่ีพระองคท์รงเลือกไวส้ ำหรับเรำ 

อยำ่พยำยำมเลียนแบบกำรปฏิบติังำนของคริสเตียนคนอ่ืน ๆ แต่จงมีควำมอดกลั้น จงอยำ่เป็นผู ้
ก  ำหนดงำนหรือสถำนท่ีท่ีจะรับใชพ้ระเจำ้เอำเอง ตรำบใดท่ีท่ำนยงัคงศึกษำพระวจนะของพระองคด์ว้ย
ควำมซ่ือสัตย ์ และพร้อมท่ีจะเช่ือฟังท ำตำมกำรน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคก์็จะทรงน ำชีวิต
ของท่ำนใหส้ ำแดงพระชนมชี์พของพระองคภ์ำยในท่ำน และโดยทำงท่ำน กำรพิจำรณำใคร่ครวญถึง
องคป์ระกอบทั้งสำมน้ีอยำ่งถ่ีถว้น คือ พระวจนะของพระเจำ้ กำรน ำของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และ
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติ จะท ำใหค้ริสเตียนท่ีมีควำมซ่ือสัตย ์ รู้ถึงน ้ำพระทยัของพระเจำ้ท่ีทรงมีต่อ
ชีวติของเขำเองได ้

9. การรับการเป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ินีม้หีลายคร้ังหรือ? 

ถูกแลว้ กำรรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ของคริสเตียนท่ียอมอ่อนนอ้มต่อพระ
คริสตน์ั้น มีหลำยคร้ัง เรำควรจะรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิทุก ๆ คร้ังท่ีเรำปฏิบติัรับใช้
พระเจำ้ ค  ำก ำชบัของพระเจำ้ในพระธรรมเอเฟซสั 5:18 ท่ีวำ่ จงประกอบ  (เป่ียมลน้) ไปดว้ยพระ
วญิญำณนั้นในรำกศพัทภ์ำษำกรีก หมำยถึงกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิอยำ่งสม ่ำเสมอ
ตลอดเวลำ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึง กำรท่ีอคัรสำวกเปโตรและอคัรสำวกคนอ่ืน ๆ ไดรั้บกำร
เปล่ียนลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิหลำยคร้ัง 

10. คริสเตียนจะสามารถเป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ตลอดเวลาได้อย่างไร? 

คริสเตียนจะตอ้งพึ่งพิงพระวิญญำณบริสุทธ์ิอยำ่งแทจ้ริง เพื่อรับฤทธ์ิเดชและควำมมีชยัฝ่ำยจิต
วญิญำณ เพรำะฉะนั้นเขำยิง่ยอมมอบชีวติจิตใจของเขำใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิมำกเท่ำใด พระองคก์็ยิง่
มีอิสระในกำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระองคโ์ดยทำงเขำ ในกำรน ำผูอ่ื้นมำหำพระคริสต ์ และกำรน ำตวั
เขำเองไปสู่ควำมสมบูรณ์ในพระคริสตม์ำกเพียงนั้น  
ต่อไปนีเ้ป็นข้อแนะน าบางประการ ซ่ึงจะช่วยให้ท่านด ารงชีวติทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ก. จงไตร่ตรองถึงควำมจริงอนัประเสริฐท่ีวำ่ พระเยซูคริสตส์ถิตอยูภ่ำยในท่ำนและท่ำนไดต้ำย
แก่ตนเอง แก่ควำมผดิบำป และแก่ควำมปรำรถนำฝ่ำยเน้ือหนงัทั้งหลำยของท่ำนแลว้ และท่ีท่ำนมีชีวติ
อยูก่็เพื่อพระเจำ้โดยพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ (โรม 6:11) จงจ ำไวว้ำ่ ท่ำนไดแ้ลกเปล่ียนชีวติท่ี
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เตม็ไปดว้ยควำมผิดบำป และควำมขดัขอ้งหมองใจควำมบกพร่องนำนำประกำรของท่ำน กบัชีวติแห่ง
ควำมมีชยัของพระคริสตแ์ลว้ ซ่ึง “ในพระองคน์ั้นสภำพของพระเจำ้ทรงด ำรงอยูเ่ตม็บริบูรณ์ และเรำ
ทั้งหลำยไดรั้บควำมครบบริบูรณ์ในพระองคน์ั้น ผูเ้ป็นศีรษะแห่งส่ิงสำรพดั” จงคิดดูเถิดวำ่ ผูท่ี้สถิตอยู่
ในจิตใจของท่ำนเป็นพระองคเ์ดียวผูต้รัสวำ่ ฤทธำนุภำพทั้งส้ินทั้งในสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกเป็นของ
พระองค ์น่ีคือเหตุผลท่ีวำ่ เหตุใดอคัรสำวกเปำโลจึงกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้กระท ำทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูคริสต์
ผูท้รงชูก ำลงัขำ้พเจำ้” บดัน้ี ท่ำนไดฝั้งชีวติเก่ำของท่ำนไวแ้ลว้ พระเยซูไม่ไดท้รงช่วยท่ำนใหด้ ำเนิน
ชีวติคริสเตียนโดยอำศยัสันดำนเดิมของท่ำน แต่พระองคท์รงใชร่้ำงกำยของท่ำน เป็นพระวหิำรของ
พระองคต่์ำงหำกทรงใชพ้ลงัสมองของท่ำนให้ติดตำมควำมนึกคิดของพระองค ์ และทรงใชจิ้ตใจของ
ท่ำนใหเ้ป็นท่ีส ำแดงออก ซ่ึงควำมรักและควำมเมตตำปรำนีของพระองค ์ และทรงใชริ้มฝีปำกของท่ำน
ในกำรกล่ำวถึงควำมจริงของพระองค ์

ควำมปรำรถนำของท่ำน ก็จะสอดคลอ้งกบัน ้ำพระทยัของพระเจำ้ ตอนแรกท่ำนอำจจ ำเป็นตอ้ง
ยอมรับวนัละหลำย  ๆ คร้ังวำ่ ท่ำนไดรั้บประสบกำรณ์น้ีแลว้ ท่ำนอำจจ ำเป็นจะตอ้งเปล่ียนแนวควำมคิด 
และวธีิอธิษฐำนของท่ำนเสียใหม่ กล่ำวคือ เปล่ียนแนวควำมคิดท่ีวำ่ “ขำ้พเจำ้สำมำรถท่ีจะท ำส่ิงใดเพื่อ
พระคริสตไ์ดบ้ำ้ง” หรือ “โอ พระองคเ์จำ้ขำ้ ขอทรงใชข้ำ้พเจำ้ใหท้  ำส่ิงนั้น หรือส่ิงน้ีเพื่อพระองค”์ ให้
เป็น “ขำ้แต่พระเยซูคริสต ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ บดัน้ี ชีวิตจิตใจของขำ้พเจำ้ทั้งหมดเป็นของพระองคแ์ลว้ 
โดยท่ีขำ้พเจำ้มิไดส้งวนอะไรไวเ้พื่อประโยชน์ของขำ้พเจำ้เองเลย ขอพระองคท์รงโปรดใชข้ำ้พเจำ้ให้
กระท ำตำมท่ีพระองคท์รงปรำรถนำเถิด ขอพระองคท์รงส่งขำ้พเจำ้ไปยงัท่ีพระองคท์รงประสงคใ์ห้
ขำ้พเจำ้ไป เพรำะวำ่ชีวติเก่ำของขำ้พเจำ้ไดต้ำยเสียแลว้ และชีวติท่ีขำ้พเจำ้มีอยูน้ี่ ไดซ่้อนไวใ้นองคพ์ระ
เยซูคริสตเจำ้” จงเขำ้สนิทอยูใ่นองคพ์ระคริสต ์ (1 ยอห์น 2:6) กำรเขำ้สนิทอยูใ่นพระคริสตห์มำยควำม
วำ่อะไร? พระเยซูตรัสวำ่ “ถำ้ท่ำนทั้งหลำยปฏิบติัตำมบญัญติัของเรำ ท่ำนจะตั้งมัน่อยูใ่นควำมรักของเรำ
...” (ยอห์น 15:10) 

กำรเขำ้สนิทอยูใ่นพระคริสตก์็คือ กำรปฏิบติัตำมพระบญัชำของพระองค ์ กำรปฏิบติัตำมพระ
บญัชำของพระองคก์็คือกำรเช่ือฟังและปฏิบติัตำมค ำสั่งสอนของพระองคน์ัน่เอง ชีวิตท่ีเขำ้สนิทอยูใ่น
พระคริสตไ์ม่ไดอ้ำศยักำรกระท ำของเรำเอง เรำไม่ค่อยเขำ้ใจขอ้น้ีวำ่ กำรมีชีวติอยูต่ำมท่ีพระคริสตธรรม
ใหม่ระบุไวน้ั้น ไม่ไดอ้ำศยักำรกระท ำของเรำเอง ก่ิงมิไดพ้ยำยำมท่ีจะออกดอกออกผล เช่นเดียวกบั
หลอดไฟฟ้ำเองก็มิไดพ้ยำยำมท่ีจะส่องแสงสวำ่ง ฉนัใด ชีวติคริสเตียนก็ฉนันั้นเรำไม่จ  ำเป็นตอ้งพยำยำม
ท ำอะไร เพียงแต่รับพลงัชีวติและพลงังำนอนัมิรู้จกัหมดส้ินจำกพระองคเ์ท่ำนั้น เพรำะพลงัและฤทธ์ิเดช
อนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดเป็นของเรำ ทั้งน้ีเพรำะ พระองคผ์ูท้รงสร้ำงพืชพนัธ์ุ ธญัญำหำรตลอดจนพลงังำนไฟฟ้ำ
ดงักล่ำวแลว้ ประทบัอยูใ่นชีวติของเรำนัน่เองเม่ือเป็นเช่นน้ีเหตุใดเล่ำเรำจึงตอ้งพึ่งกำรกระท ำของเรำ
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อีก? กำรท่ีเรำตอ้งพำกเพียรล ำบำกเช่นนั้น มีมูลเหตุมำจำกกำรท่ีเรำมิไดย้ึดมัน่ในองคพ์ระเยซูคริสต์
นัน่เอง ขอ้ทดสอบท่ีแทจ้ริงของกำรด ำเนินชีวติคริสเตียนอยูท่ี่ปัญหำวำ่ “ขำ้พเจำ้ท ำงำนโดยพึ่งอำศยั
ควำมเพียงพยำยำมของตนเองหรือ?” หรือวำ่ “ขำ้พเจำ้ยดึมัน่ในองคพ์ระเยซูคริสต”์ ถำ้หำกวำ่ ขำ้พเจำ้ยงั
อำศยัก ำลงัของตนเองอยู ่ ขำ้พเจำ้ก็ยงัเป็นเสมือนท่อน ้ำท่ีอุดตนั ไม่ยอมใหชี้วิตของพระองคไ์หลผำ่นได้
โดยสะดวก ขอใหพ้ิจำรณำใคร่ครวญขอ้พระธรรมต่อไปน้ี แลว้ท่ำนก็จะเขำ้ใจไดเ้ป็นอยำ่งดี ยอห์น บท
ท่ี 14 , 15 และ 16 , มทัธิว บทท่ี 6, โคโลสี บทท่ี 3, เอเฟซสั บทท่ี 5, โรม บทท่ี 6,8,12, และ 14, 1 โค
รินธ์ บทท่ี 13, 1 ยอห์น บทท่ี 1, ฮีบรู บทท่ี 11, กำลำเทีย บทท่ี 5, และสดุดี 37:1-7, 23,24 

นอกจำกน้ีแลว้ยงัมีขอ้พระธรรมอีกจ ำนวนมำก ซ่ึงจะช่วยใหท้่ำนมีชีวติอยูใ่นพระคริสตไ์ด้
อยำ่งมัน่คง ขำ้พเจำ้ขอแนะน ำใหท้่ำนหำสมุดบนัทึกสักเล่มหน่ึง เพื่อสรุปขอ้ควำมในแต่ละบท และจด
ขอ้แนะน ำต่ำง ๆ ซ่ึงท่ำนคิดวำ่จะช่วยใหท้่ำนมีชีวติในพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งมัน่คง ท่ำนควรจะสรุป
ขอ้ควำมจำกพระคริสตธรรมคมัภีร์ตอนอ่ืน ๆ ดว้ย และบนัทึกขอ้พระธรรมท่ีประทบัใจท่ำนซ่ึงท่ำน
อยำกจะท่องจ ำ 

ข. พึงก ำหนดเวลำใหแ้น่นอน เพื่ออธิษฐำนทูลขอใหพ้ระเจำ้ทรงน ำในชีวติของท่ำน และเพื่อ
บุคคลอ่ืน ๆ ดว้ยเป็นประจ ำทุกวนั จงท ำบญัชีรำยช่ือของบุคคลท่ีท่ำนตอ้งกำรน ำมำหำพระคริสต ์ และ
อธิษฐำนเพื่อเขำเป็นประจ ำทุก ๆ วนั (เอเฟซสั 6:18 และ 1 ซำมูเอล 12:23) 

ค. จงใชเ้วลำแต่ละวนัในกำรอ่ำนและศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ และพยำยำมท่องขอ้พระ
ธรรมท่ีส ำคญั ๆ ใหไ้ด ้(ฮีบรู 4:12, 1 โครินธ์ 2:9-12, สดุดี 119:4,9,15,16,97,98,103,105,130) 

ง. อยำ่ท ำใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิตอ้งเสียพระทยั จงสำรภำพควำมผดิบำปของท่ำนและหนัหนี
จำกกำรท ำควำมผดิบำปทั้งปวง พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 สอนเรำดงัน้ีวำ่ “ถำ้เรำสำรภำพควำมผดิของเรำ 
พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบำปโทษของเรำและจะทรงช ำระเรำใหพ้น้จำก
อธรรมทั้งส้ิน” ในวินำทีท่ีท่ำนกระท ำส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีท่ำนรู้แลว้วำ่เป็นควำมผิดบำป และท่ำนไม่ได้
สำรภำพควำมผดินั้นต่อพระเจำ้ ก็เท่ำกบัวำ่ท่ำนท ำใหพ้ระวญิญำณบริสุท์ิตอ้งเสียพระทยั กำรท ำใหพ้ระ
วญิญำณบริสุทธ์ิเสียพระทยัน้ีหมำยควำมวำ่อยำ่งไร? พระวญิญำณทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เม่ือคริสเตียนคน
หน่ึงคนใดกระท ำควำมผดิบำป และยงัคงกระท ำต่อไปเร่ือย ๆ พระองคก์็ยอ่มจะเสียพระทยัและไม่พอ
พระทยัต่อกำรกระท ำเช่นวำ่นั้นเป็นอยำ่งยิง่ดว้ยเหตุน้ี ถำ้ท่ำนตอ้งกำรจะรับฤทธ์ิเดชในกำรเป็นพยำน
เพื่อพระคริสตก์็จงด ำรงชีวิตอยำ่งผูบ้ริสุทธ์ิและอ่อนนอ้มต่อพระองค ์

จ. อยำ่ขดัขวำงพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มิใหก้ระท ำพระรำชกิจของพระองคใ์นชีวติของท่ำน จง
พร้อมเสมอท่ีจะรับกำรน ำจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เพรำะวำ่พระองคท์รงเป็นสัพพญัญู คือ ทรงมีพระ
สติปัญญำ ควำมรอบรู้อนัหำขอบเขตมิได ้ และจะทรงน ำเรำไปสู่ควำมจริงทุกอยำ่ง (โรม 8:14-16) อยำ่
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ปฏิเสธพระองค ์ เม่ือท่ำนมีควำมเคยชินต่อกำรเป็นผูเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และมีชีวติอยู่
ภำยใตก้ำรน ำของพระคริสตแ์ลว้ ท่ำนจะไดรั้บประสบกำรณ์ท่ีต่ืนเตน้มหศัจรรยห์ลำยอยำ่งเหมือนท่ี
ท่ำนฟิลิปไดรั้บมำแลว้ คือพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดท้รงน ำท่ำนฟิลิป ไปยงัขนัทีชำวอำยธิโอบ ตำมท่ี
ปรำกฏในพระธรรมกิจกำร 8:26-39 และไดท้รงเรียกให้อคัรสำวกเปำโลเดินทำงไปประกำศพระกิตติ
คุณ ในมณฑลมำกะโดเนียตำมท่ีปรำกฏในพระธรรมกิจกำร 16:9 

ประสบกำรณ์ท่ีน่ำต่ืนเตน้ท่ีสุดท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บตลอดชีวติของขำ้พเจำ้นั้น คือกำรท่ีพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิทรงกระซิบในใจบอกใหข้ำ้พเจำ้พดูเร่ืองพระคริสตแ์ก่บุคคลท่ีพระองคท์รงเตรียมไว ้ และเม่ือ
ขำ้พเจำ้เช่ือฟังท ำตำมกำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ขำ้พเจำ้ก็พบเสมอวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิไดท้รง
เตรียมจิตใจของคนเหล่ำนั้นส ำหรับฟังค ำพยำนของขำ้พเจำ้ มีหลำยคร้ังท่ีบุคคลเหล่ำนั้นกล่ำวแก่ขำ้พเจำ้
วำ่ “พระเจำ้ทรงส่งท่ำนมำเพื่อขำ้พเจำ้โดยแทที้เดียว” หรือ “ทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีท่ำนพดูมำน้ี ลว้นแต่เป็น
ควำมจริงในชีวติของขำ้พเจำ้ทั้งส้ินคงจะมีใครสักคนหน่ึงเล่ำเร่ืองรำวของขำ้พเจำ้ใหท้่ำนฟังแลว้
กระมงั” พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงทรำบทุกส่ิงทุกอยำ่ง ฉะนั้นถำ้หำกวำ่เรำเป่ียมลน้ดว้ยพระองคแ์ละ
ฤทธ์ิเดชของพระองค ์เรำยอ่มจะสำมำรถช่วยบุคคลอ่ืน ๆ ใหแ้สวงหำพระองคไ์ดอ้ยำ่งถูกตอ้งเสมอ 

ประสบกำรณ์อนัน่ำต่ืนเตน้ ท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บจำกกำรน ำของพระวิญญำณบริสุทธ์ินั้นมีมำกมำย
หลำยเร่ือง แต่ขำ้พเจำ้ขอกล่ำวในท่ีน้ีเพียงเร่ืองเดียวเท่ำนั้น วนัหน่ึง ขำ้พเจำ้กบัวอเนททภ์รรยำของ
ขำ้พเจำ้ไดข้บัรถ เพื่อไปร่วมประชุมท่ีค่ำยคริสเตียน ซ่ึงจดัข้ึนบนเนินเขำนอกเมือง กำรประชุมน้ีจดัข้ึน
เพื่อนกัศึกษำขั้นเตรียมอุดมโดยเฉพำะ ในวนันั้นอำกำศร้อนมำก เม่ือเรำขบัรถออกนอกเมืองและก ำลงั
มุ่งสู่เนินเขำ ก็ปรำกฏวำ่ เคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ท ำใหไ้ม่อำจแล่นต่อไปได ้จึงไดจ้อดรถรอจนเคร่ืองยนตเ์ยน็
ดีแลว้ และไดเ้สียเวลำไปมำก ก่อนรถก็สตำ๊ทไดอี้กเรำไดข้บัรถตรงไปยงับำ้นหลงัหน่ึงซ่ึงอยูใ่กล ้ๆ เพื่อ
ขอเติมน ้ำในหมอ้น ้ำท่ีแหง้ ชำยเจำ้ของบำ้นเป็นผูท่ี้มีใจอำรีมำก เขำเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือเรำดว้ยดี 
ตลอดเวลำท่ีเรำอยูท่ี่นัน่ประมำณเวลำ 5 หรือ 10 นำที ขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ป็นพยำนแก่เขำถึงเร่ืองพระคริสต์
เลย จิตใจของขำ้พเจำ้จดจ่ออยูก่บัเร่ืองอ่ืน ๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กำรประชุมอนัส ำคญับนภูเขำท่ีเรำก ำลงั
จะไปร่วมประชุมนั้น ขณะท่ีขำ้พเจำ้เอ้ือมมือหยบิฝำหมอ้น ้ำซ่ึงหล่นอยูข่ำ้ง ๆ ข้ึนมำปิดใหเ้รียบร้อย พระ
คริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ซ่ึงขำ้พเจำ้ใส่ไวใ้นกระเป๋ำเส้ือก็หล่นลงมำ แมก้ระนั้นขำ้พเจำ้ก็ยงัมิไดย้นิเสียง
กระซิบของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ  ขำ้พเจำ้และภรรยำขอบคุณชำยอำรีผูน้ั้น และรีบขบัรถตรงไปยงั
จุดหมำยปลำยทำงทนัที แต่ในฉบัพลนันั้นเองขำ้พเจำ้ก็รู้สึกวำ่ มีแรงชกัชวนขำ้พเจำ้ให้กลบัไปเพื่อเป็น
พยำนใหช้ำยผูน้ั้นทรำบเร่ืองของพระคริสต ์ ขำ้พเจำ้แยง้อยูใ่นใจวำ่ “เรำไปร่วมประชุมชำ้ไปเสียแลว้ 
ยิง่กวำ่นั้นถำ้หำกวำ่เรำกลบัไปหำชำยผูน้ั้นอีก เขำก็อำจจะคิดวำ่ เรำเป็นคนชอบกลแน่ ๆ แต่ขอ้ส ำคญัอยู่
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ท่ีวำ่ ถำ้หำกวำ่ขำ้พเจำ้จะเป็นพยำนใหแ้ก่เขำ ขำ้พเจำ้ก็น่ำจะท ำในขณะท่ีเขำช่วยขำ้พเจำ้เติมน ้ำในหมอ้
น ้ำรถยนตน์ั้นแลว้” 

ขอ้อำ้งของมนุษยใ์นอนัท่ีจะขดัขืนกำรดลใจของพระวิญญำณบริสุทธ์ินั้น ไม่เกิดผลอนัใดเลย 
หลงัจำกท่ีเรำขบัรถไปประมำณ 2 ไมลเ์ศษ เรำก็ตอ้งยอ้นกลบัไปยงับำ้นชำยใจดีผูน้ั้นอีก และเพื่อเป็น
กำรเตรียมตวัขำ้พเจำ้ไดจ้อดรถขำ้งทำง และอธิษฐำน “ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ โปรดอยำ่ใหเ้รำทั้งสอง
ตอ้งผดิพลำดในเร่ืองน้ี แมจ้ะดูเหมือนเป็นกำรกระท ำท่ีโง่ ขอโปรดประทำนค ำพดูแก่เรำทั้งสองดว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อใหพ้ระรำชกิจของพระองคไ์ดส้ ำเร็จลุล่วงไปตำมน ้ำพระทยัของพระองค”์ 

ขณะท่ีเรำขบัรถเขำ้ไปยงับริเวณบำ้นหลงันั้นอีก ชำยผูน้ั้นก็ไดอ้อกมำท่ีประตูหนำ้บำ้นแลว้ถำม
วำ่ “คุณลืมอะไรไวห้รือครับ?” ขำ้พเจำ้ตอบทนัทีวำ่ “ถูกแลว้ครับ ท่ีผมตอบอยำ่งน้ีคุณอำจจะแปลกใจ
อยูบ่ำ้ง อยำ่งไรก็ตำมในฐำนะท่ีเรำเป็นคริสเตียน เรำรู้สึกวำ่ พระเจำ้ทรงตอ้งกำรใหเ้รำทั้งสองกลบัมำ 
เพือ่ท่ีจะเป็นพยำนใหคุ้ณถึงเร่ืองของพระคริสต”์ ขำ้พเจำ้ไม่จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งพดูอะไรอ่ืนใหม้ำกนกั 
เพรำะขณะท่ีขำ้พเจำ้ก ำลงัพดูอยูน่ั้น ขำ้พเจำ้ไดส้ังเกตเห็นวำ่ น ้ำตำไดไ้หลหยดลงมำท่ีแกม้สองขำ้งของ
เขำ คำงของเขำสั่นในขณะท่ีบอกกบัขำ้พเจำ้และภรรยำวำ่ เขำทรำบดีวำ่ พระเจำ้ทรงส่งเรำทั้งสองมำหำ
เขำ เขำไดเ้ช้ือเชิญเรำใหเ้ขำ้ไปในบำ้น และไดเ้รียกภรรยำของเขำให้ออกมำร่วมสนทนำดว้ย เขำเล่ำวำ่ 
“เม่ือหลำยปีก่อนนั้นผมก็เคยไปโบสถ ์ แต่ผมไดท้  ำควำมผดิบำปและไม่ไดก้ลบัไปโบสถอี์กเลยเป็น
เวลำนำนแลว้ สัปดำห์น้ีภรรยำของผมไดไ้ปร่วมประชุมฟ้ืนฟูจิตวิญญำณซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในหมู่บำ้นน้ี ผมได้
แบกควำมผดิบำปไวเ้ป็นเวลำนำนแลว้ ผมตอ้งกำรท่ีจะคืนดีกบัพระเจำ้อีก” เรำทั้งหมดไดคุ้กเข่ำ
อธิษฐำนดว้ยกนัในหอ้งรับแขก ชำยผูน้ั้นและภรรยำของเขำไดถ้วำยชีวติจิตใจและบำ้นของเขำให้แก่
พระคริสต ์ หลงัจำกนั้นขำ้พเจำ้และภรรยำก็ไดเ้ดินทำงต่อไปเพื่อร่วมประชุมตำมท่ีไดต้ั้งไวแ้ต่แรก เรำ
ทั้งสองต่ำงสรรเสริญพระเจำ้ ในกำรท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิไดท้รงน ำเรำ ใหมี้โอกำสเป็นพยำนเพื่อองค์
พระผูช่้วยใหร้อดของเรำอีกคร้ังหน่ึง 

แมข้ณะท่ีขำ้พเจำ้ก ำลงัเขียนบทควำมน้ีอยู ่ ขำ้พเจำ้ไดรั้บจดหมำยท่ีน่ำต่ืนเตน้ยนิดีจำกนกัศึกษำ
คนหน่ึงของ มหำวทิยำลยัโอคลำโฮม่ำ เม่ือฤดูใบไมผ้ลิท่ีแลว้มำน่ีเอง เม่ือขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวค ำปรำศรัยใน
กำรประชุมฟ้ืนฟูแห่งหน่ึงหลงักำรปรำศรัยแลว้นกัศึกษำผูน้ี้ช่ือ อำร์.เจ. ไดม้ำขอค ำปรึกษำจำกขำ้พเจำ้
และขอใหอ้ธิษฐำนเพื่อใหเ้ขำเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ หลงัจำกนั้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเขำ
กบัพระคริสตไ์ดเ้ปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว 

ชัว่ระยะเวลำเพียงสองวนัแรก นบัตั้งแต่เขำไดทู้ลขอพระวญิญำณบริสุทธ์ิใหค้วบคุมบงัคบั
บญัชำชีวติของเขำ และประทำนฤทธ์ิเดชเพื่อกำรปฏิบติัรับใชพ้ระเจำ้ใหแ้ก่เขำแลว้ เขำสำมำรถน ำคนมำ
หำองคพ์ระผูช่้วยให้รอดไดอ้ยำ่งนอ้ยถึงสองคน และนบัตั้งแต่นั้นมำ กำรเป็นพยำนของเขำก็เป็นไป
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อยำ่งเกิดผล วนัน้ีเขำไดเ้ขียนจดหมำยมำขอบคุณขำ้พเจำ้ดงัน้ีวำ่ “คุณบิลครับผมขอขอบคุณ คุณเป็น
อยำ่งยิง่ในกำรท่ีพระเจำ้ทรงใชคุ้ณอธิบำยใหผ้มทรำบถึงวิถีทำงท่ีพระเจำ้จะทรงใชผ้มได”้ เขำไดเ้ล่ำถึง 
ควำมปล้ืมปิติยนิดี และควำมต่ืนเตน้ท่ีไดรั้บจำกประสบกำรณ์ในกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสต ์ ซ่ึงบงัเกิด
แก่เขำอยูเ่สมอ เขำสรุปจดหมำยดงัน้ีวำ่ “ผมไดเ้ป็นพยำนใหแ้ทบทุกคนไดท้รำบถึงองคพ์ระเยซูเจำ้ของ
เรำเสมอ” น่ีคือเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนแก่เรำ ภำยหลงัจำกท่ีเรำเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ เรำไม่ใช้
เวลำใหห้มดไปดว้ยกำรพูดคุยถึงแต่ประสบกำรณ์ท่ีต่ืนเตน้ และจะไม่เนน้ถึงพระวิญญำณบริสุทธ์ิจน
เกินขอบเขต ทั้งน้ีเพรำะพระวญิญำณบริสุทธ์ิเสด็จเขำ้มำในโลกก็เพื่อท่ีจะถวำยพระเกียรติและสง่ำรำศี
แก่พระเยซูคริสต ์ ฉะนั้นเรำจะยกยอ่งสรรเสริญเทิดทูลพระเกียรติยศของพระเยซูคริสต ์ เม่ือเรำรับฤทธ์ิ
เดชและเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรัก ขณะท่ีท่ำนทูลขอใหเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิจะเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งกำร
รับประสบกำรณ์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในชีวติของท่ำน แต่ทั้งน้ีไม่ใช่เป็นประสบกำรณ์ทำงดำ้นอำรมณ์ท่ี
รุนแรงแต่อยำ่งใด จงจ ำไวว้ำ่ท่ำนก ำลงัทูลขอใหเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ มิใช่เป่ียมลน้ดว้ยตวั
ของท่ำนเอง เม่ือพระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบงัคบับญัชำชีวติจิตใจของท่ำน ท่ำนก็จะเป็นเหมือน
พระเยซูคริสตม์ำกข้ึน พระวญิญำณบริสุทธ์ิมิใช่เป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดควำมสับสนวุน่วำย หรือก่อให้เกิด
อำรมณ์อนัรุนแรงพระองคเ์สด็จมำก็เพื่อท่ีจะถวำยพระเกียรติและสง่ำรำศีแก่พระเยซู เพรำะฉะนั้นเม่ือ
ท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิแลว้ ท่ำนก็จะมีควำมปรำรถนำท่ีจะกระท ำตำมน ้ำพระทยัของ
พระเจำ้โดยสม ่ำเสมอ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพอพระทยัและเป็นกำรเชิดชูเกียรติยศของพระเยซูคริสตเจำ้ พระ
ผูช่้วยใหร้อดท่ีประเสริฐของเรำ 

เหตุใดพระเยซูจึงเสด็จเขำ้มำในโลก? ค ำตอบก็คือ “เพื่อจะแสวงหำและช่วยผูท่ี้หลงหำยไปให้
รอด” (ลูกำ 19:10) 

เรำจะท ำใหพ้ระองคท์รงพอพระทยัมำกท่ีสุดไดอ้ยำ่งไร? เรำจะท ำใหพ้ระองคพ์อพระทยัมำก
ท่ีสุดต่อเม่ือเรำไดก้ระท ำพระรำชกิจอนัยิง่ใหญ่ของพระองคใ์หเ้สร็จส้ินสมบูรณ์โดยกำรออกไป
ประกำศแพร่พระกิตติคุณ ใหช้ำวโลกทุก ๆ คนรู้ และยอมใหพ้ระองคด์ ำเนินพระชนมชี์พของพระองค์
โดยทำงเรำ 

กำรน้ีจะส ำเร็จผลไดอ้ยำ่งไร? โดยฤทธ์ิอ ำนำจของพระวิญญำณบริสุทธ์ 
น่ำอศัจรรยอ์ยำ่งยิง่ บดัน้ีทั้งท่ำนและขำ้พเจำ้ต่ำงก็ไดรั้บสิทธิพิเศษในกำรท่ีองคพ์ระเยซูคริสต์

เจำ้พระผูช่้วยให้รอดของเรำ จะทรงใชเ้รำใหน้ ำข่ำวประเสริฐไปบอกชำวโลกท่ีหลงหำยใหรั้บควำมรอด 
อยำ่ฝ่ำฝืนพระบญัชำของพระเจำ้ และท ำผดิต่อผูท่ี้ยงัไม่ไดย้นิพระกิตติคุณ โดยกำรชกัชำ้หน่วงเหน่ียว
เวลำในกำรออกไปเป็นพยำนเพื่อพระองค์ 
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จงทูลขอพระองคท์รงใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ณ บดัน้ีเถิด ! 
 
 
 

วลิเลยีม อาร์.  ไบรท์ 
ประธำน องคก์ำรเผยแพร่กิตติคุณพระคริสต ์
แก่นกัศึกษำและมวลชนทัว่โลก 
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บทเรียนที่ 1 พระวญิญาณบริสุทธ์ิคอืใครและเหตุใดพระองค์จึง

เสดจ็มา 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ: ยอห์น 16:13,14 
  อ่ำน : ยอห์น 3:1-8 วำ่ดว้ย 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ และกำรบงัเกิดใหม่ 
โรม บทท่ี 8: วำ่ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และกำรด ำเนินชีวติ 
คริสเตียน 

พระองค์คอืใคร? 

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ คือ พระภำคท่ีสำม แห่งตรีเอกำนุภำพของพระเจำ้ซ่ึงประกอบดว้ยพระ
บิดำ พระบุตร และพระวญิญำณบริสุทธ์ิ พระองคมิ์ไดเ้ป็นเพียงภำพหรือเงำอนัเลือนลำง และมิไดเ้ป็น
เพียงพลงัอ ำนำจ พระองคท์รงมีพระลกัษณะเหมือนบุคคล และมีควำมเท่ำเทียมกบัพระบิดำ และพระ
บุตรทุกประกำร พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบำยถึงพระวญิญำณบริสุทธ์ิวำ่ทรงมีพระลกัษณะของพระเจำ้
ทุกประกำร 

ควำมเป็นบุคคลยอ่มตอ้งประกอบไปดว้ย สติปัญญำ ควำมรู้สึก และเจตนำรมณ์ 
1. ตำมขอ้พระธรรม 1 โครินธ์ 2:11 นั้น มีอะไรท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมี
พระสติปัญญำ?............................................................................................................................. 
2. ตำมขอ้พระธรรมโรม 15:30 มีอะไรท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ พระองคท์รงมีควำมรู้สึกดำ้น
อำรมณ์?........................................................................................................................................ 
3. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีเจตนำรมณ์หรือไม่? (1 โครินธ์ 12:11)........................................... 
4. ขอ้พระธรรมต่อไปน้ี สอนใหเ้รำทรำบถึงอะไรบำ้ง เก่ียวกบัพระลกัษณะและกำรปฏิบติัพระ
รำชกิจของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 
ยอห์น 14:26................................................................................................................................. 
1 โครินธ์ 3:16.............................................................................................................................. 
โรม 8:2......................................................................................................................................... 
2 โครินธ์ 4:13............................................................................................................................... 
ยอห์น 16:13................................................................................................................................. 
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ฮีบรู 10:29.................................................................................................................................... 
โรม 1:4......................................................................................................................................... 
2 ทิโมธี 1:7................................................................................................................................... 

เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมา? 

5. เหตุผลท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิเสด็จมำนั้น คืออะไร? (ยอห์น 16:14) 
..................................................................................................................................................... 
6. ผลของกำรท่ีพระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบงัคบับญัชำชีวติจิตใจของเรำนั้นคืออะไร? 
..................................................................................................................................................... 
7. พระธรรมยอห์น 15:8 กล่ำววำ่ “พระบิดำของเรำ.............................. คือเม่ือ ........................ 
ท่ำนทั้งหลำยจึงเป็นสำวกของเรำ” 
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บทเรียนที่ 2 พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงมคีวามสัมพนัธ์กบัคริส

เตียนแต่ละคนอย่างไร?   

กำรบำ้น: ท่องจ ำ : เอเฟซสั 5:18 
อ่ำน: โรมบทท่ี 12: วำ่ดว้ยของประทำนจำกพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

1 โครินธ์ บทท่ี 2: วำ่ดว้ยกำรรู้จกัควำมจริงฝ่ำยจิตวญิญำณ 
1. เม่ือผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นคริสเตียนแลว้ หรือขณะท่ีเขำบงัเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวิญญำณนั้น พระวิญญำณ
บริสุทธ์ิทรงกระท ำอะไรเพื่อคนนั้นบำ้งตำมขอ้พระธรรมต่อไปน้ี? 
ก. ยอห์น 3:5................................................................................................................................. 
ข. 1 โครินธ์ 3:16.......................................................................................................................... 
ค. เอเฟซสั 4:30............................................................................................................................ 
ง. 2 โครินธ์ 5:5............................................................................................................................. 
จ. 1 โครินธ์ 12:13......................................................................................................................... 
2. จงสรุปดว้ยถอ้ยค ำของท่ำนเองวำ่ พระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงกระท ำอะไรเพื่อคริสเตียนบำ้ง 
ตำมขอ้พระธรรมต่อไปน้ี 
ก. โรม 8:16 ................................................................................................................................. 
ข. โรม 8:26,27 ............................................................................................................................ 
3. เหตุผลท่ีส ำคญัท่ีสุด ในกำรท่ีจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ินั้นคืออะไร? 
 (กิจกำร 1:8,4:29,31) ................................................................................................................... 
4. ตำมขอ้พระธรรม เอเฟซสั 5:18 นั้น เป็นพระบญัชำหรือเป็นเพียงขอ้แนะน ำในกำรท่ีเรำ
จะตอ้งเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ?................................................................................... 
5. ผลลพัธ์สองอยำ่ง ในกำรท่ีเรำเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้นมีอะไรบำ้ง?  
(เอเฟซสั 5:19,20)......................................................................................................................... 
6. บุคคลหน่ึงบุคคลใดจะเป็นคริสเตียน โดยท่ีไม่มีพระวิญญำณบริสุทธ์ิสถิตอยูด่ว้ยนั้น จะได้
หรือไม่? (โรม 8:9)? ..................................................................................................................... 
7. พระรำชกิจของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ซ่ึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ส ำหรับควำมส ำเร็จในชีวิตคริสเตียน 
และในกำรปฏิบติัรับใชพ้ระคริสต ์คืออะไร? (เอเฟซสั 5:18) ...................................................... 



 43 

บันทึกและค าถาม 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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บทเรียนที่ 3 เหตุใดคริสเตียนที่เป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิจึงมน้ีอย? 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : 1 ยอห์น 2:15-17 
อ่ำน : กำลำเทีย บทท่ี 5 และ 6 
กิจกำร 5:1-11 วำ่ดว้ยกำรท ำควำมผดิบำปต่อพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 

1. พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวถึงคริสเตียนบำงคนไวว้ำ่อยำ่งไร? (โรม 7:19-20,24)................... 
2. เหตุใดคริสเตียนส่วนมำกขำดควำมสูง? (กำลำเทีย 5:16,17) .................................................... 
3. เหตุใดคริสเตียนท่ีเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ จึงมีนอ้ย? 
ก. เป็นเพรำะขำดควำมรู้ใน.................................. (สดุดี 119:105) 
ข. “........................... น ำไปถึงซ่ึงควำมพินำศ และ.................................น ำไปถึงกำรลม้ลง” 
(สุภำษิต 16:18) 
ค. “กำร....................น ำไปถึงบ่วงแร้ว แต่ผูท่ี้.................จะปลอดภยั” (สุภำษิต 29:25) พระเยซู
คริสตจ์ะทรงมีควำมรู้สึกต่อเรำอยำ่งไร หำกวำ่เรำมีควำมละอำยในพระองค?์ (ลูกำ 9:26) 
..................................................................................................................................................... 
ง. มูลเหตุอีกอยำ่งหน่ึง ซ่ึงเป็นอุปสรรคขวำงกั้นระหวำ่งเรำกบัองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ ท ำใหเ้รำ
ไม่อำจเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิคืออะไร? (สดุดี 66:18) ................................................ 
จ. “อยำ่รัก.......หรือส่ิงของ...........................................................................” (1 ยอห์น 2:15-17) 
ฉ. กำรขำดควำมไวว้ำงใจในพระเจำ้ เป็นมูลเหตุอีกอยำ่งหน่ึง ซ่ึงขวำงกั้นไม่ใหเ้รำเป่ียมลน้ดว้ย
พระวญิญำณบริสุทธ์ิ อ่ำนยอห์น 3:16 อีกคร้ังหน่ึง ท่ำนรู้สึกวำ่ ท่ำนสำมำรถไวว้ำงใจในพระ
เจำ้เช่นน้ีไดห้รือไม่? ............................. เพรำะเหตุใด ? (โรม 8:32, 1 ยอห์น 3:16) ..................... 
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มูลเหตุอนัเป็นพื้นฐำนท่ีท ำใหค้ริสเตียนส่วนมำก ไม่อำจเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ ก็

คือเขำทั้งหลำยไม่ยอมมอบชีวติจิตใจของเขำทั้งหมดแก่พระเจำ้ 
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บทเรียนที่ 4 ท าอย่างไรคริสเตียนจงึจะเป่ียมล้นด้วยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ? 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : โรม 12:1,2 และ 1 ยอห์น 5:14,15 
อ่ำน : กิจกำร 6:8-7:60 วำ่ดว้ยเร่ือง สะเตฟำโน สำวกคนแรกท่ีสละชีวติเพื่อ
พระคริสต ์

ความรักของท่านทีม่ต่ีอพระคริสต์ 

ควำมปรำรถนำในกำรท่ีจะรับใชพ้ระเยซูคริสต ์ และช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้รู้จกัพระองค ์ ควร
เป็นแรงกระตุน้ หรือพลงัท่ีจะท ำใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ กำรศึกษำบทเรียนน้ีจะไม่
สมบูรณ์ หำกวำ่ ท่ำนมิไดศึ้กษำบทควำมเร่ือง “ท่ำนทั้งหลำยจะไดรั้บพระรำชทำนฤทธ์ิเดช” อยำ่ง
ละเอียดถ่ีถว้นเสียก่อน 

วธีิทีจ่ะเป็นผู้เป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. พระธรรมเอเฟซสั 5:18 เตือนเรำไวว้ำ่อยำ่งไร?........................................................................ 
2. เหตุใดเรำจึงจ ำเป็นตอ้งเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? 
ก. กำลำเทีย 5:22,23...................................................................................................................... 
ข. กิจกำร 1:8................................................................................................................................ 
กำรรับผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิไม่ควรเป็นเป้ำหมำยของเรำ หำกเป็นวถีิทำงท่ีจะน ำเรำไปสู่
จุดหมำย คือกำรน ำมนุษยท์ั้งชำยและหญิงมำหำพระคริสต ์ ซ่ึงจะเป็นกำรถวำยพระเกียรติและ
สง่ำรำศีใหแ้ก่พระคริสต ์(ยอห์น 15:8) 
3. มูลฐำนขั้นตน้ในกำรท่ีจะท ำใหค้ริสเตียนเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิคืออะไร? 
(ยอห์น 7:37) “.......................................ใหผู้น้ั้นมำหำเรำ..............................” (มทัธิว 5:6 กล่ำว
วำ่“บุคคลใด.......................................ก็เป็นสุขเพรำะวำ่............................................................”) 
4. หำกวำ่เรำมีควำมปรำรถนำอยำ่งจริงใจท่ีจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้เรำจะท ำ
อยำ่งไร? (โรม 12:1,2) ................................................................................................................. 
ทั้งน้ีหมำยควำมวำ่ เรำจะตอ้งไม่ใหมี้ควำมผดิบำปใด ๆ ท่ีมิไดส้ำรภำพต่อพระเจำ้หลงเหลืออยู่
ในชีวติของเรำเป็นอนัขำด พระวญิญำณบริสุทธ์ิไม่อำจท ำงำนในผูท่ี้มีจิตใจไม่สะอำด พระองค์
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ทรงคอยท่ำ เพื่อท่ีจะประทำนฤทธ์ิเดชของพระองคใ์หแ้ก่ท่ำน เพรำะฉะนั้น จงอยำ่ไดข้ดัขวำง
พระองคต่์อไปอีกเลย 
5. ถำ้อยำ่งนั้น เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไรจึงจะเป่ียมลน้ไปดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? (มทัธิว 7:7-11)  
..................................................................................................................................................... 
6. หำกวำ่ท่ำนทูลขอ พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะท ำใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระองคห์รือไม่?............... 
ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไร?(1ยอห์น 5:14,15)............................................................................................. 
7. เม่ือท่ำนไดทู้ลขอพระองค ์ทรงใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ ท่ำนจะตอ้งท ำ
อะไรบำ้ง? (ฮีบรู 11:6).................................................................................................................. 
8. บดัน้ีท่ำนไดทู้ลขอใหต้วัท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิแลว้จงขอบพระคุณพระองค ์
พระเจำ้ไม่ทรงกล่ำวเท็จเป็นอนัขำด พระวจนะของพระองคย์อ่มเป็นควำมจริง หำกวำ่ท่ำน
ซ่ือสัตยใ์นค ำทูลของอยำ่งแทจ้ริง พระองคไ์ดท้รงใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ
ตำมท่ีท่ำนปรำรถนำแลว้ นบัตั้งแต่น้ีไปท่ำนควรท ำอยำ่งไร?  
(1 เธสะโลนิกำ 5:18).................................................................................................................... 
วนัท่ีท่ำนรับกำรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ..................................................................... 

บันทึกและค าถาม 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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บทเรียนที่ 5 คริสเตยีนจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป่ียมล้นไป

ด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแล้ว? และผลแห่งการเป่ียมล้นด้วยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิคอือะไร? 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : กำลำเทีย 5:22-23 
อ่ำน : กำลำเทีย 5:16-26 วำ่ดว้ยผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ 

ท่ำนไดป้ฏิบติัตำมแนวทำงท่ีวำงไวใ้นบทเรียนท่ี 4 อยำ่งจริงใจหรือไม่? ท่ำนไดทู้ลขอ ใหพ้ระ
เจำ้ทรงใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิหรือยงั? พระองคท์รงท ำเช่นนั้นหรือไม่? ถำ้หำกวำ่
ท่ำนมิไดทู้ลขอใหพ้ระองคท์รงท ำเช่นนั้น บทเรียนท่ีห้ำและท่ีหกก็จะไม่มีควำมหมำยต่อท่ำนมำกนกั 
ขอใหท้่ำนยอ้นกลบัไปอ่ำนบทเรียนท่ี 4 แลว้ทูลขอใหพ้ระเจำ้กระท ำพระรำชกิจของพระองคใ์นจิตใจ
ของท่ำน หำกวำ่พระองคก์ระท ำพระรำชกิจของพระองคใ์นจิตใจของท่ำนแลว้ ท่ำนก็จะมีควำม
กระตือรือร้นใคร่ท่ีจะศึกษำบทเรียนบทท่ี 5 และท่ี 6 ต่อไป 

1. ท่ำนทรำบไดอ้ยำ่งไรวำ่ ท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิแลว้? (1 ยอห์น 5:14,15) 
..................................................................................................................................................... 
2. เม่ือท่ำนไดทู้ลขอใหเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ ท่ำนมีควำมรู้สึกแตกต่ำงไปจำก
เดิมหรือไม่?.................................................................................................................................. 

จงจ าไว้เสมอว่า ล าดับของพระเจ้ามดีังนีค้อื 

ความจริง  พระสัญญำของพระเจำ้ 
ความเช่ือ  เช่ือพึ่งในควำมสัตยซ่ื์อของพระเจำ้ และในพระสัญญำของพระองค์ 
ความรู้สึก  อำจส ำแดงออกทำงดำ้นอำรมณ์ หรือมีควำมมัน่ใจอยำ่งสงบเงียบ 

พยานหลกัฐานแห่งการมีชีวติทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. ท่ำนมีควำมรักใหม่และยิง่ใหญ่กวำ่เดิมส ำหรับพระคริสตห์รือไม่?.......................................... 
2. ท่ำนมีควำมห่วงใยผูท่ี้ยงัไม่รู้จกัพระคริสต ์เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขำหรือไม่? ................. 
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3. ท่ำนมีควำมกลำ้หำญ มีอิสระ และมีฤทธ์ิเดชในกำรเป็นพยำน เพื่อพระคริสตม์ำกยิง่กวำ่เดิม
หรือไม่? ....................................................................................................................................... 
หำกวำ่ท่ำนตอบค ำถำมดงักล่ำวน้ีได ้ ก็แสดงวำ่ บดัน้ีท่ำนไดเ้ป็นผูท่ี้เป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิแลว้ 

ผลของการมชีีวติทีเ่ป่ียมล้นไปด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

1. เม่ือท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิแลว้ พระวิญญำณบริสุทธ์ิจะทรงส ำแดงพระองค์
ทั้งภำยในตวัท่ำนและโดยทำงท่ำนอยำ่งไรบำ้ง? (กำลำเทีย 5:22-23) .......................................... 
ก. จงระบุผลของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ.......................................................................................... 
ข. กิจกำร 1:8 ............................................................................................................................... 
ผลเหล่ำน้ีปรำกฏในชีวติของท่ำนหรือยงั? ................................................................................... 
ค. ยอห์น 15:8,16 ......................................................................................................................... 
ง. 1 โครินธ์ 12:1-11, เอเฟซสั 4:11 .............................................................................................. 
พระองคป์ระทำนผลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิตำมท่ีกล่ำวมำน้ีใหเ้รำเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร? 
(เอเฟซสั 4:12,13) ........................................................................................................................ 
2. กิริยำวำจำ กิจกำรต่ำง ๆ และส่ิงอ่ืนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัชีวติฝ่ำยวญิญำณจิตซ่ึงท่ำนคิดวำ่
ขดัขวำงมิใหท้่ำนรับฤทธ์ิเดช และของประทำนจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ินั้น มีอะไรบำ้ง? 
..................................................................................................................................................... 
3. เม่ือพระคริสตท์รงควบคุมชีวติของเรำ และเรำยอมใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิกระท ำพระรำช
กิจของพระองคภ์ำยในเรำแลว้มีอะไรเกิดข้ึนแก่เรำบำ้ง? (2โครินธ์3:18) 
..................................................................................................................................................... 



 50 

บทเรียนที่ 6 คริสเตยีนสามารถเป่ียมล้นด้วยพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิตลอดเวลาทีไ่ด้อย่างไร? 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : ยอห์น 14:21  หรือยอห์น 15:10 
อ่ำน : กิจกำร บทท่ี 10 วำ่ดว้ยเปโตรกบัโคระเนเลียว 

1. ค  ำวำ่ “จงประกอบไปดว้ย” (หรือจงเป่ียมลน้ดว้ย) ในพระธรรมเอเฟซสั 5:14 นั้น ศพัทใ์น
ภำษำกรีกหมำยถึง “กำรไดรั้บกำรเป่ียมลน้ตลอดเวลำและสม ่ำเสมอ” 
2. วธีิเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิตลอดเวลำ 
ก. ในกำรอธิษฐำนนั้นเรำตอ้งไม่ทูลขอเพื่อตวัเรำเองเท่ำนั้น หำกแต่ ........................................... 
(เอเฟซสั 6:18 และ 1 ซำมูเอล 12:23) 
ข. เรำตอ้ง ..................................เป็นประจ ำทุกวนั (กิจกำร 17:11) พระวจนะของพระเจำ้ท ำ
อะไรเพื่อเรำบำ้ง? (สดุดี 119:11) 
..................................................................................................................................................... 
ค. เรำจะตอ้งมีชีวติอยูใ่นพระคริสต ์ เรำสำมำรถเขำ้สนิทอยูใ่นพระคริสตไ์ดอ้ยำ่งไร? (ยอห์น 
14:21 และ ยอห์น 15:10) 
..................................................................................................................................................... 
ง. “และ..............................ใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิของพระเจำ้..........”เรำท ำใหพ้ระวญิญำณ
บริสุทธ์ิเสียพระทยัไดอ้ยำ่งไร? (เอเฟซสั 4:30-32)....................................................................... 
จ. กำรมีควำมผดิบำปในชีวิตของเรำ ท ำใหพ้ระวิญญำณบริสุทธ์ิตอ้งเสียพระทยั เรำจะก ำจดั
ควำมผดิบำปออกจำกชีวติของเรำไดอ้ยำ่งไร? (1 ยอห์น 1:9) ...................................................... 
..................................................................................................................................................... 
ฉ. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีพระประสงค ์ท่ีจะท ำใหอ้ะไรเพื่อเรำ? (โรม 8:14) ....................... 
..................................................................................................................................................... 
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ชีวติท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ เป็นชีวิตท่ีเช่ือฟังและเขำ้สนิทอยูใ่นพระองค ์ จนเร่ิม

ทุกวนัดว้ยกำรทูลขอพระเจำ้ ทรงช ำระชีวิตจิตใจของท่ำนใหส้ะอำดตำมท่ี พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 สอน
ไว ้ จงถวำยตวัของท่ำนใหแ้ก่พระวญิญำณบริสุทธ์ิตำมท่ีพระธรรมโรม 12:1,2 กล่ำวไว ้ และทูลขอ
พระองคท์รงใหท้่ำนเป่ียมลน้ดว้ยฤทธ์ิเดช ทูลขอใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน ำท่ำนไปสู่บุคคลท่ีหลง
หำย จงพร้อมเสมอท่ีจะใหพ้ระองคท์รงน ำท่ำน จงมีควำมมัน่ใจวำ่ บุคคลอ่ืนจะมำหำพระคริสตโ์ดยกำร
เป็นพยำนของทำ่น จงอยำ่ท ำใหพ้ระวญิญำณบริสุทธ์ิเสียพระทยัโดย ไม่ยอมตอบสนองกำรเรียกร้อง
ของพระองค ์ จงมีใจยนิดีในกำรทุกส่ิง จงสรรเสริฐพระเจำ้ แมว้ำ่จะตกอยูใ่นควำมทุกขย์ำกก็ตำม (1 เธ
สะโลนิกำ 5: 18, โรม 8:28) 

บันทึกและค าถาม 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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บทเรียนที่ 7 ทบทวน 

กำรบำ้น : ท่องจ ำ : เอเฟซสั 1:13,14 หรือ 4:30 
อ่ำน : ยอห์น 14:16-26 วำ่ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิพระผูเ้ลำ้โลม 

ยอห์น 16:7-15 วำ่ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระวิญญำณแห่งควำมจริง 
1. พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงมีสภำพเสมือนบุคคล หรือทรงเป็นเพียงพลงัอ ำนำจ? ...................... 
ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไร? ......................................................................................................................... 
2. เหตุผลส ำคญัท่ีสุดในกำรเสด็จมำของพระวิญญำณบริสุทธ์ิคืออะไร? ..................................... 
3. พระธรรมเอเฟซสั 5:18 บญัชำวำ่อยำ่งไร? ............................................................................... 
4. จงใหเ้หตุผลเท่ำท่ีท่ำนทรำบวำ่ เหตุใดคริสเตียนจึงมิไดเ้ป่ียมลน้ดว้ยพระวิญญำณบริสุทธ์ิ? 
..................................................................................................................................................... 
5. เหตุใดท่ำนจึงควรเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? ............................................................. 
6. คริสเตียนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิไดอ้ยำ่งไร?.......................................................... 
7. ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ ท่ำนเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ? ................................................... 
8. ท ำอยำ่งไรท่ำนจึงจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ และด ำเนินตำมพระองคต์ลอดไปได?้ 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

บันทึกและค าถาม 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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ขั้นที่ 3 
“ฝ่ำยผลของพระวญิญำณนั้น คือควำมรัก 
ควำมยนิดี สันติสุข ควำมอดกลั้นไวน้ำน 
ควำมปรำนี ควำมดี ควำมสัตยซ่ื์อ ควำม
อ่อนสุภำพ กำรรู้จกับงัคบัตน กำรเช่นนั้น
ไม่มีพระบญัญติัหำ้มเลย” 
                                  กำลำเทีย 5:22,23 

“แต่เม่ือพระวิญญำณแห่งควำมจริงมำแลว้ 
พระองคจ์ะน ำท่ำนทั้งหลำย ไปสู่ควำม
จริงทุกอยำ่ง เพรำะพระองคจ์ะไม่ตรัส
โดยพระองคเ์อง แต่พระองคไ์ดย้นิส่ิงใด
จะตรัสส่ิงนั้น และจะแจง้ให้ท่ำนทั้งหลำย
รู้ ส่ิงเหล่ำนั้นซ่ึงจะเกิดข้ึนพระองคจ์ะให้
เรำมีเกียรติยศ เพรำะพระองคจ์ะเอำเร่ือง
ของเรำ ส ำแดงแก่ท่ำนทั้งหลำย” 
                                     ยอห์น 16:13,14 

“ผูท่ี้มีบญัญติัของเรำ และประพฤติตำม
บญัญติันั้น ผูน้ั้นแหละรักเรำ และผูท่ี้รัก
เรำ พระบิดำของเรำจะทรงรักผูน้ั้น และ
เรำจะรักเขำ และจะส ำแดงตวัของเรำเอง 
ใหป้รำกฏแก่เขำ” 
                                           ยอห์น 14:21 

“อยำ่เมำเหลำ้องุ่น อนัเป็นเหตุใหเ้สียคน
ไป แต่จงประกอบ (เป่ียมลน้) ดว้ยพระ
วญิญำณ” 
                                          เอเฟซสั 5:18 

“คร้ันท่ำนทั้งหลำยไดฟั้งค ำอนัสัตยจ์ริง
นั้น คือกิตติคุณซ่ึงเป็นควำมรอดของท่ำน 
และเม่ือท่ำนทั้งหลำยไดว้ำงใจใน
พระองคแ์ลว้ดว้ย พระวญิญำณบริสุทธ์ิ
แห่งค ำสัญญำ จึงไดท้รงประทบัตรำหมำย
ท่ำนไว ้ เป็นเคร่ืองมดัจ ำเก่ียวกบัมรดก
ของเรำ จนกวำ่เรำจะไดรั้บกำรท่ีพระองค์
ทรงไถ่ไวแ้ลว้นั้น มำเป็นกรรมสิทธ์ิ เป็น
ท่ีถวำยสรรเสริญแก่สง่ำรำศีของ
พระองค”์ 
                                       เอเฟซสั 1:13,14 

“อยำ่รักโลกหรือส่ิงของในโลก ถำ้คนใด
รักโลกควำมรักต่อพระบิดำไม่ไดอ้ยูใ่น
คนนั้นเลย เพรำะวำ่สำรพดัซ่ึงมีอยูใ่นโลก 
คือควำมใคร่ของเน้ือหนงั และควำมใคร่
ของตำ และกำรอวดอำ้งถือตวัในชำติน้ี
ไม่ไดเ้กิดมำจำกพระบิดำ แต่เกิดมำจำก
โลก และโลกน้ีกบัควำมใคร่ของโลก 
ก ำลงัผำ่นพน้ไป แต่ผูท่ี้ประพฤติตำม
พระทยัของพระเจำ้ คงจะตั้งอยูเ่ป็นนิตย ์
                                      1 ยอห์น 2:15-17 
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“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้งทั้งหลำย โด 
เห็นแก่ควำมเมตตำกรุณำของพระเจำ้ 
ขำ้พเจำ้จึงวงิวอน ท่ำนทั้งหลำยใหถ้วำย
ตวัแก่พระองค ์ เป็นเคร่ืองบูชำอนัมีชีวิต
อยู ่ อนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีชอบพระทยั
พระเจำ้ ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัสมกบัฝ่ำย
วญิญำณจิตของท่ำนทั้งหลำย อยำ่
ประพฤติตำมอยำ่งชำวโลกน้ี แต่วำ่จง
เปล่ียนนิสัยเสียใหม่ เพื่อท่ำนทั้งหลำย จะ
ไดส้ังเกตรู้จกัน ้ำพระทยัของพระเจำ้วำ่
อะไรดีอะไรเป็นท่ีชอบ และอะไรยอด
เยีย่ม” 
                                           โรม 12:1,2 

 


